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 La classique opposition urbain/rural longtemps utilisée pour délimiter et définir les espaces. 
La définition et la délimitation de la ville sont devenues complexes, notamment depuis Le développe-
ment de ses marges et la mise en place du périurbain.   
Une structure complexe et hétérogène présentant de nombreux clivages multi-scalaires. Pour tenter 
de les décrypter plus concrètement, nous pouvons nous attarder sur les cas particuliers. 

 

Sylvie  Letniowska-Swiat 
1
 

امـةـعالة ـدمـقـمال  
متعددةإشكاليات بمجال   

 
 
 

 

التي أصبحت تستدعى اهتمام  عمرانيةالمواضيع تعتبر دراسة المجاالت المحيطة بالمدن من ال
ما يتفاعل بداخلها من قوى و كبيرة،  كيةلما تعرفه من دينامي .متخصصينمن الباحثين والدارسين الالعديد 
االقتصادية و  ،السكانية، المجالية :الت سريعة على مختلف األصعدةا جعلها تعرف تبد  مم   .وآليات

خاصة النقل الشبه و  التحتية، هابنيات تطورو  ،وصناعية، جديدةحضرية وظائف  بروز :منهاجتماعية، و اال
سواء من أجل العمل أو  ،األم المدينةو ها سكان العالقات بين تعزيزلعب دورا أساسيا في يحضري الذي 

 الجديدة ؟هذه المجاالت وحقيقة  ،جعلنا نتساءل عن هويةيا م  م .أشياء أخرى  وأسوق الت
 :موضوع البحث .1

، لشرق الجزائري، المفهوممدن االمجاالت المحيطة بهو  إن  الموضوع المعالج في هذا البحث
 يتناولهو و . قسنطينة، عنابة وسطيف :هي من المدن جذنما لثالثة دراسة مقارنة: مةكو والح ،الديناميكية
ة إشكاليات جوهرية تخصبالدراسة  نال يرورةس ،المصطلح :عد  طبيعة و الحضرية،  ةديناميكيال ،تمد 

 ؟ةها الحضريتكمو ح
 

يمكن  .زة للنمو الحضري المعاصرشكل من األشكال الممي   هي مدنفالمجاالت المحيطة بال
وأسباب ظهورها،  ،لهاتشك  سيرورة فهم ل، الميدانية هاشاهدمن خالل تتبع مختلف م توصيفهاقراءتها و 

وقضاياها المستجدة  أراضيها، ومضامينها االجتماعية الثقافية، وأشكال استغالل ،بنياتها الداخلية طبيعةو 
 .المدينة األمبعالقاتها أشكال مختلف ، باإلضافة لالمطروحة وأ

 

                                       
1: Sylvie Letniowska-Swiat, mobilités et discontinuités périurbaines : le cas de la métropole lilloise, revue 

espace populations  sociétés, n° 2005/2, p 276. 
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 :أهمية موضوع البحث .2

للوقوف على عمليات التغير التي ، لمدنجاالت المحيطة بااتجه الباحثون نحو دراسة الم لقد
ت تشهدها، وما ترتب عليها من  نمط استخدام األرض، وأوجه النشاط االقتصادي و  ،سكانالآثار مس 

أو ة مركزينحو المدن الللسكان والتنقالت اليومية  ،معلومات حول الهجرة الحضريةال نفضال ع. الممارس
كبير في إعداد البرامج  يضاف إلى ذلك أنها تساعد إلى حد   .األم، من حيث حجمها ومداها واتجاهاتها

  .العمرانوتمدد مواجهة مشاكل انتشار و  ،الالزمة لتخطيط نمو المدن والحواضر وكل اإلقليم الحضري 

التي تمر  بمرحلة جديدة  ،الحاليةالجزائرية على التساؤل حول المدينة  البحث ركزيفي هذا الصدد 
في غضون هذه كثيرا مظهرها تغير  ن  بحيث أتضح أ .لريفيةأطرافها ا نحو لحضري ا تمددتتميز بال

 .األرياف المحيطة بهابأكثر  تيرورة، وارتبطسال

مع  ،األصليةوأثارها على البنيات لكيفية التي تم ت بها، وا، يرورةسالفالدراسة تتعلق بفهم هذه 
لذلك  .لفهملأساسية باعتبارها مفاتيح  ها،إنتاج وأ هافي ظهور األساسيين والفاعلين  نيالمنتجعلى  التركيز

داللة ومعنى ، في سياقها الزمني هاوالبدء بالجانب النظري لنضع .ةتعددمال بد من انتهاج المقاربة ال
مختلف و للمدن، تتبع مراحل النمو الحضري  من خاللبالجانب التطبيقي  هتبعن ثم   .مصطلحاتها ومفرداتها

  .وتطورها ، وسيرورة تشكلهاةلمجاليا هااتبهدف تحديد نطاق ،الحضري المنبثقة عنه مددأشكال الت
  :المجاالت المحيطة بالمدن تطور ظاهرة .3

 ظهرت أول معالمها مع حيث ،نسبيا حديثة الجزائرية نمو المجاالت المحيطة بالمدنظاهرة عتبر ت
. وأشكاال جديدة ،ت حجما أكبرذالقرن أخنفس مع بداية فترة السبعينات من  هالكن ،العشرينالقرن مطلع 

واصلت  ثم   –11: شكل -*ضاألرباتشكل لتالداخلية  اباتجاه أطرافه هذه الظاهرة بتمدد مراكز المدن دأتب
انفجرت للمدن  النمو الحضري وباستمرار . للمدينة وذلك بتواصلها مع النسيج العمراني**ضواحيها نحو

  .بها باتجاه المناطق الريفية المحيطةخارج محيطها الحضري،  مجاليا، وتشتت عمرانها
لجزائر ا نقصد باألرباض الحضرية، الضواحي القريبة التي نمت مباشرة وراء األسوار التي كانت محيطة ببعض مراكز المدن*: 

 .021، ص 0200، 02رفل ابراهيم، المدينة العربية، مجلة دراسات تربوية، العدد : انظر .خالل حقبة االحتالل الفرنسي
. وأصل لفظة ضاحية كانت تعني المنطقة التي تحيط بالمدينة. محيطها خارج للمدينة التوسعات العمرانيةنقصد بالضواحي : **
بيار جورج، معجم : انظر .تعبيرا عن الضاحية حضري ال تمددعادة ما يستخدم الجغرافيون مصطلح المحيط بالمدن أو الو 

 .905، ص 0220، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 0المصطلحات الجغرافية، ترجمة حمد طفيلي، ط 
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مع مرور الوقت نمت  ظهرت وتأصلت هذه الظاهرة في المدن األكثر تطورا في العالم، ثم  
بر سيرورة تمد ن األطراف التي تعد  شكال من أشكال النمو ع 2،وانتشرت في باقي مدن الدول األخرى 

 .الحضري المعاصر، والذي يأخذ بعين االعتبار نمو المدينة وما جاورها من مجاالت وتجمعات عمرانية

 
 

 
 

 

 

دول العالم الثالث  إلىأيضا امتد   مجاالت المحيطة بالمدنالنحو  تجاهاال أن   ،والجدير بالذكر هنا
ة في اتجاه بعض سكان المدن نحو اإلقامة والتوطن بحيث بدت مظاهره جلي   .خالل العقود األخيرة

وعلى األخص بعد ارتفاع معدالت التزاحم والكثافة السكانية، وتفاقم المشاكل  .تجمعات المحيطةبال
السبعينات من  منذفي الدول العربية لى سبيل المثال تبلورت الظاهرة عف. خاصة أزمة السكن ،الحضرية

 نشأتف ،سكان في أحد عشر قطراال من مجموع %44نسبة الحضر عن  زادتالقرن العشرين حينما 
 مناطقفكانت  . على امتداد السكك الحديدية، وطول طرق النقل، و هااصمو عو  الكبرى  هامدن من قرببال

سرعان التي و  .في المدينة امبالمدن النخفاض قيمة األراضي فيها مقارنة  باتجاهانتقالية للسكان الريفيين 
 3.صبح جزءا من المدينةا لتمهالفراغات التي بين العمران الحضري لسد   إليها ما زحف

                                       
2: Bouhrour née Hamza Malika, Périurbanisation et émergence d’un nouvel ordre spatial cas d’Ain-Smara, 

Constantine, thèse de magister en urbanisme, Université Mentouri, Constantine, Juillet 2002, p 114. 
 

 .09، 1، ص0223، 00، مجلة الجغرافي العربي، العراق، العددصبري فارس الهيتي، الضواحي الحضرية في المدن العربية: 3
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لم يسبق له فوضويا توسعا عمرانيا لقرن الماضي من االتسعينات منذ  بدورهاعاشت  والجزائر
 .هياكلهوتتفكك  يضطرب،جعلت المجال الجغرافي الوطني ف .التي مرت بهابفعل األزمة السياسية  ،مثيل
في الجبال  هروبا من جحيم اإلرهاب ،النزوح الكبير للسكان نحو المدن وأطرافهاكان  همحركاتأبرز  ولعل  

ناطق الريفية اكتساح مساحات واسعة من المو، التحضرنحو  بقوة  بالمدن و ا دفع مم  . والمناطق النائية
 ،من جهة في الوفاء بمتطلبات نموها العمراني واالقتصاديها الناتجة باألساس عن عجز و . المحيطة بها

  .من جهة أخرى تشبع مواضعها األصلية و 

 ،شبه ريفيةالأن شكل عامال إلدماج المراكز والتجمعات  حضري الوقد كان لتداعيات هذا التمدد 
نموها بوتائر عالية، واتسعت نطاقاتها المعمورة، وتعرضت حيث تزايدت معدالت ب، بالمدنرية حضشبه الو 

. لى تحوالت جذرية وعميقة، ارتقت بها إلى درجة الحضريةإواالقتصادية ها المجالية والسكانية مضامين
من مناطق ن متكو  إلى مشهد متداخل ومتنوع في شكل فسيفساء من العمران الحضري والريفي،  وحولتها

 .مساحات زراعيةوحقول و  ،تجهيزات وبنى تحتيةو  ،ق صناعيةسكن جماعي وفردي، مناط

أصبحت   بل ،الحواضر الوطنية ىأو مقصورة علمحدودة  لم تعد   نهاأظاهرة هذه ال علىوالمالحظ 
، متعددةبروز مشكالت  اهكان من نتائجف. بعض المدن المتوسطةحتى و  ،تطال معظم المدن الكبرى 

 ضعف ،وعدم مواكبتها أداء أدوات التهيئة والتعميرقصور  ،وتآكله بسرعة المضاربة في العقار :أهمها
واألراضي  ،يات على البيئة الطبيعيةوالتعد   ،مشاكل النقل ،في الوفاء بالخدمات البنى التحتية والشبكات

 .محيطةومجاالتها اللمدن أشكال جديدة من العالقات بين اتبلور ضافة إلى باإل .الزراعية

تكدسا  1791-1711خالل عشرية الوطنية األربعة شهدت الحواضر على سبيل المثال ف
إلى مجددا ارتفعوا  ،حضريا جديدا 0.390905 بها نواحي المحيطةالسجلت على إثره كبيرا  اديموغرافي

حضريا  590.10إلى  2119-1779ما بين قليال تراجعوا ثم   1779.4–1791ما بين   2...0.50
هذا التمدد الحضري على  أثرفاألرقام تجسد فعال مدى ثقل االنصباب الذي حصل، ومدى  5.جديدا

 .  مكونات هذه المجاالت

                                       
4: Agence National de l’Aménagement du territoire : demain l’Algérie, l’état du territoire, la reconquête du 

territoire, vol II, ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Alger, 1995, p 32. 
5: Office  national  des statistiques, armature urbaine, collections statistiques n° 163/ 2011, série S, statis-

tiques sociales, p 104, 107, 108, 112. 
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مدننا الكبرى ظاهرة عادية صاحبت كل حواضرنا و ز إذا كان هذا االنفجار العمراني الذي مي  ف 
 .هونواتج ،هومضمون ،ينبغي أن نبحث وندقق في مغزاه .وأساليب مختلفة ،مدن العالم، فإنه كان بأشكال

 حاضرةكمحاولة لضبط نوعية العوامل المؤثرة فيه، دون إغفال بطبيعة الحال الظروف الخاصة بكل 
 .ومدينة موضوع الدراسة

هوامش يمر  التوسع بداخلها، أو يخضعها  وأمجرد ضواح  لم تعد المجاالت المحيطة بالمدنف
جزءا ال يستهان به من هياكل االستقبال التي ترتكز عليها  أصبحت تضم   ألنهاالمباشر، وهذا  هلنفوذ

الشغل، وتصاعد ط الصناعي الذي عزز مكانتها في ميدان المتزايد للنشالتوطن نتيجة ا .المدن المركزية
ا أعطاها أدورا مم   .بها التجمعات السكنيةعدد ارتفاع و  ،إليها انلسكتحويالت لتزايد ل حجمها الديموغرافي

 6.الخ ...والترفيه ،ديدة في ميدان اإلسكان، الشغل، النقلج

فدراسة المجاالت المحيطة بالمدن هي دراسة مهم ة، هدفها تحليل مجاالت جديدة واقعة في  لذلك
، المحيط بها المدينة والريف: هامين همابين مجالين  بينيةوال .لحاضرة أو مدينة كبيرة وضعية الجوار

الي فهي وبالت .متعددةال يعيشان بمعزل عن بعضهما البعض، بل توجد بينهما عالقات وظيفية  وهما
 .الطرف األخر منبينهما، المدينة من طرف، والريف  ةمتصلمجاالت 

فموقع الجوار لهذا النوع الجديد من المجاالت أكسبها مزايا مغرية سواء من المدينة، أم من الريف 
وساطها أل الهشاشةعليها صفة  ىأضفو  .المدينة مع عالقاتالفي صبغة جديدة  هاوأعط. محيط بهاال

 7 ؟صعبة التحديدامضة التسمية، و ير دقيقة المفهوم، وغغفي المقابل تبقى  هالكن. والريفية ،الطبيعية

 

 

 

                                       
المصطفى شويكي، إنتاج وهيكلة المجال الحضري بالدار البيضاء، دكتوراه في الجغرافيا، جامعة دمحم الخامس، كلية اآلداب  :.

 .322، ص 0554، 0والعلوم اإلنسانية، الرباط، المغرب، الجزء 
ج، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة يبليدة كاميليا، ماهية المجال الشبه حضري لمدينة سي دة، حالة مدينة برج بوعرير  :1

 .0ص ، 0220قسنطينة،  منتوري،
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  :بحثالنظري لل طاراإل .4

المدينة التي لتقارب بين ، واالريفلعالقات بين المدينة و إطارا لالمجاالت المحيطة بالمدن  تعد  
عنه  انجر  ا مم   ،الوجودالزراعة التي تبقى مستمرة في و  ،االمحيط بها شيئا فشيئتغزو الريف تتمدد و 

تطرح و  .غير واضحةو  باستمرار متحركة همابينالحدود  في النهايةلتبقى  .ضغوطات مختلفة ومتعددة
  :منهاو  ،في بحثنا هذا من اإلشكاليات الجديرة بدراستها عديدالالمجاالت المحصورة بينهما 

  جاليالم هاوتحديد نطاق ،تهاتسمي داللة من حيثالمجاالت المحيطة بالمدن إشكالية مفهوم. 
  وتطورا تمدداالمجاالت التي تزداد توسعا و هذه ديناميكية إشكالية. 
 جديدبنمط حياة مجتمع  تبلور إشكالية. 
  والنقل الشبه حضري  ،التنقلي للسكان كاالحر. 
 أهميتها واستراتيجيتهاغم ر زراعة التراجع و  .المناظر الطبيعية المهددة. 

ر بنا أن ديج بالمدن،ومن أجل محاصرة أحسن لمختلف المفاهيم التي تطرحها المجاالت المحيطة 
 .ننطلق في التحليل من المدينة التي تعني في معناها التقليدي مكان للتراكم الكثيف للسكان والسكن

فهم تحليل و معرفة العناصر التي ستدخل في إلى  نسعى بداية نالذلك فإن 8.الريف بالنبات والزراعةو 
لتوآليات وظروف  ،لطبيعة التطور الذي شاهدته بالنظرأهمية خاصة  تكتسي التيظاهرة ال   .هاشك 

وبالتالي تجاوز مشكلة  ،الجزائرية مفهوم المجاالت المحيطة بالمدنتأسيس لسعى إلى ي بحثفال
المدن و  الحواضر 9تمد نيرورة ستحليل وفهم  ثم  بعد ذلك .ومؤشرات القياس المختلفة ،تعاريفتباين ال
ة المفاهيم والمصطلحات تحديد بدق   وبالتالي. الريفية المحيطة بهامناطقها  نحووتمددها  ،الجزائرية الكبرى 
 ؟ ةجيدال حوكمتهافي  األمثل وما هو السبيل ،، والمشاكل التي تعانيهاهارة عن محتو المعب  

 

 
                                       

8: Milbert   Isabelle, Espace périurbain et gouvernance, compte rendu du colloque de Delhi sur les dynamiques 

périurbaines, 25-27 Aout 2007, p p 1, 5.  

ن أو تمدين: 5  .توسع المدن الكبرى أفقيا على حساب المحيط الريفي المجاور لها، بتأثير النمو الديموغرافي والمساحي هو: تمد 
..00، ص 0220ة فيصل قماش المبادئ العامة لجغرافية المدن، منشورات جامعة دمشق، الجمهورية السورية العربية، سن انظر  
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 :إشكالية البحث .5
ثالثة من مدن الكبرى للشرق الجزائري حواضر والالمجاالت المحيطة بال يةإشكالهذا البحث  يدرس

 :أساسية هي جوانب
في تدقيق الو  .يتعلق بتحديد المفاهيم والمصطلحات المعب رة عن واقع هذا النوع الجديد من المجاالت األول

وذلك بطرح  .للحالة الجزائرية ةالمناسب والمفردة ،المفهومتحديد وصوال إلى  .ومضمونها ،دالالتها
 : التساؤالت اآلتية

   .ماهية المجاالت المحيطة بالمدن من حيث المصطلح وداللته، ومؤشرات تحديد نطاقاتها  -0
لديوان لالتعريف الرسمي مع وما مدى تطابقه  ؟ الجزائرية ماذا يعني مصطلح المجال المحيط بالمدن -0

متداخلة ال األخرى المفردات با عالقته وم    LE SUB-URBAIN؟قريب من الحضرالب المسمى حصاءلإلالوطني 
المجال من أين يبدأ بالتالي و  ...الضواحي، األطراف، الهوامش، التوابع، والمدن الجديدة: معه؟ مثل

لى أين ينتهي في الالمحيط بالمدن،   ؟ الجزائريةللشرق مدن الكبرى حواضر والوا 

بحكم أنها تعد   ،لشرق الجزائري لالمدن الكبرى الحواضر و وتمدد  مد نت يرورةس معرفةفيخص  نيالثا
وانعكاساتها على  ،، وبالتالي الوقوف على ديناميكيتهاالمحيطة بهاالمجاالت  تشكلالمفصل األساسي في 

المركزية عالقاتها الوظيفية مع المدينة باإلضافة إلى  ،يةوالسكان واالقتصادية، ،المجالية :مختلف تراكيبها
 :لذلك نتساءل عن (األمالمدينة )
 ؟ والفاعلون  هاوآليات، ها؟ أشكال لشرق الجزائري لمدن الكبرى للحواضر وااوتمدد  مد نت يرورةسطبيعة  -0

 ؟نموهافي 
 المناظر الطبيعية ؟ و  ،االقتصادالسكان، و األرض، : وهي الجديدةلمجاالت لهذه االجديدة البنيات  -0

تزايد نتيجة لمجاالت المحيطة بالمدن، لجيدة ال ةالحضري ةكمو و الحأ تسييرالإشكالية  تناول لثالثا
  :نتساءل عن وبالتالي، فيها التدخل ى ومستو  ،تعدد أطرافو  ومشاكلها، هااتصعوب

 ؟ هاتسيير التي تالقيها في صعوبات المشاكل و ال ةماهي -0
 ؟وحوكمتها ضمن أدوات التهيئة العمرانية الرسمية ؟ وأثر ذلك في تسييرها  موقعها وما -0
 ؟  حوكمتها الجيدةالكيفية المالئمة ل وما هي -3
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 الكبرى  مدنحواضر والللوترجمة الواقع الحضري  ،بين البناء النظري  العام البحث في سيره رتكزيو 
 :هما علميتينتين يفرض علىمجال الدراسة النموذجي، لشرق الجزائري ل

 تداعيات يعود إلى ناومدن ناالذي عرفته حواضر  حضري التمدد التقوم على اعتبار أن   :الفرضية األولى
ة عوامل وأسباب ،المكثف الذي أصابها منذ سنوات األولى لالستقالل حضرالت ما هو  منها ،بفعل عد 

مكانيات كل   وبالتالي ظهور أزمة في توسع  .مدينة، ومنها ما هو مشترك بينهاو  حاضرةخاص بظروف وا 
 ؟ وتسييرها ،المدينة الجزائريةوتمدد 

 ،ايرورة نمو غير متحكم فيهسبتوحي الحضري  لتمددأشكال هذا ااعتبار أن   قوم علىت :الفرضية الثانية
أصبحت الميزة  المتكاملالجيد و وغياب التسيير الحضري  المتعددة، بحيث الصعوبات .ةوغير مراقب

والعشوائي الذي استهدف األراضي الزراعية  ،ويتجلى ذلك في انتشار العمران الفوضوي . هاة ليالرئيس
 . الجزائري للشرق الحواضر والمدن الكبرى البيئة الطبيعية للمناطق المحيطة بو الخصبة، 

 :البحث أدواتو  منهجية .6
 

بين  المقارنةركزنا على منهجية تحقيقا ألهداف وغايات البحث، وتماشيا مع طبيعة الموضوع، 
مراكز متقدمة  تحتل   باعتبارها .وسطيف، قسنطينة، عنابة: وهي ،لشرق الجزائري لالمدن نماذج من  ثالثة

 وطبوغرافية مواضعها ،ها العمرانيعوامل تاريخفي تباين تو  تختلفو  .ة هرم المدن الجزائريةفي قم  
- 11 :خريطة - .الهضابإلى  التل  إلى  الساحل، من جغرافيةال هاأقاليمو  ،ةالطبيعي

 ،واالقتصادية ،خصوصياته ومكوناته الطبيعيةبعلى البحث عنصر التنوع المجالي  ىضفأهو ما و 
 ،ل مرحلة جديدةجاالت المحيطة بالمدن التي تمث  المثري مفهوم وداللة يس بالتاليو  .والتباين التاريخي

 واتجاهاته ،بعدا استعراضيا بحجمه الكبير الذي أخدو  .يةالجزائر  للمدينة لنمو الحضري من ا زةومتمي  
  .وأثاره العميقة ،المتعددة
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 ،على مستوى كل حاضرة والشبه حضري  ،تحليل الحدث الحضري  فيالمنهجية المتبعة وتقوم 
مدينة : وطنيتين وهما 10حاضرتينالثة نماذج من المدن، اثنان تخص بين ث المقارنةعلى  ومدينة

 .11وواحد يخص مدينة سطيف المصن فة كمدينة كبيرة .ومدينة عنابة ،قسنطينة

وماضيها الحضري  ،تعد  أكبر حاضرة في الشرق الجزائري، بتاريخها السياسي فمدينة قسنطينة
من  تعانيمدينة قسنطينة اليوم، مدينة مركبة بمشاكلها العمرانية، . العريق، ووضعيتها الجغرافية المميزة

من قدرتها على الوفاء  ا حد  مم   ،وتشبع موضعها القابل للتعمير ،مواردها الموضعيةمشكلة محدودية 
ف والقرى الريفية تمثل في تحويل فائض نموها إلى األطرا ،عامل طردلها ل وشك   ،بمتطلبات نموها

 مساحات زراعية ختفاءبا، المحيط بهاالريفي  هامشهد فتغير 12.عادة توازنها العمرانيإل حيطة بهاالم
 .مختلفة تجهيزاتطرق و من عديدة شبكات و  ،وصناعية ،مناطق حضريةفي محل ها  وظهور ،واسعة

وفي  المتالصقة، هانمو نحو أطرافالعلى نقل للمدينة في البداية  تمدد الحضري قد ارتكز الف
القماص و  .الجنوب الغربيباتجاه بوالصوف  :مثل اتجاهات متعددة بمحاذاة امتداد الطرق الرئيسية،

 تمددهاانتقل بعد ذلك  ثم   13.بالشمال الشرقي اتجاه الزيادية، وجبل الوحشبو  .بالجنوب الشرقي وسيساوي 
العشرية األولى من القرن وفي  .الخروب، عين سمارة وديدوش مراد: مثل المجاورة لها هابلدياتمراكز نحو 

ثم  ، 14بهضبة عين الباي الجديدة علي منجلي المدينةب وبدأت .ن الجديدةنحو المد هت المدينةتوجحالي ال

                                       
حضري الذي يقدر عدد الحاضرة بالتجمع ال تعر ف 02-0220قانون  وبموجب، لإلحصاءحسب تصنيف الديوان الوطني : 02

 :انظر. وذات وظائف جهوية ووطنية، وتتطلع لتطوير الوظائف الدولية ،ساكنا 322222بـعلى األقل سكانه 
Office national des statistiques, collections statistiques N°162/2011, série: statistiques sociales, p 33. 

، قبالمرجع السا .ناساك 0222222 هي تجمع حضري يبلغ مجموع سكانه على األقل 02-.022قانون المدينة الكبيرة حسب : 00
   .33ص 

دمحم الهادي لعروق، أبعاد التنمية العمرانية لمدينة قسنطينة وآليات تحضر التوابع، مجلة حوليات، وحدة البحث إفريقيا والعالم : 00
 .1، ص 0551، جامعة منتوري قسنطينة، 0العربي، المجلد 

13: Hicham- née Zehioua Bernia, impacts des projets inscrits à Constantine et évaluation de son image dé-

marque, pour un projet urbain à effet structurant, doctorat es sciences en urbanisme, université Mentouri, 

Constantine, 2009- 2010, p 34. 

لى إنشائها بهضبة وصادق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لقسنطينة ع 0551فيفري  09بمرسوم  أنشئت المدينة الجديدة :04
ثم  وبموجب مرسوم رئاسي رقم . ألف نسمة 322ألف مسكنا و 92هكتارا، وقدرة استيعاب  0922على مساحة عين الباي 

المؤرخة في  45انظر الجريدة الرسمية رقم . سميت بالمدينة الجديدة علي منجلي 0222أوت سنة  29تاريخ ب 0222-001
 .0222أوت  25
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دعمتها حاليا بالتوجه إلى قطبين حضريين جديدين  ثم   .خروبقرب من البال 15ماسينيساالمدينة الجديدة 
 . ديدوش مرادبفي صورة عين النحاس بالقرب من الخروب، وقطب الرتبة 

ت جعلها تشهد توسعات عمرانية تعد   ،فبحكم موقعها الساحلي المستقطب ا مدينة عنابةأم  
 :لمتمثلة في القرى االستعمارية مثلاو 16.على مشهد األنوي ة الصغيرة المحيطة بهاانعكست و حدودها، 
عليها المدينة ارتكزت  17حضرية كبيرةأقطاب  تحولت بسرعة إلىالتي و والبوني،  سيدي عمار ،الحجار
ها حدودامتدت  ثم ةومن  ،الحضري واالقتصادي وتمددها تنظيم نموهاالعمرانية و استراتيجيتها في 

 . المجمع العنابيمعا لتشكل نحو التجمعات المحيطة بها جنوبا  ةالحضري

العديد من حيث كشفت التقارير بوالية عنابة أن  ، بمن جديد لنقطة الصفر مدينةال األن، تعود لكن
الوعاء العقاري المتوفر  ةقل  ال تزال رهينة مشكلة  2114–2117 في المخططالمشاريع المسجلة 

ومن أجل التعجيل باحتواء . المشاريع التنموية الكبرى المخصصة لبلديتي عنابة والبوني وخاصة ،لها
توسع جديدة  أقطاببادرت المصالح الوصية بوالية عنابة إلى استحداث  ،ظاهرة انعدام الجيوب العقارية

 ةكفيل ،ضخمة عمرانية إلى فضاءاتفي المستقبل القريب بإمكانها أن تتحول تتوفر على أقاليم شاسعة 
قليمها الحضري  بفك الخناق على مدينة عنابة وفعال اتجهت نحو قطب ذراع الريش ببلدية وادي ؟  وا 

 .، وآخر بعين جبارة بسيدي عمارقطب الكاليتوسة ببلدية برحالثم  ، وبدأت في بناء مدينة جديدة 18العنب

زادته شبكة هامة من  ،تمتاز بموقع جغرافي حيوي  المدن الكبرى التي فتعد  من  مدينة سطيفأم ا 
من  تضاعف أدت إلى هجرة ريفيةكل  هذه العوامل  .ةستثمارات الصناعيوحجم كبير لالالمتعددة،  الطرق 
 تتحولف .الحالية حدودها العمرانيةخارج ا هتوسع مجالو  .سنة 32خالل فترة ال تتجاوز  سكانها عدد

 .يتميز بسيطرة القطاع الثالثفي الشرق الجزائري  ماتياقطب خدأكبر من قطب فالحي إلى  سطيف

                                       
انظر الجريدة . 0222أوت سنة  29المؤرخ في  004-0222بموجب المرسوم الرئاسي رقم  اسأنشئت المدينة الجديدة ماسيني: 09

بموجب مرسوم كقطب حضري  كانتبعدما . 0222أوت سنة  29، المؤرخة في 45الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  .قسنطينةلانظر البطاقة التقنية في مديرية التعمير والبناء . 0551-20-09يوم في المؤرخ  51/13تنفيذي رقم 

 

صيد، التوسعات العمرانية بالمجمع العنابي، دراسة حالة ميدانية سيدي عمار، مذكرة ماجستير في التهيئة أحمد سفيان : .0
 .09، ص 0223جوان  جامعة منتوري، قسنطينة، ،العمرانية

17: Kebir Bahia, Place et le rôle des villes satellites de Sidi Amar, El Bouni et El Hadjar dans l’organisation 

de l’espace Annabi, Magister en urbanisme, Université Mentouri Constantine, 2002, p 5. 
 

 . 03/4/0203ليوم  00 الجريدة الرسمية رقم أنظر. 02/4/0203ي المؤرخ ف 03/031أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 01
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عملت السلطات المحلية  .الثمانيناتفترة السكن في بعد أزمة  ى المدينةولتخفيف الضغط عل 
 ،فرماتو :مثل ،بها نحو التجمعات الثانوية المحيطةوخاصة  ي،عمرانخارج محيطها ال توجيه السكان على

  .أوالد صابرمركز بلدية باإلضافة إلى  ،عين السفيهةو  ،شوف الكداد ،قاوة ،عين الطريق، الحاسي

جنوبا الذي  29حيث تجاوزت الطريق الوطني رقم  ،وهي اليوم تتوسع وتتمدد في كل  االتجاهات
لتحمت مع التجمع عين السفيهة أو  ،كان في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للبلدية السابق خطا أحمرا

سالم ومن جهة الغرب تجاوز عمران المدينة واد بو . 2119سنة  عمرانيالذي دخل ضمن محيطها ال
 399 مساحته تالذي عرف توسعا عمرانيا ضخما تجاوز شوف الكداد و لتحم مع تجمع الباز يكاد وي

تابع  قطب حضري تحولت منطقة أوالد صابر إلى  29ومن الشرق على الطريق الوطني رقم  .هكتارا
 .لمدينة سطيف بفضل مشاريع السكن ذات الصيغ المختلفة

ا مم   .ة الجيوب العقارية للتوسع وانجاز المشاريع الكبرى تعاني من قل  المدينة  تزال الرغم كل هذا و 
التوصية بضرورة التحكم في النمو  2117سنة  عد لأدى بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للبلدية الم

منطقة شوف  في كل من  2111-2112 ما بين لها لتوسع المستقبليلمناطق اقتراح و  ،الحضري للمدينة
 035.12 امساحته بالجنوب ةتوسيعو هكتارا،  394.12بـ المدينة شرق و ، هكتارا 399الكداد بمساحة 

المخطط نفس أوصى  كما 19.هكتارا .1ة مساحا التجمعات الثانوية المحيطة فخصصت لها أم  . هكتارا
بتخصيص وعاء عقاري أولي ما بين البلديات لفي إطار مخطط للمدينة جديدة  توسعأقطاب  إنشاءب

في ومزلوق  ،أوريسيا جنوباو شرقا،  عين أرنات غربا، أوالد صابر من كل   في ،هكتارا 10.14.ه مساحت
   20.الغربي جنوبال

ة مناهج بحثالهذا في  استخدمناوقد  الذي أعطانا فكرة  المنهج الوصفي :نهام تحليلوأدوات  ،عد 
 معتمدين ،مدن الكبرى للشرق الجزائري حواضر والمفصلة وكاملة عن واقع ظاهرة المجاالت المحيطة بال

وأهمية هذه الظاهرة وأبعادها  ،ست حجماوالبيانية التي صورت وق ،كميةعلى المعطيات ال في ذلك
  .المختلفة

                                       
19: URBA. SETIF, révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de SETIF, 

phase finale, rapport d’orientation, 2009, p 76. 

20: URBA. SETIF, op. cit, p 78.   
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في معرفة السياق الزمني لظهورها، وكيفية تطورها  كرونولوجيالمنهج ال ساعدناإلى جانب ذلك 
 .وما مدى تأثيرها على تنظيم وسير تطور المدينة الجزائرية ،لتي أنتجتهاامن مدينة إلى أخرى، واآلليات 

العوامل و تشابهات، التباينات و ال ستقراءال تحليلالالقائم على مقارن المنهج العلى كما اعتمدنا 
 بالمدينةوأيضا ارتباطاتها  21وأسلوب أدائها، ،بالمدنالمجاالت المحيطة  توزيعنظام نمو، و المتحكمة في 

ساعدنا  الذي ستنتاجاال الحال مع أداة من أهم أدوات هذا المنهج وهوكما كان  .(األم المدينة)المركزية 
ت إثبات أو نفي التساؤالبغية ، ومختلف تراكيبها ،بالمدنوتحليل واقع المجاالت المحيطة  ،عرض في

 . المطروحة

التوصل إليها  يل األرقام التي تم  لتحبفي كافة مراحل هذا البحث  الكمياألسلوب  نااستخدام كما
مختلف اإلحصاءات الرسمية للديوان الوطني  كان االعتماد علىف. لراهنرسم صورة دقيقة للوضع ا بهدف

. الديموغرافية، ومختلف التراكيب العمرية والمهنية والديناميكية ،تقدير عدد السكانالمتعلقة ب لإلحصاء
ة عينات عشوائية، استهدفت بعض  كملناهوأ  مدنلاالتجمعات العمرانية على مستوى المراكز و باستبيان لعد 

ة أسرة تطرقت إلى  2711نات العي  هذه ولقد اشتملت . المدروسة اك الحر و  السكان، :مثل مواضيععد 
أسرة،  322بـعين سمارة  :موزعة على أسرة 1211 ينةت الع  شمل قسنطينةففي  .التنقليو  ،السكني

. 322بـ المدينة الجديدة علي منجلي أسرة، 022بـ بكيرة أسرة، 322بـ أسرة، ديدوش مراد 022بـالخروب 
 ، موزعة على الحجارأسرة 711ــبلديات الرئيسة بللفاقتصرنا العينة على ثالثة مراكز  عنابةفي  اأم  
ت العي نة  سطيففي و  .سيدي عمارأسرة بمركز بلدية  322أسرة، و 322بـ أسرة، البوني 322بـ  911فمس 

أسرة بعين  022و أسرة بالحاسي، 022و أسرة بشوف الكداد، 022وأسرة بأوالد صابر،  022، منها أسرة
 .أسرة بفرماتو 022و الطريق،

المحيطة  التجمعات العمرانية تمددشكال و مختلف ألتمثيل في بحثنا الخرائط أداة هامة وكانت 
إلخراج الخريطة بما يتناسب  Arc Gis ver 9.xxxنظام استخدام ب ،مدن الكبرى للشرق الجزائري حواضر والبال

 .والتوزيعات المختلفة التي تمت عليها

                                       
 .15، ص0554، مركز الوثائق القاهرة، جمهورية مصر العربية، 0مناهج البحث الجغرافي، ط فتحي دمحم مصيلحي،: 00
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من الناحية المنهجية على المقاربة اعتمدنا المدروس في بحثنا  ة الموضوعطبيع أقلم معوللت
 : هيو  ،المختلفة هاكل جوانبالظاهرة من دراسة  المتضمنة ،المتعددة
 تحديد المؤشرات و  ،تهدف إلى البحث في االختالفات بين الحضر والريفالتي  المقاربة الجغرافية

 . القادرة على تصنيف المجاالت المحيطة بالمدن، والوقوف على خصوصياتها
 تقوم على معرفة هذه المجاالت الجديدة من خالل البحث في التي  المقاربة السوسيولوجية

 .وأنماط العيش الجديدة ،من حراك وخصوصيات السكان الجدد ،التمثيالت االجتماعية
 أهم الممثلين في إنتاج ع التدخل، و ا نو أو  ،ترتكز على تحليل سياسات التهيئةالتي  المقاربة السياسية

  .نالمدالمجاالت المحيطة بهذه 
 :للبحثمفتاحية ال صطلحاتالم .1

ة على  موضوع هذا البحث رتكزي فهم طبيعة، وسيرورة نمو المجاالت لمصطلحات مفتاحية عد 
الغوص في  علينا جبلذلك و . تكون اللغة األساسية الموحدة في السير العام للبحث .المحيطة بالمدن

هذه المصطلحات المحورية المرتبطة بظاهرة ومن . تهاتحديد دالالو  ا،واألبستمولوجي ،سياقاتها التاريخية
 :نجد المجاالت المحيطة بالمدن

  ETALEMENT URBAIN: ي حضر تمدد الال -
هو مفهوم عام ومتعدد الوجوه، يشير إلى توسع المدينة وضواحيها على حساب  حضري التمدد ال

 .األراضي والمناطق المحيطة بها

فه البعض على أنه إنشاء مدنا بشكل متفجر وغير يعر  بحيث  ،تمدد المدن ليس واضحا فمصطلح 
 22.ويعتبروه آخرون تعدد التجمعات السكانية دون مرجعيتها إلى مركز واضح  تنطلق منه .قابل للسيطرة

نمو مناطق سكنية غير بيتميز  .خارج نطاقها الحضري  لتوسع المدينة اجديد امظهر  وآخرون يعدونه
 23.منخفضة سكانية كثافاتبو ، زراعيةو مناطق طبيعة  في قلبمستمرة، 

 

                                       
22: Encyclopédie libre de Wikipédia en ligne: http://.www.wikipédia.htm.   

التمدد الحضري والحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف، دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية،  كبيش، عبد الحكيم :03
 . 01، 01، ص ص 0202جامعة منتوري قسنطينة، 
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ن أطراف المدن -  LA PERI-URBANISATION: تـمـد 

ألنها  ،استعماال وتعبيرا عن المجاالت المحيطة بالمدن راألكثإن  مصطلح تمد ن أطراف المدن هو 
ن: يتركب من كلمتين أساسيتين هماوهو . هي المتسببة في ميالدها عني انتقال العناصر ي ذيال التمد 

المشتقة من  األطرافوكلمة . الحضرية من المدينة المركزية للتوطن في المناطق الريفية المحيطة بها
 .عبر المناطق الريفية المحيطة بها 24طرف التي تعني حافة المدينة، أو سطحها الخارجي

 :الديناميكية الحضرية -
بفعل عوامل خارجية  ،هي ظاهرة حضرية يتعرض لها النظام الحضري باستمرارالديناميكية 

 25.والسكن، والتنقالت اليومية ،في حيز من الزمن يمس السكان فيتولد حراك مكاني. وداخلية
 :جيدةال ةالحضري ةكمو الح -
اللفظ اإلنجليزي  ه فيقابليمصطلح جديد في العربية  الحاكميةأو  الحكامةالحوكمة أو  

GOVERNANCE  والفرنسيGOUVERNANCE . 1719سنة " الحكومة"مصطلح كمرادف لمصطلح هذا ظهر 
  .ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير

. وفي معاجم تحاليل التنمية ،من االهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية وكمةالح أصبحت 
 ،العالقات مع اإلدارةتمتين و  ،شرعيةالالشروط السياسية لتنفيذ المخططات التي تكتسب  تتمثل في مجموع

 26.والمجتمع

  وحل ها، ريد التحكم في جميع مشاكل اإلقليمنمط تسيير يلجديدة مفهوم  يهأم ا الحوكمة الحضرية ف
كة بين اوالتنسيق والشر ، التعاون  تقوم علىو . وحالته الراهنة وبشكل دائم ،من خالل معرفة جذورها وتطورها

مشترك، لتحسين  فضال عن إشراك المواطنين حول قرار واحد ،ة جهات منها القطاع العام والخاصعد  
   27.واإلقليم في المدينة ظروف الحياة للجميع

                                       
24: Davadeau  Hervé, les paysages une nouvelles préoccupation dans la gestion des espaces périurbains, Ca-

hiers d’économie et sociologie rural n°77, 2005, p 67. 

  .035 ص ،0200/ .0سناء ساطع عباس، ديناميكية  النمو الحضري في العراق، مجلة المخطط والتنمية، العدد : 09
              ، مطبعة النجاح 21، العدد المغربية في المفهوم والسياق، مجلة مسالك ابستمولوجيأمقاربة :  زين الدين، الحكامةدمحم: .0

 .05، ص 0221الجديدة، الدار البيضاء، 
27: Kassah Laouar Inès, La ville nouvelle Ali Mendjeli: acteurs et gouvernance dans le processus 

d’édification, magistère en aménagement du territoire, université mentouri de Constantine, 2007, p 33. 
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 :الخطة العامة للبحث .9
واحد منها عالج إلى بناءه وفق أربعة فصول، كل في البحث  طروحةطبيعة اإلشكالية الملقد أدت 

 :    وهي على النحو اآلتي، جانب أساسي
من المشكالت  باعتبار أن   مدنالالمجاالت المحيطة بركز على الخلفية النظرية لظاهرة  :الفصل األول
مشكلة تعدد مصطلحاتها، المجاالت المحيطة بالمدن هو تحديد مفهوم وهوية التي تواجه األساسية 

نموها،  ةيرور سسيشكل المدخل الرئيسي لفهم الظاهرة و الذي هو و . وصعوبة تحديد نطاقاتها المجالية
 ،والمصطلحات المفاهيماإلحاطة بأهم تحتاج و أن  دراسة الظاهرة التزال محط نقاش علمي، باعتبار 

 .في الجزائرالكبرى مدن حواضر والالمجاالت المحيطة بالحالة بوالمصطلح الخاص بط المفهوم ضل

تشكل المجاالت المحيطة يرورة سل ،خصص لتحديد السياقات التاريخية والعمرانيةف :الفصل الثانيا أم  
 .انموه واآلليات المتحكمة في ،جزائري اللشرق لمدن الكبرى حواضر والالب

مدن حواضر والالمحيطة باللمجاالت التي عرفتها االديناميكية الحضرية فركز على  الفصل الثالثو 
 .مباتجاه المدن األ ةاليومي تالتنقالالسكني، و  الحراكو من خالل النمو السكاني،  ،لشرق الجزائري لالكبرى 

البيئة االقتصاد، النقل والحراك التنقلي،  ،السكان :مثل اعلى البنيات األصلية له السلبية هاوانعكاسات
 .األساسيةيزاتها ممأهم من  التي تعد   ، واألراضي الزراعيةالطبيعية

 ةمكو والح الحضري، التسيير أزمةمسالة أساسية تخص إلى  فيه فتطرقنا وفي الفصل الرابع واألخير
مشاكل وصعوبات عنه من  وما انجر   .المجاالت المحيطة بهاأم المدروسة لمدننا سواء  الجيدة ةالحضري

القائمة على جعل كمة الحضرية المحلية و الحمبدأ  لتطبيق عليها ناتطلعثم  . اتهاوتوازن هاأث رت على نمو 
لتهيئة التراب على كبرى التوجهات الو  ،مشاريع التنميةفي اختيار  المشاركة الشعبية عمل حضاري واعي

 و ،المركزي والمحلي وتطوير الربط بين ،والمراقبة ،والنقد ،وذلك من حيث المشاركة. المستوى المحلي
  .والمدن ،والبلديات ،الهيئات المتخصصةمع المشاركة الجمعوية تنسيق 

تصورات جديدة اقتراح و . للجواب على اإلشكاليات الكبرى المطروحة فكانت محاولة الخاتمة العامةا أم   
من الممكن أن تكون حال التي و  ،مستقبل المدينة الجزائرية وفضاءاتها المحيطة بها ات علىتطلعتمثل 

    .شكالية تهيئة اإلقليم الوطنيإلو  ،لها



                           

 الفصل األول             

 
 

 مجال المحيط بالمدنال            
 المفهوم ومؤشرات التوصيف والتقييس            

                 
             

 مـقـدمــة 

  ميالد مجال ثالث: المجال المحيط بالمدن .1

 بالمفردات ومشكلة مصطلحمعجم ثّري : المجال المحيط بالمدن .2

 لمحيط بالمدنلالنطاق الجغرافي : المجال المحيط بالمدن .3

 حوصلةقراءة و : خالصة

 

 

 

 

 



المفهوم ومؤشرات التوصيف والتقييس: المجال المحيط بالمدن  
الفصل األول                                                                                                  

 

17 
 

La ville contemporaine  se caractérise par le développement dans sa périphérie. D’une urbanisation 
lâche dont il est impossible de dessiner la frontière. On pourrait  apprécier  l’avancée, mais un tissu 
composite, qualifie tour à tour. De rurbain,  d’ex urbain, de naturbain, de suburbain, de périurbain  
pour signifier son caractère métis. 

                                                                                               Marie-Christine Jaillet 
1 

  

 ـةــدمــقـــم
 النطاق تحديد صـعبو غير دقيق المفهوم، مجـال 

 
 

في غموض الو  ،المفهومالدقة في  ، تخصة بالمجاالت المحيطة بالمدنأولى الصعوبات المتعلق ن  إ
 .الجيدة تهاراءق وبالتالي ،تحديدها المجالي ا أث ر علىمم   .ريفاالتعفي  واالختالف تعددالو  ات،المصطلح

 حقيقة ال دليل قاطع عن ةمتعددالواألبحاث  العلمية األعمال عن ةالصادر والمصطلحات م يهافالمف
ة  اتهافي طي   جمعفهي ت .اإلشكالية المطروحة وصعوبتها  منهاواحدة   تحمل كل  و  ،وأفكار ،فيعار تعد 

ة معاني  .عنها المنبثقة المصطلحات والمفرداتتعدد ، و ريفاالتعاختالف مشكلة  تترجم 2.مختلفة عد 

لهذا النوع الجديد صطلحات والمفردات لذلك انصب اهتمامنا في هذا البحث على تنقية وتصفية الم
مدن حواضر والالدراسة النموذجية للمن خالل  ،الوقوف على طبيعة الحالة الجزائرية بهدفمن المجاالت، 

 :جوانب األساسية اآلتيةال سنتناولفي هذا السياق و  .الجزائري  للشرق  الكبرى 

 وتطورها التاريخية امن خالل جذوره ،والجزائرية خاصة ،بالمدن عامة ةالمحيط تمفهوم المجاال. 

 ودالالته ،واصطالحا ،تعريف مصطلح المجال المحيط بالمدن لغة. 

 جاليةالم التحديد نطاقاتهالكمية انتقاء المعايير  إشكالية. 

 

 

                                                 
 

 

1: Marie-Christine Jaillet, L’espace périurbain: un univers pour les classes moyennes, revue esprit n° 303 

2004, P 40. 

2: Yves Jean, analyse comparative des principaux systèmes spatiaux, de Poitou-Charentes, les communes      

Périurbaines et développement local, quel enjeux ? Journée d’étude 10.11.1995, p 18. 
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 ـدنـــمــالـط بـــيـــمـحالــالــمــجــال  .1

 ثـــال ثالـــجـــالد مـــيـــم
 

 
 

 :وتطور ظاهرة المجاالت المحيط بالمدن في العالم ،بدايات .1.1

بدأت تتجلى ظاهرة المجاالت المحيطة بالمدن في العالم، حينما بدأ السكان يتوجهون للسكن في 
ة طويلة محدودة االتجاه والتوسع،  غير أن  الحركة بقيت. أسوار مراكز المدنبالمحيطة  األرباض ولمد 

بعد  ومع التطور الذي حصل في النقل الحضري . بسبب ضعف وسائل المواصالت وطرق االتصال
ط ال ة انتقا حضري لاتمدد النصف الثاني من القرن العشرين، نش  السكان صوب  لللمدن، وتزايدت حد 

 3.لمحيطة بهاااألطراف 

نتاللذلك نجد أن أبرز خاصية ممي زة للنمو الحضري المعاصر هو  خارج المدن  تمددو  ،مد 
التمييز بين نجد صعوبة في  ناأصبحلدرجة  .بها ةف المحيطاريالعمرانية، على حساب اال هاحدود

يمكن أن و  .هو حضري  وما ،هو ريفي وضع حدا فاصال بين ماو التجمعات الريفية والتجمعات الحضرية، 
 حواضرفيه التجمعات الريفية الصغيرة أحد طرفيه، وال مثلت -20 :شكل -أفقينبين ذلك في رسم تخطيطي 

أقصى الطرف الريفي يتبعثر فيه السكان، بينما في أقصى الطرف  فمن الواضح أن   4.طرفه اآلخر
تنمو المجاالت المحيطة والتبعثر الريفي  التركز الحضري الشديدوبين طرفي  .ةون بشد  تركز يالحضري 

 .بينهما
 

 تبعثر          يـفر              شبه حضر          حضر          حضري  تركز           
 
 
 بوادي        قرى             المجاالت المحيطة مدن                    حواضر                       

 

 أنماط العمران البشري : 20شكل          
                                                 

3: Câline Boiteur, Orain et Jean Marie. Huriot  Latec, Modéliser la suburbanisation, succès et limite de la       

Microéconomie urbaine,  revue espace géographique, 2001/1, tome 30, p 96. 

.092، ص 9111فتحي دمحم أبو عيان، جغرافية العمران، دراسة تحليلية للقرية والمدينة، : 4  
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 ايقف على أن  هناك نمطا انتقالي ،حضريا والمشاهدة لتطور العمران البشري ريفيا كان أ بيدا أن  
تتباين سماته وفق عوامل ترتبط بمدى و . يحمل في طياته صفات الريف والحضر في آن واحد ،بينهما

الثالث من النوع هذه النمط مثل ي .الجوار من ناحية أخرى وعامل  التأثير المتبادل بينهما من ناحية،
 5.موضوع هذا البحث هوالعمران البشري الذي 

 انتقالبعضها يعود إلى  .وألسباب مختلفة ،من المدنفي العديد  هذا النمط العمراني الجديدظهر 
قتصادية اعوامل ل خراآل بعضالو  .والتلوثواالزدحام نتيجة التزايد الكبير للضجيج  هللسكن فيسكان ال
توفر يلما ، كمخل ص لهمالمجال المحيط  اهذ أصبح وبذلك. لسكنلأم  ،عملسواء لل إليه لجأواجتماعية او 

سكان جيد عليه من اتساع،   . وفي المتناول ...هواء نقي وهدوءذات  وطبيعة ،وا 

 بعد ثقافيعبر أيضا عن يبالمدن  المحيط المجال ازدهار باإلضافة إلى هذه العوامل، فإن  
عن وأيضا . والمسكن الفردي ،في الحصول على الملكية العقارية سكانرغبة ال ت، بحيث تزايداجتماعي

ساعد ودون هوادة على مما لتسيير، في االمنتهجة سياسي تمثل في طبيعة السياسات الوطنية بعد 
 6.في بعضها خف ت تدريجيا رغم أنها ،ة سنواتيرورة لعد  ساستمرار هذه ال

انتقل الناس إليها بحثا عن الحلم في  لم العالمية قد بدأ ظهور تاريخ المجاالت المحيطة بالمدن ال
 .ترفيهالو  اتخدامللتميز بوجود مرافق يعيش في فضاء واسع، ي، صغيرالريفي اللمجتمع اتجسيد طابع 

في  .أغلب الحاجات األساسية هفي ،فالناس يريدون تحقيق هذا الحلم في مجتمع مستقل نسبيا عن المدينة
في الخارج  « :هقولب ،رةبأنها جمهوريات مصغ   1591 سنة WOODوودالجغرافي األمريكي  هاوصفهذا السياق 

مكان تبدو  ،للعيان إقليم تبدو فيه الحدود أدنى من طبيعتها التي توجد في المركز زوفي اتجاه حدود وهوامش المدن يبر 
فال توجد حدود واضحة تحدده، ويوجد بدال من ذلك تناقص تدريجي في النوع الحضري . فيه المدينة أشبه بالريف

 » ...أنه الريف وقد أصبح بدينا...ةأنه المدينة وقد أصبحت نحيف .للحضارة لصالح النوع الريفي
7 

                                                 

 .212، ص نفسه المرجع: 5

دار المعرفة مصر، جامعة المنصورة،  ابرفنج ابلن، المدن الجديدة والضواحي، تعريب الدكتور أحمد دمحم غنيم، كلية اآلداب،: 6
  .33، ص 9112الجامعية اإلسكندرية، 

.917 ،33ص  المرجع نفسه، ص: 7  
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كون نموها حلقيا يأحيانا . أطرافهانحو للمدينة  حضري ال نتاج للتمدد الجديدة هي هذه المجاالت
أرضا وسطا بين  فكانت. تصال مع المدناال طرق شريطيا خطيا على امتداد  يكون مستمرا، وأحيانا أخرى 

 .وبالتالي ليست كيانا مستقال ،وترتبط بها وظيفيا 8.هماتجمع أفضل ما في ،المدينة والريف

االنتشار عقب االتجاه السريع نحو التصنيع، قد بدأ هذا النمط من العمران في ف ا في أوروباأم  
تجنبا لطول  ،ا دع جزءا من سكانها الخروج إلى أطرافهامم   .وصعوبة الحياة فيها ،وازدحام مراكز المدن

حيث ظهرت في البداية كمناطق سكنية غير مخططة ب .رحلة العمل اليومي خاصة قبل اكتشاف السي ارة
 ا بعض من صور الحياة االجتماعية التي تقترب بها من صورة الحي  محدودة المساحة والسكان، تقوم فيه

  9.مساحاتها ت وامتدتلكن مع استمرار نمو سكانها اتسع. أو القرية

شكل من  هي األول: لها معنيان أساسيان ،يرورةسعتبارها با المجاالت المحيطة بالمدنفظاهرة 
أول  األرباض كانت وبالتالي ،المناطق المحيطة بهاالمدينة على حساب عمران ل االمتدادو توسع الأشكال 
عن  نسبياالبعيدة الضواحي  نحوالمدينة  مددمرحلة تبعدها ثم  جاءت  .المدينةأسوار رج الها خ شكل
في قلب  عنها االمدينة بعيد مددوأخيرا ظهر شكل جديد من ت .أن اندمجت معها لبثتثم  ما ها، مركز 
أشكال الحضري للمدينة الذي تميز بن التمد  ب مرحلة خاصة هيلثاني وا .طبيعيةالو ريفية ال اطوساأل

مرافق الخدمات والتجهيزات و  ،والصناعية ،إقامة المناطق السكنية :مثلمتعددة ومتنوعة مورفولوجية 
  .مختلفةال

 .المحيط بالمدنإلى من الربض إلى الضواحي، : الجزائريةالمدن لمجاالت المحيطة با .0.1
 

رغم من وجود لها العلى  ،نسبي ا حديثة حسب التعريفات المعاصرةظاهرة تمد ن أطراف المدن تعد  
 نمطسارت على سياق  التيوأيضا  .منها قديمةخاصة ال ،جذور في تاريخ نمو وتطور المدينة الجزائرية

بدأت الل قاالستوفي فترة . بتسميات أخرى  كانت لكنو المدينة الفرنسية خالل فترة االحتالل الفرنسي، 
وكانت تخص  فقط الحواضر الوطنية  ،من القرن الماضي ثمانيناتمع مطلع التتبلور أكثر الظاهرة 

  .قبل أن تستفحل في بقية المدن الكبرى  ،األربعة وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة

                                                 

 .22المرجع نفسه، ص : 8
 .11ص ، 1985الجمعية الجغرافية الكويتية،  الجديدة بين النظرية والتطبيق،أحمد حسن إبراهيم، المدن : 9
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 مددأمام الت التحكم في المشاكل العقارية المطروحة صعوبةالظاهرة في ظل  هذه لقد نمت
ن كان. عديدةل اشكأوالتي اتخذت ، مدن الكبرى حواضر واللل الطوفانيحضري ال المخطط السكن  وا 
تمثل العامل األساسي كانت ف .األكثر امتداداالفوضوي في الكثير من حاالت المدن الجزائرية الشكل و 

10.لتحوالت المجاليةا لهذه دلمول  اوأيضا   ،بفضله الذي تم  
 

ظاهرة المجاالت المحيطة بالمدن ل أبرزت الكثير من الدراسات التاريخية في العمران، أن  قد ل
في الجزائر مثل قسنطينة، تلمسان والجزائر العاصمة جذورا عميقة، تعود إلى ما قبل الوجود القديمة 

ن   التركي في الجزائر، ولكن ليس بالمفهوم المتناول حاليا، تابعة للبورجوازية  *ما كانت في شكل أحوازوا 
وقد كان أول استعمال لهذا المجال بمعنى الظهير أو بادية . المتمركزة في الحواضر الحضرية العقارية

حزام من البساتين والمشاجر والمزروعات المتنوعة، وبعض  أخذت شكل وقد. هاالمدينة خارج أسوار 
.الدواوير

إلى مطلع القرن العشرين ضواح بالمفهوم الحديث، بل كانت وبالتالي لم تكن للمدن الجزائرية  11
  .هاكلما ابتعدنا عنتحيط بأسوارها، تتالشى كثافتها  وأحزمة من المزروعات، بنايات بسيطة تضم بوادي

إلى أواخر  الميالفتح اإلسللشرق الجزائري منذ مدن القديمة وقد كان ينتظم هذا المشهد المحيط بال
 **كان يتشكل من السواني الحزام األول: أساسين هما نالوجود التركي في حزامين زراعيين وطبيعيي

وهو مؤشر ألهمية الناحية المحيطة  .المدنأسوار المحيطة بعة في األراضي الخصبة متوض  الوالبساتين 
يمثل حلقة ربط بين المجال الزراعي والمجال البدوي، ويتجسد  الحزام الثانيو. بالمدينة في ذلك الوقت

وهو مجال . المبنية بالجص والطوب أهل الريف اشردمعلى مستوى اإلسكان في التدرج من المنازل إلى 
 12.أهمية المستقرات البدوية، واستصالح األرض تتزايدمتحرك، يتسع كلما تراجع المجال الرعوي، و 

                                                 
10: Bensalhia Mohamed Salah, processus d’urbanisation des jardins périurbains, cas de Hamma - Bouziane,       

Constantine, magister en urbanisme, université Mentouri, Constantine, 2000, p 31. 

في  كمال بن مارس، الظهير الشامي :انظر. تصبح مجاال لنفوذهالالحوز هو منطقة تقع خلف المدينة فتتبعها أو تخدمها، : *
 . 3 ، ص0224 اإلسالمية،عصر الحروب الصلبية، دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي، جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 .، كلمة السواني بمعنى اآلبار00، ص 9امع، ج استعمل البرزني في كتابه الج: **
 

 .7647، ص 0222سال،  قاموس مرتب على حروف الهجاء، الجمعية الجغرافية المغربية، دار نشر مطابع: معلمة المغرب: 99

جوان امعة تونس األولى، ، ج4لسلسلة تاريخ ، اXXXII، المجلد 9ية بإفريقية في العهد الحفصي، جدمحم حسن، المدينة والباد :90
    .70، مطبعة أوبيس تونس، ص 9، ط9111
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ظهر مجموعة من األحياء تل ،انفجرت المدينة خارج أسوارها لجزائرلسي االحتالل الفرن وأثناء
شكلين  في هذه المرحلةالمدن بوأخد المجال المحيط . تدريجيا الحقول والبساتين تالضاحوية التي أكل

قرى ريفية ذات طابع استيطاني و  ،وضيعات ،من مداشركون تيذو طابع زراعي  األول :هما رئيسين
المذابح، المدابغ، المطاحن، المغازل  :في خدمة المدينة مثلاألرض  أشكال جديدة الستعمالو . اهتحيط ب

سطبالت تربية ال ، ظهرت أحياء جديدة في شكل المدينةعمران حدود الوبسبب تجاوز  الثانيا أم   .مواشيوا 
 منل مركب مجالي واجتماعي يتكون يا ساعد على تشكمم   ،أرباض حضرية، وأخرى فوضوية قريبة منها

كانت العالقة  وأن   LA CEINTURE PERICENTRE.زتمثل الحزام المحيط بالمركالتي األحياء الجديدة و  ،لمركزا
 13.بها المجال المحيطالمدينة و  أكثر منه بين ،وثيقة بين المجال المحيط والريف القريب

توسعا عمرانيا ومجاليا ذ الثمانينات من القرن الماضي منعرفت المدينة الجزائرية  االستقاللوبعد 
المجموعات المناطق الصناعية الكبرى، و طرافها، عن طريق بناء سلسلة من غير مسبوق استهدف أ
فقد تمددت المدينة بعيدا لتنتج أنوية سكنية، ونشاطات اقتصادية، أم ا اليوم  .السكنية في ضواحيها

في الجزائر تعد  من أهم األحداث الحضرية ل. من الطرق والمواصالت وتجهيزات واسعة، وشبكات متعددة
   14.بين النمو الديموغرافي والنمو االقتصادي، والتغيرات االجتماعيةبالنظر لما أنتجته من تفاعل 

 :جذور المجال المحيط بمدينة قسنطينة .1.0.1
 ذوتبرز العالقة بينهما من ،تطور عبر الزمنييتجد ر المجال المحيط بمدينة قسنطينة في التاريخ، و 

عن طريق الملكية العقارية لألراضي  ،الوجود التركي التي كانت البذ رة األولى لنشأة هذا المجال فترة
يعات متفرقة تملكها عائالت قسنطينية مثلو ظهسمحت بالزراعية التي  ة ض  باشتارزي، بن الشيخ  :ر عد 

 ...الفقون، بن شيكو، بن شاريف

                                                 
13: Prenat. A, Semmoud. B, les nouvelles périphéries urbaines en Algérie, une rupture avec les oppositions 

traditionnelles, centre périphérie, Centre interuniversitaire d’études méditerranéennes, Poitiers, équipe de 

recherche associée n° 706, CNRS, université de tours, 1982, p 10. 

14: Benlakhlf Brahim et Zeghiche Anissa, Boukhmis Kadour, croissance périurbaine et émergence de 

nouvelles formes d’urbanisation en zones périurbaine, les nouveaux espaces périphériques de la ville 

d’Annaba, actes du colloque d’Annaba, Algérie, 22   avril 2002, dynamiques des territoires et des sociétés, 

documents de la maison de la recherche en sciences humaines de Caen, France, 2005, n° 15, p 51. 
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عند المدينة العربية  1181 سنةحدود مدينة قسنطينة قبل االحتالل الفرنسي لقد كانت تتوقف 
بتشكيل فأكثر قد توسع أكثر مدينة الالمجال الريفي المحيط بو  .هاالساكنة فوق الصخرة المحفوفة بأسوار 

ة الحديدية في كل من الطرق والسك  جديدة بشبكة و  .المحيطات االستعمارية وفق منطق رأسمالي ليبرالي
باتجاه فرنسا، كما  الساحلية لنقل المنتوجات الزراعية نحو مدينة قسنطينة، ومنها نحو الموانئ ،قرية كبيرة

15.ض حامة بوزيان وديدوش مراد، وسهل الخروب، وحوض عين سمارةاحو أهو الحال في 
 

من يا جزئ نامد  ت المجال المحيط بها مرور قرنا من االحتالل الفرنسي لمدينة قسنطينة، عرفوبعد 
ة أرباض حضريةالمدينة ب  يالقديس جون، سيد :مثلباتجاه الشرق  1592-1582ن بي ما 16نمو عد 

ة إقامة المدينة اإلدارية األوروبية بكدي  ب 1592-1592ما بين و . الميفبور  ، وحيمبروك، باب القنطرة
ة تحصيصات، منها المنظر الجميلمعها عاتي، و   . باتجاه الجنوب عد 

 تراجعوت ،ديموغرافيها النمو زاد  ،النزوح الريفي نحو المدينةوبعد االستقالل ونتيجة اشتداد 
مما دفع . عليها طلبتزايد المواجهة في في ظل عدم كفاية احتياطاتها العقارية  هاإمكانيات استقبال

ة مناطق صناعيةبالمدينة إل اتبعتها . المحيطة بهاالمناطق مناطق سكنية حضرية جديدة في ثم   ،قامة عد 
وبنياتها ، إلى تحوالت جذرية في استخدام أرضها، وتركيبة سكانهاأدى ا مم   بتحويالت كثيفة للسكان

 .والعمرانية ،االقتصادية
 :المحيط بمدينة عنابة لجذور المجا. ....0

يعات مالمح المجال المحيط بمدينة عنابة مع مطلع القرن العشرين في بعض تتمثل لقد كانت  الض 
البوني والحجار، وشبيطة  ،سيدي سالم: الفالحية التابعة للمعمرين، تحيط القرى الصغيرة مثل توالمستثمرا

القصديرية  خإلى بعض األكوا باإلضافة. بسباس، وزريزر وبن مهيدي في الغرب .مختار في الجنوب
فتشكلت عالقة تكامل بين المدينة . حول المكاتب العربية لالستعمار الفرنسي 1599 سنةالتي أقيمت 

17.لمدينةلصالح االمختص في اإلنتاج الفالحي الريفي باعتبارها سوقا حضرية، ومجالها المحيط بها 
 

                                                 

     66، 60 ، ص ص0223دن التوابع حول مدينة قسنطينة، ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، فؤاد غضبان، الم: 97
16: Guederi  Khadîdja, Croissance démographique et urbanisation, cas de Constantine,  magistère en        

Urbanisme, université de Constantine, 2001, p 48. 

17: Kebir  Bahia,  place et rôle des villes satellites de Sidi Amar, El Boni, et EL Hadjar dans l’organisation  

      de l’espace Annabi, Magister en urbanisme, université Mentouri Constantine, 2002, p 14. 
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ة اضطرابات، بدأت أولها  تطبيق سياسة تجميع السكان الريفيين بغير أن  هذه العالقات عرفت عد 
، مما أدى الحجارالحديد والصلب ب مركبتوطين تلتها  ثم   .شدات القصديرية بالقرب من المدينةفي المحت
ة تحوالت اقتصادية ثرها إعلى المدينة عاشت ف. لهاالمجاورة  أعداد كبيرة من سكان األريافإلى نزوح  عد 
 ،حجمها السكاني من تزادمن القرن الماضي إلى نهاية فترة السبعينات الخمسينات فترة منذ واجتماعية 

18.هاب محيطمجالها الب تهاعالقفانعكست على  ،شكلها العمراني ت فير غي  و 
 

 :جذور المجال المحيط بمدينة سطيف .8.0.1
ة   نهاية إلىالمجال المحيط بمدينة سطيف  ن كو  يعود ت فترة االستعمار الفرنسي، عندما نمت عد 

 وحدائق عبوب، BEL - AIRوبالخصوص في منطقة الهواء الجميل  ،مناطق سكنية ضاحوية غرب المدينة
زاد اتساعها حينما نزح  1592و 1591في مرحلة ما بين و . عمال السكة الحديدية المحطة، وحي   وحي  

 على إثرها ظهرتف. بسبب ظروف الحرب التحريرية ،اآلالف من قاطني الجبال التل ية المجاورة لها
 .لندريولي في الشمال الشرقي للمدينة طنجة، عين تبينات، وحي   :مثل تجمعات سكنية جديدة أخرى 

بسبب هجرة سكانها  1519دخلت المدينة في جمود عمراني دام إلى غاية سنة الستقالل وبعد ا
تم  دمج األحياء المحيطة و  19.من سكانها %01.80نحو الجزائر العاصمة، فقدت على أثره حوالي 

االنعدام الشبه كلي للتجهيزات خاصة منها و االكتظاظ السكاني، بالسكن العشوائي و بالمدينة التي تميزت 
 . التجارية

ثم  مع مطلع  ،1922 سنةا بخصوص تجمعاتها المحيطة بها، فلم تشهد نموا معتبرا سوى بعد أم  
التي بدأت ، و اقتصرت على التجمعات الريفية الصغيرة القريبة منهالكنها و  .لدواعي أمنيةو التسعينات 

تلعب دور المنظم والمستوعب للهجرات الريفية التي كانت متوجهة للمدينة، نتيجة تفاقم فيها مشاكل 
فائضها السكاني عن طريق استقبال  بلكنها أصبحت بعد ذلك تساهم في استيعا. االكتظاظ وأزمة السكن

راتيجيتها العمرانية لتكون وحاليا دخلت ضمن است. سكان بعض األحياء القصديرية والفوضوية للمدينة
 .فرماتو، عين الطريق، شوف الكداد، عين السفيهة، الحاسي، وأوالد صابر: وهي ،لمدينةاتوسع  أقطاب

                                                 
18: Kebir  Bahia,  op, cit, p 49. 

19: Okba Nadia, dynamique commerciale au niveau de la ZHUN de la Ville de Sétif : vers une Nouvelle 

centralité en périphérie, magister en urbanisme, université Mentouri, Constantine, 2001, p 21.  
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 :ستنتا اال
مدن الكبرى للشرق الجزائري ذات جذور لحواضر والنستنتج مم ا سبق أن  المجاالت المحيطة با

 . قديمة نسبيا

في أخذ أبعادا كبيرة و  ،كان مجالها المحيط بها مهيكل منذ الوجود التركي في الجزائر ،ففي حالة قسنطينة
أم ا في حالة عنابة فيعود . بعد استقباله لفائض حضري وسكاني كبير من المدينة األمالعشريات األخيرة 

فاالنطالقة كانت في حالة سطيف ا أم  . بنفس سيرورة حالة قسنطينة ومر   ،إلى عهد االحتالل الفرنسي لها
في العشريتين األخيرتين أكثر ، ثم اشتدت الثورة التحريرية أثناءالمدينة الذي عرفته  مع بداية النزوح الريفي

 .فقط

المجال المحيط بالمدن كمفهوم وحقيقة  في البداية مصطلح ا من حيث المصطلح فلم يتبلورأم  
العالقات بين المدينة والريف،  :متعددة مثلات مصطلحبمفردات وب معترف به، بل كان يطرق  ةمستقل  

 . حضرية للمدينة تتقدم وتغزو الريفالجبهة ال
، العالمينفس منهجية البحث  علىاتجه البحث  ،لكن بعد سنوات الثمانينات من القرن الماضي

لقيم بت هجينو  ،جديدثالث ميالد مجال بالتالي اعتراف بشرعية اإلقرار بظاهرة تمد ن أطراف المدن، و و 
 .وأحيانا مختلفة ،تسميات عديدة أخذو  .ريفيسط و  فينسيج حضري 
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 دنـــمـــالــط بـــيــحــمـــالالــمــجــال .0
   قــيــوم غير دقـــهــفـــم     

 .، ومـشـكلـة مـصـطلـحمعجم ثري  بالمفردات: بالمدن المجال المحيط. 1.0
والسلطة بمختلف  ،سكانالمجاالت المحيطة بالمدن حقيقة تفرض نفسها على ال اليوم أصبحت

معرفة واضحة مثل المدينة  لمعرفتها ةماس   بحاجة بقىننا لكن. ذات مفهوم مستقل بذاتهو  ،مستوياتها
في كل المدن الكبرى ، و المعاصر وأحدث أشكال النمو الحضري  باعتبارها تعد  واحدة من أهم   .والريف
 20.العالملدول 

. صطلح المعبر عنهافهوم، غامضة المير دقيقة المغنجدها  ظاهرةهذه العند استحضار و 
 مصطلح من أهم المشاكل التي تواجه عملية تحديد لعل  و  .انعكست ضبابيتها على المجال الجغرافيف

هو افتقاره لتعريف دقيق ومتفق عليه، نظرا لتعدد المعايير والمقاييس  المجال المحيط بالمدن كمفهوم،
 .المعتمدة في كل  دراسة، وعدم اعتمادها منهجية موحدة من لدن الباحثين، واختالف مرجعياتهمالكمية 

 .إال  تجاوزا وفي نطاق محدودسمح بتعميم النتائج والنظريات تكما أن  اختالف الحاالت المدروسة ال 
 ةغربيالبالمدن يكون كمرادف لمصطلح الضاحية  المحيط ما نجد أن  المفهوم المستعمل للمجالا غالبو 

المفاهيم التي  حقيقةو  ،ر عنهالمواصفات التي تعب  في تدقيق في حاجة إلى  تهلذلك تظل دالال .الفكر
 مع المفاهيم تهأو مطابق هوأوجه استعماالته، وما مدى تقاطع ،يختزلها مصطلح المحيط بالمدن

 ...الشبه حضرو  ،الضاحية :تنتمي لنفس الحقل المعرفي مثل وهياألخرى التي تؤديها  والمصطلحات

ة جوانبعمرانية تقتضي منا النظر إليها لفظة بالمدن فالمجال المحيط  من حيث  أوال :من عد 
من حيث كونها مصطلحا علميا تشترك  وثانيا. حدودها عدم وضوحو  ،تعدد معاني الكلمةلالداللة اللغوية 

ة اختصاصات وعلوم وهكذا . من حيث ترجمة هذا المصطلح األعجمي األصل للغة العربية وثالثا. فيه عد 
اللبس ال ذي يكتنف اللفظة زادها غبشا لم ا أضحى مفهوما علميا، لم تعمل الترجمة العربية على  فإن  

 ؟ اإلتيان بما يرفع عنه تلك الغشاوة
                                                 

20: Brigitte Prost, du rural au périurbain: conflit de territoire et requalification de l’espace, revue géographie 

de Lyon, volume 66, n° 2, 1991, p 96. 
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ال يزال في حاجة إلى تدقيق  ،لذلك، فإن  تحديد مفهوم المجال المحيط بالمدن باعتباره مصطلحا
. المجالي المعتمد تحديدوال ،صطلح ودالالتهمال: هما أساسيتين يطرح مسألتينفهوم وتمحيص، ألن  كل  م

 .لخدمة االتجاه الواحدمعا  اجتمعيال  لكن  غالبا ما

 هيرجع باألساس الرتباط ،تهوتباين دالال ،معنى المحيط بالمدن غموضفي هذا السياق، فإن  
وتعدد أشكالها  .التي تختلف بدورها من قطر آلخر، ومن بيئة ألخرى  المدن نتمد  العضوي بظاهرة 

وبالتالي بروزها كظاهرة جغرافية  .اختالف العوامل واآلليات المتحكمة في نشأتها وتطورها وديناميكيتهوا
 .  في غاية التعقيد

لة تتبلور من خالل المرجعيات أمس .األخرى فاهيم فهو مثل بقية الم فالمحيط بالمدن كمفهوم،
، ومنها المرجعية اللغوية، واالصطالحية، اللتان نعد هما هامتين والتأصيلتحديد الوالمعايير المعتمدة في 

تحليل وفهم داللة مصطلح المحيط بوالتي سنحاول البحث عنها . نموهاو  تطورهاسياق أصلها، و في فهم 
 . بالمدن

ذا عدنا ل  تلكهي  انجده ،في الموسوعات اللغوية تعريف المجاالت المحيطة بالمدن عموماوا 
 .تناسب مع الهوامش الريفية المحيطة بهاتو  نمو ما وراء المدن وضواحيها التقليدية،تي تال اتالفضاء

هة العمرانية في أوساط ريفية، فتتحول تدريجيا دون التأثير على أجزاء كبيرة من أراضيها بحيث تتوسع الج
هة العمرانية متواصلة ومتفرقة مما بوفي كل الحاالت تكون الج .التي تبقى مخصصة للزراعة والغابات

 مر  عبرهماترورة مزدوجة يسهي نتاج لالمجاالت المحيطة بالمدن وبالتالي فإن   21.يصعب رسم حدودها
لمناطق الريفية المحيطة على حساب ا حضري ال تمدددور المدينة كعنصر أساسي لل خصت ىاألول :هماو 

ودوره ، ي حضر مددها الخص الريف المجاور للمدينة الذي يتعرض لغزو المدينة وتتف ةا الثانيأم  . بها
نتاجيته ىللبيئة الطبيعية والزراعية، والمحافظة عل كضامن  .  توازناته وا 
  

                                                 
21: Brigitte Proste, op, cit, p 98. 
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فسيفساء من التجمعات العمرانية الحضرية  عن عبارةهي فمجالي منظور من  إذا نظرنا إليهاف
 -28 :شكل - ط بالمدينةالمحي LA TROISIEME COURONNE النطاق الثالثتشكل  .والريفية على حد  سواء

المتمثل في الضواحي والتجمعات  الثاني النطاقالمختلفة تماما على  والطبيعية بمناظره الريفية المتميز
 .رئيسي المدينة كقطب حضري مركز مثل ي النطاق األول ليبقى. السكنية الكبيرة

 

 
 المحيط بالمدن ضمن المخطط المجالي لإلقليم الحضري : 28شكل  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 ةمعنى ودالليجدر بنا أن ننطلق من تحديد  ،المجاالت المحيطة بالمدن مفهوم مسألة ناتناولإذا 
يرورة معاصرة، وواحدة من س باعتبارها LA PER-IURBANISATIONالمدن أطراف مد نتسيرورة تشكلها وهي 

نتاج والتي كانت السبب المباشر في بلورة و ، اعنهالحضرية المنبثقة  لاألشكا مجاالت الا النوع من هذا 
وفهم  ،تتم  قراءتها، يرورةسوفي نفس الوقت  ،هي مفهومفلذلك  .تعرف بالمحيط بالمدن التي جديدةال

  .وأسباب نموها وهيكلتها عبر مظاهرها ودراستها ميدانيا ظروف ظهورها،
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ذا أسقطنا ثقل الداللة اللفظية لمصطلح و  نجده حسب المعاجم العلمية المتخصصة المحيط بالمدن ا 
تكون من تحيط بالمدينة، التي تالضاحية بأنه  PIERRE MERLIN ET FRANCOISE CHOAYمعجم السيدان حسب 

   LES MOTS DE LA GEOGRAPHIEمعجم اأم   22.رت بفعل تأثير مدينة مركزيةتحض  و  ،ياجماعات المستقلة إدار ال

 تراجعيبدأ مصطلح الضاحية لكن  .مكوناتهاتصبح من لدينة لتحام مع الملإلفي طريقها ضواحي  هعتبر أف
يسمى بالضاحية  لة مامشك  الريفية بالحياة الحضرية  تتداخلحينما  ،لصالح مصطلح المحيط بالمدن

 23.الجديدة

. ونمط عيش السكان ،طاعن طريق النش لهاينتمي و  ،هو كل ما يحيط بالمدينةفالمحيط بالمدن  
 وأحسن مثال  24.اللبس يكتنفه الكثير منو  ،في هذا السياق يبدو أن  مفهوم المحيط بالمدن غامضا وعاما

وبالتالي  ،قط مصطلح المحيط بالمدنفيه  لم يردالذي  بيار جور معجم السيد في  المعنى األولعن 
نوع من التملص من عناء البحث عن الخيوط الرفيعة التي تفصل بين هذه المصطلحات  يمكن اعتباره

 25 .محيط بالمدنالو   ،شبه حضرال  ،ضاحيةال

أن مصطلح بيرى الذي  HERVE V. BARONالجغرافي الفرنسي السيد فيعبر عنه  المعنى الثانيأما 
ويتكون من نطاق التحضر  ،تمي إليها عبر األنشطة ونمط عيش السكانبالمدينة ينالمحيط بالمدن 
. الذي يضم التجزئات السكنية أو السكن الفردي المتفرق خارج المجموعة الحضرية ،الهامشي الحديث

فإن كان . بقدر ما زاده غموضا وتعقيدا ،المصطلح عبر إعطاء أمثلةفي  وبقدر ما حاول الباحث تدقيق
النطاق  هوعة الحضرية، فإنه يذكر أيضا أن  على أن المحيط بالمدن هو النطاق الواقع خارج المجم يصر  

نتمي للضاحية، وال يويؤكد في نفس الوقت على أنه ال  ،الواقع بين المجموعة الحضرية واألرياف البعيدة
 26.غير متخصصينالألن هذه التسمية في رأيه يطلقها  ،يمكن نعته بالضاحية البعيدة

                                                 
22: Pierre merlin et Françoise choay, dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, presse universitaire de 

France Paris, 1988, p p 84, 90. 

23: Brunet .R , Robert Ferras, Herve Théry, les mots de la géographie, dictionnaire critique, troisième édition, 

  la documentation française, Paris, 1993, p 59. 

24: op, cit, p 379. 

25: Pierre George, dictionnaire de la géographie, 3eme édition, presse universitaire de France, 1984, p 34. 

