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والشكر الجزيل أيضا إلى كافة أساتذة كلية علوم األرض والجغرافيا والتهيئـة العمرانيـة                       

  .الذين قاموا بتدريسي خالل مرحلة التدرج وما بعدها
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        ....ل مشواري التعليميل مشواري التعليميل مشواري التعليميل مشواري التعليمين مهدا لي درب الحياة وأعاناني على إكمان مهدا لي درب الحياة وأعاناني على إكمان مهدا لي درب الحياة وأعاناني على إكمان مهدا لي درب الحياة وأعاناني على إكماييييإلى أمي وأبي الغاليين اللذإلى أمي وأبي الغاليين اللذإلى أمي وأبي الغاليين اللذإلى أمي وأبي الغاليين اللذ

إلى عائلتي الصغيرة، زوجي العزيز الذي كان لي سندا وركيزة في إتمام هذا البحث، وابني الحبيب إلى عائلتي الصغيرة، زوجي العزيز الذي كان لي سندا وركيزة في إتمام هذا البحث، وابني الحبيب إلى عائلتي الصغيرة، زوجي العزيز الذي كان لي سندا وركيزة في إتمام هذا البحث، وابني الحبيب إلى عائلتي الصغيرة، زوجي العزيز الذي كان لي سندا وركيزة في إتمام هذا البحث، وابني الحبيب 

        ....الذي أتمنى له كل الصحة ، الصالح والنجاحالذي أتمنى له كل الصحة ، الصالح والنجاحالذي أتمنى له كل الصحة ، الصالح والنجاحالذي أتمنى له كل الصحة ، الصالح والنجاح" " " " محمد وائلمحمد وائلمحمد وائلمحمد وائل""""الكتكوت الصغير الكتكوت الصغير الكتكوت الصغير الكتكوت الصغير 

        ....نزيه، محمد نجيب، وأحمدنزيه، محمد نجيب، وأحمدنزيه، محمد نجيب، وأحمدنزيه، محمد نجيب، وأحمد: : : : وإخوتي وإخوتي وإخوتي وإخوتي " " " " حياةحياةحياةحياة""""إلى أختي الغالية إلى أختي الغالية إلى أختي الغالية إلى أختي الغالية 

 وبن طاطة وأخص بالذكر الوالدين الكريمين، أخواتي نبيلة وإلهام، واإلخوة  وبن طاطة وأخص بالذكر الوالدين الكريمين، أخواتي نبيلة وإلهام، واإلخوة  وبن طاطة وأخص بالذكر الوالدين الكريمين، أخواتي نبيلة وإلهام، واإلخوة  وبن طاطة وأخص بالذكر الوالدين الكريمين، أخواتي نبيلة وإلهام، واإلخوة إلى كل أفراد عائلة طكوكإلى كل أفراد عائلة طكوكإلى كل أفراد عائلة طكوكإلى كل أفراد عائلة طكوك

        ....الكرامالكرامالكرامالكرام

        ....وإلى كل أفراد عائلتهاوإلى كل أفراد عائلتهاوإلى كل أفراد عائلتهاوإلى كل أفراد عائلتها" " " " نجاةنجاةنجاةنجاة""""إلى رفيقة دربي الصديقة الغالية إلى رفيقة دربي الصديقة الغالية إلى رفيقة دربي الصديقة الغالية إلى رفيقة دربي الصديقة الغالية 

        ....نبيهة، نجود، نجاح، نجالء، فاطمة وإلى كل زمالئي وزميالتي في الدراسةنبيهة، نجود، نجاح، نجالء، فاطمة وإلى كل زمالئي وزميالتي في الدراسةنبيهة، نجود، نجاح، نجالء، فاطمة وإلى كل زمالئي وزميالتي في الدراسةنبيهة، نجود، نجاح، نجالء، فاطمة وإلى كل زمالئي وزميالتي في الدراسة: : : : إلى صديقاتي العزيزاتإلى صديقاتي العزيزاتإلى صديقاتي العزيزاتإلى صديقاتي العزيزات

حنان وابتسام وكل الزميالت حنان وابتسام وكل الزميالت حنان وابتسام وكل الزميالت حنان وابتسام وكل الزميالت : : : :  الغاليتين الغاليتين الغاليتين الغاليتينوكل عائلتها وإلى الزميلتين في العملوكل عائلتها وإلى الزميلتين في العملوكل عائلتها وإلى الزميلتين في العملوكل عائلتها وإلى الزميلتين في العمل""""دة دة دة دة حميحميحميحمي""""    غاليةغاليةغاليةغاليةإلى ابنة خالتي الإلى ابنة خالتي الإلى ابنة خالتي الإلى ابنة خالتي ال

        ....بالمصلحة التقنية لبلدية جيجلبالمصلحة التقنية لبلدية جيجلبالمصلحة التقنية لبلدية جيجلبالمصلحة التقنية لبلدية جيجل

        ....إلى كل من قدم لي يد المساعدة وباألخص األستاذة بوشفرة حسينة إلى كل من قدم لي يد المساعدة وباألخص األستاذة بوشفرة حسينة إلى كل من قدم لي يد المساعدة وباألخص األستاذة بوشفرة حسينة إلى كل من قدم لي يد المساعدة وباألخص األستاذة بوشفرة حسينة 
  

        ....إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وأقول لهم شكرا على صبركم، مساعاداتكم ودعواتكم لي بالنجاحإلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وأقول لهم شكرا على صبركم، مساعاداتكم ودعواتكم لي بالنجاحإلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وأقول لهم شكرا على صبركم، مساعاداتكم ودعواتكم لي بالنجاحإلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي وأقول لهم شكرا على صبركم، مساعاداتكم ودعواتكم لي بالنجاح
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 مركزا للنشاط اإلنساين وقاعدة أساسية موع اهلياكل والتجهيزات واألنشطة اإلنتاجية اليت تشكل املدينة        
تساهم يف تنظيم وخلق ديناميكية سكانية بينها وبني املراكز الـمحيطة ا وبالتايل فهي تولد بإشعاعها احلضري عري 

  ". ستقطاب احلضرياال" الـمجال عملية اجلذب السكاين واليت ميكن تسميتها
فاالستقطاب احلضري يف العامل أدى إىل تسارع وترية انتقال الناس إىل املدن خالل األربعني سنة املاضية وخاصة يف 

 مليار 2,8 أي ما يعادل % 47 إىل 1960املناطق األقل تطورا وزادت نسبة سكان احلضر يف العامل من الثلث عام 
 مليون نسمة كل سنة وهو يزيد ثالث مرات مبعدل 60ضرية يف العامل مبقدار  عدد سكان املناطق احلويزيد 1نسمة

    .2زيادة سكان الريف
) زيادة الوالدات والوفيات(النمو الطبيعي : وتشري الدراسات اجلغرافية إىل وجود ثالثة عناصر تؤثر يف منو املدن وهي

تامخة هلا من خالل إعادة رسم احلدود اإلدارية، ولكن أمهية واهلجرة من املناطق الريفية، وضم املدن للمناطق الريفية امل
وقد تطرق علماء االجتماع يف حبوثهم هلذه .هذه العناصر ختتلف اختالفا كبريا علي حسب املناطق ومبرور الزمن

  إىل أن حركة السكان من الريف إىل املدينة تشكل العنصر الرئيسي يف النمو احلضري يف3القضية حيث أشار ديفز
دول العامل الثالث، واجلزائر كغريها من بلدان العامل الثالث شهدت مدا منوا حضريا واستقطابا هائال للسكان منذ 

 4 % 31,4 يصل إىل 1966 بعد أن كان سنة 1998 سنة % 58,30االستقالل إذ وصل معدل التحضر ا إىل 
موية وتركز األنشطة االقتصادية واالجتماعية ا مما ولد ة مدا وإنشاء أقطاب تن إىل االهتمام بتنميوهذا يعود أساسا

قوة جذب للسكان سامهت بإنعاش اهلجرة الداخلية سواء من الريف إىل املدن أو من املدن الصغرى إىل الكربى، 
وللتقليص من حدة اهلجرات الداخلية عمدت اجلزائر إىل التخفيف من تيارات اهلجرة بني الواليات بتحويلها إىل 

 احملال وتوفري اخلدمات ربرة حملية داخل الوالية الواحدة وذلك بإحداث نوعا من التوازن يف توزيع اهلياكل عهج
الضرورية للسكان بفعل الترقيات اإلدارية اليت حظيت ا بعض الواليات وختصيص غالف مايل هلا يساهم يف بعث 

 إىل مقر والية أين 1974ن بني املراكز اليت مت ترقيتها منذ  والية جيجل موتعترباالستثمارات وتنمية املراكز السكانية 
استفادت من جمموعة من اهلياكل واالستثمارات  استوطنت غالبيتها حول املراكز احلضرية الثالثة جيجل ، الطاهري ، 

يت تعرب عن وامليلية املعنية بـمجال البحث وأدت إىل ظهور قوة جاذبة للسكان، سامهت بإنعاش اهلجرة الداخلية وال

                                                  
  .36، ص2001، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 2اجلزء . جغرافية املدن، عبد اهللا عطوي. د 1

  .125نفس املرجع، ص 3، 2
  .الديوان الوطين لإلحصاء  4
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أمل الريفيني يف التخلص من حياة الفقر، واحلرمان، والتهميش، واالستفادة من إمكانيات احلياة األفضل اليت توفرها 
  .املدن

 وصلت إىل 1977نسمة سنة  59.437هدت هذه املراكز الثالثة منوا دميغرافيا وحضريا سريعني فبعد شو   
 196.813 لريتفع إىل 1977 سنة 57.794ضر فقد وصل ا إىل  أما عدد سكان احل1998 نسمة سنة 252.274

 % 76 نسمة أي احتلت هذه األقطاب نسبة 258.913 من إمجايل سكان احلضر للوالية الذي قدر ب 1998سنة 
من جمموع سكان احلضر، بسبب خلق يف تعدد وظائف املدن وحدوث هجرة واسعة من املناطق الريفية املتامخة هلذه 

حلضرية مما زاد من تفشي ظاهرة الزحف العمراين العشوائي على حساب الضغط على املوارد الطبيعية األقطاب ا
  . واألراضي الزراعية

 ومغادرة ة االختالل واالختالف يف التركز السكاين الناتج أساسا عن ديناميكية السكان وتوليد تيارات وافدهذا
  :تتحدد إشكاليتها يف النقاط التالية ليتللمهاجرين حمليا ساق إىل اختيار هذه الدراسة وا

   : البحثةـاليـكـإش
  

تعترب اهلجرة والزيادة الطبيعية املصدرين األساسيني لتغري حجم السكان، واهلجرة عامل مؤثر ليس فقط يف منو        
ابا على مناطق السكان بل ويف خصائصهم الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية وقد يكون هذا التأثري سلبا أو إجي

واهلجرة ظاهرة جغرافية تعكس رغبة اإلنسان يف االنتقال  .الطرد أو اجلذب للمهاجرين، وقد جيمع بني اخلاصيتني معا
وحني يهاجر اإلنسان فإنه ال يبحث عن منطقة ذات  .من مكان يصعب العيش فيه إىل مكان آخر يعتقد أنه أفضل

وبالتايل فاهلجرات تتحرك من مناطق الدخل .مناطق الثروة والغىن والرخاءكثافة سكانية عالية أو منخفضة وإمنا عن 
  .املنخفض إىل مناطق الدخل املرتفع 

      ونظرا لقلة الدراسات اليت تناولت موضوع اهلجرة الداخلية بالوطن عموما، وبالوالية خصوصا ناهيك عن عدم 
عرب خمتلف الفترات وخصائصهم فقد حاولنا مبا توفر لدينا من توفر املعطيات اإلحصائية الدقيقة حول أعداد املهاجرين 

معلومات ومعطيات دراسة هذا املوضوع باإلحاطة جبوانب عديدة تدعم اهلدف األساسي من البحث، واملتمثل يف 
 دراسة وحتليل، وتقييم ظاهرة اهلجرة الداخلية واالستقطاب احلضري بوالية جيجل واليت سامهت يف زيادة وترية حجم

السكان، والنمو العشوائي للمدن، وتغيري يف هيكلة اال العمراين لوالية جيجل، ويف نفس الوقت حماولة توجيه عجلة 
جيجل، : التنمية إىل املناطق املهمشة بالوالية لتخفيف الضغط على األقطاب احلضرية الثالثة الرئيسية بالوالية

  :ألسئلة التاليةوالطاهري، وامليلية، وعلى هذا األساس تبلورت ا
 إن االستقطاب الذي تتمتع به كال من مدينة جيجل، والطاهري، وامليلية، ساهم يف سيطرا على اال الوالئي  -1

 .وإنعاش اجلذب السكاين

ما هي الوضعية الدميغرافية والعمرانية للوالية وما مدى تأثري استقطاب املدن يف تغيري الشبكة احلضرية  •
 بالوالية؟

 راحل اليت مرت عليها اهلجرة الداخلية بوالية جيجل؟ما هي امل •
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ما هي العوامل األساسية اليت سامهت يف تدفق النازحني من الريف واملناطق اجلبلية املهمشة إىل املراكز  •
 جيجل، والطاهري، وامليلية؟: احلضرية الرئيسية بالوالية

 : اجلاذبة للسكان بالوالية باعتبار كال من جيجل، والطاهري، وامليلية األقطاب الرئيسية -2

كيف كان مسار النمو احلضري والتوسع العمراين يف تغري البنية االية العمرانية هلذه املراكز منذ  •
 االستقالل حىت اليوم؟

 كيف كان تأثري اهلجرة على حجم السكان وعدد األسر باملدن الرئيسية؟ •

  الرئيسية؟إىل أي مدى وصل حجم تيارات اهلجرة الداخلية إىل املدن •

ما مدى تأثر جمال الوالية ذه اهلجرة وكيف كان تنظيمه؟ وما هي انعكاسات النمو العشوائي هلذه املدن  •
 على اال احلضري؟

 إن حل إشكالية االستقطاب احلضري املنبعث من هذه املدن والذي يشجع جاذبية السكان ويرفع من وترية   -3
 توزيع االستثمارات املوجهة للوالية وحتويل اجتاه االستقطاب إىل مناطق اهلجرة الداخلية يتطلب إعادة النظر يف

 :أخرى

 فكيف تساهم تنمية املناطق املهمشة والريفية يف تثبيت حجم السكان وتقليص اهلجرة الداخلية؟ •

 وما هي  األسس املتبعة لتحقيق التنظيم والتوازن يف اال احلضري لوالية جيجل؟ •

عملية االستقطاب احلضري من أجل القضاء على االختالالت االية دف وكيف ميكن التحكم يف  •
 الوصول إىل تنظيم ويئة احمليط احلضري بالوالية؟

  :      ولضبط هذه اإلشكالية وحماولة الرد عن التساؤالت املطروحة فقد مت املرور عرب مراحل البحث التالية
 :مرحلة البحث النظري  -1

لدراسات اليت تناولت موضوع اهلجرة الداخلية فقد تطلب ذلك القراءة والتنقيب معمقا           نظرا لقلة ا
ملختلف املواضيع عرب خمتلف الكتب، واملذكرات، واملقاالت املنشورة يف اجلرائد، ناهيك ما أفرزته مواقع 

كل اإلصدارات مثبتة يف األنترنت، باإلضافة إىل حتليل اخلرائط، واليت ساعدت يف جمملها يف حتديد مسار البحث و
  .قائمة املراجع يف اية البحث

 :واليت تنقسم إىل: مرحلة البحث امليداين  -2

وقد مت خالهلا االتصال مبختلف املصاحل واملديريات على مستوى الوالية : االتصال املباشر باملصاحل املعينة  - أ 
نطقة عموما، وباألقطاب مكن من مجع املعطيات، والبيانات واإلحصائيات اخلاصة باملتوخارجها لن

 :الرئيسية خصوصا، واستعماهلا يف حتليل ووصف الظاهرة املدروسة، وكانت أغلب املصاحل متمثلة يف

 .(ONS)الديوان الوطين لإلحصاء بوالية قسنطينة  - 

 .مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بوالية جيجل - 

 .مديرية التعمري والبناء لوالية جيجل - 

 .لفالحية لوالية جيجلمديرية املصاحل ا - 
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 .مديرية الصحة لوالية جيجل - 

 .مديرية النقل لوالية جيجل - 

 .مديرية الصناعة واملناجم لوالية جيجل - 

 .املصاحل التقنية لكل من بلدية جيجل، والطاهري، وامليلية - 

 .فروع البناء والتعمري لدوائر جيجل، والطاهري، وامليلية - 

  .طوات البحثوقد استمرت معنا هذه املرحلة إىل آخر خ
وقد مست أحياء مدينة جيجل، والطاهري، وامليلية، وأجنزت دف تغطية املعلومات : االستمارة العائلية  - ب 

الناقصة حول النازحني من البلديات املتامخة هلذه األقطاب واليت مل تبينها إحصائيات اهلجرة الداخلية 
 أحياء هاته أسر من إمجايل %25رة ، وقد مشلت هذه االستما1998للديوان الوطين لإلحصاء لسنة 

، ليقدر عدد 2008، حسب التعداد العام للسكن والسكان لسنة  أسرة39063: املراكز، واملقدرة بـ
، وقد مألت االستمارات بتوزيعها على جمموعة من األفراد القاطنني أسرة9766 باالستبيان ة املعنياألسر

ها على عدد معني من السكان الذين قاموا مبلئها، وبعض مبختلف األحياء، والذين بدورهم قاموا بتوزيع
الصعوبات اليت متت ا العملية إال أا استوفت النتائج املرجوة، وقد متحورت األسئلة خاصة حول مكان 
ميالد رب األسرة واألصل اجلغرايف له، تاريخ وسبب القدوم إىل املدينة، نوع النشاط االقتصادي 

لني واملشتغلني، وأخريا عن رضا النازحني أو عدمه حول اإلقامة ذه املدينة أو املمارس، مع عدد البطا
 .االنتقال منها إىل مدينة أخرى أكثر استقطابا

واليت متت على مستوى األقطاب الثالثة باملوازاة مع عملية مجع البيانات وتوزيع : املعاينة امليدانية  - ج 
راسة وتوسعاته اليت تركت بصمات على هيكل اال دف االطالع أكثر على جمال الداالستمارات 

احلضري الذي متيز بسكناته العشوائية والفوضوية يف كثري من أحيائه ولذ مظاهر ريفية كان ال بد من 
 .التقاط بعض الصور إلدراجها يف حمتوى الدراسة من أجل إثراء املوضوع

 :مرحلة الكتابة والتحليل  -3

ج الوصفي التحليلي والكمي لكل البيانات النظرية واملعطيات اإلحصائية اليت حتصلنا        مت االعتماد على املنه
  .عليها، وترمجتها إىل جداول، وخمططات، وخرائط والتعليق عليها، وذلك لتسهيل عملية القراءة، وفهم اإلشكالية

   :خطـة الـبحث
، توصلنا إىل تقسيم املوضوع الذي حيمل حىت يتسىن لنا اإلجابة على التساؤالت املطروحة اخلاصة باإلشكالية

  "دراسة يف يئة اال- واالستقطاب احلضري الداخليةاهلجرة:والية جيجل :"عنوان
  :      إىل بابني، وتقسيم كل باب إىل ثالثة فصول على النحو التايل
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وهو مقسم إىل "يل للوضعمفاهيم عامة وحتل–اهلجرة الداخلية واالستقطاب احلضري "حيمل عنوان : الباب األول
  :ثالثة فصول

، ويتناول أهم املفاهيم "مفاهيم حول اهلجرة واالستقطاب احلضري"وقد عنون بـ : الفصل األول    
واملصطلحات اليت يتضمنها البحث حول اهلجرة الداخلية، وظاهرة االستقطاب احلضري وحماولة خلق العالقة 

  . على اجلزائر عموما، ومنطقة البحث خصوصابينهما على تسليط الضوء على هذا التداخل
، ويبني حتليال مفصال للوضعية "- حتليل الوضع–الدراسة السكانية والعمرانية بالوالية "وعنوانه : الفصل الثاين    

السكانية والعمرانية بوالية جيجل حماولني بذلك استخراج أهم األقطاب املسيطرة على اال الوالئي عرب كل 
  .على مرور الفترات الزمنيةاألصعدة و

أوالمها جاذب يسود منطقة : ويتضمن جمموعة املقومات اليت سامهت يف خلق تيارين متنافرين: الفصل الثالث   
الوفود املتوفرة على املتطلبات العصرية للتنمية، ويعمل على حتريك عجلة اهلجرة من الريف إىل املدينة، وبالتايل 

  .كز أين تسيطر على اال املراكز العمرانية الثالثة الرئيسية للواليةإحداث خلل جمايل بني املرا
 ويبني اجتاهات اهلجرة وتطور البنية العمرانية مبراكز االستقطاب، وهو مقسم بدوره إىل ثالثة فصول :الباب الثاين

  :فـي متمثلة
، )جيجل، الطاهري، امليلية(ب الثالثة  حاولنا عرض مراحل تطور البنية العمرانية ملراكز االستقطا:   الفصل األول

وتوسعاا عرب خمتلف الفترات الزمنية وانقسامات جتمعاا السكانية، ناهيك عن مسامهة الزيادة السكانية املستمرة 
  .يف اختالف متركز أمناط السكن، وتوزيعها عرب الـمجال

 عرب األقطاب الرئيسية الثالثة للوالية لتحديد  ارتأينا أن ندرس اجتاهات تيارات اهلجرة الداخلية:  الفصل الثاين
  .أحواض اهلجرة لكل قطب، وما مدى انعكاس هذه التيارات وخصوصا الوافدة على النمو العشوائي هلذه املدن

 قمنا يف هذا الفصل بعمل حوصلة ائية ملظاهر النمو السكاين، وتركزه باملدن الرئيسية على :  الفصل الثالث
اكز بالوالية وكيفية تأثري حركية السكان وتدفقات املهاجرين على خلق اختالل جمايل يف توزيع غرار باقي املر

السكان أوال، وكل مؤهالت التنمية ثانيا، عرب اإلقليم الوالئي مما أثر على تنظيم اال اإلقليمي، وخلصنا إىل 
 للحد من كالية االستقطاب باملدن الرئيسية حلل إش يف حماولة منا إلعادة التوازن اايلوضع مجلة من التوصيات
عاجلة التكدس والتشبع السكاين خبلق تنمية للمناطق الريفية لتشجيع عودة النازحني ومظاهرة اهلجرة السكانية 

  .وطات عظمى على جماالا وهياكلها وإحداث ما يسمى باهلجرة العكسيةالذي أصاب  هذه املدن وولد ضغ
التداخل  اخلالصة العامة واليت نسطر أهم احملاور اليت تناوهلا البحث الذي أبرز العالقة أوجاءت  ويف األخري       

املوجود بني ديناميكية السكان واالستقطاب املنبعث من املدن اليت تتوفر على مؤهالت التنمية املشجعة لالستقرار 
 هذا الرتوح غري املراقب منوا حضريا هروبا من عوامل الطرد والتهميش الذي يتخلل املناطق الريفية، حيث سبب

   .عشوائيا طمس مقاييس اهليكل العمراين احلضري الذي البد أن تكون عليه املدينة
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  :مقدمة الباب

 30َو   °37بني دائريت عرض    لإلقليم اجلزائري الشمال الشرقي     ب  تقع يهف اإستراتيجي ا موقع  والية جيجل  حتتل        
علـى مـساحة   الوالية تتربع رينيتش شرق خط غ°6 ’31 و°5 30‘ طول مشال دائرة اإلستواء ، و بني خطي °36و

حتدها مـن   ،   كم  120 بـ تقدر و تطل على البحر املتوسط مشاال بواجهة متتد على مسافة            2كم 2.396.63قدرها  
 تبعد   و ,)01انظر اخلريطة رقم     (سكيكدة و من اجلنوب والييت ميلة و سطيف       والية  من الشرق   , جباية    والية   الغرب
كما  متثل خمرج مينائي مفضل إلقليم اهلـضاب العليـا           ,  دقيقة جوا  30دى   كم مب  357العاصمة مبسافة حوايل    على  

 دول مشال البحـر      أهم مدن   دقيقة جوا من   60 أا تبعد على مدى      إىلإضافة  ،  الشرقية للبالد و بعض الدول اإلفريقية     
  ."شلـونة ر و بامرسيلي,نابل "املتوسط 

 اليت )امليلية،و الطاهري،جيجل(  بلدية بـثالث أقطاب رئيسية 28 دائرة تضم 11تتكون والية جيجل من       
سيطرت على اال لتوفرها على عوامل االستقرار اإلنساين منذ ترقية جيجل إىل مقر والية والقطبني احلضريني 

 يف اآلخرين إىل دائرتني مما جعل االهتمام التنموي ينصب حوهلم بصورة أكرب من البلديات األخرى اليت تعاين
معظمها من التهميش ورغبة من سكاا يف حياة أفضل تولدت تيارات اهلجرة من الريف إىل هاته األقطاب احلضرية 

وحماولة منا لدراسة هذه الظاهرة ارتأينا إعطاء . سبب التضخم السكاين هلا 1974اليت عرفت اجتياحا للعائالت منذ 
ي، مع حتليل للوضعية الدميغرافية والعمرانية لوالية جيجل واليت بعض املفاهيم املتعلقة باهلجرة واالستقطاب احلضر

تطورت مبوجب حركية السكان متأثرة بعوامل ومقومات الطرد واجلذب اليت حتكم هذه الظاهرة واليت سنتناوهلا 
 .  بالتفصيل يف فصول هذا الباب
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  :مقدمة 

 تعكس رغبة اإلنسان يف احلركة  قدمية ظهرت بظهور اإلنسان على وجه األرض وهي ظاهرة جغرافيةاهلجرة    
واالنتقال من موطن إقامته الدائمة والذي يصعب العيش فيه إيل موطن آخر يعتقد أنه األفضل لتحقيق ما عجز عنه يف 

  .بيئته األصلية
ليت كانت سببا يف رغبة اإلنسان للتعايش بطريقة يضمن فيه استقراره إذ  هذه الظاهرة مع نشأة املدينة اوقد تطورت

أال وهو املدينة اليت متيزت يف فجر قيامها انتقل تدرجييا من الريف والصحراء والغابات للوصول إىل مفهوم جديد 
لة بعد مرحلة قيام بانضمام بعض القرى لبعضها البعض واستقرار احلياة االجتماعية إىل حد ما وقد جاءت هذه املرح

وقد سلكت اهلجرة مسارا اجيابيا يف بداية نشأة املدينة مبسامهة املهاجرين يف وضع القاعدة .الزراعة والصناعات اليدوية
 اليت ترتكز عليها املدينة ولكن مع مرور الزمن وحتت ضغوط التحضر الذي فرضه النمو األساسية لبناء خمتلف احللقات

هلجرة إىل ظاهرة سلبية وجب احلد منها، ومن هذا املنطلق خلقت عدة مدارس واجتاهات السكاين عكس اجيابية ا
 وحبكم انصهاره ا تناولت موضوع اهلجرة مبختلف أبعاده وأسبابه وانعكاساوأصدرت عدة أحباث ودراسات

ديد املفاهيم وارتباطه ارتباطا وثيقا بتطور املدن واستقطاا كان من الضروري قبل الشروع يف هذا البحث حت
واستنباط   من جهة ثانية من جهة واتفق يف جوهرهااحثون فيما بينهم بتفصيل معانيهاواملصطلحات اليت اختلف الب

للتمكن العالقة الوطيدة بني املفهومني اهلجرة واالستقطاب احلضري والتطرق إىل كل مفهوم له عالقة ذا االرتباط 
    .من دراسة املوضوع

I- ل اهلجرة مفاهيم عامة حو:  
 

         تناولت العديد من الكتب واألحباث موضوع اهلجرة سواء كانت دولية أو داخلية ورغم تعدد املفاهيم إال أا 
اهلجر ضد الوصل،هجره، هجرا «: تعين لغويا ال خترج عن املعىن الذي دف إليه، وحسب أغلبية املراجع فاهلجرة 

  .يقال هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته، ا يهتجران ويتهاجران، واالسم منه اهلجرةصرمه ومه: وِهجرانا 
وأصل املُهاجرِة عند العرب خروج البدوي من باديته إىل املدن، : قال الزهري : اخلروج من أرض: واِهلجرةُ واهلُجرةُ 

  .يقال هاجر الرجل إذا فعل ذلك
م آخرين سكناه فقد هاجر قومه ومسي املهاجرين مهاجرين ألم تركوا ديارهم كذلك كل خمل ملسكنه منتقل إىل قو

ومساكنهم اليت نشئوا ا هللا، وحلقوا بدار ليس هلا ا أهل وال مال حني هاجروا إىل املدينة فكل من فارق بلده من 
   .1»بدوي أو حضري أو ساكن بلد آخر فهو مهاجر واالسم منه اهلجرة

بح عنصرا حيويا، يتفاعل مـع       هي حركة اإلنسان من موطن إقامته الدائمة، حيث عاش وأص          :اهلجرة  مفهوم   -1
ولـسبب أو  . االجتماعية والطبيعية، حماوال أن يكون جزء من هذا اتمع، بانيا مستقبله حمققا آماله وطموحـه        بيئته  

، فيعيش خارج بيئته حلقبة من الزمن       آلخر قد يفكر هذا اإلنسان بالتحرك خارج بيئته حماوال حتقيق ما عجز عنه فيها             

                                                  
  . 771لبنان، ص - ، دار اجليل ودار لسان العرب، بريوت6الد . لسان العرب احمليط:  ابن منظور 1
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قد تطول أو تقصر، حسب األهداف اليت حياول حتقيقها أو حسب الظروف اليت أدت إىل حتركه وجعلته ينتقل مـن                    
بيئته إىل بيئة أخرى قد ختتلف اختالفا كبريا أو قليال من الناحية االجتماعية أو الطبيعية أو االقتصادية، وهذا اإلنسان                   

 . 1"هاجرام"نطلق عليه

أو مكان املغادرة، إىل أخرى "املكان األصلي" واعترب آخر ظاهرة اهلجرة أحد أشكال انتقال السكان من أرض تدعى
أو املكان املقصود ويتبع ذلك االنتقال تبدل يف مكان أو حمل اإلقامة ويفرق الدارسون يف هذا "مكان الوصول"تدعى 