26: Herve vieillard baron, les banlieues, dominos - Flammarion, 1997, p 113. 
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لى غاية سنوات و  كان التمييز واضحا بين الحضر والريف في البلدان الصناعية  الستيناتا 
لكن مع بداية سنوات . تبدأ مباشرة المساحات الزراعية الواسعة المدينة عندماحيث تتوقف  ،المتقدمة

حركة عمرانية  الممتد بين حواف المدينة وحدود الريف، لمدن الكبرى باالسبعينات عرف المجال المحيط 
صورت  .جديدة، نصف ريفية ونصف حضريةظهور ونمو تجمعات عمرانية تولدت عنها  ،غير مسبوقة
ليبقى المشكل . ا عن وضعية مجالية، أو حالة ترتيبة مسميات ومصطلحات تعبر كلها إم  واقعها بعد  

 يدل  ذا هو  .والتوصيفومؤشرات التقييس   ،تعدد المفردات واأللفاظ، ظاهرةفهم هذه الواجهه في تالذي 
 27.لمدناأطراف  نتمد  يرورة سفعال على تعقيد 

تمدد المدن نحو ب هويؤهل هويصفعن واقع الظاهرة الجديدة،  عمل أكاديمي يعبرأول كان قد و 
 LA RURBANISATION: بعنوانه 1519سنة BAUER. G ET ROUX J.M ن االمحيطة بها، كتاب نشره السيد المناطق

OU LA VILLE EPARPPILEE  مصطلح التمدن الريفياعتمادا حيثLA RURBANISATION انتشار النمو  هو »: بقولهما

 »الحضري للمدينة وتبعثره في اتجاهات متعددة عبر المجال الريفي المحيط بها
عتبر هذا التعريف أ ففي حينها  28

يرورات الحاصلة في سوال يأخذ في الحسبان مجموع ال ،وال يلبي أكثر فأكثر التعريف الشامل ،جزئيا
 .المجال الريفي المحيط بالمدن

 أطراف المدن مد نومع بداية الثمانينات شيئا فشيئا عوض المصطلح القديم بآخر جديد وهو ت

PERIURBANISATION LA   السيد على يدRACINE J. R. التحضر الخارجي والتحول  »نيحمل عنواكان  في مقال له
في مقال لها نشرته في  JAQUELINE BEAUJEU GARNIERبينت السيدة  1518 سنةوفي  »ن المحيط بالمد

ضرورة وضع مصطلح جديد عوض المحافظة على المصطلح القديم وهو  28رقم  C.R.E.A.D.I.Fكراسات 
ال بد علينا من تشخيص ما يحيط بالتجمعات الحضرية والمدن، وستكون األطراف أو  « :الضواحي حيث تقول

 »ندمجها مع الحضر أو المدينة باعتباره مجال يتعرض المتداد الجبهة الحضريةالهوامش الريفية، ولكن دون أن 
29 

                                                 
27: Bentalha  née Benrahou Yasmina, contribution à une définition de la périphérie, cas de Boumerzoug,        

Constantine, magister en urbanisme, université de Mentouri, Constantine, 2000, p 22. 

28: Bauer. G, Roux. J.M., La rurbanisation  ou la ville éparpille, édition du seuil, paris, 1976, p 08. 

29: Yves Jean, espaces périurbains : un tiers espace entre la ville et la compagne ? Compte rendu des 

communications du colloque APAD, st louis, Sénégal, janvier 2000, p 18. 
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مشيرا إلى أهمية دراسته عند دراسة  30قد سماه األشعب بأنطقة الحواف،أما بالنسبة للمدن العربية ف
مورفولوجيته الداخلية خاصة، باعتباره مناطق لم تلق اهتماما من جانب التركيز على المدن عامة، و 

تبقى و  .يعمرانوال ،تكوينه الوظيفيالعمرانية، و ة تمن حيث طبيع ،الدارسين لصعوبة تمييزه كإقليم مستقل
بين  امورفولوجي فاصال اودور  ، وظيفيامتصال صورته ضمن تركيب المدينة، كمناطق تأخذ شكالأحيانا 

 .هااألجزاء القديمة والحديثة من

وأن  أول استعمال لمصطلح المجال المحيط بالمدن كان في القاموس الفرنسي بتعريف بسيط 
. فهو جزء من المدينة بنشاطاته، وأنماط معيشة سكانه .مركز المدينةبأو  ،ما يحيط بالمدينة تمثل في كل  ي

تها بعد اكما يمكن أن يكون سواء أحياء حضرية التي تأتي بناي ،ويمكن أن يكون له نفس معنى الضواحي
 31.يكون أكثر اتساعا ليضم امتدادات ذات طابع ريفي يمكن أناألحياء المركزية، أم تكون بلديات، و 

على طول هو الذي يقع المجال المحيط ف LA ROUSSEحسب تعريف موسوعة الروس الفرنسية و 
 :يقوم على ثالثة أساسات رئيسة هيهو و  32.لمدينةل الخارجية حافةال

 قطبك المركزيةإذا قيس بنقطة محددة وهي المدينة  ال يمكن تعريف المجال المحيط إال   :المسافة: األول
  .تأثير

 . رجيةالخا المجال الذي يقع في أقصى حدود المدينة، أو أطرافهاب المحدد وضعية الجوار: الثاني
 :يخص الذي المورفولوجيالمظهر : الثالث
 والمسكن ،نوع البناء. 
 درجة التجهيز مقارنة بالمركز الذي يجمع التجهيزات والنشاطات. 

نجده يتركب من ثالثة  الناحية اللغويةمعنا جيدا في مصطلح المجال المحيط بالمدن من أما  إذا ت
 :توضح المعنى اآلتي ،جوهرية ةكلمات مفتاحي

                                                 

 .77، ص 9190 خالص األشعب، المدينة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية بغداد، :32
31: Géraldine. Savin, la périurbanisation, quelles dynamiques territoriales, étude de la périphérie Est de Ban-

galore, Inde, mémoire de master en géographie, université de province, 2006, p 12.  

32: Paul Robert, le petit Robert1, dictionnaire de la langue française, 107 paimentier, paris XIe, 1992,  p 

1403.  
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التي يقصد بها من المنظور الجغرافي عماد و  ،باللغة الفرنسية ESPACEهو مرادف لكلمة و  المجال: األولى
 قوةالسابقة، االقتصادية منها واالجتماعية والسياسية، ومسرح رهانات  الحياة، وتراث ومكاسب التهيئات

 : أبعاد أساسية هي له ثالثةو  33.دائمة
 استخدام األرض. 

 العالقات االجتماعية. 

 الزمن. 

 ،، وهي اسم فاعل من أحاط الشيءفي اللغة الفرنسية PERI عربية مرادفة لكلمةكلمة  وهي المحيط :الثانية
وفي  35.وهي مشتقة من كلمة محيط التي تعني الخط الذي يحد  شكل أو حيز بأبعاده 34.أي أحدق به

 URBANUS.36وفي الالتينية تعني الحضر أي المدينة  AUTOUR اللغة اإلغريقية ما يحيط
الريفية المحيطة بها من  مناطقهي تعيين صريح إلطار التوسع المجالي للمدن عبر ال المحيطإن عبارة 

37.جهة، والبعد واالمتداد من جهة ثانية
 

 المدينة من منظور جغرافي هي وحدة ترتبط بواقع معاشف URBAIN .الحضر أو LA VILLEالمدن  :الثالثة
 و ،السكن، النقل، اإلدارة، الترفيه، التبادل: مثلواسع، تأخذ على إثره شكل منتجات لها غايات مختلفة 

 38.الزمن نتيجة تبادل وتراكم في هي بلفالمدينة ليست من إنتاج الصدفة،  .عالقاتال

                                                 
33: Marie Muselle, le périurbain au péril de l’urbain, gestion de l’espace périurbain et recompositions territo-

riales à travers l’exemple de l’agglomération messine, Master en urbanisme, université de paris XII, 

2005-2006, p 06.   

، 0220 األبستمولوجيا، الطبعة األولى، دار نشر المعرفة، المغرب،بلفقيه دمحم، الجغرافيا القول عنها والقول فيها، المقومات : 34
 .  072، 061، 067 ص ص ص

.77، ص 9199، جامعة حلب سوريا، األولى ، الطبعة4موسوعة حلب المقارنة تأليف األسدى دمحم خير الدين، المجلد : 37  
36: Jean Cavalhes, Dominique peeter, la ville périurbaine, revue économique n°1, volume 54, 2003/1, p 6. 

37: Hervouet, Vincent, la périurbanisation dans la métropole nantaise, de nouvelles mobilités pour de 

nouveau lieus d’urbanité, thèse de doctorat en géographie, université de Nantes, Novembre 2005, p 50. 

38: Daniel. François, l’étalement résidentiel et la croissance démographique urbaine en France métropolitaine  

       Après la deuxième guerre mondiale, repère document de transport  pour l’économie de la langue doc,         

Roussila, revue INSEE n° 08, sept 2004, p 11. 
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فهو المجال المحيط بالمدن في اللغة العربية القديمة  يماثلما  ن يطلق من تسمية علىاا ما كأم  و 
بضمصطلح  الر بض : وقال بعضهم .حول المدينةالذي وقيل هو الفضاء  .الذي يعني ما حول المدينة الر 

 39.حولها ما الر اء تعنيبفتح وقال ابن خالويه ربض . بفتحها تعني نواحيه، وجمعها أرباض

حيث  .شيئا فشيئا أصبح المصطلح الجديد مستعمال في مجاالت عديدة ودوائر متخصصةهكذا و 
تعريفا إحصائيا  1555 سنة I.N.S.E.Eأعطى له المعهد الوطني الفرنسي لإلحصاء االقتصادي واالجتماعي 

تمثل في توالتي   LES COURONNES PERIURBAINES النطاقات المحيطة بالمدن المتروبوليتانية يتمثل فيخاصا 
 40.الرئيسي في النطاق الحضري نشيطها المقيمين يعملون من  %40مجموع البلديات التي تفوق نسبة 

 :ستنتا اال
لتمثيل  ،ةغير دق  بو  ،مومعالتستعمل في العادة بصفة المحيط بالمدن لفظة ، أن  م ا سبقم نستنتج

  .الحضري  هاوتعيين كل  ما يقع خارج المدينة المركزية، ضمن إقليم
في الكثير المجاالت المحيطة بالمدن التعقيد، ومول دة للتعبيرات والتفسيرات المتعددة، تحمل مفردة و 

ة تسميات ومفرداتبحيث  من األحيان تؤدي إلى الخلط بينها وبين العديد من المصطلحات، قريبة  نجد عد 
 .، ولكن لكل  واحدة منها تحمل معن ا يختلف عن اآلخرمنها

 .اتمدنهيرورة سريفي قريب من المدينة، يتعرض ل األصل مجال فيهو  المجال المحيط بالمدنف
تعريف  الجغرافيين فإن  بعض فحسب  .ودهمن أن ننطلق من فكرة المحيط لنفهم جيدا معناه وحد لذلك ال بد  
  :ات المرتبطة بها وهينطاقالتتابع ينطلق من بالمدينة المحيط 
 لمدينةل التي تقع على األطراف الخارجيةواألحياء يتمثل في التجمعات العمرانية  المحيط القريب -

 .ترتبط بهاوالتي ال تزال 

تتعدد فيه و معا،  نجد فيه النسيج العمراني مفككا، يتداخل فيه الحضر والريف حيث المحيط البعيد -
 .، والتجمعات العمرانية المختلفةلتجاريةاطق الصناعية و االمن: األشكال العمرانية مثل

                                                 

 .1510، 1559ص، ص  ،1921سنة  ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، دار المعارف،: 99

40: Brigitte Prost, quel périurbain aujourd’hui ? Collection carrefours de géographie, revue géo carrefour 

volume 76 n°4, 2001, p 27.  
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محيط المدن التي تشب عت  خارجيقع . من حيث التبعية بالمدن هو مجال ضاحية فالمجال المحيط
، وطوبوغرافية المدينةحجم ذلك حسب و . المناطق الريفية المحيطة بها لتتمدد نحو وخرجت بنموها

 .فيها وطبيعة ملكية األراضالمنطقة، 

 :مثل ،تي عرفتها المدينةيرورة ظهور األشكال الحضرية السابقة السفالمجال المحيط يمر  بنفس  
ثم  . أرباض المدينة القديمة للقرون الوسطى في أوروبا، أو المدن الجزائرية في فترة االحتالل الفرنسي

المدن و التوسعات واألقطاب الحضرية الجديدة، ثم  . الضواحي التي نمت عند الحدود العمرانية للمدن
 -مركزيةمدينة إلى نموذج  هامش-مركزنموذ  لمحيط بالمدن انتقل من وبالتالي نسجل بأن  ا. الجددة

الخدمات السكن و سيطرتها على التسيير، و  علىاشرافها تحت رقابتها وتبعيتها بفعل  محيط مجال
 .والتشغيل

لمجال المحيط ا تعريفالعناصر األساسية التي ترتكز عليها منهجية  يمكن استنتاج ،في األخيرو 
 .الجوار، التبعية للمدينة األم، واالستقالل اإلداري : هيو  وشخصيته الخاصة،بالمدن 

المحيط  ،ما أن نبدأ في قراءة المادة حتى نصادف عبارات عديدة تصفه بالحيز الممد نولكن 
كل  هذه . األطراف الخارجية لمجموعة حضرية، أو المحيط المباشر للمدينة المدن، أو بالحاضرة، أو

لهذه المجاالت التي وضعت في حالة احتياطية للمدينة تحقق  الجواراإلشارات تجمع على إثبات عنصر 
 فالجوار .متعددة، فتصد ر أو تطرد إليه كل من لم تعد قادرة على احتوائه داخل نسيجهاال هافيها حاجات

لصالح تبعية فتتوطد بينهما عالقات  دينة يجعل المجاالت المحيطة بالمدن واقعة تحت تأثيرها القوي،للم
لكن هذا الحيز المجاور للمدينة والتابع . وتأثير جذبها الوظيفي المدينة لقوتها البشرية وثقلها االقتصادي

عن المدينة التي يرتبط  الل اإلداري باالستقها والمستجيب لحاجاتها، يتميز اتلها وظيفيا والمتلقي لتأثير 
 41.بها

 

                                                 

أكدال،  اإلنسانيةناس، مقاربة جغرافية، دبلوم الدراسات العليا في جغرافية المدن، كلية اآلداب والعلوم الطيب لشقار، ضاحية مك :49
 .6 ، ص9117-9116جامعة دمحم الخامس، المغرب، 
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 تسميات متعددة لظاهرة متطورة : المجال المحيط بالمدن في الجزائر .0.0
بالمفهوم المعاصر مع مطلع السبعينات من  المجاالت المحيطة بالمدنبداية ظهور الجزائر  تعرف

ة مناطق بعض عندما لجأت الدولة إلى توطين في محيط الحواضر و  .القرن العشرين المدن الكبرى عد 
يعرف بسياسة  صناعية ذات بعد وطني، واتبعتها بإنشاء سلسلة من األحياء السكنية الجديدة في إطار ما

ة . المناطق السكنية الحضرية الجديدة لفك  الخناق عليها وتنميتها حضريا فكانت النتيجة أن نمت عد 
ثم  تحولت فيما بعد إلى مدن  ،في األصل ريفيةتجمعات عمرانية محيطة بالمدن الكبرى، والتي كانت 
 . متوسطة بفعل تكثيف عمليات تحويل سكان المدن إليها

ة على إثرها ظهرت ف التي و  .ذه التجمعات الجديدةهلتعبير وتوصيف ل مصطلحات وتسمياتعد 
استخدم في الذي  التوابعمصطلح ومنها  .المركزيةبدأت تنسج عالقات كثيفة من التبعية مع المدينة 

اللغة بيطلق عليه و القريب من الحضر، ثاني يسمى ب مصطلحثم  ظهر  .سيةيالرئ العمرانية المخططات
الديوان الوطني لإلحصاء منذ اإلحصاء الثالث للسكان  تخدمهاسمصطلح وهو  LE SUB_URBAINالفرنسية 
 .األكاديمية وهو الشبه حضروبالموازاة لذلك ظهر مصطلح ثالث في الدراسات  .1511 سنةوالسكن 

المصطلحات والتسميات التي واكبت هذه الظاهرة  معنى وداللة هذهتتبع  سياقنحاول في هذا ال
 . لوقوف على مدى تطابقها مع ما هو في الواقعلكمحاولة  ،نافي مدننا الكبرى وحواضر 

 LES SATELLITES URBAINS: التوابع الحضرية. 1.0.0

ن ميالد المجاالت المحيطة المستعملة للتعبير عالمصطلحات أول  التوابع الحضري  تعد  
استخدمت . في الجزائر المنظومة الحضرية عرفتهاأول تجربة هي و . مدن الكبرى الجزائريةحواضر والبال

 ،متطلباتها المتزايدة ب، وتوفير الحاجيات الضرورية الستيعاالكبرى كأداة لتنظيم نمو الحواضر والمدن 
التي و  .عملية نقل النمو الزائد للحواضر والمدن الكبرى وتفريغه في القرى الريفية المحيطة بها عن طريق

 :تتوفر على أدنى البنيات التحتية، تحقيقا لألهداف التالية
 .والمدن تفادي النمو الفوضوي المنتشر كثيرا على أبواب هذه الحواضر -

 .النمو الشريطي على الطرق الرئيسيةمع  ةالحضري اتللتجم عالعمراني تحام لاإلتفادي  -
  .للحواضر والمدن الكبرى  نمو العمراني الحالي، والمستقبليالحل  إشكالية  -
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 توابع مدينة قسنطينة مدن: 

 1519-1518تشكلت مدن التوابع لمدينة قسنطينة حسب توجيهات المخطط العمراني التوجيهي 
أربع مدن بتوابع مدينة قسنطينة  بدأت. 1510المخطط العمراني التوجيهي لسنة وبدأ العمل به في 

 .في األخير تجمع بكيرة أضيفت لهمو . حامة بوزيان وديدوش مرادالو الخروب، وعين سمارة، : حضرية هي
بدأ بتعداد سكاني   - 29: شكل – تشكل هذه التوابع مع المدينة األم مجم عا حضريا يسمى قسنطينة الكبرى 

 .من إجمالي سكان قسنطينة الكبرى  %11.09، يمثل نسبة 1511نسمة حسب إحصاء  49221قدره 
 .من مجموع سكان قسنطينة الكبرى  %11.25نسبة ب، 1511 سنةنسمة  85524عددهم إلى  تضاعف

توابعها  باتجاه والبنايات المتهدمة للمدينة القديمة ،تطبيق سياسة ترحيل سكان األحياء القصديرية بعدو 
. وموظفي المؤسسات ،توزيع السكن على عمال المناطق الصناعية معازاة بالمو الحضرية للسكن، 
من مجموع  %22.25 إلىنسبتهم  قفز، لت1551 سنةنسمة  128111إلى  همعددتضاعف مرة ثانية 

 يخاصة نحو المدينة الجديدة عل الترحيلواستمرار سياسة  ،وتواصل تزايدهم بسبب النمو المحلي. سكانال
حسب نسمة،  915989إلى ليتضاعف عددهم . وبدرجة أقل المدينة الجديدة الثانية ماسينيسا ،منجلي

0219 وحسب التقديرات لسنة .سكانالمن مجموع  %42.91 ةنسب يمثلون  0221إحصاء 
 تجاوز 42

  .للمدينة% 41.01، مقابل نسبة%58.99يمثلون نسبة  ،نسمة 559151 ليصل إلىمدينة السكان  عددهم
 
 

 
 0219-1511 مدينة قسنطينةل الحضرية توابعالتطور النسبة المئوية لسكان : 29 شكل    

                                                 

عدد السكان بالفترة =       : حيث أن.                  :تم  حساب تقديرات السكان حسب المعادلة التالية:  42
  .الفرق في السنوات بين الفترتين =  n،النمو السنوي معدل =   r الثانية الالحقة، 
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مدينة ديدوش مراد الرأس، بينما تنزاح الحامة بوزيان تحتل  اديناميكيمثلثا نت مدن التوابع وقد كو  
الخروب على تي ماسينيسا و القاعدة من مدين تتشكلفي حين  -20: خريطة -كلم  02نحو الجنوب بمسافة 

  .في الوسط وعين سمارة على اليسار، ودعمتهم المدينة الجديدة علي منجلي بهضبة عين الباي ،اليمين
 

 

                 
 

 0219 المدن التوابع الحضرية لمدينة قسنطينة: 20 خريطة                    
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 مدن توابع مدينة عنابة: 
 .في شكل تجمعات ريفية استيطانية ،يعود ظهور المدن التوابع لمدينة عنابة إلى العهد االستعماري 

نظرا لتواجدها في مناطق  ،وقد تأثرت كثيرا بإنشاء مركب الحجار للحديد والصلب في فترة السبعينات
سهلية تقع على مشارف أبواب مدينة عنابة، محصورة بين واد سيبوس شرقا وكتلة أيدوغ في الشمال 

 :ها نجد أنهامميزاتأهم من و  .حضري الوتمددها تعرضت لزحفها فوالغرب، 
 .أراضي سهلية منبسطة -

 .مدينة عنابة منالمسافة  ةبيقر  -
 . السكة الحديديةو .11،44،21:رقم مثل الطرق الوطنيةوقوعها ضمن محاور النقل البري  -
43.للمدينة المناطق الصناعية الكبرى االستراتيجية توطنت فيها كل -

 

 هابعدما اعتمدت 1519 سنةانبثقت مدن التوابع لمدينة عنابة عن المخطط التوجيهي للتعمير ل
من مدينة البوني،  – 29: شكل - وهي تتكون  ،كركائز تدعيم واستيعاب نمو المدينة التي تشبعت تماما

 %95.11نسبة  0221حسب إحصاء أصبحت هذه المدن تمثل  .مدينة الحجار، ومدينة سيدي عمار
 .مع بداية ظهورها 1511% 02.89، و1511 سنة %09.67، و1551سنة  %07.17عدما كانت ب

 .%91.24إلى نسبة  0219ارتفعت قليال حسب تقديرات 
 

    

  0219-1511 التوابع الحضرية لمدينة عنابةالمدن تطور النسبة المئوية لسكان : 29شكل      
                                                 

43: Kouadria. N.E, urbanisation et espace de communication dans la wilaya d’Annaba,  Magister en          

géographie, université de Constantine, 1995, p 27. 
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 التجمعات التابعة لمدينة سطيف:  
تقع كلها . بلديإقليمها اللمدينة سطيف عدة  توابع تتمثل في التجمعات الريفية المحيطة بها داخل 

انبثقت هذه . كلم 02ونصف قطرها ال يتعدى  -28 :خريطة -مركزها مدينة سطيف دائريةضمن حلقة 
 اعتمدتولقد . التوابع بعد أن خرجت مدينة سطيف عن حدودها العمرانية بحثا عن مناطق تتوسع فيها

هذه التوابع مع بداية فترة الثمانينات من القرن الماضي عندما اتجهت المدينة إلى تحويل سكان إحدى 
صات الفردية في ياكية عين الطريق، ثم  أنشئت سلسلة من التحصاألحياء القصديرية نحو القرية االشتر 

الحاسي، عين الطريق، فرماتو، عين  -29: شكل - على غرارالكثير من التجمعات الريفية المحيطة بها 
من مجموع سكان % 05.99التي كانت تمثل نسبة و . السفيهة، عبيد علي، شوف الكداد، قاوة وأوالد صابر

ا أم  . من مجموع سكان البلدية% 11.11أصبحت في آخر إحصاء تمثل نسبة . 1511بلدية سطيف سنة 
، مقابل استمرار تراجع نسبة سكان المناطق المبعثرة %19.49ارتفعت نسبتهم إلى فقد  0219حسب تقديرات 

 حضريةثالثة أقطاب على المدينة  ركزت واليوم%. 85.29، وسكان مدينة سطيف إلى نسبة %01.28إلى 
 . وأوالد صابر ،قاوة ،الباز -شوف الكداد: وهي في المستقبلللتوسع 

 
 0219 الثانوية المحيطة بمدينة سطيف التجمعات: 28خريطة 
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 0219-1511 تطور النسبة المئوية لسكان توابع مدينة سطيف: 29شكل             

 
 

 :ستنتا اال
بهذا المفهوم يشمل التجمعات الحضرية المحيطة بها، التي  مدنالفالمجال المحيط ب ،إذن
سكان أعداد معتبرة من في استقطاب  ى أكثرتجلو  .المركزية العمراني واالقتصادي للمدينة نمواستوعبت ال

سمارة،  الخروب، عينعلى مستوى مدينة قسنطينة كل من التوابع المتمثلة تمثل اليوم و . مدينةالمن 
كل األقطاب و  اسينيسا،مو  علي منجلي تين الجديدتينوالحامة بوزيان باإلضافة للمدينديدوش مراد 

عين النحاس، : ، مثلتوابع للمدينة تتصرف فيهم حسب حاجاتهاالتي أصبحت  الجديدة الحضرية التوسعية
الحضرية الجديدة  األقطابمن التوابع الحضرية األولى إلى  تامتد  فقد وعلى مستوى عنابة ...وعين الرتبة

  .الكاليتوسة ببرحالو ، بوادي العنب ذراع الريشعين جبارة بسيدي عمار، : مثل

معب رة عن محتوى وهي فعال . أدوات التهيئة العمرانية في الجزائرالتوابع بالفعل أول  تعد  المدن 
 تيد من المجاالت اليمكن اعتمادها كمعلم لتحديد هذا النوع الجدي .المجاالت المحيطة بالمدن الكبرى 

وهو يعب ر عن واقع وخصوصية هذه الظاهرة، التي تتجلى لنا جيدا على  ،حديثا في الجزائر تتبلور 
 .مستوى النماذج المدروسة
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 .ان الوطني لإلحصاءالتعريف الرسمي للدو  LE SUB-URBAIN القريب من الحضرالنطاق  .0.0.0

يعد  تصنيف الديوان الوطني لإلحصاء للمجاالت المحيطة بالمدن التعريف الرسمي الوحيد في 
الجزائر، وهو يدخل ضمن التعاريف اإلحصائية القائمة على المؤشرات الكمية والنوعية معا، والتي على 

–  21: جدول -ضوئها قسمت المجال الوطني إلى حضر وريف 

 
 

 

 0221إحصاء المجال الوطني حسب تصنيف : 21جدول                    
 

 النسبة المئوية عدد السكان صنف المجال
 49.21 22..12..  المجال الحضري 

 61.84 .48669.. المجال الريفي
 88.88. 61868868 المجال الوطني

                               Source : Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : Statistiques Sociales, 

                                                        Armature urbaine, P 82. 
 
                                             

إلى  1922لم يبتعد الديوان الوطني لإلحصاء في تعريف وتحديد للمجال الحضري منذ إحصاء 
التقليدية التي تقسم المجال إلى حضر وريف، على رغم من التدقيقات  إحصاء عن منطق التعاريفآخر 

 : المعتمدة وهي ةاألساسي ةواإلضافات لبعض المؤشرات الخمس
 .نسمة 5000ـالحد  األدنى لعدد السكان المقدر ب .1

 .النشاط االقتصادي .2

 .المميزات العمرانية الخاصة بالسكن والخدمات .9

 .وجود كل الشبكات المختلفة .4

  25 الناشطين في القطاع غير الفالحي تتجاوزنسبة  .5
44

 % 

                                                 
44: Office national des statistiques, collection statistiques n° 97, recensement générale de la population et de   

       L’habitat 1998, armature urbaine, p 96.   
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نسمة  22421129ــوعلى أساس هذه المؤشرات تم  تحديد المجال الحضري الذي قد ر عدد سكانه ب
 .مركزا 251في  ن يتركزو  ،من مجموع سكان الجزائر %15.94نسبة  ون ، يمثل0221حسب إحصاء 

 ،القريب من الحضر صنف يهمنا في هذا السياقوما   – 20: جدول –ة أنماط رئيسيةخمسصنفت إلى 
مناطق ذات الاالنتقال من  شكل من أشكال أن هبعر ف وقد  .بالشبه حضريسمى في اللغة العربية الذي 

يمكن أن تتحول إلى  ،حضري -تتميز بطابع مزدوج ريفيوهي . حضريةالمناطق الريفي إلى الطابع ال
 45.طابع حضري كامل

 

لم يكن معروفا في المشهد و  ،1511تعداد  منذواقع حضري فقط ك الحضرنطاق القريب من  برز
نتالفي ظاهرة هذا النطاق ويتمثل  .قبلمن الحضري الجزائري  وهو  .حول الحواضر الجزائرية الكبرى  مد 

العاصمة، : وهي الوطنيةيتشكل من المراكز الحضرية المجاورة أو القريبة من األربع الحواضر الكبرى 
تابعة لها وظيفيا، بعدما اضطرت إلى تحويل هي عبارة عن مراكز وتجمعات و . وهران، قسنطينة وعنابة

أصبح هذا النطاق يعكس أهم ف. هابعد تشبع مواضعها وعجزها عن الوفاء بمتطلبات يها،فائض نموها إل
 :همايزتين يستند على ركهو و . يةالجزائر للحواضر والمدن  النمو الحضري  بفعلالتحوالت التي استجدت 

 

 0221حسب إحصاء الوطني تصنيف المجال الحضري : 20جدول        
 

 النسبة المئوية عدد السكان النسبة المئوية عدد المراكز الصنف
 12.11 9958290 00.59 04 حواضر حضرية
 22.88 5140672 04.99 99 حضر عال
 27.39 6154108 20.92 159 حضر

من الحضرالقريب   52 11.51 1929945 21.11 
 23.31 5238764 12.29 421 شبه حضر
 122.22 22..12.. 122.22 191 المجموع

Source : Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : Statistiques Sociales, P 96-119. 
 

                                                 

معجم مصطلحات التخطيط العمراني، الخطة العمرانية الشاملة، وزارة البلدية والتنظيم العمراني، دولة قطر، الطبعة األولى،  :47
 .73، ص 0293
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  .ربعةالواقعة في محيط الحواضر األ ،لنشاطات االقتصاديةاو  ،تعلق بكل مناطق اإلقامةت :ىاألول

 تقل  نسبة قوة شتراطات االقتصادية والخصائص األساسية للنطاق، ومن أهمها أال  االتمثل في ت :ةالثاني
 46.من جملة العاملين %25 نسبةعن العمالة في غير القطاع الفالحي 

من  %11.98يمثلون نسبة   - 28: جدول –تجمعا  90 من في آخر إحصاء تكون هذه النطاقي
. من إجمالي سكان الحضر %08.81نسمة يمثلون نسبة  1.929945، بمجموع مجموع المراكز الحضرية

التي تعتبر أقطابا حضرية، وقاعدته المراكز  الحواضرللمجال الحضري، قم ته  استمرار وهو صنف تراتبي
 .من الحواضر الكبرى في الجزائر هي تجمعات تابعة وظيفيا بحكم القربوبالتالي ف .النصف حضرية

 
 

 0221-1511 ضمن الشبكة الحضرية في الجزائر حضرقريب من الال النطاقتطور  :28 جدول
 

 .222 .262 .226 .886 
 السكان المراكز السكان المراكز السكان المراكز السكان المراكز 

 222619. 28 2.4448. 21 864168. 46 6.1.82 2. العدد
% .6.21 81.28 .9... 82.84 .4..6 ...28 ...26 86.6. 

Source : Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : Statistiques Sociales, P 62-119.  
            Collections Statistiques N° 97/1998  Série S : Statistiques   Sociales, P 45-94.  

 
 

عدد الشبكة  922مركزا من مجموع  92بـ بداية تصنيف هذه النطاقات، 7711 سنة لوضعيةا كانت
لى مستوى حواضر مراكز ع ثالثةمنها نجد  .من مجموع سكان الحضر% 23.31الحضرية، تمثل حوالي 
الحامة بوزيان والخروب في حاضرة قسنطينة، ومركز الحجار فقط على مستوى : الشرق الجزائري وهي

 47.حاضرة عنابة
 

   

 
 
 

. من مجموع المراكز%15.21مركزا بنسبة  18ارتفع عددها إلى فقد  1511 سنةا الوضعية أم   
 :موزعة على النحو التالي مراكز تسعةلشرق الجزائري، إلى المدن الكبرى لعلى مستوى ارتفع عددها 

                                                 

     أسس التوصيف، واألنساق وتراتب المدن، مجلة مخبر التهيئة العمرانية: دمحم الهادي، مفهوم الحضر في الجزائرلعروق : 46
  .93، جامعة منتوري قسنطينة، ص 9/  0227 – 27العدد 

47: Rahmani  chérif, la croissance urbaine en Algérie, cout de l’urbanisation et politique foncière, opu, Alger, 

1982, p p, 94-105  
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 .البوني، سيدي عمار، الحجار، حجر الديس والقنطرة: مراكز وهي بخمسةحاضرة عنابة  -
 .الخروب، الحامة بوزيان، عين سمارة وديدوش مراد: مراكز وهي بأربعةحاضرة قسنطينة  -

 94 بارتفاع عدد المراكز إلى 1551سنة  وطنيةال حواضرالواصلت الظاهرة تطورها عبر محيط 
 خمسةتتركز . منها مركزا ةحواضر الشرق الجزائري أربعة عشر مثلت  %.11.29مركزا يمثلون نسبة 

على تسعة مراكز و . وخرازةسيدي عمار، الحجار، حجر الديس، برحال، : مراكز حول حاضرة عنابة وهي
بن باديس، زيغود يوسف، عين أعبيد، اخروب، حامة بوزيان، الالزواغي، : وهي ،مستوى حاضرة قسنطينة

 48.وابن زيادعين سمارة، أوالد رحمون، 

نسبة تمثل  ،مركزا 90عددها إلى  فتراجع 0221 لسنة ا الوضعية حسب اإلحصاء األخيرأم   
حاضرتي قسنطينة بين موزعة  مركزا ةعشر  ثمانيةمنها  نجد. من مجموع المراكز الحضرية 11.98%
      عنابةأخرى ب تسعةو .1551لسنة مراكز ال نفس وهي -29: خريطة – بقسنطينةمراكز  تسعة. وعنابة

دراجي رجم، حجر الديس، الصرول، ، ةخراز سيدي عمار، القنطرة، ، برحال، الحجار :وهي -29: خريطة –
 .واد العنبخرازة في و 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48: O.N.S, armature urbaine n° 97, 1998, p p, 72, 85. 
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 0221حسب إحصاء قسنطينة  مدينةالمراكز القريبة من الحضر ل: 29 خريطة  
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 0221المراكز القريبة من الحضر لمدينة عنابة  :29 خريطة   
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 :ستنتا اال
كان القريب من الحضر المصطلح األول المستعمل رسميا في الجزائر لتعيين الفضاءات الواقعة  قدل

ثم  بعد ذلك أصبح بمعنى . ويقصد به األقل من المدينة من الناحية الكمية. الحواضر بالقرب من
صبح بمعنى الفضاء ارتقى ليلكن شيئا فشيئا . التي لم يكتمل تشكلهاو  ،الفضاءات الواقعة قبل المدينة
   .القليل بسبب االلتحامات الحضرية سوى بق منها يالسنوات األخيرة لم  لكن. االنتقالي بين المدينة والريف

. كما لم يستطع مصطلح القريب من الحضر تمثيل كل ظاهرة المجاالت المحيطة بتطوراتها الجديدة
تقع في الجوار أو وهذا ألن ها فقط شكل وتمد ن األطراف، ألن ها تجاوزت إلى تجمعات لم تمر بنفس سيرورة ت

 . مدينة كبيرة ذات استقطاب كبيرحاضرة أو القرب من 

على أساس مؤشر النقل الشبه حضري في والية هذه المراكز نجد تصنيف فعلى سبيل المثال 
 ،التعريف الرسمي يخص الحواضر فقط مس  كل مراكز بلديات الوالية، على الرغم من أن  يقسنطينة 

الحظنا  كما. ها الديوان الوطني لإلحصاءدوبعض المراكز التي تتوفر على المؤشرات الكمية التي حد
أهمل مراكز  قدللمراكز القريبة من الحضر  2008الديوان الوطني في إحصاءه األخير على تصنيف 

عدم وجود نسجل فبالنسبة للحاضرة األولى . بةتدخل في صميم المجال المحيط بحاضرتي قسنطينة وعنا
دماج مراكز بلديات بعيدة عن المدينة ولم تدخل بعد في استراتيجيته  المركزي ديدوش مراد وبكيرة، وا 

مركز  فنسجل غياب عنابةا بالنسبة لحاضرة أم  . العمرانية مثل مركز زيغود يوسف ومسعود بوجريو
في استراتيجيتها العمرانية مثل خرازة والقنطرة  لم تدخل بعد ة بعيدةدمج مراكز ثانويفي المقابل البوني، و 
 .والصرول
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 دنـــمــط بالـيــحــمـــالالــمــجــال  .8
 متحرك وصعب التحديدنـطاق    

 

لشرق ل الكبرى  دنبالحواضر والملمجاالت المحيطة الجغرافي ل نطاقالمؤشرات تحديد  .1.8
 :الجزائري 

التمييز بين الريف والحضر إلى عصور قديمة، لكن ما بذل من جهود منظ مة ترجع محاولة 
المستخدمة في الكمية المعايير وطبيعة  ،األقطار فباختالتختلف  ،وتفسير االختالفات بينهما ،فيوصتل

وتعريف جامع ألي من النمطين الحضري  ،على وجود تحديد دقيق تام ا نتج عنه عدم اتفاقمم   .التمييز
 ،محصور بينهماالثالث المجال للوهذا يشكل صعوبة بالغة عند أخذ موضوع التحديد والتمييز  .والريفي

 49.همايصبح تحديده بدقة رهنا بتحديد كل منوبالتالي  ،مزيج من صفاتهما ومميزاتهماالو 

تحديد و  ،إشكالية تعريف حدود المجاالت ثقيلة اآلثار واالنعكاسات على كيفيات الفهم إن  
 توتداع .تمد ن قد أث رت كثيرا في مالمح المناطق الريفية المحيطة بهاالظاهرة  باعتبار أن   50.النطاق

ي حافته مع المدينة فف .ي تعد  الواجهة البينية بين المدينة والريفتإشكالية حدود المجال المحيط بالمدن ال
األولى للمجال  ةدائما في الحلق اال زلنا تميز بعدم االستمرارية للمجال المبني، واالندماج االجتماعي، ألنن  ي

سواء على مستوى  ،أما من جانب االنتقال مع الريف فهنا نجد الحدود غامضة أكثر فأكثر. اهالمحيط ب
، ومن ثم ة يتشكل لنا بما سكانية واالجتماعيةالتواصل في المظاهر الطبيعية، أم من حيث التشكيلة ال

 ؟ تبدأ مشكلة حدود المجال المحيط بالمدنمن هنا الغامضة، و أو  ةغير مؤكدحدود اليعرف ال

ها، واختالف اختالفعلى الرغم من و  ،خالصة المؤشرات التصنيفية للمجاالت المحيطة بالمدن
القواسم  بعض وقفنا علىأننا  إال   .لكل دولة االجتماعيالنظام الحضري والسياسي واالقتصادي ب ارتباطها
 :يلي فيماوالمالمح الكبرى التي تجمعها، والتي نجملها  ،المشتركة

                                                 

 .99 ص، أحمد حسن إبراهيم، مرجع سابق،: 41
50: Marc Dumant et  Amne Boss, l’au-delà des villes contre l’entre-deux des villes, op cit, p 03. 
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 وهو يعد   المتمثلة في موقعها بالنسبة لمدينة كبيرة مركزية تابعة إليها وظيفيا،: وضعية الجوار
 . وحدودها مفهوم هذه المجاالت، دلتحديالبعد األول 

 ترجم في العموم بزيادة عدد السكان الذي يأخذ في نفس الوقت تطورا ي: النمو الديموغرافي
التي  تجمعاتفاللذلك  .مرتبط في غالب األحيان بالحضر ديموغرافيا، وصافي هجرة ايجابي

تها عملية تمد ن ال   51 .الرئيسية نسكان المد أكبر منهي التي عرفت قدوم أعداد  مدنمس 

 يشكل في حد  ذاته مؤشرا لتحديد نطاق المجاالت المحيطة بالمدن وخاصة إذا كان  صافي الهجرة
  :المدن هيتمدن أن من بين أهم المميزات األساسية لظاهرة   R. CHAPUISفحسب السيد . ايجابيا

من نسبة تزايد   %85توطن الحضريون القادمين من مراكز المدن أو ضواحيها، وقد قدر هذا الصافي بنسبة  «
52» الطبيعي للصافي  %15قابل الفرنسية، مالمحيطة بالمدن  سكان المجاالت 

 

 تجهيزات شكل في متعددةالمدن الكبرى التي شهدت توطنات الحواضر و من  لمناطق القريبةا، 
 . هذه المدنونشاطات حضرية تابعة ل ،مصانع

 التي عرفت نشاطا كبيرا للسوق العقارية، المحيطة بالمدن المراكز أو البلديات : السوق العقارية
 . وذلك من حيث حركة بيع األراضي، وعدد التحصيصات الحضرية المتوطنة فيها

 المراكز أو البلديات التي تعيش حركة انتقال يومية كثيفة لسكانها نحو مركز : العالقات الوظيفية
 .سكنالعمل ومحل  المكان في شكل حركة تنقل بين  ،المدينة المستقطبة

 :ستنتا اال

 ،المجاالت المحيطة بالمدن نسبيةحديد نطاق وت ،تبقى مسألة اختيار المؤشرات اإلحصائية لتقييس
والظروف المتحكمة  ،حسب طبيعة وتاريخ نموها العمراني .أخرى إلى  حاضرةمدينة و حيث تختلف من 

، ثم  ىحالة على حد النموذجية لكل  لذلك البد من الدراسة  .متبعوكذا طبيعة التصنيف اإلحصائي ال ،فيه
 .ونموها ،المقارنة الستخراج اآلليات، والعوامل المتحكمة في تشكلها

                                                 

 .24عبد المنعم علي عبد الهادي، مرجع سابق، ص : 79
 

52: Chapuis R, l’espace périurbain: une problématique à travers le cas bourguignon, revue  l’information       

Géographique, n° 3, volume 59, année 1995, p 114.  
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نستنتج من تحليل أهم مؤشرات قياس ظاهرة المجاالت المحيط بالمدن مجاليا، بهدف التأسيس 
لظاهرة نمو المجاالت  المعاينةأن   .حسب خصوصياتها المحلية ةها المجالياتللحالة الجزائرية وتحديد نطاق

تخص كل ما يحيط بها، وتعب ر  ،وجغرافية ،ها حركة مجاليةعلى أن   الكبرى  مدنحواضر والالمحيطة بال
 وا عادة ،القائم على نموذج تحويل الفوائض من السكان واالقتصاد ،الحضري الحالي هايرورة نمو سعن 

 . أقطاب نمو جديدة ترتكز عليهابذلك  مشكلة ،هاالقريبة من والتجمعات الصغيرة ،توزيعه على القرى الريفية

المدن  تمد نيرورة سالقياس تنطلق من االعتبارات المحلية الناتجة عن  تمؤشرا لذلك فإن  
 :والحواضر الجزائرية ديموغرافيا واقتصاديا، والتي نحددها في العناصر اآلتية

المرتبطة بالسكن نحو المراكز حجم تحويل للسكان والتجهيزات ومختلف النشاطات والخدمات  -
 .والتجمعات العمرانية المحيطة للمدن الكبرى 

 .نمو ديموغرافي كبير ناتج مباشرة عن صافي هجرة إيجابي حضري كبير -

الحركة الكبيرة للسكان نحو القطب الحضري الرئيسي المسمى بالمدينة األم، وذلك في شكل  -
 .الحاجات الضرورية ترددات يومية للعمل، للدراسة، أو لقضاء مختلف

ولكنه ملقم في القرية القديمة التي تحولت  ،أشكاله حركة كثيفة في بناء السكن الحضري بكل   -
 .والعمرانيةوالسكانية معظم مالمحها السكنية 

 .والبناء للمساكن الفرديةحركة السوق العقارية النشيطة المتمثلة في حركة بيع األراضي للبناء،  -

. النطاق الجغرافي للمجاالت المحيطة بالمدن وحواضر الشرق الجزائري  تحديدقبل البدء في و 
تقع بمحيط المدن خاصة  أن  ما يحيط بهذه المدن هي التجمعات التيبا خلصنا إليه سابقا ننطلق مم

ن  سيرورة تأثيرلتعرضت  الكبرى منها، وتكون قد   .حضرية قادمة من المدينة األمتمد 

 كميةمؤشرات  ثالثةلمجاالت على هذه احديد النطاق الجغرافي لفي ت اقتصرناعلى ضوء ذلك و 
 :، وهي كاآلتيالموضوعوخصوصية واستجابتها لطبيعة  ة المالئمة،اإلحصائيالقاعدة  لتوفر وهذا. فقط

 . المدن المركزية نحو المناطق المحيطة بهاتمدد اتجاهات  -1

  .للسكان يوميةالتنقالت من خالل الالتجمعات التي ترتبط بالمدن المركزية  -2

 .حواضرالأحواض النزوح الحضري لسكان المدن الكبرى و  -9
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  :المدن تمدد اتجاهات :المؤشر األول
 قسنطينة ينةمد: 

 التقليدي على األطراف مددمنها الت ،فلقد عرفت مدينة قسنطينة كل  أشكال ظاهرة تمدد األطرا
عن طريق نقل فائضها  ،إطارها العمراني خارجالتمدد وكذلك  .الرئيسة محاور الطرق  على طول امتداد

  .طبوغرافيتها الطبيعية إلى ما وراء  ونسيجها الصناعي واالقتصادي ،الديموغرافي

ة مراحل وأشكال متتالية منذ خروج عمرانها عن أسوار المدينة ل قد مر ت توسعات مدينة قسنطينة بعد 
نطاق حضري أنفسنا اليوم أمام نجد وبالتالي . يإلى بلوغ مرحلة اإلقليم الحضري في شكله الحال ،القديمة

في المستقبل القريب،  ليصبح كتلة حضرية هائلة قابلة للتمدد نحو مناطق جديدة الكلي   يمتد نحو االندماج
 53.ودية الرئيسيةاألحواض واأل عبردائما  ولكن

توطين شبكة من المناطق الصناعية الكبرى ب مدينة قسنطينة أطراف دأشكال تمد   ىأول كانتوقد 
لتي كانت وا ،الخروب، عين سمارة، الحامة بوزيان وديدوش مراد :بالقرب من القرى المجاورة لها مثل

سلسلة من المناطق السكنية الحضرية الجديدة ببناء تبعتها ا ثم   .طرافاألالمحرك األول لظاهرة تحضر 
الطرق المزدوجة، الطريق  :النقل مثل نومختلف شرايي ،النشاطاتمناطق و  ،والتحصيصات المختلفة

ومن بعد ذلك تم   .السي ار، وهياكل الخدمات الجامعية والرياضية والتجارية، ودائما في نفس االتجاهات
سنوات النحو المدينة الجديدة علي منجلي التي تحولت في  يتوجيه كل  نمو التجمع الحضري القسنطين

 .والمدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب ،اإلقليمأساسي للتعمير في  قطب حضري األخيرة إلى 

قد خلف  ،الرئيسيةالطرق  محاور اتجاهبأطراف المدينة  مددالنمو السريع لت ويجدر التذكير هنا أن  
ة تحص . المنية باتجاه الحامة بوزيانو منطقة سيساوي باتجاه الخروب،  كل من صات فوضوية فييعد 

 ،حريشة عم ار كمنطقة توسع لمركز عين سمارة: مدن التوابع مثللبعض توسعات جانبية وكذلك بروز 
في فلك تدور صغيرة باإلضافة إلى ظهور توسعات . ، وماسينيسا للخروبركز ديدوش مرادلمواد الحجر 

 . العيش بالنسبة لمدينة الخروب بونو ارة وقطار ،جيصالح درا ،أوالد رحمون  ،التوابع كما هو الحال الهرية

                                                 
53: Marc Cote, Constantine - cite antique et ville nouvelle, Edition media plus, 2006,  p 86. 
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 الوقوف علىهو  ،قسنطينة المجال المحيط بمدينةنطاق لذلك فإن  أول معيار آني في تحديد 
 : التاليعلى النحو ، وهي تحديد ما يحيط بهاللمدينة، لنستطيع  حدود الحاليةال

  وتكون الغابة هي  ،جنوب غرب المدينة يتوقف العمران بمنطقة بوالصوف 05الطريق الوطني رقم
 .الفاصل بين العمران والفضاء الطبيعي الخارجيالحد  

  النهائيحد  اليكون الطريق السي ار يتوقف عمران المدينة، و عند زواغي  29الطريق الوطني رقم. 

  طقة سيساوي الذي يعد  الحد  النهائي يتوقف عمران المدينة مباشرة بعد من 09الطريق الوطني رقم
 .ار الفاصل بينهماي  للمدينة، ويكون الطريق الس

   ا باتجاه الشمال فيتحدد عمران المدينة بمنطقة جبل الوحش وحي  سيدي مسيدأم. 
 

 مدينة عنابة: 

شهدت مدينة عنابة موجات عديدة من التوسعات العمرانية تعد ت بها حدود المدينة، وانعكست من 
خالل التحوالت التي عاشتها األنوية الحضرية المحيطة بها لتصبح مدنا تساهم في التخفيف من الضغط 

تي ال يمكن وذلك باستقبال الفائض السكاني وكل  الهياكل الصناعية والخدامات ال. المتزايد عليها
ومن ثم ة حدوث توسعات ممتدة ضمن وحدة حضرية وهي المجمع . االستمرار في تمركزها داخل المدينة

 . الحضري العنابي

 تتوسعو  ،سكانلقد توجهت مدينة عنابة إلى التوسع على األطراف كحتمية للتزايد الكبير لل
الذي يعرف تركزا عمرانيا وصناعيا شديدا، والطريق  11 الطريق الوطني رقم: بمحاذاة الطرق الوطنية مثل

لتكون التوسعات باتجاه الجهة الغربية قد توقفت الصطدامها بالسفوح الشرقية للكتلة . 44الوطني رقم 
 .الجبلية أيدوغ، وأعطت شكال شعاعيا المتداد المدينة عبر أطرافها

الصناعية الكبرى من خالل  تبتوطين المنشآ ،وتعمير أطراف مدينة عنابة مد نت يرورةسبدأت 
ا أدى إلى انتشار مم  . سميدال ببلدية البونيأركب الحديد والصلب بالحجار ومركب مإنشاء مركب سيدار، 

ة أحياء قصديرية وفوضوية خاصة على مستوى تجمع سيدي عما ر، بوحمرة، بوزعرورة وسيدي عمار، عد 
سكنية حضرية جديدة على مستوى كل  من سيدي عمار، البوني،  وبالتالي حتمية الشروع في بناء مناطق
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ة حاالت تمد ن نشيطة لعد   تن ظهر واأل. الحجار، ثم  بوزعرورة وبوخضرة، وهي كلها باتجاه الجنوب
 .سيدي سالمو القنطرة، دراع الريش، الكاليتوسة، تجمعات شبه ريفية مثل حجر الديس، 

يمكن لنا تحديد ثالثة أروقة  العمرانية المحيطة بمدينة عنابة تويعاتلل مجاليةبنية الالوعلى ضوء 
 :نة على النحو اآلتيوهي مبي   ،للتعمير، أنتجت ثالث مناطق عمرانية محيطة رئيسية

 .حيث نجد البوني، والحجار، 21 رقم والطريق الوطني 11 رقم رواق ممتد ما بين الطريق الوطني -
 .الممتد من منطقة سيدي سالم باتجاه تجمعات بوناموسة 44رقم  رواق ثاني على طول الطريق الوطني -
غربا حيث تتوطن عدة تجمعات عمرانية صغيرة مثل  44رواق ثالث على امتداد الطريق الوطني رقم  -

 .خرازة، والشابية

 51و 129رقم  مثل هناك أروقة عمرانية ثانوية على امتداد الطرق الوالئية باإلضافة إلى ذلك 
 .ة مناطق صناعية، وتجمعات عمرانية صغيرة مثل حجار الديس والقنطرةبحيث نجد عد  

والتشتت . وحاليا يتجه العمران نحو التركز في تجمعات كبرى في الجهة الشمالية الغربية للمدينة
 .في تجمعات صغيرة نحو جهتها الجنوبية الغربية

 سطيف مدينة: 

وذلك  ،سطيف مع بداية الثمانينات من القرن الماضيبدأت ظاهرة التحضر على أطراف مدينة 
تستقطب سكان التجمعات المبعثرة والقرى الريفية، باإلضافة إلى  اليوم في شكل تجمعات ثانوية، أصبحت

حي يحياوي وحي اندريولي، بيزار، : تحويل سكان البيوت القصديرية واألحياء الفوضوية للمدينة مثل
فرماتو، عين الطريق وشوف : المعبودة، تبينت، والقصرية نحو التجمعات الثانوية المحيطة بها مثل

 .الكداد

التي عرفت نهضة ديموغرافية  ،لقة محيطة بمدينة سطيف من التجمعات الثانويةفتشكلت ح
ة على أراضيها وعمرانية بفضل إقامة  ا أدى إلى استقطاب مم   .وحدات صناعيةو ، ريفية تتحصيصاعد 

ن عبارة عن األ صبحتأ. سطيفوأعداد هامة من اليد العاملة أساسا من مدينة  ،أعداد من السكان
 . المشاريع االقتصاديةضرية معظمها يشهد نهضة في ميدان السكن و تجمعات شبه ح
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فرماتو، عين الطريق، شوف الكداد، عين السفيهة، الحاسي، : وتتمثل هذه التجمعات المحيطة في
  .حالة تبعية كاملة لمدينة سطيف في وهي ،باإلضافة إلى أوالد صابر ،عبيد علي، قاوة

 :الحضري لسكان المدنأحواض النزوح : الثاني المؤشر
إلى  1511لقد ساعدتنا اإلحصائيات التي تم ت على مستوى اإلحصاء العام للسكن والسكان منذ 

من تحديد األحواض المحلية  ،الكبرى الجزائريةمدن للحول الهجرة الحضرية المغادرة  0221آخر إحصاء 
 : اآلتيكالدراسة  مدنالقريبة منها، والتي تتجلى لنا على مستوى 

 قسنطينة مدينة : 
  ،1551-1511ما بين لالفترة في  حجم الهجرة المغادرة للمدينة نحو التجمعات المحيطة بهابلغ 

 :التالية اتجهت نحو المناطقساكنا، و  55880حوالي 
 19251  95.94نسمة توجهوا نحو الخروب قدرت نسبتهم%. 

 2101   19.10نسمة توجهوا نحو الحامة بوزيان، أي بنسبة%. 

 2244   12.91نسمة توجهوا نحو ديدوش مراد بلغت نسبتهم%. 

 5914   09.51نسمة إلى عين سمارة بنسبة%. 

 11405 20.41نسمة نحو المدينة الجديدة علي منجلي، أي ما نسبته%. 

 4515   54 %.08.12نسمة نحو منطقة بكيرة، أي بنسبة 
 :0221-1551الفترة الممتدة ما بين أما 

المغادرة لمدينة قسنطينة خاصة بسبب الشروع في القضاء على السكنات اشتد ت الهجرة 
إلى المدينة الجديدة علي منجلي  واالنهيارات اتالقصديرية، وترحيل سكان األحياء المتضررة من االنزالق

 .بالخصوص
 25  45ألف نسمة حولوا نحو المدينة الجديدة علي منجلي بلغت نسبتهم%. 

 55  99ماسينيسا قدرت نسبتهم  قطبألف نسمة نحو الخروب و%. 

 20  12ألف نسمة نحو عين سمارة بنسبة%. 

                                                 
54: O.N.S, les migrations internes intercommunales, à travers les résultats exhaustifs du RGPH, 1998, N° 

331,  
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 12 02نحو بكيرة بنسبة  ألف%. 

 08  55.%05بنسبة أالف نسمة نحو ديدوش مراد وذلك
 

 عنابة مدينة: 
 :نسمة موزعة على النحو اآلتي 91492مدينة عنابة  انفقد 1551-1511فترة اإلحصاء ل سجللقد 
 18009 49.99نحو البوني، أي بنسبة  نسمة%. 

 11195 91.88نحو سيدي عمار، بنسبة  نسمة%. 

 2491  01.88نحو الحجار، بنسبة  نسمة%. 

 1924   05.22 نحو واد العنب، بنسبة نسمة.% 

 9016 56.%23.77 نحو برحال، بنسبة نسمة 

 مدينة سطيف: 
حالة مدينة سطيف لم تشمل اإلحصاءات التجمعات الريفية، بل كانت على مستوى بلديات  في

 262. سنةلذا فقد وجهنا عملنا نحو عمليات الترحيل لألحياء القصدير للمدينة التي انطلقت منذ . الوالية
عائلة في شهر جوان  922م  ترحيل ث .ترحيل سكان حي بيزار القصديري نحو تجمع عين الطريقب

تم  كذلك  8.8.وفي شهر جويلية . منطقة شوف الكداد الفوضوي نحو ي الضاحو من حي  العيد  8.8.
 172عائلة من حي  الباطوار الفوضوي الواقع في الضاحية الجنوبية لمدينة سطيف إلى حي   922ترحيل 

 .مسكنا بمنطقة شوف الكداد

قدرت ف – 81: جدول – التجمعات الريفية المحيطة بهاحجم الهجرة النازحة من سطيف نحو ا أم  
شخصا، نسبتهم  829أن  هناك  فكانت نتائج االستبيان .شخصا 9497 لـمن خالل دراسة م ست عينة 

من % 11.52ونسبة . الوالية فيمن البلديات المجاورة % 20.42و. فجاءوا من مدينة سطي، 58.08%
 الهجرة المتجهة من مدينة سطيف نحو مراكز البلديات المجاورةا حجم أم   .مدينةالالمحيطة ب التجمعات
 :موزعة على النحو اآلتي 1551-1511ما بين   نسمة 12112فقدرت بـ

 
 

 

                                                 
55: Kassah  Laouar  Inès, la ville nouvelle Ali Mendjli, acteur et gouvernance dans le processus,         

d’édification, Magister en aménagement, université Mentouri, Constantine, 2007, p 8. 

56: les migrations internes intercommunales, op, cit, p 21. 
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 نسمة من مدينة سطيف 2912 ن أرنات استقبلتعي. 
  نسمة من مدينة سطيف 1924قيجل استقبلت. 

  نسمة من مدينة سطيف 992مزلوق استقبلت. 

  نسمة 959العلمة استقبلت. 

  نسمة 292أوريسيا. 

  نسمة 544بـ عين ولمان. 

 نسمة 598عين كبيرة بـ. 

  57.نسمة 910أوالد صابر
 

  المحيطة بمدينة سطيف الثانويةحجم الهجرة المتجهة نحو التجمعات  :81جدول     

 

 

 

 

 

 

 

 .07النمو الحضري وأليات تحضر األطراف، ص : شوقي عبد هللا بوزيد، مدينة سطيف: المصدر     
 

كانت النتيجة أن النزوح والتحويل للسكان مركزا أساسا على التجمعات الشبه ريفية المحيطة بها ف
 .ثم  مراكز البلديات المحيطة بها .إطار البلديةعلى مستوى 

 
 
 

                                                 

 57: Idem, p 32. 

 المجموع الوطن والية سطيف بلدية سطيف مدينة سطيف الفترات
 6..84 12... ...2. 82.62 18.19 .24.قبل 
.24.-.244 88.88 88.88 88.88 88.88 88.88 
.244-.222 1..6. 82.42 86.49 1..69 82.61 
.222-.262 46.84 ...6. 86.1. 89.28 .6.94 
.262-.226 94.94 86... .2.8. 86... 9...6 
.226-.88. 44.98 .6... .8.62 88.88 .1.91 

 88.88. 82.66 8.12. 92... 96.86 المجموع
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 :المركزية نحجم التنقالت اليومية للسكان نحو المد: الثالث المؤشر
 مد نتعد  التنقالت اليومية نحو المدن الرئيسية من أهم المؤشرات لقياس مدى اتساع ظاهرة ت

 :تتجلى لنا على مستوى مجال الدراسة على النحو التاليو . المدن الكبرى  أطراف
 مدينة قسنطينة: 

مدينة قسنطينة والمناطق المحيطة بها من خالل حجم التنقالت اليومية  نقيس حجم االرتباط بين
 : النتائج التاليةلنا أعطى الذي و ( حافالت نقل المسافرين)بوسائل النقل الجماعية 

 .شخصا يوميا 18200المدينة الجديدة علي منجلي نحو المدينة بحجم  -
 .يوميا اخصش 25815الخروب نحو قسنطينة  -
 .يوميا خصاش 5940عين سمارة نحو قسنطينة  -
 .يوميا خصاش 2125ديدوش مراد نحو قسنطينة  -
 .يوميا خصاش 2950الحامة بوزيان نحو قسنطينة  -
 .يوميا خصاش 1210ابن زياد نحو قسنطينة  -
 .يوميا خصاش 2850بكيرة نحو قسنطينة  -
 58.يوميا خصاش 1885ابن باديس نحو قسنطينة  -
 مدينة عنابة: 

 الحضرية، والتجمعات الصغيرة التوابع التجمعات المرتبطة عضويا بمدينة عنابة، منهادت تعد  
على مستوى مراكز  في السنوات األخيرةوالخدمات المتنوعة التجهيزات  من توطين العديد من الرغمعلى 

 :العينة التي تعرضت للفحص النتائج اآلتيةبينت حيث  .البلديات المجاورة
 .يوميا لمدينة عنابةا شخص 21180سيدي عمار يتنقل  -
 .يوميا خصاش 12520البوني  -
 .يوميا خصاش 12920الحجار  -

                                                 

مريم مشيش، النقل الجماعي بالحافالت في قسنطينة الكبرى، ماجيستير في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة،  :79
 .46، ص 0224
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 .يوميا خصاش 10400بـ خرازة  -
 .يوميا خصاش 11480سيدي سالم بـ  -
 .يوميا خصاش 2000بوخضرة بـ  -
 .يوميا خصاش 9481برحال بـ  -
 59.يوميا خصاش 9000الباردة بـ  -
 مدينة سطيف: 

تعد  التجمعات الصغيرة المحيطة بمدينة سطيف من أكبر المناطق التي تتعرض للجذب الوظيفي 
 :وخاصةسطيف المدينة المركزية  والتنقل اليومي نحو

  مدينة نحو يوميا  ون يتجه شخصا 454، للعينة اشخص 510من أصل  التي نجدعين الطريق
 .أهمها العمل م،سطيف لقضاء مختلف حاجاته

  للمدينةيوميا شخصا يتنقلون  51العينة، نجد  مشخصا شملته 94الحاسي من أصل. 

  يتنقلون يوميا نحو مدينة سطيف خصاش 159نجد  خصا،ش 982شوف الكداد من أصل. 

  60.يتنقلون يوميا للمدينة خصاش 100نجد  ،خصاش 204فرماتو من أصل وأخيرا  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59: Amarouchen, Redha Saïd, organisation des transports collectifs en fonction du support spécial, cas          

D’Annaba, mémoire de Magistère en urbanisme, université de Badji Mokhtar, 2009, p 290. 

ماجستير في التهيئة الحضرية، جامعة متنوري ر األطراف، النمو الحضري وأليات تحض: شوقي عبد هللا بوزيد، مدينة سطيف: 62
 .97، ص 2002قسنطينة، 
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 :لشرق الجزائري ل الكبرى  مدنبالحواضر وال ةالمحيط للمجاالت ةالحالينطاقات ال .0.8
 نطاق المجال المحيط بمدينة قسنطينة: 

 هان أطرافتمد   يرورةسإن  تنظيم المجاالت الحضرية المحيطة بمدينة قسنطينة والناتجة عن           
سكان  وذلك بفعل نقل وتحويلنحو الضواحي المباشرة، ثم  باتجاه التوابع الحضرية،  تمددهاالمتميزة ب

 .المدينة المركزية الذين أصبحوا يشكلون التركيبة الفعلية للتجمعات المحيطة بها

بأن  النظام   نستنتج  -29: خريطة –فمن خالل قراءتنا للشكل العام للتجمع الحضري القسنطيني 
قد أدمج كل العناصر المكونة للمدينة  حضري لتمدد الفا ،لم يبق خاص بالحضر والريف فقط المجالي

 . للحاضرة القسنطينية وهي حضر، ضاحوي، محيط بالحضر والريف

تداخل يلالندماج في مثلث يميل الذي  حضري ال تمددساهمت هذه التغيرات في إعطاء االعتبار لل
الشكل وهي مرتبة على  .لطرق االغابات و النسيج الصناعي، األراضي الزراعية، و بفيه المجال المبني، 

 :اآلتي
حسب حدوده متجانس تمثله مدينة قسنطينة التي تحتل  مركز التجمع الحضري  مجال حضري متراص -

مة    .حالياالعمرانية المرس 
يجمع كل الذي و  ،المحيط مباشرة بالمدينةتمثل المجال  صغيرة بالضواحي المباشرة للمدينةتجمعات  -

وكلها  .الجنوب، وسيساوي في الجنوب الشرقيالشمال، عين الباي في في صالح باي قرية : من
  .اندمجت في المحيط العمراني للمدينة

 

 20كلم و 15ببعد يتراوح ما بين  المحيط المباشرتقع خلف المجال  :مبعثرة محيطةعمرانية وسعات ت -
تشكلت هذه التوسعات المحيطة على إثر نقل النمو والسكان من المدينة . كلم عن مدينة قسنطينة

في الجنوب، ديدوش  عين سمارة  ،الخروب :وتوطينهما في القرى الريفية الصغيرة المحيطة بها، مثل
أصبحت  وفي العشرية األخيرة ظهرت أقطاب نمو جديدة . في الشمالوبكيرة الحامة بوزيان و  ،مراد

المدينة  ،المدينة الجديدة علي منجلي: لإلقليم الحضري وهي حضريةتستوعب كل  حركة التمدد ال
 .، وقطبي عين النحاس بالقرب من الخروب، والرتبة في ديدوش مرادبالخروب ماسينيساالجديدة الثانية 
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 عنابة مدينةنطاق المجال المحيط ب: 

بلدية عنابة، وثالثة بلديات  :منخاصة لما بين البلديات  عنابةالمحيط بمدينة المجال يتركب 
   -21: خريطة -( 18) ثمانية عشرتجمع  كلها .البوني، سيدي عمار والحجار: هيمحيطة بها أخرى 

يمكن ذلك ووفق . 44والوطني رقم  11تجمعا يتوزعون أساسا على طول امتداد الطريق الوطني رقم 
  :األروقة الحضرية التاليةإلى  1512تحديد وتعيين محيطات واتجاهات توسع مدينة عنابة منذ سنة 

 ضم حاليا التوسعات وي ،الذي يعرف بالتوسعات الملتحمة مجاليا بمدينة عنابةو: القريب الرواق المحيط
ومساحة  ،كلم 01 إلى 05 هاالساحلية في االتجاه الجنوبي الشرقي للمدينة المركزية على مسافة طول

  .وحي  أول ماي ، وسيدي سالمبوخضرة يتجمع :وهي ،عمرانية معتبرة

المركزية  يتمثل في التوسعات العمرانية التي انبثقت عن المدينة و: عنابةالمحيط بمدينة  الثاني الرواق
عن طريق برامج المشاريع السكنية خاصة المناطق السكنية الحضرية الجديدة التي  1512ما بعد سنة 

. جاءت إلسكان عمال المناطق الصناعية التي وطنتها المدينة في المناطق الريفية والزراعية المحيطة بها
دينة، المشاريع التي تدخل في برنامج القضاء على البيوت القصديرية التي انتشرت على مشارف الم ثم  

باإلضافة إلى مشاريع  .وبالقرب من المناطق الصناعية، نتيجة النزوح الريفي الذي شهدته المدينة
الحجار، البوني  :وكلها كانت في مراكز البلديات التاليةالتحصيصات الفردية التي انتشرت هنا وهناك، 

ألقطاب العمرانية لمدينة عنابة التجمعات التي انبثقت عن التوسعات المباشرة لبالتذكير  مع. وسيدي عمار
حريشة، البوزعرورة، برقوقة، دراجي رجم، القنطرة، حجر الديس، بركة زرقة، واد النيل، الصرول، : مثل

  .، الشابية، خرازةشعيبي العربي

الحتضان عنابة  قطاب حضرية جديدة تبنتها مدينةأيتمثل في ثالثة و : الرواق الثالث المحيط بالمدينة 
المدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية وادي العنب، قطب الكاليتوسة ببلدية برحال، : المستقبلية وهيتوسعاتها 

  .وقطب عين جبارة ببلدية سيدي عمار
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 مدينة سطيفنطاق المجال المحيط ب: 
 - 21:خريطة - متحدة المركزو  ،يتركب الهيكل الحضري لسطيف من ثالث حلقات أساسية متتالية

 حضري ال هاوسيرورة تمدد ،هامسار و  .أهمية متعددة المستويات اله مدينة كبيرةتعبر عن حقيقة مكانتها ك 
  :وهي ،ها الحاليةحدودإلى  1512منذ سنة 

 حدود هاجذبيتجاوز  ، الذيمكانة مركزية ضمن اإلقليم تحتل التيتتمثل في مدينة سطيف  :الحلقة األولى
 .البلدية

المحيطة  الرئيسية الطرق تقع على أهم كلها و  .لمدينةتحيط باالتي التجمعات الثانوية  هيو: الحلقة الثانية
  :وهي ،بها

 كلم 01جنوب شرق المدينة ببعد  25يقع على الطريق الوطني رقم  :عين الطريق. 

 كلم 01شرق المدينة ببعد  05يقع على الطريق الوطني رقم  :الحاسي. 

 كلم 02شمال شرق المدينة ببعد  05يقع على الطريق الوطني رقم  :فرماتو. 

  كلم 02غرب المدينة ببعد  55يقع على الطريق الوطني رقم  :الباز –شوف الكداد. 

 كلم 01جنوب المدينة ببعد  28يقع على الطريق الوطني رقم  :عين السفيهة. 

  كلم 09ببعد  28عبيد علي الذي يقع غرب المدينة على الطريق الوطني رقم. 

 عين :ركائز توسعها المستقبلي، وهي ستصبحالبلديات المجاورة التي مراكز تتمثل في و :الحلقة الثالثة
  . عين أرنات وأوالد صابر ،عبيسة، قيجل، أوريسيا، مزلوق 
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 ـةــــــالصــــــــــخــ
            

        

ها تتفق في لمجال المحيط بالمدن أن  لمصطلح اا يالحظ على التعريفات والتحديدات السابقة مم  
تعتمد على المدينة  .خدمات مختلفةوصناعية و  ،فهي مناطق سكنية. الضواحي الخارجيةجوانب كثيرة مع 

وهي  .المركزية في إمدادها بالبضائع والخدمات التي يحتاجها السكان، ويتجاور فيها سكان المدينة والريف
لذلك ينطبق عليها ما يعرف بالنطاق  .حيطةنحو المنطقة الريفية الم التمددتعد  مرحلة متطورة من مراحل 

 أن  و . ن الذي يجمع بين مظاهر الحضر والريف معاالمدينة، وهو النطاق الريفي المتمد  من القريب 
اصطالح األطراف الحضرية هي أقربها لنطاق المجال المحيط بالمدن من حيث تعريفها، رغم وجود 

، في دون انفصال عن التجمع الحضري األم اتكونتاألرباض والضواحي  أن  و  61.التداخل بينها وبين التوابع
مساحات  تمدده على حسابيفسح بذلك المجال لو ،منفصلة عنهاالمجاالت المحيطة تكونت حين أن 

 62.فالحية واسعة، وأراضي خالية

ثقافي المهيمن  -تعد  المدينة المرجع المجالي والسوسيو التسميات المستخدمةغالبية  وأن  
 أو ،عمراني تمدد وأ EXURBANISATION التحضر الخارجينا نتكلم بطبيعة الحال عن واألساسي، وبالتالي فإن  

هذه  L’URBANISATION DES PERIPHERIES URBAINES.الحضرية تحضر الهوامش وأ ،تمدد المدن على األطراف
تمثل حقيقة  PREFIXEمرفقة بأداة تصدير  URBAINاأللفاظ المستعملة في غالبيتها تتركب من كلمة الحضر 

 :والتي نبرزها على النحو اآلتي ،داللة اللفظ المقصود
ن الخارجي  EX خار استخدام أداة تصدير  - تكون فقط عبر نفي  التي EXURBANISATION مثل التمد 

كما نجدها أيضا بارزة حرفيا في مفردة خارج المدينة . رجية، لتبقى غامضةاخالمدينة لتعريف المجاالت ال
HORS VILLE  لذلك نجد في غالب األحيان . اجتماعيا حتىهذا السبق بالنسبة للمدينة ليس فقط مجاليا، بل

 . االجتماعية ظاهرة المجاالت المحيطة بالمدن مرتبطة ومشتركة بالهامشية

                                                 

 .27عبد المنعم علي عبد الهادي أبو زبد، مرجع سابق، ص : 11
62: Baklouti Asma, op.cit. p 05. 
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ي من خاللها يمكن لنا توزيع وظيفة الداللة توال URBAINالحضرمن  SUB قريب استعمال أداة تصدير -
 . مجاليا واجتماعيا وثقافيا من المدينة، أي تقريبا المدينة اللفظية لإلشارة إلى مفهوم القرب والجوار

ن الضواحيا الترجمة الحرفية لمصطلح أم   - وتد ل على غموض  الربضفتعني  LA SUB_URBANISATION تمد 
التي تقترب لمصطلح تمدد المدن  LA FRANGE URBAINE ةالحضري حافةالالمصطلحات المشتقة منها مثل 

 . الضواحي مد نأكثر منها من مصطلح ت LA PER-IURBANISATIONعلى األطراف 
ن األطراف مصطلح  اأم   - يحيط بالمدينة التي أضحت تمثل  باتجاه كل ماسيرورة تمدد المدن عني تفتمد 

                   حضري النتشار االالنمو الحضري، والمتمثل في  يرورةسأكثر الجانب المجالي الذي يعبر عن 

DIFFUSION URBAINE LA  كانت السبب في ظهور ونمو المجاالت بالتالي و . في شكل نطاقات متتالية
 .المحيطة

ن األريافا المصطلح المهج ن أم   - عن المدينة  كثيرا هو االبتعاد فمعناه LA RUR-UBANISATION تمد 
تأهيل تعني األرياف  مد نفت. باعتبارها المرجع الوحيد، وهي تمثل حالة تقاطع وتالقي بين الريف والمدينة
 . قطاعات من الريف لتتحول بهدوء، ولكن بعمق بواسطة توغل أنماط حضرية

فالتعريف يعتبر المدينة هي التي غزت المناطق الريفية المحيطة بها مجاليا  ،ومن هذا المنظور
المدينة، ثقافيا عن طريق تحويل قيمها ونموذجها، ومنها وجدت قطاعات مجالية مندمجة في  -وسوسيو

ثقافي بعض المقاومة اتجاه التأثيرات  -لكنها تبقى تمثل المجاالت المحيطة على المستوى السوسيو
 :نوضحه في نقطتين أساسيتين هماو ، الحضرية القادمة من المدينة الرئيسية

  يرورة توسع ونمو المجال أكثر من ساألمر يخص  الظاهرة متعددة، وأن   نستنتج أن  : ىولاأل النقطة
بعض الجغرافيين استخدموا مفردات ناتجة عن أحكام عامة تخص  استخداماته، ويتضح لنا أكثر أن  

الوقوف على بعض المفردات من خالل األدب  لذلك يجدر بنا. خارج المدينةمختلف أعراض التحضر 
 :فنجد العبارات التالية ،الجغرافي

ظهر لنا في شكل دوائر ونطاقات أكبر ، ويالريف مجاليا واجتماعيا واقتصاديا ENVAHITتغزو المدينة  -
بالفالحة والمجتمع  مد نيرورة التسفالمجال المحيط بالمدن هو الفضاء الذي تصطدم فيه  .انتظاماقل أأو 

  .الريفي
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  والحضر .تدريجيايلتقي فيها الريف الذي يبدأ في االختفاء  FRONT جبهةالمجال المحيط بالمدن يشكل  -
 . لمدينةحيط بايمتد باستمرار على حساب الريف الم

فحينما نتطرق لظاهرة  الطفيليةتجعل من المجاالت المحيطة بالمدن فضاء للتوطنات مفردات استخدام  -
انتشار لفظة استخدم كما  .ا يؤدي إلى تفتيت األرض الزراعيةمم   ،على حساب األريافزحف العمران 

في المناطق المحيطة بالعواصم والمدن الكبرى، والذي عبر عنه جيدا الجغرافي الفرنسي  فوضوي السكن ال
 سنة في مقال له في الكراسات الدولية لعلم االجتماع في شهر جوان PIERRE GEORGE ر جور ابييالكبير 
 63".السكن الفوضوي الطفيلي في البلدان المتخلفة "  :عنوانب 1591

 نقف فعال على لمفهوم المجاالت المحيطة بالمدن  حسب المعاينة النظرية: النقطة الثانية
 .الظاهرة في حد  ذاتها تعقد من منطلق عدم وضوحيتها وصعوبة تحديدها، بل وحتى هاصعوبة تعريف

 . أطرافنتيجة دخول عناصر الحياة الحضرية في عالم الريف، مثل المد  الديموغرافي في 

نسبيا دقيقة خاصة الصادرة من طرف األكاديميين كالجغرافيين والمهيئين  فالتعاريف الحديثة تعد  
تمدد : منهاة تسميات أقربها لوصف الظاهرة نجد واقترحوا عد   ،الذين استحضروا التحضر الهامشي للمدن

ن الضواحي، المدن على األطراف،  . نمو خار  المدنو  ،تمد ن خارجي ن األرياف،تمد   تمد 

ن الراغبين في و واالختالفات في التعيين تنتج أساسا عن الصعوبات التي يجدوها الباحثفالفروق 
لك تتضارب وتختلف المفردات والمصطلحات ذمحاصرة وتعريف الظاهرة، لكن في أعراضها يختلفون، ل

 :حسب نظامين مرجعيين أساسين هما
. مرحلتها األخيرة إلى غايةاضها األولى إذا أردنا التعمق في الظاهرة المدروسة بداية من أعر  األول زمني

يبرز بقوة في بعض المفردات التي استعملت أساسا المجال الحضري كما هو الحال  مجاليفا الثاني أم  
فالمرجعان . األرياف مد نأطراف المدن أو المجال الريفي للتعبير عن مصطلح ت مد نفي مصطلح ت

الضواحي مد ن كما اعتبرا مصطلح ت. بقوة في البعد الديناميكي سواء كان زمانيا أم مجاليا نيشتركا
 . األطراف مد نكمرحلة زمنية سابقة ومتقدمة عن مرحلة ت

                                                 
63: idem, p 12. 



المفهوم ومؤشرات التوصيف والتقييس: المجال المحيط بالمدن  
الفصل األول                                                                                                  

 

68 
 

وباالعتماد على المرجعية المجالية يمكن لنا أن نقف على أصل الظاهرة، ومن ثم  اختالف 
ف نراه أنه يستند بالطبع على عالم الريف أكثر من عالم فبالنسبة لمصطلح تمد ن األريا. تالتعيينا
الضواحي فتتوضح فقط مقارنة  ا بالنسبة للمصطلحين اآلخرين تمد ن أطراف المدن وتمد نأم  . الحضر

بالمدينة، لذلك فإننا نقرر على أساس هذا التنوع اللفظي وجود مجاالت متداخلة، وانتقالية، ومتشابكة بين 
 . حيطالمالمدينة والريف 

ها مجاالت ديناميكية باإلضافة إلى أن   ،تنطبق أساسا على هذه الوحدات العمرانية بينيةفلفظة ال
ومن جهة أخرى هناك . معروفة بطبيعتها الغير متناهية التطور، وهنا تكمن صعوبة تحديدها وتعريفها
ف التسميات والمصطلحات فرصة لمحاولة تعريف التمد ن من خالل الداللة اللفظية وأصل الكلمة لمختل

 .هذا السياق عنالمستخدمة للتعبير 

    لمدينةا نموعبر مسار  عمرانيالتمدد الو  د نمتاليرورات سهذا التحليل من منظور  إذا حوصلناا أم  
 ،الحالي وصوال إلى اإلقليم الحضري  هانطلق من خلف أسوار ن نافإن  واألنماط التي أنتجتها،  -21:شكل -
                   من المدينة المندمجة يمتد  مجالي  ضمن مخططقد نشئت المجاالت المحيطة بالمدن  أن   أي

LA VILLE COMPACTEE الربضيليه ثم  ،المدينةمركز . فككاإلقليم الحضري الم إلى LE FAUBOURG  ثم
ا أم  . المحيط مد نالريف المت صل إلىنل LE PERI-URBAIN المحيط بالمدينةثم  LA BANLIEUEالضاحية 

ثم تليها تمد ن األطراف  ،ثم تمد ن الضواحي المركز،فتبدأ من تمد ن  طيرورات التي أنتجت هذه األنماسال
 . الحضري  ليماإلقهوامش  علىالواقعة  فبتمد ن األريا حاليا لتنتهي ،الحضرية

المدن،  نسكا المجاالت المحيطة بالمدن هي نتاج لعملية إعادة توزيع ن  فإ وخالصة القول
زيادة هائلة في أعداد سكان التجمعات والمراكز مما أدى إلى ، في التجمعات المحيطة عنها همتفريغو 

، وانتهت بدمج هذه المناطق واسعة، ومتعددة األشكالحركة بناء باتبعت هذه العملية . الريفية المحيطة
 64.الريفية المحيطة ضمن اإلقليم الحضري 

 
 

 

                                                 
63: Claude Ttaffin, l’essor periurbain, rèvue espace populations societes, n° 11, 1986, p 305. 
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 مدينةالمركز             ضاحية ال                  أطراف المدينة               ريفال        :أنماط المجال 
Centre-Ville)                Banlieue)          Péri-urbain)                  Rural)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Distance à la ville                        المسافة عن المدينة  

نيرورة س  المدينةتمدّن        تمدّن الضواحي              تمدّن أطراف المدن     تمدّن األرياف                  :التمد 
 

Urbanisation)      sub-urbanisation)      péri-urbanisation)         rurbanisation)                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETALEMENT DE LA VILLE                      لمدنل ريحضال تمددسيرورة ال  
                                              

 

  بالمدن يرورة تشكل المجاالت المحيطةس: 21 شكل
 

ال يزال المجال المحيط بالمدن يعاني غموضا في تعريفه وضبابية في تحديده بالرغم من ذلك و 
حيث نجد أحيانا توسعات هامشية تمتد  ،العمراني الكبير والغير مراقب تمددالمجالي مع تزايد التوسع وال

 .في مساحات ال تنتمي إلى أي جماعة محلية

ها فإن   ،المحيطة بالمدن نطاقاتومهما تعددت المصطلحات والمفاهيم المستعملة للداللة على ال
ة خصائص منها االقتصادية و ت للتحوالت العميقة على المستويات الديموغرافية أنها مجاال: تشترك في عد 

والثقافية بحكم التوافد المكثف عليها من قبل أفراد وأسر ينتمون لشرائح اجتماعية مختلفة ومن أصول 
جغرافية متباينة ولهم تصورات وأهداف متناقضة، مما يفرز أوضاعا وحاالت شديدة التعقيد والتباين في 

مشهد تتراكب وتتداخل . على مستوى المشهد الجغرافي المحلي بتغيرات مهمةذلك يترجم و . كانالزمان والم
ما يطرح مشكلة الحدود بين النمطين التي تظل مبهمة، م. يةفيه الخصائص الحضرية بالخصائص الريف

اقات فإن  وبالنظر لواقع مجريات التطورات بهذه النط. صفها بعض الباحثين بالنطاقات الغامضةي ومن ثم  
الحدود ال تهم ألنها في جميع الحاالت تظل متحركة، لكن ما يهم أكثر هو معرفة لماذا وكيف تتحول 

 65؟ والبيئة الطبيعية  ،الزراعيةوما هو مصير أهم ثروة في هذه المجاالت وهي األراضي  ؟بشكل سريع 
                                                 

مجاالت متفردة وسريعة التحوالت، حالة المجال الريفي : المختار األكحل، عبد العالي فاتح، األرياف المجاورة للمدن بالمغرب: 64
 ، التنمية المحلية، منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة،9بمدينة الدمحمية، الملتقى الرابع للجغرافيين العرب، الجزء 

 .422، 311، ص ص 0229لرباط، المملكة المغربية، ا



             

 الفصل الثاني                  

 
                            ورة تشكل المجاالت المحيطة بمدن الشرق الجزائري سير                  

 مجاالت نتاج سيرورة جديدة لنمط توسع المدن                     
                        

 

 مقـدمــة                   

 .                    جزائري ال سيرورة النمو الحضري للحواضر والـمـدن الكبرى للشرق  1

  .الجزائري ا للحواضر والمدن الكبرى للشرق  النمو الديموغرافي 2

سياسة التهيئة العمرانية وتنظيم المجال الحضري للحواضر                         3

 .والمدن الكبرى للشرق الجزائري 

 خـالصـة 
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  On peut avancer que la périurbanisation est un processus, le périurbain une situation, mais à peine ceci est 
dit qu’on en doute. Quoi de fondamentalement neuf dans le processus d’étalement urbain, constitutif  de 
l’urbanisation : la périurbanisation est-elle autre chose que la production des marges  urbaines ?  

                                                                                                                                    Martin Vanier 1 
 

 

 ةـــدمـــقـــم
 الـمـدن تمددنـمـط جديدة لـيرورة س نتاج تمـجـاال

 
 

تقسم المجال  األولى :أساسيتين فكرتين على عمومهفي  على أطراف المدنلنمو الحضري اقوم ي
 ،لهامجاورة المناطق الو  ،المدينة المركزية تمثله من مركز رئيسي ون تكتالحضري إلى نطاقات مكانية 

فترتكز على تحليل  الثانية أما .ألبعد من نطاق الضواحي أخرى  الضواحي وأنماط عمرانية معها تشملو 
التغيرات للوقوف على والنطاقات الخارجية،  العالقة بين االتجاهات السكانية في المناطق المركزية

داخل  ،من مرحلة حضرية إلى أخرى مدد وطبقا لتلك العمليات تنتقل المدينة وتت .نطاق الحاصلة بكل  
 :حسب المراحل اآلتيةو  ،الحضري إلقليم انطاق نفوذ 

 مرحلة سيطرة المدينة المستقطبة: LA CONCENTRATION URBAINE  

لقد أفضى كل من التصنيع والتحضر المصاحب له إلى توليد نوع من االستقطاب لالقتصاد 
تجذب تيارات  ةالمدين حيث أن   - الزال يمارس حتى اآلن على نطاق واسع وهو  - مدينة الكبيرةالمكاني لل

، وفي نطاق المحيط بهامن السكان واألموال واالستثمارات من األقاليم األخرى، وكذلك من قرى الريف 
 . العمران الدائري  تأثير كل  

ة اكل عديدة منها، قل  تظهر مش ،وباستمرار عمليات النمو وازدياد الحجم السكاني إلى حدود معي نة
وبذلك . تنفيذ مشاريع كبرى لحلها   يقتضي مما   ...والمواصالت لازدحام محاور النقو ، العقار الحضري 

 2.حيط بهافيها النمو الحضري صوب الهوامش والريف المتجه في مرحلة حضرية جديدة يالمدينة تدخل 
 

                                                                                                                                                                  
1: Martin Vanier, dans l’espace du périurbain, revue  Espaces et sociétés, 2012/1 n° 148-149, p 211 à 212. 

التكثيف الحضري للتحكم في الزحف الحضري بالهوامش الحضرية الريفية لألقاليم الحضرية الكبرى وليد نبيل علي بيومي، منهج : 2
 .18، ص2222للقاهرة، ماجستير في التخطيط اإلقليمي والعمراني، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، سنة 
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  القريبةضواحي صوب ال تمّدنرحلة انتشار الم: LA SUB-URBANISATION 
كنظام للنسق الحضري على مستوى  ،نمط المدينة اإلقليمية تشكلشهد بدء نفي هذه المرحلة 

االنتشار والتخلخل المتزايد للوظيفة السكنية، ونزوحها صوب المواقع  خاصة في ظل   .اإلقليم الحضري 
إلى المواقع والقرى الهامشية  ثم   .حيط بهاوالريف الم طرافاألإلى البؤرية ذات إمكانيات الوصول المرتفعة 

 .الريفية في المراحل التالية، خاصة مع تزايد قوى الالمركزية الحضريةو طراف الحضرية األفي أقصى 

 األطراف مّدنمرحلة اكتمال ت: LA PERI-URBANISATION 

 تزداد ،صوب الضواحي الحضري للمدينةالتمدد  اتجاهنحو الضواحي، و السكان باستمرار نزوح و 
ة التنافس بين الوظائف السكانية والغير سكانية، خاصة فيما يتعلق استغالل الوحدات السكنية في  حد 

دارية لتحقيق معدالت أعلى للعائد االقتصاديو استعماالت تجارية  مرتفعة تتناسب مع قيم  إيجاريهوقيم  ،ا 
ة مشاكل ناتجة عن تفعيل د  في هذه المرحلة الحضرية تنشأ ع .األراضي المرتفعة التي تستمر في النمو

فضى إلى يما  ، وهذاللمدن الرئيسيةوالمداخل  ،خاصة االزدحام على طول الطرق السريعة مد نعمليات الت
 3.وبذلك تكتمل نشأت المجاالت المحيطة ،التحول الوظيفي لتلك المحاور، ليغلب عليها الطابع المحلي

ا اندفاعا قوي   العقود األخيرة في فقد عرفت ،الجزائريةالكبرى والمدن  الحواضر حالة ا فيما يخصأم  
نحو المناطق  لحضري في ظاهرة التمدد ا تتجسد .بأشكال متباينة وبمعدالت متفاوتةو ، نحو التحضر
الوفاء بمتطلبات نموها العمراني  عن هاعجز و  ،تشبع مواضعها األصلية عن االناتجة أساسو ، المحيطة بها
 م  تالذي و . المحيطة بهاناطق الريفية الم مندفع بها إلى اكتساح مساحات واسعة  ام  م ،واالقتصادي

في ظروف التقلبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي و بأشكال متنوعة، وبحسب آليات مختلفة، 
ممارسات عقارية وتخطيطية  في ظل  و  ،وساهم فيها فاعلون متعددون، عموميون وخواص .عرفتها الجزائر

دارية    .جعلت التحكم في نموها خارج سيطرة األدوات الرسمية للتهيئة والتعمير .اصرة وغير فاعلةقوا 

تتبع سيرورة النمو الحضري لمدن الدراسة للوقوف على اآلليات، والعوامل، نفي هذا الفصل 
 .ومراحل تشكل المجاالت المحيطة بها

                                                                                                                                                                  

 .18، 18، 22نفس المرجع، ص ص ص،  :3
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 ي رـ زائـجـال الكبرى للشرق  لـمـدنللحواضر وا 4سيرورة النمو الحضري   .1

 حضري التمدد الإلى  العمراني النمو من                                
 

 

فهي نتاج  ،كبيرةحاضرة أو إذا سل منا واقعيا بأن  الوضعيات الحالية للمدن الجزائرية سواء كانت 
 .من جهة سابقا هاوأشكال التحضر التي ميزت نماطألبالمقارنة  ،النشيطةالحضرية ديناميكية لوترجمة ل

توسعات الوكذا األنظمة الموضوعة إلنتاج وتوجيه ، والتي انعكست عبر السياسات الحضرية والعقارية
ت ة التي مس  فالتدخالت ذات الطابع السببي ترجمت في التحوالت الجذري   .من جهة أخرى  العمرانية

عن أساسا والناتج  ،وأثرت على وتائر التحضر الشديد التباين في أغلب األحيان ،استخدام األرض
 5.التعليمات وتوجيهات اإلدارة المركزية

إلى الشكل  ،القديمالمندمج والملتحم من الشكل انتقلت وبالتالي فإن  نمو المدينة الجزائرية 
ة أشكال من األنسجة )  الفسيفسائي المعاصر ناتج عن عوامل الو ( العمرانية المختلفةتجاور فوضوي لعد 

تم  عبر مراحل فالتحضر في الجزائر . تاريخية تسارعت بفعل التحضر وعالقاته بأنماط استخدام األرض
، ولكنها اث رت في شكل سيرورتها الحالية على بهابشكل عمراني خاص  تتميز  منها كل  واحدة ،تاريخية

 :النحو اآلتي

 :مدن الجزائريةللالنمو الحضري  سيرورة .1.1
أقل تحضرا، بحيث لم تتجاوز نسبة سكان المدن  اكانت الجزائر بلد ،قبل دخول االحتالل الفرنسي

الجزائر  :وكانت حينذاك حوالي عشرين مدينة منها المتوسطة الحجم مثل. من مجموع السكان 50%
رومة، ضن ،ساكنا لكل منها، ومنها المدن الصغرى كتلمسان 05555العاصمة، قسنطينة ووهران بتعداد 

                                                                                                                                                                  

ظاهرة عالمية بوصفه نظاما معقدا تمر به كل المدن عن طريق التوسع العمراني، والتغيرات الوظيفية المصاحبة النمو الحضري : 8
، فيدفع بالنمو االقتصادي، ويصاحبه تهفالمدن تنمو عن طريق إضافة الفضاء إلى أطرافها، ثم  تجرى العمليات النوعية لتنمي. له

 ،6506/ 62 رقمديناميكية  النمو الحضري في العراق، مجلة المخطط والتنمية، سناء ساطع عباس، : انظر .زيادة في السكان
 .646ص 

5: Khettabi Latifa, Morphologie et Dynamiques de l’étalement urbain au sein de l’agglomération      

Intercommunale d’Annaba, mémoire de magister en urbanisme, faculté des sciences de la terre, université      

Badji Mokhtar, Annaba, 2009, p 105. 
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إلى  0555مليانة، بونة، تبسة، دلس، جيجل، القليعة، البليدة، بسكرة واألغواط، والتي كانت تعد  ما بين 
المدن كان لها دور نشيط اتجاه بواديها، لكونها مقر للسلطة السياسية، ومكان ذه إال أن  ه. ساكنا 05555

 6.إقامة األسر الكبيرة الحائزة على األمالك واألراضي الزراعية ومحل   ،التجارية للمبادالت

    الملكية العقارية السارية المفعول فيها لعبتو  ،كل  هذه المدن كانت محاطة بأراضي زراعية واسعة
 :نموها وتوسعها مثل في   دورا  – 08: شكل –

 .ومنها أراضي الباي والدايالملكية العقارية القائمة على نظام الشيوع،  -

 .ملكية العرش القبلية ذات االستخدام العائلي -

 .أراضي الوقف أو الحابوس التابعة للمؤسسات الدينية -

 . تبقى قليلة وتخضع للتجزئة والصفقات التجارية للسوق العقاريةالتي أراضي الخاصة  -

مد في نشاطها االقتصادي تبقى داخل حدودها الحضرية، وتعت مما جعل المدينة في هذه الفترة
 عتمد على إنتاجية احتياطاته الزراعيةفاا الريف من جهته أم  . على المبادالت التجارية الزراعية والحرفية

الحدود التي بينهما أي المدينة والريف كانت واضحة ومحددة جدا نتيجة  اوأم  . المنتشرة في الجبال والقرى 
 .أن  توسع المدن كان يخضع للطبيعة الوظيفية والقانونية لألراضي المحيطة بها

 

 

النمو  لمدن يسكنها األوروبيون أكثر من الجزائريين، ألن  ت ابقي وأثناء االحتالل الفرنسي
وكانت أولى التوطنات والتوسعات العمرانية . وكانت تمتصه األراضي الفالحية ،الديموغرافي كان ضئيال

وفق مخططات التهيئة  ،للمدن الجزائرية مع بداية القرن العشرين من تخطيط المؤسسة العسكرية
                                                                                                                                                                  

ري دون سابق، عن مجلة معالم، المدينة ومعالمها، العدد رقم : 2  . 602، 600، ص ص 0991، 50مارك كوت، اندفاع تحض 
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مخطط الرصف واالحتياطات العقارية، مخطط التهيئة : والتخطيط المعتمدة في فرنسا الميتروبوليتانية مثل
  .1211 سنة يي شهر جانففادر الص 00سين والتوسع الذي بدأ بموجب مرسوم رقم والتح

ناندفاع  وأول  سنةانطلق منذ  الذي ،جزأرة المجمعات السكانيةلفي الجزائر كان نتيجة  للتمد 
 .حيث أثرت األزمة االقتصادية العالمية على الفالحة التي أصبحت تطرد الفالحين نحو المدن 1290

األحياء  أول وظهور ،1201 سنة% 60ارتفعت على إثره نسبة سكان الجزائريين في المدن إلى حوالي ف
أصبحت المدن الجزائرية صورة للمدن الفرنسية أمام  ،في المقابل .القصديرية في ضواحي المدن الكبرى 

والتي . عن العهد العثماني ةالموروثنسجة الحضرية للقصبات والسويقات انحصار الطابع المحلي في األ
في هذه الفترة أصبح توسع المدن . بطابع التوسعات العمرانية الجديدة اوطمسه اعمل المحتل  على تشويهه

 :هي – 02: شكل  -الجزائرية يتمفصل إلى ثالثة نطاقات متميزة 
 .األول يتكون من المدينة المحصورة داخل األسوار القديمة -

 .لسكان المحليينلالسكن الهش و الثاني يتكون من الضواحي الزراعية المباشرة،  -

 . فالحر حيث تجتمع القرى االستيطانية والقرى القديمة، و  ،الثالث يتكون من الهوامش الريفية - -

 

 

 
 

إدارة االحتالل إنتاج أحياء سكنية حتم  على  ،المدن علىد لسكان الريف إن  االنصباب المتزاي
ضواحي، وذلك باالعتماد على سياسة التعمير الالتي تفشت عبر  للقضاء على البيوت القصديرية ،متعددة

 . المناطق األحادية الوظيفةاألنطقة و  الشامل القائم على

الريف في بلمدينة عالقة ا: 02شكل 
 فترة االحتالل الفرنسي



 الجزائري لشرق ايرورة تشكل المجاالت المحيطة بمدن س
 يالفصل الثان                                                                                      

 
75 

 

يرية، جاءت مرحلة التنمية الكبيرة لتبعث من بعد الفتور الذي حصل مباشرة بعد الحرب التحر و 
حوالي مما تسبب في نزوح . فكانت كل جهود الدولة مت جهة نحو التعمير السريع. جديد النزوح نحو المدن

  7.المدن الكبرى  ألف سنويا 832، أي بوتيرة 6611و 6611مليون ريفيا في الفترة ما بين  8.1

تأطير و . بالقرب منهامناطق صناعية كبرى  بناء عدة   علىالمدن  مد نأقتصر تفي هذه الفترة 
الخاصة  PMUمخططات التحديث الحضري  :بواسطة مخططات تنموية خاصة مثل التمد نديناميكية 

 05555الخاصة بالمدن التي يتجاوز عدد سكانها  PUDمخططات التوجيه العمراني و . بالمدن الكبرى 
هذه المخططات تضمن . للمدن المتوسطة والصغرى مخصصة الومخططات البلدية للتنمية . نسمة

سواء كان وطنيا أم جهوي ا للتحكم  ،االنتقال من مدونة االستثمار البسيطة إلى مستوى البرنامج المركزي 
المناطق  بناءسياسة جديدة تقوم على الدولة تبنت  1299-1291ا بالنسبة للمخطط الثاني أم   .في التحضر

وطني لمواجهة أزمة السكن وعشوائية نمو المستوى الإلنتاج السكن على  ZHUNالسكنية الحضرية الجديدة 
 .صات خاصة على مستوى المدنيثم  اتبعتها بسياسة التحص .وتوسع المدن الجزائرية

                  
ألزمة ا أن   إال   ،واستمرت الحركة التعميرية في عشرية الثمانينات بالتركيز على إنتاج السكن
 :االقتصادية أدت إلى إعادة تقييم تدخل الدولة في ميدان العمران والتعمير خاصة في مجال

 .تقويم السكن الفوضوي  -

  .االعتماد على أدوات جديدة للتسيير العمراني والعقاري في شكل مخططات التهيئة العمرانية -

نتاج العمران في الجزائر -  .دخول العديد من األطراف في دراسة وا 

وتحت تأثير  ،فوضوية للمدن الجزائرية يتم بطريقةلتمدد الحضري المرحلة أصبح افي هذه 
ألرض ألن  ا ،التي لم تستطع أن تتحكم فيه اإلجراءات القانونية الجديدةو  ،االحتكار العقاري والسكني
  .أصبحت رهان كبير للتعمير

                                                                                                                                                                  

 .660، 666، 602مارك كوت، نفس المرجع، ص ص ص : 1
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الدولة في تنظيم  فاإلصالحات االقتصادية ساعدت على استعادة دور 1000 ا بعد سنواتأم  
وذلك من خالل الدفع بالعمليات العمومية إلى أرض الواقع  ،وتوجيه النمو الحضري للمدن الجزائرية

 :يلي ومن بين المشاريع الكبرى التي قامت بها الدولة نجد ما ،للتحسين الحضري 
 .امليون سكن 50إنتاج برمجة  -

 .تدعيم إتمام مشروع مترو الجزائر العاصمة -

 .غرب/ الطريق السريع شرق نجاز  -

في كل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة،   TRAMWAYشبكة من الحافالت الكهربائية إنجاز -
 ...عنابة وسطيف

. كما قامت بفتح باب االستثمار الخاص في ميدان السكن عبر العقار العمومي كمحرك للتعمير
على دور الدولة في المراقبة المركزية للتهيئة العمرانية من خالل وضع قانون خاص بالمدينة  والتأكيد

صدار مرسوم تنفيذي رقم . الجزائرية، وآخر خاص بنطاق الحواضر   11/02/1009بتاريخ  000–50وا 
العقار ، مع التقليل من استهالك 8على أرض الزراعية لالستخدام الحضري  ءيتعلق بكيفيات االستيال

    .الكبرى  لتحكم في النمو الحضري للمدنلالتوجه إلى سياسة المدن الجديدة كأسلوب جديد  اوأخير . الزراعي
 : ستنتا الا

نا عرفت المدن الجزائرية خالل نصف قرن من الزمن  لسكان اتكديس تمثل في  حضريا كبيرا،تمد 
 مددهاتنموها و وتنظيم  في تسييرقدرة المدينة الجزائرية في أطر حضرية عشوائية، نتيجة ضعف 

سواء تعلق األمر بالملكية الفردية أم  ،لتمددن أي عقبة للتوسع واولم يبق أمام المجال المتمد   .حضري ال
هدفها عقلنة كان فاألدوات الجديدة للتعمير الموضوعة على أرض الواقع . احتكار السوق العقاريةب

 بهدف، والتعمير أصبح يخضع أكثر لتنظيم القوانين أكثر من التخطيط المبرمج .ماطهوأناألرض استخدام 
 .المحيطة بالحواضر والمدنوالبيئة الطبيعية األراضي الزراعية للمحافظة على  ،التحكم في النمو وتوجيهه

                                                                                                                                                                  

شروط هذا المرسوم يحدد . 2223سبتمبر سنة  81موافق  ،هـ 8828 سنةرجب  81في  مؤرخ 383-23مرسوم تنفيذي رقم : 8
لجمهورية الرسمية لانظر الجريدة . عمرانيالقطاع الوكيفيات استرجاع األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية المدمجة في 

 .28/21/2223المؤرخة في  21العدد  ،الجزائرية
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 : لشرق الجزائري لحواضر والمدن الكبرى لالنمو الحضري لسيرورة . 1.1
 التـفـتت العـمـرانـيإلـى  الحضري  مـن التـمـّدد

بأشكال و اندفاعا قويا نحو التحضر،  العقود األخيرة، الجزائرية في الكبرى  المدنالحواضر و عرفت 
الناتجة و ، طرافاأل نحو حضري ال مددتجسدت هذه العملية في ظاهرة الت. وبمعدالت متفاوتة ،متباينة

 . ا دفع بها إلى اكتساح مساحات واسعة من المجاالت المحيطةباألساس عن تشبع مواضعها األصلية، مم  

على حساب المناطق المحيطة بها، نظاميا كان أم  ي للمدنحضر تمدد الال هذا فكان من آثار 
ة ومتنوعة، أهمها المضاربة في العقار، تعطيل أداء أدوات التهيئة والتعمير،  عفويا، بروز مشكالت حاد 
وقصور البنى التحتية والشبكات، ومشاكل النقل واالتصال، والتعديات على البيئة الطبيعية، إضافة إلى 

  .القات الوظيفية بين الحواضر ومجاالتها التابعةخلق أشكال جديدة من الع

فتحول هذا  .عالم الريف المحيط والقريب منها على حسابفتمد ن أطراف المدن الجزائرية كان 
التركيز على السكن كمحرك أساسي وذلك ب. إلى مجرد ضاحية حضرية تابعة ومرتبطة بها بقوةاألخير 

لمدينة لمن السكان والنمو االقتصادي تحويل لها الفائض و الفالحية، و للنمو الحضري لهذه المناطق الريفية 
. مكوناتها الطبيعية والزراعية فشهدت على ضوئها حركة تعمير كبيرة دون مراعاة لخصوصيات. المركزية

لحد  لم تستطع و ومتعددة األوجه،  حادة،وأصبحت تعيش اآلن أزمة  ،فانعكست على مكوناتها األصلية
 .  التي افقدتها هوياتها األصلية، و مع العناصر الحضرية الدخيلة عليها األن التأقلم

يتشكل  احضري امدن الكبرى الجزائرية تمثل إقليمحواضر والواليوم أصبحت المجاالت المحيطة بال
وتشكل ثنائي مركز  .من مجموع البلديات المتحضرة بأقل أو أكثر، وتتأثر بدرجة أقل أو أكثر بالمدينة

النواة الرئيسية  تمثلبنيتها من تجمع رئيسي  تتركب .ذي أعطى االعتبار للمحيط رغم تحوالتهوهامش ال
، تقابلها مجموعة مبعثرة من التجمعات والمراكز الحضرية وظيفتها استقبال )المدينة األم  (والمركزية 

  9.الفائض من سكان المدينة األم

                                                                                                                                                                  
9: Arama Yasmina, périurbanisation, métropolisation et mondialisation des villes, exemple de Constantine,      

Thèse doctorat d’état en urbanisme, université Mentouri, 2007, p 86. 
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الجزائرية إلى الضغوط المتعددة التي تعيشها، المدن الكبرى الحواضر و ويعود أصل تمد ن أطراف 
العقارية التي انتهجها مختلف الممثلين والفاعلين في إنتاج هذه المجاالت الجديدة،  تواالستراتيجيا

وا عادة  ،مم ا ولد  مجاال معرضا دائما لسيرورة مركبة من التحضر. والمحلية ،خصوصا السلطات المركزية
الفوضوي، واإلخالل بالتوازن البيئي للفضاءات الريفية  مدد الحضري تالهيكلة، واستفحال ظاهرة ال

 . بها والطبيعية المحيطة

مدن الكبرى هي في طريقيها األن حواضر وبعض الفالمزدرعات الزراعية الخصبة المحيطة بال
النهائي  ءويهدد بالقضا ،للزوال أمام المد  للعمران الذي أصبح على األقل في العشرية األخيرة غير مراقب

فعلى سبيل المثال الساحل ومتيجة بالقرب من . الجزائريةوالمدن الكبرى لحواضر لعلى األظ هرة الزراعية 
حاضرة الجزائر العاصمة، السانية بالقرب من حاضرة وهران، وبساتين الحامة بوزيان ووادي بومرزوق 

 .بالقرب من حاضرة قسنطينة واألمثلة عديدة

طول تتوسع اليوم على تتمدد و  ،قسنطينة وعنابةو الجزائر العاصمة وهران  ،وطنيةالحواضر فال
أفقدتها إمكانيتها  ،العمران والمساحات المبنية أقاليم زراعية وطبيعية واسعةبها حتل ا ،العشرات الكيلومترات

 .هيرلذا فالبد من قطع كل هذا اإلقليم الحضري لنصل إلى الريف الذي أصبح جزءا من الظ. اإلنتاجية
يث سجلت نسبة حب 1220و 1281بين  وتيرة النمو الحضري كانت مرتفعة ما وبينت اإلحصائيات أن  

وأن  التخطيط الحضري لم يكن كافيا لتعيين معالم . %50.21إلى  1228سنويا، لتنخفض سنة  54.8%
المدن على الرغم من تعريف األحزمة الحضرية المتضمنة تنمية الحواضر في العشرين سنة المقبلة، 

الحضري على حد  السواء من طرف المخططات التوجيهية و وزادها االستهالك العشوائي للعقار الفالحي 
   10.للتهيئة العمرانية

أي عذر أو حجة لنا لم يبق  لمدن الكبرى للحواضر وا حضري وأمام تنامي ظاهرة التمدد الواليوم، 
لحماية المظهر الطبيعي، والبيئة، والنشاط الفالحي بصفة عامة، ومن ثم ة التركيز على كيفية تطوير 

نشاء مناطق تعمير جديدة مستقبلية تتوفر   .حاليا المواصفات المفقودةعلى المدن، وا 

                                                                                                                                                                  
10: idem, p p 55, 85. 
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 من المدينة القديمة فوق الصخرة" :مدينة قسنطينةلحضري ال دتمدّ ال سيرورة. 1.1.1
 "الجديدة فوق هضبة عين البايالمدينة إلى                                              

 

 

وصل عدد سكانها  .قسنطينة المدينة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الجزائر العاصمة ووهران
يتركزون على مساحة نسبتها ال  .من سكان الوالية %0050يمثلون نسبة  ،نسمة 402216إلى  1008 سنة

 .هكتار/ نسمة 22.06وبكثافة مرتفعة جدا وصلت إلى  .من مساحة الوالية %56542تتجاوز
 

تجاوزت به  ينكبير ها تسجل في كل  مر ة نموا وتوسعا وعلى الرغم من صغر نطاقها العمراني فإن  
العمرانية سنة تزايدت المساحة  060 التي دامت الفرنسي حتاللفي فترة االف. الحالي حدود نطاقها العمراني

–  00 :جدول –مرات  7حين تزايد عدد السكان بـ مر ة، في 25بـ
 

المساحة  تتضاعفمن الزمن خمسين سنة خالل حيث بالمعادلة تغيرت ف ،ا في فترة االستقاللأم  
لمساحة العمرانية ا زيادة 1289-1211 فترةعرفت . مرة للسكان 5052مقابل مرات،  50العمرانية للمدينة بـ

 ما بينتزايد الكان في المقابل  .1008-1228هكتارا في الفترة  0541هكتارا ، مقابل زيادة بـ  0610بـ
 .، وتراجع لعدد سكانهاالمدينة في حالة تشبعدخلت أن بعد  هكتارا، 006قليال ولم يتجاوز  1008-1010

 

 
 

 

 1010-1899 لمدينة قسنطينة ؤشرات العمرانيةتطور الم :00جدول                 
 

         
 

 Source : Groupement Urbaco-Edr, Compte rendu Schéma de cohérence urbaine (SCU) – mission II , 2007. 

                  .الالحقة     عدد السكان بالفترة=       :حيث5               : تقدير حسابي لعدد السكان حسب المعادلة: *                         
                   r : ،معدل النمو السنويn :عدد السنوات بين الفترات الزمنية. 

 عدد السكان السنوات
 نسمة

 المساحة العمرانية
 هكتار

 الكثافة السكانية
 هكتار/ نسمة

1890 12901 90 108.99 
1299 101890 191 101.01 
1201 119991 1800 92.19 
1211 640260 6505 066565 
1299 040022 6002 000559 
1289 445246 0620 004565 
1228 420560 4041 056561 
1008 402216 2006 22506 
1010* 029004 6444 60.38 
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، منها التوسع التقليدي فعلى األطرا حضري د اللقد عرفت مدينة قسنطينة كل  أشكال ظاهرة التمد  
في ثالث قرى مجاورة  :بعدها نقل التوسع خارج إطارها العمراني وتركيزه أوال ثم  على طول محاور الطرق، 

الخروب، عين سمارة في الجنوب، : الحضرية وهي يجيتهااستراتنمو في  وأقطاب كركائز هالها اتخذت
مدينة باتجاه الشمال المنطقة بكيرة القريبة من  تتبن والحامة بوزيان وديدوش مراد في الشمال، ثم  

 . التوسع الفوضوي للعمران في السهول المسقية للحامة بوزيان بالستيعا

ة مراحل وأشكال  متتالية منذ خروج عمرانها عن أسوار لقد مر ت توسعات مدينة قسنطينة بعد 
 :إلى مرحلة اإلقليم الحضري في شكله الحالي، وهي على النحو التالي  -02: خريطة –المدينة القديمة

 ةحيث استمر  انتشار العمران في عد   1280و 1890وراء أسوار المدينة القديمة في فترة ما التوسع  -
 .المدينة يجهات أنتجت على إثرها األرباض االستعمارية، ثم  التوسعات السكنية في ضواح

كان توسعها مبعثرا عبر المناطق الريفية  1010و 1280بين  التوسع خارج الحدود العمرانية للمدينة ما -
 : األحواض واألودية المحيطة بها، وذلك في شكل المماثلة فيالمحيطة بالمدينة، 

 توسعات : ت ضاحوية متمثلة في التوسعات المتالصقة مع حدود المدينة الشمالية مثلتوسعا
 .وهضبة عين الباي ،والجنوبية في شكل سيساوي، بومرزوق . المنية، سيدي مسيد وبن شرقي

 كانت في المرحلة األولى  ،في قلب المناطق الريفية المحيطة بهاو  ،توسعات على األطراف البعيدة
ثم  في المرحلة الثانية نحو المدينة . نحو الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد، الحامة بوزيان وبكيرة

هكتار،  0055الجديدة علي منجلي بمنطقة عين الباي ببطاقة تقنية تتمثل في مساحة عقارية تصل لـ
قرب من ماسينيسا بال نة الجديدة الثانيةالمديثم  . مسكنا 40055وألف نسمة  055بـ بوطاقة استيعا

ساكنا  052555ـستعاب باوطاقة  ،هكتارا 440خروب ببطاقة تقنية تمثل مساحة عقارية تصل لـال
وفي اتجاهات  ،توسع بشكل كبيرو  متد  اأم ا اليوم، فالنطاق الحضري لقسنطينة  11.مسكنا 01255و

  12.جديدة أخرى  ليصبح كتلة حضرية هائلة قابلة للتمدد نحو مناطق ،مختلفة

 
                                                                                                                                                                  
11: Kassah Laouar Inès, la ville nouvelle ALI MENDJLI : acteurs et gouvernance dans le processus 

d’édification, magister en aménagement du territoire, université de Mentouri, Constantine, 2007, p 45.  

02: Marc Cote، Constantine -cité antique et ville nouvelle-media plus, 2006, p 86. 
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  فعبر األطرا لمدينة قسنطينة حضري مدد المراحل الت: 96خريطة 
Source : Ahcen Lakhal ; doctorat en geographie ; 2013 ; p 65. 

 الوضع  الحالي
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شبكة من المناطق الصناعية  ،بمدينة قسنطينة أول أشكال التوطين في المناطق المحيطةكانت قد و 
الكبرى التي كانت المحرك األول لظاهرة تمد ن أطراف المدينة، ثم تبعتها فيما بعد سلسلة من المناطق 

ة مناطق للنشاطات ،السكنية الحضرية الجديدة، والتحصيصات المختلفة النقل  نومختلف شرايي ،وعد 
  الطريق السي ار شرق غرب العابر لهذه المناطق، وهياكل أخرى الطرق المزدوجة،  :والمواصالت مثل

ومن بعد ذلك تم  حصر وتوجيه كل  نمو التجمع الحضري  .للخدمات الجامعية والرياضية والتجارية
أساسي قطب حو المدينة الجديدة علي منجلي التي تحولت في الخمس سنوات األخيرة إلى نالقسنطيني 
انتفخت القرى والمراكز الصغيرة ف. الجديدة الثانية ماسينيسا لمدينةجة أقل نحو افي اإلقليم، وبدر للتعمير 

كما هو الحال المدينة الجديدة علي وأخرى إلى كبيرة  ،متوسطة مدنوتحولت إلى  ،في وقت قصير
 .منجلي

بروز و  .صات فوضويةية تحصعد  أدى هذا النمو السريع لتمد ن أطراف المدينة إلى ظهور وقد 
كما هو الحال سيساوي في الجنوب الشرقي، عمرانية  امتداداتمع المدينة في شكل  إلتحامات عديدة

  .لتحام بالمدينةفي طريقها لإل يذروته وهفيها التعمير  التي بلغبكيرة في الشمال و  .في الجنوب وزواغي

 ،نموها وتطورها يرورةسعبر واالتجاهات التي اتبعتها المدينة  وتلخيصا للديناميكية المجالية
 :خطط المبسط اآلتيمنوضحها في ال

مع النسيج العمراني وطد العالقات أكثر فأكثر مع المركز، ولكن دون أن ومتعدد  مستمرتمدد  -
جاه بات -10: شكل -،شماال جبل الوحشإلى  اتجه تستطيع المدينة التحكم في هذا النمو الذي

  13.جنوبا وسيساوي  زواغيبوالصوف، 

 
 

 
     

                         

                                                                                                                                                                  
03: Hassani Imen, les évolutions de la notion de Métropole et la réalité urbaine à Constantine, magister en       

Urbanisme, université Mentouri, Constantine, 2004, p 42. 
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 األطرافمدينة قسنطينة نحو  تمدداتجاهات  :69شكل 

 

بكيرة  ،عين سمارةمن الخروب،  كل   تتمثل في ،لمدينةاخارج حدود حضرية أقطاب  أربعة نحو تمددال -
 .تجمع الحضري لقسنطينةلتحكم في توسع الل وذلك - 11:شكل - وديدوش مراد

 
 

 

 
 اتمدد مدينة قسنطينة نحو القرى المحيطة به :11شكل  

 
 
 
 
 

 

منجلي،  يالمدينة الجديدة علوقطب عين النحاس، و الرتبة شماال، نمو جديدة مثل ب اقطأ نحو مددتال -
 .جنوبا –11 :شكل -الخروببماسينيسا والمدينة الجديدة الثانية 
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 : ستنتا اال
، ويستمر في االندماج أكثر فاإلقليم الحضري المحيط بمدينة قسنطينة يواصل في التكثي أن  

. قاعدته في الجنوب، ورأسه نحو الشمال امثلث شكالأخذ . مد نولثالث عشريات متتالية من الت فأكثر
وتشير المعطيات اإلحصائية أن  مدينة قسنطينة قد استهلكت مساحات عقارية واسعة في نموها المجالي 

ة عقود سابقة، مم ا أدى  تجاوز أسوارها الضيقة بها إلى لمواجهة األعداد السكانية المتدفقة عليها خالل عد 
 0926.14راني مع مطلع ثم خارج محيطها العم، 0901مع مطلع  إلى تاللها المتعددة المحيطة بها

واليوم تظهر المدينة على شكل بقع وألسنة مرتبطة بشبكة من الطرق لتالئم مع الطبوغرافيا التي 
فكان التوسع على التالل المجاورة والسفوح المنحدرة خاصة . ال تسمح بنمو عادي في جميع االتجاهات

لذلك لم يبق أمام المدينة .  نقل الكبرى جنوب المدينة وشرقها، حيث األراضي السهلة للتعمير ومحاور ال
سوى التوجه نحو األطراف الستغالل الموارد المجالية المتاحة، لمواجهة الضغط الديموغرافي المستمر، 

فكان لتدخل الدولة العامل الحاسم في تفعيل . والحاجة الملحة لتوطين المزيد من التجهيزات والمرافق
و حوض الرمال جنوب غرب المدينة حتى عين سمارة، وحوض عملية تحضر األطراف التي امتدت نح

ورغم . بومرزوق باتجاه جنوبها الشرقي حتى الخروب، وحوض الحامة بوزيان شماال حتى ديدوش مراد
خاصة في الجيوب الفارغة التي في توسعات داخل النسيج الحضري للمدينة  ظهرتكل هذه اإلجراءات 

فة إلى استمرار التوسع نحو سيساوي، وتل ة بوفريكة، وهضبة عين باإلضا. معظمها غير صالحة للتعمير
قامة مدينة جديدة علي منجلي الباي  .التي امتدت أكثر وا 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
14: Bentalha, née Benrahou Yasmine, contribution à une définition de la périphérie, cas de Boumerzoug,      

Constantine, magister en urbanisme, université Mentouri, 2000,  p 99. 
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 :مدينة عنابةل حضري د الالتمدّ سيرورة . 1.1.1

، عمرانيمحيطها ال تعد ت بها حدود شهدت مدينة عنابة موجات عديدة من التوسعات العمرانية
لتصبح مدنا تساهم في  ،التحوالت التي عاشتها األنوية الحضرية المحيطة بها وانعكست من خالل

الهياكل الصناعية والخدامات التي ال باستقبال فائضها السكاني وكل . التخفيف من الضغط المتزايد عليها
وحدة حضرية هي  ومن ثم ة حدوث توسعات ممتدة ضمن. يمكن االستمرار في تمركزها داخل المدينة

  .المجمع الحضري 

، األطراف كحتمية للتزايد الكبير للكثافات السكانية عبر التمددلقد توجهت مدينة عنابة إلى 
وحاليا أصبحت المدينة . لى استنفاذ بسرعة األراضي الصالحة للتعميرإا أدى مم   ،والطلب على المجال

 .عرف تركزا عمرانيا وصناعيا شديداتي تال 44و 02رقم خاصة منها تتوسع فقط بمحاذاة الطرق الوطنية 
لتكون التوسعات باتجاه الجهة الغربية قد توقفت الصطدامها بالسفوح الشرقية للكتلة الجبلية أيدوغ، 

   .الحضري  هامددتوأعطت شكال شعاعيا ل

في  مدينة عنابة يتشكل من بعض التجمعات الصغيرة التي نمتمحيط بال عمرانيلقد كان النسيج ال
بدأ ثم  .شكل محتشدات إجبارية أنشئها االستعمار الفرنسي في كل  من سيدي سالم، بوخضرة والقنطرة

، وذلك من أجل إيجاد محاور تعميرية 1290 سنةمنذ وباتجاهات متفرقة  ،يتجه نحو الهوامش المتالصقة
ة أحياء سكنية حضرية . جديدة لفك الضغط المتزايد على مركز المدينة وترجمت هذه التوسعات ببناء عد 

ة تحصيصات فردية باتجاه الشمال ZHUNجديدة  ة  ،على مستوى السهل الغربي غرب المدينة، وعد  وعد 
 50لقاسم، حي الصفصاف، المدخل الغربي، حي حي بلعيد ب: أحياء باتجاه الجنوب الغربي مثل

خاصة باتجاه الجنوب الغربي ، التجمعات الريفية المحيطة بها باتجاهالمدينة  تمددوقد استمر  15.جويلية
حيث تم  توطين عد ة مشاريع سكنية ضخمة ذات طابع اجتماعي وأخرى ، 44بمحاذاة الطريق الوطني رقم 

 .باإلضافة إلى تجهيزات جامعية جديدة ،ترقوي 

                                                                                                                                                                  

    ، التوسعات العمرانية بالمجمع العنابي، دراسة حالة مدينة سيدي عمار، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، سفيان صيد أحمد: 00
 .06، ص 6550جامعة قسنطينة، جوان 
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الصناعية الكبرى في إطار  تيرورة تمد ن وتعمير أطراف مدينة عنابة بتوطين المنشآسبدأت 
مركب الحديد والصلب بالحجار ومركب اسميدال و المخطط الثالثي األول من خالل إنشاء مركب سيدار، 

 بفعلجديدا نتيجة استقطاب أعداد كبيرة من السكان  في هذه الفترة أخذت التوسعات منعرجا. ببلدية البوني
أمام محدودية الحظيرة السكنية التي لم تتطور في مستوى تزايد عدد و  ،هجرة متزايدة من الواليات المجاورةال

ة أحياء قصديرية وفوضوية خاصة على مستوى تجمع مم   - 10: خريطة – السكان ا أدى إلى انتشار عد 
سيدي عمار، بوحمرة، وبوزعرورة، مم ا أدى إلى حتمية التوجه إلى نقل النمو الحضري للمدينة إلى 

ة تحصيصات على مستوى كل  من . األطراف والشروع في بناء المناطق السكنية الحضرية الجديدة، وعد 
 . سيدي عمار، البوني، الحجار، بوزعرورة  وبوخضرة، وهي كلها باتجاه الجنوب

قت الحالي تعاني مدينة عنابة من أزمة مجالية نتيجة استنفاذ مجمل األراضي الصالحة وفي الو 
للتعمير، واستهالك أخصب األراضي الزراعية المحيطة بها، جر اء الطلب المكثف على المجال، والتزايد 

وية الكبير للكثافات السكانية، مما أدى إلى ظهور تجمعات صغيرة بدأت تستوعب النمو المحلي لألن
  .العمرانية الرئيسية في اإلقليم الحضري مثل خزارة القنطرة بوزعرورة

النطاق الحيوي النشط في كل الوالية، نظرا لتركز فيه كل  يمثل المجال المحيط بمدينة عنابة
مات التنمية االقتصادية والعمرانية، من وحدات صناعية كبرى، طرق وطنية هامة ومختلف تجهيزات  مقو 

مم ا جعله منطقة استقطاب كبيرة للسكان سواء من . يالمطار، الجامعة والملعب األولمب: ثلالخدامات م
 .حضري العنابيالمجمع المناطق الشرقية أم من مدينة عنابة نفسها، فشكل ال

لقد اتبع النمو العمراني لمدينة عنابة منذ االستقالل محاور االتصال الموروثة عن االستعمار 
ثم  من بعد ذلك تم  انجاز محاور عرضية جديدة . الفرنسي والعناصر المهيكلة للمجال المحيط بها

ر سرعان ما أم ا األراضي الزراعية المحصورة بين هذه المحاو . أصبحت المقر الرئيسي للتعمير الحديث
غمرها طوفان البناءات الحضرية، ويبدو أن  هذا النمط التوسعي هو الذي رسم مستقبل توسع المدينة 

 . ومحيطها

 
 
 



 الجزائري لشرق ايرورة تشكل المجاالت المحيطة بمدن س
 يالفصل الثان                                                                                      

 
87 

 

          

 
 

          
                           

 
 
 

   
 طرافمدينة عنابة عبر األالتمدد الحضري لمراحل : 10 خريطة
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لذلك نجد الحدود المجالية لمدينة عنابة قد توسعت، ونسيجها العمراني تكثف جدا بسبب عدم 
مواكبة النمو السكاني الكبير إلنجاز المشاريع السكنية، مم ا أدى إلى انتشار العديد من األحياء القصديرية 

المحلية ووضعت  فكان أن تدخلت السلطات. والبناءات العشوائية خاصة باتجاه محور عنابة الحجار
قامة مناطق سكنية  آليات جديدة لتنظيم النمو الحضري، تمثلت في إزاحة األحياء العشوائية واألكواخ، وا 

البوني  يعقمو و الحجار، : حضرية جديدة على الهوامش الشرقية للمدينة والضواحي القريبة جدا منها، مثل
بشكل ارتفع عدد سكانها مما أدى إلى لجديدة، سكانها إلى هذه المناطق السكنية ا ثم  نقل .وسيدي سالم
 .1228 و 1289كبير لسنوات 

اتجهت . فمدينة عنابة المحصورة بحاجز البحر من الشمال، وكتلة ايدوغ المنبعثة من الشرق 
صوب الجنوب والجنوب الغربي لتفريغ فائضها من السكان، فكان توسعها خارج حدودها العمرانية التي 

ة أشكال و  بحيث كانت السبب في ظهور ونمو أكثر من عشرة تجمعات  .اتجاهات متعددةأخذت عد 
نسمة، كلها متوطنة على طول المحاور الكبرى للمواصالت  065555سكانية تجاوز عدد سكانها 

 :المحيطة بها مثل
  الحجار –محور عنابة: 
ألف  055يعتبر هذا المحور األهم واألكثف عمرانيا في منطقة عنابة، الحتوائه على أكثر من   

يمتد   .ألف وظيفة أغلبها صناعية، وهذا لموقعه السهلي المنبسط، واتساع أراضيه الزراعية 65نسمة، و
ة مناطق صناعية مثل .02عبر الطريق الوطني رقم  ركب الحديد وم ALLELICKمنطقة عليليق، : ويضم عد 

 .ومناطق سكنية حضرية جديدة في البوني وسيدي عمار، وبوخضرة. والصلب في الحجار
 

  الصرول –محور بوخضرة:  
الذي  هوذلك لحجم سكان ،يعد  محور بوخضرة الصرول وبامتياز محور التعمير الفوضوي الريفي

 .هذا المحور عبر الطريق الوالئي العابر للسفوح الغربية يمتد  و . ألف نسمة 60تجاوز 
 برحال -محور عنابة:  

في شكل حلقة تعمير متقطعة تتداخل فيها أحياء  44يمتد هذا المحور على الطريق الوطني رقم 
  .الفالحية كما هو الحال في سهل خز ارة تالبناء الذاتي المخططة واألحياء الفوضوية بالمستثمرا
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  سيدي سالم -محور عنابة : 
ة . في اتجاه الميناء، وحي سيبوس 44يمتد هذا المحور على الطريق الوطني رقم  ظهرت فيه عد 

ة مصانع مثل اسميدال 40تجمعات سكانية تضم أكثر من  ة توسعات . ألف نسمة، وعد  وتتموضع عد 
 16.عمرانية بين مركب اسميدال ومنطقة سيبوس في الشرق، وبين السباخ والمطار غربا

 

معظمها أن   يرى  -11: خريطة -بمدينة عنابة ةالمحيط ةالعمراني اتالمالحظ على خريطة التوسعف
تبتعد هي و . في الجنوب الشرقي على امتداد طول سهل سيبوس، متالصقة مع الطرق الرئيسية ركزتت

األراضي  ى حسابعل اتالمجال الفالحي أهم محاور التوسع وقد شكل .الواحدة عن األخرى ببضع أمتار
ضرية السكنية الح هاوأن  معظم مناطق. الزراعية، فعزلت بذلك المستثمرات الفالحية عن بعضها البعض

إلى  50تبتعد بحوالي  هيو  .ومساحتها العقارية ،عن مدن حقيقية بالنظر لحجم سكانهاأصبحت الجديدة 
 :، وهمابها المحيط حضري ال تمددوذلك عبر شكلين أساسين من ال ،نابةعكلم عن المدينة  00

  PHASE DE SUB-URBANISATION :نحو الضواحي مددالت: األول
. باتجاه الغرب منذ سنوات األولى لالستقاللبها المتالصقة  المناطقدأت المدينة تتجه نحو ب

ة أحياء سكنية حضرية جديدة على مستوى السهل الغربي،   :اآلتيكموزعة على وهي وتمثلت في بناء عد 
  .هكتارا 001مسكنا متربعة على مساحة  0155بعدد   Iالسهل الغربي  -

 .هكتارا 094مسكنا متربعة على مساحة  0655بعدد  IIالسهل الغربي  -
واد فرشة، سيدي : هكتارا باتجاه الشمال، وهي 62تحصيصا بمساحة  62تبعها انجاز حوالي او 

: باإلضافة إلى مجموعة من األحياء باتجاه الجنوب الغربي مثل. عيسى، كاروبي، الفخارين، وواد قبة
 . جويلية، وسيدي حارب 50حي بلعيد بلقاسم، حي الصفصاف، المدخل الغربي، حي 

  LA PHASE DE PERI-URBANISATION األطراف المحيطة مدد عبرالت :الثاني

لقد بدأت مرحلة التفريغ في المناطق الريفية المحيطة بمدينة عنابة منذ البدء في توطين المنشآت 
ممتدة في الخارج إطار المحيط العمراني للمدينة، و  1212-1219الصناعية في إطار المخطط الثالثي 

 :وهي .وعلى طول محاور الطرق الوطنية الرئيسية ،السهول
                                                                                                                                                                  
16: Benlekhlef  Brahim nouvelles  périphérie autour d’Annaba, ou espace en difficulté, el Bouni, Sidi Amar,       

et el Hadjar, revue el Tawassol, n° 05, septembre, 1999, p,p,p, 47, 49, 51. 
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هكتارا، وتبعد عن مدينة  255التي تتربع على مساحة  بالحجار للحديد والصلبالمنطقة الصناعية  -
 02الذي يتصل بالطريق الوطني رقم  02الوالئي رقم  :مثلوترتبط بشبكة من الطرق  .كلم 15عنابة بـ

 44المتجه نحو برحال، وبالطريق الوطني رقم  069والمتجه نحو مدينة عنابة، والطريق الوالئي رقم 
  .المتجه نحو قسنطينة وسكيكدة

ممتدة ما بين الجامعة وتجم ع و هكتارا،  95تتربع على مساحة التي  المنطقة الصناعية مبعوجة -
ة مؤسسات عمومية وخاصة. كلم 05بـينة عنابة تبعد عن مدو الحجار،  وتتوفر على  .وتجمع عد 

 .الذي يربط المنطقة بمختلف المناطق المحيطة بها 02شبكة من الطرق الوالئية خاصة رقم 
كلم إلى  50التي تقع بالقرب من منطقة اسميدال الجديدة بحوالي  المنطقة الصناعية لسيدي سالم -

باإلضافة إلى منطقة نشاطات  .هكتارا 005تتربع على مساحة . ة عنابةجهة الجنوب الغربي من مدين
  .وترتبط بشبكة خطوط للسكة الحديدية لجلب الفوسفات الخام من جبل العنق. هكتارا 22بمساحة 

المتجه من عنابة نحو  02التي تقع على طول الطريق الوطني رقم  لمنطقة الصناعية العليليقا -
ة مؤ  .كلم 52الحجار على مسافة  17.سسات تفصل بينها أراضي مزروعةوتجمع عد 

 

الكبير للسكان أمام  هاأخدت التوسعات العمرانية منعرجا جديدا نتيجة استقطابذلك وبعد 
ة أحياء قصديرية وفوضوية تقع في سيدي المحدودةمحدودية الحظيرة السكنية  ، مما أدى إلى انتشار عد 
  18.عمار، بوحم رة، وبوزعرورة

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  
17: Kouadria .N, Urbanisation et communication dans la wilaya d’Annaba, magister en géographie, université     
      de Constantine, juin 1995, pp, 48, 49. 

.41، 44أحمد سفيان، التوسعات العمرانية بالمجمع العنابي، مرجع سابق، ص ص  صيد :02  
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 :االستنتا 

لمدينة عنابة، أن  هناك عنصرين أساسين يتحكمان في  ي حضر التمدد المن سيرورة نستنتج 
 :لمدينة وهماا مددشكل ونمط ت

ب المجال الزراعي المحيط بها، مركزها احسعلى  الموضوعةاالتصال الطرق و يتمثل في شبكة  ألولا
 .المناطق الريفية والزراعية المحيطة بها جنوباشماال، وقاعدتها ( األم )المركزية المدينة عنابة 
ساعد مما يكمن في تسطح األراضي السهلية الممتدة عبر سهل سيبوس نحو الجنوب الغربي،  والثاني

في قلب متفرقة على انجاز وبأقل تكلفة نسيج عمراني مركب من هيكل صناعي، ونويات حضرية 
ة تجمعات .44، ورقم 02رقم  مركزة حول الطرق الوطنية،و األراضي الزراعية،    :منها فنمت عد 

ة بمحاذاة الطريق الوطني رقم  :تجمعات البوني - ماي،  50البوني مركز، حي : وهي 44تجمعات ممتد 
، الصرول، واد النيل، البركة الزرقة، المجمع IIو I، بوخضرة، تحصيص خراز ة، واد زياد رازةالشابية، خ

 .وسيدي سالمالجامعي الجديد، حي  اإليتان 
ة بمحاذاة الطريق الوطني رقم ال :تجمعات الحجار -  .، الحريشة، وشابي العربيةالكرم: وهي 60ممتد 
 دراجي رجم، حجر الديس: وهي 069 الئي رقممحاذاة الطريق الو ب الممتدة: تجمعات سيدي عمار -

 .والقنطرة
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 :مدينة سطيفل حضري الد التمدّ  سيرورة .9.1.1
نتيجة تأثير  ، عمرانيا سريعا بعد االستقاللنموا  ن الكبرى كغيرها من المدمدينة سطيف عرفت 

مساحات عمرانية  ئهاستهلكت على ضو  .التدفقات الريفية المعتبرة من األرياف المجاورة والبعيدةعليها 
التكثيف لنسيجها  ت من مرحلةانتقل -11خريطة   - إلى أن وصلت إلى حدودها العمرانية الحالية ،كبيرة

ثم   .، ومجموعات سكانية كبرى في شكل أحياء جديدة .نحو الضواحي القريبة مددالتمرحلة العمراني، إلى 
 .التي تعد  أفضل اختيار لتوسعها ،باتجاه منطقة قاوة في الشمال الشرقي ،نحو األطراف المتالصقة

إلى أن وصلت إلى حدود تمنع توسعها سواء من الجنوب الغربي  .والقصرية باتجاه الشمال الغربي للمدينة
وغابة قاوة في  ،ووادي بوسالم في الغرب ،األراضي الزراعية الخصبةو بسبب وجود المنطقة الصناعية، 

 . القريبة منهاالثانوية  نقل النمو نحو التجمعاتبفعل  مددلتلليبقى المنفذ الوحيد . الشمال الغربي

، ثم  توسعت على امتداد الطرق هكتارا 620500كانت المدينة نواة تتربع على مساحة  لاالستقال  قبلف -
 .المعدومين الخمسة وحي   ،الشيمينو حي   :فنشئت العديد من األرباض أمثال. باتجاه الغرب والشرق 

نحو الجنوب بسبب انجاز  1280-1211فاتجهت المدينة في العشرية األولى  بعد االستقاللا أم   -
 200551ثم  شهدت توسعا متسارعا في كل  االتجاهات وصلت المساحة العمرانية إلى . المنطقة الصناعية

  .هكتارا

لسهولة  ،اتجهت المدينة نحو ضواحيها في الشرق والغرب: 1220–1280العشرية الثانية ا في أم   -
بلغت على و أخذت شكل المناطق السكنية الحضرية الجديدة، وقد . ولقربها من مركز المدينة ها،التعمير في

  .هكتارا 0650512إثرها المساحة العمرانية للمدينة 
القصرية شمال  ، وذلك فيمدينة نحو أطرافها المتالصقة للتوسعالفقد اتجهت : 1000–1220مرحلة ا أم   -

في هذه  .هكتارا 055احتياطات عقارية تفوق  على فرتتو شمال التي باتجاه الغرب المدينة، ومنطقة قاوة 
شوف الكداد، أوالد  : وهي هاعلى أطرافتقع جديدة  نموأقطاب في نقل نموها نحو بدأت المدينة مرحلة 

  19 .الحاسي وعين السفيهة ،صابر، عين الطريق
                                                                                                                                                                  

النمو الحضري وآليات تحضر األطراف، ماجستير في التهيئة الحضرية، جامعة متنوري : شوقي عبد هللا بوزيد، مدينة سطيف: 09
  .00، ص 6556قسنطينة، 
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  1010-1211مدينة سطيف ل حضري التمدد المراحل  :11خريطة                
 

 
 
 
 
 

التي عرفتها مع هامة التحوالت بفعل الهذه التجمعات السكانية على أطراف مدينة سطيف،  نمت
ة مشاريع سكنية واقتصاديةاتوطين  سكان ال إليها توجيهو  .ح الريفيو للحد  من النز ، لسلطات المحلية لعد 
التجمعات  هذه تأث رتيرورة سوكنتيجة مباشرة لهذه ال .والمتهدمةألحياء القصديرية والفوضوية لخاصة 

بحيث أصبحت  .وانعكست على وظائفها الحضرية ،المحيطة بمدينة سطيف بهذه الديناميكية الحضرية
شبكة و  ،صات المختلفة األشكال، الوحدات الصناعيةيالتحص :ثلتشتمل على بعض المميزات الحضرية م

، وأصبح البعض منها أقطاب المدينةبجعلت منها مراكز جذب جديدة محيطة  .من الطرق  هامة وجديدة
 .شوف الكداد، الحاسي وأوالد صابر :مثل ةتوسع حالي
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ط التوجيهي للتهيئة الجديدة التي انتهجتها المدينة من خالل المخطالعمرانية  االستراتيجيةا أم  
خاصة أوالد صابر الواقعة شرق المدينة ها، ، هي تطوير المدن المجاورة ل1001سنة  العمرانية المعد ل

كلم عن  59بحوالي مزلوق في الجهة الجنوبية الغربية تجمع . كلم 00بـ تبعد 50على الطريق الوطني رقم 
أوريسيا في و ، 50واقعة على الطريق الوطني رقم الكلم و  52عين أرنات غرب المدينة ببعد  ،مدينة سطيف

    .مدينة سطيف، باإلضافة إلى عين عبيسة وقجالكلم عن  06سوى بالشمال وال تبعد 

لتمدد في كل  فإن  أهم ما مي ز التوسع المجالي خارج المدينة هو ا: 1010-1000مرحلة في ا أمّ 
ة مناطق،الذي أخذ طابع  ،االتجاهات لتحمت أو  .جنوبا 50رقم  الطريق الوطنيوزت به اتج التبعثر في عد 

 .الكدادوقفزت على واد بوسالم غربا لتصل إلى هضبة الباز وشوف  .بالتجمع الشبه ريفي عين السفيهة
  .وهي على مشارف أوالد صابر ،ومن الجهة الشرقية تكاد تلتحم بالحاسي

حدد لها معالم جديدة  1002 سنةللتهيئة والتعمير للمدينة في مرحلته المعدلة  والمخطط التوجيهي
منها  ،هكتارا 0060من خالل تحديد مناطق توسع حالية بمساحة  -19 خريطة - تتوسع فيه مستقبال

  :هكتارا للتوسع الصناعي، والباقي موزعة على النحو اآلتي 401565
توسع المنطقة و . هكتارا 004515 على مساحة التوسع نحو الشرق  :مثلمدينة ال أطرافالتوسع نحو  -

الجنوب  و. هكتارا 020594بـ الجنوب الشرقيالتوسع نحو و . هكتارا 009515بـالصناعية في الجنوب 
  .هكتار04526بـهكتارا، ونحو الشمال  95512بـ الغربالتوسع نحو و . هكتارا 96504بـالغربي 

توسع نحو الشمال على الومنها  الثانوية المحيطة بها إعادة هيكلة األنسجة العمرانية للتجمعات -
نحو شوف  وهكتارا،  02515بـنحو الحاسي و هكتارا،  040525ـعين السفيهة بو هكتارا،  04526مساحة 

20.هكتارا 02بـهكتار، ونحو فرماتو  001504بـالكداد الباز 
 

ة الضغط عليها، وتعين أفق إنشاء أقطاب نمو جديدة في نطاق ما بين البلديات  - للتخفيف من حد 
 .وهي عين أرنات، أوالد صابر، أوريسيا ومزلوق  1019-1011توسعها المستقبلي 

 
                                                                                                                                                                  
20 : URBA SETIF, direction générale-zone industrielle Sétif, révision du plan directeur d’aménagement et 

d’urbanisme de la commune de Sétif,  plan directeur d’aménagement et d’urbanisme révisé de la 

commune de Sétif (2002). p 415. 
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تميزت االمتدادات الحضرية لمدينة سطيف بالتوسع األفقي على حساب األراضي الزراعية، 
الفالحية من قطع أرضية زراعية إلقامة مساكن  تخاصة في عين السفيهة نتيجة استفادت عمال التعاونيا

وانتشار األحياء العشوائية والقصديرية في الكثير من التجمعات، خاصة في شوف الكداد الذي . لهم
منطقة قاوة الواقعة على األطراف و . أصبح أكبر هذه األحياء جلب ا للسكان من جميع المناطق والواليات

تجمع بير و   .ة واليات للعمل في البناءوعد   ،داد سكانية هائلة من المدينةجلبت أعالتي الشمالية للمدينة  
أصبح يعد  المتنفس فتجمع عين الطريق أم ا . النسا الذي يضم أعداد كبير من السكان من والية المسيلة

 21.الوحيد لسكان مدينة سطيف للكراء بأسعار منخفضة
 :الحوصلة
لمجاالت المحيطة لسيرورة تمد ن االميدانية  يناتاالمعالمالحظات، و  قد ظهرت العديد منل

باستمرار من المركز  يتملم  هذه المدنل التمدد الحضري ، أن  مدن الكبرى للشرق الجزائري حواضر والبال
حجمها،  من حيثتنظيم حول أقطاب ثانوية الويميل إلى  .يتطور بسرعة فائقة بل كان، المحيطإلى 

تنمية المدينة  تمت على هذا النحوو . ختلف من حالة إلى أخرى ذي يالاإلقليمي  هاونفوذ ها،ووظائف
ن حتى مخطط، بشكل  ي حضر تمددها الواتجاهات  عتمد على ت أحيائها الضاحويةمن  اكبير  اكان جزءوا 
لشرق الكبرى لمدن الحواضر واليمكن تلخيص سيرورة تشكيل المجاالت المحيطة ب وعموما. ةالعشوائي

 :التاليالجزائري على النحو 
 مدينة قسنطينة : 

لمدينة قسنطينة عبارة عن مثلت، رأسه في الشمال يمثله كل  حضري للتمدد الالصورة العامة  إن  
والمدينة الجديدة ماسينيسا  تتشكل من الخروب في الجنوب وقاعدته. من تجمع ديدوش مراد وتجمع بكيرة

ويجمع . في الركن الغربيعين سمارة و في الركن الشرقي، والمدينة الجديدة علي منجلي في الوسط، 
مساحات زراعية، غطاءات غابية، مناطق صناعية، وشبكة : بداخله مجاالت متعددة ومتنافرة أحيانا مثل

 .من الطرق واالتصال ومختلف البنيات القاعدية

                                                                                                                                                                  
21: Monographie de la wilaya de Sétif, 2007-2008, DPAT de la wilaya de Sétif, p 07. 
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 تامتداداو  ،مراكز البلديات المجاورة للمدينة ل المجال المحيط بمدينة قسنطينة أساسا منتشك  ي
امتداد الطرق أيضا على طول و  .ووادي بومرزوق  ،وادي الرمال ،عمرانية على طول األودية الرئيسية وهي

إلى خيار المدن الجديدة بموجب مرسوم المدينة في العشريتين األخيرتين اتجهت و  22.الرئيسية السريعة
لمواجهة أزمة  كحل  وبديل على المدى المتوسط 00/08/1000المؤرخ في يوم  1000-19رئاسي رقم

  .التعمير في المدينة وتجمعها الحضري 
 مدينة عنابة: 

حاسمة ال تتجاوز  ةخالل فترة زمنيينة نتيجة توسعها وتمددها دبالمالحضري تشك ل المحيط 
أم ا ما بين . كلم 50505كلم إلى  50505 هلم يتجاوز شعاع 1211فإلى غاية . الثالثين سنة من الزمن

امتدت المدينة إلى المحيطات المجاورة في الغرب والجنوب على طول امتداد محاور الطرق  1289–1299
وسياسة المناطق السكنية الحضرية  ،شطها تطبيق سياسة توطين المناطق الصناعيةن. 02الوطنية رقم 

 .الجديدة
اه الكبير الذي ي لحضر مدد اتطبيق سياسة جديدة للتحكم في الت تم   1220–1281 وفي فترة غد 

مشروع كبير للقضاء على البيوت  تتمثل فيو  .النزوح الريفي، وانتشار السكن الهش والفوضوي 
القصديرية، وا عادة وباستعجال توجيه النمو نحو المناطق الفارغة لكل من سهل خرازة، حجر الديس، 

 23.وبذلك ارتسمت حدود التجمع الحضري العنابي .44عبر امتداد الطريق الوطني رقم و  .حريشة والكرمة
 

 .عنابةلخل المنطقة الحضرية دا للتمدد الحضري ة قوية كيديناميأن  هناك  ،تؤكد اإلحصاءاتو 
فقط % 88.11من محيط ما بين البلديات، منها % 21مساحة كبيرة وصلت لحوالي نسبة  تاستهلك بحيث

يحتل السكن نسبة . هكتار/ ساكن 222حوالي بقدرت ضواحي الوبكثافة عالية في  ،مجال مبني
% 21.13مقابل  ،افردي اسكنم 23.182الحضري داخل المنطقة الحضرية، منها  التمددمن % 38.81
 24.اجماعي مسكنا

                                                                                                                                                                  
22: Hosni Boukerzaza, le triangle périurbain de Constantine, formation et mutation, revue espaces 

maghrébins, union géographiques marocaine, numéros : 5-6, 2005, p p  54-48. 

23: Khettabi Latifa, Morphologie et Dynamiques de l’étalement urbain au sein de l’agglomération      

Intercommunale d’Annaba, op, cit, p 161. 

24:  op, cit, p 344. 
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فعلى . جمع ما بين التوسع والتكثيفتيمثل الزحف العمراني في إقليم عنابة ديناميكية مزدوجة 
في الفترة و  .6699و 6619مضار العقدين  الهامش علىمركز إلى التحضر من ال مستوى التوسع امتد  

ة كيا حاليا فالديناميأم  . في إطار تكثيف الضواحي وانتفاخها لتمددخل اد 0999إلى  6669 من الممتدة
 .وبرحال ،وادي العنبوهي ، نحو مواقع جديدة خارج إقليم لما بين البلديات تتجه
، بينما ال تزال المدينة تنمو لحضري موسومة بالتمدد واالنتشار ا مجاورةمدينة مركزية محاطة ببلديات  -
و المدينة في ضواحيها حيث من جهة تنمب. نطاق ضواحيها التي هي ملحقة بها إداريالتكاثف الو  التمددب

 .نحو األطراف تمدد، ومن جهة أخرى القريبة

التي تنمو حول المدينة تتميز العنابي الحضري التنظيم المجالي للوحدات الحضرية المكونة للتجمع  -
 .داخل وسط طبيعي وزراعي، مم ا أدى إلى تشويه المظهر المجالي العام بالتشتت والتبعثر

استهالك مفرط وغير عقالني لعقار المناطق المحيطة بمدينة عنابة، دون تنسيق بين المصالح اإلدارية  -
خاصة على مستوى مواقع التوسع التي تمثل األراضي الزراعية معظم وعائها  ،في التوجيه والترشيد

على المدى  اهكتار  0020خصص مخطط التنمية العمرانية األول للتجمع ما بين البلديات ف .العقاري 
 .1001إلى غاية سنة  اهكتار  0655استهلكت منها  1011-1221المتوسط والبعيد أي 

استهالك مفرط لألراضي الزراعية عبر المناطق المحيطة بمدينة عنابة خاصة األراضي الزراعية  -
والديناميكية ال تزال متواصلة في اقتطاع . الخصبة لسهل خرازة الذي يعد  السهل الثاني وطنيا بعد متيجة

هكتارا  202كثر من أ 1001زراعية، بحيث اقتطع مخطط التنمية والتهيئة العمرانية الثاني الراضي األ
   .جديدة من األراضي الزراعية لتضاف إلى االقتطاعات السابقة

ة أشكالتخذ التجمع العنابي لما بين البلديات من الناحية المجالية ا- بسب دور عمراني تالحم  األول: عد 
البوني وتجمع بين ثاني تالحم و . من الجنوب عنابةالطرق السريعة كما هو الحال بين بوخضرة ومدينة 

ة تجمعات لعبت الطرق الوطنية  فيه انسجام والثاني .بوزعرورة الذي سيندمج معا قريبا كبير بين عد 
 .والمنطقة الصناعية دورا حاسما في االنسجام بينهما وظيفيا كما هو الحال بين سيدي عمار والحجار

كل تجمعات صغيرة الحجم مبعثر في ش تعمير الثالثو . فالحجار مصنع وسيدي عمار مأوى لعماله
 .الكرمة، خرازة، الصرول، واد النيل ،برقوقة، دراجي رجم :وبعيدة عن بعضها البعض مثل ،ومعزولة
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 مدينة سطيف  
وبطريقة غير عقالنية، حيث  ،المتبعة في استهالك وعاء عقاري كبيرالعمرانية ساهمت السياسة 

ة أحيان األراضي  ،كان التوسع مبعثرا في اتجاهات متعددة من المناطق المحيطة استهدفت في عد 
  .قصوى ال هاالزراعية، إلى أن وصلت إلى حدود

باندماجها مع  ،سائرة للزوال المحيطة بالمدينة توزيع السكان يبي ن أن  التجمعات الثانويةلفالتحليل 
قاوة، عين السفيهة، وهي مرشحة لتشمل عبيد علي وشوف الكداد خاصة  . فيهاتصبح أحياء ل، المدينة

 – 01 :جدول - .والدليل تراجع نسبتها من مجموع سكان البلدية 25 ،في المستقبل القريب جدا
 
 

 

 

 1011-1289المحيطة بمدينة سطيف   تطور سكان التجمعات الثانوية: 01جدول     

 Source : URBA. Sétif, révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la Commune de Sétif                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لمث ، وخاصة على أطرافهاالحضري  هافي مساحة مجالملحوظا فمدينة سطيف شهدت تحوال 
بطريقة  حضري تمدد الواصل هذا الواليوم ي .، الحاسي، عين الطريق، وعين السفيهةفرماتوشوف الكداد، 

التي كانت إلى المناظر الطبيعية تقلص  أراضي زراعية،و  بيئة؛من تدهور يجعل كل شيء مما صارخة، 
على المداخل الرئيسة للمدينة،  والقرى الواقعة ،موادي بوسالفتحول . وقت قريب مكون أساسي مع المدينة

 تفقدبنايات، و بالمنتجات الزراعية، غزتها البشكل دائم المدينة و  كانت تزودالتي و ، والحاسي فرماتو: مثل
   .ومتناسق حضري حقيقي تشكيل منظريع أن تستطوالطبيعية، دون الريفية  يتهاشيئا فشيئًا هو 

                                                                                                                                                                  
25: URBA. Sétif, révision du PDAU de la Commune de Sétif, op5cit, p 55. 
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 النمو الديموغرافي. 1
 عكسيةحضرية وأخرى  ،هجرة ريفية بيننمو ديموغرافي           

 
     

دورا  أدياببعدين رئيسيين خاصة الحواضر والكبرى منها تأثرت إشكالية نمو المدن الجزائرية 
يعد  من بين  فالنمو الديموغرافي .الديموغرافي والبعد المجاليالبعد وهما حاسما في التنمية العمرانية، 

المدن الكبرى الحواضر و ومن بينها  ،اآلليات األساسية التي كانت السبب في انتفاخ المدن الجزائرية
منذ  هعرفت يهذا النمو غداه بطريقة مباشرة النزوح الريفي الذ. الجزائري موضوع هذا البحث للشرق 

 .هاأثر النمو الديموغرافي في تشبعلالستقالل، والصورة تتضح أكثر من خالل تحليل السنوات األولى 

 وأطرافها أساسي في نمو المدينة عاملالنمو الديموغرافي  :قسنطينة مدينة -1.1

تفاعالته لم  فاعال في التنمية العمرانية لمدينة قسنطينة، ألن   عامالشكل النمو الديموغرافي  
في الجدول  ىتتجلعبر كل الفترات الزمنية، و ت إلى أطرافها، و فقط على المدينة وحدها، بل امتد   صرتقت
 :النحو اآلتي على  09رقم 

يقدم تحليل معدالت نمو سكان قسنطينة لنفس الفترة صورة أخرى عن ديناميكية التنمية العمرانية، 
حيث في الوقت الذي كانت تسجل فيه المدينة زيادة في حجم سكانها، كان معدل نموها يسجل انخفاضا 

م  إلى ث 1299-1211في الفترة % 50500إلى  1211-1201ما بين % 54509مستمرا، بحيث تراجع من 
 .1289-0299ما بين فترة % 56542

ثم  أصبحت سلبية % 55549إلى  تهوانخفضت نسب ،تراجع نمو السكان 1228لكن حسب إحصاء 
انتهاج سياسة نقل السكان نحو أقطاب في استمرار المدينة ، ويعود ذلك إلى %50554-بـ  1008سنة 

ماسينيسا بالخروب، والتي  المدينة الجديدةمثل المدينة الجديدة علي منجلي، وبدرجة أقل  الجديدة  نموال
          نسمة، مقابل صافي هجرة سلبي بلغ  009629على إثر ذلك فقدت أكثر من زيادتها الطبيعية التي سجلت 

 أين 1228-1289عكس فترة . نسمة 42049بـنسمة مم ا أعطى نقصا في عدد السكان قدر  062220
نسمة، مما أعطى تغيرا  29500نسمة، ولكن بصافي هجرة سلبي بـ 000605سجلت المدينة زيادة طبيعية بـ

 . نسمة 64019ديموغرافيا ايجابيا بلغ 
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 1010-1201 لسكان مدينة قسنطينة 26المؤشرات الديموغرافية تطور :09جدول  
 

 *1010 1008 1228 1289 1299 1211 المؤشرات

 696662 418672 216906 229920 626611 026106 السكانعدد 
 

 -21221-  81381 28811 12211 11182 822211 التغير الديموغرافي
 -21.12- 88.21 % 22.22  % 28.18 % 21.12 % 88.18 نسبة تغير السكان
 21818 12232 113230 124285 13211 31112 الزيادة الطبيعية
 -21221- 821118 89051-- 29009 31121 12181 صافي الهجرة

 -83.22 -21.21 %-22.22 %-21.31 % 82.28 - نسبة صافي الهجرة
 %-96.92 %-96.92 % 99.26 % 90.21 % 96.66 %  92.66 معدل النمو السنوي 

 . 6552، 0992، 0921، 0911، 0922 :لسنوات  اإلحصاء العام للسكان والسكن: المصدر 
 

         

نمو  معتبرة فيالهجرة الريفية الوافدة إلى المدينة مساهمة كانت  1211-1201في المرحلة ف
مثل الجزائر العاصمة، األخرى نسمة لصالح الحواضر الكبرى  90540لـ على الرغم من فقدانها ،المدينة

ر ا أعطاها صافي هجرة ايجابي قدمم   27القوية باعتبارها عاصمة إقليمية، هاعنابة ووهران رغم عوامل جذب
من  %50.20 سنوي بمعدل  - 19 :شكل – لسكاناوقد ساهمت الهجرة الريفية في نمو . نسمة 20201بـ

 .سنويا %56.94للزيادة الطبيعية بـ ةالغالبالنسبة بقى تل %54.09النمو أصل معدل 

                                                                                                                                                                  

( P0) سكان الحقيقيين للتعداد السابقوال      ) السكان النظريين للتعداد الحالي الطبيعية هي حصيلة الفرق بين لزيادةا - :21
   : ، ومنه تكون لنفس التجمع

ويتم حساب  P1).)النظريين لنفس التعداد والسكان   P1))صافي الهجرة هو الفرق بين السكان الحقيقيين للتعداد الحالي -
  p66-77:ومنه نستخرج الزيادة الطبيعية  p’77 : p   66 (1+0.0321)11 :بالطريقة الرياضية التاليةكال المؤشرين 

a : p   
 SM : P77-P  77.: فيحسب SMأما صافي الهجرة  -
 V : P77-P66: فيحسب Vالتغير الديموغرافي  -

 

 .002، ص 0924المطبوعات الجامعية، الجزائر، دمحم الهادي لعروق، مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران، ديوان : 61

،       عدد السكان بالفترة الالحقة=       :حيث5               : تقدير حسابي لعدد السكان حسب المعادلة التالية: *
r : ،معدل النمو السنويn :عدد السنوات بين الفترات الزمنية. 
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مساهمة الهجرة الريفية في نمو سكان  في املحوظ انسجل انخفاضف 1299-1211مرحلة في ا أم  
نسمة للفترة السابقة  056621انعكس على الحجم العام لتزايد السكان الذي تراجع من ا ، مم  مدينة قسنطينة

في  والمحر ك. نسمة 6046بـ طفيفة قدرت الخسارة الديموغرافيةفكانت  .نسمة في هذه الفترة 99940إلى 
إلى نسبة  %50520ذلك يعود إلى انخفاض نسبة مساهمة الهجرة في معدل نمو السكان من نسبة 

وبالتالي تراجع معدل النمو السنوي  ،%56.22نسبة  في الزيادة الطبيعية استقرارفي المقابل  ،55.69%
  .%50500إلى  %54.09للمدينة من

 
 1010-1954أصل النمو الديموغرافي لسكان مدينة قسنطينة : 19شكل      

لألحداث  تماما فقد شهدت بروز ظاهرة عكسية 1289-1299ها أي تالتي تل المرحلة اأم  
ظهور الهجرة العكسية،  وتتمثل في. الديموغرافية التي ميزت نمو سكان مدينة قسنطينة في الفترات السابقة

األرياف سكانها نحو  منلفائض اتطرد المدينة بعد ما كانت من األرياف نحو المدينة، أصبحت أي 
 على إثره خسرتو  %56542 الذي أصبح %55.29من معدل نموها السنوي  هافقدأ امم  . المحيطة بها

تسجيل  وبالتالي .بسبب الهجرة العكسية %55510لـ بفعل خسارة معدل نموها السنوي نسمة،  69965
   .الديموغرافي تزايدالعام لل حجمالخسارة مضاعفة في 
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-1289أخذت هذه الظاهرة حجما أكبر وتأثيرا أعمق في نمو سكان مدينة قسنطينة في مرحلة 

نسمة من سكانها لصالح التجمعات المحيطة بها بعد تشبع موضعها،  29500بسبب فقدانها لـ 1228
وانتهاجها لسياسة تحويل الفائض منه نحو توابعها الجديدة التي أصبحت أقطابا جديدة للمدينة في إطار ما 

، نسبة  %55549نسبة الذي بلغ لذلك ارتفعت نسبة خسارتها في معدل نموها . يعرف بقسنطينة الكبرى 
من بفعل تراجع نسبة مساهمة الزيادة الطبيعية  %55.90 إلىبسبب الهجرة، ونسبة % -50.20
  .%56.05إلى % 50560

سكانها نحو المدينة الجديدة علي لاشتدت ظاهرة تفريغ المدينة فقد  1008-1228 فترةا في أم  
             :مثلمن قبل ة أحياء سواء المتعرضة لالنزالق انهيار عد   بعد خصوصا ،منجلي بعين الباي

فاردا، أم األحياء القديمة كما هو الحال في السويقة، حي  و ان، جسان  قيطوني عبد المالك، حي   حي  
سياسة القضاء على األحياء القصديرية لالمدينة  تنفيذباإلضافة إلى . الثوار وحي   ،باردو، قايدي عبد هللا

ة مشاريع وتجهيزات  ،إلى حدنا اآلنالكثير منها التي نجحت في ترحيل  وتجديد وتحديث المدينة بفضل عد 
من محطة بن عبد المالك في وسط المدينة نحو  TRAMWAYكبرى على شاكلة مشروع الحافالت الكهربائية 

ثم  مشروع  .الثاني نحو المدينة الجديدة والمطار الدولي بوضياف جزئهمنطقة زواغي، ثم سيمدد في 
ا اضطر إلى تهديم حي كوحيل لخضر، مم   المنصورة بمنطقة الفج بحي   الجسر الكبير الذي سيربط سطح

. أعداد هائلة نحو المدينة الجديدة علي منجليبوتحويل السكان  ،حي رومانيا الفوضوي و باردو، 
بسبب صافي هجرة سلبي بلغ من سكانها جديدة نسمة  42049بفقدان المدينة لـالعملية تجسدت و  

الذي بلغ بسبب أن  النزيف السكاني  %50.54 - لمدينةمعدل النمو السنوي لا جعل مم  . نسمة 062220
  .%50.20 إلى نسبتها تقهقرتالزيادة الطبيعية التي على حساب % 56520-

 نسمة 01569 التي فقدت بي نت استمرار تقهقر نمو سكان مدينة قسنطينة 1010أما تقديرات سنة  
ا أدى إلى تآكل الزيادة الطبيعية التي قدرت مم  من المعدل السنوي، % 50500أكلت  التي ،بسبب الهجرة

 .6500 نسمة في 029004إلى  6552 نسمة في 402216من فانخفض عدد السكان  ،نسمة 61410بـ
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 : استنتاال
أن ى ، إلهانستنتج من وتيرة النمو الديموغرافي لمدينة قسنطينة التراجع المستمر في معدل نمو  
ثم  البدء في نزوح سكانها نحو الريفي في تغذية نمو المدينة، وهذا بسبب تراجع رافد النزوح  .سلبياأصبح 