ملستقر أو النهائي وذلك يف ضوء طول الغيبة عن املكان األصلي أو إىل مدة املوضوع بني االنتقال املؤقت واالنتقال ا
   .2اإلقامة يف املكان املهاجر إليه

دائم ملكان اإلقامة من بيئة إىل بيئة أخرى بقصد االستقرار يف البيئة اجلديدة ويعطي وتعرف كذلك على أا تغيري 
دافع فنجد اهلجرة االختيارية واهلجرة القهرية، ومن حيث املدة العلماء تصنيفا ألنواع اهلجرة وأمناطها من حيث ال

هناك اهلجرة املومسية أو الفصلية وهناك اهلجرة الدائمة، ومن حيث الشكل قد تكون اهلجرة فردية على شكل أفراد من 
 ويقع أسر وفئات وطبقات وطوائف، وقد تتخذ شكال مجاعيا بصورة جالء شعب أو قبيلة وفق ختطيط قومي أو دويل

ضمن تصنيف اهلجرات أنواع أخرى مثل اهلجرة األولية واهلجرة الثانوية واهلجرة الكاملة وارة االصطفائية واهلجرة 
احملافظة وتقع هذه التصنيفات ضمن إطار حتليلي ألمناط اهلجرة ودوافعها واجتاهاا اليت ختتلف من دولة إىل أخرى 

ها على املستويني القومي واإلقليمي على رصد حركتها وأبعادها مما حيث يساعد تصنيف اهلجرة وحتديد خصائص
  . يدعم عملية التخطيط تسطري السياسات ملواجهة متطلبات املهاجرين واحلد من خطورة املشكالت اليت تنشأ عنها

  .اهلجرة اخلارجية أو الدولية واهلجرة الداخلية:  نوعني أساسيني من اهلجرةهناك:أنواع اهلجرة  -2
   وتكون باجتياز حدود املنطقة أو اإلقليم ، فإذا كانت املنطقة دولة أخرى ذات سيادة، مسيت  : اهلجرة اخلارجية-   

  .اهلجرة هجرة دولية
فاهلجرة الداخلية أو احمللية  تنحصر داخل املنطقة أو اإلقليم وهي انتقال السكان بني أجزاء  :اهلجرة الداخلية -   

 حدودها أو االنتقال من وحدة إدارية حمددة إىل وحدة إدارية أخرى،وهذه الوحدات قد الدولة الواحدة أي داخل
تكون بلديات وبالتايل تصبح حركة اهلجرة الداخلية تدور ضمن جمال الوالية الواحدة وممكن أن نطلق عليها مصطلح 

  . وإىل أقطاب الوالية املستقطبةاهلجرة اإلقليمية إذا كانت تدفقات الوافدين واملغادرين تتم من خارج الوالية من
ويترجم الكثري من علماء االجتماع اهلجرة الداخلية إىل اهلجرة إىل املدن فاهلجرة الداخلية قد يقوم ا أفراد الوطن 
الواحد إىل اجلهات اليت تتوفر فيها أسباب الكسب وذلك لفقر بيئام احمللية أو الكتظاظها بالسكان فتقل األجور 

طالة ولقد كانت أكرب مظاهر اهلجرة الداخلية يف العصور احلديثة انتقال أهل الريف إىل املدن وذلك لعدة وتنتشر الب
ضف أأسباب منها ايار النظام اإلقطاعي وحترر الفالحني من عبودية األرض واكتسام احلرية للعيش حيثما أرادوا 

                                                  
 ،1 طوكالة املطبوعات، الكويت،. اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للمهاجرين إىل الكويتى، عبد الرسول علي املوس.مكي حممد عزيز، د.د  1

1981.  
  .1972مكتبة األجنلو املصرية،مصر، .جغرافية السكانحممد عبد الرمحن الشرنويب، .د  2
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عامل املتقدم والنامي حيث دفعت باملهاجرين إىل التجمع حول إىل ذلك التأثري املباشر للثورة الصناعية يف كل أحناء ال
املصانع ومراكز اإلنتاج مما أدى إىل نقص األيدي العاملة بالقطاعات الريفية وإىل اخنفاض أجور العمال يف املدن 

   .ناهيك عن املشاكل احلضرية اليت برزت كرد فعل مباشر للتركز السكاين والكثافة السكانية العالية
 :مخسة تقسيمات هلذه الظاهرة هي  " Smithسـمث "د ميز بعض العلماء عدة أنواع من اهلجرة الداخلية فأورد ولق

  .    اهلجرة من الريف إىل الريف-  1
  .    اهلجرة من الريف إىل املدن-2
 .   اهلجرة من املدن إىل الريف -3

 .   اهلجرة داخل أقسام املدينة الواحدة-4

  .1ن حمل إقامتهم إىل حمل إقامة آخر   انتقال األفراد م-5

ث جذبت هذه الظاهرة أنظار حي.إال أن أبرز األنواع وأكثرها شيوعا واستمرارا هي اهلجرة من الريف إىل املدن
 من  الباحثني والدول لألمهية الكربى اليت تنجر عن حركات السكان الداخلية وأثرها على السياسات الكثري

ن التركيز بصورة واضحة على احلد من تدفق الفالحني الفقراء إىل املدن اليت ال تقدر حيث كااملتبعة يف الدولة 
يف  على إيوائهم كما كان من يشجع اهلجرة إىل املدن لكي تزدهر التجارة والصناعة بعمل وافر وأجر رخيص

 اهلجرة كانت منذ  وظاهرةالريف:  يشجعون العودة إىل الوطن األصلياحني كان من يقلقه إقفار الريف إذ كانو
زمن موضوع دراسات ضمن علوم اإلحصاء واالقتصاد والسكان أما علم اجلغرافيا فقد تأخر يف هذا اجلانب وقد 

 يف الدول الغربية واألمريكية فقد أجريتبأس ا من قبل الباحثني وإن كانت منقوصة  بذلت حماوالت ال
: رافنسنت ولوجنستان واوجلي يف اجنلترا، وفون ماير"ام به دراسات عديدة عن اهلجرة الداخلية  وكان أمهها ما ق

يرشري، ولف وهاتش يف أملانيا، وميلني ويوسكني يف فرنسا وجمموعة علماء جامعة بنسلفانيا يف الواليات املتحدة 
اد  ومن اجلغرافيني نك، أو اإلحصاءو أغلبهم من علماء االجتماع  .2األمريكية، ومركز السكان باألمم املتحدة

  .3كولدورف وهو أحد املختصني يف اجلغرافيا البشرية وآخرين"نذكر 

 هو كل فرد انتقل من قرية أو مدينة إىل قرية أو مدينة أخرى وصاحب هذا االنتقال تغيري يف ؟املهاجرفمن هو 
  .حمل إقامته املعتاد ولو مرة واحدة خالل فترة حياته

  ملاذا  يتحرك النـاس؟و    
لزيادة الطبيعية للسكان املصدرين األساسيني لتغري حجم السكان ولكن تساهم اهلجرة بصورة كبرية يف تعترب اهلجرة وا

وقرار اهلجرة رغم تعقيده فإنه يتأثر بكل دفع لألوضاع يف املوطن األصلي اليت حتفز على .نـمو املناطق احلضرية
  .االنتقال وجذب احلياة يف املدينة

                                                  
  .164 ، ص1972 مكتبة األجنلو املصرية، .مـحمد عبد الرمحن الشرنويب، جغرافية السكان. د  1
  .165ص . املرجع نفسه  2
  .166ص . املرجع نفسه   3
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  :يلي  فيماوتنحصر جـملة أسباب االنتقال 
حلصول على أجر أو حيث ظل السبب األول للهجرة منذ مدة طويلة هو ا: األمل يف احلصول على العمل - 1   

حقق دائما يف  الفردي للشخص املهاجر هروبا من الدخل املنخفض الذي جينيه يف بيئته ولكن هذا ال يتلتحسني الدخل
  .ي املستوى التعليميالفرص األفضل واألكثر تنوعا لذوكل البيئات وتبقى 

صول عن طريق توفر وخصوصا احلواجز املادية مثل املسافة فإمكانية الو : قلة احلواجز اليت حتول دون اهلجرة - 2   
يف شبكة  النقل واملواصالت تشجع على عملية اهلجرة كما تسمح العوامل االجتماعية واملتمثلة الطرق ووسائل

  .ف لالستقرار يف املوطن املستقطب للمهاجرينيئة الظرواألصدقاء واألقارب على 
فتوفر فرص التعليم السيما على مستويات أعلى من التعليم األساسي  : أفضلية اخلدمات واملرافق يف املدينة - 3  

املدن هروبا والتجهيزات اإلدارية والتجارية وحىت الترفيهية يغري الكثري من الريفيني لالستقرار بواخلدمات الصحية  
قد يعانونه من مرارة العيش إذا ما اختذت البيوت القصديرية مأوى هلم   املعيشة بيئتهم رغم ما الفقر وتدين ظروفمن

  .أين رداءة اخلدمات املقدمة وانتشار األمراض واليت من الصعب أن تكون حافزا للهجرة
نخفض يف الريف ضغطا على ملتفرض سرعة النمو السكاين بني الفئات ذات الدخل ا : تدهور احلياة يف الريف -4

 املوارد استخداما ومواردها وهذه الضغوطات قد تستمر وتتضاعف بالزراعة على نطاق كبري تستخدم فيهاألرض 
ذا إىل جانب  ذلك اإلقالل من احلاجة إىل اليد العاملة بتعويضها بالوسائل التقنية والزراعية هضف إىلأمكثفا، 

ع الزراعي من جهة وإىل النشاطات غري الزراعية يف الريف من جهة  املوجهة للقطاضعف حجم االستثمارات
فكل هذه األسباب جمتمعة عمدت إىل جعل الريف جماال طاردا للسكان وحفزم لالنتقال إىل مناطق .أخرى

  . يأملون حتقيق ما عجزوا عن حتقيقه يف بيئتهم  الدخل املرتفع أين 
   :خصائص اهلجرة -3

  :خصائص ترتبط بتيارات اهلجرة وديناميكيتها وهي عدة  1"إيفريت يل "حدد
فاملعروف أن املهاجرين يسلكون طرقا معينة بني منطقة " أن اهلجرة متيل للحدوث داخل تيارات حمددة متاما"- 1

األصل ومنطقة الوصول وتغلب املهاجرين األوائل على العوائق املتداخلة بينهما قلل من صعوبة االنتقال للمهاجرين 
  .اجلدد

 أووذلك بسبب ضعف عوامل اجلذب يف أماكن الوصول " تيار يف االجتاه املعاكسأن لكل تيار هجرة رئيسي "- 2
  .عوامل الطرد يف املوطن األصلي أو معا،مما جيعل املهاجرين يبحثون عن مكان آخر أو يعودون إىل موطنهم األصلي

  .خنفاض إذا كان مكان األصل والوصول متشاني أن كفاءة تيار اهلجرة والتيار املعاكس هلا متيل إىل اال- 3

                                                  
  .279،ص  ، مكتبة األجنلو املصرية، مصر1972. جغرافية السكان ،مـحمد عبد الرمحن الشرنويب. د  1
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حيث تكون متاعب "بني املنطقتني كبرية أن كفاءة تيارات اهلجرة تكون عالية إذا كانت العوائق املتداخلة " - 4
 وكلما ازدادت قل التفكري يف العودة إىل وكلفة االنتقال بني مكان األصل ومكان الوصول واحدة يف كال االجتاهني

  .األصلياملوطن 
  .  كفاءة تيار اهلجرة تتماشى مع الظروف االقتصادية فتكون عالية يف أوقات الرخاء ومنخفضة يف أوقات الشدةأن - 5
   

II-االستقطاب احلضري   

  :مفهوم االستقطاب احلضري -1

   .1"استقطب انتباه املستمعني:"ل من نفسه نقطة أساسية يتركز عليها االهتمامجذب إليه، جع: استقطب:لغويا

أما االستقطاب احلضري فهي عملية اجلذب اليت تساهم فيها جمموع اهلياكل واألجهزة الداخلة يف تنظيم جمال املدينة 
  .نشطة متس مجيع ااالت وتعمل على تنمية أسلوب املعيشة لدى الفرد من خدمات وأتوفره وما

 عرفها لوكوربزيه ، فهي الناس لكائن احلي كماإن املدينة خالصة تاريخ احلياة احلضرية ، فهي ا: مفهوم املدينة

والعمارة،والصالت والعواطف، واحلكومة والسياسة،والثقافة والذوق،  واملواصالت وهي التجارة واالقتصاد، والفن
وهي  النعكاس ثقافة الشعوب وتطور األمم ، وهي صورة لكفاح اإلنسان وانتصاراته وهزائمه ، وهي أصدق تعبري

 . لفقر واحلرمان والضعفللقوة وا صورة

 .2وهي كل جتمع حضري ذو حجم سكاين يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية*

ينطبق على  العلماء املهتمني بتعريف املدينة إال أم مل يعطوا تعريفا واضحا هلا ،ذلك أن ما بالرغم من كثرةو      
عامل ، فمنهم من فسر املدن  ختصاصات متعددة حسب وجهة نظر كلمدينة ال ينطبق على أخرى ، ألا عرفت با

 ومنهم من فسرها يف ضوء العوامل االيكولوجية، ومنهم من يف ضوء ثنائيات تتقابل بني اتمع الريفي واحلضري،
  .تناوهلا يف ضوء القيم الثقافية

 
ئات الدولية على أن املكان الذي عدد السكان ولقد أمجعت بعض اهلي فقد عرفت املدينة يف ضوء: حجمــياً*

  نسمة يشكلون2500 أكثر من اعتربتنسمة فأكثر يعترب مدينة ، أما يف أمريكا فقد  20000 يعيش فيه أكثر من

 2000يعتربون   نسمة حيددون مدينة، وكذلك يف القطر السوري فإم2000ي فرنسا فأكثر من ـمدينة، أما ف
  .3نسمة5000ترب مدينة كل جتمع حضري يشمل على األقل ، ويف اجلزائر فيعنسمة تشكل مدينة

جمرد جتمعات من الناس برأي روبرت بارك مع ما جيعل حيام أمرا  ، وهي ليستاجتماعيةاملدينة ظاهرة : اجتماعيا*
هذه  عقلي وجمموعة من العادات والتقاليد إىل جانب تلك االجتاهات والعواطف املتأصلة يف ممكنا، بل هي اجتاه

                                                  
  .1165 ، ص2001 ،2دار املشرق، بريوت، ط ،ملنجد يف اللغة العربية املعاصرةا  1
  .ضمن القانون التوجيهي للمدينةملت ا20/02/2006 املؤرخ يف 06-06القانون رقم   2
  .املرجع نفسه   3
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   .لإلنسان املتمدن عادات واليت تنتقل عن طريق هذه التقاليد، وهي يف النهاية مكان إقامة طبيعيال

  :ال يوجد يف املدينة وظيفة واحدة بل هلا عدة وظائف:  وظيفيا*
تتعداه للصناعة  بل) كما يف الريف(وحدة عمرانية ذات تكامل وظيفي، فهي ال تشمل قطاع الزراعة فحسب  فهي 

 واحلرف وكل ماله عالقة بوصول تطورها إىل  التجاري والصناعات الثقيلة، وجتارة القطاعني اخلاص والعام،والتبادل
  .العاملية، وتسمى هذه الصناعات بالصناعات احلضرية

 املدينة بأا حقيقة تراكمية يف املكان والزمان ،وميكن استقراء تارخيها من جمموعة وعرف ممفورد: تاريــخـياً* 

 يتم من خالل وأن التعرف عليها كمات التارخيية، واألخذ باملبدأ التارخيي الذي يقول أن املدينة تاريخ قدمي ،الترا
  .الشواهد العمرانية القدمية، وبالتايل فإن احلكم عليها من هذا املنطلق غري مقبول

،ويرى اجلغرافيون أن املدينة حقيقة بأفضليتها عن سواها من املدن  تنشأ املدن يف مواقع خمتارة تتمتع: موقــعيـاً* 
 .ومؤسساا مادية مرئية ، ميكن حتديدها والتعرف عليها مبظهر مبانيها وكتلتها وطبيعة شوارعها

  :وهناك نقاط عالم جغرافية حتدد مفهوم املدينة موقعيا تتمثل يف
  )خطوط الساحل، حبر، سلسلة جبال، أار(نقاط جغرافية بيئية  - 
 )مواصالت، سكك حديدية، سيارات( نقل عقد تالقي طرق ال - 

  :كما أن هناك نقاط عالم مميزة عمرانيا ومعماريا حسب تعريف توماس وكوين منها
  .باين املرتفعة واملتقاربة واملنازل ومكاتب اإلجياروجود امل - 
 .الكثافة السكانية العالية - 

 .اهليئات االجتماعية غري املوجودة يف الريف - 

 .ني سكان املدينة واملدن األخرىتعقد احلياة والروابط ب - 

 .املدينة مركز إشعاع ثقايف وفين وعلمي - 

 .متيز املدينة باحلركة - 

  .تعدد املهن واحلرف - 
  : العوامل احملددة لنمو التجمعات السكانية يف املدن -2

هما  وهي تلعب دورا متشمل الظروف اخلارجة كاملوقع وطبيعة األرض واملوارد املعدنية : العوامل اجلغرافية -1
 فاملوقع ذات التربة اخلصبة أو الذي يتوفر على املعادن ذات القيمة الصناعية ينشا جبوارها مدن يف وجود املدن

 فيه القوافل اهلامة تلتقيواملدن اليت تقع على مفترق الطرق .يعيش سكاا على الزراعة والتعدين والصناعة
لدعائم األساسية يف منو املدن فقد ظهرت املدن األوىل وكان النهر وفروعه أحد ا.تصبح مدنا جتاريةلالتجارية 

يف دجلة والفرات واهلند إذ يتوفر املناخ املناسب إلقامة التجمعات السكانية مثل توفر مياه الشرب وأماكن 
 .للزراعة واملالحة والنقل وبالتايل خط رئيسي للمواصالت
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اإلدارية اليت صاحبت تطور السيادة األبوية إىل السيادة لعل التنظيمات : العوامل السياسية، التارخيية واحلربية  -2
حيث أن بناءات القوة السياسية : القبلية كان من العوامل األساسية لظهور املدن، ويؤكد هذا املعىن وليم فورم

ينة فقد كانت املد. لعبت دورا متميزا يف تشكيل املدن وحتديد بنائها، إذ ختتار احلكومات مراكزها عادة يف املدن
مبثابة مراكز سياسية يناط إليها أداء الوظائف اإلدارية والعسكرية، وهيمنت على غريها من املدن الصغرى 

  .وبعض املراكز الدينية والتعليمية، واستحوذت بدورها املسيطر على الفائض االقتصادي للبالد
ي يؤثر يف توزيع السكان والنمو التكنولوجي الذ وتشمل الظروف السائدة للفنون،: العوامل الثقافية  -3

يري الشكل وهي تلعب دورا كبريا يف ظهور املدن،فقد عملت ثقافة اإلنسان على خلق املدن، وتغ واخلدمات،
وميكن التعرف على خصائص ثقافة . العامل الثقايف، ومنت املدن بفعل التراكمات الثقافيةالفيزيقي للمدينة بفعل 

ولكن هذا ال يفي بالغرض، فاملدينة ليست جمرد قصر أو معبد، إا الناس من آثار ،  أو حضارة معينة مبا تتركه
تقاس احلضارة مبا تقدمه من اختراعات  وحمالم،وشوارعهم وحدائقهم، كما ال الذين يسكنوها، ومساكنهم 

  .فقط ،ولكن مبدى انتفاع الناس ذه اخلدمات
القتصادية إىل جمموعة من الظواهر اليت تتعلق باحلياة تشري كلمة العوامل ا: العوامل االقتصادية واالجتماعية  -4

املادية للمجتمع ،ووسائل تنمية موارد ثرواته ،وإنتاج هذه الثروات وتوزيعها واستهالكها،وهي تضم املوارد 
 .الطبيعية،القيم الثقافية،رأس املال واملوارد املتاحة،والتنظيم والعمل الذي يتمثل يف مهارات األفراد

د قسم جولد مسيث مراحل النمو االقتصادي إىل مرحلة االقتصاد الذي يقوم على التجوال،ويلي ذلك مرحلة        وق
االستقرار النسيب على األرض،وصاحب هذا االنتقال تنمية اتمع،وتشمل املرحلة الثالثة نشاطات معقدة مثل الزراعة 

زراعي يعول سكان املدن، وأدى هذا النمو االقتصادي إىل والرعي ،وتتميز املرحلة الرابعة بنمو الزراعة وظهور فائض 
  .زيادة عدد السكان وبالتايل منو املدن 

تنمو املدن نتيجة زيادة عدد السكان، ويعرف التغيري يف حجم السكان سواء بالزيادة أو : العوامل الدميوغرافية  -5
 :ملالنقصان باحلركة السكانية،وتتم الزيادة السكانية من خالل ثالث عوا

  :اهلجرة بنوعيها. * الوفيات. * املواليد*    
  . خارجية–.  داخلية- 

وتتجدد اتمعات نتيجة هذه العوامل،فان ارتفاع معدل املواليد يساهم يف الزيادة السكانية بينما معدل           
معرفة الزيادة السكانية،وميكن الوفيات يساهم يف اخنفاضها، وإذا ما طرحنا معدل الوفيات من معدل املواليد فانه ميكن 

من خالل هذا الفرق معرفة معدل النمو الطبيعي تمع ما ، وقد تضاعف عدد سكان أوروبا نتيجة عدد من املتغريات 
  .حتسن الصحة والثورة الصناعية:منها 
ثريها على منو اتمع يعترب هذان العامالن من العوامل املؤثرة يف احلركة السكانية ،يف تأ: املواليد والوفــيات  *

ومنوه وحتديد نوعه،وتلعب الوفيات دورا يف التأثري يف حجم السكان وتركيبهم النوعي،وتتأثر كال من املواليد 
  .والوفيات بعوامل خمتلفة منها التحوالت اليت تتم يف البنية االجتماعية واالقتصادية
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 ظاهرة اجتماعية، ترتبط ارتباطا وثيقا  كذلكيهوقد أشرنا إىل مفهومها يف بداية الفصل و :اهلجـــرة  *
 احلركة السكانية وهي فهي شكل من أشكال.بالتغريات االقتصادية واالجتماعية اليت تتم يف البالد املهاجر منها واليها

ال من موطن آلخر مدة قد تقصر أو تطول،مدفوعني للبحث عن فرص عمل،وأمناط حياة جديدة ،وتؤثر تعين االرحت
ما حتدثه من آثار يف اهلرم السكاين وحجم السكان ـبدورها يف اجتاه التغري االقتصادي واالجتماعي باهلجرة 

  :  وتركيبهم يف املكان املهاجر منه واملكان املهاجر إليه،وتنطوي اهلجرة على نوعني
  .وهو أقرب ما يكون إىل احلركة السكانية منه إىل االستقرار السكاين:  هجرة مؤقتة-     

  .حيث خيرج املهاجر من مكان آلخر، دون نية الرجوع إىل بلده األصلي:  هجرة دائمة-     
يتم انتقال األفراد من دولة ألخرى عرب احلدود، :  هــجــرة خارجــية*: وتنقسم اهلجرة الدائمة إىل قسمني

اعية واليت تتخذ شكل والذين سامهوا يف بناء املدن،ومنها هجرات خارجية مج:  مهاجرون عاديون-1: وتكون إما
  .وهم من األوائل الذين شيدوا املدن:   الغزاة- 2.   وحدات منظمة،أو هجرات خارجية فردية

هو من  تنشأ املدن وتنمو نتيجة اهلجرة الداخلية بشكل كبري وهي أنواع منها ما: الـهجـرة الـداخـلـيـة*
هو من احلضر إىل الريف ومنها ما هو من الريف إىل هو من الريف إىل الريف،ومنها ما  احلضر إىل احلضر،ومنها ما

كيف ولكن . احلضر وهو الغالب وتعاين الدول العربية خاصة من اهلجرة الداخلية على شكل تضخم وتركز حضري
وختتلف  ومن هم السكان املستقرون يف املناطق احلضرية؟ يصبح املهاجر إنسانا حضرياً؟ومن هو ساكن املدينة؟

على ذلك فان سكان املناطق احلضرية يعيشون يف ظل  وعالوة املدن  آلخر كما ختتلف تبعا ألحجاماألعداد من بلد
الظروف االقتصادية، ورفع : ومن أسباب اهلجرة.ظروف معيشية متفاوتة أشد التفاوت وخاصة من حيث الكثافة

 بالالتركزف أسباب طاردة و أسباب جاذبة أي ما يعر: مستوى املعيشة وميكن تقسيمها إىل نوعني
déconcentrationوالتركز  concentration ،ومها يشريان إىل التغريات اليت حتدث يف التوزيع املكاين السكاين ،

أما التركز . ويعد التخلخل حركة انتقال طاردة بعيداً عن املركز يف اجتاه أطرافه اخلارجية. أي تغري الكثافة السكانية
 وبالتايل زيادة معدالت  النشاط، أي إىل منطقة ذات ظروف طبيعية وإنسانية أفضلفهي عملية انتقال جاذبة إىل مركز

                                                                                                                   . التحضر وتفاقم ظاهرة النمو احلضري

   هي خمتلف املصطلحات املرتبطة به ؟ فماذا نعين بالتحضر وما
تطلق على تلك العملية من النمو احلضري السريع اليت ميكن مشاهدا يف مظهرها الكمي :  *تعريف التحضر - أ

. نمو السكاين الطبيعي أو اهلجرة الداخلية النظر عما إذا كانت هذه العملية تنبثق من عناصر الضالبحت، وبغ
والتحضر بصفة عامة شرط أساسي يف عملية التحديث ويرتبط بالتحول من النظم االقتصادية الريفية إىل النظم 

  .االقتصادية الصناعية وكذلك باالنتقال من البيئة التقليدية إىل البيئة العصرية
يتم من خالهلا االنتقال و التحول من بيئة ريفية بسيطة اخلصائص إىل هو إحدى العمليات االجتماعية اليت و       *

 فيها حماوالت التكيف و االكتساب التدرجيي ألمناط احلياة احلضرية يرافقه أحيانا حتدثحضرية معقدة اخلصائص  
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 السلوك واحلياة التخلي عن أمناط احلياة يف البيئة الريفية وأحيانا يالحظ حماوالت التمسك ببعض اخلصائص من خالل
  .1اليومية يف احلضر 

بشرية تقع يف تصنيف املدن ويسري  بأنه جمموعة السكان املقيمة يف جتمعات  يعرفض إحصائية وحتليليةاغرألو *   
ة حجم الكثافة البشرية  تعدد حماور التمركز والثاين زياد إىل عنصرين يتضمنها مفهوم التحضر األول)eldrig(لدرج أ

  .2 يؤدي إىل ارتفاع نسبة السكان يف املدن،األمر الذي
  :حممد كيالين مفهوم التحضر من خالل النقاط التالية.وحيدد د

 يعرف ك املؤشر الناجح للتمييز بني اتمعات الريفية واحلضرية، لذلوحجم السكان يف رقعة معينة، ه -1
  .م وأشكال خمتلفةالتحضر، بأنه تركز للسكان واألنشطة غري الزراعية يف بيئة حضرية بأحجا

 . التقدم التكنولوجي وأشكال التصنيع السائدةالتحضر هو مستوى العلوم والفنون، ودرج -2

 . التفاعالت اإلنسانية والبيئية مع بعضهم البعضلهو األمناط والروابط االجتماعية، وأشكا -3

 ت، والتنظيماكالسلو انه انتشار القيم، ويالتمييز بني منط احلياة البسيطة واملعقدة، أ: التحضر يعين -4
عملية تركز سكاين يتم :  إىل ما سبق يعرف التحضر بأنهةاحلضرية يف جمال جغرايف معني، وإضاف

 : بوسيلتني

  .أو منو حجم التجمعات السكانية.             *زيادة عدد أماكن التجمعات السكانية* 
ائر اليت وضعها الديوان الوطين لإلحصاء فإن كل جتمع وانطالقا من املعايري املصنفة لتحضر التجمعات السكانية يف اجلز

  :حضري إذا
  .نسمة كحد أدىن 5000 بلغ عدد السكان -   
  . من النشاط االقتصادي العام%25 مل يتعد ممارسة النشاط الزراعي نسبة -   
 ومراكز  وجدت جتهيزات ذات مصلحة عمومية، مستشفيات، عيادات متعددة اخلدمات، مرافق عمومية، حماكم-   

  ,اخل....للترفيه
  :وقد مسحت هذه املعايري بتصنيف التجمعات احلضرية إىل عدة أنواع

 نسمة كالعاصمة 300.000 األقل جتمع حضري كبري يشمل على: urbain supérieure احلضر السامي - 
  .مثال فالتحضر ا خيتلف عن املدن األخرى

 .نسمة كحد أقصى 10.000ي واليت حتتو: agglomération urbaineالتجمع احلضري  - 

 ويكون جماور للمدن الكربى وله نفس خصائص التجمعات احلضرية:sub-urbainالتجمع شبه احلضري - 

                                                  
  .126ص. االجتاهات املعاصرة يف الدراسات احلضريةإ2DEق AB<5ب ا?<=>،  و. 4;: ا8 أ56 234ش ود: . 1
2  : GHIJ?ا KLM .123ص.  
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نسمة وهلا نفس خصائص  5000والذي يضم على األقل : semi urbainالتجمع نصف احلضري  - 
 1000يصل إىل  عةيشتغلون خارج الزراالتجمعات احلضرية فقط ختتلف يف احلد األدىن للسكان الذي 

  .نسمة
هو تلك اموعة البشرية املستقرة ضمن إطار عمراين معني على قطعة حمددة من : مفهوم التجمع السكاين- ب    

وختتلف هذه التجمعات من  حبيث ال يفصل فيها بني األفراد أو اجلماعات منطقة انقطاع بشري أو عمراين، األرض
       العوامل اجلغرافية،االقتصادية،االجتماعية و الدميوغرافية اليت سبق ذكرها يف :منطقة إىل أخرى،ومن أسباب االختالف