الحواضر والمدن هذه الظاهرة تشترك فيها قسنطينة مع باقي و . التجمعات العمرانية المحيطة والقريبة منها
ا هذا النمط من المدن وصل فعال إلى حد  التشبع األقصى، مم   وهو دليل يشير إلى أن   ،الجزائريةالكبرى 

التابعة مراكز الالمعدالت القياسية التي سجلتها على  فانعكس. أطرافها المحيطة بها نحوإلى التوجه ها دفع
ة فعل وترجمة ميدانية لنقل نمو المدينة إلى . المحيطة بهاوالتجمعات  هذا النمو المفرط هو في الواقع رد 

 .طراف، أين كان أقوى إيقاعا وأكثر سرعةاأل

   كثيفة وأخرى عكسية هجرة ريفية بيننمو ديموغرافي  :ة عنابةمدين -1.1

الرابعة من حيث المدينة مدينة عنابة نهضة عمرانية وديموغرافية مشهودة جعلت منها  عرفت
بفضل مميزات موقعها هذا و  .من حيث األهمية التجارية في القطر الجزائري  ةثالثالحجمها السكاني، و 

على أقاليم واسع نفوذ ذات قطب جاذب، و إلى التي حولتها وقاعدتها االقتصادية والخدماتية  ،الجغرافي
فعنابة . الدوليأم أهمية خاصة سواء على المستوى اإلقليمي والوطني ذات و  ،واسعة ومدن مجاورة متعددة

قطب و  ،ءينامبين تجمع . ، وهران وقسنطينةاليوم هي إحدى أربع الحواضر الوطنية بعد العاصمة
 .وزراعي ،وسياحي ،صناعي

وعلى ضوء ذلك عرفت مدينة عنابة زيادة طبيعية هائلة في أول إحصاء للسكان بعد االستقالل 
نسمة، وهي أعلى قيمة في الوالية كانت نتيجة استقبالها لهجرات ريفية وصلت إلى  20204قدرت بنحو 

نشاء المناطق الصناعية الكبرى، وباقي الوحدات الصناعية  وافدا واكبت به 00012 عملية التصنيع وا 
إذ تحولت مدينة عنابة وضواحيها في هذه الفترة إلى ورشة بناء . األخرى داخل النسيج العمراني وخارجه

كبيرة جلبت إليها السكان من مناطق مختلفة، خاصة من المناطق التي كانت تعيش في عزلة وتهميش 
 . غياب الشبه التام لمختلف التجهيزات الخدمية التي لها دور كبير في استقرار السكانبسبب 
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حيث سجلت أكبر زيادة ديموغرافية  ،مدينة في النموالاستمر سكان  1299–1211فبعد االستقالل 
إلى  1211 سنةنسمة  005614سكان من الارتفع على إثرها عدد  -08:جدول - نسمة، 12569قدرت بـ

نسمة، رغم االنخفاض  00012إلى  فيهاهجرة الصافي  وصلوكذلك . 1299 سنةنسمة  662050
نتيجة تزايد ضغط % 50.11 - بعدما فقد% 56.23السنوي الذي سجل   نموها المحسوس في معدل

ا سمح مم  . وبالتالي دخلت المدينة نفق األزمة المدينة، وتوسع أمام محدودية تعمير ،التركز السكاني
البوني، سيدي  :، وهيمن المدينةتستقبل الهجرة الوافدة  تجمعات حضرية جديدة في الضواحيظهور ل

 .حضريةمراكز شبه ريفية إلى تجمعات من تحولت التي و  ،عمار وبوخضرة
 
 

 1010-1211 المؤشرات الديموغرافية لسكان مدينة عنابة تطور: 08جدول     

 .6552، 0992، 0921، 0911، 0922التعددات العامة إلحصاء السكان والسكن،  :لمصدرا
 
 

بسبب بداية عمليات  1289-1299 للفترة التي تلتها وهيمدينة الحدث تراجعا كبيرا في نمو سكان ف
للمدينة، التي انتهجتها العمرانية الجديدة  ةضمن االستراتيجيلها المدن التابعة  نحوالسكاني  هاتفريغ فائض

خسارة على إثرها سجلت  لذلك. هابهدف إحداث توازن في نمو  ،وهي البوني، سيدي عمار والحجار
دل معو  ،1289 سنةنسمة  666002إلى  عدد سكانها ضاانخف مما أدى إلى نسمة،  0120سكانية بلغت 

ويعود ذلك إلى الخسارة الكبيرة لسكانها .  لنفس الفترة% 55.22 -إلى % 56500نموها السنوي من 
ا عادة ترحيل و السكان للسكن في المدن التوابع المحيطة بها،  بعض الناتجة عن انتهاج سياسة تحويل

التقسيم اإلداري الذي الكثير من سكان البيوت القصديرية إلى والياتهم األصلية، باإلضافة إلى عامل 
 .ظهرت على إثره بلديتي البوني وسيدي عمار، تلقتا دفعة كبيرة الحجم من سكان مدينة عنابة

 1010 1008 1228 1289 1299 1211 المؤشرات

 012911 066619 240179 222518 228303 150274 عدد السكان   

 69699 66196 17661 5785- 78029 - تغير السكان   

 09169 41575 57154 82111 10266 - الزيادة الطبيعية 

 -69669 -27786- 39493- 87896 66611 - صافي الهجرة  

 -96.69 %-92.66 % -69.20 % -61.16 + %69.61 - نسبة صافي الهجرة

 %00.01 %00.01 % 00.90 % -00.10 % 01.09 - معدل النمو السنوي 
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الديموغرافية بالمحافظة النسبية على  ااستعادت المدينة حيويته 1228-1289وفي المرحلة 
لذلك نالحظ . تراجعها النسبي رصيدها الديموغرافي المكتسب من الزيادة الطبيعية التي ال تزال معتبرة رغم

في نسبة صافي الهجرة من  نتيجة التراجع% 55.12تسجيل المدينة لمعدل نمو سنوي إيجابي قدر بـ
 .المدينة التي ال تزال سلبية

الذي السنوي  هافي معدل نمو  اطفيف اتراجع ت المدينةسجلف 1008-1228ها تا المرحلة التي تلأم  
 سنة %56.00 منمعدل الزيادة الطبيعية انخفاض  إلىويعود السبب في ذلك . %55502وصل إلى 

 .1008 سنة% 50.00إلى  1228

بنسبة  إيجابا مر عددهحيث تغي  للسكان، ب فبي نت التراجع في الزيادة العادية 1010أم ا تقديرات سنة 
 واستقرار نسبة صافي الهجرة، %55590إلى نسبة  ويعود ذلك إلى تراجع الزيادة الطبيعية. فقط% 50520

ت فتراركاته في مدينة عنابة عبر إذا حللنا أصول النمو الديموغرافي ومحا أم  %. 50592-في حدود
 :على النحو التالي  - 11: شكل – كان حسب كل فترة زمانيةالنمو  ا نجدن  نالسالفة الذكر، فإ إلحصاءا

 
 
 

 

 
 1010-1201لسكان مدينة عنابة يموغرافي أصل النمو الد :11 شكل           
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سببه الزيادة  ،%56500بلغ  نمو سكاني سنوي كبيرمعدل تميزت المدينة ب 1299-1211فترة  -
 .الريفيالنزوح في زيادة ، ثم بدرجة أقل الالطبيعية الكبيرة للمدينة

كبير لمعدل النمو السنوي التراجع ال بببستميزت بوتيرة نمو مغايرة لألولى  1289-1299فترة  -
المدينة نحو التجمعات الكبير لسكان  النزوحويعود ذلك إلى  ،%55560 - إلىصل و  الذي

 .معدل السنوي المن % 50525 فقدت نسبةبحيث  .المحيطة بها على الخصوص

وهذا . سنويا% 55515 بلغ ، بحيثيجابياإل النمواستعادت المدينة نسبيا معدل  1228-1289فترة  -
 .%02540في الفترة السابقة إلى % 01510بسبب التراجع الواضح لصافي الهجرة من 

تراجع نسبة الزيادة بسبب  %55502معدل نموها السنوي إلى لض نسبي اانخف 1008-1228فترة  -
ا فترة أم   .المدينة التي سجلت صافي هجرة إيجابي نزوح سكانالطبيعية على الرغم من توقف 

وبقاء المدينة تسجل صافي هجرة سلبي  ،استمرار تراجع الزيادة الطبيعيةنسجل ف 1008-1010
  .مماثل تقريبا للقترة السابقة

  :ستنتا اال

 ة،بسبب تراجع الزيادة الطبيعية المستمر  سكان مدينة عنابةالديموغرافي لنمو معدل التراجع 
باإلضافة إلى تأثير التنظيم . ج منها بحثا عن السكنو وتشبعها العمراني الذي دفع بالسكان إلى الخر 

 .في تقلص عدد سكانها 1281 لسنةاإلداري 
 نمو ديموغرافي هائل: مدينة سطيف -9.1

مثل  األخرى  مقارنة بالمراكز الحضرية ،تعد  مدينة سطيف األكثر تعميرا وتحضرا في الوالية
، تمثل نسبة 1010 سنة اهكتار  0526مساحتها العمرانية بلغت . وعين كبيرة ،العلمة، عين ولمان

الهكتار  في نسمة 20525من مجموع مساحة البلدية، وبكثافة سكانية مرتفعة وصلت إلى % 64560
 .الواحد

حيث  ،شهدت مدينة سطيف تزايدا سكانيا كبيرا منذ االستقالل على إثر الهجرة الريفية التي عرفتها
، ووصل معدل نموها إلى 1211 سنةنسمة  22606إلى  1201 سنةنسمة  25026من  هاسكان ارتفع عدد

 . 1211و 1201بين  ما %54515الذي بلغ  - 02: جدول – فاق به المعدل الوطني 50.64%
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 التيو  1299-1211العشرية األولى لالستقالل في االرتفاع خالل مدينة الاستمر نمو سكان 
 مذهل للزيادة الطبيعية التي شكلتالرتفاع االوهذا بسبب ، %50501بلغ  سنوي  معدل نموأكبر  تسجل

 – من معدل النمو السنوي للمدينة% 55.41 وتراجع معدل الهجرة الريفية الذي أصبح يشكل، 50505%
بسبب % 56510تراجع معدل نمو المدينة إلى فقد  1289-1299ا في العشرية الثانية أم   - 10: شكل

-قلص بنسبة تمما أث ر على معدل النمو السنوي الذي % 02512-تسجيلها لصافي هجرة سلبي قدر بـ 
 .على الرغم من الزيادة الطبيعية التي حققتها المدينة في هذه العشرية% 55500

بسبب  ،سكانية معتبرة، بل فقدت منهم افلم تكسب المدينة أعداد 1228-1289ا الفترة التي تلتها أم  
عدل النمو السكاني السنوي إلى تراجعت الزيادة الطبيعية التي أثرت على تراجع مو  .الهجرة العكسية

 .، على الرغم من توقف خسارة المدينة للسكان بسبب الهجرة العكسية56504%

 1008-1228ألخيرة استمر الوضع الديموغرافي للمدينة على حاله في العشرية اإلحصائية ا
استمرار تراجع نسبة الزيادة الطبيعية، بسبب % 50520السكاني الذي انخفض إلى  هامعدل نمو  بتراجع

 .وتسجيل صافي هجرة إيجابي بسيط

وتسجيل صافي . %05501تراجعت نسبيا نسبة تغير سكان المدينة إلى  1010أم ا حسب تقديرات 
 .الزيادة الطبيعية المسجلة في هذه الفترة أث ر قليال على% 5500-هجرة سلبي بنسبة 

 
 
 

 1010-1201 المؤشرات الديموغرافية لسكان مدينة سطيف تطور :02 جدول  
 1010 1008 1228 1289 1299 1211 المؤشرات

 181218 101119 111811 190181 112901 88111 عدد السكان

 69250 37285 44225 45462 40046 62505 التغير الديموغرافي

 05501 01500 62564 00502 41559 %42526  نسبة تغير السكان

 00064 01652 40100 42221 02069  الزيادة الطبيعية

 %01.11 %01.11 %01.11 %01.90 %09.09 %09.11 معدل النمو السنوي 
 .حسابية للطالبومعالجة  .6552، 0992، 0921، 0911، 0922التعددات العامة إلحصاء السكان والسكن، : المصدر
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 1010-1201يموغرافي لسكان مدينة سطيف أصل النمو الد: 10 شكل 
 

 :االستنتا 
أن  في  ،نستنتج من وتيرة النمو الديموغرافي التي ميزت مدينة سطيف خالل فترة االستقالل

لزيادة االكبيرة و نمو الديموغرافي يتحكم في نمو المدينة من خالل الهجرة الالعشريتين األوليتين كان 
بسبب تراجع الهجرة التي أصبحت سلبية تراجع معدل النمو السنوي و لكن مع مطلع الثمانينات . الطبيعية

 مستمر لمدينة في تراجعمعدل النمو الديموغرافي لومنذ ذلك و . على الرغم من استمرار الزيادة الطبيعية
، بعد األخرى  المدن الكبرى الجزائريةلحواضر و افي الزيادة الطبيعية مثلها مثل  انخفاضبسبب الركود و 

   .1010، حتى أصبح سلبيا في سنة توقف رافد الهجرة في تغدية نموها الديموغرافي

 :الحوصلة
نستنتج من تحليلينا لواقع النمو الديموغرافي لسكان الحواضر والمدن الكبرى للشرق الجزائري أن  

  - 11: شكل  -: النمو قد تم  بوتائر مختلفة
وسلبية ما بين . 1228-1211بين  مدينة قسنطينة تم  نموها السكاني بوتيرة منخفضة نسبيا ما -

1228-1008.  

. 1228-1289بين  ثم انخفضت كثيرا ما 1289-1211مدينة عنابة تم  نموها بوتيرة متزايدة  -
 .1008-1228لتستقر في الفترة 

 1008-1228بين  النسبي المسجل مامدينة سطيف تم  بوتيرة مستقرة رغم االنخفاض  -
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 1010-1211 شرق الجزائري بعدد المراتلل الحواضر والمدن الكبرى حجم سكان  تطور: 11شكل  
  

فنالحظ أن  مدينة سطيف سجلت أعلى معدالت نمو   - 19: شكل - أما من حيث معدالت النمو
كما نسجل بأن  المدينة فقدت من معدلها . لكل السلسلة الزمنية مقارنة بمدينتي قسنطينة وعنابة

 .لنفس الفترة% 50592
أصبح سلبيا في الفترة األخيرة، مع أن أما مدينة قسنطينة فكان معدل نموها السنوي متقهقرا إلى 

 %.5549إلى  56542تراجع فيها من  1228-1289 مالحظة أن  فترة
 .  أما مدينة عنابة فتميز معدل نموها بالتذبذب من فترة إلى أخرى 

  

 
 1010-1211لشرق الجزائري ل الكبرى  لمدنللحواضر وا تطور معدل النمو السنوي : 19شكل    
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 المجال الحضري  سياسة التهيئة العمرانية وتنظيم .9

 للشرق الجزائري  للحواضر والمدن الكبرى 
 

في ميدان خاصة رغم أن  المدن الجزائرية حققت في العشرين سنة األخيرة مكاسب ال مثيل لها، 
قامة المرافق والتجهيزاتو إنجاز المشاريع العمالقة للسكن،  نشاء البنيات التحتية ،ا  وتكثيف نطاق  ،وا 

المدن لخلق بيئة منسجمة  هذه هذه الجهود لم تفلح في االرتقاء بمستوى أداء لكن. األنشطة الحضرية
حيث أسهمت العوامل السياسية واالقتصادية االجتماعية بدور هام في تهيئة الدوافع لنمو المدن ب. ومريحة

قد كان لبطء النمو العمراني مقارنة بسرعة النمو ف. بصورة غير مخططة وبطريقة فوضوية ومتسارعة
فعرفت جملة من األزمات واالختناقات في . الديموغرافي، انعكاسات مباشرة ومؤثرة على سياق التحضر

  ...صالت، نقص في الخدمات والمرافقأزمة سكن، مو  :مثل كل الميادين

ضاع واحتواء التخلف العمراني كل هذه المشاكل عملت الدولة جاهدة على استدراك األو  وفي ظل  
اتبعت الدولة الجزائرية في ف. والتحكم في نموها ها،من أجل تحسين ظروف الحياة في ،الذي تعيشه المدن

ة سياسات تعميرية تتناسب مع  فكانت  .زمنية عرفتها الجزائر كل مرحلةميدان التعمير وتخطيط المدن عد 
الحواضر والمدن الكبرى نحو سيرورة تحضر األطراف  في دفع سيرورة تعميرهي األخرى آلية ثانية 

   : والتمدد بعيدا عن محيطها كما سيتبين لنا من خالل تتبع مراحل هذه السياسات الرسمية

 1291-1211واضحة  غير سياسة تعمير: 
 

اهتمام الدولة في هذه المرحلة على معالجة القضايا السياسية واالجتماعية االقتصادية التي  انصب
واستمر العمل ضمن . خلفها االستعمار الفرنسي، وبالتالي لم تكن هناك سياسة تعمير واضحة المعالم

. 1299لة إلى غاية الذي عملت به الدو  1208القوانين الفرنسية الموروثة مثل القانون العام للتعمير لسنة 
قانون البلديات الذي حدد دور وصالحيات الجماعات المحلية  1219وموازاة مع ذلك أصدرت الدولة سنة 

في هذه المرحلة استعملت الدولة وسائل التخطيط المركزي  .وتسيير وتخطيط المدن ،في ميدان التعمير
هيزات التي تشرف البلدية على إنجازها في شكل مخططات التنمية من أجل اقتراح توطين المشاريع والتج

 .وتسييرها بتمويل مباشر من للدولة
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 1282-1291شديدة  تخضع لمركزية عمرانية سياسة تخطيط: 
 استراتيجيةبالدخول الرسمي للتكفل بمشاكل التخطيط العمراني ضمن الدولة الجزائرية بدأت  
عبر مجموعة من اإلجراءات التشريعية  المجال، وتوجيه نمو المدنتهيئة على عملت  بحيث. متكاملة

  :والتنظيمية والمالية
وحصر  1281لسنة تشكيل أجهزة اإلشراف على تخطيط المدن وتسييرها، وذلك بتعديل قانون البلدية  -

مسؤولية تولي العمليات التقنية والقانونية والمالية المنظمة للمجال الحضري في صالحيات المجلس 
 .الشعبي البلدي

 :يتضمن أدوات التهيئة العمرانية مثل 1289 سنةأول قانون للتهيئة العمرانية في الجزائر  إصدار -
كل المراكز الحضرية بتطبيقه ألنه وسيلة التخطيط في فرضت على و  PUDالمخطط العمراني الرئيسي 
هذا المخطط على تحديد استخدامات األرض في شكل قطاعات  يعمل. المجال والتسيير العمراني

 .ولوائح ونظم قانونية تحكمها

من أهم العراقيل التي تواجه باعتبارها  .يمتد عليها توسع المدنالتي حل  مشكلة العقار أو األراضي  -
. وسعهاها وتاستخداماتها فتكون بذاك عائقا أمام نمو أم من حيث ملكيتها  سواءالجماعات المحلية، 

أصبحت البلديات بمقتضاه ف 1291ولهذا كان من الضروري حل  مشكلة االحتياطات العقارية سنة 
 .  مالكة لمجمل األراضي الواقعة داخل محيط التعمير مهما كانت طبيعتها

  1000-1282توجهات جديدة في ظّل الالمركزية: 
الوسائل والذي حدد  1220-11-01المؤرخ في  95-69 قانون جديد للتهيئة والتعمير بدأت بصدور

 ،والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير .الجديدة المستعملة في تهيئة المجال الحضري  واألدوات
في  الصادر 52-95 إضافة إلى ذلك أدخلت تعديالت هامة على قانون البلدية. مخطط شغل األراضيو 

أعطاها سلطة إنشاء و . دعم صالحيات البلدية في ميدان التهيئة والتخطيط الحضري  والذي 09-01-1220
 28.في تحضير دراسات التهيئة والتعمير تهامساعدلوكاالت للتسيير والتنظيم العقاري، 

                                                                                                                                                                  

-82-8المؤرخ في والتعمير، بالتهيئة المتعلق 12/21رقم  بالبلدية المتعلق 88/82من قانون  828 إلى 821من  المواد انظر :21

  .22 العدد الرسمية الجريدة، 8112
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ه ظهرت أن   نمو وتسيير المجال الحضري، إال   يخص ماوبالرغم من دقة هذه األدوات في 
 .فكان ال بد من وضع سياسة جديدة للتهيئة تهتم بالتنمية المستديمة .عمقااختالالت ومشاكل ازدادت 

 .1001 سنةقانون المدينة ثم   ،1001-11-10المستدامة في  ةتنميالتهيئة اإلقليم و جديد لفجاء قانون 
 .للمدينةبإنشائها لوزارة منتدبة توجهت نحو سياسة رشيدة الدولة  فإن   طوراتإضافة لهذه الت

 :ة قسنطينةمدينل الحضري  سياسة التهيئة والتخطيط. 1.9
ة أشكال تبعا لطبيعة ة وظروف تمد  يرور سارتبطت  ن المجاالت المحيطة بمدينة قسنطينة بعد 

 :لمواجهة أزمة المدينة وهي ةالسياسات الحضرية واالقتصادية المتبع
 :1280األولوية للصناعة قبل سنوات   -

 في. من مدينة قسنطينة نحو المناطق الريفية المحيطة بهاخرج لعمران لأول شكل الصناعة  كانت
المدن الكبرى الحواضر الوطنية و كل   ميزتوهي ظاهرة  .وتجهيزات أساسية ،صناعية كبرى  شكل مناطق

 ،مكثفالمحيطة بقسنطينة إلى توطين صناعي راضي الزراعية وعلى هذا النحو تعرضت األ .الجزائرية
  .ديدوش مرادالحامة بوزيان و حميميم عين سمارة، في كل  من منطقة واد ال

 :  1280األولوية للسكن بعد سنوات  -

في شكل  ،له بطغيان توطين مشاريع اإلسكان والتجهيزات المرفقة 1280ما بعد تميزت مرحلة 
المراكز الحضرية بللمدينة النمو السكاني من تفريغ فائض ل Z.H.U.Nمناطق سكنية حضرية جديدة 

بداية على المجاالت الجنوبية في الوقد كان التركيز في  .واستخدامها كركائز لنمو المدينة بها،المحيطة 
وعلى  1281عد بلكن . الحامة بوزيانفي األراضي الزراعية للحفاظ على كل  من الخروب وعين سمارة، 

نحو المجاالت الشمالية مع التركيز على ديدوش  طر تم  إعادة نشر الفائض من النموهذه األإثر تشبع 
مشروع إنجاز المدينة الجديدة علي منجلي في هضبة عين الباي انطلق  1228وابتداء من . مراد وبكيرة

 29.ماسينيسا بالخروب ةجديد بمدينة، واستمرت في قسنطينةكحل  بعيد المدى إلشكالية النمو 
  

                                                                                                                                                                  

دمحم الهادي لعروق، آليات وأشكال توسع المجاالت المحيطة بمدينة قسنطينة، حالة بكيرة، مجلة مجاالت مغاربية يصدرها      : 21
 .31، 32، ص ص 2221، 1-2المغربي، العددان،  االتحاد الجغرافي
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 :عنابة دينةملسياسة التهيئة والتخطيط  . 1.9
لتوجهات مخطط قسنطينة األثر الحاسم في وصول عمران مدينة عنابة إلى مناطقها لقد كانت 

الحجار حاليا  DUZERVILLEإلى غاية القرية الصغيرة  امتد   .الضاحوية في شكل أحياء قصديرية محيطة بها
 .وبداية أشغال إنجاز مركب الحديد والصلب

الذي ساعد  1202فالتوجيهات المتخذة من طرف مختلف المخططات لخصها مخطط قسنطينة 
نمو في توجيه  TONI SOCARDاقتراح طوني سوكار :المدينة بعد االستقالل كمرجعية تتوسع فيها مثل

هذه . صات والسكن الفردييالمواقع المتضرسة في الشمال والغرب، باالعتماد على التحص المدينة نحو
حيث وضع التوصيات على أساس توجيه توسع المدينة حيث تتوفر  SERBالتوصيات أخذ بها مخطط 

عن  ا، وبالتالي تم  تحديد مواقع تقل انحداراتهرئيسية للسطحاالحتياطات العقارية التي تخلو من عوائق 
مركز المدينة نحو رأس الحارس في تبدأ من و  .كلم 50والتي تمتد على مسافة طولها أقل من  65%

تم  التخلي عن بعد ذلك لكن  .ات عالية الخطورةناضالشمال، واستثنى السهل الغربي باعتباره منطقة في
أخذت بعين االعتبار من طرف مخطط قسنطينة التي جديدة الضغوط التحديات و الهذه التوصيات أما 

كيز على التنمية االقتصادية المتصاص النقص الكبير وفي نفس الوقت التر  ،للتحكم في االمتداد المجالي
لذلك دعم المخطط بمشروع بناء منطقة صناعية كبيرة على طول محور عنابة . في السكن والوظائف

في موقع  ZUP، وموازاة لذلك تم  برمجة بناء منطقة حضرية ذات أولوية 02الحجار والطريق الوطني رقم 
 30.ي الحاليمركز بلدية البون  HIPPONEبونة 

فامتدت المدينة نحو المحيطات المجاورة لها على طول محاور الطرق  1281-1299ا مرحلة أمّ 
والذي أصبح قابال للتنفيذ في مخطط  1210الوطنية تتويجا لتوجيهات المخطط التوجيهي الرئيسي لسنة 

 :وعلى إثره وجهت مدينة عنابة نحو اتجاهين رئيسيين هما ،1299سنة 
 .الحجار وتوطين منطقة صناعية واحدة في الحجار وأخرى في البوني-محور عنابة

                                                                                                                                                                  
30: Naziha N’MEIL LAOUISSI, La règle urbaine et son usage,  étude de cas de la ville D’Annaba, magister 

en urbanisme, Université Badji Mokhtar Annaba, 2012, p 120. 
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حيث شهد ديناميكية عمرانية كبيرة أهمها تمثل في إنجاز المنطقة  44محور الطريق الوطني : الثاني
 . الصناعية في سيدي عمار والمنطقة السكنية الجديدة

ة برامج سكنية  في كل  من حجار  معتبرة للسكن الفرديوبالموازاة لذلك قامت البلديات بإنجاز عد 
. الصرول، واد النيلية في كل  من برقوقة، دراجي رجم، الديس، والسكن التطوري لعمال المناطق الصناع

 .1281 عامبلدية  مركز رئيسوأيضا في منطقة الحجار التي تحولت إلى 

لقرى االشتراكية في كل  من ا خارج المخطط التوجيهي قامت الثورة الزراعية بإنجاز العديد من اأم  
 .وبهذا بدأ يرتسم الشكل المجالي للتجمع العنابي. الكرمة والحريشة

عرفت المدينة تطبيق سياسة جديدة لتحديد نموها الحضري والذي غداه  1220-1281مرحلة 
تجسدت السياسة العمرانية الجديدة في إعادة توجيه النمو . تكاثف السكن الهش والبيوت القصديرية

وفي السهول الزراعية الواسعة لكل  44والتركيز على التحضر العمومي على طول الطريق الوطني رقم 
ديس، حريشة والكرمة لترتسم حدود التجمع العنابي المتكون من مدينة عنابة كمركز من خزارة، حجر ال

تدخل أكثر تجانسا وعقالنية التهيئة و اللذلك كانت  .وتوابع محيطة بها وهي البوني، الحجار، سيدي عمار
ترحت التي اق 1281لسنة  PAWفي إطار مخططات التهيئة الوالئية  ،التوزيع المجالي والوظيفي من حيث

من  44 رقم الوطنيو  02توجيه النمو والتوسعات الجديدة بطريقة عرضية بالنسبة للطريق الوطني رقم 
 31.الشرق إلى الجنوب

في الجزء الشرقي اقترح نقل وتحويل الفائض السكاني نحو القرى القديمة االستعمارية بن مهيدي، و 
ا في الجزء الغربي اقترح بناء مدينة جديدة لضمان االمتداد المباشر للمحيطات أم  . زريزر والدريان

لكن أمام ضغوط الطلب المتزايد على السكن، والتكاثر الكبير . الحضرية على المديين المتوسط والبعيد
للسكن الفوضوي والقصديري دخلت السلطات العمومية المحلية في استعجال مخالفة بذلك توجيهات 

وقامت بإنجاز برنامج سكني كبير للقضاء على البيوت القصديرية بإعادة  1281ط الوالئي لسنة المخط
 .الديس دون تهيئتها مسبقا رالزراعية في كل من سهل خرازة، حجإسكانهم في المناطق الريفية 

                                                                                                                                                                  
31: Naziha  N’MEIL LAOUISSI, op, cit, p 121-122. 
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ز باإلضافة إلى توسيع المحيطات التعميرية بإنجا. هر إلى يومنا هذاظبقت على حالها مشوهة المف
تجمعات سكنية فردية صغيرة مختلفة األنماط الحضرية ومتفرقة مشتتة في المجال على حساب األراضي 

 .الزراعية في كل  من بوزعرورة، سيدي سالم، سيدي حرب، سيدي عمار والقنطرة

تغيرت فيها أدوات ومنطق إنتاج السكن نتيجة اعتماد قوانين وتنظيمات  1220مرحلة ما بعد 
تقوم بتوجيه الديناميكية الحضرية أحيانا عن طريق . وجيه العقاري والتهيئة والتعميرجديدة تخص الت

نسيج المدينة أو المناطق السكنية الجديدة لكل  ، و االمتداد وأخرى بالتكاثف على مستوى الجيوب الفارغة
اتبعتها بوضع مدينة جديدة بدراع الريش، وعدة  32.من البوني، سيدي عمار وبدرجة أقل مركز الحجار

   .، وبوخضرةسيدي عمارعين الجبارة بو ، قطاب حضرية بالكاليتوسةأ

  :مدينة سطيفل الحضري  ياسة التهيئة والتخطيطس  .9.9
ولم يستطع المخطط  -10: جدول - بعدما وصلت مدينة سطيف إلى مرحلة االنفجار الحضري 

ة والمتزايدة  ،النمو وتحقيق التنمية الحضريةالعمراني الرئيسي التحكم في  بتلبية كل  االحتياجات الملح 
قامت السلطات . للمدينة من أرض عقارية في ميدان السكن، التجهيزات والنشاطات الصناعية والتجارية

يتطلع إلى تحقيق طموحات المدينة في إطار واسع  ،المحلية باالعتماد على مخطط عمراني تنموي جديد
 :ألهداف المسطرة التاليةإلى تحقيق اسعى الذي يومتكامل، يتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

 .تجسيد مخطط تنمية متناسق بين مختلف القطاعات الحالية للمدينة -

  .التحكم في استخدام األرض على كامل التراب البلدي -

 .التجهيزات الكبرى ذات التأثير الجهوي  توطين -

التحكم في التجمعات البشرية المبعثرة عبر المجال البلدي ألنها مرشحة أن تكون مراكز تابع  -
 .حضري 

 .رسم مسار البنيات القاعدية بالمقارنة مع المجال المقارن  -

 .المحافظة على الوسط الطبيعي، وا عادة تشكيله عن طريق التشجير -

 

                                                                                                                                                                  
32: Khettabi  Latifa, op, cit, p p p p,161, 164, 166, 168. 
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 .مساحة األرض الزراعية باالستصالح أو السقي توسيع وزيادة -

 .استغالل المصادر الطبيعية المتاحة بفضل تجنيد الوسائل المالية -
 
 

 

 بلدية سطيف من المساحات العمرانية والسكن حاجياتتطور : 10جدول 

 المدى الزمني الطويل المدى الزمني المتوسط المدى الزمني القصير 
 السكن الحاجيات 

 (وحدة) 
 المساحة

 (هكتار) 
 السكن

 (وحدة) 
 المساحة

 (هكتار) 
 السكن

 (وحدة) 
 المساحة

 (هكتار) 

 901.0 11118 119.0 8292 918 11911 المدينة

التجمعات 
 الثانوية

129 10 112 19.0 918 99.0 

 921 11221 119 2108 919 19112 البلدية

  Source : PDAU de Sétif, p 76.   
 

 

 

 

للمساهمة في تغطية  األول عمراني. وعلى هذا األساس تم  توجيه التنمية الحضرية إلى شقين
ة مشاكل تسبب فيها سوء االختيار  الثاني اقتصاديا أم  . العجز في السكن والتجهيزات كوسيلة لحل  عد 

لهيكل لوظيفي الختالل االفي  اللتوطنات الفوضوية لبعض التجهيزات االقتصادية التي كانت سبب
في اختيار ثالثة مواقع أساسية للتوسع  تجسدت التنمية الحضرية في مسارها المجاليو  .الحضري للمدينة

 :وهي
، وهي في اهكتار  055هو امتداد مباشر للمحيط الحضري للمدينة قوامه مساحة  :الموقع األول -

تميز ت هيو . 1280نفس توسعة المنطقة السكنية الحضرية الجديدة التي بدأت مع مطلع 
  .بطبوغرافية مالئمة

ويتوفر  ،كلم 56بحوالي  دالباز الذي يبع –شوف الكداد باتجاه يقع غرب المدينة  :الموقع الثاني -
  .المستقبلي صالحة للبناء والتوسع الحضري  اهكتار  005على مساحة تتجاوز 

بمنطقة النشاطات  كلوكذية، المنطقة الصناع هو توسعة نحو الجنوب بجوار :الموقع الثالث -
 .هكتارا 065ال تتجاوز مساحتها و  ،أراضيها ذات قيمة زراعية ضعيفة .والتخزين
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ن هذا التوجه الجديد في توسع مدينة سطيف أدى إلى مبالغة كبيرة في استهالك العقار لك
للمدينة  كبير غير متناسق وتمدد عمراني .الحضري، وكان سببا في توسع البقعة العمرانية في وسط ريفي

ة تجمعات ثانوية وهي والبقية مرشحة إن استمر في تطبيق هذا  ،الحاسي وعين السفيهة :بدمجها عد 
أدى  هذا االندماج الحضري  .النموذج الحضري، وذوبان المنطقة المبعثرة التي سيلتهمها زحف العمران

االقتصاد في الجنوب والسكن ، واضح المتبعة بتخصص مجالي االستراتيجيةإلى إعادة تعريف  بالضرورة
 .هذه التنمية تشجع على محور جديد لالنتشار الحضري في نمو وتوسع مدينة سطيف. في الشمال

، دخلت المدينة في مرحلة 1002بعد مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجديد سنة و 
البلديات المجاورة لها والتي يمتد إليها جديدة من التنمية الحضرية ضمن مجال واسع ومتكامل يتمثل في 

يسعى هذا اإلطار إلى توفير وتقدير حاجيات المدينة كجزء من وعائها العقاري على المدى .  نفوذها
البعيد بهدف مواجهة تابعات التنمية االقتصادية والمساهمة في تهيئة متوازنة ومندمجة لكل المجال لما 

. ، وفي نفس الوقت التخفيف الضغط على المدينة األمعد لطط المبين البلديات التي ركز عليها المخ
 :لمخطط الجديد في النقاط التاليةلهذا ايمكن تلخيص األهداف القوية 

استهالك األراضي العقارية القابلة للتعمير المحددة والمقدرة على المدى القصير والمتوسط ضمن  -
 .بلدية سطيفإقليم 

 .لبلديات المجاورةنحو مراكز االبعيد نقل االحتياجات على المدى  -

  .ة ووظيفيةهيكلة مجاليبومجهز  ،ما بين البلديات بشكل متناغملللمجال  شاملةتقوية مستقبلية  -

مجمع الحضري الذي سيجمع النشاطات والوظائف في عالقة متينة بين للتنمية اقتصادية شاملة  -
يتركب هذا المجال التنموي الجديد من البلديات و ( تبين البلديا ما مجال)المدينة والضاحية البعيدة 

أوريسيا، عين عبيسة، مزلوق، : كلم وهي 06المجاورة للمدينة سطيف في دائرة نصف شعاعها ال يتجاوز 
33.قجال، عين أرنات وأوالد صابر

 

                                                                                                                                                                  
33: URBA Sétif, pdau de Sétif, 2006, op, cit, p 66.  
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الستقطاب الذي مارسته مدينة سطيف على ظهيرها الريفي السبب الرئيسي في لسياسة القد كان 
ا تسبب في ارتفاع معدل النمو السكاني الذي أدى بدوره إلى عدم مم   ،ليهاإموجات الهجرة الريفية الوافدة 

د  وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى توجيه الفائض السكاني وص. التوازن بين السكن والسكان بالمدينة
نحو تنمية التجمعات الريفية المحيطة بها عن طريق تبني  والتوجه. الهجرات الريفية المتتالية على المدينة

 :السياسات التالية
، و  .االجتماعية والترقوية والتطورية صاتيبناء سلسلة من التحص: أوال التشجيع الخواص على البناء الحر 

وتثبيت السكان الريفيين لهذه  ،من جهةهذه التجمعات إلى بهدف تشجيع سكان مدينة سطيف على التوجه 
ولقد بدأت أول . التجمعات في عين المكان، ومنعهم من النزوح لإلقامة في المدينة من جهة ثانية

 :11رقم  جدولكما يوضحها  1280صات الفردية سنة يالتحص
 

 
   

 سطيفتجمعات المحيطة بمدينة ال عبر أنواع القطع األرضية :11 جدول
صات يتحص التجمع

 اجتماعية
 صات يتحص

 ترقوية
 البناء 
 الذاتي

 السكن 
 الريفي

 سكن 
 فردي

 11 121 100 089 919 عين الطريق

 800 - - 92 110 شوف الكداد

 119 10 - 108 101 فرماتو

 12 - - 129 - الحاسي

 192 - - - - عين السفيهة

 191 - - - - عبيد علي

 190 - - 10 - قاوة

 .49ص ، 6556النمو الحضري وآليات تحضر األطراف، : شوقي عبد هللا بوزيد، مدينة سطيف :المصدر
 
 
 
 
 

 :تخفيض سعر العقار: انيثا
قامت السلطات المحلية وطبقا للقوانين المحددة لسعر األرض، وخاصة المتعلقة بالسكن  لقد

االجتماعي، بتخفيض السعر للتحكم في النمو العمراني، وتوجيه السكان نحو التجمعات الثانوية المحيطة 
رضية في فتراوحت أسعار القطع األ. باإلضافة إلى القضاء على السكن الفوضوي والغير الئق. بالمدينة
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 025، و6متر/ دج  025إلى  605جتماعية والترقوية الموصولة بجميع الشبكات ما بين االالتحصيصات 
دج  0655في حين بلغ السعر في السوق الموازية نحو . في التحصيصات التطورية 6متر/ دج  205إلى 

األحيان إلى تجميد  هذه المغريات أدت في الكثير من .دون تكاليف الخاصة بوصلها بمختلف الشبكات
العقار بمدينة سطيف من طرف السلطات، ودفع بالسكان نحو التجمعات الثانوية المحيطة بها خاصة 

  34.وأنها قريبة جدا منها، وتمثل ضاحية المدينة

ين الطريق، عين السفيهة، ع :مثل وخدمية بالتجمعات الثانوية خفيفة صناعية توطين وحدات: ثالثا
والتقليل من  ،بهدف تثبيت السكان في التجمعات الثانوية -11 :جدول -فرماتو وشوف الكداد،  الحاسي،

  .حجم التنقالت اليومية نحو المدينة المركزية سطيف
 

 

 

 الوحدات الصناعية في التجمعات المحيطة بمدينة سطيف: 11جدول 

 من التجمع عدد العمال نوع الوحدة التجمع
 نفسه

من 
 سطيف

 بلدياتمن 
 سطيف

باقي من 
 الوطن 

عين 
 السفيهة

 - 00 96 99 06 مطحنة وتغذية األنعام
 96  62 91 01 محطة تصفية المياه

 66 66 69 96 696 مؤسسة أشغال التهيئة الريفية
عين 
 الطريق

 96 99 96-  60 المجمع الصناعي للورق ومشتقاته
 - 91 66 66 60 مطبعة

 - 90 96 96 99 المستودع الجهوي للكتاب
 96 66 96 01 690 لمنتوجات الكهروكيميائيةا مصنع

 96 91 16 91 99 مؤسسة األدوية أنكوفارم فرماتو
 69 606 012 21 699 رياض سطيف

 96 99 66 96 66 رياض سطيف عبيد علي
 10 060 666 62 606 المجموع 
 .16 ص المرجع، شوقي عبد هللا بوزيد، نفس :المصدر

                                                                                                                                                                  

 .40، 44شوقي عبد هللا بوزيد، نفس المرجع، ص ص، : 04
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 المدن الكبرى الحواضر و  تفريغ لسكانالالترحيل و سياسة  .1

 للشرق الجزائري 
 

 ،المدن الكبرى الجزائرية التي تعيش وضعية التشبع القصوى الحواضر و سكان  تعد  سياسة ترحيل
وانعدام المساحات العقارية القابلة  ،من حيث الطلب الكثيف على السكن ،وتعاني أزمة حادة في اإلسكان

 كانت السبب فيثم ة من و . يالمستقبلالحالي و لتوسع لحاجياتها مواجهة إحدى أدواتها لفكانت  .للتعمير
وهذا وفق توجهات  ،المجاالت المحيطة بالحواضر والمدن الكبرى للشرق الجزائري سيرورة نمو 

لقضاء على األحياء استعجالية ل سياسة التركيز على إلى  باإلضافة. العمرانية لكل  مدينة تاالستراتيجيا
ة والقصديرية في المخطط الخماسي األخير  :وهي تمثل نموذجا لهذه السياسةالمدن لذلك نجد هذه . الهش 

 سياسة منتهجة منذ الثمانينات :مدينة قسنطينة -1.1
 ديعدالنمو  كان من أهم مظاهرهاف ،من المدن التي تعاني أزمة عمرانية حادة مدينة قسنطينة تعتبر

 سنةمن فقد أحصينا فعلى سبيل المثال  .انهيار الكثير من البنايات القديمة، و القصديرية ألحياءا من
 : حوالي( 624ص : 59جدول : الملحقانظر ) 1010إلى غاية  1221

  اتر ايعائلة حولت من مختلف أحياء مدينة قسنطينة، سواء كانت قصديرية أم فوضوية، أو انه 02900 -

التدفقات السكانية من مدينة قسنطينة نحو توابعها بما فيه المدينتين الجديدتين حوالي لقد بلغ حجم  -
 . 35نسمة 095262

نحو الخروب، كانت من القرن الماضي  ةاألخير  العشرين سنةكانت في التي معظم التحويالت 
وجهت كل  التحويالت نحو المدينة الجديدة علي  1001ومنذ سنة . ديدوش مراد وبكيرة ،عين سمارة

ة قسنطينة بشقق جديدة بمدينة عائلة كانت تقطن بمواقع هش   88211تفادت اس اكم .ماسينيساثم  منجلي 
متصاص السكن ال الوطني برنامجالضمن وماسينيسا علي منجلي في  0961 إلى 0960منذ نهاية 

 36.الهش
                                                                                                                                                                  

امعة منتوري جبرطالي نوال، العالقة الوظيفية بين مدينتين متجاورتين، الخروب، ماسينيسا، ماجستير في التهيئة العمرانية، : 32
 . 88ص ، 2282قسنطينة، 

. 2281ديسمبر  28تصريح رئيس دائرة قسنطينة السيد بشير كافي في جريدة النصر ليوم األحد :  36  
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 :عنابة مدينة -1.1
توطين الصناعي بالمناطق الريفية المحيطة بمدينة عنابة األثر السلبي في انتشار للقد كان ل

على غرار سيدي سالم، البوني، سيدي عمار، بوحمرة  ،وتطور العديد من األحياء القصديرية والفوضوية
بناء  ،وفي إطار القضاء على األحياء القصديرية ،فكان الحل  المنتهج من السلطات المحلية. وبوزعرورة

الصرول، واد النيل، خرازة، حجر  في خاصةمساكن فردية ريفية بعيدة عن المدينة وترحيل السكان إليها، 
  .بركة زرقةو اد زياد، برقوقة، الديس، و 

 حضيرتهاواستمرت في سياسة ترحيل السكان نتيجة الهجرة الريفية التي تلقتها وأمام ضعف 
مراكز البلديات المجاورة  وتوطينها على مستوى  ZHUNجديدة  مناطق سكنية حضرية ةعد   بإنجازالسكنية 
إلنتاج حوالي  اهكتار  920سيدي عمار، البوني والحجار، وذلك على مساحة عقارية بلغت  :لها مثل
 .الفائض من السكان إليهاتحويل ثم  ،مسكنا 10110

توافد سكاني  1299الجديدة للبوني مع بداية الحضرية شهدت المنطقة السكنية وعلى سبيل المثال 
وقد تم  . األحياء العتيقة، كحي  المحافر، سيدي ابراهيم والخروبة خاصة منعليها كبير من مدينة عنابة، 

نوفمبر  00وتواصلت العملية يوم . LES DALLESبـمسكنا المعروف  0065بحي   عائلة 450حوالي  اسكان
 219كانت تقطن بالحي  القصديري لوادي الذهب بمدينة عنابة في حصة من عائلة  0600سكان بإ 1281

 1220لغاية واستمرت العملية . 37ه نحو األحياء الجديدة لسيدي عمار والذرعانوالباقي وج   ،مسكنا بالبوني
 .مسكنا 655مسكنا، و 405مسكنا،  205: حيث شملت بقية أحياء المنطقة السكنية الحضرية الجديدة مثل

بداية وفي . من الحي  الفوضوي سيدي حرب عائلة 012حوالي تم  ترحيل  1011 سنة من شهر ماي فيو 
38.نحو بوزعرورة أسرة 255نحو بوخضرة، و أسرة 455 نفس السنة تم  ترحيل حوالي

 

 

                                                                                                                                                                  

نموذجا، ماجستير في علم  -عنابة –االجتماعية في الفضاءات العمرانية الجديدة، المنطقة الحضرية البونيسعدان رابح، الحياة : 31
  . 228 -222، ص 2222االجتماع ، جامعة باجي مختار عنابة، 

.2288جوان  82ليوم األحد  1812نظر جريدة الخبر اليومي العدد ا:  38 
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 .الحضري القطب  زحزحة سكان األحياء الفقيرة خارج محيط :مدينة سطيف -9.1
تجمعات السكانية التي تقع بأطرافها القريبة، الإن  االستقطاب الذي مارسته مدينة سطيف على 

أدى الذي ، و النمو السكان فيها تا تسبب في ارتفاع معدالأدى إلى موجات من الهجرة الوافدة إليها، مم  
سياسة توجيه الفائض السلطات المحلية إتباع ب دفعا مم   .لسكنواتوازن بين السكان البدوره إلى عدم 

من الحي   1011خالل سنة عائلة  605التي وجهت إليها عين أرنات  :السكاني نحو تجمعات أخرى مثل
 .من حي  قاوة الفوضوي  055من حي  بئر النسا، و عائلة 065الفوضوي عين الطريق، و

التحويل المتكرر لسكان األحياء القصديرية أو سكان أحياء المدينة القديمة أصبح ظاهرة  أن  
حو الحاسي وعين ن  BEL AIRالهواء الجميل ومن أمثلة ذلك تحويل سكان حي   ،متكررة في مدينة سطيف

  .الطريق

 ة،ح األسر الفقير لصالفي فترة السبعينات  المدينةفيما يتعلق بالعمليات النموذجية التي قامت بها و 
هذه األحياء ال تليق بالمظهر  ألن   ،كان الهدف منها استعادة األراضي التي غزتها األحياء القصديرية

 :نقل سكانه إلى القرى الريفيةالذي حي  بيزار في كما هو الحال ، العمراني لمدينة سطيف وتشوه مظهرها
نت لصالح بناء مقرات لكل من االعمليات، ك هذه. في محيط المدينة ينعين الطريق، والحاسي الواقع

عملية أخرى  ناكوه. ومقر مؤسسة الرياض ومديرية التربية ،، مركز الضمان االجتماعيBCRمؤسسة 
 . تحويل األسر وا عادة اسكانهم في قرية الحاسيبالبرارمة  ت حي  مماثلة لها مس  

تحصيصات حضرية تقع فوق األراضي الزراعية السلطات وزعت  6699أحداث  وفي خضم
ألف  32مما أدى إلى انتفاخ عدد سكانه إلى أكثر من شوف الكداد لبعض المراكز التابعة لها على غرار 

تم   0969وفي سنة  39.هكتارا 332حوالي بمساحته العمرانية  تقدر و  .0999نسمة حسب إحصاء 
حيا  هشا  من المدينة القديمة نحو تجمع شوف الكداد، حيث تم  فعال تحويل في   02تسجيل مشروع تحويل 

 .، والعملية مستمرةبرج القصارالعيد، عين الشقة ، و : كل  من أحياء

                                                                                                                                                                  
39 : Sakhraoui  Abdelmoumen, Impact des politiques foncières sur l’Environnement bâti et social des espaces 

périurbains Cas des Cités Satellites de SETIF, Mémoire de Magister en Architecture, université Hadj 

Lakhdar, Batna, faculté des sciences de l’ingénieur, 2012-2013, p p 198–200. 
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 خــــــــالصــــة                                  
 

 تمخض عنه تحوالت .فوضويالكنه كان في معظمه سريعا و لقد شهدت الجزائر انتقاال حضريا 
لتعدد ال متناهي للمراكز اجامح، و الديموغرافي  نمولل ةبحيث وبالموازا . لألوضاع الحضرية ةريذج

العقارية لألراضي وفوضوي استهالك عشوائي بنمط و فضاء الجغرافي، الحضرية وانتشارها في كل ال
 .الكبرى مدن حواضر والالمحيطة بال

لم يعد في نفس الوقت  ،ترتب عن ذلك تشكل مجال لم يكتسب بعد طابعا حضريا واضحا وقد
ة رهانات وصراعاتوهو اليوم ي. يتميز بتعدد وتناثر وظائفه ،ياريف ساهم فيها مختلف  شكل موضوع عد 

 .والخواص العموميون الفاعلين منهم 

من جديدة ألنه يمثل فئة  ،مركز المسألة الحضرية فيفي الجزائر أصبح حيط بالمدن جال الممالف
 .لدى الجزائريين المجاالت المرتبطة بأسلوب ونمط اإلقامة التي تشكل ظاهرة مستجدة ذات اعتبار مهم

إلى نمط يقوم على السكن خارج  ،القديم لمعاشار جذريا نموذجنا الحضري المحيط بالمدن قد غي  ف
ساعد على تشكيل مما . لها تكثيف التنقل اليوميمحيط المدن الكبرى، ولكن مرتبط وظيفيا بها من خالل 

في تشكيل مناطق  توساهم .العمل ومحل اإلقامة كانبين متجمع  ،جديدة مركبة أحواض حياة ومعيشة
ومن هنا ال . لنقلامنظمة ومتناسقة مع أنظمة و ة قطاب متعددأشكل  فيومنتشرة حضرية واسعة االمتداد 

 .الوظيفي الجديد إلى النمطالمورفولوجي القديم، بد االنتقال في تعريف المجال المحيط من النمط 

نزوح سيرورة الفي الجزائر، ألن   على حجم وتعقيد هذه الظاهرةهنا نه من الضروري التأكيد أو 
وبالتالي  ،على نطاق واسعكان من الحواضر والمدن الكبرى نحو األطراف المحيطة بها والتحويل للسكان 
  .ناقل للتحضر والحوضرةأصبحت الظاهرة 

 هاألن، في الجزائر في التنمية الحضرية واالقتصادية واالجتماعيةهذه الظاهرة  اورغم أهميته
 ،يةالوثيق بالمدينة المركز  اهرتباطاولوظائف متعددة تزيد في  ،نألشكال مختلفة من التمد   امسرح أصبحت

 .في عشوائية مطلقة نظرا لغياب تصور مندمج وتخطيط خاصتتم في الكثير من األحيان لكن و 
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نفس وأن   ،لشرق الجزائري ل المدن الكبرى الحواضر و وتؤكد المعاينة أن  واقع الحال متجانس عبر 
ة تأثير الفرق في فقط  ،تجت هذه المجاالالتي انتهي  والمصالح اآلليات عامل من هذه ك هااختالف حد 
للسلطات العمومية في تشجيع  األساسيلالنتباه هو الدور أيضا  توالالف. ة إلى أخرى مدينمن ، و العوامل

 .والتوازنات االقتصادية الطبيعية لبيئيةلدون إجراءات عناية وحماية  ،على أطراف المدنن سياسة التمد  
ليس بمقدورها تحملها، التي  ،لمدينة الجزائريةتثقل أعباء اضافية د تكاليف جديدة وا  ول  فالتمدن وبالتالي 

في فضاءات  توسيع إنتاج تناقضات المدينة فقطتعقيد و ه سيعيد ومن شأن ذلك أن يرهن مستقبلها ألن  
 40 .أوسع، وأكثر حساسية

                                                                                                                                                                  

.12-13، مرجع سابق، ص ص، 2222، 1 – 2: مجلة مجاالت مغاربية، العددان:  40  
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La périurbanisation est essentiellement un processus conflictuel qui aboutit à une mutation 
territoriale.  
Dans la reconstruction territoriale qui s'opère, entrent enjeu des éléments nouveaux, nombreux et 
divers. Tous importés de l'extérieur, tous étrangers à la réalité rurale. 

                                                                                                                    Prost Brigitte 
1
 

 

 

 ةـــدمـقـــم

 ـمـدنـــحيط بالــمــال الـــجــــالم
 ونـمـط آخـر للمـعيـشة ،صـورة جـديـدة للـمـدينـة

 
 

 نالعشريتيالجزائري في للشرق الكبرى المدن الحواضر و  نموالكبير الذي مّيز  حضري ال تمددّن الإ
التي مّست المناطق والتجمعات  ،الحضرية تكان نتيجة الطفو الجامح لمختلف الديناميكيا ،تيناألخير 

 .جتماعياالو  االقتصادي مأ ،الريفية المحيطة والقريبة منها، سواء على المستوى المجالي

 (األم)المركزية انتقالية بين المدن و إلى تكوين مجاالت مختلطة، كيات الحضرية يينامدأدت هذه ال
الطبيعية، أوساطها ت رية مسّ والتي أصبحت فيما بعد موضوع تحوالت جذّ . الريفية المحيطة بها ومناطقها

 ؟  والديموغرافية االجتماعية، واالقتصادية ،والريفية الزراعية، وبنياتها العمرانية

الحالية للمجاالت المحيطة  اتالديناميكيهذه لفهم  ،مفاتيح قرائية ثالثة وظيفال بد من تكان هنا و 
 .لشرق الجزائري لالمدن الكبرى الحواضر و ب

 .العامل الديموغرافيتأثير  يخص األول
التي ز على الحركية يركمع الت ،العالقات بين المدينة األم والمجاالت المحيطة بهايتمثل في  والثاني
 .بينهما

 .وظائفالو لألرض استخدامات من التحوالت التي أصابت بنياتها األصلية، ب تعلقيف لثالثاا أم  

 

                                                 
1: Prost Brigitte, Du rural au péri-urbain : conflit de territoire et requalification de l'espace, revue de      

Géographie de Lyon, Vol. 66 n°2, 1991, p 96. 
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 ،بعين االعتبار الرهانات الكبرى الحالية والمستقبلية ألخذ ةكافيتبدو لنا  هذه المفاتيح التحليلية
مدن الكبرى للشرق حواضر والالمحيطة بالالناتجة عن للديناميكيات المختلفة التي تعرضت لها المجاالت و 

يؤلف حجر الزاوية في مقاربة تحوالت المجاالت المحيطة، باعتبار  هافالتمّدن القائم من حول 2.الجزائري 
دورا حاسما في توطيد أنسجة تلعب  هامختلف التجهيزات والمرافق المصاحبة لو  ،الوظيفة السكنية أنّ 

بنياتها مّست رية إلى تغيرات جذّ  ىدّ أجلب وانصباب سكان الحضر بها، مما كانت سببا في ، و التمّدن بها
 .األصلية المختلفة

 للحواضروتخضع للتأثير الحضري الواسع  .والتدخالت ،فالمجاالت المحيطة حاملة لعّدة رهانات
نتيجة التحوالت الجذرية  ،لةاالقتصادية االجتماعية المتبدّ المجالية و يرورات سوتمثل مختلف ال .والمدن

الضغط أوجه من  العديدتعيش تبقى  هالكن .، وأعادت تشكيلها االجتماعيالمتعددة هااستخدامات التي مّست
 ...والزراعية ،تراجع البيئة الطبيعيةو الحضري، 

تنظيمات لوضعيات  ظهرمدن الكبرى للشرق الجزائري يحواضر والبالفتحليل المجاالت المحيطة 
، العمرانو ت المجال، مسّ  .المستويات مختلفعلى ورهانات متعددة  ،ومغايرة ومجالية جديدة ،اجتماعية

 .البيئة الطبيعيةو  ،االقتصادالسكان، و و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2: Philippe Perrier-Cornet, La dynamique des espaces ruraux dans la société française : un cadre d’analyse,  

     Revue Territoires 2020, études et prospective, juin 2001 n° 3, p 61-61-74. 
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 توسع األنوية العمرانية  .1
 واسعة مّدنديناميكيات ت، خلقت مشاريع سكنية ضخمة ومتنوعة

 

لشرق الجزائري توسعا عمرانيا لالكبرى حواضر والمدن باللقد عرفت التجمعات السكانية المحيطة 
بفضل المشاريع السكنية الضخمة التي أنجزت في السابق، والتي برمجت أيضا في المخططات  ،كبيرا

 .الخماسية الحالية
 .جديدةأخرى اعتماد و  ،الحاليةالحضرية تشبع األقطاب : المحيط بمدينة قسنطينةلمجال ا .1.1

سكنية منذ المشاريع العديد من النجاز إلقد عرفت التجمعات العمرانية المحيطة بمدينة قسنطينة 
على مستوى هذه التجمعات  حصاءإتّم  1891فحسب إحصاء . مطلع الثمانينات من القرن الماضي

عدد المساكن في  ارتفع. مسكنا لمدينة قسنطينة 21131مقابل  - 11: جدول –مسكنا  21721حوالي 
مسكنا، مقابل تراجع عدد المساكن المنجزة على مستوى  17911بحوالي  8009-1889الفترة ما بين 
  .مسكنا 1313المدينة إلى 

 
          

 8012-1891 والتجمعات المحيطة بهاقسنطينة  مدينةتطور حظيرة السكن في : 11جدول  

ص ماجستير،  ،الديناميكية المجالية لمدينة قسنطينة والمدن التوابع شوقي بوفولة،*:  .1119، 2999، 2997 :لتعدادات الرسمية للسكان والسكنا :لمصدرا
231-271. 

 عدد المساكن التجمع
1891 1889 8009 8012* 

 83497 83497 79931 33999 المدينة

 29793 18836 21217 7899 الخروب

 33799 22939 2278 11 علي منجلي

 29933 3933 - - ماسينيسا

 7833 6825 8279 1227 عين سمارة

 9811 7923 8981 3379 حامة بوزيان

 22932 8801 3132 2181 ديدوش مراد

 3111 8338 1899 788 بكيرة

 811818 59008 31078 18368 المجموع
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الخروب ثّم تأتي  .%81.91مسكنا، تمثل نسبة  22939استقطبت منها المدينة الجديدة علي منجلي 
 8012أما الوضعية في سنة  .لتبقى باقي التجمعات بنسب بسيطة .%18.11مسكنا، تمثل نسبة  3719بـ

 مسكنا، في حين لم  219871إلى  18899فقد سجلنا ارتفاع الحضيرة السكنية في التجمعات المحيطة من 
 73338بحوالي  الجديدتينكل المشاريع تركزت في المدينتين و بل  .ال مشروع سكنيالمدينة و  تسجل

 .  11الجدول انظر  .%39.99مسكنا، أي بنسبة  219871مسكنا من أصل 

التحصيصات الترقوية، واالجتماعية فقد عرفت توسعا كبيرا من حيث عددها الذي فيما يخص أّما 
دون احتساب  - 11: جدول - تحصيصا على مستوى كّل التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة 81فاق 

 .التحصيصات التطورية
 
 
  

 8012سنة  توزيع التحصيصات في التجمعات الحضرية المحيطة بمدينة قسنطينة: 11جدول   

 الحامة بوزيان ديدوش مراد  عين سمارة الخروب 

 11 02 09 11 عدد التحصيصات

 1229 108 1191 1188 عدد القطع

 11000 81081 11020  180001 (هكتار) المساحة 

 .الوكالة العقارية المحلية لدائرتي الخروب وزيغود يوسف: المصدر           
 

عرفت قسنطينة برامج سكنية ضخمة خاصة على مستوى  الخماسي الثاني والثالثلكن في 
 5002-5002 ما بينبحيث استفادت والية قسنطينة . المدينة الجديدة علي منجلي، وماسينيسا بالخروب

وزع الذي و  ا،مدعم اترقوي األف سكن 81 تسجيل كما تمّ  .من مختلف الصيغ اسكنمألف  04أكثر من 
 . الحضري عين النحاس قطببال %81وبنسبة بالمدينة الجديدة علي منجلي % 40بنسبة 

ألف سكن عمومي إيجاري  81إطالق أشغال  تمّ  5002-5000في إطار البرنامج الخماسي و 
 .تتوزع عبر مجموع بلديات الوالية  ،ألف وحدة ضمن برنامج تكميلي لفائدة والية قسنطينة 81إضافة إلى 

أربعة : موزعة كالتالي 5002وحدة سكنية في نهاية سنة  84144إطالق أشغال ما ال يقل عن  وقد تمّ 
  3.ماسينيسابوحدة  0144عين النحاس، ومدينة بومثلها علي منجلي، ب 0444وحدة آالف 

                                                 

.0481فيفري  81انظر جريدة المجاهد اليومي بتاريخ . المخطط الخماسي الوطني في ميدان السكن، برنامج والية قسنطينة: 1  
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آالف مسكنا في إطار برنامج امتصاص السكن  ثمانيةاالستفادة من تّم  5002نهاية سنة  وبحلول 
بالقضاء على  5002خالل سنة  يةواستمرت العمل .آالف عائلة خمسةإعادة إسكان حوالي  ، منهاالهش
التي قماص ال( شارع شاركو سابقا) عريس ميلودحّي بالسيف ببومرزوق، حّي  :مثلأحياء قصديرية عّدة 

كوخا  012الذي كان يضم ( واد الحد)اإلخوة عباس  حيّ لبيوت الصفيح  ،شوه منظره لوقت طويل
الواقعين على ضفاف الوادي الذي يمر عبر  0و  8قصديريا إضافة إلى الحيين القصديريين جاب هللا 

 . واد الحد الشعبي حيّ 

 ،اإليجاري ويتواصل االنفراج في قطاع السكن بقسنطينة بتلبية الطلبات على السكن العمومي 
ثّم  .في ماسينيساأخرى وحدة  444و ،5002في أفريل  وحدة سكنية في الخروب 144حيث تّم توزيع 

بوذراع  حيّ بعمارات كانت تقطن بشقق ذات غرفة واحدة ماسينيسا في عائلة  144أكثر من إسكان تلتها 
تقرر إنجاز حصة إضافية  5002وفي شهر فيفري  .صالح يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة االستعمارية

تكفل أفضل بملف السكن ذو الطابع لل، من نفس الصيغة لفائدة الوالية األف مسكن 04عشرين ب
 4.االجتماعي

تدخل في إطار المخطط التوجيهي للتعمير استفادت قسنطينة من عّدة مشاريع متنوعة كما 
 5002بين ما  ألف وحدة سكنية 81إنجازتمثل في مشروع . 5020آفاق  فيالخمس  وبلدياتهالقسنطينة 

 5.اهكتار  1444إلى مساحة  تحتاج، 5020و

فكان من نتائج هذه النهضة العمرانية اتساع المساحة العمرانية، وزيادة عدد سكان للتجمعات 
فالمالحظ لتطور . وتعدد ظهور األقطاب الحضرية التوسعية الجديدة ،المحيطة بمدينة قسنطينةالسكانية 

أن أقصى مرحلة التطور كانت المساحة العمرانية للتجمعات العمرانية المحيطة بمدينة قسنطينة، يسجل 
      .5009 التشبع سنةوبعد ذلك بدأت في االستقرار إلى أن وصلت مرحلة . 0229-0291ما بين فترتي 

  .العقارية احتياطاتها قّلة بسبب  -09: شكل -

 
 

                                                 

  4 .0482جانفي  88تصريح رئيس دائرة قسنطينة في جريدة النصر ليوم الخميس  :
.0484، سنة قسنطينةي لالتسيير العقار و رئيس مصلحة التحكم في المنشآت بديوان الترقية إحصائيات دائرة قسنطينة، :  5  



 لشرق الجزائري المجاالت المحيطة بمدن الحضرية لديناميكية ال
 الفصل الثالث

132 

 

 

 
 5002-0211 تطور المساحة العمرانية للتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة :18شكل      

 

 مركز وأحسن مثال عن هذه الديناميكية الحضرية التي مّست التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة
  .خالل فترات التحويل الرسمي للفائض السكاني من مدينة قسنطينةهامة  توسعات عرف ذيال .الخروب

ثّم  ،خدماتية هامة بالجهات الشماليةومرافق  ،فاشتّدد وزاد تعميره من خالل بناء عّدة مشاريع سكنية
 تفارتفع. وسع المدينةتحيث حول التعمير إلى الجهة الشرقية لت .الجنوبية منه إلى غاية بداية األلفية

وبعد ذلك   -02: جدول – .0229هكتارا سنة  141إلى  0291سنة هكتارا  041المساحة العمرانية من 
 اهكتار  001وتوسعت على مساحة  41إلى أن تجاوزت الطريق الوطني رقم دخلت المدينة في حالة تشبع 

هكتارا سنة  414إلى المساحة العمرانية لترتفع . والسكنات الفردية ،العديد من التحصيصات إلنجاز
 .5002هكتارا سنة  218.40تستقر في حدود و ، 5009

 

  

 5002-0211مدينة الخروب لالعمرانية  المؤشراتتطور : 02 دولج                    
 0211 0291 0229 5009 5002 

 000002 98821 12818 11881 11818 عدد السكان
 220.25 290 222 502 59.2 المساحة العمرانية

 021.22 022.99 092.90 090.92 252.92 الكثافة السكانية
                N° 27 JUIN 2008 P 66-67. Revue science et technologie D Messaoud Marouk,  SOURCE:         
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SOURCE: Massaoud Marouk, revue science technologie D, N 27 p 66. 

              Benidir Fatiha, doctorat d’état en urbanisme, p 233-239. 
      Direction de l'urbanisme de la wilaya de constantine   

 الخروب

 الحامة بوزيان

 ديدوش مراد

 عين سمارة
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أوال فأنشئت  .أقطاب توسع جديدة تستوعب النمو السكاني المتزايد ايجاد الضروري  من فأصبح 
 يفصلها عنها فقط الطريق الوطني رقم ،شرق مدينة الخروب -02: خريطة –اسالجديدة ماسينيالمدينة 

وبالقرب من  .ساكنا 842144مسكنا وبطاقة  811444هكتارا ، و 021على مساحة متربعة  .41
يتربع على الذي جديد وهو عين النحاس،  حضري مركز الخروب أيضا وضع حجر األساس لقطب 

 .مسكنا 1040هكتار لبناء  844مساحة 
  

       

 5002-0211 طوار التمدد الحضري لمدينة الخروبأ :02 خريطة          
 

  .عنابة والبوني ىلفك الخناق علأقطاب نمو حضرية جديدة  :المحيط بمدينة عنابة مجالال-5.0

مسكنا بكل الصيغ في  81100بناء ما يقارب   5009-0291 لقد عرفت الفترة الممتدة ما بين
الحجار، : مراكز بلدياتها التابعة لها وهي ةفي ثالثمسكنا  04121انجاز ما يقارب مدينة عنابة، مقابل 
على السكنية وهذا يؤكد التركيز الكبير للمدينة في انجاز مشاريعها  -02: جدول –البوني وسيدي عمار

هذه األقطاب الحضرية منذ بداية فترة الثمانينات من القرن الماضي إلى غاية تشبعها التام مع مطلع 
اتجهت نحو أقطاب حضرية جديدة في صورة المدينة الجديدة ذراع الريش التي انجزت وهي األن . 5000
 . سكنا 144وعين جبارة بحوالي . سكنا 144قطب الكاليتوسة بـ. سكنا 8244حوالي  5002لغاية 

 404ة بسيدي عمار بـيسكنا، وشعيب 812ـسكنا، واد الذهب ب 040باإلضافة إلى موقع سيدي عيسى 
 .سكنا
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 تطور حظيرة السكن في مدينة عنابة والتجمعات المحيطة بها: 02جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 .0441، 8111التعدادات الرسمية للسكان والسكن، : المصدر                        

 

بحيث لم . مّا فيما يخصص التحصيصات الترقوية واالجتماعية فقد كانت أقّل من مثيلتها في قسنطينةأ
 .على مستوى كّل التجمعات المحيطة بمدينة عنابة - 11: جدول –تحصيصا  23تتجاوز 

 
 

 

 

 8012سنة  التجمعات المحيطة بمدينة عنابةبعض توزيع التحصيصات الفردية في : 11جدول     
 بوخضرة بوزعرورة سيدي عمار الحجار البوني 

 08 08 01 01 01 عدد التحصيصات

 100 1129 201 111 190 عدد القطع

 21088 81091 111088 101011 18012 (هكتار) المساحة 

 .الوكالة العقارية المحلية لدائرتي البوني والحجار: المصدر         
 

 04من حصة إجمالية أكثر من  5002-5000الخماسي المخطط برسم  استفادت والية عنابةلقد 
 1144لنحو وحدة، سمحت  8401ما مجموعه  إنهاء األشغالوتّم ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، 

 . اجتماعية إيجاريه في إطار القضاء على السكن الهّش االستفادة من سكنات  أسرة

 8009 1891 التجمع

 21181 18818 المدينة

 1881 8119 الحجار

 11121 1110 البوني

 8192 1110 سيدي عمار

 1981 1111 بوخضرة

 1102 111 بركة زرقة

 1019 1228 حجر الديس

 - - المدينة الجديدة ذراع الريش
 - - القطب الحضري الكاليتوسة
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لها  تصصخ اّ وهش اقصديري ابيت 82844أزيد من  5001وأحصت السلطات المحلية إلى غاية 
وجدت صعوبات  التي ،واقع المدينةكثيرا  لكنها لم تغير .وحدة 80244سكنية متتالية بمجموع مشاريع 

 كلّ  إلنجاز ،سواء على مستوى المدينة أم تجمعاتها المحيطة بها ،لهاجّمة في إيجاد أوعية عقارية كافية 
أقطاب توسع جديدة بعيدة وخارجة عن محيطها لما بين إيجاد مّما أدى بها إلى . المشاريع المبرمجة

6جديدة  حضريةأقطاب  اعتمادوفعال تّم . البلديات
 :في صورة -02 :خريطة –

 

 ذراع الريش" مدينة الجديدةال": 
المؤرخ في أفريل  81/811التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم تتربع المدينة الجديدة    
من  اسكنمألف  44هكتارا، ويضم  8100انطلقت بالمحيط العمراني األول الواقع على مساحة . 5002

 7.مساحات خضراء% 14طريق و 844، واعمومي امرفق 814مختلف الصيغ، باإلضافة إلى 

 المدينةالبديل لمشكل العقار المطروح بحدة بهذه  بمثابة الحلّ الجديدة ذراع الريش  المدينة تعدو 
وحدة سكنية من صيغة البيع باإليجار لوكالة  0444ضع حجر األساس لبناء و بدأت العملية بو  .الساحلية

. ةآالف وحدة سكني 84بموقع ذراع الريش يتضمن إنجاز " عدل"ـوذلك من أصل برنامج إجمالي ل ،عدل
وحدة سكنية من النمط العمومي اإليجاري من أصل  0444وضع حجر األساس لمشروع إنجاز تّم  كما

وحدة سكنية من نمط السكن  144إنجاز ومشروع . آالف وحدة سكنية من ذات الصيغة 2بـحصة أولى 
لصيغ ضرورة تفعيل امع التأكيد على . وحدة سكنية من هذه الصيغة 8402العمومي الترقوي ومن أصل 

  .الجديدة للبناء والسكن خاصة منها المتعلقة بالبناء الفردي

برحال  في شطره الممتد بين بلديتي 00الواقعة على الطريق السريع رقم  قرية وادي زياد استفادت
في وحدة  8114وحدة سكنية، منها  8114نحو  ، حيث ستعرف إنجازمهمة مشاريع سكنيةوعنابة من 

  .اإليجاري  االجتماعيوحدة ضمن برامج السكن  444الترقوي التساهمي، وإطار برنامج السكن 

 

 
                                                 

الوكالة العقارية لوالية عنابة :  6  
: انظر. تصريح السيد رشيد بوقداح مدير مؤسسة تسيير المدينة الجديدة ذراع الريش بوادي العنب عنابة :7
 http://www.elkhaber.com/press/ 

http://www.elkhaber.com/press/
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وادي بعد عن مقر بلدية ت تيال ذراع الريش المدينة الجديدة استفادتفي نفس السياق، فقد و 
، اسكنم 014بـمن حصة إجمالية تقدر كيلومتر غرب مدينة عنابة  04وحوالي كيلومتر  40بنحو العنب 

، مقابل مشروع اترقوي اسكنم 044 تسجيل عملية إنجاز إذ تمّ  .والترقوي  االجتماعيموزعة بين النمطين 
مسكنا اجتماعيا لمركز  14 تخصيص مشروع في حين تمّ  .اجتماعي وحدة سكنية ذات طابع 004 بناء

منها  استفادتبلدية وادي العنب، وهي الحصة التي تضاف إلى عملية سابقة كانت البلدية قد 
 8.ي إيجار  اجتماعيوحدة سكنية ذات طابع  844 بإجمالي

  ببلدية برحال"  كاليتوسةال " الجديد الحضري القطب : 
كاليتوسة ببلدية برحال هو الموقع الذي يتوفر على مخططين اثنين الالحضري الجديد  القطب  

فضال  ،األف ساكن 04موجه الحتضان  اسكنم 1244بمجموع  اهكتار  820ربع على توي. لشغل األراضي
 اسكنم 0144البرنامج السكني على الخصوص هذا ويتضمن  .عن مشاريع مختلفة للتجهيزات العمومية

للقضاء على وحدة  8144و .مسكنا ترقويا مدعما 8144و .وحدة لوكالة عدل 144و .اإيجاري ااجتماعي
 .السكن الهّش 

 بسيدي عمار القطب الحضري عين جبارة: 
سكن  08444منطقة عين جبارة إلى قطب سكني جديد يضم  5002في سنة تحويل لقد تقرر 

توفير جميع ضروريات وكماليات  وهو ما يستدعي نسمةألف  804سيقطن به  ،من مختلف الصيغ
مليار  20ــــغالف مالي قدر بويحتاج ل ،هكتارا 814 على مساحةعين جبارة  يتربع قطب  .العيش الكريم

انطلق في فعال و . المختلفة الصيغ تهسكناو سنتيم من أجل بناء هذا القطب السكني الجديد بجميع مرافقه 
 .في اآلجال القريبةسكن  1444وحدة سكنية في انتظار تشييد أكثر من  8044عين جبارة انجاز 

 بحيثشاريع خاصة بإنجاز وحدات سكنية معتبرة، م 5002عنابة خالل سنة  مدينةعرفت  لقد
عائلة  044أدرجت عملية ترحيل و  .وحدة سكنية 8444ة عمليات إسكان للمستفيدين بما يفوق حظيت بعدّ 

سكانهم  40كانت تقيم بحي سيدي حرب   شملتأخرى ترحيل ها عملية تتلثّم . عمار سيديبالفوضوي وا 

                                                 

  .فس المرجعن :8
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يرتقب و . في إطار القضاء على السكنات الفوضوية والهشة من بوخضرة وبوزعرورة، بكلّ  عائلة 8444
  5001.9سنة آالف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خالل  ستة 2444عن  استالم ما ال يقلّ 

انتفاخا كبيرا  سنة من الزمن 11وعموما فقد انعكست هذه النهضة العمرانية التي امتدت على فترّة 
 ،في صورة مركز سيدي عمار -02: شكل -الحضرية لمدينة عنابةقطاب ألفي المساحات العمرانية ل

 .والحجار ،والبوني

 
 5002-0211تطور المساحة العمرانية للتجمعات المحيطة بمدينة عنابة : 02شكل  

لمساحة العمرانية للتجمعات الرئيسية لنموا  األكبر 5009إلى  0291الفترة الممتدة من وتعتبر  
هكتارا وخاصة في مركزي سيدي  8200.21إلى  244.01بحيث ارتفعت من . المحيطة بمدينة عنابة

هكتارا، وهذا بسبب  044التي لم تزيد بسوى  5002المساحة العمرانية سنة  استقرتثّم . عمار والحجار
 .  نضوب االحتياطات العقارية فيها

 ،التي شهدت انتفاخا حضريا كبيرا ،سيدي عمار من التجمعات المحيطة بمدينة عنابةيعّد مركز 
كتارا سنة ه  122.14إلى  0222هكتار سنة  81التي ارتفعت من اتساع مساحتها العمرانية حيث من 

في  نسمة 01021ى إل 0211 فينسمة  1208وسرعة نمو عدد سكانها اللذين ارتفعوا من . 5002
5002 . 