  .الفقرات السابقة
 عبارة عن النسبة املئوية للسكان املقيمني يف املدن من مجلة سكان الدولة وعند نقطة معينة  هي-:  التحضردرجة- ج

نسبة السكان املقيمني يف املناطق احلضرية من مجلة سكان هو عملية التزايد يف : والتحضر مبعناه الدميوغرايف.زمنيا
باإلضافة إىل التعريف السابق هو حالة مالزمة للنمو االقتصادي والتغري :  أما التحضر مبعناه الشامل‘الدولة، 

  .االجتماعي
التضخم خذة يف الزيادة بسبب يالحظ أن هذه النسبة آ( نسبة سكان املدن موع السكان  بتعريف آخروهي - 

خاص ، كما يالحظ أن درجة التحضر احلضري على حساب الريف يف العامل بوجه عام ويف الدول العربية بشكل 
  .) ومعناه زيادة عدد سكان املدن )النمو احلضري(نطلق عليه مصطلح   خذة يف الزيادة بشكل مطرد وهو ماآ
 جمرد منو املدن ،حيث ميكن أن تنمو املدن دون أن من اخلطأ الشائع اعتبار أن التحضر هو: مفهوم النمو احلضري -د

ينتج ذلك أي ارتفاع يف درجة التحضر،وحيدث ذلك عندما ينمو عدد سكان الريف مبعدل مساو أو أكرب من معدل 
فيعرب عنه النمو السكاين للقطاع احلضري دون : أما النمو احلضري مبعناه الدميوغرايف. منو سكان احلضر يف فترة ما

فيعين : بعني االعتبار النمو السكاين للقطاع الريفي،أو النمو العام للسكان، أما النمو احلضري مبعناه العمرايناألخذ 
إذا تساوى أو قل : وميكن القول . "التوسع أو االمتداد العمراين للقطاعات احلضرية بصفة عامة واملدن بصفة خاصة

ً حضريا باملعىن  معدل النمو اإلمجايل لسكانمعدل منو سكان احلضر ع ن الدولة،فإن هذه الدولة تعرف منوا
أما إذا ارتفع منو السكان احلضر عن املعدل اإلمجايل لسكان الدولة فإن الدولة تشهد ارتفاعا يف معدالت  الدميوغرايف،

  ".  حتضرها
 يساهم يف شاطات مماالن وهو أيضا زيادة سكان املدن وما يصاحبها من تغريات يف أمناط املدنية والتعمري وخمتلف - 

  ).التوسع احلضري املستمر( .توسع اال بصورة مستمرة
يصحبها من تغريات تتعرض هلا أمناط وأشكال األنشطة االقتصادية و االجتماعية  ويعين أيضا زيادة سكان املدن و ما

حميطه ،وأن تزايد هذه والثقافية و العمرانية و حركة السكان وعالقتهم ببيئتهم داخل اال احلضري مبركزه و 
   .األنشطة يؤدي إىل و توسع حضري مستمر 

على حد تعبري لويس ويرث فإن تشري إىل حالة أو كيفية أو طريقة احلياة يف املدنية ،ومييز العلماء   :احلضرية  -هـ
ا يف املدنية وبني احلضرية كأسلوب للحياة للذي يفترض أن يكون حمصور التحضر مبعىن التركيز السكاين يف املدن 
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وتوصف احلضرية كذلك على أا شكل من أشكال السلوك املشروط أكثر من كونه عملية تغري وهذا األسلوب أو 
  .االقتصاديالطريقة تتغري وفق مراحل التطور 

  .املعيشة احلالية العصرية يف املدنية :إذن فاحلضرية هي 
 اختاذيالئم السكان و  بتكييف مساكن املدن مباهج اليت تسمح يعين تنظيم املدنية ودراسة نظامية املنا: التمدن - و  

  .التدابري التقنية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية لتطبيق تلك املناهج
 و التكنولوجية الصناعية اليت اإليديولوجيةاط مميزة من الثقافة عالية وأمنميتاز بكثافة سكانية  :اتمع احلضري -ز 

  .ن اتمع احلضري ي إىل تكوتؤديلتتعامل مع بعضها 
III - احلضريباهلجرة الداخلية واالستقطا   

  :عالقة اهلجرة باالستقطاب احلضري للمدن -1
مرت املدينة خالل تطورها مبراحل عديدة كما ذكرنا سابقا وميكن دجمها يف مرحلتني تارخييتني مها مرحلة ما قبل 

 يف املرحلة األوىل على مجالية التصميم العمراين وإظهار عظمة الدولة الثورة الصناعية وما بعدها حيث ركز املصممني
من خالل طرقها وشوارعها وبيوا وساحاا ومت التركيز على شكل املدينة على حساب تنظيمها وكانت تنحصر 

الصناعية وبعد ظهور الثورة . ضمن رقعة حمدودة داخل أسوارها تعزهلا عما حييط ا،وكانت احلركية ا مقوقعة
وتطور طرق املواصالت وانتشار األقطاب الصناعية والتجارية ومراكز اخلدمات أخرجت املدن من قوقعتها وراء 

ا وانتشرت األسوار وامتدت أطرافها متعدية تلك اجلدران اليت كانت تعيق حركتها وازدادت الديناميكية السكانية 
روة سكانية وبقوا العاملة تستطيع املدينة أن تقوم مبمارسة اخلدمات ظاهرة اهلجرة بشكل إجيايب مسح للمدن بامتالك ث

ىل حني ازدياد احلجم السكاين هلا وأصبحت إوالوظائف وبقيت املدن متارس قوة اجلذب واالستقطاب على السكان 
احملور الثاين والذي  غري متكافئني األول هو النمو بالزيادة الطبيعية ويكون بطيئا مقارنة بنتسري يف منوها على حموري

 مدينة 12 املثال فقد منت يف الربازيل يكون أساسه النمو باهلجرة الداخلية وأساسا من الريف إىل املدن وعلى سبيل
 بسبب اهلجرة ومنت باريس خالل مخسة عشر عاما منذ اية اخلمسينات إىل %28 بنسبة 1950و 1940بني عامي 

 الذي جتذب منه والنطاق .1 من النمو املتزايد راجع إىل اهلجرة%50وكان غاية بداية السبعينات مبقدار الضعف 
يبدأ من حيث تنتهي حدود املدينة ومن ناحية ثانية تتوقف قوة اجلذب على حجم املدينة املدينة إليها هو ذلك الذي 

ول إىل املدينة من وديناميكيتها وتكون الديناميكية أهم من احلجم يف جذب السكان إليها، والشك أن سهولة الوص
  .عوامل الرتوح الريفي

 احلضري الذي شهدته مدن العامل يف القرن العشرين نتاجا لتدفق سيل املهاجرين من الريف إىل املدن االنفجارويعترب 
يف كثري من دول العامل بسبب تضاؤل فرص العمل أمام أعدادهم املتزايدة يف الريف والبحث عن مستوى معيشي 

 تزايد نسبة املتعلمني وتساهم هذه اهلجرات يف حل مشكالت الضغط السكاين يف مناطق الطرد أفضل وخاصة مع

                                                  
  .177 صالرمحن الشرنويب، جغرافية السكان،حممد عبد .د  1
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ره إىل مناطق االستقبال اليت تتزايد ا معدالت البطالة وتتزايد مشكالت املدينة مع تزايد أعداد الوافدين فتظهر يوتصد
 وأكرب .واخلدمات بكافة أنواعها التعليمية والصحيةاالختناقات واملشاكل يف السكن واملياه والصرف واملواد الغذائية 

مشكلة جتسدها اهلجرة يف بلدان العامل الثالث عندما تنطلق أفواج املهاجرين إىل املدينة دون هدف مما يؤدي إىل زيادة 
 ينتج ما يسمى بترييف املد الريفي إىل املدينة بكل العادات والطبائع اليت حيملها الريفيني وينقلوا إىل البيئة اجلديدة مما

 على شكل بناءات فوضوية وأحياء املدن ومن مت تظهر العشوائيات بكافة أشكاهلا على هوامش أو أطراف املدن
مجاليات املدينة حول سياج من األحياء املتدنية يف كافة اخلدمات واملرافق قصديرية لعدم توافر املسكن ومن هنا ختتفي 

  .جرمية واملهن غري املشروعة واملهن اهلامشية والتسولواليت قد تصبح مرتعا وبؤرا لل
   : اهلجرة الداخلية للسكانيفاالستقطاب احلضري باجلزائر و أثره  -2

 املناخية العوامل لعبت وقد البشري السلوك مسات أبرز من تزال ال و آخر إىل مكان من االنتقال أو اهلجرة كانت

 على للسكان اجلغرايف عالتوزي خريطة ورسم البشرية التجمعات شكيلت يف األساسي الدور املاضي يف اجلغرافية

 كحضارة ذلك على حية أمثلة إال البحار وشواطئ األار ضفاف على قامت اليت احلضارات ما و ، األرض كوكب

 قد نسانلإل واالجتماعية االقتصادية األنشطة مبختلف املتمثلة العوامل أن إال . الرافدين وادي وحضارة النيل وادي

 . احلدود عرب أو البلدان داخل ذلك كان سواء اهلجرة أو التنقل يف األكرب الدور الالحقة الفترات يف لعبت

 السكان حلركة املميزة الصفة هي احلضرية املناطق إىل الريفية املناطق من السكان حركة كانت احلديث العصر ويف

 على احلضر سكان يتجاوز مل املتحدة األمم عن الصادر 2000 لعام ريةالبش التنمية لتقرير فوفقًا . الدولة حدود داخل

 النسبة هذه وبلغت . 1998 عام % 47 حوايل إىل ليصل 1975 عام العامل سكان إمجايل من % 38 العامل مستوى

 املتحدة األمم صندوق لتقرير ووفقا 1998 عام % 56 إىل وارتفعت 1975 عام %42 العربية الدول مستوى على

 يف العامل سكان نصف من أكثر سيعيش مرة ألول و 2008 عام حبلول فانه 2007 العامل سكان حالة عن للسكان
   .احلضرية املناطق

هذه الديناميكية السكانية منذ االستقالل إذ ساهم الرتوح الريفي يف اجلزائر كغريها من الدول العربية شهدت و
 إذ انتقل عدد السكان من 1987 إىل 1962ي يف الفترة املمتدة من إحداث حتول دميغرايف رهيب حطم كل رقم قياس

 29 أكثر من فإىل %3,48 مبعدل نـمو وطين وصل إىل 1987مليون سنة  16,9 ماليني غداة االستقالل إىل 10,2
الذي عرفته البالد سببه أساسا الرتوح هذا النمو القياسي  وإن 2008 مليون نسمة سنة 34,8و 1998 مليون سنة

 متجهني إىل احلواضر الكربى الصغرى لسكان املناطق املتضررة والنائية يف اهلضاب واجلبال وحىت من املدن ياجلماهري
هو إال انعكاس عن   واحلركة الواسعة للسكان ما1977إىل 1966وسهول مشال البالد وباألخص يف الفترة املمتدة من 
 وذلك باالهتمام بالقطاعات حسب األولوية والتركيز على تثمني التدخالت اليت قامت ا الدولة على مستوى اال

وتوطينها يف املراكز احلضرية أين الظروف اإللكتروميكانيكية احملروقات، صناعات احلديد والصلب، الصناعات 
واليت ية  اإلداروالتجهيزات اجلماعية و ...)طرق املواصالت، املوانئ(حيث اهلياكل القاعدية املشجعة للتطور الصناعي

توسع  مع نوع وطبيعة جهة أخرى ال يتوافق وعرفت توسع عمراين ضخم من جهة من امتصت نسبة من اليد العاملة
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وهذا التدخل على التجمعات احلضرية أدى إىل هجرة قوية من الريف إىل تلك التجمعات .املدن يف الدول املتقدمة
قف وتكدس للحركات الدميغرافية ما بني اجلنوب والشمال   تو1987و 1977وقد لوحظ يف الفترة ما بني  .احلضرية

وظهور نزوح جغرايف حمدود مما يفسر بأن اجلبال التلية واهلضاب العليا ثبتت نصيبها النسيب من السكان وخالل هذه 
   .1العشرية نفسها أكدت حتليالت ذات دقة أكرب بأن السكان قد توزعوا بشكل أفضل على خمتلف مدن البالد

حبركات داخل املناطق نفسها )اجلنوب، اهلضاب العليا والشمال(عوضت احلركات الدميغرافية ما بني اجلهات ولقد 
وعرفت مناطق احلواضر . أي داخل الوالية أو بني الواليات ااورة فعاد ذلك بالفائدة على املدن الوسطى والصغرى

 خاص مبنطقة حاضرة اجلزائر يف %2,07 منها %2,35يف هذه الفترة أضعف معدالت النمو وصلت يف املتوسط إىل
إىل  1977حني أن الشمال خارج احلواضر املعروف بقلة احليوية أصبح له معدل منو أكثر ارتفاعا يف الفترة املمتدة من 

ويفسر هذا التعديل  3%3,3 يف املتوسط مثله مثل اهلضاب العليا اليت بلغ به معدل النمو 2%3,2 وصل إىل 1987
 إذ حظيت الدوائر والواليات اليت استفادت من الترقيات 1987عادة توازن خفيف لتوزيع اال سنة حبدوث إ

 السكانية ا فعمت حركة تعمري يف البالد دون اإلدارية املتتالية بتمركز الوظائف اإلدارية واملرافق بأهم التجمعات
ذا التطور من التخفيف من حركة الرتوح بني املناطق مراعاة أي توزيع حقيقي لألنشطة احلضرية القاعدية، وقد مسح ه

نزوح حملية على مستوى الواليات دون أن تساعد على الدفع بتطوير البنية االقتصادية الوطنية يف ليحوهلا إىل حركات 
 دة ما يسمى بالتعمري الفوضوي ضاعفكما صاحب هذا الرتوح السكاين وال.هذه املناطق وال إعادة التوازن لصاحلها

من اختالل حدة اإلعمار حيث وصل إىل حد التضخم مبنطقة الشمال على حساب املنطقة التلية فكيف كانت 
  سريورة التعمري الفوضوية تلك؟

 رغم الرتوح الريفي الذي 1966 وهذه امليزة بقيت كذلك سنة 1962كان سكان اجلزائر يف معظمهم ريفيني سنة 
إال  %31,4 ومل يبلغ 1954سنة %25دل التحضر الوطين الذي قدر بـ إن مع.ميز السنوات األوىل من االستقالل

  فإىل1977 سنة %40 انتقل معدل التحضر إىل مث 4بلدية 95ومل تصنف ضمن البلديات احلضرية سوى  1966سنة 
 95  ويف نفس الفترة تضاعف عدد التجمعات السكانية من%58,30 فقد بلغ1998 أما سنة 1987 سنة % 50

 يف 1998  جتمع سنة579 ليصل إىل 1987وحدة سنة  477إىل ف 1977 وحدة سنة 211 مث إىل1966وحدة سنة
يف التجمعات % 15 ، و%66 الذين يقطنون التجمعات احلضرية الرئيسية بلغ 1998 حني أن عدد السكان سنة

   يف سنةعلى التوايل %14و %16و %70يسكن باملنطقة املبعثرة وبلغت هذه النسب  %19الثانوية بينما 
هو إال انعكاس   فإن هذا التطور السكاين والعمراين الذي عرفته املراكز احلضري للبالد مااإلشارةوكما متت .20085

حث تظهر لنا النتائج اإلحصائية املتوفرة عن لتدفقات املهاجرين املستمرة إىل املدن والكربى منها على وجه اخلصوص 

                                                  
  .25اجلزائر غدا، صوزارة يئة اإلقلبيم،   1

  .25املرجع نفسه، ص   2
  .25املرجع نفسه، ص   3
  .28املرجع نفسه، ص   4
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 أماكن امهاجر غادرو 938463 يقارب ما  أن هناك1998 إىل 1987منذ تطور صايف اهلجرة عرب واليات الوطن 
ىل العاصمة إإقامتهم واجتهوا إىل خمتلف املدن بالوطن وأساسا املدن الكربى حيث تبني اإلحصائيات أن عدد الوافدين 

 ،ووز تيزيوتأيت املدن األخرى مثل سطيف،  مهاجر 72222  كما وصل مبدينة وهران إىل148111 وصل إىل
وبالنظر إىل معدل صايف اهلجرة فإننا نالحظ أن الواليات الطاردة للسكان تتقلص من .12على التوايلقسنطينة وعنابة 

 لتستقر 1998و1987مابني 3والية 17إىلمث والية طاردة 22 إىل 1977و1966فترة إىل أخرى فقد وصلت مابني 
فهي دائمة احلواضر أو املدن الكربى دوما يف الطليعة وتبقى   . بنفس القيمة 2008و1998يف الفترة املمتدة من 

 إىلليصل  1977و 1966 بني ما  مهاجر7343صايف اهلجرة ا فقد بلغ بالعاصمة مثال  فقد ارتفعاالستقطاب 
وهذا يرجع النعكاس شعاع  2008- 1998مهاجر ما بني  577.092مث إىل  1998و 1987ما بني 4961

 متوقع كل املرافق والتجهيزات لكل ااالت اليت جتلب اليد العاملة الفنية كما البسيطة االستقطاب املنبعث منها بسبب
 الدخل الفردي وظروفهم املعيشية لالرتقاء إىل حياة أفضل مع اء احلياة حتسني األفراد املتطلعني إىل أغلبيةعلى 

   .رب والشرقاحلضرية اليت تتميز ا العاصمة وما جاورها وبقية املدن الكربى بالغ
ا ومستقبلها االقتصادي بسبب  دد الطاقات واملوارد اليت تزخر لتبقى املدن الكربى تعاين من قيود وعراقي أخريا و

عمليات التعمري العشوائي والبناء غري املشروع املنتشر وبالتايل التعديات التضخم املستمر لعدد السكان وفوضى 
 يهدد  تراجع وتقهقر أجود أنواع الترب يف السهول التلية كما الساحليةعية مما الواسعة واملتزايدة لألراضي الزرا

 ظواهر تعقيم األرياف وتدهور املنظومات البيئية ذات احلساسية العالية مما يدل على عدم لتتفشى بصورة خطرية
 ة الثمانينات إىل وقتنا احلاضروهذه من املشاكل املطروحة من عشري. اهتمام أساليب التعمري بالتنمية املستدامة للمجال

  ويبقى اإلفراط يف التمركز داخل املدن يولد حاالت الصراع والتصادم داخل فضاءات صغرية حيث يزداد االحتشاد
حدة وتتفاقم احلاجة إىل الشغل والسكن ويشتد الصراع على جمال احلياة مما يساعد على انتشار أعمال املضاربة حول 

ناهيك عن ظهور التهميش بني األحياء وحىت بني األفراد وانتشار خمتلف اآلفات .يزات العموميةالسكن والعقار والتجه
 نشطة وداعمة للتنمية ولكن معظمها باجلزائر ن املدن أقطاباوومنطقيا جيب أن تك.االجتماعية والنشاطات غري الشرعية

فاملدينة أساسا تبقى . تنظيم حمكم لتعمريها تظهر وكأا مراكز جتمع عشوائية للريفيني النازحني من أراضيهم دون
 وانسجام الظروف احلياتية اليت جيب أن توفرها مؤسسة بشرية يتعني تنظيمها وتسيريها لتحقيق االنسجام االجتماعي

لسكاا وال يتأتى ذلك إال باالهتمام بالريف والقضاء على الكساد الذي عرفه جلعله موطن استقرار ال فرار وخلق 
  . لتبادل بينه وبني املدينة حىت ال حتدث القطيعة وإمنا حتفيز التواصل بينهماجمال ل

  

  

                                                  
  2008الدليل اإلحصائي  +1998س .س.ع.الديوان الوطين لإلحصاء، الشبكة احلضرية، ت  5
  1998-1987 ، اهلجرة الداخلية للسكان ما بني البلديات 1998س .س.ع.الديوان الوطين لإلحصاء ، ت:  2
  .1980، طين لإلحصاء، هجرة السكان اجلزائريني ما بني الوالياتالديوان الو:  3



 اهلجرة واالستقطاب احلضري الفصل األول                                                مفاهيم حول -الباب األول

- 24 - 

  

  

   :ةـخالصـال
انطالقا مما سبق رأينا أن اهلجرة ليست ظاهرة جديدة يف حياة اتمعات فمنذ القدم شهدت خمتلف األقطار      

من وإىل يومنا هذا اشتد الضغط على املدن عموما زالويف حقبة من وغالبية املدن يف العامل منوا حضريا بطيئا وسريعا، 
وعلى املدن الكربى خصوصا بارتفاع كثافة سكاا بفعل عواملها اجلاذبة حيث باتت غري قادرة على تلبية احلاجات 

  .الضرورية من مسكن وجتهيزات مجاعية
ستقطب خصوصا اجلماهري الريفية هذه العملية املتواصلة بطريقة سريعة حنو املراكز احلضرية الكربى واليت ت     

أفرزت ظاهرة ترييف املدينة وميعت الناحية االيكولوجية واجلمالية للمدينة بانتشار البنايات الفوضوية واألحياء 
القصديرية بأطراف املدن وحىت بني أحيائها وجنم عن حجم وسرعة هذه التحوالت اختالال يف التنمية االقتصادية 

   .الجتماعية والثقافية والنفسيةوالكثري من املشكالت ا
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 مقدمة 

يعترب جمال والية جيجل وسطا حمفزا النتشار ظاهرة اهلجرة بكل أنواعها ويف مقدمتها اهلجرة الداخلية             
بد من إلقاء الضوء  كان ال وكون حركات اهلجرة يتحكم ا العنصر السكاين .للسكان عرب خمتلف أقطاب الوالية

على الدراسة السكانية ملعرفة انتشار وتطور السكان عرب اال والزمن والعوامل املؤثرة يف هذا التوزيع والتطور، إذ 
ضف أيويل موضوع البحث اهتماما بالغا بتطور النمو الطبيعي للسكان وتركيبهم العمري والنوعي وحىت االقتصادي، 

 ااالت الريفية واحلضرية ناهيك عن التطور العمراين الذي شهدته املنظومة احلضرية عموما إىل ذلك توزيعهم عرب
بالوالية ومدى ارتباطها بالزيادة السكانية وأثرها يف تفاقم ظاهرة اهلجرة الداخلية اليت شهدت هي األخرى تطورا عرب 

-1987-1977-1966تعدادات الرمسية لسنوات مراحل زمنية خمتلفة باالعتماد يف ذلك على املعطيات اإلحصائية لل
 . دف املقارنة والربط والتحليل2008- 1998

I- الدراسة السكانية  :  

إن حتليل الوضع الدميغرايف للمنطقة يعترب من األولويات يف أي دراسة حيث تقاس عليه مجيع التحوالت اليت تطرأ على 
حىت التحركات السكانية والتوسعات العمرانية عرب اال وعليها اتمع سواء يف اجلانب االقتصادي، االجتماعي، و

وباعتبار .حتدد الدول الربامج املستقبلية والسياسة التنموية املتبعة من أجل التحكم يف تسيري اال وتوزيع السكان عربه
ركة السكان ححركات اهلجرة السكانية هلا عالقة وطيدة بالنمو السكاين فمن الضروري إسقاط الضوء على 

  .بوالية جيجلوتطورها عرب الزمان واملكان والعوامل املؤثرة يف هذا التطور والتوزيع 
    :تطور النمو السكاين بوالية جيجل :أوال 

شهدت والية جيجل كغريها من واليات اجلزائر منوا متسارعا حلجم السكان منذ االستقالل ملا عرفته اجلزائر من 
 وللظروف الصحية خصوصا وبالتطلع إىل نتائج التعدادات السكانية ومعدالت ما عموحتسن يف الظروف املعيشية

  :النمو الوطنية وعلى ضوء بيانات اجلدول املوايل ميكننا حصر تطور النمو السكاين بالوالية عرب املراحل التالية 
  

 تطور حجم السكان بوالية جيجل :1 جدول رقم                
  

 السنوات عدد السكان  الفترات 1السكاين معدل النمو

- -  251.748  1966 

2,45% 1966 -1977 330.833 1977 

3,50%  1977 -1987 472.270 1987 

1,73% 1987 -1998 573.208 1998 

1,1% 1998 -2008  636948 2008 

  لإلحصاء   الديوان الوطين :املصدر                                                                  

                                                  
1  (P2- P1 / N) / (P2 + P1/ 2)× 100  
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   :    1977ـ1966: املرحلة األوىل   

 1977 نسمة يف سنة 330.833 لريتفع إىل 1966 نسمة سنة 251.748: قدر عدد سكان والية جيجل بــ
 وهو معدل ضعيف مقارنة باملعدل الوطين الذي وصل ذروته يف هذه الفترة % 2,45مبعدل منو سكاين وصل إىل 

   . 1% 3,21:بــ 

 بني املعدلني إىل عامل اهلجرة يف السنوات األوىل بعد االستقالل سواء إىل خارج كن إرجاع هذا التفاوتومي         
إقليم الوالية أو إىل خارج حدود الوطن وكذلك إىل حداثة الترقية اإلدارية ملنطقة جيجل إىل مقر والية واليت كانت 

  . مما جعلها أقل استقبال للزيادات السكانية1974سنة 
   1987 – 1977: املرحلة الثانية ِ 

 مبعدل منو سكاين مرتفع مقارنة 1987 نسمة سنة 472.270ارتفع عدد سكان والية جيجل يف هذه الفترة إىل 
   2% 3,06 :وكان يتماشى واملعدل الوطين الذي قدر بـ % 3,50بالفترة السابقة حيث وصل إىل 

 على تأثري املشاريع التنموية واليت عملت على إيقاظ الوالية من هو دليل إال وهذا االرتفاع يف النمو السكاين ما 
السبات اليت كانت تعانيه عقب االستقالل مقارنة بباقي املناطق اليت عرفت منوا سكانيا مرتفعا،وهذا راجع لسياسة 

 بعض التنمية املطبقة آنذاك واليت استثنت من حساباا بعض الواليات وعادت لتشملها من جديد حيث حظيت
،هذا من جهة وإىل حتسني الظروف .مراكز والية جيجل مبشاريع تنموية لعبت دورا مهما يف جلب السكان إليها

املعيشية من جهة أخرى خاصة منها الصحية بتوفري قاعات العالج وجمانية الطب وترقية وسائل العالج مما أدى إىل 
  .اخنفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة اخلصوبة

   :1998-1987 : لثالثةاملرحلة ا

 نسمة 573.208  رغم ارتفاع حجمهم إىل% 1,73عرفت هذه املرحلة اخنفاضا حمسوسا يف معدل منو السكان إىل 
وقد تزامنت هذه املرحلة بفترة  ،3% 2,15:وهو معدل منخفض مقارنة باملعدل الوطين لنفس الفترة والذي قدر بـ 

القتصادية بسبب غالء املعيشة واخنفاض القدرة الشرائية للمواطن أو من حرجة مرت ا اجلزائر سواء من الناحية ا
اليت مرت ا البالد سلبا على والية جيجل وزعزعت استقرار سكاا وقد قدر عدد  الناحية األمنية أين أثرت الظروف

 بالوالية إال أن ومع ذلك فرغم تراجع معدل النمو. 4 ألف نسمة 125السكان الذين غادروا حمل إقامتهم  حوايل 
  .هذه األخرية عرفت تزايدا سكانيا مستمرا  ولكنه ليس باحلدة اليت شهدا سابقا

  

                                                  
  .1987 ، التعداد العام للسكن والسكانالديوان الوطين لإلحصاء  1
  .1998 ، التعداد العام للسكن ةالسكان الديوان الوطين لإلحصاء 2
رسالة دكتوراه يف التهيئة اإلقليمية،كلية علوم األرض واجلغرافيا . - حالة إقليم جيجل–وازنة يف املناطق اجلبلية بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املت  3

  .68 ، ص 2001والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .مرجع سابق  :  4
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  :2008- 1998: املرحلة الرابعة 

ى ـسجلت والية جيجل يف هذه الفترة تراجعا طفيفا ملعدل النمو السكاين مقارنة باملرحلة السابقة حيث وصل إل
 نسمة ويعترب هذا املعدل األكثر اخنفاضا مقارنة  651.74 إىل 2008 بعدما وصل عدد السكان لسنة % 1,1

 رغم استقرار األوضاع األمنية بالوالية %1,6مبعدالت النمو للفترات السابقة وباملعدل الوطين الذي وصل إىل 
ر وعي  وظهو وارتفاع سن الزواجواالهتمام بسياستها التنموية وهذا نتيجة صعوبة الظروف االقتصادية واملعيشية

  .نسيب بني السكان من أجل إمكانية التعايش مع الظروف االقتصادية الراهنة لتحقيق نوعا من الرفاهية واالكتفاء الذايت

   :الزيادة الطبيعية للسكان:ا ـانيـث

جرة            إن النمو املتباين للسكان بأي منطقة يفسر بعاملني أساسيني مها الزيادة الطبيعية للسكان وحركات اهل
وخصوصا الداخلية فهل السبب الرئيسي لتطور حجم السكان بوالية جيجل يرجع أساسا إىل فروق الزيادة الطبيعية 

  ؟عاملال  هذاإىل أي مدى يؤثرو ؟أم إىل اهلجرة الداخلية للسكان بالدرجة األوىل 
  2008 – 1977الزيادة الطبيعية لسكان والية جيجل من :  :2اجلدول رقم             

  4)%(النسبة  3الزيادة الطبيعية  2)0%(النسبة  الوفيات  1)0%(النسبة  املواليد  السنة

1977  10.902  33,58  2.652  8,16  8.250  2.54  
1987  18.683  39,55  2.665  5,64  16.018  3,39  
1998  10.788  18,83  2.235  3,90  8.553  1,49  
2008  11520  18,06  2627  4,12  8893  1,39  

  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر                                                                           

يف بداية السبعينات إىل اية   بوالية جيجل الزيادة الطبيعيةارتفاع يف نسبنالحظ من بيانات اجلدول أعاله    
نتيجة لتطور اخلدمات  1987 سنة % 3,39 مذهلة إىل بصورة لترتفع 1977سنة   % 2,54الثمانينات حيث بلغت 

الصحية والثقافية ، وحتسن الصحة العمومية وانتشار تقنيات حماربة األمراض املعدية واألوبئة واليت ساعدت على زيادة 
  حيث حدث سقوطا حرا  %1,49 بنسبة نزوال حادا 1998سنة نسبة املواليد واخنفاض نسبة الوفيات،و يسجل يف 

 18,06لتصل إىل  1998سنة  0% 18,83 إىل 1987سنة  0% 39,55إىل أقل من النصف فمن  نسبة املواليديف 
   .2008 سنة 8893 : أي بزيادة طبيعية تقدر بـ%0

                                                  
  .1000× عدد السكان/ عدد املواليد= نسبة املواليد  1
  .1000× عدد السكان/ تعدد الوفيا= نسبة الوفيات  2
  . عدد الوفيات-عدد املواليد= الزيادة الطبيعية  3
  .100× عدد السكان/ الزيادة الطبيعية= نسبة الزيادة الطبيعية  4
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ناتج عن اخنفاض نسبة املواليد والوفيات حسب كل فترة و هذا راجع إىل أسباب عديدة ب ذبذالتإن هذا 
 االقتصادية الصعبة واليت أثرت على القدرة الشرائية للمواطن مما جعل االهتمام ارتفاع سن الزواج، الظروف:منها

ضف إىل ذلك ترقية أساليب الرعاية الصحية مما قلل أبتنظيم النسل من أولويات ضمان ظروف معيشية مرحية للعائلة 
  .من نسبة وفيات األطفال رغم زيادة حجم السكان 

 2008 إىل غاية 1987  الشكل املوايل املتعلقني بتطور الزيادة الطبيعية للسكان منذ واستنادا إىل النتائج اليت يوضحها
  :  كنموذج للبلديات بكامل تراب الوالية -  بامللحق06و05 رقم نياملنجز انطالقا من اجلدول

  رية  نالحظ أن نسبة الزيادة الطبيعية ختتلف من بلدية ألخرى ومن فترة ألخرى حيث ترتفع يف البلديات احلض
  1الشكل رقم   

  
  وتنخفض يف البلديات اليت يغلب عليها الطابع الريفي واجلبلي إذ حتتل كال من بلدية جيجل، الطاهري ،وامليلية الصدارة 

  تليها باقي البلديات بنسب متفاوتة ال تصل إىل النصف من قيمة الزيادة الطبيعية هلاته املراكز الثالثة، كذلك نسجل 
 حيث وصلت أعلى قيمة ببلدية جيجل 1998يف قيمة الزيادة الطبيعية عرب كل جمال بلدي يف سنة اخنفاضا حمسوسا 

 وهذا راجع إىل الظروف األمنية اليت مرت ا 24 - : نسمة لتصل أدىن قيمة ببلدية زيامة منصورية بـ2672: +بـ
دة باملنطقة مما حيتم على السكان التوجه املنطقة واليت سامهت يف تقليص عدد السكان من جهة وإىل انعدام مراكز الوال

 لتفوق 2008 لترتفع بعد ذلك سنة. إىل مستشفى مركز الوالية فتسجل عندئذ أمساء املولودين يف غري بلدية إقامتهم
مري عبد القادر رغم التطور السكاين الذي شهده  وهذا النعدام   ببلدية األ55-  مولود ببلدية جيجل وتصل إىل 3000

بع األقطاب احلضرية املتامخة هلا ناهيك عن شوالدة من جهة والستقبال هاته البلدية للوفود املهاجرة بعد تمراكز ال
  .القطب اجلامعي الذي أسس ا بالتجمع الثانوي تاسوست
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 لتتراجع  عرب خمتلف الفترات الزمنية تصل إىل أعلى قيمتها يف املراكز الرئيسية للواليةةوبصورة عامة فإن الزيادة الطبيعي
  .هذه النسب يف البلديات اجلبلية وحتتل املراتب الدنيا

ويبقى العامل األساسي يف منطقة البحث للنمو السكاين هو الزيادة الطبيعية للسكان إذ بتتبع مراحل معدل النمو 
يليه عامل . سكانيةالسكاين والزيادة الطبيعية جندمها يسلكان نفس الرمث يف التزايد والنقصان عرب فترات التعدادات ال

 .اهلجرة الداخلية للسكان واليت تفسر احلجم املتزايد هلم من فترة ألخرى

  : حسب السن واجلنسالتركيب النسيب لسكان والية جيجل: ثالثا 

       دراسة بنية السكان حسب العمر واجلنس توضح املالمح الدميغرافية للمجتمع ذكورا وإناثا وحتدد الفئات 
 تقع على عاتقها عبء إعالة باقي أفراده واليت تساهم يف منو السكان وتكون أكثر قدرة على احلركة املنتجة اليت

  :ويصنف السكان عادة إىل ثالث فئات أساسية  .واهلجرة
   سنة15_0: صغار السن  - أ 
  سنة60_15:متوسطي السن  - ب 

   سنة60أكثر من : كبار السن   - ج 
 من أجل إمكانية املقارنة ومت 2008و 1998 – 1987 - 1977ة وقد مت التركيز على إحصائيات السنوات التالي   

واجلدول املوايل يربز .   لعدم تطابق احلدود اإلدارية كوا مل تترق إىل مقر والية يف تلك الفترة1966استبعاد سنة 
  : سنة 21فئات عرب ال تطور هذه 

   2008ىل  إ1977تطور الفئات السكانية الرئيسية من سنة  :3جدول رقم         

  السنوات           

  الـفئـات

 املتوسط العام   2008  1998  1987  1977

  للفترات

  40,51  26,83  39,10  47,02  49,10   سنة15 – 0
  53,39  67,52  54,10  47,35  44,60   سنة60 – 15

  6,07  5,64  6,76  5,63  6,26   سنة60أكثر من 
  .معاجلة شخصية: املصدر                                                                                           

  :  من الـجدول أعاله نالحظ 
املتوسط العام للفترات يترجم فتوة سكان اإلقليم حيث نسبة صغار السن تقارب النصف من جمموع السكان  - 

  .توهذا دليل  على استمرارية العوامل املؤثرة على ديناميكية املواليد والوفيا
وإذا  توجهنا إىل فئة متوسطي السن فقد تعدت النصف من إمجايل السكان حسب املتوسط العام وهي  - 

 أما اجلزائر العاصمة 1%47,90يف والية تيزي وزو  1987مشاة لبعض واليات الوطن إذ بلغت سنة 

                                                  
  .1987، التعداد  العام للسكن والسكان، الديوان الوطين لإلحصاء  1
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 54,10 :بـ 1998  لتسجل الوالية ما يقارب هذه النسبة حىت سنة1%59,71: فسجلت نسبة أعلى بـ
وهي أقل بقليل من النسبة الوطنية  %67,52 لتصل إىل 2008 من جمموع سكان الوالية وتتعداها سنة ٪

مما يفسر حركات اهلجرة الداخلية حيث أصبحت تدفقات السكان تتم داخل حدود اإلقليم ٪74اليت بلغت 
  .الوالئي أين يكون أغلبية املهاجرين من فئة متوسطي السن

حسب  %5,65وهي مشاة ملثيلتها على املستوى الوطين بقيمة  %10 فهي ال تتجاوز حىت أما فئة املسنني - 
  .   وهذا االخنفاض راجع إىل أم ال يعمرون كثريا 2%7 ما يتعدى 2008 سنة بلغت كما  ،1987تعداد 

 %49,36و ذكور %50,36 من 2008ويتكون جمتمع الدراسة يف تركيبته السكانية حسب التعداد السكاين لسنة 
 فهو جمتمع فيت وهذا ما مييز % 67,52 من اإلناث  ولكن يف املقابل تصل نسبة متوسطي السن كما أشرنا سابقا إىل

 الذي هو جزء منه من جهة و بلدان العامل الثالث من جهـة ثانية حسب ما توضحه  عموما اتمع اجلزائري
  :حظ إذ نال 2008و 1998 ،1987األهرامات السكانيـة لسنوات 

 هناك تشابه يف الشكل العام لألهرامات على مدار العشرين سنة وخصوصا يف فئة صغار السن مما يدل على - 
  .استمرار العوامل املؤثرة على التراكيب العمرية والنوعية لسكان الوالية

تعكس فتوة  جمتمع  تتميز األهرامات بقاعدا العريضة مما يدل على ارتفاع حجم صغار السن ففئة الشباب واليت - 
  الدراسة من جهة وعلى ارتفاع معدالت اخلصوبة من جهة أخرى 

 هناك تدرج يف عدد الذكور واإلناث إذ تكون فئة الذكور مرتفعة يف سن الوالدة إىل سن الشباب لتتقارب الفئتان - 
ني،وهذه املالحظات ما هي  سنة مث تصبح نسبة الذكور تقل كلما اقتربنا من فئة املسن50 سنة إىل غاية 25من سن ال

إال تأكيدا على االستنتاجات اليت توصلنا إليها يف بداية دراستنا للنمو السكاين وللزيادة الطبيعية عن حتسن الظروف 
الصحية عموما إذ أدت إىل تقلص معدل وفيات صغار السن منذ االستقالل لتزيد على إثرها نسبة الشباب والذي 

  .اليساهم يف منو السكان عرب ا
 إذ يربز ثالث 2008 تركيب السكان حسب اجلنس عرب بلديات الوالية لسنة 03    ويوضح الشكل البياين رقم

أعمدة مرتفعة متثل عدد الذكور واإلناث يف كل من بلدية جيجل ،الطاهري وامليلية بقيمة تفوق ضعف أعدادها عرب 
اكز الثالثة يفوق نسبيا عمود اإلناث حيث يصل عددهم إىل كما يربز املدرج أن عمود الذكور يف املر.باقي البلديات

وهذه الظاهرة املالحظة يكمن تفسريها حول اإلشعاع املنبعث من املراكز الثالثة .أنثى 143152 مقابل 147.140
  .الرئيسية عرب خمتلف جهات الوالية حمفزة لألعداد اهلائلة من السكان إىل الرتوح إليها

  

  

  

                                                  
  .1987 ، اإلحصاء العام للسكن والسكانالديوان الوطين لإلحصاء  1
  .املرجع نفسه  2
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  3الشكل رقم     

  :التركيب النوعي للسكان

   .2008  إىل سنة1977ة سكان حسب النوع بوالية جيجل من سن توزيع ال:4جدول رقم 
  نسبة الذكورة  عدد اإلناث  عدد الذكور  السنة

1977  148711  168769  88  
1987  236467  235803  100  
1998  287581  285627  101  

2008  320820  316128  99  

  معاجلة شخصية: املصدر                                                                                                                         

  : نستنتج من اجلدول السابق مايلي 
 أنثى 20058 بفارق  من اإلناث%53 مقابل %47 حوايل 1977وصلت نسبة الذكور إىل اإلناث سنة  - 

 أنثى ومرد هذا الفارق إىل اهلجرة اليت كانت مقتصرة يف 100 ذكر لكل 88: وبنسبة ذكورة قدرت بـ 
  .الغالب على الرجال فقط

 متساوية بني اجلنسني مما يفسر صايف اهلجرة املوجب الذي حققته 1987كانت نسبة النوع حسب تعداد  - 
 .املنطقة يف تلك الفترة

 بقي املنحىن الطبيعي لنسبة النوع يسري على نفس الرمث بتقرب نسبة 1998ب تعداد نالحظ أنه حس - 
 أنثى مما قد يفسر أن 100 لكل 101الذكور إىل اإلناث بزيادة طفيفة جلنس الرجل إذ بلغت نسبة الذكورة 

 . سلوك اهلجرة أضحى يشمل كل األسرة بكامل أفرادها داخل حدود الوالية

 ذكر 99قد تقارب عدد الذكور إىل اإلناث إذ وصلت نسبة الذكورة إىل  ف2008وحسب إحصائيات  -
  . أنثى فسلوك اهلجرة مازال ثابتا شامال كل األسرة100مقابل 

2008 ���� ��( #ـ���5 �� ,ـ�آ�Z ا���ـ
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 :التوزيع اإلقليمي لسكان الوالية : رابعا 

 عن الواقع  مما هو جدير باملالحظة أن ارتفاع السكان ومعدالم بإقليم والية جيجل من سنة ألخرى ال يعرب       
امللموس لنمط توزيع أحجامهم ومعدالم بني خمتلف بلديات الوالية مما يـجرنا إىل دراسة هذا التوزيع استنادا إىل 

  . أين تتفق احلدود اإلدارية للمجاالت البلدية لوالية جيجل2008 و 1998، 1987التعدادات الرسـمية لـسنة 
                                             1998 - 1987 للفترة ال بلدي أحجام السكان ومعدالت منوهم عرب كل جم–1  

 - 1987 للمعطيات البيانية ألحجام السكان ومعدل منو البلديات يف فتريت بامللحق 07اجلدول رقم استنادا إىل 
  :يلي  مانالحظ 04و03واخلريطتني رقم 1998-2008

 املتركز على الشريط الساحلي ذو السهول الرسوبية اخلصبة أين تربز  أن أحجام السكان تتزايد بالنطاق الشمايل- 
   .ةجيجل، الطاهري وامليلية، فمراكز الدوائر ، فالبلديات املتامخة للمراكز الرئيسي:املراكز احلضرية الرئيسية 

  . اخنفاض أحجام السكان يظهر بالبلديات الواقعة ضمن النطاق اجلبلي- 
  .ل منو سكاين سالب ومرد ذلك إىل الظروف احلرجة اليت مرت ا املنطقة ظهور سبع بلديات ذو معد- 
 تليها كال من بلدية قاوس ،األمري والطاهري لتواليها كال من ٪ 4,56 تـحتل بلدية جيجل املرتبة األوىل مبعدل منو - 

 الرئيسية بالوالية فارتفاع معدالت النمو ميس أساسا املراكز.سيدي معروف، سيدي عبد العزيز، سطارة وامليلية
هو إال تأكيدا عما تطرقنا إليه يف  وهذا الفارق الكبري بني البلديات ما.واملناطق املتامخة هلا الواقعة يف جمال نفوذها

النقاط السابقة حول الفترة احلرجة اليت مرت ا املنطقة مما سبب نزوح اآلالف من العائالت من املناطق املعزولة 
  . حنو املناطق السهلية حبثا عن االستقرار واألماناجلبلية غري اآلمنة

  . ولكن حافظ على نفس التوزيع اايل تقريبا 1998 قياسا لسنة 2008  تطور عدد السكان سنة- 
 ارتفاع عدد السكان لبعض البلديات اجلبلية كأوالد حيي، أوالد عسكر ناهيك عن مراكز الدوائر كجيملة - 

بعد أن االخنفاض الذي شهدته يف الفترة السابقة وهذا راجع الستقرار الظروف ،تاكسنة، سطارة وسيدي معروف 
  .األمنية وبالتايل استقرار نسيب للرتوح الريفي ورجوع بعض األهايل إىل أراضيهم

 اخنفاض واضح لعدد السكان يف بعض البلديات اليت مازالت تعاين من االنعزال رغم استقرار الظروف األمنية إال أن - 
  .ة اهلجرة مازالت متسها الحنطاط الظروف املشجعة للمعيشة ا مثل إيراقن ، سلمى، غبالة وبودريعة بن ياجيسظاهر

وهو ضعيف بالنظر إىل %1,1 اخنفاض معدل النمو بكامل اال الوالئي مقارنة بالفترة السابقة حيث بلغ والئيا - 
 اخنفاض معدالت دالت اهلجرة عن الفترة السابقة وعن معويترجم ذلك بتراجع %1,6املعدل الوطين الذي وصل إىل 
س دوما تصنيف األقطاب مالنظر إىل توزيع معدالت النمو عرب البلديات فإننا نلتبواخلصوبة وتراجع سن الزواج 
ناهيك عن بعض البلديات املتامخة هلا كقاوس مثال واليت احتلت الصدارة مبعدل منو  احلضرية الرئيسية بالفئة األوىل

 ويدل ذلك على دور اجلذب السكاين الذي أصبحت تلعبه لقرا من بلدية جيجل تليها بلدية األمري %2 صل إىلو
  عبد القادر وها يرجع أساسا للقطب اجلامعي تاسوست الذي مت إنشاؤه حديثا مما جلب العديد من السكان لشراء 
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راضي القريبة منه دف السكن واالستثمار التجاري هناك وبعض الدوائر اجلبلية كجيملة وسيدي معروف أما برج األ
 يف فك العزلة من تعبيد بعض تالطهر فقد حافظت على معدل منوها فأوضاعها مل تتغري مع بعض االجنازات اليت سامه

 .الطرق وتطبيق سياسة البناء الريفي

 تعاين من معدل منو سالب تتمثل يف أربع بلديات جبلية وواحدة ساحلية وهذا راجع للفقر وبقيت مخس بلدية فقط
 . مازالت تعاين منهمانوالتهميش اللذا

   :توزيع الكثافة السكانية – 2
نالحظ أن توزيع السكان  2008 و 1998، 1987  اليت توضح الكثافة السكانية لسنوات05بالنظر إىل اخلريطة رقم

  : يكن منتظما إذ تقسم أراضي اإلقليم إىل أربع مناطق أساسية بالوالية مل
 من بلدية كال وتضم ²كلم/ نسمة 2170 – 800وتتراوح من : منطقة ذات كثافة سكانية عالية جدا  - 1. 2  

 لنفس ²كلم/ نسمة 1034 بـ الطاهري فبلدية 1998 سنة ²كلم/ نسمة 1854,41جيجل عاصمة الوالية بقيمة 

 لتصل إىل 2008وارتفعت الكثافة للبلديتني سنة  1987 كانت تصنف ضمن الفئة الثانية سنة  بعد أنالسنة

هذا االكتظاظ يف البلدية األوىل بتوفرها على  ويفسر .على التوايل ²كلم/نسمة  1192,46و ²كلم/نسمة  2161,57
ضف إىل ذلك توفرها أحدات الصناعية ا مقومات التنمية مما جعلها قطبا جاذبا للسكان،أما البلدية الثانية فلتركز الو

فضال على صغر مساحة املنطقتني حيث ال تتعدى  من جمموع أراضيها 1٪ 90 على أراضي زراعية خصبة تقدر حبوايل
    .² كلم65

األمري :  التالية وتشمل البلديات ²كلم/ نسمة 800 – 200وتتراوح من : منطقة ذات كثافة سكانية عالية -2.2
 كال 2008وقد زادت عليها يف سنة . ر، الشقفة، امليلية، سيدي معروف، سطارة، قاوس، القنار، اجلمعةعبد القاد

- من جيملة، العنصر وسيدي عبد العزيز ويفسر هذا االرتفاع بامتداد معظم أراضي هاته البلديات لسهل جيجل
أما بلدية . عنصر وجزء كبري من بلدية اجلمعةالقنار، الشقفة، األمري عبد القادر، سيدي عبد العزيز وال: الطاهري مثل 

وحدة اخلزف (إضافة إىل وجود وحدتني صناعيتني ا ) سهل واد الكبري(امليلية فهي تتوفر كذلك على أراضي خصبة 
    .2 عامال750اللتان تشغالن معا حوايل )الصحي ومركب الكاولني

 وهي ²كلم/ نسمة 200 - 100لسكانية ما بني وتقدر كثافتها ا: منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة  -3. 2
تنحصر ضمن ما يقرب نصف بلديات الوالية وتتميز هذه املنطقة بطبوغرافيتها الشائكة ومبواردها احملدودة وتتوزع 

جيملة، بين ياجيس، :واجلنوبية .كالزيامة وسيدي عبد العزيز:هذه القيم عرب جمموعتني من البلديات، الساحلية 
، ونتيجة الفتقارها 1987  إىل كل من أوالد حيي، وجانة وتاكسنة بعد أن كانت حتتل الفئة الثانية سنةوالشحنة إضافة

إىل مقومات التنمية وخاصة البنية التحتية وشبكة الطرق وبعدها عن األقطاب الرئيسية للوالية والظروف غري املستقرة  
نسمة  195,81: بـ1987عدل الوالئي الذي قدر سنة لسنوات التسعينات كانت الكثافة السكانية ال تتماشى وامل

                                                  
رسالة دكتوراه يف التهيئة اإلقليمية،كلية علوم األرض واجلغرافيا . -  حالة إقليم جيجل–بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية   2 ،1

  .68 ، ص 2001نتوري قسنطينة،    والتهيئة العمرانية، جامعة
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 10 لينخفض عدد البلديات إىل 2008ولكن هذا التصنيف تغري سنة  . 1998 سنة ²كلم/ نسمة 239,15 و ²كلم/
  .بلديات فقط يف هذه الفئة

 وتنحصر  ²كلم/ نسمة 100وهي اليت تنخفض قيمتها عن : منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة جدا  -4. 2
سلمى، إيراقن، اغبالة، لتزيد عليهم بلدية برج الطهر : من البلديات ذات الطابع اجلبلي احملض واملتمثلة يف كال من ض

 بلديات فقرية وطاردة للسكان لعدو أاخريي واد عجول مما يدل على : والبلدية الساحلية الوحيدة 2008 سنة
  .توفرها على أدىن مقومات التنمية

يطة   نالحظ مدى التباين يف توزيع الكثافة السكانية عرب البلديات من جهة  ومن فترة ألخرى من ولو متعنا يف اخلر
 لتتطور ²كلم/نسمة  1110,52 ما قيمته 1987 جيجل إذ وصلت سنة بلديةجهة ثانية حيث سجل أعلى كثافة يف 

نسمة  688,41لطاهري كما بلغت يف بلدية ا 2008  سنة²كلم/نسمة  2161,57ف  ²كلم/ نسمة 1854,11إىل 
سنة  ²كلم/نسمة  1192,46لترتفع قليال على  1998 سنة ²كلم/نسمة  1034,14 لتقفز إىل 1987سنة  ²كلم/

 1998 لتعرف هبوطا حرا سنة ²كلم/نسمة  54,10 1987لتصل أدىن قيمة ببلدية سلمى حيث بلغت سنة  2008
وهذا الرتول املفاجئ مل ميس بلدية سلمى  2008عام  ²كلم/نسمة  6,90 ف  ²كلم/نسمة  11,73: ب قيمة 

، العوانة، إيراقن، غبالة، بين ياجيس، تاكسنة  وهذا مرده إىل غياب يامةزال:فحسب بل تعداه إىل كل من بلدية 
االستقرار الذي كانت تفتقده تلك املناطق املعزولة لتردي الوضع األمين بوالية جيجل منذ مطلع التسعينات وقد أشرنا 

 ورغم .ك سابقا مما انعكس سلبا على تدين الكثافة السكانية ببعض بلديات الوالية وارتفاعها ببلديات أخرىإىل ذل
حماوالت الدولة يف إحياء البلديات النائية مع دخول األلفية الثالثة إال أن أهلها حبذوا املكوث يف املدن احلضرية  بعد 

  :  يلي   ماخلرائطمقارنة ااقتباسه من مكن  ماوعموما أن اعتادوا على جوها 

  .تزايد الكثافة السكانية باملراكز احلضرية ومواقع املشاريع االقتصادية وخصوصا يف مدينيت جيجل و الطاهري - 
إذ تشكل املنطقة   الطاهري وسهل واد الكبري-تركزها كذلك على ضفاف األودية وباألخص سهل جيجل - 

أهم منطقة للتجمع السكاين ) ، وامليلية- بلغيموز- الشقفة، العنصرجيجل، الطاهري، القنار ، (السهلية الرسوبية 
 .يف اإلقليم

 .اخنفاض معدالت الكثافة السكانية باملناطق اجلبلية املعزولة والفقرية إىل مقومات التنمية - 

اخلاصة بتوطن الطبيعية واملتمثلة يف التضاريس، االقتصادية و:  وبالتايل فإن توزيع السكان بالوالية قد تأثر بالعوامل
 عن الزيادة الطبيعية للسكان وحركات اهلجرة الداخلية والظروف األمنية اليت الناجتةاملشاريع التنموية، واالجتماعية 

  .مرت ا البالد يف فترة التسعينات
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II –التركيب االقتصادي للسكان :  

تصادي يف معرفة تطور وتوزيع القوى العاملة عرب خمتلف القطاعات االقتصادية ناهيك عن      يتجلى التركيب االق
استخراج معدالت البطالة بتقييم عدد السكان النشطني والعاملني فعال وحماولة ربطها بتطور معدالت النمو السكاين 

 يستلزم معرفة ما التحاليلبقبل البدء و.وأحجامها من أجل وضع أساس الوزن االقتصادي الذي مييز كل منطقة
  :املقصود من املصطلحات املتناولة يف هذا العنصر

هو معرفة تصنيف السكان من خالل مستوى العمل ونوع العمل وأهم فروع األنشطة :التركيب االقتصادي - 
 .ها يف أي رقعة جغرافيةناالقتصادية اليت ميارس

قدرته عليه يف مهنة تتفق مع استعداداته وقدراته هي حالة عدم توافر العمل لشخص راغب فيه مع  :البطالة - 
وكذلك تعرف بأا حالة تواجد األفراد العاطلني الذين يقدرون علـى العمل  وذلك نظرا حلالة سوق العمل

وهذا يعين االستخدام غري الكامل للعنصر البشري وبالتايل اخنفاض .و يرغبون فيه ويبحثون عنه وال جيدونه
 . املستوى املعيشيالدخل الفردي وتدين

 سنة 65- 15هم السكان الذين وصلوا سن العمل وينحصرون ضمن الفئة العمرية من :السكان النشطني  - 
  .وجيمعون بني املشتغلني فعال والبطالني من اجلنسني

  
  :  تطور وتوزيع القوى العاملة بوالية جيجل: أوال  

   القطاعات االقتصاديةتطور وتوزيع اليد العاملة بوالية جيجل عرب: 5جدول رقم 
  السنوات    2008 1998 1987 1977

نوع 
 النشاط

 %النسبة  عدد العمال %النسبة  عدد العمال %النسبة  عدد العمال %النسبة  عدد العمال

 26,04 44623 7,06 5852 9,98 8080 5, 17 6406 الفالحة

 4,88 8369 7,34 6079 9,64 7805 4, 18 6746 الصناعة

شغال بناء وأ
 عمومية

9581 26,20 22751 28,10 14479 17,48 49974 29,16 

 39,89 68354 68,10 56381 52,26 42312 37,9 13876 خدمات

 100 171320 100 82791 100 80948 100 36607 اموع

  2008اإلحصائي لسنة الدليل +الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                     
  :يلي  من معطيات اجلدول أعاله نستنتج ما

تطور  اليد العاملة الفعلية  بوالية جيجل من سنة إىل أخرى بنسب شبه متوازنة بني  قطاعي الفالحة والصناعة منذ - 
هذا  بالرغم من توطن العديد من الوحدات الصناعية و%9,64 لتنخفض نسبة الصناعة إىل 1998 إىل سنة 1977

وهذا راجع لألزمات و اليت  %7,34 بنسبة 1998  ليستمر االخنفاض سنة 1977مرده إىل وجود خلل يف بيانات 
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تعرض هلا هذا القطاع والتغريات اجلذرية اليت مر عليها وخصوصا يف الفترة اليت سلكت البالد التوجه من االقتصاد 
 2008 إىل تسريح العمال ليتواصل هذا االخنفاض حىت سنة املخطط إىل االقتصاد احلر مما عمدت العديد من الوحدات

  . %4,88إىل 
وهذا راجع  %20,52 إىل 2008 لترتفع جمددا سنة 1977 اخنفاض نسبة اليد العاملة بالقطاع الفالحي منذ سنة - 

  . ذي أولته الدولة ذا القطاع وتشجيع االستثمار بهلالهتمام ال
 النسب عرب خمتلف الفترات الزمنية حيث تعدى النصف من جمموع القوى  استحواذ قطاع اخلدمات على أعلى- 

  .العاملة بالوالية  مما يفسر سيطرته على احلياة االقتصادية واالجتماعية للسكان يليه قطاع البناء واألشغال العمومية 
 الفترات فقد وصلت سنة  وبالنظر إىل نسبة اليد العاملة إىل سكان اإلقليم فإننا جند أن هناك توازن نسيب  بني- 

% 28,1 لترتفع مرة أخرى إىل 1998 سنة %14,44إىل   مث%17,14 إىل 1987 لترتفع سنة %14,54 إىل 1977
 وهذا دليل على اخنفاض نسبة البطالة باإلقليم  كما يعكس هذا التطور العالقة املرتبطة بني تطور حجم 2008سنة 

  .السكان وتطور نسبة اليد العاملة
ح الفكرة أكثر وحىت تتسىن عملية التحليل واملقارنة سننتقل من املستوى الوالئي إىل املستوى البلدي وذلك وإليضا

 حسب معطيات الدليل اإلحصائي لوالية 2008 و1998بتوزيع اليد العاملة على خمتلف القطاعات االقتصادية لسنيت 
  :جيجل وانطالقا من الشكل أدناه نالحظ مايلي

جيجل ، الطاهري وامليلية عرب مجيع القطاعات :عاملة يربز يف الثالث أقطاب الرئيسية للوالية ارتفاع اليد ال - 
االقتصادية حيث يصل عددهم إىل القمة يف قطاع اخلدمات فالبناء واألشغال العمومية يليه قطاع الصناعة 

  .ومن مت قطاع الفالحة
 عن الفترة املوالية عرب أغلبية البلديات على 1998 وجود ارتفاع نسيب يف اليد العاملة لقطاع اخلدمات يف سنة - 

 حيث حظي  1998 عن سنة 2008عكس القطاعات األخرى اليت شهدت تقدما يف القوة العاملة يف سنة 
 بدعم خمتلف املشاريع من طرف الدولة عرب برامج استثمارية مست خمتلف 2000القطاع الفالحي منذ سنة 

 مما شجع الكثري من الفالحني واملنتجني على االستمرار يف هذا القطاع، أما املنتوجات الزراعية واحليوانية
بالنسبة للقطاع الصناعي فرغم تدين نسبة اليد العاملة والضعف العام به إىل أن هناك تطور ملحوظ يف القوى 