                                                 

.0480لوالية عنابة  ديوان الترقية والتسيير العقاري :  9  
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Source: Kebir Bahia, magister en urbanisme, 2002, p 5 

                Khettabi Fatiha, magister en urbanisme, 2009, p 1814. 
               Direction de l'urbanisme de la wilaya de annaba. … 

 سيدي عمار

 البوني

 الحجار
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ممتدة على طول امتداد السهول الخصبة المحصورة  ،سيدي عمار في أقدام جبال بليليطةتقع 
 .وموازية لمركز الحجار بنفس االتجاه  –16: خريطة –ة التي تربطها بمدينة عنابة شرقايبالسكة الحديد

 

 
 

 5002سنة  لمدينة سيدي عمار التمدد الحضري أطوار : 16خريطة 
 

 

على مساحة  0292سنة  ببناء المنطقة السكنية الحضرية الجديدة سيدي عمارقرية  عسبدأ تو 
لتنتهي إلى مدينة متوسطة يقارب عدد  10.جامعة باجي مختارثّم ا، مسكن 84144هكتار إلنجاز  801

  .هكتارا 144ألف نسمة، وبمساحة عقارية تقارب  44سكانها 

 5002-0211تطور المؤشرات العمرانية لمدينة سيدي عمار  :09جدول 
 0211 0291 0229 5009 5002 

 29529 22029 20010 52250 2250 عدد السكان
 122.92 122.20 219.2 552.21 020.2 المساحة

 25.22 20.52 009.20 002.02 51.29 الكثافة السكانية
  
 

 .نابةعمديرية التعمير والبناء لوالية  -التعددات الرسمية للسكان والسكن :المصدر  
 
 

                                                 
10: Wilaya d’Annaba : DUCH-Rapport pour la situation des programmes d’habitat de l’urbanisme et de la 

construction- présenté au siège du MATUC-05-06-Mars 1986-Alger. 
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 .أقطاب نمو وتوسع جديدة عن متشبعة تبحثمدينة  :المحيط بمدينة سطيف مجالال-101.1
تشهد التجمعات الريفية المحيطة بمدينة سطيف بناء مشاريع سكنية ضخمة، مقارنة بما انجز  لم

 . شوف الكداد، الباز، القصرية وأوالد صابر: مثل - 18: جدول –على مستوى األقطاب الحضرية 

حيث بلغ عدد السكنات  .تجسيد مشروع سكني ضخم شمل مختلف االنماط سطيفشهدت والية 
 .وحدة ألف 12يقدر بـالذي  5002-5002ندرج ضمن البرنامج الخماسي الثالث توحدة،  811101به 

 .وحدة سكنية في إطار تشجيع االستثمار للخواص في هذا المجال ألف 44باإلضافة إلى تسجيل 
 
 

   
 

 السكن في مدينة سطيف والتجمعات المحيطة بهاتطور حظيرة : 18جدول  
 1891 8009 

 11810 82119 المدينة

 1110 119 عين الطريق

 112 98 عبيد علي

 810 801 شوف الكداد

 192 91 الحاسي

 800 181 فرماتو

 110 90 قاوة

 .1119، 2997التعدادات الرسمية للسكان والسكن،  :المصدر
 

 

سطيف من برنامج سكني تعداده  بلدية استفادت 5002-5000في إطار البرنامج الخماسي و 
وحدة من نوع  0484و ،سكنا عموميا ايجاريا 4114تضم . وحدة سكنية من مختلف الصيغ 08041

آالف سكن ترقوي  44و ،سكن للبيع باإليجار 4044و ،سكنا ريفيا 1182باإلضافة إلى  ،الترقوي المدعم
 . نقص األوعية العقارية حالت دون توطين هذه البرامج السكنية في أوقاتها المحددة لكن. عمومي

 

 1114من مجموع  وحدة سكنية 1014ا عن السكن االجتماعي التساهمي فيجري إنجاز أمّ 
 حواليمنها  .وحدة لفائدة والية سطيف 2144إدراج  وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم تمّ . امسكن
وحدة  1444نجاز إ قطاب الحضرية المحيطة بالمدينة، ومنهااألهو اآلن قيد اإلنجاز في  امسكن 1444
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بصيغة البيع  اسكن 0114و .وحدة بالتجمع السكني الجديد الهضاب 8010حصة و  ،سكنية ببئر النسا
 11.النساالقطب الحضري بئر ، ببلدية أوالد صابر تينارعلى مستوى القطب الحضري من  باإليجار

الباز  -قطب شوف الكداد:  لقد صّبت مدينة سطيف نموها الحضري على قطبين أساسيين وهما
بحوالي  ت مساحته العمرانية حيث ارتفع – 18، 17: خريطة –باتجاه الشمال الغربي ما وراء وادي بوسالم 

ثم قطب   -80: شكل –هكتارا  13.39سنة من الزمن بمعدل زيادة سنوية قدرها  27هكتارا خالل  813.3
هكتارا بفضل توطين العديد من المشاريع  831.31تينار بأوالد صابر التي ارتفعت مساحته العمرانية إلى 

  .صيغالسكنية المختلفة ال

  
 5002-0229تطور المساحة العمرانية للتجمعات المحيطة بمدينة سطيف : 50شكل 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

رس ما 82حصة والية سطيف من السكن، انظر جريدة الكواليس اليومية ليوم  ،0480-0484المخطط الخماسي الوطني : 81
0480. 
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 5002سنة الباز  -القطب الحضري شوف الكداد: 17خريطة 
 

             

 5002سنة  الباز -القطب الحضري شوف الكداد: 18خريطة 
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 يـــــــرافـــــــوغـــــديمـــــــو الـــــنمـــــــال .8
 الكبرى  يعكس الوتيرة العالية لطاقة تفريغ المدن ،تزايد سكاني سريع      

 

د وتيرة نموها، والقوى يتحدإلى تحليل الخصائص الديموغرافية للمجاالت المحيطة بالمدن يهدف 
ات اقتصادية وعمرانية طاق نم تتوفر عليهلما  .ص درجة االستقطاب المميزة لهايشختو  ،الدافعة لها

 .الخدمات والعمل، ومرافق وتجهيزات ،هامة، خاصة في ميدان اإلسكان

المؤشر الديموغرافي، يكون أكثر فائدة من خالل دراسة معدالت النمو  أنّ ويجدر هنا التنويه إلى 
التي تعطي الداللة الحقيقية إليقاع النمو، أكثر من حجم السكان المعبر عنه باألعداد المطلقة رغم 

12.األهمية الظاهرية لهذا المؤشر
 .الزيادة الطبيعية من تحليل منابع تغذيته أكانت من النزوح أو ثمّ  

 :قسنطينةالمجال المحيط بمدينة -1.8
لقد عرف المجال المحيط بمدينة قسنطينة نهضة ديموغرافية كبيرة، ارتفع على إثرها عدد السكان 

 ،سنة 31خالل ة مر  12 يمتضاعفا بحوال 8012 سنةنسمة  339333إلى  1811سنة نسمة  13389من 
 ،العمرانية تجمعاتهبين  السكاني كان بوتائر مختلفةهذا التزايد لكن  –81: شكل -مرة للمدينة 2.39مقابل 
حسب المراحل الزمنية، واتجاهات توزيع األثقال السكانية للمدينة نحو  السكاني حقيقة الوضع فعال ترجم

ى وفّك الخناق عل، السكن ةحّل أزم استراتيجيةالتجمعات العمرانية المحيطة بها التي دخلت تباعا في 
  .مدينة قسنطينة

 12.31بـ تجمعات المجال المحيط عدد سكان  نمووتيرة كانت  1811-1811في العشرية األولى ف
وارتفاع الخصوبة  ،ويفسر هذا بحركة النزوح الريفي الذي شهدته المدينة. مدينةمرة لل 12.82مرة، مقابل 

 .الديموغرافية للتجمعات الريفية المحيطة بها

مقابل  ،مرة 11.21التجمعات المحيطة إلى نمو وتيرة ارتفعت  1891-1811وفي العشرية الثانية 
في السكاني  التفريغدخول المدينة في سياسة إلى ويعزى ذلك . مرة 12.19انخفاضها في المدينة إلى 

  .ديدوش مرادثّم  ،عين سمارةو الخروب اية ببدوكانت ال .المناطق المحيطة
                                                 

 منتوري  دمحم الهادي لعروق، أبعاد التنمية العمرانية لمدينة قسنطينة، مجلة حوليات، وحدة البحث إفريقيا والعالم العربي، جامعة: 21
 .28، ص 2999، السنة IIقسنطينة، المجلد 
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تراجع نمو  ا أدى إلىممّ  ،فعرفت استمرار نفس السياسة 1889-1891العشرية الثالثة في ا أمّ 
 12.98 سجلتالتي المحيطة  التجمعاتتراجع طفيف لوتيرة نمو ، مع مرة 12.13إلى  سكان المدينة

 .السكان إلى بكيرة أيضانشط توجيه وفي هذه المرحلة  .مرة
 شش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 8012-1811 بهاالمجال المحيط و مدينة قسنطينة تطور سكان : 81كل ش    
 

 
 

في  ما دون الواحدإلى  اتراجعالمدينة  تحيث سجل 8009-1889في عشرية  أكثرويتجلى األمر 
في هذه المرحلة  .المحيطة بها لتجمعاتلمرة  12.79مقابل مرة  1.91ها الذي بلغ وتيرة نمو سكان

مدينة ثانية لصيقة بالخروب ثّم  ،علي منجلي بهضبة عين الباي المدينة الجديدة نحو بناءالمدينة توجهت 
تطبيق البرنامج الوطني و  ،الدخول في مشاريع كبرى للتجديد الحضري باإلضافة إلى  .وهي ماسينيسا

  .الجديدة ننحو المد سكانها حويلوت ،ةلقضاء على األحياء القصديرية والهشّ ل

استمر الوضع على حاله، بحيث سجلت التجمعات المحيطة وتيرة  8012-8009أما في الفترة 
 .مرة، مقابل وتيرة نمو للمدينة ما دون الواحد 12.77نمو بـ

ذا حللنا النمو السكاني باالعتماد على مؤشر  الصورة  فإنّ   - 88 :شكل - النمو السنوي  متوسطوا 
-1811 فترة خاصة ما بين ،مستويات كبيرة جدافي المجال المحيط إلى المؤشر  عارتفالتتضح أكثر 

 .في الخروب %19.83في عين سمارة، و %28.21في بكيرة،  %28.99إلى  المعدلوصل  أين 1891
 .%11.83 نمو سنوي  معدلالمدينة ل مقابل تسجيل
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حيث سجل ب ،للمعدل السنوي للمجال المحيط انسبي افنالحظ استقرار  1889-1891ا في مرحلة أمّ  
، ثم تأتي عين سمارة بنسبة %19.81لتها بكيرة بنسبة ت ،%22.27في ديدوش مراد بنسبة  له معدلأعلى 

 . %11.89ينة مدلفي المقابل لم يتجاوز المعدل السنوي ل .%13.12، والخروب بنسبة 13.21%

وكل  ،تراجع كثيرا معدل النمو السنوي للمجال المحيط بالمدينة 8009-1889مرحلة  يوف
للتنمية الحضرية  المدينة الجديدة علي منجلي التي أصبحت القطب الرئيس المحيطة بها ماعداالتجمعات 

بكيرة، الخروب وعين  ه فيمقابل تراجع .%29.37سجلت معدل  بحيثة قسنطينة واالقتصادية لمدين
        بـ بتسجيل معدل نمو سنوي سلبي قدرأكثر فأكثر في فقدان سكانها  ةقسنطينواستمرار مدينة . سمارة

هذه  ها لم تشهد في كلّ أنّ  حامة بوزيان وعلى الرغم من موقعها المحيط إالّ  نالحظ أنّ  كما. 12.18%-
 . معدل نمو سنوي متراجعتسجيل بل كانت هي األضعف ب ،الفترات نموا سكانيا كبيرا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 8009-1811النمو السنوي للتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة  معدلطور ت: 88شكل                 
 
 

 

 :عنابة المجال المحيط بمدينة-8.8
 .ميةلرساومجالها المحيط بها عبر التعدادات  ،سكان مدينة عنابة عدد طورتجدول بالنظر إلى 

مقابل  ،مّرة 12.73وبتضاعف نسمة،  221911ـب (سنة 31)سنة  خمسينخالل  تازدادالمدينة  أنّ  نتبين
ة مّرة خالل نفس المدّ  22.91، وبتضاعف قدره نسمة 112829للمجال المحيط بها وصل إلى  كبيرتزايد 
في الفترة ما وتركزت أساسا  كانت كبيرة،مدينة الللمجال المحيط بالعددية  فالزيادة  - 81 :شكل – الزمنية
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 .2008، 1998، 1987، 1977، 1966التعدادات اإلحصائية للسكان والسكن : المصدر
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 1.21-بـ نمو عدد سكان المدينة في تقهقرمقابل  ،مرات 18.11أين تضاعف عددهم بـ 1891-1811بين 
بحيث  ،تطور عدد سكان المجال المحيط بمدينة عنابة تراجعا المراحل الزمنية التي تلتها فقد أمّ . مرة

فقد  8009-1889ا فترة وأمّ . مّرة للمدينة 12.21مقابل  ،مّرة 12.13بـ 1889-1891فترة  في تضاعف
وهذا بسبب اندماج العديد  .مدينةلل 12.18وتيرة نمو بـ مقابل، مّرة 11.91بـفقط وتضاعف  أكثرانخفض 

 .من التجمعات بالمراكز الرئيسية

مرة،  12.19بلغت المجال المحيط وتيرة نمو أكبر  استعاد 8012-8009وفي الفترة التي ما بين 
  .مرة 12.18مقابل استقرار المدينة في وتيرة نمو 

 
 

 
 

 8012-1811تطور سكان مدينة عنابة والتجمعات المحيطة بها  :81ل شك         
 

 
 
 
 

في         السكانيحسب حجمها  اّ عددي انا نسجل نمو فإنّ  ،المحيطة التجمعات العمرانيةا على مستوى أمّ 
ثّم نجد  تجمعات من  .سيدي عمار، سيدي سالم، الحجار، حجر الديسالبوني،  كل من –81 :شكل -

خير بقية وفي المستوى األ. تتكون من الصرول، خزارة، القنطرة، بركة زرقة ودراجي رجمالمستوى الثاني 
 .تعاني ركود سكانيهي و  ،نسمة 3111عدد سكانها حّد لم يتجاوز التجمعات التي 
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 8012-1811عدد سكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة   تطور: 81كل ش              
 

سكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة فالصورة السنوية لنمو ال معدالتمن حيث تطور ا أمّ 
تجاوزت  عدالتمسجلت فقط أربعة تجمعات حيث  1811-1811 الفترة في  - 82: شكل –تتضح أكثر

أقل من  عدلثانية أقل نموا بمثّم تأتي مجموعة . ومرسى عمر ،البوني ،، في صورة الكرمة، الحجار17%
فنجد  1891-1811ا فترة أمّ . وهي على التوالي سيدي عمار، سيدي سالم، واد العنب والقنطرة 18%

 ،%19.18 بنسبة متبوعة بالحجار %11سيدي عمار والقنطرة أكبر أقطاب للنمو السكاني بمعدل تجاوز 
  .بمعدل أقل قطاب من المستوى الثانيبعض األمع بقاء 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 8009-1811النمو السنوي للتجمعات المحيطة بمدينة عنابة  معدالتتطور : 82شكل   
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سمحت لمحيطة بالمدينة، االتقليدية لتجمعات ا سكان نمو تراجع 1889-1891بين  وفي الفترة ما
ودرع الريش  %23.81واد النيل التي سجلت معدل  :مثل أخرى  وشبه ريفية ،بظهور تجمعات ريفية

معدالت نمو مقابل  .%13.92، وبركة زرقة %13.13ودراجي رجم % 17.17ـب الديسحجر  ،21.19%
 8009-1889 في الفترة األخيرةو  .%12.29، البوني %18.83بـ الحجارو ،%8.33بـسيدي عمار  فيأقل 

فع معدل نموها تلصالح تجمعات صغيرة التي ار نموها السكاني،  أستقرّ تقريبا كّل التجمعات المحيطة 
 . %18.13ـي العربي ببيشعو ، %18.78حجر الديس بـ :وهيالسنوي 

 :دينة سطيفالمجال المحيط بم-1.8
سنة من الزمن  خمسينسكان المناطق المحيطة بمدينة سطيف خالل  دتطور عد ّن تتبعإ

عداد كبيرة من ها ألاستوعببفضل كبيرة، ديموغرافية  ها شهدت ديناميكيةأنّ لنا ن بيّ ( 1811-8012)
 ،8012سنة نسمة  89921إلى  1811نسمة سنة  2191على إثرها عددهم من  ارتفع .السكان

 .ةسكان المدينمرة ل 11.93بـمقابل تضاعف  ،مرة 88.38قدره  عفتضابو 

          1891و 1811فالنهضة السكانية التي عرفها المجال المحيط بمدينة سطيف كانت ما بين 

 .مرة للمدينة 12.87مقابل  ،مرة 18.88بـ 1811-1811حيث تضاعف عدده ما بين  - 81: شكل –
مقابل  ،مرة 11.81بـ السكان تضاعف 1891-1811 بينما و . النمواستقطبت منطقة فرماتو وحدها 

كانت منطقة عين الطريق أهم المناطق المستقطبة للسكان من المدينة ف .لسكان المدينة مرة 12.12
به معدل  متجاوزةمرة  17.18ـلذلك تضاعف عدد سكانها ب . لها والمناطق الريفية المجاورة ،المركزية

 .مرة 12.12هذه المرحلة بـ في التضاعف للمجال ككل المقدر

فقد تركز النمو السكاني أساسا في أربع مناطق أساسية  1889-1891أّما الفترة الممتدة ما بين 
في حين بقّية المناطق كانت ديناميكيتها في استقطاب . شوف الكداد، أوالد صابر، قاوة والحاسي: وهي

 .محددة ثّم تراجع ةالسكان لفتر 

 مرة 12.81فنالحظ استقرار وتيرة نمو السكان في حدود  8012أما حسب تقديرات سنة 
وهذا يدّل على حالة التشبع التي وصلت إليها المدينة . مرة للمدينة 12.21للتجمعات المحيطة، و
 .وتجمعاتها المحيطة بها
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 8012-1811 تطور سكان مدينة سطيف وتجمعاتها المحيطة: 81شكل                  

ارتفع عدد . نسمة 2191ـكان لمدينة سطيف تجمعا واحدا وهو فرماتو ب 1811فحسب إحصاء 
عين السفيهة، عين  ، شوف الكداد،فرماتو: وهي إلى ستة تجمعات 1811 سنة التجمعات المحيطة

 8933ريفية وشبه ريفية بمجموع سكاني قدره تجمعات  كلها  - 81: شكل – الطريق، الحاسي وعبيد علي
 هذه فتضاعف عدد سكان 1891ا في إحصاء أمّ . في هذه الشبكة هو فرماتو، ليبقى أهم قطب نسمة

ن يرئيسين يقطب، بنسمة 22782نسمة إلى  8933من  بحيث ارتفع عدد سكانهاالتجمعات ثالثة مرات، 
  .نسمة 1271ـب وفرماتو ،نسمة 8172هما عين الطريق الذي بلغ عدد سكانه 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 8012-1811مدينة سطيف عدد سكان التجمعات المحيطة ب تطور: 81شكل            
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بالمدينة إلى مستوى عدد سكان التجمعات المحيطة  اارتفع كثير فقد  1889ا في إحصاء أمّ 
الثة تجمعات شكلت لوحدها مراكز استقطاب لسكان بعض أحياء المدينة والتجمعات ث. نسمة 11117
نسمة، شوف الكداد  3111عين الطريق بتعداد  :هيو  ،والوالية ،القريبة منها على مستوى البلدية الريفية
وصل عدد سكان المجال المحيط بمدينة  8009وفي تعداد . نسمة 8991بـ فرماتونسمة، و  3311بتعداد 

أمّا  .صابر، وقاوةسي، أوالد االح :محيطة بها مثلجديدة مراكز دخول بنسمة،  18232إلى سطيف 
، فرماتو، شوف الكداد وأوالد صابر كأقطاب سكانية قيعين الطر  بروز نالحظف 8012الوضعية في سنة 

 .لمدينةلأساسية 
 

          .ا من حيث معدالت النمو فقد سجلت التجمعات المحيطة بمدينة سطيف نموا كبيرا ومتزايداأمّ 

% 13.39ماتو معدال كبيرا تجاوز به سجل تجمع فر  1811-1811بين  ففي الفترة التي ما - 89 :شكل -
 ،في قاوة% 13.31 ليصل إلى 1891-1811 في مرحلة تابع النمو نفس الوتيرة .للمدينة% 11.37مقابل 
. في فرماتو% 19.78، وفي عبيد علي% 17.81، وفي الحاسي %17.19، في شوف الكداد% 13.93

 في المرحلة اأمّ  .%11.73بـ المدينة معدال تلفي المقابل سج ،%11.11لغ أقصاه في عين الطريق بـيبو 
 :فالنمو بدأ في االستقرار مع وجود بعض االختالفات بين التجمعات على النحو اآلتي 1891-1889
 على التوالي %19.99ـو، %21.89أعلى معدل بـ سجلتوأوالد صابر  ت شوف الكدادتجمعا. 
 17.78قاوة بـو ، %17.31هي الحاسي بـو  ،معدل نموها السكاني تجمعات استقر.% 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 8009-1811 النمو السنوي لمدينة سطيف والتجمعات المحيطة بها معدلتطور : 89شكل            
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

 شوف سطيف
 الكداد

 عين فرماتو قاوة الحاسي
 الطريق

علي عبيد  عين 
 السفيهة

 أوالد
 صابر

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

 .2008، 1998، 1987، 1977، 1966التعدادات اإلحصائية للسكان والسكن : المصدر

1966-1977 

1977-1987 

1987-1998 

1998-2008 



 لشرق الجزائري المجاالت المحيطة بمدن الحضرية لديناميكية ال
 الفصل الثالث

151 

 عين، %11.73عبيد علي ، %13.21بـ عين الطريق: عدل نموها وهيتجمعات تراجع كثيرا م 
 .%11.28 تراحع معدل نمو المدينة إلىفي المقابل . %11.87وفرماتو ، %11.31السفيهة 

في أوالد % 17.98بين  ما فالنمو السكاني تراجع واستقر 8009-1889ا في المرحلة األخيرة أمّ 
في % 11.23في فرماتو، و% 11.19بين  وما. لى معدالت المنطقةأع في فرماتو% 13.97صابر، و

 %.12.32سجلت معدل نمو سنوي قدره  التيوفي المقابل استمرار تراجع النمو في المدينة  .شوف الكداد

مدن حواضر والالنستنتج من تحليلينا لواقع النمو الديموغرافي لسكان التجمعات المحيطة ب: حوصلةال
  - 88: شكل  -: مختلفة تّم بوتائرلشرق الجزائري أّن النمو قد لالكبرى 
 . 1891-1811بين  السكان ما لنموسريعة وتيرة  -

 . 1889-1891بين  السكان ما لنمومتراجعة وتيرة  -

 .8012-8009و، 8009-1889بين  السكان ما لنمو مستقرةوتيرة  -

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  لشرق الجزائري المدن الكبرى لبالحواضر و تطور سكان التجمعات المحيطة : 88شكل                 
1811-8012 

 

. لشرق الجزائري المدن الكبرى لكما نسجل االختالف البّين في حجم سكان التجمعات المحيطة ب
يسير نحو تشكيل  الذي - 10 :شكل – قسنطينة وعنابة حاضرتي على مستوى حجم كبير نجد من جهة ف

 ..حجم صغير لسكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف أخرى مدن كبيرة، ومن جهة 
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 الكبرى  مدنبالحواضر والتطور عدد سكان التجمعات المحيطة : 10شكل 
 8012-1811 لشرق الجزائري ل
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 يالســـكـــنـ الـــحــــراك.1           
 حركة واسعة في االنتقال من المدينة واإلقامة في المحيط بها   

 

 الحضرية ةكيالذي يعّد من أهم مظاهر الدينامي 13الحراك السكنيلقد ركزنا في دراستنا لمؤشر 
أحد أهم أوجه التحوالت التي و . المدن الكبرى للشرق الجزائري الحواضر و المجاالت المحيطة ب التي شهدتها

، األسر حجم ،سرمكان إقامة األ :أساسية وهي مؤشرات أربعة استخدمنا ،للوقوف على حقيقتهاو . ميزتها
   .هذه المجاالتالتحوالت التي شهدتها  ونوع ،طبيعةوذلك من أجل معرفة . لألسر والمهنية ،العمرية ةبنيال

 :مكان إقامة األسر. 1.1

يعّد مؤشر حركة تغيير مقّر اإلقامة السكنية من أهم الدالالت المحددة ألصول سكان التجمعات 
لذلك وحسب طبيعة التجمعات المدروسة وتفاديا للبس اعتمدنا على اإلقامة السابقة . المحيطة بالمدن

 .للسكان الجددالتي كانت قبلها، للوقوف على األصول الحقيقية ، وأيضا لألسر
 لمجال المحيط بمدينة قسنطينةا : 

 833 منها نجد. أسرة أجابت على هذا السؤال 922فقط  ،أسرة مّسها االستبيان 2172من أصل 
في المدينة  %97.39ترتفع هذه النسبة إلى . %37.19أسرة جاءت من مدينة قسنطينة وشكلت نسبة 

وتأتي في المستوى الثاني   -11: شكل – %81.87الجديدة علي منجلي، وتنخفض في بكيرة إلى نسبة 
، %19.91، ديدوش %18.19ترتفع في كّل من الخروب بنسبة % 12.31أسر من عين المكان بنسبة 

. وتقل عن المتوسط في بكيرة وتنعدم تماما في المدينة الجديدة علي منجلي. %19.12عين سمارة بنسبة 
أما الرافد الثالث ألصل السكان من خالل محّل اإلقامة السابقة فهي بلديات الوالية التي تقع قريبة منها، 

أما . خاصة من حامة بوزيان، بني حميدان وزيغود يوسف% 13.97خاصة بكيرة التي تشكل نسبتهم 
 %23.19، ترتفع في الخروب إلى نسبة %22.72كان من خارج والية قسنطينة فنسبتهم لم تتجاوز الس

 .وتقّل تماما في باقي التجمعات. %22.93وعين سمارة بنسبة % 21.19وديدوش مراد بنسبة 
 
 

                                                 

مجال العيش الذي قد يكون  يعرف الحراك السكني بتحويل مكان اإلقامة عن طريق تغيير السكن األصلي، وبالتالي تغيير: 81
حضرية بقسنطينة، أطروحة دكتوراه علوم في  يةجغار عايدة، الحراك السكني كديناميك: انظر. اختياريا أو اضطراريا أوموجها

    .01، 00، ص 0482سنة التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 نسب سكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينةتوزيع : 11شكل           
  اإلقامة السابقة لألسرةحسب مكان            

 

إلى  تأّما إذا تطرقنا إلى محّل اإلقامة التي كانت قبلها فالنسبة العامة من مدينة قسنطينة تراجع
وارتفاع نسبة القادمين من الواليات . وبالتالي نجد نصف السكان أصلهم حضر - 18: شكل -% 32.91

 من عين المكان إلىواستقرار نسبة السكان ، %11.31األخرى خاصة من الشرق الجزائري إلى 
11.31%. 

 
  حسب اإلقامة التي قبلها  توزيع نسب أسر التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة: 18شكل         
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 المجال المحيط بمدينة عنابة : 
من األسر التي مّسها االستبيان كانت تقطن قبل ذلك % 31.93نسجل أّن نسبة في حالة عنابة 

، %38.11ـ، ثّم سيدي عمار ب%79.11ترتفع النسبة في البوني إلى  - 11 :شكل -في مدينة عنابة 
ألصل ل ثانيونسجل في المستوى الثاني تواجد من بلديات الوالية كمصدر . %83.33والحجار بنسبة 

في % 23.99و، %19.18اصة في الحجار التي ترتفع إلى خ% 27.98لسكان وذلك بنسبة الجغرافي ل
أّما المكّون المحلي ألصل السكان فهو ضعيف، بلغت نسبته . في البوني% 17.99سيدي عمار، و

 .%11.81، وأقّلها في الحجار بنسبة %19.21أعلى نسبة في سيدي عمار بـ. % 13.77
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 التجمعات المحيطة بمدينة عنابة توزيع نسب أسر: 11شكل     
  حسب اإلقامة السابقة لألسرة     

 

أّما من حيث اإلقامة التي كانت قبلها، فاالستبيان كشف تراجع االنتساب إلى المدينة، بحيث 
ن منفس الشيء في سيدي عمار التي نزلت . %33.39إلى % 79.11انخفضت في البوني من نسبة 

 – 11: شكل -%12.83إلى % 83.33في الحجار التي انخفضت من  أيضاو . %19.11إلى % 38.11
وفي المقابل نسجل ارتفاعا في أصول أخرى لم تبرز في السؤال األول، بحيث نجد على مستوى 

البوني بروز تأثير الروافد من وفي . %82.97الحجار ارتفاع نسبة السكان من خارج الوالية إلى نسبة 
في حين نسجل في سيدي عمار ظهور السكان . خارج الوالية، ومن البلديات المجاورة لها من نفس الوالية

 .من البلديات المجاورة لها في نفس الوالية، مع وجود للعنصر المحلي للمنطقة
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 توزيع نسب أسر التجمعات المحيطة بمدينة عنابة حسب اإلقامة التي قبلها : 11شكل 

 
 

 المجال المحيط بمدينة سطيف: 
أّن األصل الجغرافي للسكان من حيث مؤشر اإلقامة السابقة لألسر يظهر لنا تعدد متوازن في 

، ثمّ  من داخل الوالية %17.79فاإلقامة السابقة في مدينة سطيف تشكل نسبة   - 12: شكل – روافده
 بنسبة، لتبقى األصول من خارج الوالية %11.11حلية فتمثل نسبة م، أمّا اإلقامة ال%11.93بنسبة 
من فرماتو وعين الطريق والحاسي  كلّ  أكثر من نصف سكان أنّ  هامةال ظات ومن المالح .23.11%

في حين أوالد صابر وعين السفيهة وشوف الكداد يمثل األصل المحلي النسبة الغالبة . من مدينة سطيف
ليبقى تجمع قاوة الوحيد الذي يغلب عليه وجود السكان من . %11.33إلى ، %88.17 ةفيها، وذلك بنسب

 .واليةال
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  التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب اإلقامة السابقةنسبة سكان توزيع : 12شكل  

 

 

أّما من حيث اإلقامة التي كانت من قبلها فنسجل التراجع الكبير لنسبة السكان القادمين من مدينة 
. %12.39إلى  %31.89وخاصة في الحاسي أين كان التراجع كبيرا من نسبة  - 11 :شكل -سطيف

في حين ارتفعت النسبة عن السابقة في شوف الكداد وذلك من . %13.71إلى % 37.99وفرماتو من 
في المقابل ارتفاع كبير لنسبة . %11.77إلى % 17.97، وأوالد صابر من %81.17إلى % 13.13نسبة 

 . واستقرار في أوالد صابر وشوف الكداد. العنصر المحلي في كّل من فرماتو، عين الطريق، والحاسي
 

 
 نسبة سكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب اإلقامة التي قبلهاتوزيع : 11شكل       
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 :حوصلةال
 

لشرق الجزائري مدن الكبرى لحواضر والالأصل سكان التجمعات المحيطة ب أنّ  ،ا سبقنستنتج ممّ 
السكن وأّن في غالب األحوال شّكل . التي قبلهاإلقامة مع بروز الرافد الريفي في مؤشر ا ،من المدينة األم

الدافع الرئيسي لتنقلهم نحو التجمعات القريبة من المدينة، ونستثني في ذلك سطيف التي وجدنا فيها نسبة 
السكان المقيمين في التجمعات المحيطة بها من المدينة األم تقّل عن المتوسط، بحيث سجلت أضعف 

 . ننسبة مقارنة بالمدينتين األخيرتي

. وبدرجة أقل في عنابة ،السكان، هو بلديات الوالية خاصة في سطيفأّما المورد الثاني ألصل 
 . %18.01 نسبة أّما من باق الواليات األخرى فنسبتهم ضعيفة ما عدا في قسنطينة التي بلغت

فحسب اإلقامة السابقة لألسر نجد أّن  .والمحصلة أّن أصول سكان التجمعات المحيطة متعددة
، وتنخفض في %37.19هي األعلى، ولكنها تزداد في قسنطينة إلى نسبة السكان من المدينة األم 

في سطيف، ويقّل  %11.38ثّم نجد األصل الريفي المحلي الذي يرتفع إلى نسبة . %81.79سطيف إلى 
 :كانت كاآلتيخالصة وال. في عنابة% 28.11إلى نسبة 

 .زاوج بين األصل الحضري واألصل المحلي الريفيتمدينة قسنطينة ت -

 .من الواليات المجاورةالروافد تعدد و  ،األصل الحضري بين مدينة عنابة  -

 .واليةال بلديات بعض منو العنصر المحلي الريفي، و األصل الحضري  بينمدينة سطيف  -

 :الجديدةسر األحجم  :األســـرةبنية . 801

كان  الجزائري لشرق الكبرى ل مدنالحواضر والأّن دراسة بنّية األسرة في التجمعات المحيطة ب
وبالتالي نتساءل عن . كنتيجة مباشرة للحراك السكني لألسر، المختلفة تهاابهدف معرفة طبيعة تركيب

هل هي مماثلة للتجمعات الريفية أم حضرية ؟ أو . حقيقة األسر المتوطنة حديثا في هذه المجاالت
 .هاعدد أفراد حيثنحاول في هذا الصدد تناولها من . تلفةمخمميزات تشكل بنموذج خاص 

 المجال المحيط بمدينة قسنطينة: 
بالتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن  أّن تركيبة األسرة 

 13.11فقد قّدر متوسط حجم األسر في مدينة قسنطينة بـ - 11: شكل - مماثال لمدينة األم 1119لسنة 
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يرتفع المتوسط في بكيرة . أسرة في التجمعات المحيطة بالمدينة/ فرد  13.39فرد لألسرة الواحدة، مقابل 
 . 13.21وينخفض في المدينة الجديدة علي منجلي إلى . 13.31، وديدوش مراد 13.91إلى 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 8009متوسط حجم أسر التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة : 11شكل     
 

أّما من حيث توزيع األسر حسب عدد أفرادها فقد بّين االستبيان الميداني الذي اجريناه سنة 
.             أفراد لألسرة 13من أسر التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة متوسط عدد أفرادها % 17.31، أّن 8018

، والمدينة الجديدة علي %29.11كّل التجمعات تقارب المتوسط إاّل بكيرة التي سجلت نسبة   –19: شكل –
أفراد لألسرة الواحدة يصل إلى  13ثّم في المستوى الثاني أسر بمتوسط حجم . %11.82منجلي بـ

. من األسر% 11.27، وكّل التجمعات في مستوى المتوسط ماعدا المدينة الجديدة التي حققت 13.97%
من األسر، وكّل األسر حققت المتوسط  %23.71أّما متوسط حجم األسر بأربعة أفراد فالنسبة قدرت بـ

 .%27.97من األسر، وديدوش مراد نسبة  %29.81، والمدينة الجديدة بـ% 13.11مثل بكيرة بنسبة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  8018سنة  توزيع نسب أسر التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة حسب عدد أفرادها: 19شكل       
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 متوسط حجم ضئيل لألسرة: المجال المحيط بمدينة عنابة 

أسرة، /فرد 18.93سجلت التجمعات المحيطة بمدينة عنابة متوسط ضعيف لحجم األسر قدر بـ
/ فرد 18.91أسرة في سيدي عمار، وينخفض إلى /فرد 13.21يرتفع إلى . مقارنة بتجمعات المدن األخرى 

 .في باقي التجمعاتأسرة 

فنجد نفس التركيبة، بحيث حوالي  - 18: شكل –أفرادهاأّما فيما يخص توزيع األسر حسب عدد 
من % 81وحوالي . أفراد 13و 18من األسر في سيدي عمار يتراوح متوسط عدد أفرادها ما بين % 81

 .من األسر في الحجار بنفس التركيبة من األفراد% 19األسر في البوني، و
 

 
 
 
 
 

 

 
 8009المحيطة بمدينة عنابة  متوسط حجم أسر التجمعات: 18شكل                 

 
 
 
 

في الحجار، % 17.89بلغت نسبتها  - 10: شكل - نسب معتبرة ألسر ذات ستة أفراد كما نالحظ
طفيف لألسر ذات السبعة أفراد، ارتفاع ز و بر و  .في سيدي عمار% 13.99في البوني، و% 17.11و 

  .في سيدي عمار% 21.17في البوني، و% 21.97مقابل  ،%28.33بحيث سجلت في الحجار نسبة 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8018توزيع نسب أسر التجمعات المحيطة بمدينة عنابة حسب عدد أفرادها سنة : 10شكل 
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 متوسط حجم مرتفع نسبيّا لألسرة: المجال المحيط بمدينة سطيف 

 مقابلأسرة، / أفراد 13تقريبااألسرة في التجمعات المحيطة بمدينة سطيف  بلغ متوسط حجم
تجاوزه بقليل . تقريبا كّل التجمعات لها نفس المتوسط – 11: شكل – .للمدينة أسرة/ فرد 13.31متوسط 

 13.33أسرة، وانخفض عنه بقليل تجمع عين الطريق بمتوسط حجم /فرد 13.79شوف الكداد بمتوسط 
 .أسرة/فرد

 
 

 
 8009بمدينة سطيف  متوسط حجم أسر التجمعات المحيطة: 11شكل        

 
 
 
 

من األسر عدد % 19.93نجد حوالي  ناأّما فيما يخص توزيع األسر حسب عدد أفرادها، فإنّ 
من األسر، عين الطريق بنسبة % 13.91خاصة في أوالد صابر بنسبة  – 18: شكل –أفرادها خمسة 

، خاصة  تجمع %11.18نسبتها فأفراد  13أّما األسر بعدد . %17.89، وشوف الكداد بنسبة 11.31%
، خاصة %21.81تأتي األسر بأربعة أفراد بنسبة  ثمّ . %19.39الحاسي بنسبة  ،%12.17فرماتو بنسبة 

 .%11.98تجمع عين الطريق بنسبة 
 

 
 8018توزيع نسب أسر التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب عدد أفرادها سنة : 18شكل        
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 :الحوصلة

المدن الكبرى للشرق الحواضر و لتركيبة األسر في التجمعات المحيطة بنستنتج من دراستنا 
 .أسرة/فرد 13.99 بلغففي سطيف  - 11: شكل - األسر الجزائري، أّن هناك تفاوتا خفيفا في متوسط حجم

 . في قسنطينة كوسط بينهما% 13.39قابل مأسرة، /فرد 18.93فقدر بـأّما في عنابة 
 

 
 
 
 
 

 

 8009المدن الكبرى للشرق الجزائري بالحواضر و  متوسط حجم أسر التجمعات المحيطة: 11شكل           
 

 

فنجد قسنطينة يغلب عليها نمط األسر ذات  - 11: شكل -أّما من حيث توزيع األفراد على األسر 
، في المقابل سطيف يغلب عليها األسر ذات الخمسة والستة أفراد %31.11األربعة والخمسة أفراد بنسبة 

 . وخمسة أفراد ،من األسر ذات ستة% 89.18أّما في عنابة فنجد . من مجموع األسر% 31.19بنسبة 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  8018 المدن الكبرى للشرق الجزائري حسب عدد أفرادهاالحواضر و التجمعات المحيطة بنسب أسر : 11شكل  
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 :البني ة العمرية. 1.1
 بنّية عمرية شاّبة: المجال المحيط بمدينة قسنطينة. 

 بما فيهامالمح الالتركيبة العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة نفس  نالحظ على
 - 12: شكل - %33.33 نسبة سنة إلى 13فهي تتميز بارتفاع نسبة الشباب األقل من . المدينة أم

سنة التي قدرت  71مع مالحظة ظهور فئة أكثر من % 13.97سنة إلى  31وانخفاض نسبة الشيوخ فوق 
 .كّل هذه النسب متشابهة في التجمعات المحيطة بالمدينة. %11.11بـ 

 

  
 

 

 8009العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة حسب تعداد  ةالبني  : 12شكل 
 

 تركيبة عمرية شابة: المجال المحيط بمدينة عنابة 

أّما التركيبة العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة فتحمل نفس مالمح المدن األخرى 
سنة إلى  13وهي متمثلة في ارتفاع نسبة الشباب التي تقّل أعمارهم عن  – 11: شكل –للشرق الجزائري 

، مع بروز أيضا لفئة أكثر %17.91سنة إلى  31وانخفاض نسبة الفئة العمرية األكثر من . 38.18%
كّل هذه النسب مماثلة في بقية . من مجموع السكان %11.91سنة التي أصبحت تمثل  71من 

 .التجمعات
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 8009العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة حسب تعداد  ةالبني  : 11شكل            
 

 

 فئة الشبات مرتفعة جدا: المجال المحيط بمدينة سطيف 

.         التركيبة العمرية للتجمعات المحيطة بمدينة سطيف تختلف نسبّيا عن تجمعات مدينة قسنطينة
 ،%71.93سنة مرتفعة تصل في المتوسط إلى  13بحيث نسبة الفئات العمرية األقل من  - 11: شكل –
سنة إلى  71، وبروز نسبي لفئة أكثر من %13.11سنة إلى  31قابل انخفاض نسبة األكثر من م

 .في قسنطينة %11.11مقابل  11.82%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 8009العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب تعداد  ةالبني  : 11شكل    
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 :الحوصلة
مدن الكبرى للشرق حواضر والنستنتج مما سبق تحليله أّن الهرم السكاني للتجمعات المحيطة بال

    والذي يتميز بقاعدة شبه متقلصة تمثلها فئة. 8009الجزائري مثيل لهرم الجزائر عامة حسب تعداد 
وتنتهي  - 19: شكل -في قسنطينة %13.93وفي عنابة  %18.11سنة بنسبة تتراوح ما بين  1-28

في عنابة،  %17.11نسبة  ،سنة 31ر من بفئة األك تمثلأعلى الهرم  فيو . في سطيف %19.21بنسبة 
هي انتفاخ وسط الهرم الذي  األساسيةالميزة أمّا . في قسنطينة %13.97 ونسبةفي سطيف،  %17.19و

في عنابة،  %39.33مابين نسبة  مرتفعةتشكل نسب  التيسنة، و  39-23ما بين لالوسطة يمثل الفئات 
 .في سطيف %38.11وفي قسنطينة،  %33.17ونسبة 

 8009المدن الكبرى للشرق الجزائري بالحواضر و العمرية لسكان التجمعات المحيطة  ةالبني  : 19شكل 

 

 

 وظائف حضرية، ومتعددة: البني ة المهنية. 1.1

لمجاالت المحيطة بالمدن الكبرى للشرق لسكان امما ال شك فيه أّن التركيبة المهنية التقليدية 
والوظائف المتوطنة فيها  ،الجزائري قد تغيرت جذرّيا نتيجة التحوالت العميقة التي مّست أساسا السكان

 . حديثا
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  قسنطينةالمجال المحيط بمدينة: 

من المهن                    متنوعة فعلى مستوى تجمعات قسنطينة فإّن االستبيان الميداني بّين لنا تشكيلة  
% 12.31على رأسها موظفو اإلدارة الذين يشتغلون أساسا في المدينة األم وذلك بنسبة  - 18: شكل –

بعدها مهنة . %28.13ثّم تأتي مهنة األعمال الحّرة بمختلف فروعها بنسبة . من مجموع المشتغلين
 العمال في

كما انتبهنا إلى بروز . %13.13، والتعليم بمختلف مستوياته بنسبة %21.83الصناعة بنسبة 
من مجموع  %29.21هي النسبة المرتفعة للنساء العامالت التي وصلت إلى جديدة و ظاهرة اجتماعية 

وأيضا التراجع الكبير لمهنة الفالحة . %19.13باإلضافة إلى ارتفاع نسبة البطالين إلى . لموجودةالمهن ا
 .فقط %11.13التي سجلت نسبة 

 
 8018سنة  مهن أرباب األسر في المجال المحيط بمدينة قسنطينة: 18شكل 

 المجال المحيط بمدينة عنابة: 

أّن تشكيلة المهن التي تميز التجمعات المحيطة بمدينة عنابة، هي نفسها المشّكلة للمدن والمتمثلة 
فقد شكلت المهن . الموظفون والعمال واألعمال الحّرة والوظائف العامة: في التعدد للمهن والوظائف، مثل

. من مجموع المهن - 20: شكل -% 31والوظائف في اإلدارة، والعمال، واألعمال الحّرة أكثر من 
في المقابل ارتفاع نسبة البطالين % 21باإلضافة إلى ارتفاع نسبة النساء العامالت إلى حوالي 

 .مع مالحظة التراجع الكبير لليد العاملة في الفالحة. والمتقاعدين
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 بطالون أطباء متقاعدون معلمون عاملون موظفون

 مدراء تقنيون مهندسون فالحون أعمال حّرة بناؤون
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 8018سنة  مهن أرباب األسر في المجال المحيط بمدينة عنابة: 20شكل       
 

 وظائف بسيطة: المجال المحيط بمدينة سطيف 

أّن التركيبة المهنية للتجمعات المحيطة بمدينة سطيف بسبطة جدا، بحيث تختصر على العمال 
ثّم الموظفون في مختلف القطاعات بنسبة  - 21: شكل -% 11.21البسطاء الذين يشكلون أعلى نسبة بـ

، وفي المستوى الثالث مهنة األعمال الحّرة خاصة في التجارة والخدمات العامة التي يحتاجونها 12.99%
 .%22.99السكان اعتيادّيا بنسبة 

هيكل مهن هذه التجمعات، وهي وجود نسبة  فيكما الحظنا مهن أخرى ذات بعد اجتماعي 
 . %23.83 ع نسبة البطالة إلىباإلضافة إلى ارتفا. %17.11معتبرة من النساء العامالت وصلت إلى 

 
 

 8018سنة  مهن أرباب األسر في المجال المحيط بمدينة سطيف: 21شكل      
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 نساء عامالت أطباء فالحون أعمال حّرة بطالون متقاعدون معلمون عاملون موظفون
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 :الحوصلة
نستنتج مما سبق أّن هناك تشابها عاما في هيكل المهن والوظائف بين التجمعات المحيطة 

 –االختالفات البسيطة في النسبمدن الكبرى للشرق الجزائري، على الرغم من وجود بعض حواضر والبال

 :يومن بين أوجه التشابه نجد ما يل  - 21، 21، 28: أشكال
 .وجود تنوع في وظائف ومهن توجد عادة في المدن مثل التعليم، التجارة، اإلدارة والمهن التقنية -

 .في المرتبة الثانية ة الصناعية واألشغال العموميةتأتي مهنة العمال -

 .تأتي بعد ذلك مهنة األعمال الحّرة والتجارة والخدمات -

 .التعليم والتطبيب واإلدارة :مثلتمثيل نسب معتبرة للعنصر النسوي في هيكل المهن والوظائف  -

 .ريفيةالغياب الشبه كلّي لمهنة الفالحة على الرغم من أننا في أوساط  -
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 للسكان الحـراك الـتنـقـلي.1
 تدفقات يومية كثيفة للسكان نحو المدينة األم   

 
 

اجتماعي ووظيفي، قائم على الحركة لمسافات -أصبحت المدينة الحديثة عبارة عن نظام مجالي
هذا النظام الجديد من الصورة النمطية  غّير. مناطقها وأطرافها باتجاه ،ممتدة خارج حدودها التقليدية

 .لحدود ووظيفة المدينة وبالتالي من معالمها

والتنقل التي تساهم بنشاط كبير في تنظيمها الهيكلي المتباين، الذي يغّدي  مدينة اليوم هي الحركة
ل لذلك في دراستنا لهذه الحركية بين المدينة ومحيطها الحضري من خال. أساسا الضواحي واألطراف

تنكشف لنا عسى أن  LA MOBILITE RESIDENTIELLEعاملي التنقل اليومي، والتغيير المستمر لمحّل السكن 
مدن الكبرى للشرق حواضر والوالممارسات المجالية لسكان التجمعات المحيطة بال تبعض السلوكيا

 :نتناول في هذا السياق الحراك التنقلي للسكان .الجزائري 

 : لمجال المحيط بمدينة قسنطينةلسكان ا الحراك التنقلي. 101

 التوجه اليومي نحو المدينة: اتجاهات الحراك التنقلي للسكان 
. أّن الميزة الجديدة لسكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة هي التردد اليومي على المدينة

وهي نفس . منهم يتنقلون يومّيا للمدينة% 91.33أسرة بّين أّن نسبة  971فاالستبيان الميداني الذي مّس 
ويقّل . هذا االرتباط في ديدوش مراد والخروب وعين سمارة يرتفع  – 22: شكل –الميزة في كّل التجمعات 

ويكشف حجم هذه . على التوالي% 31.39، و%33.37نوعا ما في بكيرة والمدينة الجديدة إلى نسبة 
 .الذي ال تزال تمارسه المدينة إلى حدنا اليوم التنقالت اليومية مدى االستقطاب الكبير

بالمدينة المركزية  المحيطة  فالشكل يترجم مدى حجم االرتباط اليومي لسكان التجمعات السكانية
وهي المدينة األم، سواء من حيث هي مكان الميالد الذي يشّكل نسب معتبرة من السكان، وبالتالي 
االرتباط الوجداني واالجتماعي بها، على الرغم من التطور الحاصل في الخدمات والتجهيزات في معظم 

الخدمات األساسية التي ألف  التجمعات المحيطة، أم من حيث هي مكان العمل، ووجود الكثير من
 . ، مع قلتها وعدم تنوعها على مستوى التجمعات المحيطة بهاالسكان عليها
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 8018 سنة ترددات سكان التجمعات المحيطة على مدينة قسنطينةنوع : 22شكل         
 

 

 دوافع متعددة يحركها العمل: دوافع الترددات على مدينة قسنطينة. 
 

ومن بين أهم الدوافع . كّل السكان يترددون على المدينة األم، وكّل واحد منهم له مبرره الخاص
يرتفع . من مجموع التنقالت إلى المدينة% 13.99لذي يشكل وحده نسبة ا - 21: شكل –نجد العمل 

 %.89.11أساسا في المدينة الجديدة علي منجلي إلى نسبة 

 8018سنة  التجمعات المحيطة على مدينة قسنطينةسكان تنقل دوافع : 21شكل 
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األهل زيارة الدراسة التداوي التسوق العمل  الترويح 
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خاصة الخروب بنسبة . %13.19ثّم يأتي التسوق وقضاء مختلف الحاجيات من المدينة بنسبة 
ثّم نجد التداوي والتطبيب في المستوى الثالث خاصة بكيرة، . %19.71، والمدينة الجديدة بنسبة 11.1%

الدراسة، زيارة األهل : نجد وبنسب بسيطة دوافع متعددة مثل وفي األخير. المدينة الجديدة، وعين سمارة
 .من كّل التجمعاتو والنزهة في المدينة 

 السيارة بكل أنواعها الوسيلة األساسية للتنقل نحو المدينة :إلى المدينة وسائل التنقل 

وخاصة السّيارة  - 21: شكل -كّل الوسائل تستعمل في التنقل اليومي للسكان نحو مدينة قسنطينة 
% 13.37في حين تبقى الحافلة الجماعية ال تستعمل إال بنسبة . بكّل أنواعها الخاصة، واألجرة، والفرود

، عين سمارة %83.11، وديدوش مراد بنسبة %32.81من السكان، والتي ترتفع في بكيرة إلى نسبة 
 .%19.91روب بنسبة ، والخ%13.13وتنخفض في المدينة الجديدة إلى نسبة . %88.88بنسبة 

أّما فيما يخص استخدام السّيارة، فتأتي السّيارة الخاصة في المقام الثاني من وسائل النقل بنسبة 
في المدينة الجديدة علي % 12.71في الخروب، وبنسبة % 81.12تحتل الصدارة بنسبة و . 11.89%
فسّيارة . كما نسجل دور سّيارة الفرود في مساهمتها في النقل، مقابل الدور الهزيل لسّيارة األجرة. منجلي

% 11.93ترتفع هذه النسبة أساسا في بكيرة بنسبة . من مجموع الوسائل% 21.33الفرود تساهم بنسبة 
 %.11.39والمدينة الجديدة بنسبة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  8018سنة نحو مدينة قسنطينة التجمعات المحيطة سكان وسائل تنقل : 21شكل      
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  السّيارة وسيلة نقل ضرورية لألسرة: السي احيةنصيب األسر من السي ارات 

لقد بّين االستبيان الميداني في مجال الحراك اليومي للسكان، أّن األسرة في التجمعات المحيطة 
تنقالتها على السّيارة الخاصة التي أصبحت وسيلة ضرورية للسكن في هذه بمدينة قسنطينة تعتمد في 

 الجماعي المناطق البعيدة عن المدينة األم من جهة، وكذا الترّدي الفاضح في مستوى خدمات النقل
لقد سجلت التجمعات . من األسر تملك سّيارة خاصة% 83.13مّما جعل حوالي . والتنقل من جهة ثانية

وصلت في الخروب  - 29: شكل -سر للسّيارات، األنة قسنطينة نسب مرتفعة في امتالك المحيطة بمدي
وعين سمارة . %88.17المدينة الجديدة بنسبة . حسب اإلحصاء األخير %19.31مقابل % 31.91إلى 

 . 8009حسب إحصاء % 13.9مقابل % 81.18بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 8018-8009 بالتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينةنسب امتالك األسر للسي ارة السي احي ة : 29شكل 
  

لقد تبّين من االستبيان ارتفاع نصيب أسر التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة من السّيارة 
أسرة تملك السّيارة الخاصة، أي بنسبة امتالك  812أسرة وجدنا  928الخاصة، بحيث من أصل 

وتكون قريبة من المتوسط في كّل  - 28: شكل -% 31.91ترتفع هذه النسبة في الخروب إلى . 83.13%
، وديدوش مراد بنسبة %81.18، عين سمارة بنسبة %88.17من المدينة الجديدة علي منجلي بنسبة 

 .في بكيرة% 11.11في حين تنخفض إلى . 81.11%
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أسرة تملك سّيارة واحدة، أي بنسبة  193أسرة التي تملك سّيارة خاصة، نجد  812ومن مجموع 
، في كّل من عين سمارة، والمدينة الجديدة، %19.17أسرة تملك سّيارتان بنسبة  18و. 92.39%

 .لتبقى أسرة واحدة فقط من عين سمارة تملك ثالث سّيارات. والخروب
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 8018سنة  ةبالتجمعات المحيطة بمدينة قسنطيننسب امتالك األسر للسي ارة السي احي ة : 28شكل         
 

 

 :مجال المحيط بمدينة عنابةللسكان احراك التنقلي ال-8.1
 تراجع حراك التنقالت اليومية نحو المدينة: اتجاهات الحراك التنقلي للسكان 

التنقالت اليومية للسكان نحو مدينة  سيطرةالحظه على نتائج االستبيان للعينات، هو نأّن ما 
ن كانت أقل من حالة قسنطينةعنابة من مجموع % 39.11النسبة  بلغتالبوني  فيف - 10: شكل –، وا 

  .معتبرة يةسبوعاألالتنقالت لتبقى . الحجارفي % 81.19.92، وسيدي عمارفي % 38.29العينة، مقابل 

 

 8018المحيطة بمدينة عنابة نوع ترددات سكان التجمعات : 10شكل     
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 دوافع متعددة للتنقل للمدينة: دوافع ترددات السكان على مدينة عنابة 

ويبقى دافع . تتميز مدينة عنابة بتعدد دوافع استقطابها اليومي لسكان تجمعاتها المحيطة بها
ثّم يأتي دافع  – 11: شكل –من مجموع التنقالت نحو المدينة % 19.18العمل على رأس المحركات بنسبة 

، والترويح والتنزه بنسبة %12.71يليها التداوي بنسبة . %11.91التسوق وقضاء الحاجيات المختلفة بنسبة 
. في البوني% 11.33، وتنخفض إلى %11.87ترتفع نسبة دافع العمل في سيدي عمار إلى  %. 28.93

ي هيكل التنقالت نحو المدينة ثّم تأتي أعمال التسوق وقضاء مختلف الحاجات في المستوى الثاني ف
، وسيدي عمار إلى %17.99خاصة اليومية منها واألسبوعية، التي ترتفع خاصة في البوني إلى نسبة 

ويأتي دافع التداوي وشراء األدوية في المرتبة الثالثة في تنقل السكان نحو مدينة عنابة . %11.98نسبة 
، مقابل نسب متوسطة في باقي %11.28تها إلى وهذا للضرورة، وخاصة في الحجار التي ترتفع نسب

كما نالحظ أّن التنزه والترويح على النفس يعّد من األسباب المعتبرة في التنقالت نحو . التجمعات
 .%12.11المدينة، وهو قليل الوجود في باقي المدن األخرى المدروسة، وخاصة من البوني بنسبة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8018سنة  التجمعات المحيطة على مدينة عنابةسكان  تنقلدوافع : 11شكل 
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 كل الوسائل تستخدم للتنقل نحو المدينة: وسائل التنقل إلى المدينة. 

خاصة الحافلة التي  - 18: شكل -كّل الوسائل مستعملة في التنقل اليومي للسكان نحو المدينة 
لصالح السّيارة بكّل أنواعها، وخاصة سّيارة % 89.92من السكان، مقابل نسبة  %89.11تستعمل بنسبة 
 %.28.73، وسّيارة الفرود بنسبة % 22.93، تليها السّيارة الخاصة بنسبة %11.12األجرة بنسبة 

في البوني،  %88.11، مقابل نسبة %37.72ترتفع نسبة استخدام الحافلة في الحجار إلى 
ص وسائل النقل األخرى نجد السّيارة ترتفع أّما فيما يخ. %81.37لتنخفض في سيدي عمار إلى نسبة 

ثّم تليها . منها% 13.11وخاصة سّيارة األجرة التي تمثل نسبة  %33.37نسبة استخدامها في البوني إلى 
 لتبقى. %12.99، وخاصة النقل بواسطة سّيارة الفرود التي تقدر نسبتها %89.79سيدي عمار بنسبة 

 .%12.13، وخاصة سّيارة األجرة بنسبة %81.19الحجار بنسبة استعمال السّيارة ضعيفة تقدر بـ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 8018سنة  عنابة وسائل تنقل السكان التجمعات المحيطة نحو مدينة: 18شكل 
 

 السّيارة كملجأ ضروري لتغطية النقص: نصيب األسر من السي ارات الخاصة 
بّين االستبيان الميداني على مستوى التجمعات الرئيسية المحيطة بمدينة عنابة، أّن استخدام 

، بحيث وجدنا أّن األسر التي تملك %89.92السّيارة في مجال الحراك اليومي للسكان قد بلغ نسبة 
من  -11: شكل –فقط % 17.81أسرة، أي بحوالي  981أسرة من أصل  112حوالي  السّيارة الخاصة

 ،أسرة 193أسرة مالكة للسّيارة من أصل  91ففي تجمع البوني سجلنا .  األسر المستهدفة في االستبيان
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من األسر المالكة للسّيارة في سيدي % 19.71من األسر، مقابل تراجع النسبة إلى % 13.31أي بنسبة 
وى تجمع من مجموع األسر على مست% 12.22وبنسبة  ،أسرة  139أسرة من أصل  77و. عمار

 .  الحجار

 
 8018سنة بالتجمعات المحيطة بمدينة عنابة نسب امتالك األسر للسي ارة السي احي ة  :11شكل 

 

 :مجال المحيط بمدينة سطيفللسكان ا حراك التنقليال-101

 ارتباط يومي كثيف بالمدينة األم: اتجاهات الحراك التنقلي لسكان سطيف 
أّن ما يميز العالقات بين مدينة سطيف والتجمعات المحيطة بها، هي التنقالت اليومية الكثيفة 

وذلك في كّل التجمعات التي مّسها  – 11شكل  –من مجموع التنقالت % 79.97التي وصلت نسبتها إلى 
 .في حين سجلت التنقالت األسبوعية وحسب الضرورة نسب بسيطة. االستبيان
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 دوافع الترددات السكان على المدينة: 

هي نفس الدوافع المحّركة للتنقالت الكثيفة لسكان التجمعات المحيطة بحواضر الشرق الجزائري، 
للتداوي، ونسبة % 19.22، مقابل %11.29فالعمل شكل نسبة  – 12: شكل –العمل، والتسوق، والتداوي 

 .تجمعات السكانية المحيطة بالمدينةوهي نفس الصورة مكررة في كّل ال. للتسوق % 13.71
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 8018 سنة  سكان التجمعات المحيطة على مدينة سطيف تنقلدوافع : 12شكل          
 

 الحافلة هي الوسيلة الرئيسية للتنقل: وسائل التنقل نحو مدينة سطيف 
تبقى الحافلة الوسيلة األساسّية للتنقل عبر كّل التجمعات المحيطة بمدينة سطيف وذلك بنسبة 

للدراجة الّنارية التي سجلنا % 11.23للسّيارة بكّل أنواعها، ونسبة % 13.93، مقابل نسبة 31.91%
 . عين الطريقتجمع وجودها فقط في 

% 17.18تراجع فيها دور الحافلة إلى نسبة ليبقى االستثناء الوحيد في تجمع أوالد صابر التي ي
 .بكّل أنواعها خاصة السّيارة الخاصة واألجرة والفرود كل معا - 11: شكل –لصالح الّسيارة 
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 8018سنة  وسائل تنقل سكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف: 11شكل                
 

 امتالك محدود: نصيب األسر من السي ارات الخاصة 
وذلك بنسبة  -11: شكل -أسرة فقط تملك السّيارة،  213أسرة وجدنا  387من خالل استبيان لـ 

أسرة ونسبة  11، ثّم أوالد صابر بـ%17.11أسرة بنسبة  83ترتفع في عين الطريق إلى . 12.11%
أسرة  29لتنخفض في كل من فرماتو إلى . %12.19، ثّم نفس العدد في الحاسي وبنسبة 11.92%
 . %22.11أسرة وبنسبة  21، وشوف الكداد بـ%27.33بنسبة 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 8018 في التجمعات المحيطة بمدينة سطيف السي احيةنصيب األسر في امتالك السي ارة : 11شكل 
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إّن مقارنة مؤشر امتالك األسر للسّيارة على مستوى التجمعات العمرانية المحيطة بمدينة سطيف 
أّن  1121والدراسة الميدانية التي أجريناها في شهر ماي  8009من خالل نتائج اإلحصاء األخير لسنة 

فمثال في تجمع عين  -19: شكل –هناك تطورا ملحوظا في امتالك السّيارة على مستوى هذه التجمعات 
حسب  8011ارتفعت سنة % 11.8الطريق كانت نسبة األسر التي تملك السّيارة في اإلحصاء األخير 

 .، وهي نفس المالحظة في كل التجمعات%17.11العينة العشوائية إلى نسبة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 8018 -8009 سنةبالتجمعات المحيطة بسطيف  سي احيةال ةار نسبة امتالك األسر للسي  : 19شكل 
 
 

 

 :حوصلةال

المدن الكبرى للشرق بالحواضر و لسكان التجمعات المحيطة تنقلي نستنتج من دراسة الحراك ال
 بحيث. الجزائري، أّن هناك ارتباطا كلّيا لسكان التجمعات العمرانية بالمدينة المركزية أو المدينة األم

لكن ما نالحظه  .في قسنطينة وسطيف -18: شكل -عالية جدا لمستويات  اليوميةة التنقالت وصلت نسب
واالرتفاع المعتبر  ،%32.2اليومية التي سجلت نسبة لترددات االنخفاض النسبي لهو على مستوى عنابة 

 اليومي للسكانالتنقلي أّما المحركات التي تهيكل الحراك . %11.19 للترددات األسبوعية إلى بلغت نسبة
 -10: شكل – .العمل، التسوق والتداوي : الثالث وهيمدن فهي متشابهة وموزعة على نفس الترتيب في ال
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  8018 المدن الكبرى للشرق الجزائري بالحواضر و ترددات سكان التجمعات المحيطة : 18شكل 

أّما فيما يخص وسائل التنقل فنجد الحافلة الجماعية هي السائدة في كّل من سطيف بنسبة 
، في المقابل تمثل السّيارة عامة، سواء كانت %89.11ويقل استخدامها في عنابة إلى نسبة %. 90.63

نسبة فردية أم أجرة أم فرود الوسيلة األولى للتنقل في التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة وذلك ب
. في حين تحتل السيارة الفردية المرتبة األولى في النقل بالسّيارات في قسنطينة -11: شكل –% 38.11

 . وتأتي سيارة األجرة في المرتبة األولى في عنابة، والفرود كذلك في سطيف

 8018 المدن الكبرى للشرق الجزائري بالحواضر و التجمعات المحيطة  تنقل سكاندوافع : 10كل ش
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 المدن الكبرى للشرق الجزائري بالحواضر و  سكان التجمعات المحيطة تنقلوسائل : 11شكل     
 

 

 : الـنـقـل الـشبـه حـضـري .101
يمثل النقل الشبه حضري أهمية قصوى في ربط التجمعات المحيطة بمراكز المدن األم المنبثقة 

المدينة األم، وبالتالي ساعد وبسرعة ب القوي  وهذا الرتباطه. ضمان حركة التنقل اليومية الكثيفةعنها، و 
 . الجزائري للشرق مدن الكبرى حواضر والالمجاالت المحيطة بالونمو على تشكل 

الشرق الجزائري  ومدن نحاول في هذا السياق الوقوف على المؤهالت التي تتوفر عليها حواضر
تكثيف حجم االرتباط في خاصة الجماعي ضري من جهة، ومعرفة إلى أي مدى ساهم النقل الشبه الح

 .بين المدن ومجاالتها المحيطة بها
 : قسنطينة بواليةالنقل الشبه حضري -10101

بالنسبة لمحاور النقل الكبرى التي جعلت  ايحتّل المجال المحيط بمدينة قسنطينة موقعا استراتيجي
ليكون وبامتياز المحرك  - 18: خريطة -منه مجاال مفتوحا على جميع التدفقات ومن جميع االتجاهات 

باإلضافة إلى أّنه منطقة عبور بالغة األهمية على المستوى . للترددات، بين التوابع والمدينة األم
 . اإلقليمي، والجهوي 
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، وذلك بمجموع 11، 17، 79، 13، 11يمّر على المجال المحيط ستة طرق وطنية، أهمها رقم 
، %31.81تقدر نسبتها . كلم مجموع أطوال الوالية 117.179كلم من الطرق الوطنية من أصل  228.33

التي  14كلم من الطرق المحيطية 29.93كلم باإلضافة إلى  213.999ومجموع أطوال الطرق الوالئية بـ
 .وزيادة ديناميكية التنقل عبر المجال المحيط ،تلعب دورا أساسيا في تحقيق سيولة في حركة المرور

باإلضافة إلى الطريق السّيار الذي زاد من الديناميكية واالتصال السريع عبر المجال المحيط بمدينة 
في حركة تنقل  ثانوياعب دورا تلكلم من السكة الحديدية التي  97كما تمّر به حوالي. قسنطينة

 .األشخاص

يغطي النقل الشبه حضري لقسنطينة شعاعا يتجاوز به فضاء البلدية إلى التجمعات المحيطة بها، 
 8012فقد قدر عدد الخطوط الشبه حضرية سنة  – 80: جدول –مغطيا تقريبا كل مراكز بلديات الوالية 

خطا موزعا أساسا على التجمعات الرئيسة المحيطة بالمدينة، خاصة نحو المدينة الجديدة  21حوالي 
يليها . %11.98شخصا في اليوم، وبنسبة  19311التي تمثل لوحدها خمسة خطوط بطاقة نقل قدرها 

، ثّم %21.93، ليليها خط بكيرة بنسبة %12.91شخصا في اليوم بنسبة  17393قطب الخروب بطاقة 
 %.18.23، وأخيرا عين سمارة بنسبة %17.92ديدوش مراد بنسبة ، %19.19ة بوزيان بنسبة الحام

 
 

 
 8012والية قسنطينة سنة للنقل الشبه حضري باالمجال المغطى : 18خريطة 

                                                 
14: DPAT de la wilaya de Constantine, la wilaya en quelques chiffres, 2010. 
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 8012خطوط شبكة النقل الشبه حضري الجماعي لقسنطينة سنة  اتجاهات: 80جدول 
الحجم النظري 

 لمسافرينل

عدد المقاعد  الدوراتعدد 

 المشتغلة

عدد 

 الحافالت

 الخطوط

 وسط المدينة+  مسكن 1100الخروب  –اللوم 10 120 01 2520
 الخروب -بوالصوف  19 0052 01 1912
 الخروب-جبل الوحش 09 220 09 2290

 وسط المدينة+  مسكن 1100الخروب-سيدي راشد 19 0520 09 00090
 الحامة بوزيان –باب القنطرة  12 900 02 1520
 بكيرة –باب القنطرة  81 0020 02 2220
 ديدوش مراد -باب القنطرة  18 920 09 2900
 المدينة الجديدة علي منجلي-باب القنطرة  01 590 01 0220
 المدينة الجديدة علي منجلي-جبل الوحش  11 850 01 5950
 المدينة الجديدة علي منجلي-بوالصوف 18 690 01 4830

 المدينة الجديدة-اللوم 81 0220 01 00220

 المدينة الجديدة علي منجلي-عين سمارة 08 222 09 2520
 عين سمارة– اللوم 09 220 09 2520

 المجموع 111 00020  91002
 .8012 مديرية النقل لوالية قسنطينة: المصدر 
 

 :    مشاكل النقل الشبه حضري 

إّن أهم المشاكل التي تواجه النقل الشبه حضري بوالية قسنطينة، هي ظاهرة عدم التوافق بين 
خلفت هذه الظاهرة مشاكل . الّسعة المفترضة للطرق وخاصة في مداخل المدن، وحجم الحركة المتزايدة

ت المحيطة وينطبق هذا على كّل التجمعا. عديدة أهمها اختناق حركة المرور، وخاصة في ساعات الذروة
 : بمدينة قسنطينة، والتي نجملها في اآلتي

التموضع السيئ لمحطات النقل الشبه حضري وطابعها المؤقت جعلها عرضة لالختناقات  -
ضعف الخدمة في ميدان النقل الشبه حضري والذي يتجلى من خالل التحديد  .المرورية

تي يحددها السائق بدل الخضوع إلى العشوائي للمواقف، وعدد الترددات، ونسبة تعبئة الحافلة ال
 .القانون الساري المفعول، مما أضعف المردود وجعل العرض ضعيفا جدا
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 .عدم احترام دفتر الشروط من طرف الناقلين والمتعاملين الخواص  -

عدم وجود مواقف قارة ومنظمة لسّيارات األجرة، مما خلق فوضى عارمة في التوقف الخطير  -
والعشوائي لسّيارات األجرة خاصة على مستوى محطة باب القنطرة باتجاه بكيرة، حامة بوزيان 

 . وديدوش مراد، محطة عواطي مصطفى بالنسبة للمدينة علي منجلي

خاصة في بكيرة، والمدينة الجديدة علي منجلي جنب ( رودالف) االنتشار الواسع للنقل الفوضوي  -
 . إلى جنب مع النقل القانوني، وذلك نتيجة النقص الفادح في الوسائل، والتزايد المستمر للطلب

حامة بوزيان، والمدينة الجديدة ال :عدم وجود محطة رئيسية على مستوى عّدة تجمعات رئيسة مثل -
 .علي منجلي

االختناق الشديد لحركة المرور خاصة دخل المدينة الجديدة علي منجلي، حامة بوزيان،  -
 . والخروب

وتعد المدينة الجديدة علي منجلي نموذجا ألزمة النقل الشبه حضري في والية قسنطينة، وتتمثل   
المدينة نحو يوميا  في التفاقم المتزايد للعجز في نقل المواطنون الذين ال يجدون وسائل نقل كافية للتوجه

البعيدة  هالوحدات الجواري ومشكلة التنقل من وسط المدينة الجديدة نحو. من جهة سكناهموالعودة إلى 
في حين يتواصل نشاط سيارات الفرود في تغطية العجز المسجل .  29، و29، 27، 28: خاصة أرقام

ذلك ل. ألف نسمة 111سيارة ألكثر من  231ـعلى مستوى عدد سيارات األجرة الغير كافي والمقدر ب
تحتاج المدينة لمخطط نقل خاص يراعي بعد أحياءها من جهة، والتنقل الكثيف لمعظم سكانها نحو وسط 

  .مدينة قسنطينة

 : عنابة بواليةالنقل الشبه حضري -80101
، أكسبتها وظائف حيوية متعددة قاعدة اقتصادية قوية، وبنية خدماتيةبوجود يتميز موقع عنابة 

من المسافرين والمترددين، سواء من إقليمها المحيط بها، أم كبيرة تدفقات يستقطب جعلت منها قطب و 
  .من إقليمها الجهوي 

اإلقليم الحضري  على مستوى أصبح يشكل النقل الشبه حضري حلقة هامة وأساسية في النقل 
طرحه من صعوبات ومشاكل، سواء من حيث األعداد العنابي، ألهمية وحجم المترددين يوميا، وما ي

 .لمطروحةالمتزايدة يوميا، أم من حيث المشاكل ا
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فإّننا نجد أّن المحاور الرئيسية المتواجدة كانت  فإذا قمنا بقراءة خريطة شبكة الطرق لوالية عنابة،
لكثيفة ومنها األقطاب ثّم جّرت من بعدها التوسعات العمرانية ا، بداية العامل األساسي لجلب الصناعة
الكاليتوسة برحال، المدينة الجديدة ذراع : وهي إلى األقطاب القديمة،الحضرية الجديدة التي أضيفت 

لتركز  88، 23الطريقين الرئيسيين رقم ومنها  – 80: خريطة –.الريش ببلدية وادي العنب، وعين الباردة
  :تركزالمن إجمالي  91بنسبة والعمرانية حولهما معظم الوحدات الصناعية 

 

 
 8012والية عنابة سنة للنقل الشبه حضري باالمجال المغطى : 80خريطة              

 
 
 

الذي يربط بين عنابة والحجار مرورا بالبوني باتجاه الدرعان على مسافة  23الطريق الوطني رقم  -
 .كلم، وهو عصب الحركة االقتصادية والسكانية للوالية والتجمع الحضري العنابي 21.11طولها 

 .الذي يربط بين عنابة وبرحال مرورا بحرازة، وواد زياد 88الطريق الوطني رقم  -

حافلة ذات نقل جماعي  181خطا تسير فيه حوالي  82يتكون النقل الشبه حضري من حوالي        
تقدم مجموع الحافالت حوالي  - 50: جدول -للقطاع الخاص والقطاع العام  من مختلف األحجام تابعة

متعامال خاصا بحظيرة  014مقعدا متاحا في اليوم، يشارك في تقديم خدمة النقل الشبه حضري  82104
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حافلة  81حافلة جامعية، كما يساهم القطاع العام المتمثل في المؤسسة العمومية للنقل بحوالي  011
البوني، سيدي عمار  :مقعدا في اليوم تعمل على أربعة خطوط شبه حضرية هي 8144جماعية توفر 

ي نظريا وبالتالي يصل إجمالي عدد المقاعد المتاحة على شبكة النقل الشبه حضر  .والحجار وسيدي سالم
    :أّن أكبر عدد الحافالت يتركز على خطوط النقل بالمجمع العنابي الكبيرو  . مقعدا 82104حوالي 
  حافلة 11الحجار بـ  –خط عنابة. 
  حافلة 00سيدي عمار بـ  –خط عنابة. 
  حافلة 01البوني بـ  –خط عنابة.    

مدينة عنابة وخاصة مراكز نحو وهذا دليل على الحركية الكبيرة التي تعرفها الخطوط الشبه حضرية 
 .البلديات التابعة لها

 

 حظيرة النقل الشبه حضري الجماعي لوالية عنابة: 81جدول  

  .011ص  ،0441مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان : شبه الحضري بوالية عنابةالنقل نجالء غرابي، : المصدر
 

نستخلص بأّن خطوط النقل الشبه حضري تغطي مجاال واسعا من إقليم الوالية، وتربط مركز 
من % 11كما نالحظ سيطرة القطاع الخاص على حوالي . الوالية بكّل بلدياتها ماعدا بلدية التريعات

فقط تربط مركز الوالية ببلديات التجمع  - 55جدول  –خطوط  40النقل، ليبقى للمؤسسة العمومية 
ونظريا نسجل تغطية كلية لحاجيات النقل الشبه حضري عبر والية عنابة، لكن واقعيا نسجل  .الحضري 

 .فوضى عارمة وعدم تنظيم في تلبية الحاجيات حسب الطلب والجودة

والتي  – 88: جدول –نسجل أهمية النقل بواسطة سّيارات األجرة على مستوى هذه التجمعات  كما
من مجموع % 29.39تمثل نسبة  372شخصا في اليوم يتنقلون بحظيرة عدد سيارتها  22991قدرت بـ

عدد  
 الحافالت

النسبة 
 المئوية

الحجم النظري 
 اليوم/ للمقاعد

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الخطوط

العدد النظري 
 اليوم/ للمتنقلين

النسبة 
 المئوية

المؤسسة العمومية 
 ETAلنقل المسافرين 

19 02019 1900 10012 18 89900 18028 

 11019 28110 01  98082 11810 81018 888 القطاع الخاص
 100000 99210 11 100000 11110 100000 111 المجموع
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من المتنقلين من مركز البوني نحو مدينة % 39.91حوالي نسبة . أسطول سيارات األجرة لوالية عنابة
 .%23.21، يليها الحجار بنسبة %29.81عنابة، ثم من سيدي عمار بنسبة 

 

 حظيرة سيارة األجرة بالبلديات التابعة لعنابة: 88جدول       
 النسبة المئوية يوم /عدد المسافرين الخط

 12010 1181 عنابة-الحجار

 29080 1889 عنابة-البوني

 18018 8109 عنابة-عمار سيدي

 01001 188 الحجار -البوني

 01018 801 سيدي عمار -البوني

 01091 121 سيدي عمار -الحجار

 100000 11998 المجموع

 .1121مديرية النقل لوالية عنابة : المصدر              
 
 
 
 

 :مشاكل النقل الشبه حضري 
 .%31.99بـعدم كفاية وسائل النقل بما يكفي الطلب المتزايد عليها بحيث سجلنا نسبة التلبية  -
 .االكتظاظ الشديد خاصة على النقل الجماعي، وسيارات األجرة -
 .زدحام الشديد لحركة المرور الطريق، مما يعطل المتنقلين عن اشغالهم وأعمالهماال -
 . مداخل المدن وبين حجم الحركة خاصة في الذروةو  عدم التوافق بين السعة المفترضة للطرق  -
 .لحافالتاالتموضع السيئ للمحطة الوحيدة للنقل الشبه حضري كوش نورالدين مما يعق حركة  -

  .نسمة 2111/ مقعد 21ضعف نصيب الفرد من عدد المقاعد المخصصة للنقل والمقدر بـ  -

السائق  هاالترددات، ونسبة تعبئة الحافلة يحددالتحديد العشوائي للمواقف، وعدد و  ،ضعف الخدمة -
 .بدل الخضوع إلى القانون الساري المفعول، مما أضعف المردود وجعل العرض ضعيفا جدا

وغالبية الحافالت قديمة وال تزال تستغل في ميدان النقل مما . ضعف تغطية النقل العمومي  -
  15.مة لهيعرض المواطن المتنقل للخطر الدائم وضعف الخدمة المقد

                                                 

واقع وأفاق، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، : نجالء غرابي، النقل شبه الحضري بوالية عنابة: 84
  .112، ص 0441جوان 
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 :سطيف بواليةالنقل الشبه حضري -10101
سطيف شبكة كثيفة من الطرقات تربطها بالتجمعات السكانية المحيطة بها، والمتعددة  تملك

التراتيب الوظيفية واإلدارية، مثل مراكز البلديات، المراكز الحضرية، التجمعات الشبه حضرية والشبه 
إلخ باإلضافة إلى كل التجمعات التابعة ...أوريسيا وأوالد صابر أوالد صابر، مزلوق، عين أرنات،: ريفية

 .إليها إداريا

بحيث  – 81: خريطة –وتتمثل الشبكة أساسا في الطرق الوطنية العابرة للمجال المحيط بالمدينة 
الذي يقطعه عرضيا من تجمع أوالد صابر مارا بتجمع الحاسي، ثّم الباز  13نجد الطريق الوطني رقم 

الذي يقطعه من الجنوب باتجاه الشمال مارا بعين  73كذلك الطريق الوطني رقم . عين أرناتإلى 
الذي يقطعه من الجنوب  19الطريق الوطني رقم . الطريق، مدينة سطيف، تجمع فرماتو نحو أوريسيا

 . الغربي باتجاه الشمال ليعبر كّل من تجمع مزلوق وعين السفيهة باتجاه مدينة سطيف

حافلة جماعية  91بالمقابل تتوفر سطيف على إمكانيات معتبرة للنقل الشبه حضري، يتضمن 
خطوط   13تنقل يوميا عبر  -81: جدول -لنقل المسافرين على مستوى البلدية مقعدا 3933توفر 

أما على مستوى البلديات األربع المحيطة بالمدينة والتي أصبحت تشكل  .في اليوم مسافرا 31239
 .مسافرا في اليوم 21891نقل وتمقعدا  2119حافلة جماعية بـ 81الكبرى لها، فتتوفر على  ةحياالض

 

  لنقل الشبه حضري لسطيفباالمجال المغطى : 81خريطة  
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 :مشاكل النقل شبه الحضري 
، وفي كّل المحطات وخاصة أوالد صابر وعبيد علي، يتوفير حافالت خاصة تعمل بشكل جدّ .8

 .والحشايشية
 .المحددة قانونا عنسعر التذكرة ارتفاع  .0
 .دج 44دج وليس  14ـوتحديد السعر المناسب للمواطن ب ،عادة عمل سيارات االجرة اجباري إ  .1
 . منطقة الحاسي أمام الثكنة العسكريةاالنتظار في معاناة المواطن من  .0
 قطبا حضريا  تصبحالتي أمنطقة شوف لكداد عدم مواكبة النقل من حيث الهياكل والحضيرة في  .4

 
 
 

 8012النقل الشبه حضري لوالية سطيف : 81جدول      

  Source : wilaya de Sétif, direction des transports, tableau de bord II du réseau urbain, commune de Sétif.. 

طول المسار  اتجاه الخط
 (كلم)

عدد 
 الناقلين

عدد الحافالت 
 العاملة فعال

عدد المقاعد 
 المشتغلة

 معدل 
 اليوم/ الرحالت 

 عدد 
 اليوم/ المتنقلين

 18010 10 1801 81 19 109 عين الطريق

 1980 10 198 11 11 01 فرماتو

 11800 10 1180 80 12 202 شوف الكداد

 11811 18 889 19 19 101 الحاسي

 201 18 18 08 01 808 عبيد علي

 9189 18 118 11 11 102 عين السفيهة

 8801 مجموع البلدية
 

91 
 

88 2912              18119 

 100 18 20 01 01 11 أوالد صابر

 1100 10 110 11 11 18 عين أرنات

 680 10 68 02 02 18 قيجل

 2970 10 297 09 09 - مزلوق 

 770 10 77 01 01 - مهدية

 1890 10 189 02 02 - حاشيشية

 8190 10 819 11 11 - رأس الماء

مجموع 
 البلديات 

- 18 18 1819  18190 
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 المحيطةطبيعية قر البيئة التراجع القطاع الزراعي وتقه .2
 لشرق الجزائري ل الكبرى  مدنالحواضر والب      

 والحواضر الكبرى  الجارف الذي اكتسح المناطق والتجمعات المحيطة بالمدن مدد الحضري تأّن ال 
، بها ةالمحيطبيئة لل والريفية قد خّلف انعكاسات سلبّية أثرت على التوازنات الطبيعية ،الجزائري  للشرق 
 :ومنها

الكبرى للشرق المدن بالحواضر و  المحيطة ألراضي الزراعيةعلى االعمران  زحف .1.5
 :الجزائري 

يرورة ثابتة لم يستطع أي تدخل سّن زحف العمران نحو أظهرة المدن والمناطق المحيطة بها إ
 معتبرة، وأدتلذلك كانت خسارة األراضي الزراعية وخاصة الخصبة منها . عمومي احتواءه أو الحّد منه

 .لنشاط الفالحياإلى تراجع 

توسع وتمدد المدن خاصة الكبرى  لالزراعية بفعفي الجزائر كان دائما االقتطاع من األراضي 
ألف  844ما يقارب  0222-0212التي اقتطعت ما بين  الزراعية المساحاتقدرت فقد . منها معتبرا

 16.ألف هكتارا 11ما يقارب  5000-0299هكتارا، وما بين 

ألف هكتارا لنفس الفترة  289على مساحة  الوطني فيتكلما المجلس االقتصادي االجتماعي أمّ 
التي تمنع التوسع والبناء على  1882أوت  02الرغم من صدور التعليمة الرئاسية يوم  المذكورة على

األراضي ي على سهولة التعدّ  ظحلكن في المقابل نال 17حساب األراضي الزراعية الخصبة جدا والخصبة
وهذا ما يبرر سوء التحكم في التمدد  .تحت غطاء المنفعة العامة لخاصا وأالعام  للقطاعسواء الزراعية 

  18.العمراني للمدن الجزائرية

                                                 
16: Chaline, Claude, L'urbanisation et la gestion des villes dans les pays méditerranéens : Évaluation et 

perspectives d'un développement urbain durable, Réunion méditerranéenne sur la « Gestion des villes et 

développement durable », Barcelone, 3-5 septembre 2001.  p 113. 
 