واملتوسطة  ومرد ذلك إىل التشجيعات اليت انتهجتها الدولة يف خلق املؤسسات الصغرية 2008العاملة لسنة 
وتبقى املعطيات البيانية املتعلقة بتطور وتوزيع القوى  .يف إطار دعم وتشغيل الشباب لتوفري فرص العمل

العاملة على خمتلف الفعاليات االقتصادية ختفي الكثري من احلقائق عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 .هذا ما سيعرض يف النقطة املواليةلسكان الوالية كمعدالت البطالة والسكان النشطني وغريها و
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  :تطور التركيب االقتصادي لسكان الوالية:ثانيا  

 نكتفي بعرض التطور 1987 و1977     نظرا لنقص املعطيات املتعلقة  بالتركيب االقتصادي للسكان عرب سنوات 
ة التخطيط والتهيئة العمرانية وجتدر اإلشارة إىل وجود تناقض يف  استنادا إىل تقديرات مديري2008 و1998بني سنيت 

 ومعطيات التعداد العام للسكن والسكان  باعتبار التقديرات 1998سنبينه يف هذا اجلدول لسنة  عدد السكان بني ما
  .املعمول ا يف هذه السنة أكثر دقة بتصريح موظفي املصلحة القتراا من الواقع أكثر

  2008 و1998تطور التركيب االقتصادي بوالية جيجل لسنيت : 6جدول رقم 

 2008سنة  1998سنة 

السكان  إمجايل السكان البلديات
 النشطني

معدل النشاط  معدل البطالة
 االقتصادي

السكان  إمجايل السكان
 النشطني

معدل النشاط  معدل البطالة
 االقتصادي

 35,30 18,13 46415 131470 24,82 30,05 28716 115678 جيجل

 31,70 15,14 1466 4624 20,72 67,06 847 4088 إيراقن

 13,21 11,21 1736 13141 19,67 30,41 2436 12384 العوانة

 36,08 11,02 4889 13549 22,14 28,80 2645 11945 زيامة

 34,47 14,08 26298 76284 24,37 34,57 16352 67095 الطاهري

 27,98 19,63 10119 36168 22,15 42,59 7060 31870 األمري

 34,35 15,24 9866 28720 23,84 34,51 6004 25187 الشقفة

 30,63 13,3 3317 10831 21,68 49,58 2049 9453 الشحنة

 33,96 24,96 27014 79543 24,67 10,75 17063 69163 امليلية

 28,37 14,55 6212 21897 22,81 40,95 4405 19314 معروف.س

 34,44 22,55 5402 15686 22,72 34,29 3123 13748 سطارة

 42,74 10,48 9197 21519 21,49 30,99 4027 18738 العنصر

عبد .س
 العزيز

9091 1801 18,32 19,81 10380 4794 9,14 46,18 

 34,28 9,54 8372 24425 23,73 43,51 5088 21439 قاوس

 46,06 11,22  2442  5302 22,70 41,11 1187 5228  غبالة

 32,79 15,17  4068  12405 22,14 43,82 2428 10965  بلهادف.ب

 29,41 19,06  5204  17695 21,68 44,42 3363 15513  جيملة

 35,77 15,45  632  1767 24,49 20,36 383 1564  سلمى

أوالد 
  عسكر

12780 2655 43,35 20,77 14694  3941  25,1 26,82 

 34,79 10,19  5546  15943 25,01 34,87 3438 13747  القنار

 25,42 20,93  5104  20078 17,57 54,23 3092 17599  أوالد حيي

 29,17 27,62  3447  11818 20,31 49,66 2102 10352  بين ياجيس

خريي واد 
  عجول

4612 966 53,62 20,95 5134  2626  12,15 51,15 
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  الديوان الوطين لإلحصاء+مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية  : املصدر                                                                                  

  :ستخلص مايليمن معطيات اجلدول أعاله ن
 %17 الـذي قـارب      2008رنة بسنة     وهو مرتفع مقا    %38 إىل   1998وصل معدل البطالة الوالئي سنة       - 

وهو مؤشر حمفز للوالية    %  33,98 إىل   2008ناهيك عن معدل النشاط االقتصادي الذي زادت نسبته سنة          
  .على توافر فرص العمل يف السنوات األخرية مقارنة بالعشرية املاضية

غلبيـة البلـديات وحـىت      أما إذا نزلنا إىل املستوى البلدي فنجد أن معدالت البطالة مرتفعة على مستوى أ              - 
 وهذا راجع إىل قلة فرص العمل وغلق بعض الوحدات اإلنتاجيـة كوحـدة              1998باألقطاب احلضرية سنة    

 . تعليب األمساك مبدينة جيجل

 تفوق معدالت البطالة ا املعدل الوالئي ومعظمها بلديات جبلية  وعليه فـإن              28 بلدية من أصل     14هناك   - 
وضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان هذه املناطق حيث تصل يف بلدية بن           هذه املعدالت تعكس بوضوح األ    

 مما تعترب أوساطا حمفزة للهجرة املستمرة ياجتاه املناطق األكثـر           %67,06 وايراقن إىل    %49,66ياجيس إىل   
 معـدل   ورغم اخنفاض . تطورا بالوالية مما قد ينجر من آثار سلبية على مستوى املناطق الطاردة أو املستقبلة             

 إال أنه بقي يف البلديات اجلبلية خصوصا مرتفعا عن املعدل الوالئي الـذي              2008البطالة بكل البلديات سنة     
 %.20,93 أما أوالد حيىي فقد وصل إىل %27,62 حيث قدر يف بلدية بن ياجيس ب %17قارب 

ملستوى الوالئي حيث بلـغ     أما إذا رجعنا إىل معدل النشاط االقتصادي فنجد أن هناك تطورا يف قيمته على ا               -
 ويقصد مبعدل النشاط االقتصادي بنسبة الـسكان  2008 سن  %33,98 لريتفع  إىل     1998 سنة   23,22%

النشطني أو الذين وصلوا سن العمل إىل إمجايل السكان وبالتايل فإن تزايد معدل النشاط االقتصادي قد ارتبط                 
ى الوالئي كما املستوى البلدي حيث منيز تطورا يف         بزيادة حجم السكان النشطني وهذا نالحظه على املستو       

  معدل النشاط االقتصادي عرب ااالت البلدية ماعدا بلدية العوانة اليت شهد معدل نشاطها االقتصادي تناقصا

   وذلك راجع الخنفاض حجم السكان النشطني بالرغم من      %13,21إىل % 19,67 بـ 1998         من سنة 
  اع إمجايل سكان البلدية ويرتبط ذلك عموما إىل ظهور اهلجرة جليا ذه املنطقة سواء باجتاه عاصمة            ارتف

  وبالرغم من تأثري اهلجرة الداخلية على أغلبية بلديات الوالية    . خارج حدود الوالية والبالد          الوالية أو إىل
  قرارا وتطورا يف نسبة السكان النشطني بسبب االهتمام الذي ظهر   إال أننا جند أن هناك است         وخصوصا اجلبلية

.باملناطق النائية دف فك العزلة واستقرار السكان يف العشرية األخرية        

  29,39 18,83 5014 17060 22,86 39,78 3423 14974 تاكسنة

اجلمعة بين  
 حبييب

13032 3039 36,55 23,32 14711 6711 10,22 45,62 

 46,65 14,81 2654 5689 24,71 37,63 1209 4893 برج الطهر

 31,87 33,11 3642 11426 22,18 46,82 2249 10142 أوالد رابح

 44,53 11,06 4358 9786 23,83 46,44 2052 8612 وجانة

 33,98 16,98 221456 651745 23,22 38 133123 573206 اموع
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   III – الدراسة العمرانية:  

 اليت قامت  شهدت اجلزائر حركة واسعة للسكان إىل التجمعات احلضرية نتيجة للتدخالتمنذ االستقالل         
 منها، إذ مت الصناعيةا الدولة على مستوى اال بالتركيز على تطوير خمتلف القطاعات حسب األولوية وخاصة 

توطني أهم اهلياكل باملراكز احلضرية أين الظروف مشجعة للتطور الصناعي حيث اهلياكل املينائية، طرق املواصالت 
اليد العاملة من جهة وعرفت من جهة أخرى توسع عمراين وسكاين والتجهيزات اإلدارية اليت امتصت نسبة من 

هذا التدخل على .رهيب ال يتوافق مع نوع وطبيعة توسع املدن بالدول املتقدمة الذي كان أساسه التطور التكنولوجي 
واسعة املراكز احلضرية سواء باملدن الكربى كالعاصمة أو املدن الصغرى أدى إىل هجرة قوية من الريف وحركية 

للسكان، حيث عرفت املدن منوا رهيبا على عكس منو السكان الريفيني الذي متيز بالبطء حيث بلغ عددهم 
  .19771 نسمة سنة 10.107.642 لريتفع إىل 1966 نسمة سنة 8.062.213

  %41 إىل %31ومقارنة بسكان احلضر فقد تضاعفت نسبتهم يف نفس الفترة حيث انتقلت نسبة التحضر وطنيا من 
املعطيات  حسب اإلسقاطات لعدم توفر 2008 سنة %62,59وإىل  1998سنة  %58,30 لتصل إىل 1977سنة 

  .اإلحصائية
  :الشبكة احلضرية بوالية جيجل -1

 أن هذا النمو مل يكن متركزا فقط يف املدن الكربى ولكنه اجتاح املدن الصغرى خاصة تلك كما متت اإلشارة سابقا
 لتستفيد من جمموعة 1974قيات اإلدارية إذ حظيت والية جيجل بترقيتها إىل مقر والية سنة اليت استفادت من التر

من املرافق اإلدارية واالجتماعية وحىت االقتصادية مما أثر ذلك عل تطور السكان خصوصا بني الريف واحلضر 
  :واجلدول املوايل يوضح ذلك

  تطور سكان الريف واحلضر :7جدول رقم              

  إمجايل السكان عدد سكان احلضر عدد سكان الريف نسبة التحضر سبة التريفن

82% 18% 266.863 57.794 324.657 1977 

74% 26% 351.460 120.852 472.312 1987 

55% 45% 314.295 258.913 572.685 1998 

37,41%  62,59%  238.311  398.637  636.948  2008  
  معاجلة شخصية  +الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر                                                                                        

  :نستنتج من اجلدول أعاله احلقائق التالية 

                                                  
1  Cherif Rahmani,, La Croissance Urbaine en Algérie.Alger,O.P.U 1982, p94. 
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 120.852 إىل 1977 نسمة سنة 57.794التطور السريع يف عدد سكان احلضر بأكثر من الضعف فمن  - 
 .2008 نسمة سنة 398.637 وإىل 1998سمة سنة  ن258.913 وإىل 1987نسمة سنة 

 ليحدث 1987 نسمة سنة 351.460 إىل 1977 نسمة سنة 266.863النمو البطيء لسكان الريف من  - 
  . مواليةنسمة يف السنة الـ238.311 فإىل  نسمة314.295 إىل 1998تراجع يف سنة 

األرياف يف تراجع سبة سكان ن بينما 1998 %45 لتصل إىل %18 من 1977ارتفاع نسبة التحضر منذ  - 
ومبقارنة هذه النسب باملعدل  .1998 يف سنة %55لتصبح  1977 سنة %82تدرجيي إذ كانت تبلغ 

  بينما نسبة سكان األرياف بلغت1998سنة  %58,30الوطين جند أن نسبة التحضر الوطنية وصلت إىل 
فضة باملقارنة مع املعدل الوطين وبالتايل تعترب  ازدياد وترية نسبة التحضر يف الوالية إال أا منخفرغم 41,7%

البنية احلضرية ضعيفة كون املنطقة مازلت حمافظة على الطابع الريفي الذي تتميز به ولكن هذا ال ينفي 
سنة على عدد سكان البلديات ل لإلسقاطات اليت طبقتاستنادا . التطور السكاين الذي شهدته مراكزها 

 أي أكثر من نصف سكان الوالية يقطنون املراكز %62,59ر بالوالية إىل فقد قفزت نسبة التحض 2008
  احلضرية واجلدول املوايل يوضح ذلك

  النمو احلضري بوالية جيجل: 8جدول رقم                    

  نسبة التحضر  معدل النمو احلضري  معدل النمو السكاين  إمجايل سكان احلضر  إمجايل عدد السكان  
1977  324.657 57.794 -  -  18%  
1987  472.312 120.852 3,70%  7,05%  26%  
1998  572.685 258.913 1,74%  6,60%  45%  
2008  636.948 398.637  1,1  4,24%  62,59%  

  يةمديرية التخطيط والتهيئة العمران+الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                                              
 أن النمو السكاين يف الوالية قد صاحبه منوا سكانيا يف املدن ولكن بالنظر إىل معدالت النمو - : يتضح من اجلدول 

  .فنالحظ أن نسبة النمو احلضري كانت أعلى من نسبة النمو السكاين
 من املعدل وهو أكرب %3,70 مبعدل منو وصل إىل 1987 و1977 ازدياد وترية النمو السكاين يف الفترة ما بني - 

 وإىل نسبة أقل نوعا ما وصلت %1,74لينخفض يف الفترة املوالية إىل  1%3,08: الوطين لنفس الفترة الذي قدر ب
   .وميكن القول أن هناك استقرار يف نسبة النمو السكاين بالوالية 2008 سنة %1,1إىل 
 إىل 1998 من سنة %4,24 إىل مث %6,60يف الفترة األوىل لتنخفض إىل  %7,05 سجل النمو احلضري نسبة - 

وهذا دليل على أن منو سكان املدن غري  %62,59على عكس نسبة التحضر اليت ارتفعت يف نفس السنة إىل  2008
مرتبط باملواليد والوفيات أي بالزيادة الطبيعية للسكان فقط وإمنا له ارتباطا وثيقا باهلجرة الداخلية للسكان 

ر وضوحا عن النمو احلضري بالوالية نقوم بدراسة و تقييم الشبكة احلضرية ومن أجل إعطاء صورة أكث.كذلك
 . بالوالية

                                                  
  .44، ص - التقرير األويل–املخطط الوالئي للتهيئة العمرانية   1
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   :تقييم الشبكة احلضرية بوالية جيجل - 2 

 صنفت والية جيجل ضمن ااالت شبه احلضرية ماعدا بلدية جيجل اليت 1977و 1966نتائج تعدادي حسب  
 نسمة 35065 فقد ضمت 1977 أما سنة 1966سنة  نسمة 25737صنفت حضرية حيث قدر عدد السكان ا 

وقد سطرت خطوط مميزة لتوطن اإلنسان عرب جمال الوالية .أما جتمعي الطاهري وامليلية فقد كانا جتمعني ريفيني كبريين
  :واملتمثلة يف 

  .السكان¼  ما يقارب 1977سيطرة املناطق السكانية املبعثرة حيث كان يقطن التجمعات السكانية سنة  - 
عف وزن الشبكة احلضرية مقارنة بامليزة الريفية القوية اليت تتميز ا الوالية حيث وصلت نسبة سكان ض - 

 شبه ريفية وبلدية الطاهري 1966وجتدر اإلشارة أن بلدية امليلية صنفت سنة  (%18 إىل 1977احلضر سنة 
لتتغري املوازين سنة ).بيا فقد صنفت امليلية شبه حضرية والطاهري شبه حضرية نس1977ريفية، أما سنة 

 .كما أشرنا سابقا% 62,59بنسبة حتضر وصلت إىل  2008

 .تركز الشبكة احلضرية  يف املنطقة الساحلية وسهل واد الكبري - 

ضعف ونقص التجمعات يف املنطقة اجلبلية كان من األسباب اليت ساعدت على إنشاء أول حاجز للرتوح  - 
 . الريفي

 جتمع سنة 33لينتقل إىل ) حسب اجلدول أدناه(1966 جتمع سنة 17  وصل عدد التجمعات السكانية - 
وانتقل عدد  ،2008جتمع سنة 82 وإىل 1998 جتمع سنة 79 فإىل 1987 سنة 66 ومن مت إىل 1977

 . 2008نة  س469.949فإىل  1998 نسمة سنة 427.857 إىل 1966 نسمة سنة 47940السكان م من 

  
 

   جمعات السكانيةتطور السكان بالت: 9جدول رقم 
  

  عدد السكان  عدد التجمعات  السنوات

1966  17  47.940  

1977  33  84.662  

1987  66  220.208  

1998  79  427.857  

َ2008  82  469.949  

  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر                                
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لقوي واحلركة الدائمة للسكان إىل معظم التجمعات  لسكان التجمعات يعكس االجتاه اإن النمو املهم - 
وترجع هذه . السكانية واحلضرية منها باخلصوص من جهة وإىل تضاعف عدد التجمعات من جهة أخرى

  :الدينامكية إىل عاملني أساسيني مها
راكز البلديات  والذي ساهم يف بروز مراكز جديدة متمثلة يف م1984 التقسيم اإلداري لسنة  -1    

 عن تكوين جتمعات سكانية ثانوية جديدة منبثقة عن املشايت أو املناطق املبعثرة واليت متيزت والدوائر ناهيك
  .بتضخم السكان 

احلضرية بالوالية  توزيع البلديات ذات كثافة سكانية متجمعة عالية يظهر التنظيم احلايل للشبكة -2    
وتبقى .ل الربط وتوزيع الوحدات الصناعية بتلك املراكزالتجهيزات العمومية ونوعية هياكويرتبط بوفرة  

  .املستوى ومتطرفة عن اهلياكل وعن التجمعات احلضرية الرئيسيةاملناطق اجلبلية بعيدة عن هذا 
  :اايل للتجمعات احلضرية والعمرانية بوالية جيجلالزمين والتوزيع  -3
  : التجمعات العمرانية-أ  

 47940 مركزا بعدد سكان يصل إىل 17 السكانية بوالية جيجل يف سنوات الستينات          بلغ عدد التجمعات
 مركز 66  فإىل1977 مركز حسب تعداد 33ـ سنوات إىل قرابة النصف ب10نسمة لينتقل بعد ذلك يف غضون 

 مركزا 26، 1998م عا حسب إحصائيات بني جتمعات رئيسية وأخرى ثانوية لتضم الوالية بعد ذلك 1987سنة 
ناهيك عن التجمعات  جتمع ثانوي 55 جتمع منها 82فقد وصل إىل  2008 أما يف سنة جتمعا ثانويا53رئيسيا و 

 جتمع يشكلون مقر مركز دائرة وختتلف هذه املراكز من حيث أحجامها 11املبعثرة ومن بني املراكز الرئيسية هناك 
نسمة يف  738سب أحجامها نسجل أا تنحصر مابني وتوزيعها  وبعمل مقاربة رقمية لتسلسل املراكز الرئيسية  ح

 09رقم نياجلدول و06وبالنظر إىل اخلريطة رقم  2008 حسب إحصائيات  نسمة ببلدية جيجل132.590 و إيراقن
  :تظهر هذه املقاربة مايلي بامللحق ف10و 

ان يصل إىل جيجل ، الطاهري، وامليلية بعدد سك:  مراكز منفصلة عن جمموع مراكز الوالية 3بروز  - 
 من جمموع %61 أي بنسبة 2008 سنة 236.708 لريتفع عدد السكان إىل 1998نسمة سنة 196.813

  .من إمجايل سكان التجمعات %44,35سكان جتمعات املراكز الرئيسية و 
العنصر، سيدي عبد العزيز، قاوس، : وهي  1998 نسمة سنة 5000 مراكز يزيد عدد سكاا عن 8وجود  - 

 نسمة أي بنسبة 78.878ويصل جمموع سكاا إىل .نة، وجانة، األمري عبد القادر،والشقفةالقنار، تاكس
لريتفع هذا .من إمجايل سكان التجمعات %18,43 من جمموع سكان جتمعات املراكز الرئيسية و 25,15%

 زيامة، سيدي معروف، سطارة، جيملة، أوالد حيي:  مركزا إذ أضيفت كال من14 إىل 2008العدد سنة 
وهذا دليل على النمو  %61,16 نسمة أي بنسبة 237.375مبجموع سكان يصل إىل . واجلمعة بن حبييب

   . اإقبال السكان على االستقراراحلضري الواضح هلذه املناطق و
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الزيامة املنصورية، العوانة، اجلمعة : وهي 1998 نسمة 5000 و3000 مراكز احنصر عدد سكام بني 5و - 
 من %5 من إمجايل سكان التجمعات الرئيسية و %7، سيدي معروف بنسبة ال تتعدى بين حبييب، سطارة

 واملتمثل يف مركز بلدية أوالد رابح بعدد 2008ليصبح مركزا واحدا سنة .إمجايل سكان كل التجمعات
 . نسمة3200سكان يصل إىل 

 %5 وصلت نسبة السكان ا إىل  نسمة فقد3000 و 500 مركزا واحملصورة بني 11أما باقي املراكز واليت تبلغ 
 8لتنخفض هذه التجمعات إىل . من إمجايل سكان كل التجمعات%4من جمموع سكان التجمعات الرئيسية و 

  وتبقى كال من بلدييت بن ياجيس وسلمى تصنفان كآخر مركزين %3,29جتمعات بنسبة سكان تقدر ب 
   .إىل مركز رئيسي وبالتايل انعدام السكان مالكوما بلديتني ريفيتني مل يرتقي ما مركز البلدية 

أما إذا أخدنا عدد التجمعات العمرانية فنجد نسبتها تزداد باملناطق السهلية والساحلية منها وتقل كلما             
لقادر، جيجل ،الطاهري، امليلية، األمري عبد ا: اجتهنا جنوبا حنو املناطق اجلبلية إذ تتركز غالبا يف كل من بلديات 

الشقفة، سطارة، العنصر، قاوس  وذلك كون معظمها تتوفر على سهول زراعية خصبة إضافة إىل وقوع اهلياكل 
القاعدية  واملناطق الصناعية والبنية التحتية يتلك املناطق وجتدر اإلشارة إىل ارتفاع هذه النسبة ببلدية أوالد عسكر 

 بتنميتها وفك العزلة عنها وعن البلديات ااورة وخصوصا  بلدية  رغم كوا منطقة جبلية وذلك لالهتماماستثناء
  الطاهري من جهة وتوفرها على مساحة زراعية معتربة من جهة أخرى مما ساعد على استقرار السكان 

قلة نسبة التجمعات تتركز باملناطق اجلبلية احملضة مثل ايراقن، وجانة، برج الطهر، بن ياجيس، أوالد حييي،  - 
غبالة وهذا راجع للطبوغرافية املعقدة وقلة املرافق املساعدة على املعيشة والظروف األمنية اليت مرت سلمى و

 .ا املنطقة مما تسبب يف صعوبة ظروف احلياة وتقلص عدد السكان وبالتايل قلة التجمعات السكانية

  
  تطور معدل النمو بالتجمعات: 10رقمجدول 

 
 معدل منو سكان التجمعات  الوالئيمعدل النمو السكاين  طينمعدل النمو السكاين الو السنوات

1966-1977 3,21%  2,45% 5,03% 

1977-1987 3,06%  3,50% 8,89% 

1987-1998 2,15%  1,73% 5,82% 

1998-2008 1,72%  1,1% 1,5% 

  معاجلة شخصية: املصدر                                                                                                         
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 وبعمل مقارنة خاطفة ملعدل النمو السكاين ومعدل منو سكان التجمعات بالوالية عرب خمتلف الفترات استنادا إىل - 
 وعن  عن املعدل السكاين العام1977- 1966نالحظ ارتفاع معدل النمو السكاين للتجمعات منذ  10 اجلدول رقم

 أين %8,89  وذلك لتركز السكان باملراكز الرئيسية للبلديات وقد زادت هذه النسبة بالفترة املوالية إىلاملعدل الوطين
 يف فترة %5,82ارتقت العديد من البلديات إىل مراكز دوائر والعديد من القرى إىل مراكز بلديات مث انتقل إىل 

 1998- 1987لوالية حيث اخنفض يف الفترة من  وهذا ما سجلناه يف معدالت النمو السكاين العام ل1998- 1987
مقارنة بالفترة السابقة وهذا راجع لعاملني أساسيني أوهلما اخنفاض الزيادة الطبيعية بسبب الظروف االقتصادية اليت متر 

 وقد صنفت عليها البالد وثانيها الظروف األمنية الصعبة واليت شجعت اهلجرة إىل خارج الوالية حبثا عن االستقرار
  . نسمة19126- :  كوالية طاردة للسكان حيث قدر صايف اهلجرة ب1998الوالية سنة 

معدل النمو    وهو يقارب%1,5 أين وصل إىل 2008- 1998وقد شهد هذا املعدل  سقوطا حرا يف الفترة ما بني 
جرة اليت شهدا ما يفسر اخنفاض موجة اهل %1,72 وأقل من املعدل الوطين الذي بلغ %1,1 البالغ السكاين العام

  .املراكز العمرانية يف فترة التسعينات واستقرار األوضاع األمنية للمنطقةأغلب 
 : ومبالحظة الشكلني أدناه جند مايلي- 

 حيث كانت 2008- 1998و  1998- 1987اختالف كبري بني معدالت منو التجمعات للفترتني ما بني  •
اليت أعطت معدالت منو سلبية وإيراقن دا بلدييت برج الطهر، مرتفعة جبميع بلديات الوالية بالفترة األوىل ماع

مما يفسر عملية الطرد اليت متارسها على السكان وذلك راجع لظروف املنطقتني بتلك الفترة لسكان التجمعات 
تني إىل  االقتصادية واألمنية على السواء، لتنعكس األمور يف الفترة املوالية وتتحول املراكز العمرانية بالبلديسواء

مراكز جذب واستقرار السكان احملليني بعد التحسن النسيب للظروف املعيشية واألمنية وتصبح التجمعات 
العمرانية لكال من بلدييت وجانة وغبالة تسجالن معدالت سلبية مما يفسر استمرارية هجرة السكان من هاتني 

 . املنطقتني

النمو العام بالفترة األوىل يعود بصورة أساسية إىل حركة إن ارتفاع معدل منو املراكز العمرانية عن معدل  •
اهلجرة الداخلية داخل البلدية نفسها من املناطق املبعثرة احمليطة بالتجمعات العمرانية  وخصوصا بالبلديات 

سيما الريفية واجلبلية منها مما يعطي انطباعا بفعالية اهلجرة الداخلية يف إحداث تباين منو املراكز العمرانية ال
أن اهلجرة اخلارجية حمدودة وغري مؤثرة باإلضافة إىل ارتفاع نسبة املواليد واخنفاض معدالت الوفيات 

 .كما مر معنا سابقا يف الدراسة السكانية

معدل منو املراكز العمرانية الرئيسية  بالفترة األوىل قريب من معدل النمو العام للمراكز الذي وصل إىل  •
 %5,71: بينما مدينة الطاهري فقدر ب %5,02صل معدل منو جتمعاا إىل  فمدينة جيجل و5,83%

وتبقى  %4,87: أما معدل منو جتمعات مدينة امليلية فهو أقل بقليل من املعدل العام للوالية حيث قدر ب
املراكز الصغرية واملتوسطة ذات معدالت منو مرتفعة تفوق بكثري املعدل العام للوالية حيث وصلت 

  مما يفسر أثر الترقية اإلدارية يف منو%12,18 والعوانة %18,18، بن ياجيس %12,40 مثال بتاكسنة
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اليت توضح أحجام سكان التجمعات العمرانية واملناطق املبعثرة بوالية جيجل لسنيت  06من اخلريطة رقم وانطالقا 
  :يلي فإننا نالحظ ما 2008و 1998

د نسبة السكان باملناطق املبعثرة يف غالبية بلديات الوالية وخصوصا اجلبلية منها حيث تفوق يف كل من ازديا - 
 وتتضاءل نسبتها كلما اجتهنا إىل %90 ويف بن ياجيس %80بلدية إيراقن، سلمى، بلهادف، أوالد حيىي 

ة املنتجة والقريبة من متطلبات املناطق السهلية ذات األراضي اخلصبة أين يتجمع الناس حول األراضي الزراعي
إذ تقدر نسبة السكان املبعثرين ببلدية القنار مثال .احلياة اليومية واملتوفرة على اهلياكل والتجهيزات الضرورية 

كما تنخفض باألقطاب احلضرية الرئيسية بالوالية حيث  %2,36 أما واد عجول فتصل إىل %0,99ب 
ها على كل التجهيزات احلضرية فضال عن اخلدمات اإلدارية  لتوفر%2,51تصل بعاصمة اإلقليم إىل 

 .والصحية والتعليمية مما شكل اهليكل التنظيمي للمراكز العمرانية  وقلص من املناطق املبعثرة هلا

بسبب وجود مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية كوفرة األراضي % 2,99كما وصلت ببلدية الطاهري إىل 
، املنطقة الصناعية ومطار فرحات عباس مما )يتقامسها القطاع اخلاص والتعاونيات النموذجية (الزراعية اخلصبة

أما بلدية امليلية فرغم ارتفاع . شجع سكان التجمعات املبعثرة احمليطة ا إىل الرتوح والتكتل يف جتمعات عمرانية
وهي نسبة % 16,46طق املبعثرة وصل إىل حجم التجمعات العمرانية ا وازدياد عددهم إىل أن نسبة سكان املنا

متوسطة على العموم تعكس الطبيعة الريفية اليت مازلت مميزة للمنطقة نوعا ما رغم املقومات احلضرية اليت تتمتع 
ا  ولكن هذا ال يعين أا ليست من األقطاب  املسيطرة على التجمعات السكانية بالوالية إىل جانب مدينيت 

لرغم من عدم قدرة هذه املدن على هيكلة وتنظيم الشبكة العمرانية ملناطق نفوذها والرقي ا جيجل والطاهري با
إىل جتمعات عمرانية حضرية فعلية إذ يتصف منو معظم التجمعات السكانية بالفوضى والعشوائية لعدم خضوعه 

  .  عرب الزمنإىل خمططات تنظيمية وإىل أدىن مراقبة عند إقامتها أو تطورها العمراين والسكاين
كذلك التوزيع اايل للتجمعات يوحي بعدم التوازن ضمن تسلسل الشبكة احلضرية، هذا االختالل الذي ظهرت 
بوادره يف املاضي زاد حدة حاليا رغم خمتلف خمططات إعادة التوازن املطبقة من طرف السلطات العمومية عن 

  .ابعة وخمتلف عمليات توطني التجهيزاتطريق تنظيم اال بواسطة الترقيات اإلدارية املتت
 :املراكز احلضرية - ب

  عند عرض تطور حجم سكان املراكز احلضرية منذ الستينات جند أن معدل النمو احلضري للوالية ميثل أدىن معدل 
 تغري اخلريطة ومع  ،19661 سنة %8و1977 سنة %13التحضر على مستوى الشرق اجلزائري حيث مل يتجاوز 

 حظيت العديد من املناطق من الترقية إىل مقر دوائر وواليات أين استفادت 1984 مث 1974 يف اجلزائر سنة اإلدارية
من متركز الوظائف اإلدارية واملرافق االقتصادية مما مسحت خبلق ديناميكية سكانية داخل ااالت الوالئية و استنادا إىل 

   زمين للمراكز احلضرية بالوالية والذي ميثل تطور عدد سكان واليت تظهر التوزيع اايل وال07رقم  اخلريطة

                                                  
  .201 ص ،- حالة إقليم جيجل–ناطق اجلبلية بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف امل  1
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  توزيع أحجام سكان التجمعات العمرانية: والية جيجل :06خريطة رقم 
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  :احلضر بوالية جيجل حنصر تطور النمو احلضري بالوالية عرب املراحل التالية
 من جمموع التجمعات العمرانية 9661صنف عرب الوالية جتمع حضري واحد سنة : 1977-1966: املرحلة األوىل 

 كما سلف %8 نسمة ومبعدل منو حضري بلغ 25639املتواجدة واملتمثل يف مدينة جيجل حبجم سكاين وصل إىل 
الذكر أما مركز امليلية فاعترب شبه ريفي والطاهري فقد كان مركز ريفي حسب التصنيف املعتمد من طرف الديوان 

فاض النمو احلضري للوالية ذه الفترة كوا صنفت ضمن الواليات الطاردة الوطين لإلحصاء، ويعود سبب اخن
للسكان نتيجة للركود االقتصادي وقلة اخلدمات الضرورية كالصحة والتعليم وضعف البنية التحتية السيما شبكة 

  .الطرق اليت تربط التجمعات العمرانية مما جعلها تعيش يف شبه عزلة
 ساكن 266863 نسمة مقابل 57794 قيمة 1977بلغ عدد سكان احلضر سنة  : 7198-1977:املرحلة الثانية

ريفي مما يعطي االنطباع األويل على أن الوالية يغلب عليها الطابع الريفي وقد كان تركز سكان احلضر مبراكز الدوائر 
ت إىل والية ميلة يف التقسيم واملتمثلة يف جيجل، الطاهري وامليلية ولإلشارة فقد مت إمهال دائرة فرجيوة كوا انضم

، حيث متت ترقية العديد من املناطق بوالية جيجل إىل مراكز بلديات ودوائر مما جعلها مناطق 1984اإلداري لسنة 
جذب سكاين وبالتايل ارتفاع وترية منو السكان عموما وسكان احلضر خصوصا لتضاف كال من بلدييت العنصر 

وقد احتلت  مدينة جيجل الصدارة بنسبة حتضر  1987ناطق احلضرية بالوالية سنة واألمري عبد القادر إىل قائمة امل
   .%44 فامليلية ب %51 تليها بلدية الطاهري ب %90تصل إىل 

 وهذا دليل على %50ولو أخذنا نسبة سكان احلضر إىل سكان الوالية فإن مدينة جيجل تربز كذلك بنسبة تفوق ال
هذه البلدية بقصد التعليم واالنتفاع باخلدمات األخرى وعوامل الطرد اليت تدفع شدة عامل اجلذب الذي تتميز به 
  .بسكان الريف إىل االستقرار باملدن

  : فممكن تصنيف البلديات احلضرية بالوالية حسب املقياس التايل1987أما إذا رجعنا إىل نسبة التحضر سنة 
  . من السكان ببلدية جيجل%90: حتضر مرتفع  - 
 . من السكان يف كل من األمري عبد القادر، الطاهري وامليلية%52-30من حتضر متوسط  - 

 . من السكان يف بلدية العنصر%30حتضر منخفض أقل من  - 

 إىل 1987 سنة %26شهدت هذه املرحلة ارتفاعا يف نسب التحضر بالوالية فمن  : 1998-1987: املرحلة الثالثة
 كمراكز حضرية وهي كال من بلدية 1987 اليت صنفت سنة  بانضمام أربع بلديات إىل اخلمسة1998سنة % 45

  :يلي الشقفة، سيدي عبد العزيز، قاوس وتاكسنة وقد صنفت البلديات احلضرية حسب نسبة التحضر كما
  . من السكان يف كل من بلدية جيجل، الطاهري وسيدي عبد العزيز%92 إىل %70من : حتضر مرتفع -1
 .يف كل من بلدية امليلية، الشقفة، قاوس والعنصر من السكان %70-  50من : حتضر متوسط -2

 . يف كل من األمري عبد القادر وتاكسنة%40أقل من :  حتضر ضعيف -3
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تبني أحجام سكان احلضر عرب البلديات حيث  08:واخلريطة رقمولكن لو أخذنا حجم سكان احلضر فاألمر خمتلف 
 نسمة فبلدية امليلية ب 51311: ـ نسمة تليها بلدية الطاهري ب106306:ـجند أن أكرب نسبة مستقرة ببلدية جيجل ب

  . نسمة6600:ـب  نسمة لتصل أدىن نسبة ببلدية سيدي عبد العزيز39196
 على مستوى 2008جتدر اإلشارة أنه لعدم توفر معطيات الشبكة احلضرية لسنة:  8200- 1998:املرحلة الرابعة

الديوان الوطين لإلحصاء مت عمل إسقاطات على سكان املراكز الرئيسية لبلديات والية جيجل بالتنسيق مع مصاحل 
احلد األدىن لسكان التجمع الرئيسي :  عتماد على معياريني ومهامديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية جيجل باال

عرفت هذه  فأكثر من إمجايل سكان البلدية داخل التجمع الرئيسي وبالتايل %60نسمة و تركز 5000يصل إىل 
وهذا راجع لتطور البنية احلضرية املنعكسة عن التغريات  1%62املرحلة تطورا ملحوظا يف نسبة التحضر حيث فاقت 

اجلذرية اليت حتدث يف كل مرحلة بالوالية يف اهلياكل االقتصادية والقاعدية واالجتماعية عرب أقطاب الوالية وخصوصا 
الرئيسية منها مما يشجع حركات اهلجرة الداخلية وأكثر النسب ارتفاعا جندها تتوزع يف كل من بلدية جيجل 

بلديات فقط كاملرحلة  9لبلديات احلضرية حمدود بوبقي عدد ا %59:ـ، امليلية ب%77:ـ الطاهري ب، 2%98:ـب
 وتنضم كال من القنار رغم ارتفاع عدد السكان لتتراجع كال من بلدية األمري وتاكسنة عن هذا التصنيف السابقة
 ورمبا يرجع ذلك إىل اجتاه السكان إىل املراكز الثانوية كاألمري مثال أين شهد جتمع تاسوست انتعاشا بعد ووجانة
 حيث وصلت بوجانة مثال %60كما نلحظ ارتفاع نسبة التحضر إىل أكثر من .  القطب اجلامعي هناك تأسيس

وهي أكثر من نسبة حتضر قطيب الطاهري وامليلية ومرد ذلك جتهيز مراكز هذه البلديات بتوفري متطلبات اخلدمة  89%
ين تتوفر اخلدمات ناهيك عن سهولة الوصول وبالتايل فأغلبية سكاا نزحوا من قرى واملداشر ليتوطنوا باملراكز أ

ومع ذلك يبقى توزيع املراكز احلضرية غري متجانس جماليا مما يسبب التضخم عربها إىل املدن الرئيسية كالطاهري وجيجل
السكاين باألقطاب الرئيسية وخصوصا عاصمة الوالية اليت كانت نسبة عدد سكان احلضر إىل إمجايل سكان اإلقليم 

  .ن تعداد آلخر لتبقى هناك عالقة وطيدة بني حركية السكان الداخلية وزيادة عدد سكان احلضر تتزايد م
املراكز الرئيسية العمرانية لبلديات والية جيجل قمنا مدى هرياركية  ملعرفة: لمراكز العمرانيةالتراتب احلجمي ل -4

 براوينغ وجيمسة مدى تطابقها مع قاعدة الذي يتميز بترتيب أحجام املدن ملعرفبراوينغ وجيمس بتطبيق قانون 
كدليل على النضج االقتصادي ملدن أي إقليم حسب اعتقاد العلماء وذلك باالعتماد على بيانات التعداد العام للسكن 

 آخذين بعني االعتبار مبدأ الرتبة واحلجم السكاين دف حتديد احلجم املثايل لتوزيع املراكز 2008والسكان لسنة 
  : وفقا للخطوات التاليةبراوينغ وجيمس وتتحقق قاعدة العمرانية

  .، وأعطيت لكل مركز رتبةترتيب املراكز العمرانية ترتيبا تنازليا حسب أحجامها  - 
 .حساب مقلوب كل رتبة - 

 .مجع مقاليب الرتب - 

                                                  
1 : [B\5Z? I]D^?ا [;_M = [BI]D?2ت اB:Z;?2ن اcE 4:د d?2JH2?/100*إJHإ[B\5?2ن اcE 4:د d  
  
2  : [B:Z;Z? I]D^?ا [;_M =d_3eI?ا fآIJ?2ن اcE 100*4:د/ [B:Z;?2ن اcE d?2JHإ  
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 .حساب جمموع سكان املراكز العمرانية - 

اكز العمرانية على جماميع مقاليب الرتب والنتيجة متثل احلجم السكاين املثايل ألول قسمة جمموع سكان املر - 
 .وأكرب حجم مركز عمراين

قسمة احلجم املثايل للتجمع العمراين ذو الرتبة األوىل على اثنني للحصول على احلجم املثايل للمركز العمراين  - 
 . وهكذا حىت الوصول إىل آخر مركز عمراينالثاين وعلى ثالثة للحصول على املركز العمراين الثالث

مث جتمع الفروق بغض النظر عن اإلشارة اليت  .عمراينحساب الفرق بني احلجمني املثايل واحلقيقي لكل مركز  - 
 فاموع يقسم على اثنني فالناتج هو احلجم السكاين الذي أدى إىل اختالل التوازن بني مراكز .تسبق الناتج

ث هذا احلجم املفترض توزيعه على املراكز العمرانية اليت يكون حجمها احلقيقي أقل من حي: اإلقليمياال  - 
 .احلجم املثايل لكي يتحقق مبدأ التوازن العمراين

بامللحق  18املنجز انطالقا من اجلدول رقم09طبيق هذا القانون على املراكز الرئيسية نتحصل على الشكل رقموبت
عمرانية عن خط االحندار أي عدم تطابق منظومة املراكز العمرانية مع قاعدة والذي يوضح احنراف املراكز ال

 حيث جند كال من مدينة جيجل، الطاهري وامليلية فوق خط االحندار أي أن أحجامهم أكرب من براوينغ وجيمس
واحلجم  .احلجم املثايل يف حني جند باقي املراكز حتت خط االحندار فهي ذات أحجام اصغر بكثري عن الالزم 

فهذه املقاربة دليل ) 18 رقم انظر اجلدول (20472=408944/2:املفترض توزيعه على املراكز العمرانية يقدر ب
عن تركز االستثمارات واملشاريع االقتصادية اته األقطاب وبالتايل ارتفاع الدخل الفردي ا واخنفاضه بباقي 

 استقطاب إشعاعاتعاين إذا من التهميش االقتصادي مما ولد التجمعات األخرى لنقص املشاريع االقتصادية فهي ت
وعلى هدا األساس البد من االهتمام بتوجيه للسكنات وسبب االنتشار الفوضوي  األقطابالنازحني إىل تلك 

التعليمية، الصحية :عجلة التنمية حنو تلك التجمعات بتأسيس املنشآت القاعدية وتوفري اخلدمات الضرورية 
يف جتمعات أكثر حجما وتوفرا ملقومات  للتمكن من القضاء على التهميش للنهوض ا أو دجمها تدرجييا واإلدارية 

احلياة االقتصادية واالجتماعية وذلك للتقليل من الفوارق االية املوجودة باإلقليم الوالئي وإحداث نوعا من 
 .التوازن بني املراكز الرئيسية

IV- دراسة حركة السكان:  

د حبركة السكان انتقال اإلنسان من بيئة إىل بيئة أخرى جديدة دف االستقرار أو ما يعرف باهلجرة على يقص  
خمتلف أشكاهلا وبدأت تتطور مبنطقة الدراسة مع بداية الثورة التحريرية  من طرف سكان األرياف واجلبال حبثا عن 

 بإلقاء نركز يف دراستنا على اهلجرة الداخلية للسكاناالستقرار واألمن يف املدن وإن تعددت أشكال اهلجرة فإننا س
 انتقال تالضوء أوال على اهلجرة الداخلية خارج حدود جمال الدراسة مث ننتقل إىل احمليط الداخلي للوالية وحيثيا

  . سكان بني أقطابه والذي يدخل يف صميم موضوع البحث
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  :)واليةاهلجرة خارج جمال ال( اهلجرة الداخلية اإلقليمية -1

الداخلية اإلقليمية حركة السكان بني الواليات ، و تعترب والية جيجل   جزء من اإلقليم الشرقي للوطن  تتناول اهلجرة
 وكانت هذه الفترة طاردة للسكان و مرد 1998-  1987 فرد بني تعدادي 19126- جند ان صايف اهلجرة قد بلغ 

يت كانت تعاين منها الوالية ، وكانت اهلجرة اخلارجة أكثر أمهية من ذلك غالبا إىل الظروف األمنية غري املستقرة ال
   :اهلجرة الوافدة على النحو التايل

 فرد وكان اجتاههم 28658بلغ عدد السكان املغادرين من والية جيجل  :اهلجرة اخلارجة من والية جيجل -1.1  
ة عالية حنو والية قسنطينة حيث استقبلت نسبة  فرد بوتري16051عموما حنو واليات الشرق اجلزائري بعدد يصل إىل 

 من جمموع املهاجرين إىل أجزاء الوطن وهي أكثر الواليات %15,72 من جمموع املهاجرين حنو شرق البالد و 28%
ذ جذبا ملهاجري والية جيجل من املناطق الواقعة يف جمال نفوذها نظرا لألمهية اإلقليمية اليت تتمتع ا مدينة قسنطينة من

 ملا %15,50 مغادر أي بنسبة 2489 ـوجود عامل القرب وسهولة االتصال، مث تليها والية سطيف ب وقت بعيد مع
نتائج إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء لسنة وبتطلعنا إىل .حتظى به كذلك مكانتها تنمويا ضمن اإلقليم الشرقي

 مث تأيت منطقة الوسط %56 النسبة األكرب إذ تصل إىل جند أن تيارات اهلجرة املتجهة حنو الشرق تستحوذ على1998
 كلم فرغم 359 حيث ترتكز دائرة االستقطاب ا على العاصمة بشعاع استقطاب تصل مسافته إىل %37,34بنسبة 

بعد املسافة وصعوبة االتصال إال أا تلعب دورا رئيسيا يف جذب السكان إليها من والية جيجل ومن خمتلف جهات 
القطر وتتوفر على العوامل املساعدة على جذب تدفقات املهاجرين فهي أول قطب جاذب على  عاصمة كواالوطن ل

أما منطقيت  الغرب واجلنوب اجلزائري فإن دائرة االستقطاب تتقلص إىل نسبة تدفق تصل إىل .املستوى الوطين
من الوالية تتجه صوب الشرق اجلزائري باجلنوب وبالتايل تبقى تيارات اهلجرة اخلارجة 1 %3,10 بالغرب و 3,67%

 كلم ووالية 146 بشعاع استقطاب يصل إىل: عموما وتنجذب حنو ثالثة دوائر استقطاب رئيسية وهي قسنطينة
 كلم وهذا يعكس الدور التنموي واحلضري اللذان حتظى ما هاتان 137بشعاع استقطاب يصل إىل : سطيف 

ضف إىل ذلك بروز العاصمة جباذبية معتربة ملا تقدمه  أ. الواليات احمليطة االواليتان مما جيعلهما حمط جذب لسكان
من خدمات حمفزة لكل من ينتقل إليها حبثا عن االستقرار واألمن من جهة وحماولة من املهاجرين من حتسني ظروف 

  .حيام من جهة أخرى
رة اخلارجة  حيث استقبلت الوالية يف تلك تعترب شحيحة مقارنة باهلج : اهلجرة الوافدة إىل والية جيجل -2 .1

 من جمموع الوافدين من والية الشرق اجلزائري وخصوصا من والية ميلة للقرب الذي تتمتع به جماليا %44الفترة 
فواليات اجلنوب ب % 33,29مث تأيت واليات الوسط بنسبة . وحبكم االنتماء اإلداري لبعض بلدياا يف السابق

 ليستقر معظم الوافدين باألقطاب الرئيسية للوالية حيث بلغت كثافة %3,89يات الغرب بـ  وأخريا وال18,35%
 أما باقي %12مث تأيت بلدية امليلية بـ % 15 فبلدية الطاهري بـ %25,14اهلجرة الوافدة إلـى بلدية جيجل 

يات هي البارزة حسب  وكانت مسامهة ست وال%5البلديات فاستقبلت نسب ضئيلة من الوافدين مل تتعد كثافتهم 
                                                  

1 :ONS,les migration  internes inter-communales.RGPH 1998.   
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، %10، قسنطينة بـ %11 ، بشار وميلة بـ %17معطيات الديوان الوطين لإلحصاء وهم اجلزائر العاصمة بـ 
 وكان استقرار أغلبيتهم بالسهول اخلصبة للوالية ويف مقدمتها %4وأخريا والية سكيكدة بـ % 8سطيف بـ 

  : والزيامة املنصورية وقاوس حسب مايوضحه املخطط البياين املوايلجيجل ، الطاهري وامليلية كما أشرنا سابقا فالعوانة
  10 :الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وتكمن األسباب عموما وراء األعداد املرسلة من الوافدين من الواليات ااورة  فيمايلي
كدة وميلة البحث عن ظروف معيشية أفضل بالنسبة للمناطق اجلبلية خصوصا التابعة لكل من والييت سكي - 

ااورتان حلدود والية جيجل وأكرب دليل هو ارتفاع كثافة اهلجرة املتجهة من والية سكيكدة إىل بلدية 
  .امليلية كما يوضحه املخطط

ارتفاع املشتغلني بوظائف الدولة سواء املدنية أو العسكرية جعل كثافة اهلجرة الوافدة من والية بشار وباقي  - 
 .ةاملدن الكربى تكون مرتفع

  . عودة السكان األصليني الذين كانوا يقطنون العاصمة إىل مواطنهم األصلية - 
بامللحق واخلاص بصايف اهلجرة الداخلية بوالية جيجل من وإىل الواليات ااورة،  21أما إذا رجعنا إىل اجلدول رقم 

ثر البلديات استقطابا للمهاجرين داخل اال الوطين وأك)  فردا18807ـ(جند أن الوالية طاردة للسكان بقيمة بلغت 
  . فردا100+ فردا مث خريي واد عجول ب149: + فردا فقاوس ب640:+من خارج الوالية جند كال من الطاهري ب

 مغادر يف حني وصل عدد 9103 ـوقد شهدت بلدية جيجل أكثر نسب املغادرين منها إىل الواليات ااورة ب
 فردا وهذا دليل على أن البلدية على صعيد اهلجرة الداخلية 6570جرة فبلغ ـ  وافدا أما صايف اهل2533الوافدين إىل 

اهلجرة الوافدة إىل أهم البلديات   
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وطنيا تلعب دور منطقة طاردة للسكان أكثر من جاذبة هلم، يف حني جند كال من الطاهري، األمري، قاوس، وخريي واد 
الستقرار داخل جماهلم عجول يتميزون بصايف هجرة موجب على الصعيد الوطين كون سكان هذه املناطق مييلون إىل ا

أكثر من املغادرة إىل الواليات ااورة نظرا لتدين ظروف املهاجرين حمليا وعدم قدرم على تكاليف االنتقال إىل أبعد 
  .من جمال واليتهم مما يفضلون االستقرار حمليا

  ):اهلجرة داخل حدود الوالية( ة احملليةاهلجرة الداخلي -  2 

 النتائج  حال دون إعطاء1987 و 1977يقة املتعلقة باهلجرة الداخلية يف كل من تعدادي إن غياب املعلومات الدق
املرجوة خالل تلك السنوات وبالتايل مت اللجوء إىل تطبيق بعض الطرق اإلحصائية اليت تناولتها الكثري من املراجع، 

، 1966الية جيجل لسنوات واعتمادا على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء فيما خيص عدد سكان بلديات و
وجتدر اإلشارة إىل .  ومعدل النمو الوطين مت تطبيق القانون التايل الستخراج صايف اهلجرة لكل بلدية1987، و1977

أنه مت االحتفاظ بنفس اال البلدي يف كل من السنوات الفارطة الذكر رغم التقسيم اإلداري الذي اختلف من فترة 
 فقد استخدم التقسيم 1998 إىل 1987انينات وهذا إلعطاء نوعا من الدقة يف النتائج أما من السبعينات إىل فترة الثم

  .  بلدية مع التنويه أن اال مل يتغري يف كل التعدادات28اإلداري اجلديد الذي يضم 
   : قانون صايف اهلجرة املطبق

   M = P1-[P0 x ( 1+ X)n]1 
 : M    صايف اهلجرة 

  P1: لفعلي للسنة احلالية من التعدادعدد السكان ا    

 P0:   عدد السكان الفعلي للسنة السابقة من التعداد   

 X:       معدل النمو السكاين الوطين بني تعدادين

  n :  عدد السنوات الفاصلة بني تعدادين     

 ة املرفقاألشكال أدناه  إىلتترمجواليت بامللحق  26 و25 ،23،24ل رقم اوبتطبيق هذه املعادلة مت إفراز اجلدو
 للمناطق اجلاذبة والطاردة للسكان مبجال والية جيجل واستنادا إىل ذلك مت دراسة وحتليل حةاملوض 09ة رقم باخلريط

  :اهلجرة الداخلية بالوالية عرب املراحل التالية
   1977 -1966 :  املرحلة األوىل– 1

جيجل، :  ضمت أربع دوائر هي 1974 إىل مقر والية سنة  بترقية جيجل من مقر دائرةاتسمت هذه الفترة       
الطاهري، امليلية ، وفرجيوة وكون دائرة فرجيوة أصبحت فيما بعد إداريا تابعة لوالية ميلة مت استبعادها من هذه 

  .الدراسة
  

                                                  
1 D .LEKEHAL ABDELOUAHAB ,Base économique et rôle spatial des petites villes dans l’est Algérien - essai de 

typologie.  Institut des science de la terre, université de Constantine,1996, P 72 . 
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  )توزيع مناطق الطرد واجلذب: والية جيجل (9: خريطة رقم
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   :11الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف هذه الفترة مما  يوضح أن الوالية كانت طاردة للسكان )  فرد16883 –(وصل مقدار صايف اهلجرة بالوالية إىل 
 11نظرا لقلة االستثمارات املوجهة إليها ولصعوبة الظروف املعيشية واالية احمليطة بسكان املنطقة فمن الشكل رقم 

  .اذبة للسكان مقابل ثالثة عشر بلدية  طاردة هلمواخلريطة املرفقة نالحظ وجود ثالث بلديات ج
كما أن )  فردا3453(+أما الطاهري فقد بلغت الذروة بقيمة )  فرد505(+ وصل صايف اهلجرة إىل لدية جيجلبففي 

أما بلدية سيدي عبد العزيز فقاربت الصفر وبالتايل فهي األقل ) فردا 275(+بلدية العنصر احتلت املرتبة الثالثة بـ 
وإذا أردنا تفسري استقطاب هذه األماكن للسكان يف تلك الفترة فهو ناتج عن .الفترة طقة طردا للسكان يف تلكمن

  موقع البلديات السالفة الذكرأوال على الشريط الساحلي وثانيا على تـوفرها على سهول زراعية خصبـة منتجـة
  .اهري وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل املوايلضف إىل ذلك توطن بعض الوحدات الصناعية يف كل من جيجل والطأ 

إن وجود عامل الطرد عرب أغلبية بلديات الوالية ما هو إال انعكاس صعوبة اال اجلغرايف املميز للمنطقة إذ تشكل 
نظرا لغياب املعطيات ال ميكننا معرفة وجهة و).10انظر اخلريطة رقم (  الوالية من تضاريس %80اجلبال نسبـة 

ملناطق الطاردة ولكن أغلب الظن أن وجهتهم كانت صوب البلديات الرئيسية بالوالية وإىل الواليات ااورة سكان ا
وللمدن الكربى خصوصا كقسنطينة والعاصمة وعنابة ،فحسب الديوان الوطين لإلحصاء فقد قدر صايف اهلجرة 

وطنيا بالنسبة للواليات الطاردة للسكان ) 19( روهي حتتل املرتبة التاسع عش،1) 4,34- (بالوالية يف هذه املرحلة بـ 
 :حيث بلغت نسبة املغادرين من جيجل إىل قسنطينة  الواليات استقطابا لسكان والية جيجل هي املدن الكربىوأكثر
وأقل والية استقبال للمهاجرين هي عنابة بنسبة  %4,1فوالية سطيف بـ   %37,8مث تليها العاصمة بنسبة  % 39,5
3,7 %2.   

                                                  
  .30، ص 1977التعداد العام للسكن والسكان .هجرة السكان اجلزائريني ما بني الوالياتالديوان الوطين لإلحصاء ،   1
  .21، ص املرجع نفسه  2
  


a) ا�9�ة ����5 ��� ��D7ة 1977-1966h
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وقد متيزت هذه الفترة يف اجلزائر ككل  بظهور ما يسمى باهلجرة الزراعية واليت سامهت يف إنعاش اهلجرة الريفية 
اعية من طرف الفالحني لعدم توفريها الدخل الكايف من جهة ولضعف القاعدة الزراعية من روذلك هلجرة األراضي الز

الشكل املطلوب واستمرارية استعمال الوسائل التقليدية مما جهة أخرى بسبب الضعف التقين للمكننة وعدم توفرها ب
أثر سلبا على مردودية اإلنتاج رغم شساعة األراضي الزراعية يف كثري من املناطق ناهيك عن غياب االستثمارات 

ياسة كما اجتهت الدولة يف أواخر الستينات إىل بعث س. الزراعية وزيادة أحجامها يف قطاع البناء واألشغال العامة
التصنيع وإجناز الوحدات الصناعية عرب خمتلف املدن الكربى واليت كانت متارس مفعوهلا اجلاذب للسكان وحىت املدن 
الناشئة، فكل هذه األمور جمتمعة أغرت سكان األرياف إىل تغيري يبئتهم من أجل احلصول على دخل مرتفع يؤمن هلم 

  .سبيل العيش الرغيد
   1987 -7719  :لثانية املرحلة ا– 2

 وذلك عن طريق غرس حمفزات بالتشغيل احلضري هذه املرحلة على مستوى اال الوطين بتنمية ما يسمى اتسمت   
االستقرار باملناطق اليت مت ترقيتها إىل مراكز دوائر وبلديات حيث أنشأت خمتلف املرافق اإلدارية كالبنوك واملؤسسات 

 11 بلدية و28وقد قسمت والية جيجل يف هذه املرحلة إىل . ة والترفيهيةالصحية والتعليمية والتجهيزات التجاري
  .دائرة أين كان األثر الكبري واضحا يف تغري صايف اهلجرة من الفترة السابق إىل هذه املرحلة

  12الشكل 

  
  إىل وجود سبع بلديات ذات صايف هجرة موجب وهي12 واملرفق بالشكل رقم بامللحق 25 اجلدول رقمويوضح 
  وهذا ما يؤكد أثر الترقية اإلدارية اليت تطرقنا.جيجل، الطاهري، امليلية، العوانة، تاكسنة، العنصر، والشقفة: كال من
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إليها يف بداية التفسري حيث حظيت كال من العوانة، تاكسنة، العنصر والشقفة بالترقية إىل مقر دائرة مما ساهم يف خلق 
وما يلفت االنتباه هو حتول .ايت احمليطة بكل مركز للبلديات اآلنفة الذكرعملية استقطاب سكاين، خصوصا من املش

 فرد بعدما سجلت صايف هجرة موجب بالفترة 13244-بلدية سيدي عبد العزيز إىل منطقة طاردة للسكان بقيمة  
بعد أن كان  فرد 278,89+كذلك نالحظ حتول بلدي امليلية إىل منطقة جاذبة للسكان بقيمة صايف اهلجرة السابقة 
 فرد رغم أا كانت مقر دائرة مما يدل على االمتيازات اليت حظيت ا املنطقة 2533ـ :السابقة يقدر بـ يف الفترة

أشغال ( ففى هذه الفترة برجمت العديد من املشاريع باملنطقة.وشجعت التنمية ا وجعلتها تلعب  دور قطب جاذب
ية الرابط بني جيجل وقسنطينة واملار عرب بلدية امليلية، مشروع مصنع  ، خط السكة احلديد43الطريق الوطين رقم 

 .واليت جذبت إليها األيدي العاملة من املناطق ااورة واستقرت بالبلدية.)احلديد والصلب ببالرة 

لسابقة فردا بعد أن كان صايف سالب يف الفترة ا 10711+أما بالنسبة لصايف اهلجرة الكلي بالوالية فنجده وصل إىل 
وبالتايل فقد قفزت جيجل قفزة نوعية  من والية طاردة للسكان إىل والية جاذبة .  فردا16883ـ :ـوالذي قدر ب

هلم وتبقى نسبة البلديات الطاردة للسكان واجلاذبة هلم متقاربة باال الوالئي مع األخذ بعني االعتبار احملافظة على 
جيجل معنا يف قيمة صايف اهلجرة املوجب بني البلديات فقد احتلت بلدية وإذا تـ.1966نفس اال اجلغرايف لسنة 