والذي حدد في  8114نوفمبر  81الصادر في  04-14تؤكد على تطبيق قانون التوجيه العقاري رقم  44تعليمة رئاسية رقم : 81
 .8114نوفمبر  81في  01انظر الجريدة الرسمية رقم . ، اجراءات التعمير في األراضي الفالحية12، 14، 10: مواده

18: Bensalhia  Mohamed Salah, processus d’urbanisation des jardins périurbains, cas de Hamma Bouziane,   

Constantine, magister en urbanisme, université Mentouri, Constantine, 2000, p 10. 
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 من عقار فالحي إلى عقار حضري : قسنطينة حاضرةحالة  .10102

المناطق المحيطة بمدينة قسنطينة كانت على التي مّست قسنطينة لمدينة إّن التوسعات العمرانية 
 نيخمسالمن القطاع الفالحي خالل  ةمساحة المقتطعالت لوصحيث ب. حساب أخصب األراضي الزراعية

 211بمعدل استهالك  - 24: جدول  - هكتارا، 3313.37حوالي  (8010-1818) تقريبا الماضية سنة
  .والية قسنطينةكّل من المساحة الصالحة للزراعة ل  %13.93 تمثل نسبة ،في السنة الواحدةهكتارا 

 8001-1828 حول مدينة قسنطينة الزراعية المقتطعة المساحة: 24جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Source : * : MECHERI. ABD : Les emprises urbaines autour de Constantine, 1980 pp.17 - 37. 

              ** : BNEDER, étude de développement rural intègre de la wilaya de Constantine, juin1989, p5. 
                   *** : Direction des services de l’agriculture de la wilaya de Constantine. 

 
 

 قدرت، 1881 سنةوحسب دراسة قام بها المكتب الوطني للدراسات وتنمية الريف لوالية قسنطينة 
من مجموع % 28.37تمثل نسبة  ،هكتارا 21817بـالمساحة الزراعية المقتطعة عبر مناطق الوالية 

من مجموع % 11.83تمثل نسبة  ،هكتارا خصبة جدا 2121منها . المساحة اإلجمالية للقطاع الزراعي
من مجموع % 21.33وتشكل نسبة %. 13.72الية، والذي يشكل فقط نسبة هذا الصنف القليل في الو 
تمثل نسبة  ،خصبةالراضي األصنف  هكتارا من 1911تليها مساحة . المساحة الزراعية المقتطعة

تل يح يع هذا الصنف الذمن نو % 28.23من مجموع المساحة المقتطعة، وهي تشكل نسبة % 17.71
لتبقى نصف المساحة المقتطعة للتوسع العمراني صالحة للعمران بحوالي . في الوالية% 19.13نسبة 
 19 .هكتارا 3298

 

                                                 
19: BNEDER, étude de développement rural intègre de la wilaya de Constantine, phase 1, analyse et  

diagnostic, 1994, p 148. 

 ةعالمساحة الصالحة للزر  نالنسبة المئوية م النسبة المئوية  (هـ)المساحة  الفترة الزمنية
1818 - 1811 812* 11028 00011 

1811 - 1818 1211088* 81021 01080 

1890 - 1881 8121012** 11011 01091 

1881 - 8010 1112081*** 82012 08010 

 02092 100000 1201011 المجموع
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سجل نبحيث لم  ،1811بشكل كبير قبل سنة  الزراعي عمليات استنزاف الرأسمال العقاري لم تكن 
 .سنة/ هكتارا  3773بمعدل  أي ،من المساحة الصالحة للزراعة %11410هكتارا، تمثل  983سوى 

عمليات االقتطاع لألراضي  التعمير يرورةسو ع الصناعي و ك المشر حرّ  1818-1811مرحلة السبعينات  -
 2311719لذا ارتفعت المساحـة الزراعيــة المقتطعــة إلى . الرئيسيـة األحواض الزراعيةفي اتجاه  الزراعية

تمثل هذه  .مناطق صناعيةفي شكل هكتارا  711783سنة، نجد منها / هكتارا  11373هكتارا، بمعدل 
هكتارا متوسطة  311731 أخرى و  ،هكتارا خصبة 938421حة ومسا ،هكتارا خصبة جدا 239728األراضي 
.الخصوبة وضعيفة

20 

هكتارا  1131723مساحة  باقتطاع ،الظاهرة وصلت إلى أقصاها ا مرحلة الثمانينات والتسعينات، فإنّ أمّ  -
أخد منها  .سنة/  هكتارا 299733ة، وبمعدل استهالك من المساحة الصالحة للزراع %12798تمثل 
 .%33719هكتارا، أي ما نسبته  2312719حصة األسد بـالسكن 

 ،ةا مرحلة بداية األلفية الثانية فقد واصلت وتيرة استهالك األراضي الزراعية الخصبة بنفس الحدّ أمّ  -
غرب، ومشروع التحصيصات / الطريق السريع شرق  نجازإلهكتارا،  2331أكثر من  أحصيحيث 

ومساحات الحبوب عبر البلديات المجاورة  ،الفردية التي انتشرت مثل البقع السوداء في وسط المزارع
 .لمدينة قسنطينة

 21817ل الوعاء العقاري المقتطع من األراضي الزراعية خسارة كبيرة باعتبار أّن من مجموع شكّ 
ومن  .81.39سبة أي بن اقتطعت نهائيا،من صنف خصبة هكتارا  8333را المقتطعة نجد منها هكتا
 :أمثلة عديدة صارخة ظاهر تفتيت الرأسمال العقاري م

 331منها حوالي  اقتطاع مارة تمّ سببلدية عين  التعاونية الفالحية لقدامى المجاهدين عنان دراجي 
ليتحول إلى منطقة  %83732هكتارا، أي ما نسبته  2291 المقدر بـ هكتارا من مجموع عقارها

21.صناعية
 

                                                 

  .9 -3 ص، 2997 ،جامعة قسنطينة في التهيئة الحضرية، ماجستير ،المجال الشبه حضري لمدينة قسنطينة، سليم زاوية: 11

21: Direction des services agricoles de la wilaya de Constantine. Synthèse communale de la Restructuration 

des terres de F.N.R.A. 
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  من األراضي هكتارا  1991المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لما بين البلديات المثال الثاني ضيع
 8010.22-1880 نبي ما ،مبرمجةتحقيق التوسعات الالزراعية ل

 .الزراعةالعمران و صراع عنيف بين  :حالة حاضرة عنابة .80102

من خالل توطين العديد لمدينة عنابة في المناطق المحيطة بها لقد أحدثت التوسعات العمرانية 
السكنية وما يتبعها من مرافق وتجهيزات، انعكاسات سلبية على مستوى المجال الصناعية، و  من المناطق

لى غاية و على إثرها قدرت المساحة الزراعية المقتطعة  .خاصة النشاط الفالحي والطبيعةعامة، و   8001ا 
كّل األشكال الحضرية التابعة لمدينة عنابة من مناطق اتخذت و  – 25: جدول - هكتارا 1121حوالي 

هكتارا للمناطق الصناعية والنشاطات  1329تضاف إليها مساحة ل ،سكنية ومرافق وتجهيزات
 23.والتخزين

 
 

 

 بين البلدياتما لاألراضي الزراعية المقتطعة في التجمع العنابي : 25جدول 
 %النسبة المئوية  ه المساحة المقتطعة البلدية

 18011 120 عنابة

 89001 800 البوني

 01010 180 الحجار

 88011 1810 سيدي عمار

 18018 1810 المجموع

 .98صسفيان، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، صيد  :المصدر                              
 
 
 
 

قتطعها القطاع الصناعي في السهول الزراعية الشرقية إلى حجم األراضي الزراعية التي اوبالنظر 
أهملت الحفاظ  قد السياسات السابقة أنّ ن نتبيّ  ،هكتارا 1712بلغت   والغربية المحيطة بمدينة عنابة والتي

ة، مركزيتسير بطريقة لكون القرارات المتعلقة بتوطين المشاريع الصناعية كانت  ،على األراضي الزراعية
  .ولها صفة األولوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22: Chelighene  Djamila, la consommation de l’espace à Constantine, urbanisation anarchique et mitage des  

 terres agricoles, poste graduation spécialisé en aménagement du territoire, université Mentouri, 2004, p     

85. 

نابي، دراسة حالة مدينة سيدي عمار، مذكرة ماجستير في التهيئة التوسعات العمرانية بالمجمع الع ،صيد سفيانأحمد : 11
 .98، ص 1111 العمرانية، جامعة قسنطينة،
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 زحف عمراني في شكل بقع في كل االتجاهات :حالة مدينة سطيف .10102
وهذا  ،وثقال اجتماعيا معتبرا ،تمثل الفالحة واألراضي الزراعية في سطيف أهمية اقتصادية بالغة

 .ككل من حاجيات سكان المدينة والمنطقة امعتبر  افي تغطية جزء ة منتوجاتهامساهم نسبةبفضل 
 ، المقدرةمن مساحة البلدية% 31.91نسبة  تمثلالتي  – 81جدول  –هاأهمية مساحاتباإلضافة إلى 

 .هكتارا 9219بـ
 
 
 
 

 8010 سطيف بلديةفي توزيع استخدام األرض  :81جدول     
 النسبة المئوية (هكتار)المساحة  نوع األراضي

 11081 9119 فعليا للزراعيةأراضي صالحة 

 81081 1098 أراضي عمرانية

 01092 918 غابات

 02001 119 أراضي غير منتجة

 100000 18110 مجموع المساحة

 1121مديرية المصالح الفالحية لوالية سطيف  :المصدر           
 

 .بها ةمحيطالالصغيرة  العمرانية البقعونمو  ،لكن التزايد الكبير للكتلة العمرانية لمدينة سطيف
فوضوي في كل الي انر عمال التمددأحيانا أخرى بفعل الزحف و و بفعل أحيانا التكاثف الحضري، كان 

الزراعية للمناطق الشمالية الغربية  يمن أخصب األراض اهكتار  111استهدف مساحة  ، والذياالتجاهات
خصبة إلى متوسطة  اهكتار  171حوالي ب مساحةع ااقتطتلتها  .1890و 1810ما بين فترتي والجنوبية 
والمحوالت الجديدة ما بين  ،القطب الجامعي، شبكة الطرق  :التجهيزات الكبرى مثل إلنجازالخصوبة 

من  اهكتار  2111حوالي تّمّ برمجة وفي إطار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية . 8000و 1891
في إنجاز  اهكتار  221في منطقة قاوة،  اهكتار  111: األراضي الزراعية في شكل توسعات مختلفة مثل

لشبكات والتجهيزات ل اهكتار  331في شوف الكداد، باإلضافة إلى  اهكتار  211والقطب الجامعي الثاني، 
 24.رى للمدينةبالك

                                                 

24: URBASE, plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif, règlements, 1997, p 

24. 
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في سطيف قد تّم دون مراعاة نوعية األراضي، وال النتائج المترتبة  زراعيةإّن تحويل األراضي ال
ومن منظور . في مواقع قليلة جزأت إلى نصفين هي على التوزيع المجالي للمستثمرات الفالحية التي

 .آخر يمكن نستنتج بأّن هناك عدم اعتراف رسمي بالمساحات الريفية والزراعية كمنشآت أساسية للمدينة
 .العمراني تمددمن ال تهاوحماي ،كمورد اقتصادي وايكولوجي للمدينة تهاان استمراريضمال بد من 

وكنتيجة أخرى لهذه الوضعية نقول أّن المجال الفالحي قد جّند وبصورة جلية الستقبال العمران 
المدينة يشتركون في  نمو وأّن كّل الفاعلين في. 1811سنة منذ  /هكتار 31وذلك بمعدل  ،وتوسع المدينة

عاجال أم  انفس االعتقاد الجازم بأّن كل أرض زراعية قريبة من النسيج العمراني للمدينة سيبنى عليه
 8010–1881ما بين  للتهيئة العمرانية لبلدية سطيفالتوجيهي لمخطط امقترحات وهذا ما تؤكده . آجال
هكتارا  9311من أصل وجدنا حيث ب .في التعّدي على األراضي الزراعية ت هي األخرى ساهمالتي 

 حاتمقتر ا أمّ . خصبة هامن %11 حوالي نسبة، و منها أراضي خصبة جدا %28المعينة للتوسع، 
 المبرمجةاالحتياطات العقارية  من %31أّن تؤكد  8008 عام عّدلالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الم

تجمعاتها من هكتارا  117مدينة سطيف، ومن محيط كتارا ه 2111 منها. أراضي زراعية سنة 13لمدة 
 25المحيطة

 :الحوصلة

نظرا للتزايد السكاني، وتفشي ظاهرة التعّدي  زراعيةلقد اعتنى المشّرع الجزائري بحماية األراضي ال
في هذا الشأن صدرت تعليمة . عليها دون احترام المعايير والشروط القانونية المحددة في استغاللها

. راضي الفالحية من االنتهاكات والتعدياتتؤكد على حماية األ 0224أوت  02بتاريخ  02رئاسية رقم 
ا ممّ . بغرض التوسع العمراني زراعيةتارات من أخصب األراضي الفكانت من آثارها إتالف آلالف الهك
إلى إنشاء مخططات توجيهية للتهيئة  8408بلدية من أصل  8444دفع وفي ظرف سنة واحدة حوالي 

                  .العمرانية دون أن يراعى في إعدادها حماية المناطق الواجب حمايتها

بضرورة  0222جويلية  02كما أكدت كذلك التعليمة الصادرة عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 
والغابي، والتي تلزم بضرورة التطبيق الصارم للمواد  زراعيحماية هذا النوع من األراضي ذات الطابع ال

                                                 
25: Boudjenouia A, Fleury A, Tacherift A, le statut de l’espace agricole périurbain à Sétif, réserves         

foncières ou projet urbain, revue cahiers Agricultures n° 2 volume 15, 2006, p 22.  
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 أتبعت. ، بما تتضمنه من إجراءات عقابية14-52 التهيئة والتعمير رقم قانون  من 19 إلى 12من 
 .يتعلق بالتوجيه العقاري   20-52قانون  بإصدار

 :الطبيعية المحيطة بالمدنالبيئة  تقهقر .8.2
 :قسنطينة حالة المناطق المحيطة بمدينة .10802

وخاصة  ،الجارف في المناطق المحيطة بمدينة قسنطينة تمدد الحضري وال ،الصناعيتوطين ال إنّ 
 قد .حامة بوزيان، وادي بومرزوق وحوض عين سمارةحوض ال :مثلوالية الب ةزراعيالها أحواضأهم عبر 
 :تياآلك هاسنوضح ،والزراعة ،والبيئة ،ت اإلنسانمسّ  ةكثير  اأضرار  خّلف
جل المردود سو. التي تقهقرت على عناصر البيئةوزيان بلمصنع الحامة أثر الغبار اإلسمنتي  -

 : على النحو التالي ، وهوكانمقارنة بما على مستوى بلدية الحامة بوزيان تراجعا الزراعي 
 هـ/ق 21.12 إلى: في مردود إنتاج الحبوب %50بنسبة نقص   
 هـ/ق 33 إلى: الخضر ن مردود إنتاجم %31نقص بنسبة   
 26هـ/ق 38.18 إلى :الفواكه إنتاجمردود  في %73نقص بنسبة   

 :الصلبةالحضرية انتشار القمامات  -

الصلبة وتسييرها من أصعب المشاكل البيئية العويصة الحضرية ظاهرة انتشار القمامات  تعدّ 
 ،لفضالت الحضريةلالكبير لحجم اف .بالمجمع الحضري القسنطيني خصوصا، و بوالية قسنطينة عموما

من مجموع % 79.38تمثل نسبة  ،طنا 193حوالي  بلغ المجمع الحضري الذي يرمى يوميا على مستوى 
من  %13.32من مدينة قسنطينة، ونسبة  %31.11منها  - 81: جدول – 8010سنة فضالت الوالية 

 .البلديات التابعة لها

ونظرا التساع النسيج العمراني للتجمع الحضري القسنطيني انتشرت القمامات عبر أرجاء هذا 
 :التقنية والبيئية والصحية، فمثال نجدالنسيج، وهي قمامات فوضوية لم يتم اختيارها وفقا للمعايير 

 
 
 

 
 
 

                                                 

دراسة ميدانية على مصنع اإلسمنت : لوث الصناعيخالد بوجعدار، مساهمة في تحليل وقياس تكاليف أضرار ومعالجة الت: 13
 .2998. قسنطينة ،بحامة بوزيان
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 8010ببلديات والية قسنطينة  توزيع النفايات الحضرية: 81جدول 
 النسبة المئوية (يوميا/طن) كمية ال البلديات

 % 21001 811 قسنطينة

 طنا 118 21 الخروب
 11 عين سمارة % 81011

 18 ديدوش مراد

 18 حامة بوزيان

 % 80011 101 باقي الوالية

 100000 181 مجموع الوالية

 .181ص ور الجماعات المحلية في حماية البيئة، حالة بلديات قسنطينة، د :بوهنقلزوليخة  :المصدر                           
 

 بلدية ابن باديسفي  ببوغار  المفرغة العمومية : 

 18.4تربع على مساحة ت وهي. لمك 13كلم ومركز البلدية بـ 81عن قسنطينة بـتبعد المفرغة   
بعد غلق مركز عين سمارة سنة و كانت تستقبل في السابق النفايات الحضرية لمدينة الهرية،  .اهكتار 

وعين  ،الخروب ،ابن باديس باإلضافة إلى كّل من ،أصبحت تستقبل نفايات مدينة قسنطينة 1889
تّم تهيئتها على مساحة جديدة قدرت  ذلك بعدثّم  .يوميا طنا 191أعبيد بإجمالي من النفايات يصل إلى 

 .اهكتار  131بـ
  طريق عين سمارة 11المفرغ العمومي بالكلم: 

، وبالتحديد 13يقع مركز التصريف على الجهة الجنوبية الغربية على حافة الطريق الوطني رقم 
في هو جديد بني في مكانه مركز ردم تقني متطور، و  .كلم عن مركز بلدية عين سمارة 19على بعد 

وترمى بفوضى وعشوائية كبيرة على . الهدم والبناء من نفاياتتكون الأغلب األحيان وفي . الفعلية الخدمة
الطريق الوالئي رقم الرابط بين قسنطينة وعين سمارة، و  13حواف الطرق وخاصة الطريق الوطني رقم 

 27.الرابط بين المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين سمارة 217

                                                 

تسيير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائر، حالة مدينة الخروب، مذكرة ماجستير في  ،فاطمة بوفنارة: 17
 .229، ص 1119التهيئة الحضرية، جامعة منتوري، قسنطينة، جوان 
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حسب المعطيات االحصائية لشبكة التطهير لوالية قسنطينة على مستوى  :المياه القذرة الحضرية -
واد  :من المياه القذرة في المجاري واألودية مثل %11 المدينة والتجمعات الرئيسية المحيطة بها ترمى فقط

من عملية التوصيل  %21محطة ابن زياد، وتبقى في يتم معالجتها . وواد سمندو ،الرمالواد بومرزوق، 
 .مازالت في طور اإلنجاز

  .طنا 2237بـ 8010سنة قدرت  :النفايات الصناعية -

التي تقدر  محطات الغسل والتشحيمة من نالحظ انتشار ظاهرة رمي الزيوت الصناعية المستعمل
زيوت و  .وبطرق عشوائية في الطبيعة ،األوحال الملوثة بالهيدروكربون باإلضافة إلى . طنا سنويا 2111بـ

تحتوي على الكلور والمحروقات العطرية المستعملة بكثرة في المحوالت الكهربائية ذات التي األسكاريل 
  28.الطاقة الكبيرة وفي معظم المكثفات الكهربائية

 :عنابة حالة المناطق المحيطة بمدينة .80802
 ،خاصة البوني عنابةبمدينة  والزراعية المحيطةّن التركيز المكثف للعمران في المناطق الريفية أ

أحدث اختالال في التوازن البيئي للمنطقة التي أصبحت تعّد نموذجا  قد. وسيدي سالم ،سيدي عمار
ظهور عّدة أمراض كالربو، الحساسية بتؤثر على صحة السكان و  ،يعكس المستويات المرتفعة للتلوث

 ،ونسب غاز أكسيد الكربون  ،الهواءعلى الفالحة بسبب ارتفاع درجة حرارة ثر ؤ تو . واالضطرابات النفسية
إنتاج  وتراجع ،إلى انتشار العديد من األمراض الزراعيةأدى ا ممّ  ،والغبار الذي تطرحه المصانع

ختالل التوازن البيئي في المنطقة الرطبة وا .تقلص المردود الزراعيمن خالل المحاصيل الزراعية 
ال سيما في شاطئ  ،المنطقةفي االقتصادية الهامة  التي تعّد من المصادرالمماثلة للمواقع السياحية 

 . أصبحت تؤثر على إقبال السياح والمصطفينالتي أعلى مستويات التلوث  تسجلأين سيدي سالم 
 :التلوث الهوائي -

ناتج عن الحجم الكبير للغازات والسوائل تشهد عنابة والمناطق المحيطة بها تلوث هوائي كبير 
سميدال الذي يقع أمصنع  :سواء المحيطة بالمدينة المركزية عنابة مثل ،المصانعالصناعية المندفعة من 

ا يؤدي والفوسفات والكلور، ممّ  ،يطرح في الهواء غازات الفوسفورو كلم من مدينة البوني  18على بعد 
تالي إلى تشبع الهواء بالغازات السامة، وارتفاع درجة حرارة الجو في وسط يمتاز بارتفاع الرطوبة، وبال
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ا مصنع الحديد والصلب بالحجار فيطرح سنويا في أمّ . أصبح يشكل خطرا على الصحة العامة للسكان
 .طنا من ثاني أكسيد الكبريت 1131طنا من أكسيد الكربون و 11993طنا من الغبار و 13992الهواء 

 :النفايات الصناعية -

تتمثل في الملوثات التي تطرح بدون معالجة السيما في واد مبعوجة الذي يتلقى سنويا من مركب 
واد سيبوس يتلقى هو اآلخر و  .طنا من أكسيد األزوت 983من الزيوت و 1ترم 1393والحجار الحديد 

تراكم النفايات التي تطرحها الوحدات ف. من مركب أسميدال نواتج األحماض الفوسفاتية واألزوتية
وبالتالي تهديد  ،ميتال في الوادي يؤدي في غالب األوقات إلى انسداد المجاري المائية سليورألالصناعية 

 29.أحياء عديدة بالغرق على غرار حي دراجي رجم الواقع في منطقة منخفضة على مستوى سطح البحر

كثيرا من تراكم النفايات الحديدية خاصة على مستوى  األخرى  ا بلدية الحجار فهي تعانيأمّ 
بعد سريان اإلجراء  إلى حظيرة لتجميع تلك النفايات خاصةالمنطقة الصناعية مبعوجة التي تحولت 

 .القانوني الذي يمنع تصدير النفايات الحديدية

 :لمفارغ العموميةا -

تعاني عنابة من وجود عّدة مفارغ فوضوية منتشرة في وسط طبيعي وريفي يغلب علية الفضاء 
دون أن تتمكن السلطات ومنذ سنوات فتح مركز الّردم في بركة زرقاء، والذي استهلك إلى غاية . الغابي
 . مليارا سنتيما 13أزيد من  8010نهاية 

قاء ببلدية البوني أكبر مفرغة فوضوية في والية وتعّد المفرغة الفوضوية الواقعة في البركة زر  
طنا من النفايات المختلفة يوميا من  331هكتارا، وتستقبل أكثر من  19عنابة حيث تتربع على مساحة 

تستقبل النفايات من مختلف بلديات الوالية والتي حولت و . بلديات عنابة والبوني والحجار والعلمة والشرفة
تتواجد هذه المفرغة في وسط غابي مفتوح . ية يغطيها الدخان والغازات السامةالمدينة إلى قمامة جماع

جعلها مقصد آالف الشباب الذين ينبشون على أي شيء يمكن بيعه، باإلضافة إلى وجود عّدة مئات من 
حليبها يتم حلبها ويباع و األبقار والمواشي ترعى على الفضالت المنزلية، خاصة األكياس البالستيكية، 

ووادي زياد من اآلثار الوخيمة  ،ر الديس، عين جبارةاسكان كّل من حج شكاوى  كما سجلنا .ديوانلل
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 ،للدخان والروائح الكريهة على حياتهم حيث انتشرت العديد من األمراض مثل الربو، وأمراض الحساسية
 فتح ؟يلم كز الردم مر إاّل أّن جميع الجهات لوقف هذا الخطر ل ورغم الشكاوى العديدة .والجلد والسرطان

 :مدينة سطيفحالة المناطق المحيطة ب .10802
 :الفضالت الحضرية الصلبة -

 ، وذلكيوم من الفضالت الحضرية الصلبةفي ال اطن 1111تطرح مدينة سطيف ما قيمته 
 في، شرق المدينة تقع شمالالتي  سيدي حيضرل الفوضويةمفرغة اليوم في /فرد/ كلغ 1.27بمتوسط 

  .في كامل الوالية دفن التقنيللمراكز خمسة انتظار إنجاز 

 تبها قدر قذارة منزلية هائلة قادمة من مدينة سطيف والتجمعات المحيطة  :القذارة الحضرية -
 227من قاوة، و 291من فرماتو،  998من شوف الكداد،  2129من سطيف،  يوم/  1متر 93719بـ

 .من عبيد علي

صرف المنطقة وحد باستثناء شبكة مالصرف الصحي لمدينة سطيف في نظام تعمل شبكات و 
أنجز منفصال، مع وجود بعض المقاطع منه ملحقة بالشبكة الذي صمم و  السكنية الحضرية الجديدة

للقضاء على رفع صممت وبنيت  بأربع محطات ةمدينة مجهز للشبكة الصرف الصحي  وحاليا فإنّ  .العامة
رغم . تتجه كلها نحو محطة التصفية لعين السفيهةهي و القانونية في الوديان؛ عمليات التصريف غير 

  :، وهيفي الهواء الطلقتصرف اإلصدارات الموجودة حاليا قاء ب
 والتي ترمى في واد الحاسي ،والشركة الوطنية للنقل البري  ،الحوض الشمالي لقطاعي الهاشمي. 
 حوض المنطقة الصناعية. 
  في واد بوسالم ها الصحية؛ عبيد على، وحوض الباز، حيث يتم صرفأحواض شوف لكداد؛ قاو.  
  شبكات الصرف لمدن فرماتو والحاسي حاليا تعمل في حالة تشبع قصوى بسبب توسع نسيجهما

 30.الحضري 
 
 

                                                 

30: URBA SETIF, PDAU INTERCOMMUNAL, rapport de présentation, phase 1, diagnostic et  

propositions 2010, P P 375-376. 
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 خــــــالصــــة

 
 

الكبرى للشرق مدن الحواضر والب ةلمحيطعبر المجاالت ا حضري تمدد النا للنستخلص من استقراء
من القرن  ة فترة التسعيناتمنذ بداي بها تبرز االتساع الكبير الذي حلّ التي الكثير من المالمح  ،الجزائري 
تراجعا في النمو الديموغرافي للمدينة، مقابل امتدادا مجاليا ثّم وصاحبت هذه التحوالت استقرارا  .الماضي
 . بها المحيطة لتجمعاتها العمرانيةمفرطا 

عن  الحاجز الطبوغرافي للمدينة، وقفز ءإلى ما ورا عمرانيانتقل الفضاء ال قسنطينةففي حالة 
ا أعطى مظهرا عمرانيا مشتتّا  ممّ . المنحدرات العكسية للحامة بوزيان شماال، وخوانق حوض الرمال جنوبا

 .غير متجانس ومتناسق

التي يقطعها  المسافاتالكبير لمدينة قسنطينة قد أحدث اتساعا كبيرا في  حضري تمدد الأّن ال
هذه . المدينةفي حركة الطرق الرئيسة المؤدية من التجمعات المحيطة نحو  اشديد اواختناق. الساكن يوميا

الوضعية دفعت بالسلطات إلى التوجه نحو خلق أقطاب متخصصة في الخدمات والنشاطات والتجهيزات 
ففي المدينة الجديدة علي منجلي . للسكان عليهاوالتخفيف من الترددات اليومية  ،لفك الخناق على المدينة

 وجهوي، الكثير من الخدمات العليا والعامة ذات استقطاب والئي تظهر على سبيل المثال ال الحصر 
مركبات  :وعين الباي مثل ،تنمية بعض التجهيزات الترفهية في كل من الخروبو . ولكن لم تقلل منها

تشجيع النشاط السوقي في كل من عين . ان التجمع القسنطينيللتسلية وغابات استراحة تستقطب كل سك
لكن يبقى من الضروري التفكير في إنشاء قطب يجمع كل الخدمات  .والحامة بوزيان سمارة والخروب
 ...والئي يخص المسائل اإلدارية والماليةالطابع الوالتجهيزات ذات 

الفرار من ظاهرة النمو الحضري السريع هي األخرى ، لم تتمكن مدينة عنابةا في حالة أمّ 
بالموقع البحري إلى  التمددالنسيج العمراني للمدينة محدود من ف "حضري تمدد الال"ونتيجته الطبيعية 

جنوبا  على السهول النفتاحباتجاه ا تمددلنمو الحضري الل سمح اممّ  ،غربا إيدوغالشمال والشرق، وبجبال 
هذا الفضاء منظم،  .الحضري لما بين البلديات هاوالتي شكلت فضاء ،البلديات المجاورة لهامراكز نحو 
نحو الشرق  00، 82رقم : هيو طرق ذات ثالثة محاور رئيسية من الطرق الوطنية من البشبكة  تصلوم
وتميل إلى توليده وتوجيه غالبًا نحو المناطق  ،هذه المحاور تحمل النمو والتنمية. نحو الغرب 44رقم و 
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لتحامات عمرانية ا  على طول الطرقات، و  حضري الوالتمدد لزحف اا أدى إلى مباشرة، ممّ المحيطة بها 
 .بعيدة عن محاور الطرق الرئيسةو على شكل بقع صغيرة  مّدنوت كثيفة،

المتاح باسم  كبير لالحتياط العقاري خالل العشرية األخيرة استهالك الحظنا  في سطيفا أمّ 
اضطرت السلطات العمومية إلى عمليات تكثيف ف ،حاد على األرض توترإلى أدى  مما. مدن والتنميةالت

دارة مدينة سطيف دون توافر األراضي التي تستحق تسليط الضوء عليها كنهج جديد  ،األنسجة القائمة وا 
وعلى هذا النحو حددت سلسلة من التدخالت في النسيج الحضري القائم بطريقة غير  .للتخطيط الحضري 

متوقعة لتشمل على سبيل المثال، خطة عمليات التكثيف تخص المنطقة السكنية الحضرية الجديدة 
ولكن . مما رفع قدرات اإلسكان 0221 سنةبمختلف برامج السكن االجتماعي في سياق حاالت الطوارئ 

هذه الفترة بدون توسع كانت ايجابية لوضع حد . ساب برامج المعدات غير المحققةكانت على ح
 .للممارسات المسيئة في استهالك أراضي البلدية

أّن التوسعات المنجزة على األطراف الشرقية والغربية للمدينة أدتا إلى إحداث قطيعة بين النسيج و 
اختيار مواضع التوسع لم تتم على ضوء أنها وحدات حضرية  وأنّ . العمراني الموجود والتوسعات الجديدة

لكل التجهيزات المصاحبة  تفتقرمجهزة بهياكل وتجهيزات، بل على أساس وحدات إقامة أو سكنية فقط 
 .ا أنتج نسيجا رديئا على المستوى المعماري والتهيئة العمرانيةممّ  ،لوظيفتها

في المناطق الحضرية المخصصة للسيارات  قد عزز إنشاء الطرق السريعة حضري التمدد الف
ومع ذلك فاللجوء الستخدام هذه الطرق غالبًا ( الطرق الدائرية والسريعة في المناطق الحضرية)والسرعة 

  وعموما يمكن تلخيص .في محيط طول خطوط االتصال، محدثة بذلك التوسع الحضري  مّدنما يسرع الت
 : في المجاالت المحيطة بالحواضر والمدن الكبرى للشرق الجزائري نمو لهذا النوع من ال العوامل الدافعة

 :ثقافية -العوامل السوسيو-0 

 ،ارتباطًا قويا بالنمو السكاني، والنمو االقتصادي ةالمحيطبالمناطق  ارتبط النمو الحضري 
ظهور أنماط عديدة من إلى قد أدى بدوره . ، ومخلف وسائل النقللسياراتلوبالتالي زيادة استعمال األسر 

  .أكثر فأكثر عن المدينة المركزية ةديبعالسكن 
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 ظهور طلبات اجتماعية جديدة: 
في المناطق المحيطة بالمدن عن حاجة كمية حقيقية من السكن فقط، ولكن رغبة  مّدنلم ينتج الت

وحّل مشكلة  ،تحسين اإلطار المعيشي السيئ في األحياء الهشة والقصديريةفي سكان المدن بعض 
طار معيشي حضري يكون بالقرب من المدينة ،الحصول على سكن الئقو  ،اإلسكان أكثر  تحقيقو . وا 
والبحث   ،حالة األسرية للكثير من األفراد على سبيل الزواج وتشكيل أسر جديدةالالتغييرات في . للراحة
  .هاعيش بالقرب منوالمن العوامل االجتماعية القوية في مغادرة المدينة  كلهاكانت  سكن الفرديعن ال

  بمحيط المدنكلفة انخفاض الالعقارية بوفرة و التحفيزات: 
لمدينةً  أكثر من احي او ضفي  فإّن ارتفاع أسعار السكن والقطع األرضية للبناءعالوة على ذلك، 

باإلضافة إلى تشجيع صيغ عديدة تمول بناء السكن في  .في المناطق المحيطة والبعيدة منهاالتي 
 .المدينة مما ساعد على توجيه السكان للسكن فيها مقارنة بالمدينة األممحيطة بالمناطق ال

 :والنقل تنقلعوامل متصلة بال-5
 امتالك السي ارة الخاصة وسهولة التنقل: 

في استخدام السّيارة الخاصة كمنافس شهدت المدينة الجزائرية في العشرية األخيرة نموا متسارعا 
السيارات قد زاد ف. شديد للنقل الجماعي، بل وضرورية للسكن في المناطق المحيطة والبعيدة عنها

وهذا ما زاد من حجم التنقل للسكن في . المتزايدة للنقل الجماعي خاصة بالحافالتالرداءة  حضورها أمام
 .يومي نحو المدينة األمتنقلي العضوي في شكل حراك  المناطق المحيطة بالمدينة وبقاء االرتباط

  التجمعات المحيطة والمدينةبين  معيشي جديد قوامه الحراك التنقلي اليوميظهور نمط : 
واالستثمارات العمومية في مجال البنى التحتية للطرقات  ،الكبير في استعمال السّيارات التزايدأّن 

والسهل النسبي رغم االزدحام المروري في أوقات الذروة بين  السريعالوصول ساهم بشكل كبير في 
والسكان البعيد عن مراكز المدن بلور وظائف الظاهرة تركز وأّن . المحيطة بها هاالمدينة األم وتجمعات

سوف تعمل الغالبية من  لذلكووفقا  .حركات تنقل يومية للسكان بين مقر السكن ومقر العمل في المدن
العودة لعمل و المدينة األم ل إلى يوميا لذهابالمحيطة ااطق المحيطة بالمراكز الحضرية يعيشون في المن
تسبب في طرح الكثير من ، و عمل واضحة جداً الات المعيشة و فضاءالنفصال بين هذا امساء للمسكن، 

   .المحيطة بالمدن الكبرى الجزائرية المناطق الحضرية وتهيئة تنمية المشاكل والصعوبات في
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« La gouvernance en géographie se présente comme le versant social du principe de développement 
durable suivant  lequel  les citoyens  participent au débat démocratique à divers  niveaux  et  
notamment au niveau local, pour décider de ce que sera leur vie quotidienne.  

Mais pour qu’il y ait vraiment  débat  démocratique, il importe que tous les citoyens, dont  les élus, 
aient accès aux documents, voire aux outils concernant  l’aménagement  de leur territoire, et puissent  
réellement  en  appréhender  les enjeux   »                                                                                             

NATHALIE  DUBUS
1

 
 

ةــدمــقــم  
 

 
 

 ،خالل العشريات الماضيةمتسارعا  حضريامددا وت ،معتبرا عمرانياا نمو المدن الجزائرية  تعرف
ركزت  وعلى هذا األساس. واالجتماعيوالتطور االقتصادي  ،النمو الديموغرافي الهائل وذلك بسبب

من  ،تنفيذ برامج سكنية ضخمة لحّل مشكلة السكنعلى السلطات السياسية جهودها في قطاع التعمير 
 المدن ي معظمف جديدةحضرية سكنية مناطق ببناء  هذه السياسة بدأت .حضريةوضع سياسة خالل 

لطلبات لتلبية اصاحبتها عملية ال تقل شأنا، تتمثل في توزيع االحتياطات العقارية  ،لهابالمناطق المجاورة و 
والتخفيف من حّدة  ،مساكنهم في بناء تهممشارك بهدف ،للبناء المتزايدة للمواطنين وخاصة القطع األرضية

 . أزمة السكن

 واسعتمدد و  ،االحتياطات العقارية منفي النهاية إلى استهالك ضخم  تأد كّل هذه العوامل
، إلى أن أصبحت والكبيرة إلى حواضر ،تحولت على إثره المدن الصغيرة إلى كبيرةف. للعمران وطوفاني

 .وتسييرها ،بة التحكم فيهاو صع، و فتهااليوم ال تطاق من حيث كثا

الكبرى للشرق  حواضر والمدنالتوسعات العمرانية في نطاق إنتاج النت مختلف آليات لقد بيّ 
ضبط  فيقدرة السلطات العمومية  ضعفالذي ترجم  ،حضري الجزائري العجز الواضح في التخطيط ال

لموجة الليبرالية التي اتخذت أبعادا لعن خضوع إنتاج المجال الحضري صريحا  وتعبيرا ،جارفالتمدين ال
التساؤل عن نموذج  واجبة يكون من الومن ثمّ . الجزائرية المجاالت المحيطة بالمدنمتنامية في إنتاج 

  .المدينة الذي تروج له أنساق التمدين الضاحوي السائدة

                                                 
1: NATHALIE DUBUS, de la  gouvernance à la géo gouvernance: de nouveaux outils  pour une démocratie 

local e renouvelée,  revue l’espace politique, n° 10/2010-1. 



محلية  حوكمةالبحث عن : لشرق الجزائري االحضرية للمجاالت المحيطة بمدن  وكمةالح  
 الفصل الرابع 

206 
 

فرض وجوده على حساب الذي نموذج المدينة المفككة على الطريقة األمريكية نحن نسير نحو فهل 
لذي فرض ا؟ أم هو منطق االنفتاح والتطور  االستعمارمن طرف النموذج المحلي الذي تمت مراجعته 

 ؟ نفسه

حضرية داخل المشاريع المدن أو ال بناءّن عملية أتقول الشواهد الميدانية ب ،في هذا الصدد
نية على تعارض المجال الحضري إلى قلب التصورات التقليدية المبّ  ىدقد أ محيطة بالمدنالمجاالت ال

 كثير منفي المنتشر الالتحضر ف .ضرورة إعادة النظر في طرفي هذه المعادلة وبالتالي ،والمجال الريفي
، حتى المحيطة بها الريفية المناطقالمراكز الحضرية و بين حدود فيه الداخل تت ية،الجزائر والمدن  الحواضر

زايد وت، بسبب تالحم نسيجها العمراني مجاالتالهذا النوع الجديد من تعريف تحديد و أصبح من الصعب 
 .تمددها الحضري 

 جيدةال وكمةة رهين بتفعيل مبادئ الحجزائريبالمدن ال المستدامةتحقيق التنمية  نّ فإ ،االتجاه في هذا
هداف، مرورا تحديد األبدقة  وتكون البداية .ةنسياسة المديل اوتقويم ،اتنفيذو  ،اإعداد :هافي جميع مراحل

والمالية الالزمة، وانتهاء بدقة توزيع األدوار بين مختلف المتدخلين بتوفير اآلليات القانونية والمؤسساتية 
 السكانتبني أنماط تدبير حديثة تضمن انخراط ثّم  .وتحديد مؤشرات النجاح والفشل ،وترتيب المسؤوليات

جماعات المن  ،وبين اإلدارة وباقي المتدخلين ،ونجاعة العمل المشترك بين مكونات اإلدارة من جهة
عوامل ضرورية لنجاح هي كلها  .مدني من جهة أخرى المجتمع الومنظمات  ،خاصالقطاع الو  ،المحلية

 2.في الجزائر سياسة المدينة

لتسيير والتخطيط الحضري التي ومعضلة اسنتطرق في هذا الفصل إلى أزمة المدينة الجزائرية 
الكبيرة للقوانين، وأدوات  الترسانة، على الرغم من هاالمجاالت المحيطة بإنتاج، وتسيير على سلبا انعكست 

 وماهي الطريقة الجيدة المالئمة لتسييرها وتحسين أدائها مستقبال ؟ . التهيئة والتخطيط التي لم تجدها نفعا

 
 

                                                 
2: Madani Saïd,  Mutations urbaines récentes des villes intermédiaires en Algérie: Cas de Sétif Thèse en vue de 

l'obtention du doctorat d'état en Architecture Université FERHAT Abbas de Sétif, 2102, p 87. 
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 أزمة المدينة الجزائرية المعاصرة .1
 

أزمة تتعلق  ،في الجزائر وأزمة البنيات الحضرية ،العمراني زمة الفكرأأزمة المدينة الجزائرية، هي 
فالمدينة الجزائرية منذ االستقالل لم تكن من اهتمام . بالعناصر االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية

السلطة السياسية، لذلك لم تتحدد معالمها على مستوى المخطط االجتماعي والسياسي، وتدفع التنمية 
بالمقابل انشغلت التهيئة الحضرية بتنظيم الحيز وربط عالقاته بالمتطلبات  .الحضرية إلى األمام

فكان الحّل . االقتصادية الخاصة بالرفاهية والراحة والبحث عن الرضا الذي ينبع من الحياة الحضرية
بالقرب  ومناطق للنشاط االقتصادي ،المدينةأحياء ومدن للنوم في المناطق المحيطة بالتخطيطي إنشاء 

 .امنه

هذا ة أزمة العمران بالمدينة الجزائرية من خالل األنماط واألشكال المحتوية في وتتضح بصورة جليّ 
كل هذه األنماط . والبناء التطوري  ،األحياء القصديرية، البناء الفوضوي، السكن االجتماعي :مثل زالحيّ 
 3.العمران واضحة أزمةبطريقة و  تمثل

اليوم إلى عناية أكثر، سواء فيما تعلق بتسييرها كفضاء حيوي ومعقد، تحتاج الجزائرية المدينة  نّ وأ
بإشكالية تهيئة اإلقليم وما يرتبط به من إشكاليات فرعية، كالتوزيع  االستراتيجيةمن حيث التكفل بعالقتها  مأ

 ...وتخطيط اقتصاديات المستقبل ،الديموغرافي للسكان

تطرح على التجربة العمرانية في الجزائر واجب العناية بتأهيل المدن من جديد،  ساسياتهذه األ
أحزمة األحياء  ومن ذلك فإنّ . ويتجانس التعايش بين كل الفاعلين ،طة تتوازن فيها المصالحيوفق خر 

الكثير في الذي  الطوفاني حضري الالتمدد أّن المدن تقريبا، و كل التي صارت تحاصر  والهّشة ،فوضويةال
والمعرفة  ،، يجب أن تخضع للمعالجات التي تعتمد على الدراية العلميةيكون عشوائيا نمن األحيا
تجاوز بناء أحياء مراقد يصطف بعضها  وليس لنا من خيار إالّ . والطرق الحديثة والمتخصصة ،الميدانية

                                                 

م اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، و العل صعوبة الصراع، مجلةو استحالة الهروب  نعبد الحميد دليمي، المدينة الجزائرية بي :3
 .363، ص 7002العدد الثاني عشر، نوفمبر 
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ا في خلق فضاءات ألنشطة األمر أمام القائمين على إدارتها وتسييره ويزيد في تعقيد ،إلى جانب بعض
بما توفره من كثافة سكانية؛ ال  االجتماعيقد تشكل خطرا على األمن و قادرة على بعث الحياة فيها، بل 

؛ بما يسمح من فرض قيم جماعية تضبط سابق تربطها في الغالب تقاليد متوارثة من عيش مشترك
رقم  هنموذج الوحدة الجواري) واإلخالل باآلداب العامة ،األفراد، وتمنعهم من التصرفات المشينة تسلوكيا

 .4(قسنطينةبفي المدينة الجديدة علي منجلي  31

واالنحرافات العمرانية التي صارت تطبع  ،وبغض النظر عن التوترات الحضرية الظاهرة للعيان
ذلك يثير تساؤال مهما حول ما إذا كانت مدننا ما  العمراني بالجزائر، وظروف الحياة الحضرية، فإنّ  النمو

 أو ال ؟  ؟جديدة  وتنظيميةويمكن ضبطها من خالل أدوات قانونية  ،نازالت في متناول

يجب أن تخضع  حضري ال مددالت ، وقضايا عديدة متعلقة بها، ومنهامسألة صناعة المدن إنّ 
التي و  ،كسب رهان صناعة القوة الحضريةل ،عهايومواقع توز  ،بغض النظر عن أحجامهامعينة لمتطلبات 

 كفاءةذات تسيرها طاقات بشرية هائلة و  ،وهياكل راقية ،تمر حتما عبر اقتصاد حضري تؤهله مدينة فاعلة
قيمه أيضا إلى صيانة البيئة والحفاظ على  وصناعة تآلف إنساني تمتدّ  ،مدنناالتي تزخر بها  عالية

 .سالمتها

خيارات جديدة غايتها تجاوز دوامة  سلكتدفع إلى هذه التحديات النوعية التي تفرض نفسها 
بغية الوصول إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من إنجازات نوعية عالية  ،توسعالمطالب الكمية في البناء وال

ة تحركها أقطاب ن مندمجتسمح للكفاءات الوطنية من اختبار قدراتها في مدو  .القيمة الجمالية والوظيفية
 .االمتياز

 : لمدينة الجزائريةل الحالية صعوباتال .1.1
عمرانية  :ومتداخلة العوامل أزمة متعددة األوجهتعاني في الوقت الحالي تبقى المدينة الجزائرية 

 :يلي فيما هانلخص ،هتسييريو بيئية  و واجتماعية واقتصادية

                                                 

إلى الوحدة  أحداث شغب وقعت بين شباب حّي فج الريح القصديري، وحّي شاليات سوطركو المرحلين كلهم من مدينة قسنطينة: 1
وفي رأينا هي ناتجة عن صعوبات التأقلم مع . على التوالي 7037و 7033بالمدينة الجديدة علي منجلي سنة  31الجواريه 

 . الحياة الحضرية الجديدة
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 مجاليةالصعوبات ال: 
فقد . لم يسبق له مثيل في التاريخ العمراني للجزائر حضرياتعرف المدن الجزائرية الكبرى امتدادا 

واألراضي الزراعية  ،انتشر عمرانها مجاليا في شكل بقع مترامية األطراف على حساب القرى الصغيرة
حيطة بالمدن عن مدى قوة التحضر في المناطق الم هذه االمتدادات كشفت. المحيطة والقريبة منها

 .للتوسعالعقارية مساحات الراضي و األعلى الرغم من ذلك لم تلب كّل حاجيات المدينة من و التي  ية،الجزائر 
. للمدينة الجزائرية قد ولدت حاجات جديدة من الصعب تلبيتها للتمدد الحضري ّن االيقاعات المحمومة فإ
في التسيير الحضري، وعجز المصالح التقنية في متابعة وتلبية حاجيات السكان  صعوباتأدت هكذا إلى و 

 :خاصة في
 . مجال السكن -
 .محاربة استفحال السكن الفوضوي والهّش  -
 .على حساب األراضي الزراعية المحيطة بالمدن عمرانانتشار بقوة ال -
 .الطبيعية المحيطة بالمدن والحواضرالبيئة تدهور مظاهر  -
 .تدفقات السكان، وتزايد المسافات المقطوعة يومياكثافة  -
  .حجم الفضالت الحضرية والصناعية التي تطرح يوميا في األوساط الطبيعية المحيطة بالمدن -
وحتى بداخلها أّثر سلبا  ،اختناق مزمن لحركة المرور بين التجمعات المحيطة والمدن المركزية -

 5.على جودة الحياة اليومية للسكان
 قتصاديةالجتماعية وااالت صعوباال: 
 من ناحية أخرى و  .اكثر كثافة وأكثر حججاألهي المتكررة ي معظم المدن، المطالب االجتماعية ف

تحول إلى مجموعة العمال الآالف  تأجبر  ،بطالةال، وارتفاع معدالت نكماش النسبي للقطاعات اإلنتاجيةاال
في فرض نفسه غير الرسمي الذي الهو القطاع و  ،مستقلة عن أي اعتراف قانونيالمتنوعة من الوظائف 

 . غالبًا ما يعوض أوجه قصور الدولة أو يتجاوز النظام األساسيو الواقع، 

                                                 
5: Amina Mellakh, Agenda 21 local et concertation entre discours et réalité. cas de la Ville d’Annaba (Nord-

Est Algérien) Magistère en Aménagement du Territoire Université Badji Mokhtar, ANNABA, 2010, p 3. 
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 .مشاكل لها تأثير مباشر على المواطن منأخرى  االقتصادية، حلقات-وقد ولدت األزمة االجتماعية
أكثر حدة، ( العزل، والتحسين)في إفقار سكان المناطق الحضرية، والتفرقة االجتماعية المكانية  زيادة

جميع هذه االختالفات المسؤولة جزئيا . والعالقات بين المواطنين ،لفضاء العامل تشويه البعد االجتماعيو 
ا كبيرا من المسؤولية ولكن جزء .وتصاعد العنف في المناطق الحضرية ،عن انتشار اآلفات االجتماعية

 6.األعطال التنظيمية والوظيفية التي لحقت بالمدينة هعن األزمة الحضرية سبب

 إدارة المدن التحديات التي تواجه: 
 التحضر مدن الكبرى الجزائرية لم تجد نفعا أمام تواصل حواضر والللأّن إدارة النمو غير المنضبط 

كل . مخاطرعّدة ل تعرض البيئة الطبيعية مواجهة تحوالت المجتمع، و في  ، واستفحال الالمساواةاالندفاعي
 .في إدارة اإلقليم عامة، والمدن خاصة السلطات المحليةتعيق  أصبحتالتحديات  هذه

النظام المؤسسي الذي يعهد إلى السلطات السياسية والممثلين المنتخبين إدارة كاملة للمدينة، يبدو ف
غير كافية الوهي مجهزة بالتشريعات ، التحوالت على التكيف مع ةغير قادر  أصبحتو . اآلن عفا عليه الزمن

اإلهمال  منصور كذلك لعّدة من ناحية أخرى نشهد و . هي األخرى  غير مكتملة أو عفا عليها الزمنالو 
تدخل الجماعات تقطع الطرق واالحتجاج ل: مثلسواء في المدينة أو الريف  ،على المستوى المجتمع

ها يختار كما أّن هناك صور أخرى . حّل المشاكل التي أصبحت تطرح في الشارعلتفاوض وتالمحلية 
أن يلتزم  كمواطن همن واجب هأنّ رغم الحياة على حساب االرتباط االجتماعي  في أسلوبكبنفسه  المواطن

مدينته أم  هلتزام على حد سواء في حيّ التضامن والتعاون واال :بالقيم التي كانت فخر لألسرة الجزائرية مثل
  ؟ بلديته مأ

تعمل فعال الدولة ومؤسساتها المدنية أن تكون واعية بالواقع العمراني الراهن، وقد بدأت  ينبغي على
ويتأكد ذلك من خالل جهد غير مسبوق يجري العمل به حاليا، ويتلخص في تأسيس  .على استدراكه

، 06/60/0660المؤرخ في  60/60ّوج بصدور القانون التوجيهي للمدينة رقم تلسياسة جديدة للمدينة 
والذي جاء في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة وحماية 

قة سياسة المدينة وأهدافها وأدواتها، في إطار بدّ هذا القانون حّدد وقد  .الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها
                                                 

6: Amina Mellakh, op.cit. p 04. 
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التشاور والشراكة مع الجماعات المحلية والمتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين، وبمساهمة المجتمع 
. وذلك بإدراج هذه السياسة في سياق المبادئ العالمية الحديثة للحكم الراشد والتنمية المستدامة .المدني

واختيار استراتيجي  ،التهيئة العمرانية هي قبل كل شيء إرادة سياسية دركت أنّ وبذلك تكون الدولة قد أ
بالمحيط المعاش،  االرتقاءيهدف إلى ترشيد النمو الحضري، والنهوض باالقتصاد الحضري، ويسعى إلى 

 .االجتماعيوتلبية انشغاالت المواطن، ويعمل للمصلحة العامة وتحقيق اإلنصاف 

 قفزة نوعية في التخطيط الحضري  :7للمدينة الجزائريةالقانون التوجيهي .0.1
فتح لها تو  ،بالمدينة الجزائريةتسعى للرقي لها كأهداف ب الجزائريةلقانون التوجيهي للمدينة لقد جاء ا

 : على سبيل المثالنذكر بعضها  ،أفاق المستقبل
 اعيمتقليص الفوارق ين األحياء وترقية التماسك االجت. 
  السكنات الهشة وغير الصحيةالقضاء على. 
 م في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولهاكالتح. 
 تدعيم الطرق والشبكات. 
 يئةبحماية ال. 
 الوقاية من األخطار. 
 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. 
 اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والعالمية. 
 تدامةتحقيق التنمية المس. 
 اعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتأهيله. 
 المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها. 
 تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية.  

 

قد يوصلها الى  ،الجزائرية لقد جاء قانون المدينة بأهداف من شأنها أن تعطي وجها آخر للمدينة
ه مولود يحتاج الى السهر على تطبيقه نّ أ الّ إ ،كحتمية للعولمة ئهكان مجي نأو  العالمية،مصاف المدن 

                                                 

 .7006مارس  37المؤرخة في  31رقم الجريدة الرسمية انظر القانون التوجيهي الجديد للمدينة الجزائرية في : 02
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من أفضل الطرق الحضارية االهتمام بالمدينة ألّن  .والرفاهيةاألمان  للخروج بالمدن الجزائرية إلى برّ 
وهذا من خالل تسطير برامج تنموية شاملة تضع في اعتبارها منهجًا جديدًا في تسيير  ،لتحقيق التنمية

صالح الجباية المحلية ،البلديات والبحث عن مصادر االستثمار المحلي حسبما ينص عليه القانون  ،وا 
 .المدن الجزائرية تتميز بثراء تاريخي وعمراني نّ أالتوجيهي للمدينة، السيما و 

 ،مدن الجديدة للتقليص من االكتظاظ الذي تعاني منه معظم المدن الكبرى وبخصوص بناء ال
المقابل  فيلكن  ،االختناق على المدن الكبرى  فكّ  من أجلالمخططات العامة لبناء هذه المدن  كلّ  نّ فإ

 . لبنايات القديمةمعالجة جّدية ل في انسبي تجاهالنسجل 

 تقييم القانون التوجيهي للمدينة: 
قد يوصلها الى  ،الجزائرية قانون المدينة بأهداف من شأنها أن تعطي وجها آخر للمدينةلقد جاء 
ه مولود يحتاج الى السهر على نّ أ الّ إ ،ن كان مجيء هذا القانون كحتمية للعولمةأو  العالمية،مصاف المدن 

 .والرفاهيةاألمان  تطبيقه للخروج بالمدن الجزائرية إلى برّ 

وهذا من خالل تسطير برامج  ،من أفضل الطرق الحضارية لتحقيق التنميةاالهتمام بالمدينة  يعدّ و 
صالح الجباية المحلية ،تنموية شاملة تضع في اعتبارها منهجًا جديدًا في تسيير البلديات والبحث عن  ،وا 

مدن الجزائرية تتميز ال نّ أمصادر االستثمار المحلي حسبما ينص عليه القانون التوجيهي للمدينة، السيما و 
 امدينة جزائرية يمكنها االرتقاء إلى مصاف المدن العالمية إذ 310 حيث أنّ  ،بثراء تاريخي وعمراني مميز

 .المناسبة وفرت لها أدوات التنمية

المراسيم التنفيذية الخاصة بتهيئة المحيط العمراني صدرت ا فيما يخص تهيئة األحياء فقد أمّ 
 ،الذي يعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية" عقد الحي"باإلضافة إلى مشروع 

وتحمل مسؤولية صيانة  ،من خالله إشراك المواطنين في حماية المحيط وسيصبح أداة عملية ملموسة يتمّ 
 .هاالمرافق العمومية والحفاظ على الطابع الجمالي ل
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 الواقع  وممارساتالنظري بين التخطيط المدينة  :سياسات تسيير المدينة الجزائريةواقع . 3.1

يفتقر للبعد و بتخطيط قصير المدى،  لالستقالل األوليتينتميز التخطيط العمراني في العشريتين 
المخططات التعميرية التي تغطي  إنجازب 1793-1796المخطط الرباعي األول  منانطلق  .المجالي

مخططات العصرنة بثّم اتبعتها  .نسمة 30.000التجمعات الكبرى وكّل المدن التي يتجاوز عدد سكانها 
ازداد انشغال الدولة بمجال التعمير  1799-1791مع المخطط الثاني و . الحضرية بالنسبة للمدن الكبرى 
 . انجاز المناطق السكنية الحضرية الجديدة، والمناطق الصناعيةمن خالل اإلعالن عن سياسة 

ت الدولة وسائل جديدة للتهيئة العمرانية كانت موجهة مع مطلع التسعينات من القرن الماضي تبنّ و 
التسيير  التوجه نحوو . ضمان التحكم المجالي للتهيئة على مستوى البلديةو نحو عقلنة شغل األراضي، 

 العمرانيةلذي أنشأ المخطط التوجيهي للتهيئة ا 76-07األكثر اقتصادا لألراضي ترجمت بصدور قانون 
المدى الذي يلعب دورا تقديريا على المدى الطويل، ومخطط شغل األراضي الذي يلعب دورا تنظيميا على 

  8.في الجزائر حديثالاإلطار القانوني للتعمير هاتان الوسيلتان تعتبر  .المتوسط

تمثلت في بناء سلسلة من  ،إضافية استراتيجية الجزائرية الحكومة تبنت ومع مطلع األلفية الثانية
 الحضري  التشبع ن وصلأي ،لوالت الساحلي الشريط عبر خاصة ،السريع التحضر لمواجهة الجديدة المدن
 ن و العفر علي منجلي بالقرب من مدينة قسنطينة، مدينة  مدينة :مثل ،الكبرى  المدنالحواضر و  في أقصاه
 هي الجديدة المدن أنّ ب الكثير اعتقد وقد. العليا الهضاب في مدينة بوغزول، العاصمة الجزائر من بالقرب
انجز ما  أنّ  بّين األمر واقع أنّ  الجزائر، إالّ  تعيشها التي التحضر سرعة إشكالية لمعالجة األمثل الحلّ 
 من هياكل وفرته ما القدرب الحواضر والمدن، ومواقع لتفريع أحمال سكانلل مراقد إنشاء على اقتصر منها

 :وهي مّست هذه السياساتالتي التطورات  نا التأكيد على أهموهنا يمكن. وخدمات ضرورية وتجهيزات

 

 

                                                 

مدينة قسنطينة حالة لهاته اإلشكالية، مجلة التهيئة العمرانية، : غانم عبد الغاني، إشكالية التعمير في الجزائر بين القانون والتطبيق :8
 .32-72، ص ص 7001مخبر التهيئة العمرانية، العدد األول، 
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 الجزائرية لمدينةلاالقتصادي وسياسة جديدة  التحرير: 

 ،اإلقليملتي تؤثر على اسلسلة من القوانين، بما في ذلك صدرت  1797دستور مع صدور 
تتمثل في و  .فضال عن األحكام المتعلقة بالبلدية والوالية والتنمية،، والتخطيط العقارية ألرضوالمدينة، وا

 جاءثّم . بداًل من برمجة االستثمارات ،استغالل األرضأدوات تخطيط جديدة تتجه نحو ترشيد ظهور 
التنمية تحقيق في ودور السلطات المحلية  ،الالمركزيةو يعكس مبادئ التشاور ل 1770قانون جديد سنة 

المدينة كمجموعة من اإلجراءات بين مختلف أصبح ينظر لسياسة من هنا و . المستدامة واإلدارة الحضرية
 .لمدينةا مرصد إشرافالموجودة تحت  القطاعاتمختلف و الشركاء، 

  إلدارة المحليةبصالحيات واسعة للبلدية جديد لقانون : 
بلدية صالحيات واسعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التهيئة الجديد لل قانون السند ألقد 

وهذا للمحافظة على المدينة والريف معا، واحترام النصوص القانونية وقواعد البناء  9والتعمير والبيئة،
فيقوم بوضع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى  .البعد البيئي والتعمير مع األخذ في الحسبان

البلدية من أجل التوجيه والتحكم في التنمية، ويتم إرساء مخطط شغل األـراض من أجل توجيه وتنظيم 
 .استعمال األراضي طبقا للقانون 

وتتجسد صالحيات البلدية من خالل الدور الذي يقوم به رئيس البلدية كونه مخول له السهر على 
ي المادة ف 76-07احترام مقاييس التعمير والتخطيط العمراني المنصوص عليها قانونا، بحيث أوجب قانون 

ك معاينة المخالفة ه يجب على رئيس المجلس الشعبي فرض احترام قواعد العمران، وله بذلمنه على أنّ  93
 :ويقوم أيضا ،رفعها للقضاءو 

  . األرضمخطط شغل و ،العمرانيةللتهيئة  يالمخطط التوجيه: مثل عداد وتطبيق أدوات التعميرإ  -
 . تكيف وسائل التعمير طبقا للرهانات المتعددة للتهيئة العمرانية والتنمية المحلية -
ميين في جميع و يدخل كل الفاعلين العمتجسيد اهداف المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم الذي  -

 10(تنمية اإلقليمو المتعلق بتهيئة  03-70قانون رقم ) األصعدة

                                                 

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/09/0009المؤرخ في  09/90القانون أنظر  :9
 .99/09/0009في  ةالمؤرخ 29الجريدة الرسمية العدد  أنظر :01
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مشاريع المنطوية على الصراحة للمجلس سلطة إصدار التراخيص فيما يتعلق ب أقرّ  فالقانون الجديد
وانتهاج أنماط سكنية متجانسة  ،وذلك بالعمل على حماية الطابع الجمالي والمعماري 11.مخاطر ماسة بالبيئة

أثناء إقامة المشاريع المختلفة في  والمساحات الخضراءإلى وجوب مراعاة حماية األراضي الزراعية  ةإضاف
 12.إقليم البلدية

سائل و ملك اليمنها ال  ه في الكثيرأنّ  الّ إ ،ورغم أّن القانون منح لرئيس البلدية صالحيات واسعة
وتطبيق توجيهات وقرارات  ،بأداء أدوارها في مجال اختيار النمط العمرانيالبشرية التي تسمح له 

فمعظم المصالح التقنية الموجودة في البلديات تعاني من نقص الكفاءات . المخططات التعميرية المحلية
القانونية جعل من الصعب على الكثير  إلى جانب كثرة النصوص .التقنية والتسييرية واإلمكانات المالية

باإلضافة إلى خضوع رؤساء البلديات للرقابة المسبقة . نها اإللمام بجميعها أمام ضعف اإلدارة التابعة لهام
 .الممارسة من قبل الوالة خاصة على قرارات رخصة البناء التي يصدرونهابالالحقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةو 00/99/9990المؤرخ في  90/09نظر القانون رقم أ: 00
زالتها والمتعلق 9990المؤرخ في ديسمبر  90/00القانون رقم أنظر : 09  .بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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 الكبرى مدن حواضر واللالمجاالت المحيطة با أزمة.2
 لشرق الجزائري ل

 
 

 

رت لها أثقالها المجاالت المحيطة بالمدن هي انعكاس ألزمة المدينة الجزائرية التي صدّ  أزمة
دارتها التي   هاواالستعجال في حّل أزمات ،والترقيع ،غلب عليها االرتجاليومشاكلها، وحتى طريقة تسييرها وا 

 : ونجمل صعوبات هذه المجاالت العمرانية الجديدة في الجوانب التالية. متعددةال
 :على حساب األراضي الزراعية حضري تمّدد  .1.0

األراضي الصالحة للزراعة  كلّ  الممثلين للمدينة يقتسمون نفس االعتقاد المتمثل في أنّ  بالتأكيد كلّ 
لذلك فقد جّند القطاع الزراعي على . عاجال أمالقريبة من النسيج العمراني للمدن ستتوسع عليها آجال 

لكنه لم مستوى الحواضر والمدن الكبرى الجزائرية الحتواء توسع العمراني الجارف منذ سنوات السبعينات 
 ؟ يستطع المقاومة كثيرا 

 :قسنـطينـة حالة .1.1.0
كما هو  ،على حساب األراضي الزراعيةكان  لمدينة قسنطينةاالستعراضي حضري تمدد الأّن ال

 سنة منذف .كثيرة سلبية اوآثار قد ترك اختالالت هامة و   .وحوض الحامة بوزيان ،الحال في وادي بومرزوق 
من أخصب األراضي  اهكتار  1301مدينة حوالي التّم اقتطاع من األراضي الزراعية المحيطة ب 1776
، اهكتار  421و للتهيئة العمرانية،التوجيهي ذهبت للمخطط % 62 بنسبةأي  ،اهكتار  7220منها  ،الزراعية

 13.شبكات الطرق ل% 30ه ، أي ما نسبتاهكتار  110خدمات، وحوالي النشاطات و لل% 73أي بنسبة 

 مدينة ممتدة نحو البلديات المجاورة :عنـابة حالة .0.1.0

كلها كانت على حساب محيطها  ،توسعات عمرانية معتبرة 1796عرفت مدينة عنابة منذ سنوات 
وصلت حدوده إلى التجمعات الريفية  ،عبارة عن تجمع عمراني ضخم أصبحت اليومحتى  ،الزراعي

من  %72.26 هكتارا، تمثل  نسبة 2042مساحة يتربع التجمع العمراني العنابي على  .المحيطة به

                                                 
13: YASMINA ARAMA, périurbanisation, métropolisation et mondialisation des villes l’exemple de 

Constantine, doctorat d’état en urbanisme, université Mentouri, Constantine 2007, p 89.  
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تجمعا  73باتجاه  انطالقا من المدينة المركزية 7ملك 31.1 وتمتّد على شعاع مسافته .المساحة الكلية
 14.محيطا بها من مختلف األحجام

فكانت  7007منذ لزراعة الصالحة اا التقديرات الخاصة بالتوسعات التي أقيمت على األراضي أمّ 
 من %11.73تمثل حوالي  ،هكتارا 3730ا جعل الحصيلة مثقلة بلغت سنة، ممّ  / هكتارا 42بمعدل 

 15.هكتارا 146.27بمساحة  ،الغاباتع اعلى حساب قط %02المساحة العمرانية الكلية، و

 :سطيـف حالة  .3.1.0
 10 بلغة في مدينة سطيف المعدل السنوي القتطاع األراضي الصالحة للزراع الدراسات أنّ كشفت 

ا االقتراحات وأمّ . تعميرمن السنة  11قارب ت ةمدّ  هكتارا في 7710، أي حوالي 1700سنة منذ  / هكتارا
بحوالي  0602فتقدر التوسعات إلى غاية  0660ة سنل والتعمير المعدّ لمخطط التوجيهي للتهيئة الجديدة ل
 يضااألر  من %60ة تشكل هذه األراضي نسب. توابعها المحيطةل اهكتار  372و ،للمدينةا هكتار  3300

ما تبقى من األراضي الزراعية لتحقيق تنمية  ادخارومع ذلك يبقى من الضروري  16.صالحة للزراعةال
 .من جهة أخرى وضمان تنمية أكثر انسجاما  ،حقيقية

وأمام النقص الكبير في األوعية العقارية خاصة على مستوى الحواضر والمدن الكبرى أصدرت 
والخاصة بإلغاء  0611 يوليو 13بتاريخ  37الحكومة الجزائرية ثالثة مراسيم في الجريدة الرسمية العدد 

من األراضي الزراعية ذات القيمة المتوسطة والضعيفة وحتى المناطق  اهكتار  30.000تصنيف حوالي 
 .العمومية مشاريعو  ،ألف وحدة سكنية 110الغابية، وتخصيصها إلنجاز 

من حيث عدد الهكتارات التي بلدية  312ووالية  77وجاءت قسنطينة في المرتبة األولى من أصل 
 :ةالتالي لبلدياتموزعة على ا اهكتار  7300بمساحة تّم تحويلها لفائدة مرافق عمرانية وسكنية 

 .اهكتار  142بلدية عين سمارة بمساحة  -
                                                 

14: Khettabi Latifa, Morphologie et Dynamiques de l’étalement urbain au sein de l’agglomération        

Intercommunale d’Annaba, mémoire de magister, université  Badji Mokhtar, Annaba, 2009, p 141. 

15: Direction de l’urbanisme et de la construction, révision du pdau intercommunal Annaba–El Bouni–El 

Hadjar–Sidi Amar, Diagnostic et perspective de développement, rapport de présentation, 2004, p 170. 

16: Sakhraoui Abdelmoumen, Impact des politiques foncières sur l’Environnement bâti et social des espaces 

périurbains, Cas des Cités Satellites de SETIF, Mémoire de Magister en Architecture, Université Hadj 

Lakhdar, 2012-2013, p p 175 176. 
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 .اهكتار  140بلدية الخروب بمساحة  -
 .اهكتار  342بلدية ديدوش مراد بمساحة  -
 .اهكتار  772.1بلدية عين عبيد بمساحة  -
 .اهكتار  47بلدية حامة بوزيان بمساحة  -
 .اهكتار  23.10بلدية مسعود بوجريو بمساحة  -
 .اهكتار  66بلدية ابن باديس بمساحة  -
 17.اهكتار  12بلدية ابن زياد بمساحة  -

توزعت على كل من بلدية سطيف  اهكتار  417وجاءت والية سطيف في المرتبة الثانية بمساحة 
وتأتي والية . اهكتار  300ـ، ثّم أوالد صابر باهكتار  370، أوريسيا بـاهكتار  343ـ، ثّم العلمة باهكتار  174ـب

 18.وسيدي عمارتتوزع على كل من بلديات عنابة، البوني  ي للتوسع الحضر  اهكتار  130عنابة بمساحة 

 :حقيقيالعمراني التخطيط الياب غ .0.0
السوق العقارية  في الجزائرية انعكاسات خطيرة من عدم التحكم السلطات المحليةالمدينة تعاني 

المرخص للنشاط فوق األرض الزراعية العمومية، سواء بقرارات من التحويل من و . للقطاع الخاصخاصة 
ا أدى إلى ضعف ترابط وتناسق المخطط ممّ  .الدولة أو أحيانا نتيجة بعدها عن انشغاالت السلطات المحلية

 .العمراني لتوسع المدينة الجزائرية، وزاد في الوضعية غياب أو ضعف التخطيط البعيد المدى

 : حالة قسنطينة .1.0.0
 

لبلدية  لعمرانيةاتوجيهي للتهيئة المخطط التي خصصها الاستهالك أغلب احتياطاتها العقارية لقد تّم 
شرقا نحو المقطع القريب من الطريق  بالمدينة أن تتوسع يتجهمخطط جديد وهي األن تتطلع إلى . قسنطينة

                                                 

يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فالحية  732-33األول يحمل رقم . 7033جويلية  04صدرت ثالثة مراسيم تنفيذية بتاريخ : 32
حدد المواقع والمساحات الفالحية التي تّم تخصيصها إلنجاز . وتخصيصها إلنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الواليات

والثالث يحمل رقم  .الوطنيةألمالك لغابات اقطع األرض تابعة تضمن إلغاء تصنيف ي 732-33والثاني يحمل رقم  .المشاريع
 34رقم انظر الجريدة الرسمية  .تضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عموميةي 33-734
 . 2، 2، 3، ص 7033 يوليو 33 في مؤرخةال
.33رقم، ص نفس الالجريدة الرسمية انظر :  18  
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 ةيسير بتوسع وهو بالتالي .بن شيكو وجبل الوحش والمحاذي لحيّ  ،ار شرق غرب العابر لغابة المريجالسيّ 
المدينة نحو الشرق الستغالل األراضي الشاسعة التابعة ألمالك الدولة في الشريط الممتد من أعالي 

وتتميز تلك األراضي التي تبلغ  .حتى الباردة بجبل الوحش شماال ،سيساوي على حدود بلدية الخروب جنوبا
وقريبة من محور  ،هكتارا بكونها صخرية وشبه جبلية مالئمة للبناء والتعمير 261مساحتها اإلجمالية 

  .الطريق السيار شرق غرب

غرب المدينة تقع . بمساحة أربعين هكتاراأراضي فالحية  ضمّ أّنه في المخطط الجديد الحظنا كما 
لتدخل ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة  ،بوالصوف قرب الشطر الثالث لحيّ بمنطقة النعجة الصغيرة 

 ،البنايات التي تم تشييدها بالمنطقة دون عقود ملكيةمن عشرات الا يسمح بتسوية وضعيات ممّ  .العمرانية
بقية الجهات ال تتوفر على احتياطات عقارية مهما كانت طبيعة ملكيتها يمكنها أن  نّ ألّ  .وبطريقة فوضوية

بلوغ الحدود القصوى للتماس مع  مما يؤدي إلى .تسمح بتوسيع نطاق مدينة قسنطينة شماال أو جنوبا
  19.الحامة بوزيان والخروبمجاورة بالجهتين البلديات ال

 : حالة عنابة .0.0.0
نظام التوابع القائم على بأّن  ،الشكل المورفولوجي العام للعمران المحيط بمدينة عنابة بّين وبجالء 

وجود تجمعات محيطة بتجمع رئيسي في صورة حزم عمرانية صغيرة متناقصة المساحات كلما ابتعدنا عن 
يهيكل  كلم للمدينة نجد تجمع سيدي سالم 06فعلى سبيل المثال على شعاع مسافته . المدينة المركزية

كلم نجد التجمع العمراني سيدي عمار  37 لىإ 06ا على شعاع أمّ . العمران الصغير المحيط والقريب منه
كلم فعلى الرغم من التراجع المعتبر  31شعاع  علىا أمّ . القريب منه يهمن على المظهر العمراني

 .العمرانية في هذه الجهةحزمة الديس يهمن بدوره على األ تجمع حجرنجد للمساحات العمرانية 
 غياب لسياسة تخطيط حقيقية: حالة سطيف .3.0.0

ب األراضي الزراعية المقدرة صالسريع لمدينة سطيف استهالكا كبيرا ألخ مدد الحضري خّلف الت
لم تقدر على حمايتها بمراقبة  محلية أمام سياسة تخطيط ،خصبة% 33خصبة جدا، ونسبة % 33بنسبة 

المجال الزراعي المحيط بالمدينة تعرض إلى غزو حضري مبعثر في عّدة ف .أحسن المتداد المدينة

                                                 

19: PDAU intercommunal de Constantine 2006. 



محلية  حوكمةالبحث عن : لشرق الجزائري االحضرية للمجاالت المحيطة بمدن  وكمةالح  
 الفصل الرابع 

220 
 

لذلك نجد أنفسنا وتعميما للظاهرة على كل المدن الجزائرية التأكيد . أحيانا كثيرة كان عشوائياو  ،اتجاهات
 . على ضرورة وضع تصور لمشروع إقليمي يؤكد على دور الزراعة كمكون للتنمية المستدامة للمدينة

أظهر بعض االستعدادات للحفاظ  1779لسنة  لمدينة سطيف فالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
أظهر  0660سنة  ة المخططولكن مراجع ،0616لم تتراجع كثيرا إلى غاية  التيعلى األراضي الزراعية، 

ة الباز تراجعا كبيرا وتساهال في التوسع على حساب أخصب األراضي الزراعية لوادي بوسالم، وهضب
 . مثال

من الواضح كانت هناك تعبئة للقطاع الزراعي الستيعاب التوسع الحضري للمدينة، وذلك بمعدل ف
وهذا بسبب النمو الديموغرافي الكبير الذي شهدته المدينة،  1700هكتار في السنة منذ عام  10حوالي 

ترجم أساسا بانخفاض الكثافة السكانية وبالتراص  1799التزايد المعتبر للسكن الفردي خاصة بعد سنة و 
 20.الكبير للنسيج الحضري 

 :تبديد مزدوج لألراضي العقارية .3.0
مدن حواضر والللمناطق المحيطة بال ةلعقارياوالمحدد لإلمكانيات  ،االستهالك الغير مدروس إنّ 
لشرق الجزائري يمكن إدراكه على مستوى المساحات التي توسع عليها العمران، وذلك من خالل لالكبرى 

  .التوجيه ، وال منطقية فيغالب تكون اضطرارية ودون تنسيق بين القطاعات المعنيةالالتدخالت التي في 

 :حالة عنابة .1.3.0
ات ال تتوفر على أي فعلى سبيل المثال في منطقة الحجار بعنابة أصبحت كنتيجة لهذه الممارس 

صها أول مخطط توجيهي للتجمع العنابي سنة فالمساحة العقارية التي خّص . مساحة للتوسع العمراني
ا المخطط وأمّ . منها استهلكت بعد أربع سنوات فقط %21.23 ،هكتارا 3121بـبعيد على المدى ال 1771

د للتوسع على المدى القريب والمتوسط والبعيد، جمّ  هكتارا 7304.36ص فقد خّص  0660سنة عّدل الم
هكتارا من  132.03عقارية وصلت  مساحة 0669و 0660واستهلك منها ما بين  ،هكتارا 112.66منها 
 362ومنها  ،%73.62النسبة المئوية لالستهالك  التي خصصت للتوسع، لتصل اهكتار  3210.10أصل 

 اضغطهناك  وبالتالي نالحظ في حالة عنابة أنّ . %33.10هكتارا أراضي زراعية، أي ما يقارب نسبة 
                                                 

20: Boudjenouia   A, Fleury A, Tacherift A, le statut de l’espace agricole périurbain à Sétif, réserves        

foncières ou projet urbain, revue cahiers Agricultures n° 2 volume 15, 2006, p p 17- 21. 
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، ا جعل االستهالك يتجاوز التحديد الزمني للمخطط التوجيهيللعمران على العقار الحضري، ممّ  اكبير 
جعل منها اإلقليم ا ممّ  ،تعّدي صارخ للتوسع العمراني على األراضي الزراعية المحيطة بالمدينةوأيضا 

 21.متيجة في استفحال هذه الظاهرة الثاني بعد سهل

في المناطق المحيطة بمدينة عنابة يمثل حقيقة الديناميكية  يالمظهر الحالي لتوسع العمران إنّ 
لقد أدخل اإلطار التأسيسي ف .الحضرية الموضوعة في عين المكان وحسب خصوصيته المحلية

على المدن الجزائرية الكبرى مظهرا عمرانيا جديدا يحمل العديد من  1776واالقتصادي الجديد بعد 
ذا  احضري اولكن أيضا بعض االختالالت الهيكلية والوظيفية تفرض تخطيط. عالمات الحداثة والتطور

مقام جيد نتيجة الطلب الهائل على العقار الحضري الغير متماشي مع قدرات المدينة الكبيرة الجزائرية على 
 .مدى المتوسطال

 :نقص األوعية العقارية .1.0
الكبرى للشرق الجزائري بمشكلة عويصة  مدناصطدمت معظم المشاريع خاصة منها السكنية بال

فعلى مستوى عنابة اصطدمت هي األخرى بنقص األوعية . تمثلت في النقص الفادح في األوعية العقارية
خاصة من نوع السكن الترقوي  وحدة ألف 33والمقدرة بـالعقارية إلنجاز الحصة التي استفادت منها الوالية 

التابعة إداريا لبلدية  المنشأة حديثا في ذراع الريشوقد تّم تسجيل معظم الحصة بالمدينة الجديدة . العمومي
 :واألشغال انطلقت فعال فقط على مستوى ورشتين وهما ،وادي العنب

 .وحدة 300األولى المدينة الجديدة بمجموع  -
 .وحدة 12بية التابعة لبلدية سيدي عمار بحصة يالثانية في منطقة التوسع العمراني بالشعو  -
 اختيار األوعية العقارية الموجودة حاليا فقط في المدينة الجديدة تنتظروحدة سكنية  7621 لتبقى -

 22.ع الريشا ر ذ
 
 
 

                                                 
 21: Khettabi   Latifa, op.cit,  p 182. 