   .الطاهري،تاكسنة   ييتد ذلك تأيت كال من بلدعفرد وب 8067+ العنصرفرد، تليها بلدية ب  11074+الصدارة بقيمة 
  1998 ـ 1987 :  ـ الـمرحلة الـثالثـة3

اهلجرة لوالية جيجل حيث ارتفع ألكثر من النصف منذ املرحلة  صايف متيزت هذه املرحلة حبدوث قفزة نوعية يف قيمة
 10711+ يقدر ب1987و1977 فرد مند أن كان يف فترة ما بني التعدادي 29324+الثانية إىل الثالثة حيث وصل 

فرد هذا إن دل على شئ فإمنا يدل على الدور التنموي الذي أصبحت تلعبه الوالية أكثر من ذي قبل و لو أخدنا 
   :بامللحق مايلي22  واجلدول رقم13الشكل رقم  اهلجرة لكل بلدية على حدى نالحظ منصايف

  13: الشكل رقم

أن مخسة عشرة بلدية من جمموع مثانية و عشرون يتمتعون بصايف هجرة موجب أما النصف املتبقي فقد سجل صايف 
 1987 خلية مابني البلديات للفترةصايف اهلجرة الدا( 27رقماجلدول اهلجرة بالسالب و الشيء املالحظ ضمن 

البلديات اجلاذبة للسكان يف معظمهما تقع على الشريط الساحلي و تتميز بكوا مراكز دوائر أو  أن ) 1998و
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بلدية قاوس واليت بلغ صايف اهلجرة  تسمى باملدن التوابع كبلديات تقع ضمن جمال نفود املدن الرئيسية بالوالية أو ما
فردا  130+فردا يف حني بلدية سيدي عبد العزيز وصلت إىل  1498نجد بلدية القنار حتتل قيمة  فردا ل+2996ا 

لبعث  املسئولني  كان ا نظرا لتوجه أنظارسال ناهيك عن بعض البلديات اجلبلية واليت أضحت جماال حمفزا الستقرار
 فردا 110+ فرد و509:+ـ رابح وأوالد حيي بأسباب التنمية وتوفري الوسائل احملفزة الستقرار السكان كبلديت أوالد

   .على التوايل
  2008 ـ1998 :  ـ الـمرحلة الرابعة4

 فرد وقد سجل 689,34+ الوالية ذه املرحلة على خاصية اجلذب السكاين حيث بلغ صايف اهلجرة ا حافظت 
 على وتقلصت األوضاع إىل االستقرار اخنفاضا عن املرحلة السابقة اليت كانت تعاين من الالستقرار األمين فقد عادت

 الوافدة من السكان لتتحول أسباب اهلجرة الداخلية إىل عواملها الولية الرئيسية واملتمثلة يف حتسني جإثرها األفوا
  :  أدناه منيز مايلي14الدخل الفردي والبحث عن ظروف معيشية أفضل ومبالحظة الشكل رقم

  14 :الشكل رقم

ت ذات صايف هجرة موجب إذ وصلت إىل سبعة عشرة بلدية يف حني سجلت البقية ارتفاع نسبة البلديا - 
 .صايف هجرة سالب

 فرد وهذا 624,44: تصنيف بلدية امليلية كأول قطب جاذب للسكان ذه املرحلة بصايف هجرة يقدر ب - 
اليد العاملة يرجع الستمرار التنمية احمللية ا وخصوصا على اجلانيب االقتصادي واخلدمي مما ظل جيلب 

 . على أمل انطالق مشروع املنطقة الصناعية ببالرةخصوصا من البلديات ااورة

- و فرد504,26-: حتول كال من جيجل والطاهري إىل قطبني طاردين للسكان بصايف هجرة سالب قدر ب - 
بالسكان  فرد على التوايل بعد أن كانا جاذبني للسكان وهذا يرجع أساسا إىل تشبع املدينتني 463,2

وخصوصا بعد الفترة احلرجة اليت مرت البالد مما افرز ضغوطات على اخلدمات واملرافق والسكن ناهيك 
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 املستويات املعيشية أصحابليها من إ املساكن مما قلص نسبة التدفقات وأجورارتفاع أسعار األراضي 
اليت . د القادر، الشقفةمري عبقاوس، األاملنخفضة عموما واليت آثرت االجتاه إىل املدن التوابع هلذه األقطاب ك

 .أصبحت تصنف ضمن األقطاب املستقطبة اجلديدة

 رغم تناقص عدد 38,32تسجيل أغلبية البلديات اجلبلية صايف هجرة موجب فقد وصل ببلدية إيراقن إىل  - 
يني صل ببلدية بن ياجيس وهذا يفسر بعودة السكان األ47,44 و 12,88السكان كما بلغ ببلدية سلمى 

 .للمنطقة بعد استقرار األوضاع األمنية

انعدام صايف اهلجرة ببلدية غبالة اجلبلية ناتج عن انعدام معدل النمو السكاين فقد سجلت زيادة طفيفة لعدد السكان 
 .ال تكاد حتسب وبالتايل تبقى تصنف مع البلديات الطاردة للسكان

   :خالصة الفصل
تطور السكاين والعمراين وانتشارمها عرب اال الزمين واملكاين أن انتشار    نستخلص من العرض السابق لعنصر ال

 السكان واملراكز العمرانية واحلضرية عرف تباينا ملحوظا عرب جمال والية جيجل حيث تزيد معدالت منو السكان
ف األودية وكثافتهم أين ترتفع معدالت التحضر يف اجلزء الشمايل الساحلي وضمن السهول اخلصبة وعلى ضفا

 كلما اجتهنا جنوب الوالية حيث املناطق اجلبلية، وغالبا فإن توزيع السكان بالوالية تتحكم به ثالث وتنخفض تدرجييا
العوامل الطبيعية واملتمثلة يف التضاريس، االقتصادية واملتعلقة مبناطق توطن املشاريع التنموية، : عوامل رئيسية

طبيعية للسكان وحركات اهلجرة الداخلية للسكان اليت مهد طريقها اإلشعاع املنبعث  واالجتماعية املرتبطة بالزيادة ال
من بعض املراكز اجلاذبة بالوالية واليت تأيت يف مقدمتها إن مل نقل تستويل على حصة األسد كال من جيجل، الطاهري 

 االهتمام من طرف تدخالت الدولة سواء وامليلية ملا تتوفر عليه من مقومات التنمية االية واحلضرية وما تتلقاه من
على املستوى القطاعي أو احمللي مما ساهم يف اتساع دائرة اهلجرة من املراكز املعزولة والريفية إىل تلك املدن اليت 

 اهلجرة يبقى لعامل عموما و عرفت منوا سكانيا وعمرانيا رهيبا عرب املراحل الزمنية اليت مرت علينا يف هذا الفصل
ة السكان عرب أي جمال جغرايف وقد كان له األثر الواضح يف توزيع وتطور سكان والية ي البارز يف حركلية الدورالداخ

جيجل عرب خمتلف املراحل وخصوصا يف فترة التسعينات حيث يبقى السبب الرئيسي هلاته الديناميكية بروز نقاط 
بلية منها ليكون االهتمام األكرب باملراكز احلضرية التهميش وانعدام مقومات التنمية بأغلب املناطق وخصوصا اجل

فما هي تلك العوامل . وترقيتها هو الدافع األساسي حنو جذب أغلبية السكان وبالتايل تنشيط ظاهرة اهلجرة الداخلية
  املرتبطة حبركية الطرد واجلذب بوالية جيجل؟
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 مقدمة الفصل

أن اهلجرة ليست دائما ظاهرة " التحضر ومنو املدن يف الدول العربية:"         يوضح اسحاق القطب يف كتابه        
القوى الطاردة من األرياف والقوى : تتجلى فـي 1"غري صحية وحتدث على العموم نتيجة موعتني من القوى

 األوضاع االقتصادية الصعبة يف الريف وظاهرة -:فالقوى الطاردة تتمثل بصورة عامة يف .اجلاذبة باملراكز احلضرية
  البطالة النامجة عن التخلف االقتصادي يف استغالل  

  . وعدم استخدام الوسائل املتطورة فهبوط مستوى املعيشةاإلنتاجية      األرض وضعف قدرا 
  . ضعف اخلدمات العامة كالصحة والتعليم والرعاية االجتماعية- 
 .  الزراعية وغياب األنشطة اليت متتص فائض العمل قلة فرص العمل غري- 

  :القوى اجلاذبة فتتمثل فـيما    أ
  . االرتفاع النسيب ملستويات األجور يف املناطق احلضرية- 
  .والتطور العمراين توفر فرص العمل وتزايد الطلب على القوى العاملة يف املدن كانعكاس لربامج التنمية - 
 كفرص التسجيل باملعاهد العليا واجلامعات والصحية كالتداوي باملستشفيات والعيادات  توفر اخلدمات التعليمية- 

  .إضافة إىل توفر الرعاية االجتماعية 
  . املركزية الشديدة للمدن بوجود مراكز األسواق والبضائع والتجارة ووسائل الترفيه- 
  .ل الريف املظاهر احلضرية واالجتماعية اليت يتميز ا أهل املدن على أه- 

         ومنطقة الدراسة كغريها من املراكز احلضرية فقد سامهت جمموعة من قوى اجلذب والطرد يف بعث هذه 
احلركية بني السكان الرتباطهما الشديد فنفس العوامل تعترب مركز طرد النعدامها ومركز جذب لوجودها وتندرج يف 

  : النقاط التالية 
  العوامل الطبيعية :أوال 
 من جمموع تضاريس %80يغلب على والية جيجل الطابع اجلبلي حيث تشكل اجلبال نسبة  :التضاريس -1   

  :الوالية وهي ختتلف من حيث ارتفاعاا وشدة احندارها وهي تنقسم إىل جمموعتني كبريتني 
  :اضيها الزراعية وتشمل وتتميز هذه املناطق بارتفاع عدد سكاا وخصوبة أر:)غري اجلبلية (املناطق السهلية  -1ٲ    

   سهول العوانة وواد زهور مييزها الشريط الرملي املثبت بغطاء نبايت يف السفح-                
  . حوض واد الكبري وواد بوسيابة-                

ة والتالل وتنحصر يحوض جيجل والذي يتكون من التشكيالت الساحلية الرسوب - 
  :تضاريسها يف 

                                                  
للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلـة، أم البـواقي،    خمرب اإلنسان واملدينة، شركة دار اهلدى.السكن واإلسكان-لعمراندراسة يف اعبد احلميد دليمي، .د  1

  .128، ص2007
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 م متتد مبوازاة اموعة اجلبلية اجلنوبية 800 – 500وتتراوح ارتفاعاا ما بني  :تموجةجمموعة التالل امل •
الكبرية، تغلب على مكوناا الصخور املارنية والكلسية فتشكلت طبقات صخرية رخوة جعلتها عوامل 

اهري، العوانة وتظهر بصورة واضحة مبنطقة الط.احلت والتعرية تنتج ظواهر طبيعية معينة كالكهوف العجيبة 
 .والزيامة املنصورية

 م وقد تشكلت خالل الزمن اجليولوجي الثالث 500 إىل 200 تتراوح ارتفاعاا من :جمموعة املنخفضات  •
وغريها وقد ردمت هذه املنخفضات خالل الزمن .....بلغيموز، امليلية: وهي تضم املنخفضات مثل 

  .1 ما بني اجلبال والبحراجليولوجي الرابع لتشكل سهول الوالية احملصورة

 م وهي حمصورة بني املناطق اجلبلية 200 و 0 ويتراوح ارتفاعها ما بني :جمموعة املناطق السهلية املنبسطة  •
 وتغلب عليها التكوينات الرسوبية والتوضعات الناعمة %3 إىل 0والبحر وتتراوح درجة احندارها عموما من 

 .الطاهري-  للمحاصيل الزراعية كسهل جيجلذات التربة اخلصبة واملردودية العالية

   :جمموعتني إىل وتنقسم :  املناطق اجلبلية– 2ٲ

 جمموع جبال املنطقة الساحلية والوسطى للوالية وتتميز بغطاء نبايت مهم، شبكة وتشمل :اموعة األوىل •
وضع فوق مت م وهي ت1000 – 800مهمة وليثولوجية متنوعة ويتراوح ارتفاعها ما بني  هيدروغرافية

يسبب مشاكل يف توطني املباين وطرق  تشكيالت صلبة قاسية معرضة دوما لعوامل احلت والتعرية وهذا ما
 .املواصالت

م ومتتد من اجلهة الغربية للوالية باجتاه حدودها 1000وهي جمموعة اجلبال اليت تفوق ارتفاع  :اموعة الثانية  •
 عزلت اإلقليم عن السهول العليا التلية وهي تتميز بتكوينات كلسية، الشرقية ومتثل احلدود اجلنوبية هلا واليت

 مما %45 الشديدة واليت تفوق أحيانا االحنداراتضف إىل ذلك أبسفوح وسطوح شديدة العلو والوعورة 
جبل : وأهم هذه املرتفعات . جيعلها عرضة لعوامل احلت والتعرية وخصوصا تلك املوجهة حلركة الرياح

 م يف جبل شنيقرة وعموما فإن قمم هذه 1662حيث يقدر أقصى ارتفاع ....زقيدة، وبوعزة،تابابور، مت
 .اجلبال تنخفض كلما اجتهنا حنو الشرق

                                                  
جلغرافيا رسالة دكتوراه يف التهيئة اإلقليمية،كلية علوم األرض وا. - حالة إقليم جيجل– بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية  1

   .68 ، ص 2001منتوري قسنطينة،  والتهيئة العمرانية، جامعة
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 )خريطة التضاريس: والية جيجل  ( 10اخلريطة رقم 
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 يعطي النتائج العملية ألي دراسة من عتماد على تصنيف التضاريس يف أي دراسة علمية الإن اال:  االحندارات – 2
 نستخرج 11:اخلريطة رقم  وحسب االحنداراتحيث أمهيتها لترمجة التطورات احلالية يف الطبيعة لذا البد من دراسة 

  : املوزعة كما يأيت االحندارالفئات األساسية لدرجة 
ية املتامخة للشريط  األراضي الساحلوجندها تضم %3- 0 الضعيفة من تاالحندارا:الفئة األوىل  ♦

 متر غري أن مساحة هذه األراضي ضعيفة مقارنة 200الساحلي واملوافقة لالرتفاع األقل من 
من جمموع مساحة الوالية واليت تقع ضمن  %2,5مبساحات الفئات األخرى حيث متثل ما نسبته 

 .اوسوق جيجل، الطاهري، األمري عبد القادر: الطاهري وتشمل كال من بلدية - سهل جيجل

دها اكرب مساحة من الفئة السابقة بنسبة وجن) %12,5 -%3( املتوسطة تاالحندارا: الفئة الثانية  ♦
 من جمموع مساحة الوالية وتتوزع عرب أهم السهول الداخلية للوالية واملناطق الواقعة على 16%

: لديات ، واد جن جن، وواد النيل  وغالبا ما تشمل كال من بالكبريد ضفاف األودية مثل وا
   .      م500الشقفة، القنار، سيدي عبد العزيز، واد عجول وامليلية أما ارتفاعها فهو اليتعدى 

ومتيز منحدرات السفوح اجلبلية الرئيسية اليت ) %25- %12,5( الشديدة تاالحندارا:الفئة الثالثة  ♦
 م 900 إىل أحياناتتعرض بشدة لعوامل احلت والتعرية السطحية وهي توافق االرتفاعات اليت تصل 

 .اإلمجايل ملساحة الوالية من اموع %32,5وتشمل مساحة 

 كما وهي تغطي أغلبة إقليم الوالية %25 الشديدة جدا واألكثر من نسبة االحندارات: الفئة الرابعة  ♦
 من املساحة اإلمجالية للوالية وهي غالبا ما توافق ميل %48,57تربزه اخلريطة حيث يغطي حوايل 

 الشديدة والشديدة جدا االحنداراتوعموما تشكل .ات الصخرية وشبكة ااري املائية باإلقليمالطبق
 الفئتني األخريتني جند أن أغلبية بلديات املنطقة وبإدماج من مساحة اال الوالئي %80ما يزيد عن 

يات ذات اجلمعة، سطارة وسيدي معروف تليها البلدالعنصر وتدخل ضمنهما كالعوانة، الزيامة، 
غبالة، برج الطهر، تاكسنة، بن ياجيس، جيملة، : التضاريس األكثر ارتفاعا واملتمثلة يف كال من

وما يلفت االنتباه . وجانة، الشحنة، بلهادف،أوالد رابح، أوالد عسكر، إيراقن، سلمى وأوالد حيي
ما تتوفران على تني فالعوانة والزيامة رغم طابعهما السياحي إال أيهو تواجد بلديتني ساحل

 للوالية طابعا متضرسا زاد من عزلتها وعقد االتصال أعطى %80فنسبة .جمموعات جبلية مرتفعة
والربط بني مناطقها واألقاليم ااورة وخلق التباين يف توزيع السكان فتشكلت طبيعيا مناطق 

  .مهمشة طاردة هلم وأخرى جاذبة
 العوامل التارخيية: ثانيا 

 التارخيي دور مهم يف توزيع وتركز السكان يف بلديات دون أخرى حيث عملت سياسة املستعمر  للجانبكان     
االستدمارية منذ أن وطئت قدماها منطقة جيجل على تشتيت السكان وتفكيك أصوهلم وعزهلم عن القواعد اخللفية 

  عية وذلك استنادا ملا كانت للثورة حيث عمدت إىل مصادرة كل أمالك السكان العقارية وغريها بصفة فردية ومجا
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  )خريطة االحندارات: والية جيجل (11: خريطة رقم
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 من األراضي السهلية اخلصبة إذ عمدت %95 صادرت حيث  18711تنشره يف اجلريدة الرمسية تباعا ابتداء من سنة 
 وجيجل وضفاف واد الكبري ،عة ما بني العوانةإىل تفريغ كال من سهل جيجل الشرقي واملنطقة الساحلية الضيقة الواق

نهم إال ممتهيدا لتعمريها باملستوطنات والسكان األصليون طردوا إىل األحراش والشعاب احمليطة بالسهل ومل يبق 
األقلية داخل السهل يقطنون ضمن مساحات أرضية ال تتعدى مساحة األكواخ أو كما يطلق عليها باللهجة العامية 

  ".القرابة"
، األمري عبد القادر )دوكان(بقاوس:  شرعت اإلدارة الفرنسية يف بناء القرى االستيطانية املعروفة اليوم1872يف سنة 

 تاكسنة وزيامة 1890كما وسع برج امليلية، مث أضيفت إليها بعد سنة ) كافالو(، الشقفة والعوانة )سترازبور(
يزال النمط العمراين لتلك   مرتال وما80 و40ما بني وقد خططت تلك القرى على شكل واحد وتضم .الـمنصورية

القرى قائما إىل حد اآلن، حيث صممت على شكل مدن صغرية ذات شوارع رئيسية ويتفرع عنها شوارع صغيـرة 
اخل وجلبت هلذه القرى ..... ذات قسم واحد ومدرسة ،وتتوسطـها ساحة عامة وكنيسة ودار بلدية ومـركز بريد

  . املياه من الينابيع اجلبلية، كما ربطت بالطرق املعبدة بني بعضها البعض وبينها وبني مدينة جيجلأو املدن الصغرية
استمر االستعمار يف شن وسائل التدمري االجتماعية والثقافية حيث انتقل اتمع إىل وضع اجتماعي كارثي إذ عم 

رياف، وعمل على تكسري اتمع املدين ملنطقة الفقر وااعات والبؤس واجلهل مجيع السكان وعلى األخص سكان األ
جيجل الذي كان يؤطر سكاا من حيث اجلمع بني الدين والعلم والسياسة والثراء، إذ قام بقتل البعض من السكان 

بالتايل بقي سكان املنطقة جسما بال و ،2وسجن بعضهم ونفى البعض اآلخر إىل خارج املنطقة وحىت إىل كاليدونيا
 سبيل املثال ففي اجلانب الثقايف عمد االحتالل إىل حرق الزوايا اليت كانت تقدم التعليم الثانوي والعايل روح، وعلى

ألبناء املنطقة وبالتايل قضى االستعمار عل القوة اليت كانت حترك السكان وبعدها قام حبشرهم يف قرى جبلية نائية أو 
ائل العصرية اليت أدخلها معه فال تعليم وال طرقات وال يف األحراش القريبة من سهل جيجل بعيدا عن كل الوس

وكانت وسائل العيش املتوفرة اليت تركها هلم هي الزراعة اجلبلية يف قطع أرضية ال تتعدى عشرات . مستشفيات 
 وميلة مبزارع ،األمتار، أو العمل املومسي يف مزارع املعمرين بسهل جيجل أو الذهاب للحصاد يف حوضي فرجيوة

  .مريناملع
بعد احلرب العاملية األوىل ألغي قانون بيع األراضي للجزائريني فاستغل بعض سكان املنطقة الثروات احملدودة اليت 

 اخلياطة واحلدادة يف شراء بعض املنازل من املعمرين جنوها بالعمل يف املدن ااورة بالتجارة والبناء واملطاعم وحىت
ولكن رغم ذلك فإن معظم أراضي سهل جيجل اخلصبة بقيت يف أيدي املعمرين املتواجدة داخل القرى سالفة الذكر 

  .1962إىل سنة 
 بتقسيم املنطقة إىل بلديات تامة وخمتلطة فكال من بلدية 1892ويف اجلانب اإلداري قامت اإلدارة الفرنسية سنة 

 كلم طوليا ويتواجد ا 7 اجلغرايف جيجل، قاوس، األمري عبد القادر والشقفة اعتربت بلديات تامة ال يتعدى تقسيمها
                                                  

  .165 ،ص 2007دار منشورات األنيس، اجلزائر العاصمة، .تاريخ منطقة جيجل قدميا وحديثاعلي خنوف،   1
  .167ص. املرجع نفسه   2
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 من السكان األصليني للمنطقة وكانت تتوفر عل كل متطلبات احلياة العصرية و املنضبطة والشاملة %7 نسبه ما
جلميع اخلدمات كالتعليم والصحة وتزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب والسقي وكانت هذه اخلدمات موجهة 

ذين كانوا يقيمون على أطراف تلك البلديات فهم حمرومون من تلك اخلدمات ألم للمعمرين دون اجلزائريني ال
  .مواطنو من الدرجة الثانية

أي كانت تغطي ( وتابابورت، والطاهري وامليلية وأوالد عطية ) أوقاس(أما البلديات املختلطة واملتمثلة يف وادي املرسى
 وهي املساحة اليت تشملها والية جيجل احلالية وأجزاء من والية املنطقة املمتدة من زيامة املنصورية إىل واد زهور

كان تقسيمها اجلغرايف أوسع بكثري من البلديات التامة وكان يبلغ عدد سكاا من أبناء  فقد) سكيكدة، ميلة وسطيف
ف فرنسي  والدواوير إىل مشايت وتسري من طرف متصر، ، وقد قسمت تلك البلديات إىل دواوير%93املنطقة حوايل 

وإدارا معاكسة متاما للبلديات التامة وتنعدم فيها اخلدمات املتوفرة يف األوىل فهي باختصار بلديات تقوم بالواجبات 
  .املطلوبة منها من اإلدارة االستعمارية فقط

ي الذي فاستيالء االستعمار على البالد عموما وعلى منطقة جيجل خصوصا جاء لغرس مركزا له امتدادا لوطنه األصل
عمد إىل تطويره باسترتاف الثروات اليت تزخر ا البالد فصادر مجيع األراضي السهلية الصاحلة للزراعة كما ذكرنا 
سابقا وشقت ا طرق عصرية معبدة وشيدت ا قرى حديثة تعترب مدنا صغرية ا كل املرافق احليوية وانقلبت 

 والنيل وواد الكبري من ضفاف مهملة ،مثل وادي جن جنضفاف مصبات الوديان اليت تشق األراضي السهلية 
                  جلميع أنواع اخلضر والبقول والفواكه، غناء منتجة  ومغطاة باحلشائش والشجريات املائية واملستنقعات إىل حدائق

جيجل عاصمة اإلقليم من قرية جامثة على صخرة داخل البحر إىل مدينة عصرية خارج تلك ما انتقلت مدينة ك
ضف إىل ذلك تأسيس ميناء جيجل القدمي أ النافعة واملنتجاتالصخرة وحتولت الغابات املهملة إىل مصدر للثروات 

م باجناز كل املرافق التعليمية والصحية اليت  واهت43وموانئ الصيد وخط السكة احلديدية وشق الطرية الوطين رقم 
فمثال وسائل النقل العصرية مثل السكة احلديدية وعربات . كانت مجيعها موجهة للمعمرين وحمروم منها اجلزائريني

النقل اجلماعي والسفن البخارية نادرا ما يركبها اجلزائريني لشدة فقرهم، ناهيك عن التغيري اجلذري يف توزيع خريطة 
 هلم طبق مع دخول االستعمار وبعد اندالع ثورة التحرير حيث أجرب السكان على اإلجباريسكان بسبب التهجري ال

 1 الف نسمة37 حمتشدا يضم 35 يف احملتشدات اليت أعدت هلم إذ بلغ عددها يف دائرة جيجل وحدها اإلقامة
- 288:  السكانية إذ وصلتٍ آنذاك ما يقدر بباإلضافة إىل حمتشدات دائرة امليلية واجنر عن ذلك ارتفاع كثافتهما

  . 2 على الترتيب بكلتا الدائرتني²كلم/ نسمة152
 االقتصادي واالجتماعي لوخالصة القول أن االستعمار رغم االجنازات االجيابية اليت قام ا من أجل تنمية اهليك

ال أنه ركز اهتمامه باملناطق الساحلية والعمراين مبنطقة جيجل ككل مناطق البالد ألهداف ختدم أغراضه الشخصية إ
والسهلية دون الداخلية واجلبلية مما وسع اهلوة االية ومهد لالختالالت اليت عايشتها املنطقة بعد االستقالل يف توزيع 
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طق ذات كثافة سكانية عالية باملناطق السهلية والساحلية وأخرى ذات كثافة سكانية متدنية االسكان حيث ظهرت من
املناطق الواقعة يف السفوح اجلبلية البعيدة عن أهم التجمعات العمرانية واليت عاشت التهميش منذ الفترة يف 

  .االستعمارية فأصبحت مناطق طاردة
  العوامل االقتصادية :ثالثا

 :الزراعة  -1

 :تركيب األراضي الزراعية بوالية جيجل 
 

ئي ملديرية التخطيط  هكتار حسب الدليل االحصا239663راسة                  تبلغ املساحة اإلمجالية إلقليم الد
  : وهي تتوزع عموما كمايلي2008  العمرانية لوالية جيجل لسنة والتهيئة  

 من املساحة %48 ألف هكتار مشكلة بذلك نسبة 115تشغل الغابات مساحة قدرها  - 
  .اإلمجالية للوالية

 43924 منها %41,32 ما يعادل  هكتار أي99022تبلغ املساحة اإلمجالية للزراعة  - 

 .%18,33 ما نسبته هكتار

 جمموع املساحة الزراعية من %13,66 أما املساحات املسقية فتقدر ب غري مسقية %86,34جند نسبة  - 
 .املستغلة وهي متدنية رغم الثروة املائية السطحية واجلوفية اليت يتوفر عليها اإلقليم

 مساحة املروج ،%6,02 هكتار أي بنسبة 14424 نفس املصدر تشكل  والكروم حسباألشجارمساحة  -       
    .املساحة اإلمجالية لإلقليم من %12,31 هكتار مشكلة نسبة 29500واألراضي السباتية فتغطي مساحة 

 الشيء من املساحة اإلمجالية رغم طابعها اجلبلي %41,32متثل نسبة األراضي الزراعية على مستوى الوالية  - 
باتنة، قسنطينة، :ها تصنف ضمن الفئة الثالثة على املستوى الوطين وهذه الفئة تشمل الواليات التالية الذي جعل

  .1املدية، جيجل،  سيدي بلعباس، سكيكدة وتيزي وزو
 إال أن توزيعها متباين عرب بلديات اإلقليم وانطالقا من %41,32رغم أن مساحة األراضي الزراعية تصل إىل  - 

نالحظ أن نسبة األراضي يف البلديات الساحلية والسهول الداخلية تفوق مثيالا يف البلديات  11اخلريطة رقم 
  .اجلبلية

حيث يشكو اإلقليم من قلة ) 12:انظر اخلريطة رقم (معظم األراضي املستغلة فعال أراضي غري مسقية  - 
 حيث وصلت أدىن نسبة يف كل من بلدية األراضي املسقية رغم الثروة املائية السطحية واجلوفية اليت يتوفر عليها

أما أعلى النسب فوصلت بالشقفة والطاهري . حييوأوالد تليها تاكسنة، سطارة %2,71: إراقن بـ
  : نظرة سريعة على اخلريطة ميكن أن منيز ثالث مناطق للمساحات املسقية وبإلقاء.فالقنار
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  )سقيةاألراضي الصاحلة للزراعة وامل: والية جيجل ( 12خريطة رقم 
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واد جن جن، :السهول الساحلية املمتدة من القنار حىت الطاهري وتتميز بتوفرها على املوارد املائية بصورة معتربة  -   
واد النيل، واد بوكراع، واد بورجاح واليت ساعدت على إنشاء البيوت البالستيكية فأصبحت معروفة بإنتاج 

األمري، الشقفة، قاوس، القنار وحىت العوانة حيث تقارب املساحة الطاهري، : اخلضروات وتضم كال من بلديات
 .بلدية بل وتتعداه يف بعض املناطق/ هكتار214: املسقية املتوسط الوالئي الذي يبلغ 

سهل واد الكبري وواد بوسيابة وواد عجول وهي منطقة ذات احندارات ضعيفة إىل متوسطة وتعتمد يف السقي  -   
 يف معظم األحيان وال تتمكن للفيضاناتية ولكنها تعاين من مشكلة صعود املياه ألا تتعرض على موارد هذه األود

 إذ تعترب أهم املناطق املنتجة الفيضاناتمن تصريف املياه وهذه شروط مالئمة لزراعة البطيخ بأنواعه مع اية موسم 
ر، واد عجول، أوالد حيي، سطارة، سيدي عبد امليلية، العنص: له بإقليم الدراسة، وتضم كال من البلديات التالية