.7031والبناء واألشغال العمومية لوالية عنابة إحصائيات مديرية التعمير :  22 
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 :الحوصلة
لشرق الجزائري ليس بالضرورة ل الكبرى  مدنلحواضر والل حضري تمدد اللاإدراك ديناميكية  إنّ 

، بل أيضا العمرانية المحيطة بها التجمعات نموالطريقة الوحيدة فقط إلثبات خاصية التحوالت الكبيرة في 
الديناميكية السريعة هذه بجالء و ن اإلحصائيات تبيّ و  .عليها حضري تمدد الالهذا نهج تقدير حجم وأثار في 

مرة واحدة في بمرة في التجمع العنابي، و  71بـ مثالالديموغرافي  ة نموهاحيث تجاوزت وتير بهذه المدن، ل
 . والتجمع السطايفيي، التجمع القسنطين

وباألخص المساحات التي تبقى  ،التوسعات تتكاثف وتتكاثر أكثر من المركز باتجاه األطراف وأنّ 
جماال. مزدوج ومبالغ فيه مّدنتمثل ت التيفارغة بينهما  يمكن التأكيد على بعض هذه اآلثار التي تمس  وا 

 .، والبيئة الطبيعيةوالمياه ،ألراضي الزراعيةا :مباشرة الوظائف الحيوية لهذه المجاالت ومنها

تجزئة كبيرة للعمران  السابقة اتخالل العشريالتي عرفت حاضرة عنابة على ذلك وخير مثال 
الهامشي على ضوء إنجاز عّدة مواقع وتجمعات الحتضان سكان البيوت القصديرية واألحياء التي مّستها 

الحجار وسيدي عمار  :لقد كانت في البداية مناطق مثلو . 1776و 1796الفيضانات في نهاية سنوات 
والخدامات أدى إلى  سكنمشاريع ال إنجازفي ولكن لسوء التخطيط  ،والبوني مناطق استقبال بامتياز

ه السكان حول المناطق المحيطة يأثرت على حركة تركز وتوج ،فيما بعد ت فاضحة وصارخةالاختال
دعم عقاري تشكل لها  صغيرة متعددة حول المدينة األمب اقطظهور مفاجئ أل مّما أدى إلى .بمدينة عنابة

 :قديمة مثلالحضرية الألقطاب لع يتشبع سر في المقابل و . زرقة وخرازةمن حجر الديس، بركة  تكون ت هام،
التوسع والتمدد  ها منبؤر متشبعة أو تعاني من عوائق تمنعوظهور  .الحجار والبوني ،سيدي سالم

العربي، برقوقة، بوخضرة، عنابة، سيدي سالم، واد النيل، حريشة، الكرمة، شعيبي : الحضري مثل
 .هذا النموذج نجده يتكرر في قسنطينة .الصرول

 بحيث الكبرى للشرق الجزائري غير متجانسوالمدن المظهر العام للتجمع العمراني للحواضر  إنّ 
وجدناه يتركب من مدينة مركزية مندمجة متراصة، وتجمعات عمرانية محيطة بها مبعثرة في اتجاهات 

مما أعطى طابعا عمرانيا جواريا  ،تفتقر للتجهيزات األساسية التي هي متمركزة في المدينة المركزية ،مختلفة
 .مجزئا
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 لـشرق الـجزائري ا الكبرى  مدنالحواضر والالمجاالت المحيطة ب .3
 هيئة العمرانيةأدوات الت من منظور      

 التسيير الحضري  لتشاور فيامارسة محاولة م        
   

 حسب مختلف أدواتو  ،بعين االعتبار على عّدة مستويات في الجزائرتنمية الحضرية ت الأخذ لقد
سنركز في سياقنا هذا على المخطط الوطني الذي يحمل التوجيهات الكبرى . والعمرانيةلتهيئة اإلقليمية ا

على مستوى المراكز التوجيهية للتهيئة العمرانية  الوالئية، والمخططات المخططات لكّل اإلقليم، ثّم على
 : لمجال الدراسةالمحيطة  الحضرية

 SNAT 2025:حواضر الشرق الجزائري ضمن المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم.1.3
 :وهي 0602 ألفاقكبرى وطنية ستة أقطاب  23المخطط الوطني للتهيئة العمرانية اقترح

الغذائية والطب  ءوالبيوكيمياسيدي عبد هللا والبينان مخصصتان للتكنولوجيات المتقدمة : العاصمة .3
 .والرياضة

الكيمياء العضوية، والطاقة، والتكنولوجيا الفضائية في : تلمسان -سيدي، بلعباس -مستغانم –وهران .7
 .واالتصاالت

 .التكنولوجيا الحيوية للحديد والصلب، الميكانيك والبتروكيمياءفي : سكيكدة -عنابة-قسنطينة .3
 .صناعة البالستيك، التكنولوجيا الحيوية الغذائية: ميلة -برج بوعريريج -بجاية –سطيف .1
 .الطاقات المتجددة، التكنولوجيات الحيوية، البيئة وصناعة األدوية: األغواط-بوغزول -المدية .1
البتروكيمياء، الطاقات البديلة، الطاقات المتجددة والفالحية : غرداية-حاسي مسعود-ورقلة .6

 24.الجافة والمياهالصحراوية والتكنولوجيات المناطق 
 حاضرة داخلية :قسنطينة قطب حضري كبير في المنطقة .1.1.3

ولكن في . شرق البالدلعاصمة كبدورها القديم  استعادةو  ا كحاضرة،ريد تأكيد رتبتهتقسنطينة 
االمتداد ، و الزيادة المطردة في سكان الحضر :، منهاتواجه قيودا متعددة فهيمواجهة هذه التحديات، 

                                                 
23: La mise en œuvre du schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) 2025, document de synthèse, 

février 2008, p 7.                                                     

24: Idem, p p 10-11. 
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اختناق  .التنقلمسافات زيادة ة اليومية للسكان بحياالتغيير في أنماط  .يسبق له مثيللم الذي الحضري 
هذه العوامل مجتمعة أدت كّل . االقتصاديالتعجيل بعملية االنفتاح من  لذلك ال بد... أزمة السكن. المرور

 .كانية غير متماسكةيات اجتماعية مكيإلى دينامي

، في التجمعات المحيطة حضري متداد الاالتنظيم : مة بمهمة مزدوجةمو السلطات العواليوم تقوم 
في نهج متسق يستند إلى  والتنظيمالتنمية عمليات لتشمل  .إقليمها الحضري  دارة فضاءفي الوقت نفسه إو 

تنسيق أفضل بين مختلف عناصر النظام  تنظيمه المجالي والوظيفي، وضمان ا، وكذمعرفة دقيقة بإقليمها
 .تهيئة فضاءات الحواضرط مخطو ، (SCU)لترابط الحضري امخطط  تّم وضع ومن هذا المنظور. الحضري 

في بعض األحيان تزيد في الضواحي التي نحو  نموشهد طفرات حضرية بانتشار أقطاب التاليوم، و 
ي جلي كمركز مستقبلالمدينة الجديدة علي منو . األصلي للمركز لةمكم، وأحيانا أخرى تكون المنافسة
استقطاب  ذاتوال  ،المنطقة غير متجانسة أنّ بأننا نالحظ ا، إاّل وديمغرافي اشكل ثقاًل اقتصادييقد بامتياز 
 . موحد

 :عنابة حاضرة متوسطية .0.1.3
نمو  حاضرة متوسطية فيأن تكون  ةمرشحعنابة ، 0602للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم أفاق فقا و 
مقابل صعوبات يومية يعيشها في الولكن  .ألعمال التجاريةمالئمة ل وبيئة كبيرة، قدرة تنافسية الهمتزايد 
الستثمار في مجاالت تها لجاذبيقلل من يمّما  ،الحراقة والجريمةعاصمة أصبحت عنابة ف. نالمواط

ر يوفبت فهي مطالبة وبالتالي. ووسائل النقل والمعدات الرئيسية ،استراتيجية مثل البنية التحتية الرئيسية
 ،من االزدحام للتخفيفأكبر دعم و  للتوسع الحالي والمستقبلي،األراضي الحضرية المناخ المالئم، كأسس 

المحيطة الطبيعية  االهتمام بحماية البيئة ضرورةو غير رسمي، اليغص في االقتصاد الذي الفقر مواجهة و 
الذي زاد امتداده  إقليمها الحضري إدارة وتحسين ، فيها نوعية الحياةوترقية  ،في خطرالتي تبقى  بالمدينة

 بعد استحداث مدينة جديدة في ذراع الريش، وقطب حضري جديد في الكاليتوسةوادي العنب نحو بلدية 
 .في المستقبل التنمية البحث عن أوعية وجيوب عقارية جديدة كافية لخلقاالستمرار في و  .ببلدية برحال
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 :سطيف تتجه لتكون قطبا إقليميا  .3.1.3
 إقليمي بعدذو  ارئيسي اقطبتتهيأ لتكون سطيف  0602للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم أفاق فقا و و 

 :ونقاط قوة أخرى كثيرة ومتعدد منها .اإلقليميذات البعد  موميةالع هاومؤسسات هابفضل مديريات
  لعبور  اقطبو  .الشرق والغربو لتجارة بين الشمال والجنوب، ل ارئيسي امحور  جعلها مالئمموقع

 .األشخاص والسلع المتداولة
  تعبره  اإلقليمف: رئيسية للتبادالت االقتصاديةالتي تعد ناقالت  الطرق شبكة واسعة من تتوفر على

 يمكن أن تصبحطرق والئية ة دّ وع. 22، 72، 75، 74، 90، 01 :ق الوطنية مثلالعديد من الطر 
 25.طرق وطنية في المستقبل

 غرب/ حديدية مزدوجة شرق  سكة . 
 كلم 21على مسافة غرب / الطريق السّيار شرق  هعبر ي. 
  وطنية ودوليةمة خدمطار عين أرنات يقدم. 
  قليم مّما سيخفف في الجزء الشمالي من اإلمشاريع هيكلية معتبرة تتمثل في إنشاء مداخل جديدة

.  نحو الموانئ خاصة جن جن بجيجلالطرق القائمة، وتقليل الوقت الذي يستغرقه العبء على 
وطريق سريع موازي مع ( شمال سطيف، باتنة)شمال بالجنوب تربط ال حديديةال ةلسكخط جديد ل

 .بما في ذلك البلديات الشماليةلإلقليم داخل مة دّ باإلضافة إلى ع. السكة الحديدية
 ات االقتصاديةيمكن أن تنفتح على المؤسسالعديد من الكليات  تضمجامعية أقطاب  ةثالث . 
  ومصارف تجارية، تأمينات مرافقة للمشاريع اإلنمائية التي بدأت، بنوك عمومية )مدينة مالية

 (المستدامة التنمية تفضي إلىالتي االقتصادي -إلسهام في تعزيز النسيج االجتماعيل
 مشروع :قطب ضخم LA COLOMBE عند مدخل المدينة،  اهكتار  730تبلغ مساحته الذي  طموحال

 .الهضاب الموقع التوسعي الجديد وليس بعيدًا عن
  منطقة عمالقةMEGAZONE  اهكتار  400إلى  200من  مساحتها صابر أوالد-العلمةعلى محور 

  .مختلف الشركات الصناعية، مع عدد من المقاولينوطين لت

                                                 
25: Direction de l’urbanisme et de construction de Sétif, PDAU intercommunal du Sétif, rapport de   

présentation, phase diagnostic et propositions, 2010, p 12. 
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  كرة الذي يضم ملعب ل، (أوالد صابر)سطيف شرق رياضي المجمع ال: ة مثلهيكلممرافق رياضية
بنية متعددة األغراض و . هكتارا 23على مساحة  ملعب أللعاب القوى و  .مكان 100000لـقدم يتسع ال

 . ةمركب 1000تتسع لـ الحضائرسلسلة من و  مقعدا، 3000يتسع لـ أولمبي تتمثل في مسبح
 جهويةمدرسة تضم . قطب الجامعي الثاني البازقرية رياضية غرب المدينة وليست بعيدة عن ال    

طبي في الباز لألمومة مركز و  .أولمبيمسبح و  ،لشبابلونزل  ثانوية رياضية،لكرة القدم، و 
 .  وطب العيون  والطفولة،

 تصبح مركزا ، ل22في عين الطريق جنوب الطريق الوطني رقم  الخدمات ةحطة النقل المتعددم
 26.لوجهات مختلفةو ة طرق النقل في عدّ  روفتهاما للتجارة، وس

 واحدة . محطتان لفرز ورصف للسلع: تجارية متخصصة مثلسواق تجهيز مراكز بلديات الطوق بأ
 .في مزلوق والثانية في قيجل

 حاضرة، حسب المخطط الوطني للتهيئة 0602أفق في سطيف ستكون ذكر ضوء ما وعلى 
 :مندمجة مع األقطاب التالية وقطب تكنولوجي ،ورأس مال اقتصادي ،بعد إقليميبحقيقية 
 يستقطب صناعة البالستيك، التكنولوجيا الحيوية الغذائية: ميلة -برج بوعريريج -بجاية - سطيف. 
 اإلقليميةبعض الوظائف الهامة االقتصادية واالجتماعية مركزي ل قطب مقر سطيف.  
 (جهويةمديريات )طابع إقليمي ذات مهام القيادة في عدة مجاالت يكلف ب. 
 على كل من جيجل، مسيلة، برج بوعريريج، الحالية والمستقبليةالصناعية والخدمات ألنشطة اأثير ت 

 27.(لثروةواالنشاط االقتصادي ألقطاب تركزات عالية )
 
 
 
 

                                                 
26 : Direction de l’urbanisme et de construction de Sétif, PDAU intercommunal du Sétif, op. cit, p 13. 

27 : Idem, p p 12-14.   
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مدن الكبرى للشرق الجزائري ضمن المخطط الوالئي حواضر والالمجاالت المحيطة بال .0.3
 : للتهيئة

 : مخطط التهيئة لوالية قسنطينة .1.0.3
ووضع المجاالت  .إلى ثالثة نطاقات كبرى  1791لسنة  والية قسنطينةلمخطط التهيئة  لقد قّسم 

 التجمعفي تمثل التي ت المركزية المنطقة ووه – 00 :خريطة – :ولاأل  النطاقالمحيطة بالمدينة في 
 ،الخروب، عين سمارة، الحامة بوزيان: بها البلديات المحيطةو  ،دية قسنطينةضم بلالذي ي نييالقسنط

 .خصوبة مرتفعة ذات فالحية أراضيو  عالية سكانية بكثافةالنطاق يتميز هذا و . وديدوش مراد
ع أرب ،المنطقة الشمالية المحيطة بالمنطقة المركزيةيقع في يتمثل في البلديات التي ف: النطاق الثانيأما 

 كثرةو  ،االرتفاع قليلةالل بت تتميزوهي . بوجريو دان، ومسعوديحم زياد، بني يوسف، ابن زيغود :بلديات
 .والشعاب الوديان
 وعين رحمون،د أوال، ابن باديس: وهي البلديات الواقعة جنوب المنطقة المركزية يتمثل في: الثالثالنطاق 

 28.القسنطيني مستقبال للتجمعي السكان الفائض الستقبال مرشحة وهي منطقة. بيدعأ 
 

 
 1791حسب مخطط تهيئة والية قسنطينة سنة التنمية  توزيع أقطاب: 00خريطة  

                                                 

باهي سعيدة، سيرورة وآليات تحضر المراكز في المجاالت المحيطة بالحواضر، عين عبيد نموذجا، ماجستير في التهيئة : 28
 .332، ص 7030العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 قسم المخطط الوالية إلى :التهيئة الوالئي مخطط في العمرانية التنمية أقطاب:  
 بتعمير عشوائي وغير منظم  زالتي تتمي قسنطينة حاضرة تركب مني: االمتياز درجةب عمراني قطب

 عين ،بالخرو  :هيو  المدن التوابعالثانية تمثل  الدرجة من أهمية ذات أقطاب ستةو . يجب التحكم فيه
 .محلية أهمية ذات مراكزستة  نجد بكيرة، كما والتجمع الثانوي  بوزيان، حامة مراد، ديدوش سمارة،
 مراكز إنشاءالمبدأ  المنطقة على هذه وتنمية تنظيم يعتمد: قسنطينة بحاضرة محيطة مجاالت 
 بهذه واالتصال الربط مسؤولية تتولى حيث الحاضرة خارج مجال وتوزيعها الموجودة المراكز ودعم جديدة

يتمثالن في زيغود يوسف  الثانية الدرجة من نعمرانيا قطبان وهما. والبيئي الريفي المجال تنميةلاألخيرة 
السكاني  الفائض ستكفل باستيعاب ـكتاراه911,23 بـ مقدر عقاري  عاءو و  ،ة عاليةتنمي سيرورةب عبيد عينو 
 . 29الخدماتو  ،المتمثلة في الفالحة االقتصادية القاعدةو 

 التهيئة  مخطط في العمرانية التنمية أقطابهيراريكية  حسب بالمدينة البلديات المحيطة موقع
 :الوالئي

 :الجهوي  المستوى 
مراد،  ديدوش سمارة، عين الخروب، ،قسنطينة مراكز منة متكونالقسنطينية ال التجمعات ةتنمي 
 في نجدثّم  .الوطني لمجالمن ا الشرقية المنطقة من كبير جزءإلى تأثيرها  متدذي يوال بوزيان، والحامة
: مثل أقطاب نجد الثاني المستوى  وفي. سكيكدةجيجل : هماو  األول المستوى  من وطنيين قطبين الشمال
 سابقتها من أهمية أقل أقطاب ستة ذلك إلى إضافة .والطاهير شلغوم العيد، القل، الميلية ميلة، عزابة،
 .وعين عبيد تالغمة القرارم، تمالوس،: تجمعات وهي البلديات بين وما ،جهويةا أدوار  تتولى

 :المحلي المستوى 
 كل وفي الوالية كل التي تعبر الجهوي  التوازن  ومحاور التركيبة التنمية محاور على زيادة
 :ا وهيبه المحيطة المجاالت تنميتها وتنظيم من البد محلية محاور هناك. االتجاهات

 .زيغود يوسف دان،يحم بني بوجريو، مسعود -زياد ابن – سمارة عين محور -
 .القراح-ر حمون أوال ،بونوارة -عبيد عين محور -
 .عين سمارة ،علي منجلي الجديدة المدينةالباي،  عين الخروب محور -

                                                 

.377نفس المرجع، ص :  29  
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 : مخطط التهيئة لوالية عنابة. 0.3.0
 :، وهي على النحو اآلتي1772 ثّم لسنة، 1791 لسنة ةلتهيئة الوالئيعرفت والية عنابة مخططين ل 
  1791مخطط تهيئة والية عنابة لسنة: 

الشرق على جزء من إقليم والية  المدينة نحو امتداد 1791اقترح المخطط لتهيئة الوالية لسنة 
، الذرعان، ، زريزربن مهيديا: وهيالسابقة؛ قرى االستعمارية النمو صوب ال، وذلك بنقل الطارف الحالية

 :وهما اإلجراءات السياسية المركزية بسبب إجرائيين منمستحياًل جعلت األمر لألسف لكن و . وبسباس
 .لحد من نمو المدن الكبيرةل 1793ت القصديرية التي قررت سنة القضاء على البيو ملية ع -
والية الشرقي لبتر الجناح بإنشاء والية الطارف  الذي أدى إلى ،1791 سنةالتقسيم اإلداري الجديد ل -

جميع المشاكل الحضرية، ال سيما لومكان  ،حقوق االرتفاقمنطقة تفتقر لعنابة  جعلت من. عنابة
 1790.30 سنةمع األزمة االقتصادية ل رهتواصل تطو  يسكن الغير رسمي الذال
  1772مخطط تهيئة الوالية لسنة: 

سيدي البوني، : مثل يحيط بالمدينةالفضاء الديناميكي الذي  ركز المخطط الجديد على ضرورة تنمية
والية  إلىحاليا  التابعتينبن مهيدي والذرعان ا :ات أخرى مثلبلديإلى إداريا  هتوسيعو  ،حجارالعمار و 
المتوسط والطويل  ىمدينة عنابة على المدتّم تنظيم و  ،على ورقً  حبرا قتراحاتظلت هذه االولكن . الطارف
  :التاليتجمعا  32الذي يتضمن النظام الحضري  حسب
قطب له . يتشكل من تجمعات مدينة عنابة والبوني وسيدي سالم: قطب حضري من الدرجة األولى -

 .نسمة 1100000ذات حجم سكاني بـناطق حضرية مأهمية رئيسية، يتكون من 
مدن الحجار وسيدي عمار بحجم سكاني متوسط في تشكل من ي: قطب حضري من الدرجة الثانية -

 .ألف نسمة 300حدود 
سيتمثل في انجاز مركز رئيسي الستقبال الفائض من النمو : قطب حضري ثاني من الدرجة الثانية -

 .حجار الديس، القنطرة، بركة زرقة، وواد زيد :لألنوية الحضرية مثل
 .نسمة 2000نسمة، ومراكز محلية بأقل من  30000تجمعات ارتكاز بأقل من  -

                                                 
30: M. Nahal  Ahmed,  L’insécurité urbaine dans les espaces de l’habitat social collectif en Algérie, cas de la 

ville de Annaba, magister en habitat et environnement urbain, Université Mentouri de Constantine, 2012, 

p 117.                                   
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المجمع العمراني لعنابة والبوني وسيدي عمار والحجار كان ب المسمىفالمخطط لما بين البلديات 
قت أخذ على عاتقه مواجهة ومنذ ذلك الو 31.لقضاء على انتشار األحياء القصديريةل ايهدف أساس

 دوات جديدة للتخطيط الحضري إلى أن ظهرت أ، الصعوبات التقنية التي تواجه التجمعات الهامشية الناشئة
تنمية السرعان ما أخذت فكرة تي ال المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط شغل األراضي: مثل

سين حراكز لتالوضع اإلداري لبعض الم عزيزوت الريش،ذراع في مع ظهور مدينة جديدة    الثنائية القطب
 .النظام الحضري  سير

 :مخطط التهيئة لوالية سطيف.3.0.3
لقد وقف المخطط الوالئي على اإلشكالية الكبرى التي تعاني منها الوالية، والمتمثلة في اختالل  

التنمية على المستوى المجالي، وذلك لصالح السهول العليا، والرواق الممتد من سطيف إلى العلمة على 
وتتلخص صيغ . ع التنميةحساب المناطق الجبلية الشمالية والجنوبية، مما خلق فوارق جهوية كبيرة في توزي

 32:التهيئة التي أوصى بها المخطط الوالئي في المحاور التالية
من انتشار  التخفيف من سرعة النمو الحضري لسطيف بهدف التحكم في إدارتها وتسييرها، والحدّ  -

 الذي يهدد األراضي الزراعية،في المناطق المحيطة بها و التحضر 
المراكز األخرى على القيام بأدوار التنشيط والقيادة والتأثير على تساعد التي إنشاء شبكة المدن  -

 .الصعيد المحلي واإلقليمي
كل مركز لجعلها لترتيب وظائف الشبكة الحضرية عن طريق تحديد الدور والوظيفة ومنطقة نفوذ  -

 . مكملة
  لتنظيم على الصعيد المحلي واإلقليميلتوطيد دور سطيف كمركز . 
  ذ حول هذا القطبتنظيم مناطق النفو. 
  ّمن تدفقات الهجرة نحو المدينة إنشاء مراكز نفوذ أخرى للحد. 

                                                 
31: M. Nahal  Ahmed, op. cit, p p 118-119. 

32:  URBA SETIF, direction générale-zone industrielle Sétif, révision du plan directeur d’aménagement et 

d’urbanisme de la commune de Sétif,  plan directeur d’aménagement et d’urbanisme révisé de la 

commune de Sétif (2002); p p 7-8. 
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 أوالد صابر، أوريسيا، عين أرنات، : وهي ،ربط تنمية بلدية سطيف بتنمية البلديات المجاورة لها
 .والشبكة الحضرية ،والزراعة ،مزلوق، وقيجل، وخاصة في مجال النشاط الصناعي

 نتاج الزراعي للمناطق الجنوبية الشرقية، والشمالية من بلدية سطيفإعادة تثمين وترقية اإل. 
 تحسين وتوسيع شبكة االتصال والطرق التي تساعد على ربط أحسن بين مختلف االستخدامات. 
  المحافظة وتنمية الغابات الموجودة مع إمكانية توسيع التشجير في مساحات أخرى. 
 فرماتو، الحاسي، عين : ية القريبة من المدينة وهيالتحكم في تنظيم وهيكلة التجمعات الهامش

 . الطريق، وعين السفيهة
 33.تقوية شبكة التجمعات في المستقبل من خالل تحسين األنسجة الحالية، ودمجها بمواضع التوسع 

 لشرق الجزائري ضمن المخططات التوجيهية للتهيئةاالمجاالت المحيطة بمدن . 3.3
  :التعميرو 

                  

 :والتعمير ضمن المخطط التوجيهي للتهيئةقسنطينة . 1.3.3

 ،والتخطيط الحضري  أدوات للتهيئةة عدّ  زانجإمثل بقية الحواضر الوطنية  مدينة قسنطينة شهد
إحصاء وتهيئة الجيوب  ،مخطط التعمير التوجيهي، مخطط تهيئة الوالية :مرتبة مستوياتعّدة على و 

وفي اآلونة األخيرة  .ومخطط شغل األرض ،المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرفارغة، الالحضرية 
التجديد  ومخطط نتمثل في مخطط تنمية وتهيئة الفضاءات الميتروبوليتانية، ةجديد اتتشريع استحداث
لكننا نالحظ . لنمو وتوسع المدينة معالجة جميع المشاكل الحضريةلهدف تكّل هذه األدوات  .الحضري 

 :كالتاليالتي نلخصها و بها  أوصتالتي وعدم االلتزام بالتوجيهات استمرار الفوضى واالضطراب 

 .التجمعأراضي بلديات الجديدة للتوسع عبر قع امو الاستكشاف دائرة توسيع  -
المدى  تجهيزات علىالعجز في اإلسكان وال ةتغطيّ لمنجلي  عليالمدينة الجديدة التركيز على  -

 .والمتوسط القصير
 . وا عادة الهيكلة ،التجديد: مثلعمليات التدخل المختلفة من خالل تطوير النسيج الحضري القائم  -

                                                 
33: Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal du Sétif, op.cit, p 121 
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مخططات ألحكام الموافقة و  ،القابلة للبناء منها لقضاء على السكنات الهّشة، وا عادة تهيئة المواقعا -
 .األرضاستخدام 

حي سيدي مسيد،  :مثل ،إسكان السكانتحسين شروط و  سكنية الفوضوية،إعادة تأهيل المناطق ال -
 .، بودراع صالح، الكيلومتر الرابع، بومرزوق، وسيساوي عبد القادر األمير

االتصال بين المركز تسهيل و  الطرق لفك االختناق على مركز المدينة،مرافق تسجيل مشاريع في  -
نشاء عّدة محوالتو لية، عادة تأهيل الطرق الرئيسية الحاعن طريق إ  ها،ب محيطالمجال الو   .ا 

 الخضراء المساحاتوالحفاظ على  ،بالمناطق المحيطة بالمدينةإنشاء مناطق لالسترخاء والترفيه  -
 .بها القائمة

  34.كز للتخلص من النفايات الصلبةا، ومر إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي -

وفقا لحاجاتها من مدينة قسنطينة تحتاج  1779وحسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لسنة 
حسب المخطط لما األراضي وما هو متوفر من . األراضيهكتارا من  3430حوالي  0613السكن سنة 

لذلك . اهكتار  3200بالتالي فالعجز قدر بـو  .ا فقطهكتار  730 فيمحدود  بين بلديات المجمع القسنطيني
 .الخمسعبر أراضي البلديات جديدة قع اتوسيع مجال استكشاف مو ركز المخطط على 

استحداث ثالثة مخططات ، و منجليالجديدة على  ةنيالمد دعمت بتوسعة جديدة في هذا الصددفي  
عين  :مثل جديدةأخرى  حضريةاستحداث أقطاب مع . شغل األرض في المدينة الجديدة الثانية ماسينيسا

  35.، وقطب الرتبة بديدوش مرادالنحاس بالقرب من الخروب

ة يحضر الألراضي فالديناميكية الحضرية السريعة للمدينة وتجمعاتها المحيطة بها التهمت ا
وأمام هذه . مداالنتهاء من الفترة المتوسطة األقبل حتى  طويلوال المتوسطالمخصصة للتعمير على المديين 

 .العمرانية وعددها ثمانيةالمخططات التوجيهية للتهيئة مراجعة جميع  فيشرعت والية قسنطينة الوضعية 
 .العملية وتّم ذلك في كل من أوالد رحمون وزيغود يوسف، والعملية جارية في البقيةبالفعل بدأت و 

تحسين  ة مشاريع هدفهاعدّ  0660 سنة توجيهي الجديدخطط المالاقترح  ،ه الوضعيةذأمام ه
 :أهمها، محيطال

                                                 
34: Kadri  Assia, Le plan d’occupation des sols, entre étude et réalité: analyse de cas à Constantine, magister 

en urbanisme, Université Mentouri, avril 2010, p p 50- 55. 

35: Kadri  Assia, op. cit, p 56. 
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قامات جامعية بسعة  ،بيداغوجيامقعدا  17000ذات سعة مدينة جامعية بناء  - في سريرا  10000وا 
 .منجليالمدينة الجديدة على 

ثّم سيمدد نحو مطار بوضياف  زواغي،-بن عبد المالك لعبم TRAMWAYانجاز القطار الكهربائي  -
 .الدولي، والمدينة الجديدة علي منجلي

–الفوبور  -المستشفى الجامعي-يربط بين سوق العصر التلفريكإنجاز خط أول للعربات الهوائية  -

   36.الزيادية

 : 1779المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  ضمن عنابة .0.3.3
بالتقيد نطاق لما بين البلديات عادة تشكيل الإ على  1779يرتكز مشروع المخطط التوجيهي لسنة 

 :بالمبادئ التالية
بلديات المجاورة بما في ذلك أثرها على ال ،اإلقليميالمتوسطي و مع مراعاة سياقها تهيئة تجمع عنابة  -

على يتدفقون والتي ال يزال سكانها  وبسباس،الذرعان، الشط، مهيدي، البن ا: لوالية الطارف وهي
 .مدينة عنابة

  .مجموع مكونات التجمعو المجاالت الهّشة، لمدينة، بما في ذلك أرجاء كل انشر التنمية عبر  -
 هاووضع ،السكك الحديدية ،الشوارع، شبكة الهاتف: مثل الرئيسية تطوير البنية التحتية لالتصاالت -

حمال اختالالت األلتجنب  ،والبنى التحتية للموانئ والمطارات اتفي عالقة مع مناطق النشاط
  37.زائدةال

: مثللمدينة األم محيطة باال تجمعاتدعم العلى  قادرإطار حضري  نعبحث كان الهدف هو الف
وع فالمشر . سيدي عمار، المدينة الجامعية، حجار الديس، بركة زرقاء، والمدن الصناعيةالبوني، الحجار، 

رؤيته تقديم  توكان ،كان طموحا أكثر من الالزم 1779المجسد في المخطط لما بين البلديات لعنابة سنة 
 .1772التي أوصى بها مخطط التهيئة للوالية لسنة التوصيات 

ما بين لق اإنشاء قطب ثاني على مستوى النطلك، اقترح المخطط ومن أهم اإلجراءات لمواجهة ذ 
نشاء و . وسط عنابةلفك االختناق على البلديات   .حجار الديسعلى مستوى  يقعحضري ثان للنطاق مركز ا 

                                                 
36: Idem, p 57. 

37: M. Nahal  Ahmed,  L’insécurité urbaine dans les espaces de l’habitat social collectif en Algérie, op. cit, p p 

120-122. 
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كان تمدد لذلك  .محيط التحضر تجاوزت حدود التياستهالك األراضي مبالغة في  نسجلمن ذلك سوأ واأل
. نطقة سيدي عاشورية محمية وهي مفي منطقة غاب ،77عنابة مركز باتجاه مسار الطريق الوالئي رقم 

سوى اللجوء إلى التحضر وهنا لم تجد قاعدة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية والتعمير أي بدائل أخرى، 
 .بتسوية الحاالتللحاق االستدراكي 

للهيكلة الحضرية، تّم وندرة األراضي الالزمة لتنفيذ مشاريع للتنمية أو  ،تشبع النسيج الحضري لنظرًا و 
 0669نوفمبر  11وأقّر يوم  0663وضع مخطط جديد ألفق طويلة األمد تصل لعشرين سنة عّدل سنة 

ه كان أنّ  ، إالّ 1779حافظ على نفس روح مخطط لسنة  0669 فالمخطط الجديد لسنة .3أمر وزاري رقم ب
تقسيم  تمّ  38، وألجل ذلكدمج االحتياطات العقارية إلنجاز برامج سكنية وتجهيزات جديدةمن الضروري 

 إلى مناطق متجانسة هتقسيم تمّ  كل قطاعو  - 09: جدول –قطاعات سبع بين البلديات إلى نطاق لما ال
  .ستفيد كل واحدة منها بمخطط لشغل األرضت

 
 

 مناطق متجانسةإلى نطاق لما بين البلديات العنابي تقسيم  :09 جدول
 المساحة العمرانية المناطق المتجانسة القطاعات
 ه 1212 مدينة عنابة األول
 ه3134 بلدية البوني الثاني
 ه1112 أجزاء من بلديات البوني وواد العناب الثالث
 ه7121 أجزاء من البوني وواد العناب وسيدي عمار الرابع
 ه7670 أجزاء من بلدية سيدي عمار والحجار الخامس
 ه3213 جزء من بلدية البوني السادس
 ه3213 جزء من بلدية الحجار السابع

 03210 نطاق لما بين البلديات المجموع
     Source : révision du pdau intercommunal Annaba–El Bouni–El Hadjar–Sidi Amar,  

                         rapport de présentation, 2004 
   

                                                 
38: Idem, p p 133-134. 
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كما حدث في غابة سيدي عاشور ببناء لتجاوزات  ةعرضكان المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ف
 39.مشاريع سكنية وموافقة الهيئة المختصة على سبيل المثال فقط ال الحصر

منطقة محمية حسب المخطط وهي الحضرية لسيدي عاشور، الغابة  في السنوات األخيرةتعرضت 
للجسر األبيض إلى حضيرة األلعاب إلى  النقطة الدائريةبدءًا من روع سكني كبير مشلبناء  1779لسنة 

تتكون كل كتلة  .77رقم  الطريق الوالئي ة علىممدودقطع خمس . 77جانب مسار الطريق الوالئي رقم 
اجهة حضرية و األنشطة مع مختلطة الشرطة األهذه األبراج و شكلت . عاليةمستويات  ذاتمن مباني سكنية 

متقطع عمراني نسيج  ظهور مما أدى إلى 40.لمدخل مدينة عنابةلى طول المحور الرئيسي وممتدة عمرتبة 
  – 61: الصورة - التنظيمسيئ و 

 

 
 التوسعات العمرانية على حساب الغابة الحضرية سيدي عاشور بعنابة: 61 صورة        

 

 : 0616سنة لبين البلديات  لنطاق ما ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير سطيف .3.3.3
 تجمعاتفال. ، وخاصة على أطرافهافي مساحة المجال الحضري ملحوظا مدينة سطيف تحوال  شهدت

التي اعتبرت لفترة و  ،، الحاسي، عين الطريق، وعين السفيهةعين الطريقشوف الكداد،  :المحيطة بها مثل
 واليوم لم يعد ذلك، بل تحولت إلى مناطق تستقطب سكان. مدينةالإلى  من األرياف كأماكن للعبورطويلة 

                                                 
39: Idem, p 137. 

40: Idem, p 157. 
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وتضاف  .حظائر لألنشطة االقتصادية والتجاريةتبنى الو  ،، وتبرمج فيها المشاريع السكنية الجديدةالمدينة
غرب، وربط -يع شرق إلى هذه المباني الجديدة، شبكة من الطرق التي أنجزت مؤخرا مثل الطريق السر 

اختراق القطب المركزي و . باتجاه الشمال نحو البحر 01بالطريق الوطني رقم  04الطريق الوطني رقم 
عّدة تشوهات وتجزئة األراضي الزراعية، وبالتالي انخفاض في ا تسبب الطريق الدائري الشمالي، ممّ بإنشاء 

 .بمدينة سطيف الذي كانت تشتهر به في التاريخ ةالمحيطللمناطق في النشاط الزراعي 

مكونات من تدهور يجعل كل شيء مّما صارخة، وبطريقة  حضري واصل هذا االمتداد الواليوم ي
األوساط الريفية التي كانت إلى وقت قريب مكونا و المناظر الطبيعية األراضي الزراعية، وتقلص البيئة؛ 

على المداخل الرئيسة للمدينة مثل شيخ العيفة  والقرى الواقعة ،موادي بوسالفتحّول . أساسيا للمدينة
بنايات الإلى مظاهر هجينة مشوهة ب بالمنتجات الزراعيةوالتي كانت تزود بشكل دائم المدينة ، والحاسي

والطبيعية، دون أن تصل إلى تشكيل الريفية  يتهاهو  تقدفف. الفردية والبقع الحضرية المنتشرة هنا وهناك
  41.حضري حقيقيمنظر 

ذلك تبنت ل .عّدة صعوبات على مستوى آفاق توسعها ونموها المستقبلي لقد واجهت مدينة سطيف
 أعدّ  الذي 1779 سنةلبلدية سطيف  السلطات المحلية عن طريق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 : ، بالتوجيهات التالية1779سنة  اعتماده وتمّ  1770 سنة
 .ات المجاورةيوالزراعية في البلد ،واألنشطة الصناعية ،شكال الحضريةاالعتبار األاألخذ بعين  -
 .إعادة تأهيل وحماية اإلمكانات الزراعية الواقعة إلى جنوب شرق، وشمال إقليم بلدية سطيف -
 .فرماتو، الحاسي، عين الطريق، وعين سفيهة: المحيطة مثل راكزمراقبة وتنظيم بنية الم -
 .للنقل والمرور لتحسين التفاعالت والعالقات بين العناصر المختلفة لإلقليم وضع مخطط -
 .0202و 0202 ينمدفي األ% 07.30إلى  %03.31خفض معدل النمو السنوي للسكان من  -
مع قطاع الباز على  0616 سنةنسمة في  71000رفع عدد سكان منطقة شوف الكداد إلى حوالي  -

 .0606 سنةألف نسمة  92الهضبة الغربية للمدينة لتصل إلى 
 .     0606 سنةلغاية سطيف ن تكون قاعدة ارتكاز لنمو مدينة أل ،أوالد صابر الواقعة شرقااعتماد  -

                                                 
41: URBA SETIF, plan directeur d’aménagement et d’urbanisme révisé de la commune de Sétif (2002), op.cit, 

p p 8-5. 
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تتوزع على مواقع  ،هكتارا 3716 المدينة إلى وعاء عقاري مساحتهووفقا للمخطط التهيئة ستحتاج 
 : التوسع المستقبلية التالية

 .نسمة 63000هكتارا لسكان  310بـ الباز –ضبة شوف الكداد ه -
 . نسمة 40000هكتارا لسكان  100بـ وقع أوالد صابرم -
 . نسمة 11000هكتارا لـ 300بـ موقع قاوة شماال -

 :من أوعية األحياء القديمة للمدينة بواسطة هكتارا الناقصة 46وسيتم استرداد 
 .األحواض التجديد الحضري لحّي المحطة ومنطقة -
 .األحياء الهشة امتصاص مساحات -
 .جنوب مركز المدينة االسترداد مساحة سوق أندريولي -

ا على أمّ . ويرتكز هذا المخطط على المدى القصير والمتوسط استهالك األراضي في مدينة سطيف
المجاورة المدرجة في  يات السبعةفاالحتياجات من األراضي الحضرية ستحول نحو البلد يلطو المدى ال

 42أوالد صابرو أوريسيا، عين عبيسة، عين أرنات، مزلوق، قيجل، بني فودة، : وهي منطقة نفوذ سطيف

ثانوية المحيطة من خالل دراسة مخططات شغل األرض الخاصة بالمراكز الأّن إعادة الهيكلة 
برنامجا سكنيا سمح بوضع  .فرماتو، عين الطريق، عبيد علي: وهيبمدينة سطيف على المستوى البلدي 
أّما على المدى البعيد . 0612-0662للمدة الممتدة ما بين  LSPكبيرا من النوع االجتماعي اإليجاري 

 :التاليةقطاب الحضرية الجديدة فقد حدد توسع مدينة سطيف نحو االتجاهات األ
 .7النجاز مشاريع سكنية وتجهيزات كبرى على شاكلة القطب الجامعي هضبة شوف الكداد  -
توجيه التوسع المستقبلي للمدينة نحو مراكز البلديات المجاورة من أجل التقليل من االستقطاب  -

 43.الكبير، وتحقيق التوازن 

 

 

                                                 
42: Idem, p 109. 

43: URBA SETIF, révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif, phase 

finale, rapport d’orientation, op. cit, p 64. 
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 0616لنطاق ما بين البلديات  والتعميرمخطط التوجيهي للتهيئة توجيهات ال : 
المخططات المحلية حّل كّل إشكاليات النمو والتوسع للمدينة عبر إقليمها البلدي كل هذه لم تستطع 

المدى  فيالتركيز فكان  ،7030سنة  لوضع المخطط التوجيهي لما بين البلديات المحيطة بهافاتجهت 
 :في صورة الثانوية المحيطة بهامراكز االختيار العلى القصير والمتوسط 

 .الجزء الشرقي من المدينةالحاسي في  -
 .الجزء الغربي من المدينةشوف الكداد في  -
 .جنوب المدينةعين السفيهة  -

 :وما يبرر هذا الخيار أساسا
 . توسعتسمح لل وذات قيمة زراعية ضعيفة وجود أراضي -
 .روجود شبكة الطرق تسهل االتصال المباش -
 44.بةو الخصمرتفعة أراضي زراعية في اتجاهات أخرى لوجود  المدينة التوسععدم استطاعة  -

ها حتضان الفائض من سكانحيطة بها الالبلديات المالتوجه نحو بعض مراكز  طويلالعلى المدى و 
في السكن، والتجهيزات، وتوفير أوعية عقارية لمواجهة  لدعم العجز الحالي .ونموها العمراني واالقتصادي

 :وهي للتوسع المستقبلي، أقطاب نمو محيطة خمسةبتحديد وذلك . االحتياجات المستقبلية
 .هكتارا 310بمساحة تتجاوز  الباز -شوف الكداد: القطب األول
كلم عن المدينة على الطريق  02الذي يبعد بحوالي  عين أرناتيتمثل في مركز بلدية : القطب الثاني
 . هكتارا 740مساحة بالمهدية، عين مسعود وبوحيرة، : عّدة مواقع مثل حيث خصصت. 01الوطني رقم 
يعّد هذا القطب من أهم محاور التوسع المستقبلي لمدينة سطيف بحكم قربه  :أوالد صابر :لثالقطب الثا

 .هكتارا 3031باإلضافة إلى احتياطات عقارية إلى . 01من المدينة، وموقعه أعلى الطريق الوطني رقم 
 .هكتارا 340 بمساحة أروسيا: رابعالقطب ال
 45.هكتارا 324 بمساحة مزلوق : خامسالقطب ال

 
                                                 

44: Idem, p 117. 

45: Idem, p p p 71-118-119. 
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 :الحوصلة

وجدت المدينة الجزائرية نفسها أمام نسيج حضري فوضوي ينتشر في جميع االتجاهات على حساب 
بظهور مجال مبني العواقب سرعان ما ظهرت ف .المحيط بهااألراضي الزراعية والمساحات الغابية 

لى توافر األراضي العقارية ع عتمادباالو  ،فوضوي، دون إلتزام بتوصيات أدوات التخطيط والتهيئة العمرانية
 . تقريباعقار لمشاكل المتصلة باللوتعميم شبه كلي  ،ا أدى إلى سوء اإلدارةالعمومية، ممّ 

لم تنجز في آجالها ( ومخططات شغل األرض ،التهيئة العمرانية تمخططا)دراسات التعمير  وأنّ 
استعداد  نّ أالظروف الحالية هذه لذا يمكننا القول في ظل . المحددة بسبب التحديثات فيما يخص اإلنجاز

لية لبعض تظل افتراضية ومقتصرة على المبادرات الشخصية المحتحكم في العقار للالسلطات العمومية 
التهيئة والتعمير  اتبدو مخططتوهكذا كانت . الفاعلين في وضع السياسات الحضرية والعقارية الرسمية

في  ةالمتمثلا هاتعاني من نفس مصير سابقتزال ت، وال اوتوصياته اعلى فرض متطلباته ةغير قادر 
غياب متعامل واحد، أي رئيس  روهذا الستمرا ،1776نة سقبل  PUDللعمران  ةالتوجيهي اتالمخطط
 .ل له تنفيذ المخططات العمرانية والتنميةدائم في التخطيط الحضري، مخوّ  MAITRE D’OUVRAGEع المشرو 

خلقت تغييرات هيكلية عميقة، أسهمت في نشأة  المختلفة في سياق تشابك الصالحيات لإلداراتو 
فواصل جذرية مع  ،المعيشية هوفضاءات ،ومورفولوجيته ،وتطوير شكل جديد للسكن تميز من حيث حالته

أسهمت . مما تسبب في عدد من المشاكل ال رجعة فيها في بعض األحيان ،مدينة األمللالقطب المركزي 
تحويل المناظر الطبيعية ب تقومبالمدن ظهور مواقع جديدة على مستوى المناطق المحيطة  فيهذه الوضعية 

 46.أدناه 07رقم  كما هو الحال في الصورة البيئةاالهتمام بضوي دون المحيطة إلى مجال مبني فو 
       

                                                 
46: Sakhraoui Abdelmoumen, Impact des politiques foncières sur l’Environnement bâti et social des espaces 

périurbains Cas des Cités Satellites de SETIF, Mémoire de Magister en Architecture, Université el hadj 

Lakhdar, Batna, 2012-2013, p p 97,98. 
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                               Source : Sakhraoui  Abdelmoumen, op,  cit, p 120.  

 بناءات فردية في وسط سهلي: 60الصورة 
 حالة منطقة شوف الكداد بالقرب من مدينة سطيف

 

  المسؤولة هي البلدياتو  ،أمالك الدولةتعّدي على و  ،التعميرخروقات في قانون : 
من خالل دراستنا الميدانية، وتحليلنا للوثائق العمرانية الحظنا الكثير من صور التعّدي على البيئة 

  :، فعلى سبيل المثالشغل األراضيالتهيئة و مخططات الكثير من احترام مكوناتها، وعدم  بكلّ 
المخطط ينص على إنجاز  رغم أنّ  ،مشيدة على حساب غابة محمية طابقا 31أبراج ذات  ناجدو  -

  .العاشور بعنابة سيدي حالة غابةوذلك في  طابقين فقط
عنها ملفات عقارية ثقيلة عجزت السلطات  تتحصيصات عقارية بطريقة غير شرعية، نتج ظهور -

من خرازة،  األخيرة، بكلّ المحلية في كبح النهب المفضوح لألراضي على مدار السنوات العشر 
  .والصرول عين جبارة، البركة الزرقاء، بوشارب اسماعيل، بوزعرورة الشابية،

ين على الملكية العقارية التابعة للدولة، رؤساء البلديات في معاقبة وردع المخالفين والمتعدّ  تراخي -
يتمتعون بصفة الضبطية وكذا تنفيذ قرارات الهدم عن طريق تسخير القوة العمومية، كون األميار 

القضائية تسمح لهم بطلب المساعدة من مصالح األمن والدرك الوطني لمرافقة وتأمين عمليات هدم 
زالة البناءات غير القانونية ال و بتحرير المئات من قرارات الهدم وتوقيف األشغال، فقط تقوم  لكنها .وا 

 .على أرض الواقع وتبقى حبيسة األدراج هاتطبق
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 ينيالسياحي ينتظر تجسيد المشاريع منذ عشرات السن العقار : 
تتوفر والية عنابة على مساحة معتبرة من العقار السياحي على طول الشريط الساحلي بدءا من 

فأغلب  .هذه الثروة الهائلة لم تستغل إلى يومنا هذا أنّ  إالّ  سيدي سالم إلى شطايبي مرورا بسفوح إيدوغ،
والسؤال الذي يطرح أين هي القرية . انتظارها طال الرياح، وأخرى دراج أالسياحية المبرمجة ذهبت المشاريع 
وأين هي  ؟ جوان 34وأين هو مشروع سيدار بساحة  ؟بسيدي سالم التي وضع حجر أساسها السياحية 

المشكل  يد أنّ األك؟ فوكذا مناطق التوسع السياحي بشطايبي وعين العشير ؟ شاليهات أوربا برأس الحمراء
والية عنابة لم ف .ليس مشكل عقار لالستثمار في القطاع السياحي بقدر ما هي عراقيل بيروقراطية محضة

تعرف انطالق مشروع سياحي واحد يليق بخصوصيتها كقطب سياحي بامتياز رغم وفرتها على عقار 
لى متى ستظل هذه المساحات السياحية الشاسعة شاغرة ؟ و . متميز خصيصا لهذا المجال هل تنتظر أن و ا 

 ؟ وسيدي عيسى وسيدي سالم ،ورفاس زهوان ،الخروبة تشيد عليها البناءات القصديرية كما حدث في حيّ 

  الكفاءة والبطء اإلداري التصور و مشكلة:  

. تجانسةمليست  نلمدلالمجالي  هتصور مختلف الجهات الفاعلة لعملية النمو الحضري وامتداد أنّ 
النمو  البعض يرى العملية لم تتم بطريقة فوضوية، وبأنّ إلى أّن  نقسم التصور في هذه المسألةيففي الواقع 

المجالي هي نتيجة عملية مرغوبة بهذه الكيفية لتنمية المدينة، تستهلك مساحة أكبر لبناء  هالحضري وامتداد
 الحضري يبقى غير متكيف ألنّ  لتمددالحديث عن ا آخرون يرون بأنّ  بينما نجد .مجمعات سكنية جديدة

ومن ناحية أخرى قد تكون هناك عالمات تشبه . ما المدينة مدمجة إلى حدّ  يشكلها الحضري الحالي تبق
وبالتالي يفضلون ، الحضري بسبب األهمية التي أخذتها المراكز المحيطة بهامدد شكاًل من أشكال الت

وفئة أخرى من دعوات الجهات الفاعلة تفضل بما . وديناميكية حضرية لمدينة انتقالية ،اليعملية تطور مج
  .لما بين البلديات، والمراكز الحضرية على مستوى الوالية نطاقيعرف بناء المدينة في المدينة، وتطوير ال

وحيثيات المصادقة عليها وطريقة تجسيدها على أرض فيما يخص إنجاز المخططات العمرانية أّما 
 : الواقع فإننا نبدي الرأي التالي

عدم وجود صالبة بالتالي لما بين البلديات هو فقط تراكم لمخططات البلديات المشتركة، و  اتمخطط -
 .ما بين البلدياتلمشروع ورؤية شاملة متكاملة ل
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 .ين البلدياتلما بين البلديات هو التشاور الغير موجود ب مفهوم إقليم -
شراك صانعي القرار ،واالفتقار إلى إدارة المناطق الحضرية ،عدم وجود كفاءة في إلنجاز -  .وا 
من المناورات ال  حدّ ت تيال اتبواسطة المخطط يسل، و صنع المدينةهو الذي أصبح ياإلداري  ،اليومف -

التحكم، مشكلة األراضي، عدم كفاءة من الجهات الفاعلة، سيطرة  غياب)سيما في الظروف الخاصة 
 ( آلية صنع القرار على آلية األدوات التهيئة

 :إلىذلك يعود لما بين البلديات  اتوفيما يتعلق بالتأخير في الموافقة على مشروع المخطط
 .بطء إجراء ات المناقشة والموافقة على مستوى البلديات -
 .على المخطط لتأخير في الموافقةا -

فلهذه الوسائل عيوب ونقائص  .بعةالمت عجز هذه األدوات وفشلها يعبر عن فشل السياسة العمرانيةف
 :ليمرتبطة بذاتها، وأخرى مرتبطة بظروف وصعوبات تعترض تنفيذها نذكر منها ما ي

الدراسات ة إنجاز مدّ  يهالتي تأخذ في المتوسط ثالث سنوات تضاف إلاثقل اإلجراءات اإلدارية  -
 لألهداف والخيارات المقررة، ألنّ  تهااستجابعدم ا يؤدي إلى المقدرة بسنتين ونصف في المتوسط، ممّ 

لذلك قررت وزارة السكن والتعمير  .األحداث تجاوزتها بظهور واقع مخالف يعيق تطوير البرامج
المستوى من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير على  3113من أصل  220مراجعة نحو 

   47.ها لم تعد تتماشى مع الزمنألنّ  مخططا 3300وتعديل منها  الوطني،
بحيث لم  ،بشرية بشكل كاف لدى الكثير من البلديات في مجال التعميرالمكانيات اإلعدم توفر  -

تلجأ إلى الوصاية التي تكلف  لذلك. تتمكن من إنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التهيئة والتعمير
مكاتب الدراسات العمومية أو المديريات الوالئية للتعمير والبناء للتكفل بهذه الدراسات واإلشراف على 

وبذلك تتحول سلطة صناعة أدوات التهيئة والتعمير إلى هذه األطراف بسبب تحكمها في . مراحلها
توفر عليه من موارد بشرية متخصصة، المهارات المهنية وسيطرتها على المعلومات، لما ت

 . وتجهيزات، ومصالح وموارد مالية هامة

                                                 

غواس حسينة، اآلليات القانونية لتسيير للعمران، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  :12
  10، ص 7033
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تحال هذه الدراسات على المجالس الشعبية البلدية للمناقشة واإلثراء وهي ال تملك في معظم الحاالت  -
الموافقة عليها أو الطعن المحتشم لبعض تفصيالتها، ألّن غالبية أعضاء هذه % 02إاّل على 

ا يؤثر سلبا على واقعية وبذلك يصبح دور البلديات شكليا ممّ  ،غير ذوي االختصاصالمجالس من 
 .وقدرتها على التعبير عن تطلعات ومصالح وأولويات البلدية ،ونجاعة المخططات

 تاريخ صدور قانون تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة لم تصادق عليه 0661منذ  نّ على أالواقع يؤكد  -
في حين أّن التصميمات الجهوية  60-16بموجب القانون رقم  0616 في سنة الهيئات المختصة إالّ 
ا بالنسبة لمخططات تهيئة الوالية فال زال العمل يتم وفق المخططات القديمة أمّ  .ال تزال قيد الدراسة

وهذا ما يطرح مشكلة توافق أدوات التهيئة والتعمير بجدية مع متطلبات برامج أهداف االستراتيجية 
الوطنية للتهيئة العمرانية التي تحدد لكل مدينة مكانتها في هرم المدن الجزائرية ووظائفها وتجهيزاتها، 

 .التالي إمكانية حدوث تعارض بينهابو 
ه من غير الممكن تسيير مدننا دون اهتمام بالمطالب نّ ألمشاركة المجتمع المدني والفرد غياب  -

أو دون إشراكهم في تصميم الحلول واقتراح البدائل التي تتعلق بواقعهم  ،لسكاناواحتياجات 
 يشكلمشروع الإذا كان  إالّ  ،فاألفراد ال يسجلون اعتراضاتهم في سجل التحقيق العمومي. المعيشي

 . وليس من باب ثقافة المشاركة في إعداد هذه األدوات ،خطرا على مصالحهم الشخصية
كمصالح  ،يجابية لمختلف المصالح التقنية في إعداد هذه األدواتعدم وجود مشاركة فعالة وا -

يفترض لكون معظم التجمعات العمرانية قد تقع على مناطق غابية أو فالحية  .والغابات ،الفالحة
 48.لتوسعاتلهذه ا ةالمناسب ائلالبدتشارك في إعطاء هذه المصالح  أنّ 

 

 

 

 

                                                 

 .11، 13نفسه، ص ص : 12



محلية  حوكمةالبحث عن : لشرق الجزائري االحضرية للمجاالت المحيطة بمدن  وكمةالح  
 الفصل الرابع 

244 
 

 الحواضرللمجاالت المحيطة ب ةالحضري وكمةالح .1
 لشرق الجزائري لالكبرى  مدنوال   

 جيدةمحلية  وكمةالبحث عن ح     
 

 LA GOUVERNANCE: وكمةالح مفهوم .1.1
لمجتمعات ا خاصة فيمن المفاهيم التي الزال النقاش والحوار حولها مفتوحا  وكمةيعتبر مفهوم الح 

ومنها على سبيل المثال  ،من حيث تعريفه وتطبيقاتهيختلف من دولة إلى أخرى  مصطلح ووه .النامية
، والمحاسبةالديمقراطية، األمن، احترام حقوق اإلنسان، احترام القانون، المراقبة : هناك من اعتبره

 49....الشراكة

منظمة بطرقة شؤون التسيير و أسلوب وطريقة الحكم والقيادة،  "GOUVERNANCE" كومةويقصد بالح
ترتكز وهي . قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة

ضمن إشكالية  ومةمفهوم الحكويطرح . المشاركة والشفافية في القرارو التشاور، و على أشكال التنسيق، 
 .والحكمهتم بالعالقة بين السلطة يو . واسعة من الفعالية والنجاعة في العمل العمومي

 :المدينة وكمةحمفهوم . 0.1
. المدن إلدارة وتسييروهو نهج جديد . المدينة بالتعريف هي كيفية توجيه المدينة وتطورها وكمةح

مسبقًا، بل تتحقق في  ىإطارا مجمدا ومحددا قانونا، ولكن من المفهوم كبنية اجتماعية ال تعط تليسهي و 
أي جميع الجهات  ،إقليم السياسات التي تحددها الجهات الفاعلة نفسها والمنتجة من حقل قاعدة العالقات

يمكن و . ناء ووضع السياسات العامةفي ب التراضيالفاعلة المعنية مشتركة جنبا إلى جنب، وهذا يسمى 
التخطيط، النقل، البيئة،  ،قليماإلسات القطاع أو لهذه الجهات حسب الحالة العمل في مجاالت محددة لسيا

 .والتنمية االقتصادية

 

                                                 

، مطبعة النجاح الجديدة، 02، العدد المغربية في المفهوم والسياق، مجلة مسالك ةبستمولوجيإمقاربة : دمحم زين الدين، الحكامة: 14
 .74، ص 7002الدار البيضاء، 
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وبإمكانية  ،وباإلدارة المالية الجيدة ،بالشفافية في اتخاذ القرار جيدويتصف الحكم الحضري ال
وينبغي  .كما يتصف باالستقامة واألمانة ،وتخصيص الموارد بطريقة متوازنة ،المحاسبة والمساءلة العامة

 50.اجيدليكون يتحسن الحكم الحضري هكذا و . أن تقود معظم المؤشرات الحضرية إلى تحسينات مستدامة
 .بعض المفاهيم المرجعية: والتنمية المحلية وكمةالح: 3.1

يسمح  هوماتياإطارا مفاليوم الحضرية والتنمية المحلية يقدمان  وكمةالح أنّ القول بداهة، يجب 
 .ر العمليات التي لها تأثير مباشر على الحكم الحضري في تسيير المدنيتطو في بشكل واضح التفكير و 
نظام مرجعي يشكك في الكثير من االفتراضات التقليدية و تقدم هذه المفاهيم شبكة جديدة للقراءة والتحليل، و 

 . تدار على أساسها المدينةكانت التي 

التنمية المحلية إطارا لالجتماع بين ما يأتي من القاعدة، ومن يأتي من المستويات  من الواضح، أنّ  
وهذا في سياق مع  ،أي دعم من الخارج ،تعبئة الموارد المحليةبالعليا؛ لكن ومع ذلك يجب أن تسبق 

ي ترى وهي رؤية المحلية في الكلية، الت. وسائر المستويات السياسية للدولة وكمةمستويات أخرى من الح
 .اإلقليم كنظام في عالقات مع أقاليم أخرى 

هذه الرؤية تضع هذا التنظيم الجديد على المستوى المحلي عناصر وممثلين جدد لتعويض  أنّ 
هذه الحقائق تبين بوضوح التوجه نحو االعتماد على . الدولة في بعض المجاالتأو عدم جدوى انسحاب 

والذي ينبغي أن يؤدي هذا النهج . المحلية-رمي للسلطة المركزيةالتخطيط العمراني الجديد، والتسلسل اله
ألفضل تعريف وتوضيح لطرق إجراءات الدولة والجماعات المحلية، فضال عن األدوات المنظمة التي 

 51.سوف تكون قادرة اآلن على التطور في مجال إدارة وتسيير المدن بما في ذلك الجانب العقاري لها

في الحالة الجزائرية، فإن إشكالية التنمية المحلية والالمركزية من فترة التخطيط إلى  وما هو مؤكد
 وأنّ  ،جماعات المحليةالمزيد من الصالحيات لألقاليم وال أعطتفالدولة الالمركزية . تغيرت قد اإلصالح

تمع مدني ظهور مجوتشجيع على  ،المحلي يحاول إعادة بناء وتطوير من خالل استراتيجيات االبتكار

                                                 

.  33نفس المرجع، ص  : 50  
51: N. DJEGHERI-LOUHI, LA ville Algérienne, les prémices d’une gouvernance locale, site de référence : 

ANNABA, revue Sciences& Technologie D  N°30, Décembre (2009), Université Mentouri Constantine, p 

p, 54-56. 
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ويبرز هذا  .ودعوة لتحقيق الالمركزية ،ديناميكي يجعل حاليا مفهوم الدولة المركزية واقعا عفا عليه الزمن
 52:كاآلتي االتجاه أهمية مهام التنمية المحلية

 تفعيل مخططاتها تمكن منتلالمحلية الجماعات دور  يهدف التخطيط المحلي إلى تقوية. 
أفضل الكفاءات وآليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس المهام المنوطة بها في  االعتماد على -

  .أحسن الظروف
  .وحسن اختيار من سيدبر شؤونه ثانيا ،أوالالشعبية المشاركة  -
مة تتصدى بكل حزم لكل ما يمكن أن يمس النزاهة واالختيار الحر للمواطن االحك التأكيد على أنّ  -

 .والتدبير الجماعي الجيد

الكبرى         مدن الحواضر والللمجاالت المحيطة ب المحلية الحضرية وكمةالح واقع. 1.1
  :لشرق الجزائري ل

 في قسنطينةعارمة فوضى حضرية  :قسنطينةحاضرة الحضرية ل وكمةحال.1.1.1
حلول لطموحات سياسة توسيع وتحديث اليجاد إل يتينخطتين حضر من قبل  لقد عرفت قسنطينة

ونفدت من طرف اإلدارة  زاتكال جان أنجزت من طرف العمراني الفرنسي هنري  األولى. المدينة
 . 1790ألف نسمة ألفاق  100وهي تخص مدينة بطاقة  1706االستعمارية بداية من سنة 

 نوعا ما ثورية حلوال مقترحيندراسة جذرية ب يون التشيكقام في منتصف الثمانينات، و ، وبعد ذلك
من طرف  هذه األفكار قد اعتمدت .0660لكن لم تعتمد سوى سنة . الوقت ذلك لمتخذي القرارات في

الجسر و  ،التلفريكالنقل الهوائي ، على انجاز القطار الكهربائي URBACOمكتب الدراسات العمرانية لقسنطينة 
 53.العظيم العابر لوادي الرمال

ورشة كبيرة متنقلة عبر مواقع متعددة من المدينة أمال في  إلى سبع سنواتومنذ تحولت قسنطينة 
إعادة خارج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بهدف مشاريع برمجت هذه ال. تغيير وجهها وعصرنتها

مركزا لعاصمة الثقافة العربية وزادها من التحفيز اختيارها على أن تكون . فيهامستوى التنمية رفع التطوير و 
 .0612 سنةفي 

                                                 
52: N. Djegheri-Louhi, op, cit, p 59. 

  53 .مكتب الدراسات العمرانية لقسنطينة، 3423المخطط العمراني الرئيس لمدينة قسنطينة سنة : 
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 سنة لدى استالمها ينامب لم تنتج إالّ  ،وبعد سنوات من التأخير، وميزانية بعائد أكبر بعشر مرات
. في نتائج هذه الجهودوالشكوك  اتمقارنوبدأت ال .ةجديد اتببناءتنساها ، قررت الحكومة أن 0613

المشاكل التي  فيها يمكن تلخيص ،لجمعيات المحليةاالصحافة، و السكان، و  في مناقشاتوبرزت أكثر 
انفجار الحضرية، ي ضااألر تشبع حركة المرور، ازدحام مفرط ل: مثل تعانيها قسنطينة في هذاأصبحت 
 تزايد خراب وتهدم البنايات القديمة، عمران جديد مشوه وغير متناسق،، داخل المدينة عنف جامحالتحضر، 

تعاني من التي فقط البنية التحتية الجديدة  ومع ذلك، ليس. التحتية للثقافة والترفيه اتوالعجز في البني
. تحديث المدينةو لهذه المشاكل،  تجلب أي حلّ  من هذا، بحيث لم أكثرفاألمر ، في البناء والتصميمعيوب 
لم يحقق بعد أهدافه الكبرى في وأين دور القطار الكهربائي، الذي  للزواغي ؟ الجديدةالبرية  المحطةفأين 

، بحيث كان مقرر له على الفشل الذريع األكبر شاهدوأّما نفق الدقسي فهو ال لسّيار ؟ربط المدينة بالطريق ا
بداًل ، و إطاره الزمنيتجاوز  السوداء في المدينة،النقاط أكثر حركة المرور على مستوى إحدى من تخفيف ال

والجسر العظيم صالح باي يعبر وبازدحام شديد القطار  .فيه اكتظاظ حركة المرورزاد من من ذلك 
 الكهربائي عند النقطة الدائرية بالقرب من القطاع العسكري ؟ 

تخطيط حضري ال تستند إلى أي مرجعية لسياسة  المشاريع التي أطلقتوما نالحظه على هذه 
لمواجهة مشاكل محددة؛ ثم  ديافر  هاديتصورها، وحتى تحد هذه المشروعات الرئيسية تمّ  نالحظ أنّ ف .جديدة

أوال ألّنه تّم : مفارقة تاريخيةما يقال عليه أنه أقل هذ النهج  .حاضرةتحديث الواحدة لفي خطة  هاجمع تمّ 
وكأن كل شيء حدث . لملء المخططمشاريع أخرى الحتوائها، ثّم أضيفت لمشاريع، ثم وضع خطة وضع ا

عدم قاسوا لوحدهم السكان  بل أنّ . االقتصاد القياسيالتأثير و دراسات لفي غياب مسبق و الخطة مرتجلة 
في  ينمتعارضة من الوالة السابقالرؤى المن خالل سلطات العمومية االتساق في النهج الذي تتبعه ال

 بلم يكن التفكير في إنشاء مخطط عمراني بلدي يسمح للمسؤولين والمنتخبين طللماذا و  .قسنطينة
 لتطوير المدينة ؟ ألّنه مواصفاتوضع كراسة أعباء و على ين قادر اللمتخصصين امختلف ستفادة من اال

القطار مسار وأّن . وقطب جامعي ،وجه أحياء بشعةفي نجوم  1ليس من الطبيعي أن نقوم ببناء فندق 
فكّل المشاريع وعالوة على ذلك، . بإمكاننا التنقللم يعد و  ،ولد مشاكل هائلة في حركة المرور الكهربائي
المخطط التوجيهي  مخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وحتىخارج اإلطار التنظيمي للكانت الرئيسية 

 ؟ كبيرة لقسنطينةالطموحات حتى الوال  ،كبرى المشاريع لم يدمج ال ال 0616المعّدل لسنة 
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في تحقيق مبادئ التنمية  وكمةرهانات الح: عنابةالحضرية لحاضرة  كمةو الح .0.1.1
 :المستدامة

 لقدو .المتعدد والتجزؤ العمرانية الذي يجمع بين ندرة األراضي إلقليم عنابة الحضرية وكمةالح نوع ما
  .أم تّم بعشوائيةمخطط، بشكل سواء كانت  مددها مجزئة ومشتتةتنمية المدينة واتجاهات تت تمّ 

 وشديد. للتعميري القابلة األرض رةفاليوم نالحظ على اإلقليم الحضري العنابي يعاني أزمة ند
  .التخطيطفي  رهانات رئيسيةالحجم، فضال عن في كبيرة تغيرات و . الحضرية والطبيعية تهفي بيئ لتقهقرا
وتطوير  حضرية،سياسات تّم سن مواجهة هذا الواقع، لو  .هافي البلديات المحيطة باكثر بأهميتها شعر ن

 المناطق المحيطةاقتصاد لصالح تكييف السياسات الحضرية الجديدة تهدف ل. تخطيط وتهيئةأدوات 
 54.التي ال تزال فارغةشبه حضرية، الالحضرية و تكثيف المناطق و 

ما بين البلديات االستفادة من اإلمكانات التي يوفرها اإلطار الطبيعي لويهدف هذا النهج لإلقليم 
وبالتالي تعمل على كشف عن العديد من . التحضرللمجال، والعوائق التي تمنع من انتشار وتوسع 

التناقضات وعدم االنسجام، التي تتطلب اتخاذ إجراءات في شروط مختلفة العمل أكثر انسجاما 
 .والمستدامة سواء على الصعيد العالمي وعلى الصعيد المحلي

 .المستويات المحليةوفي مواجهة هذا الواقع، يجب أن تستند السياسات الحضرية لشراكة نشطة مع  
الخصائص المميزة لهذه األقاليم من خالل دمج االحتياجات االقتصادية  بعضوالشروع في عملية تثمين 

في سيرها ووظائفها مباشرة في دعم مدينة عنابة  تشاركال  مجاورةالالبلديات ألّن . واالجتماعية والبيئية
وهكذا يبقى . ال فائضها البشري واالقتصادي، واستقبتسوية األراضيفقط في ، ولكن تظهر المتعددة

 .ه من حلول وتصوراتظهر ر على الورق لما يبالمخطط التوجيهي لما بين البلديات ح

ثقافة  وتطوير .لمدينةلفي اإلدارة الحضرية  ةتشاور دائمالالواقع، يجب أن تكون عملية  فيو 
تشاركي النهج لل في او دخوال. إلجراءاتلمشتركة بين أصحاب المصلحة، والتحفيز على التطوير الدائم 

 .على المستوى المحلي الجهات الفاعلة لكل
                                                 

54: Benyounes-Ferahta Latifa, Eva  Berezowska-Azzag, Luc Adolphe, Renforcer la gouvernance des 

territoires urbains, pour concrétiser les objectifs du développement durable Cas de Annaba, 43 ° Colloque 

de ASRDLF Grenoble - Chambéry,  11-12-13 Juillet 2007,  Les dynamiques territoriales Débats et enjeux  

entre les différentes  approches disciplinaires, P 1-2-5-7. 
 



محلية  حوكمةالبحث عن : لشرق الجزائري االحضرية للمجاالت المحيطة بمدن  وكمةالح  
 الفصل الرابع 

249 
 

 المدينة مرحلة ممارسة التحكم في النمودخول  :مدينة سطيفل الحضرية وكمةالح .3.1.1
قيود وصعوبات في إيجاد األوعية تحت مدينة سطيف انجاز مخطط التهيئة العمرانية عرفت 

والطلب  ،ها نتيجة لندرة األراضيأنّ  ،رغة القليلة لحاجيات المدينةاالجيوب الفالعقارية الالزمة، مع عدم وفاء 
 .السماح بالبناء الذاتي الفردي والجماعيبالذي ترتب عن السياسة الماضية  ي القو 

ه عند إعداد الميزانية العمومية الوطنية المتعلقة باألوعية الحضرية حسب كل قطاع كما نالحظ أنّ 
من هذه االحتياجات  %30ن والية سطيف لم تستطيع تقديم أكثر م تهيئة العمرانية أنّ في اعتماد مخطط ال

كان التوجه للجيوب  ومن ثمّ . للتحضر، والتي احتلت المرتبة األولى فيما يخص تشبع المدن الجزائرية
أصبح كأداة للتخطيط على مستوى إعداد  الفارغة في القطاعات الحضرية أمر واقع مفروض، ومن ثمّ 

 .   1779واعتمد من طرف وزير السكن في شهر فيفري  1770 سنةالمخطط الذي انطلق 

دون أي اهتمام  حضري مدد المن الت في هذا السياق، اعتمد المخطط لبلدية سطيف مبدئيا الحدّ 
 فقطهكتارا  300ا هكتارا، منه 7100الحتياجات الحقيقية لهذه المدينة التي تقدر قيمتها بما يقرب من با

غلق وهي سياسة غاياتها . ذات ملكية فرديةوعلى تالل شديدة التضرس،  المتوضعةتقع في منطقة قاوة 
 55.مستقبالعلى حساب األراضي الزراعية حضري ال مددالت ةنهائيًا إمكاني

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55: Pdau intercommunal de Sétif, op. cit, p p 121, 123. 
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 .جيدة محلية وكمةالبحث عن ح :اقتراح لمرتكزات الحوكمة الحضرية المحلية. 2.1
 

تمددا مدن الكبرى للشرق الجزائري التي تشهد حواضر والالمناطق المحيطة بال تحتاجفي هذ السياق 
، تستند إلى قيادة شاملة من أجل تلبية احتياجات المنطقة وكمةسريعا إلى سبل جديدة للتخطيط والح عمرانيا

النحو ا البحث على الجديدة المقترحة في هذتشمل السبل ، بشكل جامع وتحديد اآلفاق على األمد الطويل
 :اآلتي

وقد تمكنت بعض . ضرورة المشاركة في صنع القرار على المستوى القطاعي، والمستوى الشعبي -
فعلى  .البلدان بالفعل من وضع أشكال ناجحة للمشاركة في صنع القرار على المستوى الحضري 

 56.الشعبيةأنظمة على أساس المشاركة تسير بمدينة  20 من سبيل المثال يوجد في البرازيل أكثر
ضمان التنمية في  تهاهمألالمحلية  وكمةعملية تخطيط المدن وتوسعها مع الحالتركيز على  -

 .المستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الشبه حضرية

ن تقترن أتنمية المحلية ينبغي الالمحلي واالرتقاء ب الشأنفي تدبير  جيدة وكمةلكي تكون الحو 
أساسيات  ةويعتمد على عدّ  ،المحلية تايبعين االعتبار الخصوص يأخذبصياغة مشروع تنموي محلي 

 :أهمها
 .الرؤية االستراتيجية للتنمية المحلية -
 . تها ميدانيابلور وضع الرؤية االستراتيجية و في الشعبية لمشاركة ا -
جمعيات مدنية، مجالس استشارية محلية، : المجتمع المدنيالمشاركة الشعبية المتعددة من  -

على ين، وممثلي اإلدارة العمومية ياألحياء المنتخبة، القطاع الخاص، المنتخبين المحلمجالس 
 .المحليالمستوى 

فتح فضاءات المناقشة والمشاركة المحلية من خالل محطات اإلذاعات المحلية والتلفزيونات  -
 .الخاصة، أو إنشاء فضاءات خاصة للمواطنين للمشاركة

                                                 

جنيف، تسخير العلم ، 7033يونيو / حزيران 2-3الدورة السادسة عشرة،  تقرير األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، :16
 .72والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض االستدامة المحلية للمناطق شبه الحضرية، ص 
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 .تشاركية قائمة على الواقعية والنفعيةير التنمية المحلية بطريقة يتس -
 .التوفيق بين تلبية حاجيات المواطنين وأهداف التنمية والنظر إلى المستقبل البعيد -
 محليابحسن استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة  ،حسن تدبير المشروع التنموي المحلي. 

اقتصاد في ظل ، و ها الزمنوز أدوات تجاعن طريق  الجزائرية تدخل اإلدارة في تسيير المدينة أنّ  
. قد أثر سلبا في كيفية إدارة المدينة وحوكمتها ،لطابع الديمقراطي للدولةباالمتميز السوق واالنفتاح السياسي 

أو  النهجفي  ينمختلف ومتعاملين شغليننممشاركة بتكون الجارية اليوم غالبا ما العمليات الحضرية أّن و 
التخطيط أدوات نوايا المضاربة على حساب المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في ال وأ ،المقاربة
في  ة اإلدارةيعدم كفاحتمية لالسياق الحضري هو نتيجة و التفاوت بين النصوص التنظيمية ف. الحضري 
 .االعتبار تأخذ بعيننادرًا ما التي واقع المدينة، وتطلعات المواطنين  واالنسجام معالتخطيط 

دور  القائمة علىالرؤية الجديدة لبيئة العمل كد على نؤ الحضرية  وكمةمفهوم الحل تناقراءوب
لجمع بين األفراد وا .اإلدارة على هيكلة أو إعادة تكوين صورة المدينة لفكرة قدرةالمؤسسات التشريعية تأييدا 

 .المركزيةو والجهات الفاعلة المختلفة المحلية 

عمل القطاع الخاص ه أيضا فييكون  ،عمل على توحيد األفرادالذي يمخطط الفي الواقع، فإن و 
والتعاون بين الجهات الفاعلة في  ،على أساس توزيع أوسع للسلطةوذلك (. الدولة)مضمونا بمؤسسة قوية 
زالة الحواجز ، و القطاعين العام والخاص  نعنيوفي النهاية  .والمواطن ،الخاصو  ،ممثل العموميبين الا 

 :حواضرنا ومدننا الكبرى  فيجيدة المحلية ال الحضرية وكمةالحب

 . هاتنسيق اإلجراءات المتخذة على مختلف المستويات، والجمع بينضرورة  :التنظيمعلى مستوى  -
للممثلين لمنظمة اجديدة الصورة الفي صياغة المشاركة  ضرورة: ألداءعلى مستوى ا -

 (، والمجتمع المدنياصو الخ/موميون الع)
 57.وتنتج تكوينات جديدةمكانية جديدة في التسيير واإلدارة ألنها تولد كيانات  :الفضاءعلى مستوى  -

 
 

 

                                                 
57: N. Djegheri-Louhi, op, cit, p 67. 
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ةــــــــالصــــــــــخ  
 

 أهم عناصر التنمية الحضرية المستدامة العقار أحد: 
من المفاتيح األساسية  تسييره تعدّ أن العقار الحضري وطريقة  في هذا السياق يمكن استنتاجهما 

المعرقلة لسير وتطبيق هو أحد أهم العوامل و . المتحكمة في اتجاه وشّدة التمدد الحضري لمدننا وحواضرنا
ورهان مصالح أصحاب النفوذ  مضاربة،فال .في الجزائرعلى أرض الواقع  أدوات التهيئة والتعمـيـر أهداف

مصلحة المدينة  بما يخدم استهالك جديدة،شريع آليات أن يوفر التفي دواليب القرار تجعل من الضروري 
تطبيق قوانين وأن تكون الصارمة في  .اإلقليمفي نمو  األمثل ويضمن التوجيه والتحكم ،والمجتمع والتنمية
 ؟ التي سنتها الدولة الجزائرية التهيئة والتعمير

العقار  على مستوى أداء أفرزت تشريعات متغيرة أثرتقد  ،الجزائرعاشتها  ت السياسيةالتحوالف
 .الجماعات المحلية في تثمينهما بما يخدم مصالح المدينة، والجماعات المحلية وعلى قدرة التعمير،سير و 
ولصالح فئات مضاربة استفادت من الغموض  ،واستنزاف كبير ،انى العقار الحضري من فوضى عارمةفع

الوفاء بالمتطلبات التي  وعدم قدرة البلديات على ،صالحياتالفي ميدان تداخل  لسوداءاالعشرية  الذي ميز
  .فرضتها التشريعات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الحافظة العقارية

  حضريةالتحامات لال ا  و التمدد المبثر: 
ظهور ، و إلى استهالك مساحة كبيرة من المجال للمدن الجزائرية حضري التمدد الأدى لقد 

حساب موارد طبيعية مهّمة مثل مجموعات كبيرة من المناطق السكنية الجماعية والفردية المنتشرة على 
وفي األخيرة عقود ال ةثالثالال سيما أنها زادت بأضعاف كبيرة في غضون و  .الغاباتو  ،األراضي الزراعية

 :متعددة منهاآثار عليه تبت فتر  ،مجال هّش 
  الزراعية يضاعلى حساب األر في السهول، و  التحضر أساساانتشار.  
  الطبيعية محفوفة بالمخاطر مواقعفي و  الوطنية،على طول الطرق  حضري تمدد. 
 يصعب تسييرهاكاملة  حضريةلتحامات إ تشكل.  
  قصديريةانتشار السكن الهش واألحياء ال. 



 

 ةــامــعـال الخـــــاتــمــة          

 

 المجاالت المحيطة بمدن الشرق الجزائري             
 بين أزمة المدينة وأفاق المستقبل            

                         
 

 .مجال في حالة تحّول: المحيط بالمدن .1

 .الجزائريةأزمة عمران وتسيير المدينة : المجال المحيط بالمدن .2

 .تنشأ مدينة الغد :في المناطق المحيطة بالمدن .3
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La ville de demain ne sera ni urbaine, ni rurale, ni suburbaine, elle sera les trois à la fois. 
Lewis Mumford

1
  

 ــــمــــــــدنـــــــمــــــحـــــيـــــط بالـــلـا .1
   لمجال في حالة تحو         

 

ثالثة من  لكبرى للشرق الجزائري حواضر والمدن االمجاالت المحيطة بال إشكالية هذا البحث عالج
في الكبرى  حواضر والمدنلل والمبعثر الهائل حضري ال مددتناول إشكالية الت األول: جوانب أساسية هي
البيئة، الحراك،  السكان،العمران، : مثلتناول أهم مكوناتها العمرانية،  الثانيو .بهاالمناطق المحيطة 

  .في تسييرها، ومعالجة قضاياها الجوهرية جيدةحوكمة المحلية اللا ةركز على مقارب الثالثو ...الزراعةو 

 تهاصور  أن   الكبرى للشرق الجزائري  مدنحواضر والمجاالت المحيطة بالهذه اللتحليل البي ن لقد 
أحدثت تحوالت جذرية ومؤثرة في بنياتها  ،جديدة عناصر حضريةبعد دخول  ،لم يبق لها آثرلكالسيكية ا

ها اعتبار يمكن بالتالي و  .والسكن ،البيئة الطبيعية، األراضي الزراعيةالسكان، االقتصاد،  :مثل األصلية
  .المدينة األمبعالقاتها ، و تها، ووظيفمورفولوجيتها في تدريجي وتحول انتقالحالة  في مجاالت

لسياسة السير الوجه اآلخر  إال  ما هو ، الذي في التسيير الحضري  اجز مدننا تسجل ع ن  إفعموما، و 
 المدن الجديدةو  ،لتابعةكما كان الحال في المدن اال يمكن التخفيف من آثارها بغوغائية التي  ،نحو األمام

لضغوط  ما هي إال  نتيجةعلى سبيل المثال ال الحسر علي منجلي بقسنطينة لمدينة الجديدة اف .حاليا
صبح على المدى المتوسط قنبلة تقد ، و والتسرععلى وجه السرعة  هاؤ كان إنشاف .المواعيداألزمات و 

    2لسكن؟، والذهاب بالتخطيط إلى ما بعد قضية أزمة اتخلق فرص عمل كافية مموقوتة حقيقية إذا ل

 الذي أصبح حضري تمدد الالفي تجاذب بين نموذج الجزائرية المجاالت المحيطة بالمدن تبقى و 
 ،والتماسك االجتماعي ،التنافسية االقتصادية تهامن حيث قدر  ،هايثير سلسلة من القضايا المتعلقة بمستقبل

استجابة التساعها،  لمدينة المدمجةا ونموذج ثاني مناهض لألول يتمثل في اتباع. وحماية البيئة
 قويةالمكانية اإلالقصيرة، و  وبمسار التنقالت ،عاليةال اتكثافالبالذي يتميز  ،انسجاما مع مبادئ االستدامةو 

                                                           
1: Lewis Mumford, la cité à travers  l’histoire, édition agone,  Marseille, 1989.  

2: Abed Bendjelid, lecture du phénomène des espaces périurbains maghrébins, revue Espaces maghrébins 

n°5-6, 2005, Université de Aïn Chock, Casablanca, Maroc. Numéro Spécial. 
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 RECONSTRUIRE لمدينةفي اإعادة بناء المدينة فالفكرة الداعمة لنموذج النمو الحضري المندمج هو  .للوصول

LA VILLE EN VILLE  نحو لتحضر اه ي، وتوجالشاغرةة الحضرياألراضي تجديد و تكثيف البيئة المبنية، و
تنمية  تحقيقل. قطاب الثانوية، إل األومراكز تنشيط وتطوير  ،ألرضمراقبة استهالك االمناطق الداخلية، و 
  .بيئيوالنظام ال الزراعية، راضيمن الضغط على األحد  ال، و حضرية أكثر أحكاما

مناطق للي قو النمو الضغوط  الناتج عن حضري تمدد الالالحالي المتبع في مدننا هو نموذج الا وأم  
من حيث  عديدة تطرح مشاكلو  ،باستمرار (المدن الكبرى الحواضر و ) بتوسع العمرانالتي ما فتئت تختنق 

هي في  حضري تمدد اللا فالمرحلة الحالية من. وتدمير األراضي الزراعية البيئة، وتلوث ،واالزدحام ،النقل
أو  ؟ هل نريد مدينة جميلة للحياة فيها. صميم الكثير من المناقشات، وتشكل مشكلة أساسية في المجتمع

؟ أو على العكس من  أكثرتكاليف بولكن  ،دينةعيدا قدر اإلمكان عن المبكل واحد منا يختار المسكن 
 ؟ وبمشاكل أقل، البعض مهأكثر كثافة حيث تجبر األفراد على التعايش مع بعضبمدينة كبيرة  ،ذلك

وأنا بدوري اختار النموذج الثاني لنتفادى مشاكل المدن الضخمة والمندمجة على كل األصعدة، 
ة مدن متوسطة وبعيدة نسبيا عن المدينة األم التي نبقيها في حجمها الحالي تقريبا، ولكن مع  إنشاء عد 

 .والضغوط المطروحة حاليا ضبط استراتيجية تهيئة وحوكمة فعالة نتفادى بها المشاكل

الجزائري وما أنتجه للشرق المدن الكبرى الحواضر و  وتمدد توسعإشكالية في  البحثسمح لنا  كما
ة قطاعات  :ا كاآلتيمنجمله ،من ظواهر وأشكال تخص عد 

 غير متوازنة المدينة الجزائرية المعاصرة: 
النموذج التمثيلي المتناقض، المعبر عن هو  مدننا الكبرى حواضرنا و أن  ما نشاهده اليوم على  

وجزء آخر تمثله . ويغيب فيه دور الفرد كلي ا ،جزء من المدينة نجده يخضع لتخطيط الدولة. حقيقة العمران
األحياء الفوضوية والمناطق العشوائية في محيط المدن الكبرى، ويخضع تنظيم البيئة الحضرية فيه كلية 

ولعل  الصورة البارزة حاليا هي التناقض بين الحياة العامة والحياة   .إلى الفرد، ويغيب فيه دور الدولة
يجبرنا  3لحالة التوازن الذيالمدينة الجزائرية وبالتالي تفتقد . البعد االجتماعي الخاصة التي يغيب فيها

                                                           

.22-22، ص ص 9111مصطفى أحمد بن حموش، المدينة والسلطة في اإلسالم، دار البشائر دمشق، الطبعة األولى، :  3  
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األحياء و القديمة، والبنايات  جديدة بداًل من إعادة تأهيل وترميم المدن امدن نبنيلماذا  ،تساؤلالعلى 
؟ ألجل فك االختناق على المدن  ،المناطق السكنية الحضرية الجديدة، والتحصيصاتو  ؟ قصديريةال
  ؟مشاكل كل هذه اللمواجهة وضع قواعد صارمة و 

 نمو المدينة الجزائريةالنموذج المعاصر ل: لحضري تمدد الا. 
النمو الطبيعي الناتج عن النفجار السكاني بفعل ا د الحضري مد  الت مالمحالمدن الجزائرية تحمل 
توسع عملية هو في الجزائر  حضري تمدد الالف .التنمية الحضريةعززتها سياسات و قوية، الوالهجرة الريفية 

سكنية  أحياء نموفي جلى بصورة رئيسية تت. لتنمية الحضريةللتحضر المتسارع ل ةترجمو  ،للمدينةمجالي 
 .المدن عن أكثر فأكثربعيدة ة جديد

 في المناطق المحيطة بالمدن العمران: 
 مناطق سكنية واسعةبمشاريع صناعية كبيرة، أتبع الرسمي بإنجاز  التمدد الحضري  تم  لقد 

حيث  تسعينيات،األمنية في عقد الأثناء األزمة  تهاازدادت حد   .غير مشروعة أخرى مساكن و  ،مشروعة
السلطات المسؤولة مراقبة الناس الفارين من األعمال الوحشية لإلرهاب، والبحث عن ملجأ في  علىتعذر 

قابلة ال راضياألوجود  قل  خالل العقد الماضي حيطة بها ؟ فالمناطق المهذه المدن وبخاصة الواقعة في 
 مشاريعهما دفع بالسلطات المحلية توجيه مم   المتشبعة، ةيللتعمير على مستوى األقطاب الحضرية الرئيس

ير متجانسة هذه المجاالت غوهكذا أصبحت . لتخطيطدون اسناد العملية لنحو المناطق المحيطة بالمدن، 
 ،ماعيتجوالسكن اال ،التحصيصات االجتماعيةو  ،األحياء القصديرية :متناقضة كياناتفيها ور تجات

 .فوضوياعاما  منظراا أعطى مم  المناظر الطبيعية والمساحات الزراعية 
 في الجزائر حضري تمدد المتغيرات دافعة لل: 

تطور بطريقة بحيث خصوصا خالل العقود الثالثة الماضية،  ،ا سريعايعمران االجزائر نمو عرفت 
نمو المع تزامنت  التنمية االقتصادية واالجتماعية الواقع أن  و . امرتفع مثل معداليزال ي، وال عفوية وطوفانية

سكان  على حسابتطور سريع لسكان الحضر في شكل  امتسارع اد تحضر ول  مم ا معتبر الديموغرافي ال
على إدماج أقاليم جديدة في النظام االجتماعي للمدينة، بحيث  حضري تمدد الال انطوى  وبالتالي .الريف
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لى عد ة عإلى تحوالت أدى ا تتحرك المناطق المحيطة بالمدن وتبتعد أكثر فأكثر عن مراكز المدن، مم  
  :منها مستويات

 تفحدث. الزراعيةات واسعة من األراضي أدت هذه العملية إلى استهالك مساح :المستوى المجالي 
النمو  أدىفي المناطق الريفية، لذلك  فأكثرأكثر عمران التوغل تغييرات وظيفية للمجال تتعلق بمدى 

 . تالمجاالهذه الحضري إلى طفرة في وظائف 
والريف ال الفرق المعتاد بين المدينة جعل  ،عوامل خارجيةبالتحوالت هذه تأثير بدأ  :االجتماعيالمستوى 
فالسكن هو الذي أصبح يحدد العالقة  ،كما نالحظ تالشي مسألة انتماء الفرد إلى مكان معين .يعني شيئا

ن لم يعد له نقس االستمرارية المادية، ونفس المبررات التي كانت وبالتالي فمفهوم التمد. رد وفضاءهبين الف
 . تميزه عندما كانت المدينة محاطة بأسوار، أو ثابتة في المجال الجغرافي

  اتيعاني صعوبويحتضر النشاط الزراعي  : 
 هاقدتف تبدألكنها هي النشاط الزراعي، األصلية لهذا النوع من المجاالت  ةكانت الوظيفلقد 

وانتعاش نشاط سوق المعامالت  ،وتوطن اقتصاد آخر ،تدريجيا نتيجة دخول فئات أخرى من السكان
النشاط الزراعي  زاليالفالرغم من هذا التشخيص، بو  .فرغ أهميته من الداخلأو  ،فقده التوازن أالذي  عقاريةال

القادمة من  الحضرية لضغوطلمقاومة لاالحديث يتقوى يوما بعد يوم حول الزراعة و  .ماو ومقاموجودا 
الزراعية ممكنة شريطة توقع واستباق االحتياجات الحضرية  ساحاتالحفاظ على الم أن  و . المدينة

األراضي المعطلة، واستغالل الوعاء  من جهة، وتقليص للعمران راضياألبالتخطيط للحصول على 
 . أخرى العقاري الصالح للزراعة المعتبر في مساحته عبر هذه المجاالت من جهة 

  االنتقال من الريع الزراعي إلى الريع الحضري : 

ا ينتج عنه ظاهرة المضاربة األراضي الزراعية المقتطعة يتغير استخدامها االقتصادي، مم   ن  أ
ألراضي العقارية سوق فال. ها الزراعي إلى ريع عقاري حضري عفيتحول ري. وارتفاع في أسعار األراضي

خضع لتداخل مجموعة من المتغيرات ذات الصلة بقوة العالقات بين الجزائرية يلمجاالت المحيطة بالمدن ا
 تعبث باألراضي كما تشاء ؟ ة أسواق غير مراقبةوجود عد  ب مما سمح، الجهات الفاعلة
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 يات الحراك الديموغرافي والتنقلكيدينامي : 
بين فضاءات العمل  انفصالإلى  ىأدتجمعات المحيطة بالمدن لسكان في الالحديث لتوطن الأن  

واإلقامة من جهة، واتساع الفضاء المعاش يوميا بانعكاساته النفسية والمادية واالجتماعية على الفرد 
حواضر هؤالء السكان المثبتين حديثا في المجاالت المحيطة بالورغم ذلك ال يزال . واألسرة من جهة أخرى 

  ؟ مبالمدينة األ ينمتمسكللشرق الجزائري   دن الكبرى موال

، مكان اإلقامة ومكان العملضروري بين هذا الحراك اليومي أصبح في الكثير من الوضعيات 
أنشطة أخرى  وأ ،شراء والتسوق للأو ألطفال إلى المدرسة أو ألنشطتهم الترفيهية، المرافقة  التنقلو 
ي هذه الفضاءات فجدًا  اضرورييبقى التنقل ف...( الزيارات، الرياضة، واألنشطة الثقافية والحياة الجمعوية)

  .ةلسيار لوسائل النقل المختلفة وخاصة اا يفسر االستخدام القوي مم   ،الحضرية الجديدة

، والعيش في أساليب الحياةالجديد وهذا التطور  ،للمدينة الجزائريةتمدد الحضري الكبير من هذا ال نستنتج
التنقل وطرق  ،مشاكل االزدحام للنقل، وحل  هيكلة وتنظيم البنى التحتية عادة إلضرورة االستجابة 

، وما تطرحه للفضاء اليومي المعاشالتوسع  محركاتأحد  أصبحاستخدام السيارة الخاصة  ألن  . الوصولو 
  من انعكاسات وأثار جانبية أخرى ؟

 جيدةال وكمةتفعيل مبادئ الحل ارهينيبقى ة جزائريالمدن الفي  المستدامةتحقيق التنمية  إن  لذلك ف
 ،ونجاعة العمل المشترك بين مكونات اإلدارة من جهة ،السكانأنماط تدبير حديثة تضمن انخراط  ىتبنت

مدني من المجتمع الومنظمات  ،خاصالقطاع الو  ،المحليةجماعات الوبين اإلدارة وباقي المتدخلين من 
 .عوامل إضافية ضرورية لنجاح سياسة المدينةكلها وهي جهة أخرى، 
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 مدنــــــــــــــــــط بالــــــــحيـــــال المــــــــــــــــــــــــمجــــــال .2
 المدينة الجزائرية وتسيير عمرانزمة أ     

   

ه ال خارجه، أن   وأداخل محيطها الحضري المدن الجزائرية لقد ال حضنا من خالل طريقة إدارة 
فقد  .األهداف المتعلقة باإلدارة السليمة لألراضييكفي صدور القرارات عن سلطة ذات السيادة لتحقيق 

ألراضي الزراعية، وصلنا إلى حالة تبعث على امن استهالك  الحد  إلى شهدنا كيف من قرار بسيط يهدف 
  .والتحكم سيطرةالالقلق، وخروج امتداد المدينة عن 

داخل المدينة من خالل فالمحاوالت الرامية إلى تهميش السكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة 
هذا التحويل  .فضاء االجتماعي الجديدال هذا هم معبدمج ،بعدالمحيطة بها، لم تسمح مجاالت نقلهم إلى ال

هو عملية األكثر مالحظة في سيرورة تشكل هذا النطاق لتجمعات المحيطة بالمدن نحو ا للسكان المكثف
  .متزايد في االنتشار واالتساعال

ا أنها تشير إم   ،والحجج المقدمة الفاعلة في إدارة وتسيير المدينةفقا للسياقات السياسية للجهات وو   
إلى عمل اجتماعي جدير بالثناء من خالل القضاء على انتشار البيوت القصديرية وتحسين ظروف 

، هذا التحويل في كلتا الحالتين. معيشة ساكينها، أو كعمل باألحرى بيئي للحفاظ على جماليات المدينة
ف أن  كي نالحظ مثاال في حالة سطيف في النهاية ألن   ،منه زاد فقط في التهميش بداًل من الحد  كان سلل

كبير للمساكن الهشة النتشار االانتج هشاشة في شروط اإلسكان من خالل قد  التجمعات الثانويةصنع 
نجد لذلك  .ينة األمدتتطلب استجابات من جانب الم اتتعيش اليوم صعوب وهي... والقصديرية والفوضوية

  :العقارأن  من أهم مفاصل تسيير المدينة الجزائرية والتي شكلت لها صعوبات ومشاكل عديدة هي 
  القصديرية ، واستغالل األوعية العقارية لألحياءإعادة التجديد الحضري: 

حدود لجأت السلطات المحلية إلى إنشاء تجمعات سكنية خارج  ،أمام تقلص حجم الوعاء العقاري 
ومدينة  المدينة الجديدة علي منجلي ثم   لها، قسنطينة مراكز البلديات المجاورةمدينة اختارت ف .المدن

ها، ثم  بعد ذلك امتدت جاورة لمراكز البلديات المكذلك ا مدينة عنابة فاختارت أم  . من بعد ذلك ماسينيسا
 في بلدية وادي العنب، وقطب ذراع الريشوهي المدينة الجديدة أقطاب حضرية بعيدة بعيدا نحو 
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فتوسعت على أطرافها مدينة سطيف أم ا . ، وقطب عين جبارة بسيدي عماربرحالبلدية الكاليتوسة ب
أوالد صابر، : وهي األن تسير نحو مراكز البلديات المجاورة مثلوالباز، شوف الكداد،  ،الخارجية مثل قاوة

هذا األمر انتقده العديد من الخبراء والمختصين في العمران، مقترحين . عين أرنات ومزلوق وعين عبيسة
 .واألحياء العمرانية القديمة ئة،هتر الم نحو إعادة تجديد المناطق ذا ال نتوجهإلى ذلك، لماقبل الذهاب 

نفس الشيء و . قصديريةالحياء ألاأوعية عقارية معتبرة خلفتها عمليات تهديم هناك  نطينةقسفي ف
الشارع، حي  سيدي جليس، القصبة، السويقة، حي  قيطوني عبد  حي  : رئة مثلتحياء القديمة المهألل

مرافق و ن إنجاز مشاريع ممكن المدينة مما  اعقاري هكتارا 05فقط تم  استرجاع لحد  األن و ...المالك
بمنطقة  خضراء مشروع إنجاز حظيرة حضريةباإلضافة إلى  .عمومية حسب االحتياجات المعبر عنها

التي يتوفر  والتاريخية تثمين المناظر الطبيعيةبهكتارا تقضي  50باردو في قلب المدينة على مساحة 
 لكنها متعثرة لحدنا األن ؟ ،عليها هذا الموقع

ما قبل الميناء الذي يحتوي على مستودعات ضخمة مهملة تستطيع  حي  هناك  :عنابةوفي 
شارع جبهة التحرير، برمة الغاز، : مثل نفس الشيء بالنسبة للمدينة القديمة،و  .استيعاب مشاريع سكنية

عملية تزويد من تسهل  وهي األحياء التي تحتوي على مختلف الشبكات ،تي، وطاحونة كوكييالس حي  
 .والماء وقنوات الصرف الصحي دون تخصيص أموال ضخمة للربط بشبكات جديدة ةالسكان بالطاق

لعقاريين اإلى غياب التنسيق بين مختلف المتعاملين المشكلة يرجع خبراء أسباب ف سطيفا في أم  
، واقتصار (البلديات، المحافظة العقاريةالوكالة العقارية للوالية، مديرية أمالك الدولة، مديرية التعمير، )

مخططات شغل األراضي دون تجسيدها على  ةفي مديرية التعمير على القيام بدراسة نشاطات البلدي
بعض الدراسات لمخططات شغل األراضي لم تنته ولم يصادق  والدليل على ذلك، هو أن   .أرض الواقع

  .عليها إلى يومنا هذا منذ عشرات السنين من الشروع فيها
 

  ،لعقارات الممنوحةا إنهاء عملية تسويةفي ويقترح الخبراء للخروج من أزمة انعدام العقار، اإلسراع 
االحتياطات العقارية البلدية مثل ما يجري وتخصيص مبالغ مالية معتبرة لتهيئة التجزئات المنشأة ضمن 

تمام عملية تطهير العقار الصناعيو  العمل به في مناطق التوسعات العمرانية الجديدة،  ،والفالحي ،ا 
 .في بعث النشاط االقتصاديسترجاع أكبر قدر ممكن من هذه األراضي الستعمالها ال
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نالحظ اإلهمال الكبير للفضاءات الزراعية والطبيعية المحيطة بالحواضر والمدن الكبرى في  كما
ها ذات وفي المخططات التهيئة العمرانية، رغم أن  أفي السياسات الوطنية لحماية البيئة، سواء  ،ائرز الج

كافية للنشاط الهمية األولي تصناع القرار ال  أن  يعكس  وهذا. بالغةحساسية كبيرة، وأهمية اقتصادية 
  .والحواضر في حياتنا المعاصرة المدن الكبرى حياة لالتي أصبحت دعم الطبيعية هر امظالو  ،الزراعي

غياب المدن الكبرى للشرق الجزائري الحواضر و نمو مراحل في  البحثمن خالل  ناالحظ كما  
مجال مبني نمو و  .النمو الحضري من أي رقابة ا أدى إلى انفالتمم  سياسة عقارية في استخدام األرض، 

 :، وهيبعض التصورات إلشكالية تسيير العقارفي هذا الصدد نضع  . مفككا وغير مندمج
 واالختناق الشديد للمدن الكبرى  ،حّل أزمة السكنمناسب لخيار محيطة بالمدن ال مجاالتلا: 
نموذجًا حضريًا للتوسعات المحيطة بالمدن الكبرى والحواضر الجزائرية  مجاالتت الصبحأ
فال بد من االهتمام بها واإلفادة القصوى  .وتوسعها المدينةفك اختناق حتمية لكان  موهان ألن   ،العمرانية

وضع عبر إال  يكون ذلك ال ومراقبة مؤشراتها، و  ،منها عن طريق دراسة واقعها الحضري ورصده، وتنميتها
  :وهي ها،استراتيجيات مناسبة تتالءم مع

بهدف تخفيف الضغط عن المدينة، وذلك عبر إقامة لسكان لضرورة إيجاد فرص العمل الالزمة  -
، فضاًل عن فرص العمل التي ستؤمنها سكانن الخدمات الالزمة للمراكز خدمية تؤم   :مثل مشاريع تنموية

سكان إلى الوهذا األمر سيدفع ب .إلقليم الحضري أو الحاضرةوفق رؤية شاملة ل ها، مع تأكيد توزيعهمل
 .األممدينة الاالستقرار في أماكن إقامتهم وعدم التنقل يوميًا إلى 

الحضري للمدن قليم اإلبوصفها جزءًا من هذه المجاالت تأتي أهمية : والتجهيزات الخدمات توفير -
لكن في من جهة ثانية؛  المدن الكبرى لراغبين العيش في مكان هادئ قريب من وفضاء للسكان ا ،الكبرى 

 . منذ البداية ونوعية الحياة ،خدماتالالنقل و و  ،العملكان البد من االهتمام بحالة مدننا 
 معا ة، وزراعيةوطبيعي ،كمناطق حضرية مدنالمحيطة بال جاالتاالعتراف بالم: 
بالتوقيع على ميثاق خاص بتسيير وحماية المناطق القريبة من المدن في  ا االعترافتجسد هذي

والمناظر الطبيعية ، المباني حمايةالمقام األول، والتي سوف تجعل من الممكن القيام بتشخيص لإلقليم، و 
 .هذا التشخيص يسمح باتخاذ نمط من التوصيات واختيار نوع البناء والتهيئة والتخطيط. التي تمثلها
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 ين الفضاءات الطبيعية والزراعية المحيطة بالمدن والحواضر الكبرى الجزائريةتثم : 
االعتراف بقيمتها ودورها في المنطقة والمدينة ب تم  تألي مجال  بيئةأن  حماية األراضي الزراعية وال

مثل  ،وبالتالي من السهولة وضع مخططات التهيئة والتسيير وفق خصوصياتها المحددة المركزية،
 …الزراعةو السياحة، الترفيه، 

 التركيز على التكامل بين السياسات التهيئة والتخطيط القطاعي: 
إذا كانت سياسات التهيئة الموضوعة  لتجمعات الحضرية ال تكون مجدية إال  لأن  أحسن توازن 

ستكون قادرة  والتي ،لكل مكونات التخطيط المختلفة، و كس التفكير المشترك والموحد في نفس المستوى عت
فمخطط التهيئة لما بين البلديات قد يكون أداة صالحة إذا استطاعت أن  .االمتداد الحضري  احتواءعلى 

 . السياسات الحضرية المختلفة المطبقة في اإلقليم تجمع في محتواه ووسائله كل  
 نشاء جمعيات عقارية حضريةإ: 

كتمثل هذه الجمعيات وسيلة لل من أجل المشاركة في حماية المناطق واألراضي  سكان والمال 
للتحرك صوب عملية التشاور بداًل من  ةمنتظمو فكرة موجهة جعل التخطيط المحلي ، و الزراعية

   4.تنمية المشتركةالتحقيق على  فعال يساعد اوهذ. المعارضة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4: Sakhraoui Abdelmoumen, Impact des politiques foncières sur l’Environnement bâti et social des espaces 

périurbains Cas des Cités Satellites de Sétif, Mémoire de Magister en Architecture , université hadj 

Lakhdar, Batna,  2012-2013, p p 209-210. 
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 في المناطق المحيطة بالمدن .3
 تنشأ مدينة الغد؟   

 

: مثلالعديدة التي تعيشها المشاكل و بالنظر إلى عملية التحضر التي تعرفها المدينة الجزائرية، 
ضواحيها التي و ية المركز المدينة اختالل التوازن بين و ما بين المدن وضواحيها،  حضريةال تلتحامااال

بالمياه والطاقة  ، االزدحام، التلوث، صعوبة السيطرة على النمو، صعوبات التموينلها امشو هأصبحت 
دارة أكثر رشدامم  . الكهربائية، إهمال المدن القديمة  .ا يستدعي األمر اعتماد استراتيجيات تخطيط وا 

هذه . االجتماعي، مع اعتماد اقتصاد السوق الحر  و حاليا، الجزائر في أوج التحول االقتصادي و 
أي إجراء  ه من الواضح اآلن أن  ألن  ؟  ة جديدة في مدنناكيالطفرات، يمكن أن توفر الفرص لبث دينامي

من و . للتنمية قد ال تكون فعالة دون النمو االقتصادي الذي سيكون حافزا للتنمية الحضرية المستدامة
التشاور الذي هو عنصر أساسي للتنمية  خطيط أو إدارة الفضاء في الجزائرناحية أخرى تتيح أدوات الت

هذه العملية جهدا كبيرا من الوعي والمساءلة من المواطنين لنكر نفي الواقع ال يمكن أن و  ؟  المستدامة
  .في الحقوق والواجبات الواجب اتخاذها على المستوى التعليم والتكوين واالعالم

 عادة استثمار هذه األقاليم  :تقبل التحضر في المناطق المحيطة بالمدن، وا 

ما يجعل المدينة  وهذانحن في قلب الحوضرة، كثيرة، و الحالي إمكانات  حضري ال التمدديحمل 
كمشكلة، حيث سنكون أمام  حضري ال التمددتعبير ليس هناك وسيلة للخروج من  توازي اإلقليم، وعلى حد  

التمدد عية، إلى ة اليقظة الجماقل  نتجت عن ضغط األزمة، و نوع آخر من المدينة الفرعية في الضواحي 
 ؟ فكر متكامل للمدينة واألقاليم التابعة لهايساهم في بلورة  كمشروع حضري ال

ات الحوضرة لن يؤدي إلى قبول كل شيء كيإعادة إدماج المناطق المحيطة بالمدن في دينامي أن  
ها سوف تساعد على جعل المشكلة مشروع حضري من خالل نفس أن  . في أطراف المدن وفيما بينها

وسوف تولد مشاكل جديدة، من بينها ثالثة تبدو مهيكلة القيود التي تطبق اليوم على مجموع النظام، 
 :للمشروع وهي
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تجعل من هذا  المجاالت المحيطة بالمدنشكلة تهجين وسائل الراحة، أو الممتلكات في م -
العبارة األوروبية على  قياسا. االختالط الطوعي موجه ألنواع محددة من الفضاءات، وأنواع من الوظائف

 ."البادية المدينة في "الشهيرة 
ساعد على تجاوز الصراعات ت، و هذا التهجين الجديدل ةواح عد  تي تلطبيعة العلى اضاء قمشكلة ال -

القديمة للتمثيل فيما ما يسمى اإلطار األخضر واألزرق، وطبيعة البنية التحتية أو الفضاء المفتوح، الذي 
  .المجال المحيط بالمدنفي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا 

يفاوض حضري مشروع االمتداد الوجعل لوصول إلى الموارد لالتنمية المستدامة  علىاعتماد  -
نفعها يعود  ىويناقش في عمليات تبادل المصالح الجماعية التي من خاللها ستكون كل حاضرة التي ستبن

 . على كل اإلقليم
  المناطق المحيطة بالمدن للتغلب على مأزق  اشرطيمكن أن تكون الحوضرة: 

 العام لإلقليم الحضري يتم   طاراإلوا عادة دمجها في  ،إعادة تأهيل المناطق المحيطة بالمدن إن  
نتاج للثروة، وبالتالي التغلب  عبر التوجه إلى االدماج في الحوضرة الجهوية التي تجعل منها أقاليم ابداع وا 

مكانات لبناء مدينة المستقبل مددعلى مساوئ الت  5.الحضري، وتوفير وسائل وا 

ألراضي الزراعية، واندماج لفقط من حيث االستهالك  ال يتم   مدينةال تمددنهج  ، فإن  وفي الواقع
مركبات من ال باعتبارها أصبحت ية أو األمالقادم من المدينة المركز سلوب اإلنتاج أمام هيمنة أولكن 

أبوابها بطريقة ما، وهو ما يفسر سياسة عدم التدخل في إدارة المناطق  أمامتعمل لجعل األسر  ،عولمةلل
صنع القرار ل ةعقدو ساحة مركزية،  هي وقبل كل شيء أوالً الحاضرة ف .الكبرى المدن الحواضر و ب المحيطة

فالبد  .عاصمة وطنية أو إقليمية، أو حتى تكتل لتجمعات يمكن اعتبارهاوبالتالي  ،نمدمن الفي شبكة 
مدننا الكبرى التي تملك موارد اقتصادية وبشرية أن تتحول إلى أقطاب تجلب االستثمارات حواضرنا و على 

القادرة على بناء مدن الغد التي هي  الحواضرالذي مقره نتج الثروة والقيمة المضافة الوطنية واألجنبية، لت
 .الجزائر مستقبال إنعاشمصدر 

                                                           

5: Martin Vanier, La périurbanisation comme projet, revue métro politiques, 24/02/2011, p 02. 

http://www.metropolitiques.eu/_Vanier-Martin_.html?lang=fr
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 مدن الكبرى للشرق الجزائري حواضر واليخص التجمعات العمرانية المحيطة بالاستبيان ميداني 
 قسنطينة، عنابة وسطيف
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 ..................:وسيلة التنقل........................:لماذا..................................:استخراج الوثائق اإلداريةمكان  -
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......................................:وسيلة التنقل.................................:مكان التنزه:........................... وسيلة التنقل  
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 الجرد اإلحصائي األولي للعينات المدروسة: 10جدول                          

 عدد السكان
 نسمة

عدد العينة  %
 المسترجعة أسرة

 عدد العينة
 أسرة

 المركز

 الخروب 588 961 09.28 9521
 عين اسمارة 188 541 09.88 9646
 ديدوش مراد 188 561 06.66 9064
 بكيرة 988 28 28.88 104
المدينة الجديدة علي  188 515 66.11 9604

 منجلي
 الحجار 188 501 16.11 5581
 البوني 188 512 10.11 5124
 سيدي عمار 188 521 06.11 5804
 عين الطريق 988 988 988.88 649
 فرماتو 988 988 988.88 086
 شوف الكداد 588 919 64.28 9548
 الحاسي 588 945 68.28 9814
 أوالد صابر 588 956 61.28 116

 المجموع  7011 7720 88.77 07481
 .5895االستبيان الميداني، ماي : المصدر                  
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7102-0077تطور عدد سكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة : 17جدول   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8062تقديرات حسابية سنة +  8009، 6669، 6691، 6611، 6611إحصائيات اإلحصاء العام للسكان والسكن، : المصدر       

 

 7102-0024أصل النمو الديموغرافي لسكان مدينة قسنطينة : 11جدول 

 .حسابية للطالبمعالجة +   8062، تقديرات حسابية سنة 8009، 6669، 6691، 6611، 6611إحصائيات اإلحصاء العام للسكان والسكن،  :المصدر    

 

 
 
 

 

 

 8062 8009 6669 6691 6611 6611 التجمع

 696666 669118 612086 660968 662211 245621 مدينة قسنطينة

 222219 19522 42549 44956 26945 9259 الخروب

 69615 64214 44655 59514 29525 22614 الحامة بوزيان

 21996 61151 51451 1149 6945 4246 ديدوش مراد

 66254 45121 51421 21221 5122 5115 عين سمارة

 44114 56156 26212 5250 1310 - بكيرة

الجديدة علي المدينة 
 منجلي

- - - 11405 45422 514644 

 211625 55994 5199    المدينة الجديدة ماسينيسا

مجموع التجمعات 
 المحيطة

81169 66816 60116 612968 662696 226121 

 87/49 57/87 77/57 77/77 66/77 4591/66 نوع الزيادة
 8.94 % 84.58  88.87  84.77  88.76  84.69 نسبة الزيادة الطبيعية

 -4.99 -88.51 88.88 88.95 88.85 88.51 نسبة الزيادة بالهجرة
 -4.81  -84.81  88.15   88.16  81.49  81.95 %معدل النمو السنوي   
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 8062-6611 تطور عدد سكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة: 06جدول 
 8062 8009 6669 6691 6611 6611 التجمع

 816011 826619 866120 888269 888101 620816 مدينة عنابة
 اندمج 8660 6616 - - - رفس زهوان
 81901 81081 86166 60890 1016 8692 مدينة الحجار
 16062 16862 60666 81119 6690 6862 مدينة البوني

 69819 62669 66016 86180 6186 6622 مدينة سيدي عمار
 اندمج اندمج اندمج 6816 2181 6666 مرسى عمر
 2161 6668 6116 6821 - - شعبي العربي

 6190 6629 6161 8666 - - الحريشة

 - لعربياندمج مع شعيبي  6861 6606 - - الكرمة

 - اندمج مع البوني 2602 2662 - - بوزعرورة
 - اندمج مع البوني 81698 66601 61611 60010 سيدي سالم

 66866 60096 60191 1606 - - خرازة

 9192 1162 2211 8696 - - بركة زرقة

 6608 6669 6680 6161 - - واد النيل

 - 80261 62860 60626 - - بوخضرة
 66621 60966 60161 1692 - - الصرول

 1099 1010 6021 9200 660 268 القنطرة

 60661 86620 69166 9668   حجر الديس

 9818 9018 1662 6066   دراجي رجم

 866119 616691 860166 621216 66611 80820 المجال المحيط
        Source : ONS, évolution des agglomérations 1987, 1998, CS, N°104, 2002, pp 101, 102.    

                         Recensement général de la population et de l’habitat, 6611, 6611, 6691, 6669, 8009. 
 

 7102-0024 عنابةأصل النمو الديموغرافي لسكان مدينة : 12جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .معالجة حسابية للطالب+  8062، تقديرات حسابية 8009، 6669، 6691، 6611، 6611العام للسكان والسكن، إحصائيات اإلحصاء  :المصدر             
 
 

 0024/77 77/88 88/78 78/07 07/17 17/02 

 1.27 11.27 11.81 11.72- 17.21 14.11 %معدل النمو السنوي 
 1.01 11.00 17.74 10.71 17.11 17.11 نسبة الزيادة الطبيعية

 -1.18- 11.41- 10.04- 17.12 11.21 17 نسبة الزيادة بالهجرة
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 8009-6611لسكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة  معدل النمو السنوي تطور : 01جدول              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Recensement général de la population et de l’habitat, 6611, 6611, 6691, 6669, 8009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6669/8009 6691/6669 6611/6691 6611/6611 التجمع الرقم

 1.96 - - - رفس زهوان 06

 0.62 06.62 06.06 09.29 مدينة الحجار 08

 0.62 06.66 06.66 01.19 مدينة البوني 06

 0.61 06.11 80.60 03.97 مدينة سيدي عمار 06

 - - 01.26- 07.48 مرسى عمر 02

 04.05 01.88 - - شعبي العربي 01

 01.00 03.45 - - الحريشة 01

 - 0.28 08.66 06.06 الكرمة 09

 - -0.62 - - بوزعرورة 06

 - -06.88 06.96 06.62 سيدي سالم 60

 02.62 06.86 - - خرازة 66

 06.12 02.96 - - بركة زرقة 68

 0.62 62.68 - - واد النيل 66

 0.66 06.66 - - الصرول 66

 08.86 -06.60 80.86 06.66 القنطرة 62

 06.19 01.61 - - حجر الديس 81

 0.62 01.82 - - دراجي رجم 61

 06.28 06.62 06.66 -0.81 خزارة 69
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 8062-6611تطور عدد سكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف  :01جدول          
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   Source : Recensement général de la population et de l’habitat, 6611, 6611, 6691, 6669, 8009. 
             

 8009-6611تطور نسب تغير عدد سكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف : 09دول ج                    
 8887-4557 4557-4577 4577-4577 4577-4566 التجمع
 84.64 88.41 88.79 81.97 المدينة

 81.49 41.17 86.79 - شوف الكداد

 89.71 87.98 87.87 - الحاسي

 81.91 87.71 89.91 - قاوة

 81.85 88.17 87.71  فرماتو

 86.77 89.48 88.88 - عين الطريق

 81.86 81.75 87.11 - عبيد علي

 87.51 87.57 - - أوالد صابر

 .7117، 0007، 0078، 0088، 0077تعدادات السكان والسكن   :المصدر                           

 7102-0024 سطيفأصل النمو الديموغرافي لسكان مدينة : 10جدول 
 4591/66 66/77 77/77 77/57 57/87 87/49 

 4.64 01.61 02.14 02.75 03.57 81.81 %معدل النمو السنوي 

 4.76 84.68 88.85 81.87 81.48 88.48 نسبة الزيادة الطبيعية

 -8.49 88.84 88.89 -88.91 88.17 84.48  نسبة الزيادة بالهجرة
  .معالجة حسابية للطالب+   8062، تقديرات 8009، 6669، 6691، 6611، 6611للسكان والسكن، إحصائيات اإلحصاء العام : المصدر      

 8062 8009 6669 6691 6611 6611 المراكز

 9266 1906 6996 6618 6996 6066 فرماتو

 6228 1199 2186 6666 961 - شوف الكداد

 66161 68666 1606 6816 260 - عين الطريق

 6201 8626 6666 106 611 - الحاسي

  - 6008 191 196 - عين السفيهة
 8016 6286 6001 666 - - قاوة

 6661 696 611 166 660 - عبيد علي

 6066 8616 6016 661 - - أوالد صابر

 69966 66626 88801 66166 6921 6066 مجموع المجال
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 لمدينة قسنطينة والهّشة تحويل سكان األحياء القصديرية: 60 جدول
 سنة التحويل مكان التحويل عدد العائالت  األحياء القصديرية
 6668 عين سمارة 668 حي سطح المنصورة
 6668 عين أعبيد 16 حي سطح المنصورة
 6669 المدينة الجديدة علي منجلي 90 حي قايدي عبد هللا

 6669 المدينة الجديدة علي منجلي 10 حي الّثوار

 8000 المدينة الجديدة علي منجلي 660 8-6حي بوليقون 

 8000 المدينة الجديدة علي منجلي 682 حي المنصورة

 8006 الجديدة علي منجليالمدينة  811 (6الكيلومتر)حي نيويورك

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 866 حي الثوار

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 666 حي طريق الشرق 

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 218 حي رحماني عاشور

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 666 أحمد باي

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 166 محجرة قنص

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 218 باردو

 8008 المدينة الجديدة علي منجلي 661 المفرغة العمومية

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 280 حي النتيني

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 616 حي طنوجي

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 60 أرض بوضياف

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي  62 بودراع صالح

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 82 محشر البلدية

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 82 مركز خميستي

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 11 المدينة القديمة

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 92 حي حمزة

 8002 الجديدة علي منجليالمدينة  01 مركز كيموش بسيدي مبروك

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 61 أوت 80حي 

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 68 أرض بورصاص

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 861 حي بن زويد عاشور

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 800 أرض بن شرقي

 8006 المدينة الجديدة علي منجلي 600 طريق شطابا

 8002 المدينة الجديدة علي منجلي 600 شاليات سوطراكو
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 8001 علي منجلي 620 أرض قايدي عبد هللا
 8006 علي منجلي 669 بودريار
 8002 علي منجلي 620 بودريار

 8006 علي منجلي 09 حي قيطوني عبد المالك
 8006  علي منجلي 29 حي سوطراكو
 8006 علي منجلي 180 حي باردو

 8060 علي منجلي 168 رومانيا حي
 8066       66ج .و علي منجلي   120 حي سوطراكو

 8068   69-61 -66 علي منجلي 6616 فج الريح

      8066       66ج .و علي منجلي 120 القماص
 8066 66ج .و علي منجلي 810 ”6”حي بن جاب هللا 

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 812 حي سركينة القصديري 
 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 99 حي العيفور القصديري 

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 100 منطقة وادي الحد
 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 16 الي المعروف بالشاليصحي ما

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 660 أكواخ المنصورة
 8066 الجديدة علي منجليالمدينة  820 8و  6وناما ل

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 16 حي بوضياف
 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 80 ةسطح المنصور 

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 600 الحي القصديري بالما ببوصوف
 8066 66ج .و علي منجلي 100 القصديري  6حي جاب هللا 

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 610 الشيخ الحسين بمنطقة وادي الحد بن حيّ 
 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 690 أرض أمزيان

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 90 حّي النصر أكواخ
 8066 ج.و علي منجلي 1287 حي باردو

 8066 66ج .و علي منجلي 120 سيف الواقع بمنطقة بومرزوق الب حيّ 
 8066 06ج .و علي منجلي 861 حي بوضياف بشارع رومانيا 

 8066 المدينة الجديدة علي منجلي 600 أكواخ الحطابية
 8062 علي منجلي 69ج .و 800 المالحة

 8062 علي منجلي 66.80ج .و 6800 البودريار-حّي الثوار -عوينة الفول
أرض  بالكيلومتر الرابع،« كابو“حي الصفصاف، منطقة 

 ون الواقعة بحيي وادي الحد والقماصقلف
 8061جانفي  علي منجلي 66.80ج .و 711

 8061أفريل  علي منجلي 66.80ج .و 920 الحي الفالحي بالزيادية، شاليهات بوقادوم
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 العملية مستمرة  69622 المجموع
            Source : Kassah   Laouar Inès, (2003) la ville nouvelle Ali Mendjeli, acteur et gouvernance dans le    processus 

d’édification, Magister en aménagement, université Mentouri, Constantine,  p 19. 

   . 8062، 8066تجميع ميداني، + دائرة قسنطينة: المصدر            
 

 

 

 8068 بنية األسرة حسب عدد األفراد في التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة :66جدول 

 .8068استبيان ميداني، ماي  :المصدر       
 

 
 

 8068 التجمعات المحيطة بمدينة عنابةبنية األسرة حسب عدد األفراد في : 68جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر                               

 
 

 المجموع بكيرة المدينة الجديدة ديدوش مراد عين سمارة الخروب  عدد األفراد
06 02 62 01 69 06 61 
06 81 68 61 62 66 616 
02 66 26 18 10 66 861 
01 28 16 11 28 06 810 
01 88 66 66 86 01 660 
09 06 62 06 68 06 66 
06 06 09 01 09 06 89 
60 06 01 06 06 06 61 
60+ 06 06 06 08 06 68 

 626 20 868 816 866 616 المجموع

 02.16 02.10 02.69 02.16 02.96 02.11 متوسط األسرة

 المجموع الحجار سيدي عمار البوني عدد األفراد
06 06.21 02.68 06.69 01.96 
06 69.61 66.19 61.68 69.66 
02 86.28 88.61 88.11 88.69 
01 81.08 81.69 81.66 81.61 
01 66.91 68.81 66.21 66.21 
09 06.86 06.26 06.82 06.11 
06 08.61 08.66 08.12 08.69 
60 00.21 06.66 06.60 06.08 
60+ 09.66 02.86 1.99 01.61 

 600.00 896 816 812 المجموع
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 8068 سطيفبنية األسرة حسب عدد األفراد في التجمعات المحيطة بمدينة : 66جدول 

 المجموع الحاسي عين الطريق شوف الكداد أوالد صابر فرماتو عدد األفراد

08 00 00 00 00 00 00 

06 02 06 06 06 01 86 

06 66 66 06 86 69 12 

02 86 61 61 66 60 611 

01 68 88 86 69 68 662 

01 69 66 68 66 66 12 

09 09 66 61 02 66 29 

06 08 01 62 08 02 66 

60 08 06 06 06 06 62 

60+ 06 08 66 06 08 86 

 100 668 600 666 682 608 المجموع

 .8068استبيان ميداني، ماي  :المصدر            
 

 8009البنية العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة حسب تعداد : 66جدول 
حامة  الفئة العمرية

 بوزيان
المدينة  الخروب بكيرة

 الجديدة
 المتوسط ديدوش مراد عين سمارة

 86.56 87.19 87.81 86.78 86.78 86.57 86.57 سنة 41- 8

49- 11        15.84 15.84 17.45 17.45 17.79 15.87 17.78 

19- 95 86.9 86.9 87.41 87.41 87.89 86.78 87.17 

68- 65 81.88 81.88 81.76 81.79 81.69 81.51 81.59 

 81.88 88.51 88.19 81.44 81.48 81.18 81.18 سنة 78+

 488 488 488 488 488 488 488 المجموع

 .8009التعداد العام للسكان والسكن  :المصدر       
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7117حيطة بمدينة عنابة حسب تعداد البنية العمرية لسكان التجمعات الم: 02 جدول  

 المتوسط سيدي عمار البوني الحجار الفئة العمرية

 81.88 81.85 81.18 81.61 سنة 41- 8

49- 11        15.64 15.58 18.85 18.64 

19- 95 87.79 87.51 87.16 87.81 

68- 65 81.68 81.17 81.85 81.18 

 88.51 88.47 81.11 81.87 سنة 78+

 488.88 488.88 488.88 488.88 المجموع

  .8009التعداد العام للسكان والسكن  :المصدر             

 

 

 

 

 

 8009العمرية لسكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب تعداد  ةالبني: 61جدول 

 أوالد صابر شوف الكداد فرماتو عبيد علي قاوة الحاسي عين الطريق الفئة العمرية

 18.11 87.76 87.79 87.67 87.77 87.74 87.71 سنة 41- 8

49- 11        17.47 17.87 17.86 17.89 17.88 17.88 18.68 

19- 95 86.97 86.68 86.18 86.99 86.97 86.91 84.74 

68- 65 81.54 81.51 81.51 81.87 81.75 81.54 88.58 

 88.14 81.97 81.95 81.66 81.64 81.19 81.64 سنة 78+

 488.88 488.88 488.88 488.88 488.88 488.88 488.88 المجموع

 .8009التعداد العام للسكان والسكن : المصدر    
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 8068 رباب األسر في المجال المحيط بمدينة قسنطينةأل  يةمهنالبنية ال: 61جدول           

 المجموع بكيرة سيساوي  المدينة الجديدة  ديدوش مراد عين سمارة الخروب المهنة

 861 06 66 16 22 21 60 موظفون 

 666 68 69 66 80 62 66 عاملون 

 26 06 06 06 80 66 01 معلمون 

 26 08 06 06 06 66 66 متقاعدون 

 86 00 00 66 01 02 08 أطباء

 61 06 66 80 69 60 68 بطالون 

 09 06 06 02 00 00 06 بناؤون 

 612 68 82 81 86 20 60 أعمال حّرة

 06 00 00 00 00 08 06 فالحون 

 60 00 08 66 06 02 66 مهندسون 

 66 02 06 61 06 06 01 تقنيون 

 89 06 00 06 66 66 06 مدراء

 66 00 00 01 06 01 06 أساتذة التعليم العالي

 01 00 00 02 00 00 06 صحافة

 66 00 00 01 06 00 06 شرطة

 809 66 09 11 22 61 66 نساء عامالت

 6666 21 96 666 866 819 696 المجموع

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر    
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 8068 األسر في المجال المحيط بمدينة عنابةرباب أل  يةمهنالبنية ال: 69جدول 

 المجموع البوني سيدي عمار الحجار المهنة

 66.69 61.96 86.18 66.16 موظفون 

 80.01 61.99 66.66 86.86 عاملون 

 66.26 66.21 6.90 66.68 معلمون 

 02.18 02.66 2.26 01.68 متقاعدون 

 08.06 6.66 6.11 06.68 أطباء

 66.16 68.61 60.69 66.66 بطالون 

 06.81 8.62 06.66 0.68 بناءون 

 66.61 66.06 66.66 68.12 أعمال حّرة

 0.69 00 0.12 0.16 فالحون 

 0.69 0.86 0.66 0.86 مهندسون 

 06.88 0.16 06.6 06.11 تقنيون 

 06.6 06.12 0.21 6.09 مدراء

 06.01 00.00 06.88 00.00 أساتذة التعليم العالي

 0.66 0.0 0.0 6.08 صحافة

 0.61 0.0 0.28 00.00 شرطة

 60.18 66.66 60.16 06.68 نساء عامالت

 600.00 600.00 600.00 600.00 المجموع
 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر                      
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 8068رباب األسر في المجال المحيط بمدينة سطيف أل  يةمهنالبنية ال: 66جدول 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   

 .7107استبيان ميداني، ماي : المصدر                   
 

 

 7107 سنةمكان اإلقامة السابقة حسب لتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة عدد األسر ل: 71جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .8068ماي استبيان ميداني : لمصدرا              
 

 
 

 المجموع الحاسي عين الطريق فرماتو أوالد صابر الكدادشوف  المهنة

 662 68 62 86 88 62 موظفون 

 692 62 61 81 61 60 عاملون 

 61 06 62 06 06 01 معلمون 

 81 08 01 06 06 60 متقاعدون 

 06 08 00 00 08 00 أطباء

 606 61 86 66 86 81 بطالون 

 16 61 60 66 06 60 أعمال حّرة

 66 06 06 06 06 06 فالحون 

 66 01 69 02 01 01 نساء عامالت

 166 660 612 99 606 669 المجموع

  مدينة قسنطينة اإلقامة الحالية الوالية داخل خارج الوالية المجموع

 الخروب 310 52 30 42 751

 عين سمارة 741 00 70 42 402

 ديدوش مراد 303 57 30 47 717

 المدينة الجديدة 712 33 72 31 430

 بكيرة 343 31 71 34 20

 المجموع    207 712 03 24 277
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 8068 سنةإلقامة التي قبلها لتجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة حسب مكان عدد األسر ل: 86جدول          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر              
 

 

  8068 سنة اإلقامة السابقةمكان لتجمعات المحيطة بمدينة عنابة حسب عدد األسر ل :88جدول                  
 
 

 

 

 

  .8068استبيان ميداني ماي : المصدر           

 8068 سنةلتجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب مكان اإلقامة السابقة عدد األسر ل: 86ل جدو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر                        
 
 

 

 المجموع خارج الوالية داخل الوالية  اإلقامة الحالية مدينة قسنطينة التجمع
 58 81 81 11 18 الخروب

 475 91 41 14 78 عين سمارة

 418 18 48 17 68 ديدوش مراد

 486 44 87 88 487 المدينة الجديدة

 89 88 89 89 49 بكيرة

 978 447 18 447 856 المجموع

 المجموع خارج الوالية داخل الوالية  اإلقامة الحالية مدينة عنابة التجمع
 875 487 94 11 77 الحجار

 859 14 11 84 458 البوني

 895 14 91 96 447 سيدي عمار

 711 478 417 488 159 المجموع

 خارج الوالية داخل الوالية مدينة سطيف األصليون  مجموع األسر التجمع
 44.78 46.17 97.75 41.81 488 فرماتو

 49.81 88.86 99.11 85.17 488 عين الطريق

 45.76 84.18 86.19 18.96 485 شوف الكداد

 44.78 84.56 91.45 41.48 414 الحاسي

 87.17 45.15 87.57 11.87 487 أوالد صابر

 46.81 81.79 17.75 88.11 675 المجموع
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 8068 سنةاإلقامة التي قبلها لتجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب ل عدد األسر: 82جدول         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  .8068استبيان ميداني ماي : المصدر               
 

 7107مكان ميالد األبوين في حسب التجمعات المحيطة بمدينة قسنطينة نسبة سكان  :77جدول 

 .7107استبيان ميداني، ماي : المصدر

 
 
 
 

 المجموع خارج الوالية داخل الوالية اإلقامة الحالية مدينة سطيف التجمع
 57 81 88 16 16 فرماتو

 61 88 81 84 16 عين الطريق

 71 86 44 18 16 شوف الكداد

 59 88 41 98 18 الحاسي

 418 46 88 98 18 أوال صابر

 948 18 78 475 477 المجموع

إجمالي  المدينة
 األبوين 

 النسبة األصليون 
 المئوية

 مدينة

 قسنطينة
 النسبة
 المئوية

داخل 
 الوالية

 النسبة
 المئوية

خارج 
 الوالية

 النسبة
 المئوية

 62.66 661 06.16 62 61.96 666 88.10 16 686 الخروب

 61.16 681 01.29 81 61.01 629 06.18 66 666 عين سمارة

 86.69 96 09.69 66 66.66 691 66.00 18 616 ديدوش مراد

 علي  ةالمدينة الجديد

 منجلي

666  00 00.00 899 16.16 69 06.61 601 

 

82.66 

 66.61 68 61.12 69 20.69 20 00.00 00 600 بكيرة

 60.66 610 01.68 609 26.69 908 66.66 619 6229 المجموع
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 7107 نسبة سكان التجمعات المحيطة بمدينة عنابة حسب ميالد األبوين: 81جدول                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.8068استبيان ميداني ماي : لمصدرا                
    

 

                             7107 نسبة سكان التجمعات المحيطة بمدينة سطيف حسب ميالد األبوين: 89جدول   
 

 

 

 

 

 

  .8068استبيان ميدانين ماي : المصدر                  
 7107 أنواع ترددات سكان التجمعات المحيطة على مدينة قسنطينة: 70جدول              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
       .8068استبيان ميدانين ماي : المصدر              

إجمالي  المدينة
 األبوين

 المجموع  خارج الوالية داخل الوالية عنابةمدينة  األصليون 

 488 87.71 87.11 75.78 89.88 157 البوني

 488 85.74 46.75 61.88 85.48 168 سيدي عمار

 488 88.16 87.11 16.66 81.61 981 الحجار

 488 41.11 47.17 61.18 86.88 4171 المجموع

 المجموع خارج الوالية داخل الوالية اإلقامة الحالية مدينة سطيف التجمع
 451 88 64 81 487 فرماتو

 888 11 99 87 59 عين الطريق
 448 89 14 14 11 تينار

 864 68 67 81 414 شوف الكداد
 897 47 65 88 478 الحاسي
 819 84 98 448 68 أوال صابر
 4178 474 199 497 655 المجموع

الترددات  
 اليومية

النسبة 
 المئوية

الترددات 
 األسبوعية

النسبة 
 المئوية

الترددات 
 للضرورية

 المجموع النسبة المئوية

 474 88.58 89 49.88 86 74.77 418 الخروب

 884 88.15 89 81.17 17 71.41 415 عين سمارة

 478 88.99 84 41.85 86 79.46 499 ديدوش مراد

 197 87.48 41 14.84 91 68.65 875 الجديدة المدينة

 487 88.77 81 81.49 89 71.87 78 سيساوي 

 64 86.86 88 87.87 85 66.67 98 بكيرة

 4878 88.77 18 47.14  477 75.54 761 المجموع
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 8068دوافع ترددات سكان التجمعات المحيطة على مدينة قسنطينة : 60جدول                   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر                      

 8068وسائل تنقل سكان التجمعات المحيطة نحو مدينة قسنطينة  :66 جدول 

 المجموع قطار سيارة فرود سيارة أجرة سيّاحيّةسيارة  حافلة جماعية 

 11 14 الخروب

 

47 

 

44 

 

88 481 

 71 عين سمارة

 

61 

 

11 

 

87 

 

88 475 

 

 76 ديدوش مراد

 

69 

 

45 

 

88 

 

84 

 

454 

 

 المدينة الجديدة

 علي منجلي

58 448 

 

 

76 

 

71 

 

88 191 

 47 بكيرة

 

87 

 

88 

 

87 

 

88 19 

 

 144 المجموع

 

858 

 

415 

 

445 

 

84 

 

778 

 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر     

 

 

 
 

التسوق وحاجيات  الدراسة العمل 
 مختلفة

 المجموع الترويح زيارة األهل التداوي 

 60 68 66 لخروبا
 

86 
 

66 
 

06 
 

668 

 12 عين سمارة
 

66 
 

29 
 

62 
 

66 
 

06 
 

866 

 601 ديدوش مراد
 

86 
 

61 
 

81 
 

68 
 

06 
 

862 

 66 المدينة الجديدة
 

66 
 

96 
 

10 
 

69 
 

01 896 

 06 61 بكيرة
 

66 66 
 

00      06 
 

20 

 680 86 26 611 860 61 666 المجموع
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 8068المحيطة بمدينة قسنطينة  تجمعاتبال السّيحّيةنصيب األسر من السيارات : 68جدول                 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر               

 

 8068نوع ترددات سكان التجمعات المحيطة على مدينة عنابة : 66جدول 
الترددات  

 اليومية
الترددات 
 األسبوعية

الترددات 
 للضرورية

 المجموع

 011.11 00.77 18.12 41.10 الحجار
 011.11 07.80 70.17 24.00 سيدي عمار

 011.11 10.77 10.10 20.11 البوني
 011.11 02.20 17.10 27.01 المجموع

 .8068استبيان ميداني، ماي : المصدر                                    
 

 

 8068عنابة دوافع ترددات سكان التجمعات المحيطة على مدينة نسبة : 66جدول              
 المجموع الترويح زيارة األهل التداوي  التسوق وحاجيات مختلفة الدراسة العمل 

 600.00 66.19 06.81 61.61 86.66 06.29 66.61 سيدي عمار

 600.00 86.80 01.11 62.68 81.96 02.61 86.11 البوني

 600.00 66.21 02.66 68.66 66.99 06.66 81.69 الحجار

 600.00 66.92 01.68 86.16 86.60 06.62 89.06 المجموع

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر             
 

مجموع األسر التي  عدد األسر المدينة
 تملك السيارة

 أسرة/4سيارة 
 

 أسرة/ سيارات  1 أسرة/ سيارتان

 88 89 75 71 888 ديدوش مراد

 84 49 75 489 817 عين سمارة

 88 87 489 448 891 المدينة الجديدة

 88 87 57 481 461 الخروب

 88 86 14 17 59 سيساوي 

 88 88 46 46 98 بكيرة

 88 81 18 19 77 عين الباي

 84 18 195 981 4856 المجموع
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 8068وسائل تنقل سكان التجمعات المحيطة نحو مدينة عنابة : 62جدول            

 المجموع قطار سيارة فرود سيارة أجرة سّياحّيةسيارة  حافلة جماعية 
 488.88 87.69 84.75 45.99 87.11 18.97 سيدي عمار

 488.88 88.88 41.68 41.84 46.76 91.11 البوني

 488.88 88.88 85.15 84.16 44.91 97.74 الحجار

 488.88 88.77 44.77 47.96 44.54 91.77 المجموع

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر            

 8068المحيطة بمدينة عنابة  تجمعاتبال السّيحّيةنصيب األسر من السيارات : 61جدول          
 سيارة  عدد األسر المدينة

 أسرة/واحدة 
مجموع األسر التي  أسرة/ ثالثة سيارات  أسرة/ سيارتان

 تملك السيارة

 77 88 88 79 895 سيدي عمار

 51 88 89 77 859 البوني

 64 88 84 68 875 الحجار

 814 88 87 881 711 المجموع

 .8068استبيان ميداني ماي  :المصدر            
 

 8068نوع ترددات سكان التجمعات المحيطة نحو مدينة سطيف : 61جدول              
 المجموع % للضرورة % أسبوعية % تنقالت يومية 

 621 66.61 69 09.89 66 90.82 681 عين الطريق

 92 61.16 62 09.86 01 16.68 16 شوف الكداد

 662 66.19 61 06.21 66 12.12 91 أوالد صابر

 62 06.61 06 01.61 01 96.61 16 فرماتو

 61 09.82 09 66.66 66 90.66 19 الحاسي

 266 68.80 11 09.66 66 19.91 666 المجموع

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر            

  



 قـــــالحـــــمـــــــال
 

284 
 

 8068دوافع ترددات سكان التجمعات المحيطة نحو مدينة سطيف : 69جدول         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر           
 
 

 8068 وسائل تنقل سكان التجمعات المحيطة نحو مدينة سطيف: 66جدول   
 المجموع دراجة نارية فرود سيارة أجرة سياحّيةسيارة  حافلة جماعية 

 461 84 89 88 91 488 عين الطريق

 498 88 86 88 86 447 شوف الكداد

 484 88 81 81 18 79 الحاسي

 51 88 85 88 46 67 فرماتو

 419 88 81 86 19 98 أوالد صابر

 668 84 17 14 468 181 المجموع
 .8068استبيان ميداني ماي : المصدر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع الترويح زيارة األهل التداوي  التسوق  الدراسة العمل 
 888 08 09 29 16 62 11 عين الطريق

 668 06 06 21 26 88 28 شوف الكداد

 618 02 66 60 10 06 20 أوالد صابر

 666 00 06 69 88 66 66 فرماتو

 669 06 01 66 66 02 16 الحاسي

 919 68 61 866 868 21 899 المجموع
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للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية جريدة الرسميةال  

الباي بعينوالمتعلقة بتسمية المدينة الجديدة علي منجلي  7111أوت  10المؤرخة في  40رقم الرسمية  الجريدة

 



 قـــــالحـــــمـــــــال
 

286 
 

بالخروب ماسينيساوالمتعلقة بتسمية المدينة الجديدة  7111أوت  10المؤرخة في  40رقم الجريدة الرسمية    
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 باللغة العربيةوالمراجع المصادر  .1
 بـتـالك: 

دار الكتاب الحديث، القاهرة،  ،القواعد االقتصادية في إنشاء وتطوير المدن الجديدة  )9002 (طلعتإبراهيم  .1
 .ص 060، 1ط

، تعريب الدكتور أحمد دمحم غنيم، كلية اآلداب، جامعة والضواحيالمدن الجديدة ( 1220)ابرفنج ابلن  .2
 .المنصورة، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية

 .، الجمعية الجغرافية الكويتيةالمدن الجديدة بين النظرية والتطبيق )1291( أحمد حسن إبراهيم .3

 .ص 171بغداد، ، معهد البحوث والدراسات العربية المدينة العربية )1299(خالص األشعب  .4

 .ص 911، 1ط  ،9، بيروت، دار النهضة العربية، ججغرافية المدن )9009 (عبد هللا عطوي  .5

 .ص 009،  1، ط1، بيروت، دار النهضة العربية، ججغرافية المدن )9009 (عبد هللا عطوي  .6

، مخبر التنمية والتحوالت النماذج الريفية الحضرية لمجتمعات العالم الثالث( 9006)عبد الحميد بوقصاص  .7
 . ص 947الكبرى في المجتمع الجزائري، جامعة باجي مختار عنابة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

  .جغرافية العمران، دراسة تحليلية للقرية والمدينة( 1227)فتحي دمحم أبوعيان  .8

جمهورية مصر العربية، ، مركز الوثائق القاهرة، 1، طمناهج البحث الجغرافي( 1224)فتحي دمحم مصيلحي .9
 .ص 090

، منشورات جامعة دمشق، المبادئ العامة لجغرافية المدن( 9001)فيصل قماش، عدنان عطية، دمحم صافيتا  .11
 .  ص 094جمهورية سورية العربية، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران( 1294)دمحم الهادي لعروق  .11
 .ص 441

،  4، السلسلة تاريخ XXXII، المجلد 1، جوالبادية بإفريقية في العهد الحفصي المدينة )1222(دمحم حسين .12
 .، مطبعة أوبيس، تونس 1جامعة تونس األولى، ط
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 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مفاهيم وأراء حول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة: )1297 (التيجاني بشيردمحم  .13
 .ص 140 الجزائر،

، الطبعة األولى، دار نشر الجغرافيا القول عنها والقول فيها، المقومات األبستمولوجيا (2002)بلفقيه دمحم  .14
 .ص 2221، المعرفة، المغرب

 معاجم وقواميس: 

 . ، الجزء الثالث، دار المعارفلسان العرب( 1276)ابن منظور  .1

حمد الطفيلي، مراجعة هيثم اللمع، المؤسسة  ، ترجمة الدكتورمعجم المصطلحات الجغرافية( 9009)بيار جورج  .2
 .ص 1007، 9الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ط 

التاسعة، دار اآلداب ودار  ، الطبعةعربيقاموس المنهل فرنسي ( 2191) جبور عبد النور. سهيل إدريس و د .3
  .العلم للماليين بيروت، لبنان

 .، الطبعة األولى، جامعة حلب سوريا4، المجلد موسوعة حلب المقارنة( 1299)األسدي دمحم خير الدين  .4

الخطة العمرانية الشاملة، وزارة البلدية والتنظيم العمراني، دولة  (2022)معجم مصطلحات التخطيط العمراني .5
 .قطر، الطبعة األولى

الجمعية الجغرافية ، اموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المختلفةق( 2000):معلمة المغرب .6
  .سال المغربية، دار نشر مطابع

 .1ط ، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،معجم المصطلحات الجغرافية (1264) يوسف توني .7

 رسائل جامعية: 

 .، دكتوراه في الجغرافيا، جامعة دمشق، سورياالنمو السكاني والتوسع العمراني في دمشق( 9009) إيمان الزايد .1

، دبلوم الدراسات العليا في جغرافية المدن،  كلية اآلداب ضاحية مكناس، مقاربة جغرافية( 1227)الطيب لشقار  .2
 .والعلوم اإلنسانية، أكدال، جامعة دمحم الخامس، المغرب

، دكتوراه في الجغرافيا، جامعة دمحم إنتاج وهيكلة المجال الحضري بالدار البيضاء( 1224)شويكي  المصطفى .3
   .مس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، المغرب، ثالثة أجزاءالخا
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، ماجستير في التهيئة العالقة الوظيفية بين مدينتين متجاورتين، الخروب، ماسينيسا (2020)برطالي نوال .4
 .ص 272 ،2020امعة منتوري قسنطينة، جالعمرانية، 

، حالة مدينة برج بوعريرج، مذكرة ماجستير في لمدينة سّيدةماهية المجال الشبه حضري  (9009)بليدة كاميليا  .5
  .ص 160قسنطينة،  التهيئة العمرانية، جامعة منتوري،

، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، اآلليات القانونية لتسيير للعمران( 2022)حسينة غواس   .6
 .ص 291جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، حالة بلديات قسنطينة( 9002جوان )زوليخة بوهنقل  .7
 .ص 040ماجيستير في التهيئة اإلقليمية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة دراسة ميدانية بمدينة سطيف: تأثير النمو السكاني في تغيير مورفولوجية المدينة( 2020)سارة لطرش  .8
 .2االجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف الماجستير في العلوم 

 -عنابة–الحياة االجتماعية في الفضاءات العمرانية الجديدة، المنطقة الحضرية البوني  (2001)سعدان رابح .9
 .ص 242، ماجستير في علم االجتماع ، جامعة باجي مختار عنابة، نموذجا

سيرورة وآليات تحضر المراكز في المجاالت المحيطة بالحواضر، عين عبيد ( 2020)سعيدة باهي  .11
 .ص 222نموذجا، ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، دراسة حالة مدينة سيدي عمار، مذكرة ماجستير التوسعات العمرانية بالمجمع العنابي( 9000) صيد سفيان .11
 .ص 991قسنطينة،  في التهيئة العمرانية، جامعة

، جامعة قسنطينة في التهيئة الحضرية، ماجستير ،المجال الشبه حضري لمدينة قسنطينة( 1227) سليـم زاويـة .12
 .ص 971

، ماجستير في التهيئة العمرانية، الديناميكية المجالية لمدينة قسنطينة والمدن التوابع( 2024)شوقي بوفولة .13
 .ص 242، 2جامعة قسنطينة 

دكتوراه  التمدد الحضري والحراك التنقلي في النطاق الحضري لمدينة سطيف،( 9010)عبد الحكيم كبيش  .14
 .ص 074علوم في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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، ماجستير في التهيئة النمو الحضري وآليات تحضر األطراف: مدينة سطيف( 9009)عبد هللا بوزيد شوقي  .15
 .ص 101نوري قسنطينة، الحضرية، جامعة مت

، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، النمو الحضري ومنظومة المدن السورية( 1227)عبد الرزاق الحسين .16
 .ص 171، 1جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، تونس

، ماجستير في الهامش الحضري الريفي للقاهرة الكبرى ( 1292)عبد المنعم علي عبد الهادي أبو زبد  .17
 .ص 110الجغرافيا، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا، جامعة القاهرة، 

، دكتوراه في التخطيط اإلقليمي القرى المتروبوليتانية بإقليم القاهرة الكبرى ( 9000)غادة محمود أحمد حسن  .18
 .ص 114والعمراني، جامعة القاهرة، مصر العربية، 

، حالة الخروب، الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائرتسيير النفايات الحضرية ( 9002جوان )فاطمة بوفنارة  .19
المدن التوابع حول ( 9000)فـؤاد غضبان .ص 126ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .ص 011، ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، مدينة قسنطينة

دكتوراه علوم في  نظيم المجالي بواليتي عنابة والطارف،دور شبكة الخدمات في الت( 9002)فـؤاد غضبان  .21
 .ص 410التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 

، مذكرة ماجستير في النقل الحضري الجماعي بالحافالت في قسنطينة الكبرى ( 9004)بن مشيش مريم  .21
 .ص 999التهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة الماجستير في التهيئة  النقل الشبه حضري بوالية عنابة(  9002جويلية ) نجالء غرابي حرم ميلي  .22
 .ص 011العمرانية، كلية علوم األرض، الجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 

، دراسة ميدانية ألطراف مدينة أثر التحضر والتصنيع على األطراف الحضرية( 1229)نعيمة منصور إبراهيم  .23
 .ص 421لمنصورة، دكتوراه في علم االجتماع، جامعة عين شمس، مصر العربية، ا

نهج التكثيف الحضري للتحكم في الزحف الحضري بالهوامش الحضرية الريفية ( 9000)وليد نبيل علي بيومي .24
 .ص 190، ماجستير في الهندسة، جامعة القاهرة، مصر العربية، لألقاليم الحضرية الكبرى 
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 متخصصة مقاالتو  ،ملتقياتحوث، ب: 

 .191-101، ص ص 90، مجلة دراسات تربوية، العدد المدينة العربية( 9019)ابراهيم رفل  .1

مجاالت متفردة وسريعة : األرياف المجاورة للمدن بالمغرب( 9009)األكحل، فاتح عبد العالي المختار  .2
التنمية المحلية،  1، الملتقى الرابع للجغرافيين العرب، الجزء التحوالت، حالة المجال الريفي بمدينة الدمحمية

 .407-027منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، الرباط، المملكة المغربية، ص ص 

، الجزء األول، الجمعية الجغرافية السعودية، المدن الكبرى في الوطن العربي: الملتقى الثالث للجغرافيين العرب .3
 .99/10/9000-90السعودية، الرياض، 

دراسة ميدانية : مساهمة في تحليل وقياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي( 1294)خالد بوجعدار .4
 . على مصنع األسمنت بحامة بوزيان قسنطينة

طق االستراتيجية العمرانية لمدينة قسنطينة وأثرها في تبديد العقار الفالحي للمنا( 9002ديسمبر )سليم زاوية  .5
 . ، جامعة منتوري قسنطينة00، العدد D، مجلة علوم وتكنولوجيا 19-1، ص ص المحيطة بها

ص  ،96، مجلة المخطط والتنمية، العدد ديناميكية النمو الحضري في العراق( 9019)سناء ساطع عباس  .6
 .940-904ص 

العربي، العراق، العدد ، مجلة الجغرافي الضواحي الحضرية في المدن العربية( 9000)صبري فارس الهيتي  .7
 . 90-7، ص ص  11

م و مجلة العل صعوبة الصراع،و استحالة الهروب  نلمدينة الجزائرية بيا( 2007نوفمبر )عبد الحميد دليمي،  .8
 .ص 277-222، اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، العدد الثاني عشر

، مخبر التنمية والتحوالت العالم الثالثالنماذج الريفية الحضرية لمجتمعات ( 9006)عبد الحميد بوقصاص  .9
 الكبرى في المجتمع الجزائري، جامعة باجي مختار عنابة، 

مدينة قسنطينة حالة لهاته : إشكالية التعمير في الجزائر بين القانون والتطبيق( 2004)عبد الغاني غانم  .11
 . ، مجلة التهيئة العمرانية، مخبر التهيئة العمرانية، العدد األولاإلشكالية

 . 199 العدد، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، المدينة اإلسالمية( 1229)عثمان دمحم عبد الستار .11
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، 00معالم، المدينة وتنظيمها الحضري، مجلة شهرية رقم  مجلة، اندفاع تحّضري دون سابقمارك كوت،   .12
 .940-910ص ص 

، مجلة 99-7، ص ص أبعاد التنمية العمرانية لمدينة قسنطينة وآليات التحضر (1229)لعروق دمحم الهادي  .13
 .، جامعة منتوري، قسنطينة IIحوليات وحدة البحث إفريقيا والعالم العربي، المجلد

، مجلة بكيرةآليات وأشكال توسع المجاالت المحيطة بمدينة قسنطينة، حالة ( 9006)لعروق دمحم الهادي  .14
 .44-01، ص 6-1مجاالت مغاربية يصدرها االتحاد الجغرافي المغربي، العددان، 

، 09، العدد المغربية ، مجلة مسالكفي المفهوم والسياق إبستمولوجيةمقاربة  (2009)دمحم زين الدين، الحكامة .15
 .مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

 والمراسيم ،القوانينو  ،الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية: 
 .2192، سنة 12الجريدة الرسمية العدد  .1
 .29/22/2110المؤرخ في  41الجريدة الرسمية العدد  .2
 .02/22/2110المؤرخ في  12الجريدة الرسمية العدد  .3
 . 27/02/2119المؤرخ في  44الجريدة الرسمية العدد  .4
 .01/09/2000المؤرخ في  41الجريدة الرسمية العدد  .5
 .الخاص بقانون المدينة الجزائرية 2002/ 22/02المؤرخ في  ،2002لسنة  21 العددالجريدة الرسمية  .6
 .2022يوليو  22مؤرخة في  21 العددالجريدة الرسمية  .7
يحدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتها في قطاع  22/22/2192المؤرخ في  92/290المرسوم  .8

 .التخطيط والتهيئة العمرانية
 . 10/09قانون البلدية  .9

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 02/22/2110المؤرخ في  10/21القانون  .11
 . المتعلق بحماية البيئة 21/02/2119المؤرخ في  92/02األمر  .11
زالتها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبته 2002المؤرخ في ديسمبر  02/21القانون رقم  .12  .وا 

  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 21/02/2002المؤرخ في  02/20القانون رقم  .13
 .2002فبراير سنة  20الموافق  2427محّرم عام  22المؤرخ في  02-02القانون التوجيهي للمدينة، رقم  .14
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يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض  227-22األول يحمل رقم . 2022جويلية  01مراسيم تنفيذية بتاريخ  .15
المواقع والمساحات الفالحية  الواليات، حددفالحية وتخصيصها إلنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض 

يتضمن إلغاء تصنيف قطع األرض تابعة  229-22والثاني يحمل رقم . التي تّم تخصيصها إلنجاز المشاريع
يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة  221-22والثالث يحمل رقم . لغابات األمالك الوطنية

 .بإنجاز سكنات ومرافق عمومية
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 ملخص

، من خالل حالة الكبرى للشرق الجزائري والمدن  الحواضربالمجاالت المحيطة هذا البحث إشكالية  يدرس 
التغيرات التي حدثت في المجتمع سلسلة من فضاءات جديدة، تعبر عن  والتي تعد   .قسنطينة وعنابة وسطيف

 . نهاية سنوات القرن الماضي، وانعكست على فضائه الجغرافي الجزائري منذ

 بللم تعد كاألمس، . نفسها على أنها فسيفساء مكانية؛ وخليط دون وئام، أو تشكيلاليوم تقدم هي و 
التي في المستقبل األراضي الزراعية القريبة من المدن، معها نخشى أن تختفي و ، ةتطور مستمر حالة أصبحت في 

 ؟مستهدفة الدائما  تبقى

فمن الوجهة . طرح مشكلة طبيعة الظاهرة التي نسعى إلى قياسهاتالمحيطة بالمدن  ذه المجاالتفتعريف ه
ومن . مختلفةالتشتت العمراني لإلطار المبني المحيط في اتجاهات بالتعدد و تمثل شكال حضريا يتسم  فهي الشكلية

ذلك من التي تمثل القطب الحضري، و  (ألما)وجهة نظر وظيفية، فترتبط بعالقات متينة وقوية مع المدينة الرئيسية 
 .الحجم الكثيف للتنقالت اليومية للسكان نحوها لغايات متعددة، ومنها العملخالل 

دم سباًل أخرى للتفكير، في هذا النقاش النظري، بقدر ما يقذا البحث ال يستهدف الحسم لكن هدفنا في ه
كبير من سياق إلى الختالف االأيضا تنوع العمليات، و  .استنادًا إلى االفتراض بأن يعكس ثراء المفردات المستخدمة

حسب المناطق، وأشكال تنظيم الفضاء، ونماذج من المجتمعات، والعوامل االقتصادية والتكنولوجية و  آخر
 .الحضري الذي لن يكون له نفس الوزن  ددمالتواالجتماعية المذكورة عموما في تحليل 

ا من مكنتن. الحضري في ثالث نماذج من المدن الجزائرية غنية بالدروس التمددوأن النهج المقارن لظاهرة 
 في األشكال تسليط الضوء على العوامل المحددة في األصل لعمليات التمايز في هذه السيرورة، ولكن أيضا

ألراضي الزراعية تحت لهو بال شك استهالك الذي والسمة المشتركة لهذا النمو الهامشي للمدن  ،الحضرية المنبثقة
  ...نشطة، العمليات العقارية، ومراكز التسوق األعية، المناطق الصنا: تسمية األشكال الجديدة الستخدام األراضي

تراجع الزراعة في المناطق المحيطة بالمدن الجزائرية على أنها نبقى ننظر إلى قضية ومع ذلك، فإننا ال 
التقدم المحرز في المدينة يمكن أن يوفر حافزا إلنعاش األنشطة الزراعية بسبب الطلب  ألنه تبين أن   ،.كارثة فقط

 .زايد على المناطق الحضريةالمت

 لحضري،التمدد االمجاالت المحيطة، الحواضر، المدن الكبرى للشرق الجزائري، الحضر،  :الكلمات المفتاحية
 .تحضر أطراف المدن، تقهقر الزراعة والبيئة الطبيعية، الحوكمة
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RESUME  

Cette recherche étudie la problématique des espaces périurbains en Algérie à 

travers le cas des métropoles et les grandes villes de l’est algérien. Ces espaces sont 

apparus récemment comme en témoigne de nouveaux espaces, reflétant les 

changements qui ont eu lieu dans la société algérienne, depuis la fin du siècle dernier. Et 

aujourd'hui se présentent comme un mélange de mosaïque sociale et spatiale sans 

harmonie, ou Mise en forme qui ne sont plus qu’hier, ils étaient devenus des espaces 

denses et en constante évolution, nous craignons que disparaissent des terres agricoles 

proche les villes, qu’ ils sont toujours ciblées et en construction. 

La définition de ces espaces pose la problématique de la nature du phénomène 

urbaine que nous cherchons à mesurer. Du point de vue formel présente une forme 

urbaine en dispersion dans de multiples directions au sein de l’environnement   

périurbaine naturel et agricole. Et du point de vue des relations fonctionnelles, 

présentent des fortes relations avec les principaux villes qui représentent  le pôle  urbain 

et par l’énorme volume de déplacements quotidiens de la population envers à des fins et 

multiples raisons, y compris le travail. 

Mais notre objectif dans cette étude ne visait pas à pousser dans ce débat 

théorique, car il offre d’autres façons de penser, basé sur l’hypothèse que reflète la 

richesse du vocabulaire utilisé également la diversité des opérations, varient 

considérablement d’un contexte à l’autre, et d’une région à l’autre, ainsi les diffèrent 

formes de planification, et les pratiques des communautés, des facteurs technologiques, 

sociales et économiques généralement mentionnés dans l’analyse de l’étalement urbain, 

qui aura le même poids. 

Et l’approche comparative du phénomène de l’étalement urbain en trois modèles 

de villes de l’Algérie est riche en enseignements. Permis de nous mettre en évidence les 

facteurs spécifiques de différenciation traites dans ce processus, mais aussi dans les 

formes urbaines. la caractéristique commune de cette croissance marginale des villes est 

sans aucun doute la consommation des terres agricoles sous l’étiquette de nouvelles 

formes d’utilisation des terres : zones industrielles, les activités, les opérations 

immobilières, shopping centres…  



336 
 

Toutefois, nous ne pas rester regarder la question du déclin de l’agriculture dans 

les zones périurbaines de l’Algérie comme une catastrophe seulement. Car il s’avère 

que les progrès dans la ville pourraient fournir un stimulus pour relancer les activités 

agricoles en raison de la demande croissante pour les zones urbaines. 

LES MOTS CLES : L’urbain, les métropoles, les grandes villes de l’est Algérien, Le 

périurbain, étalement urbain, la périurbanisation, disparition des terres agricoles, 

dégradation de l’environnement, la gouvernance. 

 

SUMMARY 

This research studies the problem of periurban areas in Algeria through the case of the 

major cities of East Algeria. These spaces have emerged recently as evidenced by new 

spaces, reflecting the changes that have taken place in Algerian society, since the end of 

the last century. And today present themselves as a mixture of social and spatial without 

harmony mosaic, or format are no longer just yesterday, they had become dense space 

and constantly changing, we fear that disappear from the farmland in the near future the 

cities, they are always targeted and under construction. 

The definitions of these areas around cities pose the problem of the nature of the urban 

phenomenon we are trying to measure. From the point of view, formal presents an 

urban form in dispersion in multiple directions within the natural and agricultural 

environment. And from the point of view of functional relationships, have strong 

relationships with the major cities that represent the urban pole and by the huge volume 

of daily movement of the population toward purposes and multiple reasons, including 

work. 

Our goal in this study was not intended to push into this theoretical debate but it offers 

other ways of thinking, based on the assumption that reflects the richness of the 

vocabulary used also the diversity of operations, vary considerably from one context to 

another, and from one region to the other, so them are different forms of planning, and 

practice communities, technological factors social and economic usually mentioned in 

the analysis of urban sprawl, which will have the same weight. 
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In addition, the comparative approach to the phenomenon of urban sprawl in three 

models of major cities of the Algeria is instructive. Allowed us to highlight the specific 

factors of differentiation in this process, but also in urban forms, the common 

characteristic of this marginal growth of cities is undoubtedly the consumption of 

agricultural land under the label of new forms of land use: industrial areas, activities, 

real estate transactions, shopping centers, etc. 

However, we do not stay look at the issue of the decline of agriculture in peri-urban 

areas of Algeria as a disaster only. Because it turns out that, the progress in the city 

could provide a stimulus to revive agricultural activities due to the growing demand for 

urban areas. 

KEYWORDS: urban, peri-urban, disappearance of agricultural lands, urban sprawl, 

governance.     
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