 .العزيز

بلدية جيجل واملناطق اجلبلية بالدرجة األوىل حيث تتطلب أراضيها وأخص بالذكر ذات االحندار البالغ  - 
 كإقامة املدرجات بطرق علمية وحيدد نوع اآللة يف مثل تلك الشروط كما يعترضها مشكل التربة جهدا 12,5%

  أخذ ة وترسبها يف أسفل املنحدر السيما بعد أن بلسمك نتيجة لألمطار اليت تنقل املواد املغذية للتراملغسولة وقليلة ا
الغطاء النبايت يف التقهقر من سنة ألخرى هلذا يوصى بزراعتها باألشجار املثمرة اليت تتالئم مع طبيعة املناخ، نوع 

                                       .                                 التربة ودرجة احلرارة
  

   :سياسة االستثمار يف اال الفالحي  
                     أصبحت احلوافز املادية متثل الصدارة يف برامج التنمية السيما يف الدول النامية وأمهها سياسة 

ية اليت اتبعتها الدولة جعلت األسعار متدنية األسعار اليت تتبناها  الدولة فتشجع املنتج على زيادة إنتاجه، ولكن املنهج
 مـما تركت 1)1976قنطار سنة / دج78 ليصل إىل 1964قنطار سنة / دج40,65مثال بلغ سعرالقمح الطري (

آثارا  سلبية من أهم إفرازاا اهلجرة الريفية اليت عرفتها خمتلف املناطق اجلزائرية ومبا فيها منطقة البحث منذ الستينات      
ضف إىل ذلك تقهقر نسبة االستثمارات املوجهة إىل القطاع الزراعي وارتفاعها يف قطاع البناء واألشغال     أ

العمومية مع قلة االستثمارات غري الزراعية واليت تساهم يف تثبيت السكان الريفيني كل ذلك ساهم يف تدفق أعداد    
اية التسعينات كان هناك حتسن يف سياسة األسعار بالنسبة ولكن مع بد. هائلة من املهاجرين حنو املناطق احلضرية

للمنتوجات مما شجع الفالحني يف زيادة إنتاجهم وخصوصا إنتاج الطماطم الصناعية مبنطقة الطاهري إذ تقدر مساحة 
 يف الزراعة مبنطقة من جمموع املساحة املستعملة %40 هكتار مشكلة بذلك نسبة 600:هذا املنتوج الزراعي بـ

  باملنطقة الصناعية ألوالد " كوجاك"، وقد كان انتشار هذا املنتوج بعد تأسيس مؤسسة العصري واملصربات2طاهريال
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صاحل، أضف إىل ذلك انتشار زراعة األشجار املثمرة خاصة املوز والفراولة وكل املنتوجات اليت تزرع داخل البيوت 
ذا جنده اجلانب يتماشى ومتطلبات السوق وه االستثمار يف هذا البالستيكية وحتقق رحبا أكرب للمنتجني وبالتايل أصبح

وقد مر . مما يستدعي استقطابا ولو متواضعا لليد العاملة الزراعية من املناطق األخرىخاصة السهول الساحلية  
 كانت  بتحويل األراضي اليت1963االستثمار يف اال الزراعي على مراحل منذ االستقالل حيث قامت اجلزائر سنة 

وقد  القطاع اخلاص مستغلة من طرف املعمرين إىل تسيري القطاع االشتراكي وذلك على شكل تعاونيات وجلان تسيري
 أنشأ 1971يف  سنة .عرف اإلنتاج الزراعي اخنفاضا كبريا ويرجع ذلك ملنح األراضي الزراعية ملن يـجهل استغالهلا

ددت مساحاا وخلقت تعاونيات الثورة الزراعية ولكن مستوى قطاع الثورة الزراعية حيث أممت أراضي اخلواص وح
سنة إضافة على سوء تسيري هاته  60اإلنتاج كان حمدودا بسبب العدد اهلائل للعمال الذين تتعدى أعمارهم 

 الذي ينص على إعادة تنظيم األراضي الزراعية العمومية يف شكل مستثمرات فالحية 1987التعاونيات فجاء قانون 
واجلدول التايل يوضح عدد  .ية وفردية واليت أعطت نتائج مرضية يف السنوات األخرية على مستوى اإلنتاجمجاع

  :املستثمرات على مستوى إقليم الدراسة 
  توزيع الوحدات الفالحية عرب والية جيجل: 11جدول رقم             

األراضي الزراعية الصاحلة 

 )هكتا ر(

 األراضي الفالحية املستغلة

 )هكتا ر(

 الفالحية ستغالالت اال عدد الوحدات

 مزارع منوذجية 3 537 870

 املستثمرات الفالحية اجلماعية 200 3864 4947

 املستثمرات الفالحية الفردية  493 1892 2295

 املالك اخلواص 18746 37631 90902

 الـمجــموع 19442 43924 99014

  2001حسب اإلحصاء العام للفالحة * :                                                                                         

  2008توزيع املستثمرات الفردية واجلماعية عرب بلديات الوالية لسنة : 12جدول رقم           
  

  نسبة املساحة )هكتار(املساحة  عدد املستثمرات البلدية

 الزراعية املستغلة

 53 304,56 13 جيجل
 85 614,47 63 قاوس
 82 1806,43 164 األمري

 69 16,3 02 تاكسنة
 56 489.91 12 جيملة

 47 27,38 03 بين ياجيس
 90 224,67 52 العوانة
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 85 40,71 06 الزيامة
 80 20,55 07 ايراقن

 79 1328,74 109 الطاهري
 95 41,98 04 القنار

 82 23,98 07 اجلمعة
 60 185,71 20 العنصر

 92 78,67 14 واد عجول
 100 40,75 07 سيدي معروف

 93 243,52 30 امليلية
 77 1085,6 66 سطارة
 96 659,98 111 الشقفة
 100 6,12 03 الشحنة
 80 7240,03 693 اموع

   مديرية الـمصاحل الـفالحية:صدرامل                                                                                              
ولإلشارة أن .الطاهري، األمري عبد القادر ، الشقفة، قاوس وسطارة: نالحظ أن أكرب عدد من املستثمرات مركزة يف 

هاته البلديات باستثناء بلدية سطارة فإا كما ذكرنا سابقا حتتوي على أخصب األراضي الزراعية واليت تتقلص 
بسبب الزحف العمراين حيث أن أهم املشاريع السكنية واالسثمارية أقيمت فوق األراضي مساحتها سنة بعد سنة 

الصاحلة للزراعة كاملنطقة الصناعية بأوالد صاحل واليت تتقامسها كال من بلدية األمري والطاهري، مطار فرحات عباس 
سبب الزحف العمراين ولكن مل وحىت عدد هذه املستثمرات يتناقص من سنة ألخرى ب.واملركزية احلرارية بأشواط

يصدر أي قرار من وزارة الفالحة من أجل إلغاء صفة املستثمرة عن تلك اليت أخدت الطابع العمراين ماعدا واحدة يف 
ويف السنوات األخرية عمدت الدولة إىل تطبيق سلسلة من . بلدية العوانة واليت مت إدراجها ضمن حميط سد كسري

ني واملنتجني الفالحيني من أجل تشجيع االستثمارات الفالحية للنهوض بالقطاع السياسات دف دعم الفالح
 والذي يعمل على 2000منذ سنة )FNRDA(االفالحي فظهر ما يسمى بالصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية 

زراعة البيوت البالستيكية، تدعيم الفالحني يف كل املشاريع الزراعية املتمثلة يف الزراعات املثمرة، الزراعات الواسعة، 
 إىل الصنوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي 2006ليتحول هذا الصندوق منذ سنة . اخل...تربية املواشي والنحل

)FNDIA(  2008 وقد مس العديد من املنتوجات الزراعية حيث وصل دعم الدولة بوالية جيجل يف أواخر سنة 
  .1عة عرب مجيع البلديات دج موز1.190.078.672إىل ما يقارب 

هذا إىل جانب الصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي والذي طبق يف والية جيجل حول إنتاج احلليب إذ وصل 
   . دج موزعة على مستوى كل بلديات الوالية1.188.621.744  إىل 2007 إىل سنة 2000الدعم من سنة 

                                                  
   .2008 لوالية جيجل،احلصيلة السنويةالحية مديرية املصاحل الف:  1
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االستثمار يف جمال احلليب ( كثر البلديات إنتاجا ملادة احلليبونالحظ أن أ) بامللحق 28استنادا إىل اجلدول رقم (
 ـ مشروع تليها بلدية الطاهري ب447تتمثل يف بلدية امليلية بالدرجة األوىل المتالكها ) يشمل اجلمع، اإلنتاج والتحويل

من املشاريع جندها  مشروع مث تأيت كال من قاوس، األمري عبد القادر، تاكسنة وبعدها بلدية جيجل وأدىن قيمة 302
مشروعا يف فترة سبع  90يف بلدية الزيامة املنصورية أما البلديات اجلبلية فقد استثمرت يف هذا اال بنسبة ال تتعدى 

وتبقى االستثمارات الفالحية شحيحة يف هذه املناطق لتزيد دائما يف السهول الزراعية اخلصبة وضفاف .سنوات
 .األودية

  :يةتوزيع العمالة الزراع �

 نالحظ ان هناك 2008واليت تبني توزيع اليد العاملة الزراعية استنادا لتقديرات    13:اخلريطة رقمحسب 
تباين يف التوزيع حيث يطابق نطاقات توزيع األراضي الزراعية كما ذكرناه سابقا إذ نسجل اعلى قيمة 

القطاع الزراعي بالوالية تليها  من جمموع املشتغلني ب%9,18 مشتغل أي بنسبة 3675 ـببلدية الطاهري ب
فقاوس  %5,84: ـ، امليلية ب%6,29:ـاألمري ب ،%6,33 : بـجيجل، %7,09:بلدية الشقفة بـ

 مشتغل بنسبة تكاد تكون منعدمة تصل إىل 160 بينما نسجل أدنـى عدد  ببلدية سلمى بـ %5,20:ـب
لة الزراعية تزداد بالنطاق الشمايل أين  فالعما%0,65 مث تأيت بلدية إيراقن بنسبة عمالة تقدر بـ 0,40%

األراضي السهلية والتربة اخلصبة وتعاين الشح باملناطق اجلبلية اليت تعيق تطور الفالحة ولو اطلعنا إىل 
 .إحصائيات اليد العاملة الفالحية عرب خمتلف السنوات سنجد هناك تدبدب كما يبينه الشكل أدناه

 2008 لترتفع سنة 1998بامللحق، حيث نالحظ تقلص العمالة الزراعية يف سنة  30        انطالقا من اجلدول رقم
ومرد ذلك للفترة احلرجة اليت مرت عليها املنطقة جعلت العديد من الفالحني يهجرون أراضيهم ويتجهون للتجمعات 

  .احلضرية بـحثا عن األمان
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  )2008ة لسنة توزيع العمالة الزراعي: والية جيجل ( 13: خريطة رقم
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  15الشكل رقم  

  : الصناعة- 2
   

 أو إقليم            أثبتت التجارب العاملية يف امليدان االقتصادي واالجتماعي أن القضاء على التخلف يف بلد ما
 العامل الثالث  االجتماعي، وقد حاولت دول–وما حيدثه من تغيري جذري يف اهليكل االقتصادي يتوقف على التصنيع  

 منهج الدول املتقدمة، حيث كان هدف اجلزائر أثناء عشرية السبعينات من خالل التصنيع هو إتباعبعد استقالهلا 
جتاه السوق الدولية وتكون قادرة يف النهاية على حل مشكل ا تابعياا شيئا فشيئا ء قاعدة اقتصادية متكاملة تقلصإنشا

 الثمانينات انطلق يف عملية إعادة اهليكلة الصناعية إذ كانت قائمة على نقل ويف بدايةن الناحية اهليكلية، التشغيل م
وقد كانت والية جيجل من بني الواليات اليت أدرجتها الدولة  األنشطة من املراكز احلضرية الكربى إىل خارجها

ستراتيجية فإن والية جيجل تتوفر األهداف املرجوة من هاته االتوجهاا العامة وبغض النظر عن ضمن استراتيجيتها و
  املائية، املوارد الغابية، املوارد املنجمية واملساحات املوارد(مة ذات املنشأ احمللي على مقومات معتربة وموارد ها

 خالل العشرية اليت تلت %24 الذي تعدى حمللية مع ارتفاع معدل البطالةباإلضافة إىل توفر اليد العاملة ا) الزراعية
بعد األعداد اهلائلة للنازحني إىل ي الذي ساد الوالية وخصوصا  كنتيجة للركود االقتصاد ،1قالل مباشرةاالست

  .      التجمعات احلضرية بعد االستقالل مما انعكس سلبا على احلياة االقتصادية واالجتماعية للسكان

 :تطور وتوزيع أهم الوحدات الصناعية عرب جمال والية جيجل �

 ذا القطاع من خالل إنشاء العديد من الوحدات اإلنتاجية و ظهور الصناعة االهتمام الثمانينات  بدأ يةيف بدا      
بالوالية ، كما ظهر اجتاه جديد حنو الصناعات الثقيلة من خالل قرار اختيار موضع بالرة بامليلية  الصغرية و املتوسطة

                                                  
  .155 ، ص- حالة إقليم جيجل–بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية   1
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 ، وطوال هذه )ل األلفية احلالية لتتحول إىل منطقة صناعيةألغي هذا القرار خال ( مصنع للحديد و الصلبالستقبال
 الدولة عدة إجراءات تسهيلية من أجل اختذتالفترة بقي نشاط اخلواص منعدما حىت بداية فترة التسعينات ، حيث 

ص  اخلواص تزيد يف جمال الصناعة أكثر فأكثر ، خاصة يف ما خياستثماراتإعطاء ديناميكية هلذا القطاع ، و بدأت 
 .الصناعات الغذائية و جتهيز املالبس 

 مناطق نشاط ومنطقتني صناعيتني ،تبلغ مساحتها 07 يف وجود  عقار صناعي يتمثل والية جيجل كما متتلك     
هكتار ،زيادة على هذا فأغلبية هذه املناطق غري مستغلة ما عدا املنطقة الصناعية بأوالد صاحل  675,4936اإلمجالية 

و امليلية ) هكتار 26,0926 ( هكتار ومنطقيت نشاط متواجدتني بكل من جيجل 83,9922احتها اليت تبلغ مس
 لالستثمار من املساحة املوجهة %17 هكتار مستغلة بنسبة ال تتعدى 116,5428، أي مبجموع ) هكتار 6,4580(

 التنمية الصناعية للمنطقة،  ألن يلعب دور فعال يفمهيأو ميكن القول أن العقار الصناعي بالوالية غري .الصناعي
فالنقص املوجود يف عدد املناطق النشطة يعترب كبري جدا ، طبعا باملقارنة مع اإلمكانيات اهلائلة اليت تزخر ا املنطقة، 

  :ويتوزع العقار الصناعي كاآليت . يف هذا اال االستثمارواليت تشجع على بعث 
  طق الصناعية بوالية جيجل توزيع مناطق النشاط و املنا:  13جدول رقم 

 اخلصائص )هكتار( املساحة  منطقة صناعية منطقة نشاط املوقع

     مهيئـــة x 83,9922  )الطاهري( أوالد صاحل 

   مهيئـــة    x  26,0926 )جيجل (  منطقة احلدادة 

   مهيئـــة    x  6,4580  امليلية 

   مهيئـــة    x  4,6848  األمري عبد القادر

     غري مهيئــة x  10,5200  وجانة 

     ضمن أعمال التهيئــة  x  8,1105  ) العوانة(  بورشايد 

   مهيئـــة    x  8,6280  سطارة

      غري مهيئــة x  4,0073 )بامليلية (  األفالز 

   مهيئـــة    x 523  )بامليلية (  منطقة بالرة 

  مديرية الصناعة لوالية جيجل :املصدر                                                                                  
 



  الفصل الثالث                                                           املقومات وعوامل الطرد واجلذب-الباب األول

- 87 - 

اصة ،و اخلوحدات ال صناعية عمومية من احلجم املتوسط ،إضافة إىل عدة وحداتو تتوفر الوالية على 
هي يف أغلبها تابعة  تدخل ضمن الوحدات الصغرية ، و 1 وحدة صناعية65باقي الوحدات اليت ال يتعدى عددها 

  . بامللحق32و31 رقم نياجلدول حسب ونسطر توزيع أهم الوحدات الصناعيةللخواص ، 

             استغالل املناجم بوالية جيجل: 14جدول رقم             

  مديرية الصناعة لوالية جيجل: املصدر                                                                                                                      

نسجل أن معايري التركز الصناعي املتبعة يف هذه 14بامللحق واخلريطة رقماستنادا إىل اجلداول املدونة             
: العمال وقد وزع مبنطقة الدراسة عرب ثالثة أقطاب رئيسيةالوحدات وعدد  الدراسة تتمثل فـي عنصرين عدد 

بلدية جيجل على أكرب نسبة تليها بلدية الطاهري    باملناطق اجلبلية وقد استحوذت الطاهري وامليلية ويكاد بنعدمجيجل،
لوحدات إلـى عدة عوامل منها اإلرث االستعماري حيث يعود أول إنشاء لويعود سبب التركز الصناعي فالـميلية 

 كما أنشأ يف منتصف األربعينيات وحدة ثلة يف وحدة السدادات الفلينية  واملتم1928الصناعية مبدينة جيجل سنة 
بعد االستقالل استمر توطني الوحدات و ،2الغليون مبدينة امليلية واليت توقفت عن اإلنتاج مع اندالع الثورة التحريرية

على عملية التمركز الصناعي واليت وصا أنه أسس بنية حتتية تساعد خصالصناعية على نفس منهجية االستعمار و
 هاته الوحدات عبارة عن ضف إىل ذلك أنأنمية االقتصادية، طورت بعد االستقالل مما يتماشى مع متطلبات الت

حمللية  على املادة األولية ا وال إىل تكنولوجيا عالية وتعتمدمؤسسات صغرية ومتوسطة ال حتتاج إىل رأس مال ضخم
     واملصربات تعتمد  سيدي عبد العزيز ووحدة العصريفوحدة الزجاج مثال بالطاهري تعتمد على الرمال من شواطئ(

                                                  
  2008  لوالية جيجلمديرية الصناعة واملناجم: 1
  .157 ، ص- حالة إقليم جيجل–بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية   2
  

 عدد العمال اإلنتاج الطاقة اإلنتاجية املنتوج املوقع املؤسسة

 10 18310 سنة/3م 90.000 احلصى امليلية هم بوزكري و إخوان.أ.ذ.ش

 10 15760 سنة/3م 90.000 احلصى امليلية و الرمل و املناجم.ش.ذ.ش

 09 5430 سنة/3م 85.000 احلصى امليلية بن ابراهيم حسني

 11 7520 سنة/3م 90.000   م الوفاء.م.د.ش

 04 3000 سنة/3م 60.000 الرمل   امليلية م وادي الزهور.م.د.ش

 06 12000 سنة/3م 60.000 الرمل امليلية و أكرمينة.ش.ذ.ش

 06 14650 سنة/3م 50.000 الغضار الطاهري شركة األجور بالطاهري

 29 5860 ةسن/طن 144.000 احلجر الرملي األمري عبد القادر املؤسسة اإلفريقية للزجاج

 05 48380 ةسن/طن 120.000 الصلصال امليلية للصلصالية الشركة اجلزائر

 09 26270 سنة/3م 90.000 احلصى معروف. س مزياينم بوزكري و .م.ذ.ش

 26 44000 سنة/3م 500.000 احلديد عروفم. س  فرفوسشركة

 05 4200 سنة/3م 60.000 احلصى الشقفة م بوسيابة.م.د.ش

 06 6000 سنة/3م 60.000 الرمل امليلية  تضامن الساقيةشركة
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  الكاولني مبنطقة  مبدينة امليلية تعتمد عـلى منجمعلى املنتوجات الزراعية بسهل الطاهري، ووحدة الـخزف الصحي
و عموما فتوزيع الوحدات  .كما تعتمد على اليد العاملة احمللية)  كلم9ـ الوحدة باليت تبعد عن مقر  طارزوس

      .....) التحتية ، ميناء ، مطار البنية( الصناعية على جمال الوالية مرتبط إرتباطا وثيقا مع تواجد اهلياكل القاعدية 
     الذي يعترب حمور كل النشاطات 43م كان أساسا حسب القرب من حماور الطرق اهلامة، خاصة الطريق الوطين رقو

زود باملواد األولية بالوالية، حيث تتواجد بالقرب منه جل الوحدات الصناعية و اليت تعتمد عليه خاصة يف الت
 لذلك كان توطني باملراكز األساسية بالوالية توطني خمتلف الصناعات بتلك املناطق .لتسويق إنتاجها   الضرورية أو
اورة وخصوصا الريفية وكمثال مت فوق  أراضي زراعية خصبة مما استقطبت أيدي عاملة من املناطق ارغم أا أقي

   1980.1 املوايل الذي يوضح األصل اجلغرايف لليد العاملة يف الصناعة مبدينة جيجل  لسنةعن ذلك اجلدول 
   1980 األصل اجلغرايف لليد العاملة مبدينة جيجل لسنة:15جدول رقم                   

  
     
  

  :الصناعيةتوزيع اليد العاملة  �

العمال يف   انطالقا من الشكل البياين أعاله نالحظ أن بلدية جيجل حتتل املرتبة األوىل يف عدد                    
: تليها بلدية امليلية بـ) 2008- 1998- 1996( على مدار الثالث سنوات % 38,32القطاع الصناعي بنسبة

                                                  
  .159 ، ص- حالة إقليم جيجل–بواحلواش عالوة، خيارات التنمية املتوازنة يف املناطق اجلبلية   1
  

  %النسبة   العدد  املنطقة

  71,3  747  مدينة جيجل
  7,5  79  بين قايد

  4,2  44  قاوس
  3,6  38  أوالد عيسى

  4,0  42  برقوقة
  1,1  12  العوانة
  0,5  5  رقادة
  1,2  13  زيامة

  2,8  29  الطاهري
  1,5  16  الشقفة
  0,5  5  الشحنة

  1,4  15  امليلية
  0,2  2  قسنطينة
  100  1047  اموع
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العوانة، األمري عبد القادر، أوالد حيي بنسبة ال تتعدى :  مث تليها كال من بلدية.%10,75قيمة  فالطاهري ب13,23%
 وباقي %3 ال تتعدى العنصر، سيدي معروف وقاوس ولكن بنسب جد شحيحة الشقفة،: مث تليها  3,70%

 عملهم اته املراكز الثالثةونالحظ من هذا التوزيع أكثر من نصف عدد العمال يزاولون .البلديات فهي تقريبا منعدمة
  :إرجاع أسباب ذلك إىل  أين تتوزع خمتلف أهم الوحدات الصناعية وميكن

   16:مرقالشكل 

الصناعية إرث املاضي حيث انتهجت الدولة منذ االستقالل نفس سياسة االستعمار يف توطني  الوحدات  - 
  .عرب األقطاب األساسية بالوالية

 ر الطرق واهلياكل القاعدية وبالقرب من مصادر املادة األوليةتركز الوحدات بالقرب من حماو - 

وض واد الكبري وهي          وعموما فإن هذه الوحدات تنتشر عرب أهم املساحات االية بسهل جيجل الطاهري وح
  .  باالنفتاح وسهولة احلركة لتوقر املقومات األساسية كما جاء يف السابقمناطق تتميز

  :يةالبنية التحت - 3
  من برنامج واسع للتنمية االقتصادية1980 إطار برنامج التنمية استفادت والية جيجل ابتداء من يف

ضف إىل ذلك إجناز سلسلة من اهلياكل القاعدية أوبالضبط الصناعية كما تطرقنا إليها يف النقطة السابقة 
واصالت اليت تعد احملرك األساسي يف واملنشآت االقتصادية ذات البعد اإلقليمي والوطين ومن بينها شبكة امل

  .مدى استقطاب السكان أو طردهم
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  :شبكة الطرق /  1

واليت هي أعلى من ، ²كلم / كلم 0,73   تتوفر الوالية  على شبكة  طرق كثيفة حيث تقدر بـ 
عدى نسبة الطرق يف غري أننا جند أن معظمها يف حالة رديئة و ال تت ,²كلم/ كلم 0,036املقدرة بـ   الكثافة الوطنية

 باستمرارإضافة إىل تعرضها ، لتواءات فمعظم هذه الطرق يتسم بالضيق الشديد و كثرة اال%33,08حالة جيدة 
ومع هذا تبقى من الوسائـــل  ،  أغلبها على حافة األوديةامتدادو , نسبة الرطوبة ارتفاعمن جراء نزالقات لال

 وهي يف  جمموعها تشمل مسافة موزعة كما,مع الواليات ااورة   سواء بداخل الوالية أو لالتصالالرئيسية 
  :يلــي 
  كلم197مبجموع )   27 ,77, 43رقم ( الطرق الوطنية  :  طرق  وطنية      ـ 
    .كلـم 373,6: ومتتد على مسافة   : الطرق الوالئية      ـ 

  . كلـم 916) :  ك مسال(  كلـم ، وغري مصنفة 270:  مصنفـة : الطرق البلديةـ      
، و تكون كثافتها ضعيفة ) بامللحق  33اجلدول رقم ( تتركز شبكة الطرق خاصة باملناطق الساحلية 

لتوازن بني خمتلف اباملناطق الداخلية خاصة منها اجلبلية ،أي أن توزيعها غري عادل و ساهم بشكل جوهري يف عدم 
  . راكد جماالت الوالية ، حيث تنقسم إىل مشال نشط و جنوب

   :الربط بالشبكات املختلفة/ 2     

  :شبكة الكهرباء •

تتوفر والية جيجل حاليا على حمطتني كهربائيتني مها احملطة املركزية الكهرائية ألشواط واليت أنشأت 
على حمور الطريق الوطين إذ متون اجلزء الشرقي للوالية وتوزع بدورها على حمطة التوزيع بالشقفة مث 

)  والعوانة،زيامة املنصورية(اهليدروكهربائية لدريغنة بإيراقن واليت متون غرب الوالية زية املركاحملطة 
وهاتان احملطتان ميثالن أهم مصادر الطاقة بالوالية ويقدر معدل الربط بشبكة الكهرباء بوالية جيجل 

 وسائل وهي نسبة جد ممتازة وتوحي بتطور اهتمام الدولة بنشر وتوفري  %96,6:ـ ب2008لسنة 
وانطالقا من  التنمية عرب كل ااالت للتقليص من العزلة خصوصا يف املناطق املهمشة من الوالية

من امللحق والذي ميثل معدل الربط بشبكة الكهرباء عرب بلديات الوالية نالحظ  38اجلدول رقم
 %85,5بة  فقد سجلت نسإيراقن ماعدا بلدية %90كل البلديات تفوق ا نسبة الربط - : مايلي

وعموما هناك تقدم يف نسبة الربط مقارنة بالسنوات الفارطة حيث بلغت نسبة التغطية الوالئية سنة 
وهذا دليل كما أشرنا سابقا على العناية بزيادة إنتاج الطاقة وتوزيعها عرب  1 %84,98:  بـ1998

قيق التنمية والعمل على كافة املناطق لفك العزلة على املواطنني وحماولة القضاء على التهميش لتح
  . تركيز السكان خصوصا يف املناطق اجلبلية

                                                  
  1998الديوان الوطين لإلحصاء ، التعداد العام للسكن والسكان:  1
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 :شبكة الغاز الطبيعي •

املتعلقة  15اخلريطة رقم  إذ تربز مازال يعرف مد هذا النوع من شبكات الطاقة نقصا كبريا بالوالية
جزة  واملن2008البلديات املستفيدة من الغاز الطبيعي عرب الوالية حسب إحصائيات مبعدل ربط 

  :بامللحق مايلي  39انطالقا من اجلدول رقم
 بلدية حيث اقتصرت على أحد عشرة 28  من جمموع %50 مد شبكة الغاز الطبيعي مل تتعدى - 
جيجل، الطاهري، امليلية،العنصر، القنار، :بلدية تتركز خصوصا يف املنطقة السهلية للوالية وهي) 11(

باإلضافة إىل .والشقفة ة، قاوس، األمري عبد القادربين حبييب، سطار سيدي عبد العزيز، اجلمعة
العوانة، الزيامة، تاكسنة وجيملة واليت تعرف أشغال املد واليت تنتظر أن تستفيد قريبا من الغاز 

  .الطبيعي
 بلغت أكرب نسبة ربط يف كل من جيجل، الطاهري ، القنار، سيدي عبد العزيز وامليلية - 

 على التوايل وتبقى النسب ضئيلة بالبلديات %46,1 ،%50,8، %58,3، %66,2 ،%77,6:بـ
وتبقى البلديات اجلبلية تعاين النقص من الغاز الطبيعي واليت مازالت إىل حد اآلن تزود  .املتبقية

  بقارورات غاز البوتان
  :شبكة مياه الشرب •

ا حيث قدرت تتوفر والية جيجل على ثروة مائية هائلة نسب على كمية األمطار السنوية اليت تتلقه
 مليون متر مكعب يف السنة وهي قابلة للتجديد باستمرار وتنقسم إىل مصدرين سطحي 1471:بـ

وجويف فاملياه السطحية  يتم جتنيدها عن طريق السدود حيث برجمت عدة مشاريع إلجناز السدود 
السنة  /³ م مليون100:ـبإقليم الدراسة ومل تتم  األشغال إال بسد إيراقن بطاقة استيعاب تقدر ب

 السنة والذي يزود كال من /³ مليون م35واملوجه أساسا للصناعة الكهربائية، سد العقرم بطاقة 
  - إىل سقي السهول الساحليةةبلدية جيجل، قاوس واالمري عبد القادر باملياه الصاحلة للشرب باإلضاف

يلية ،كسري بالعوانة  هكتار ويبقى كال من سد بوسيابة بامل4836 على مسافة -سهل جيجل الطاهري
وتابلوط جبيملة يف طريق اإلجناز أما السدين املربجمني يف كل من العنصر وواد عجول فلم تنطلق 

أما املياه اجلوفية فمصدرها األمسطة املائية واليت يتم استغالهلا عن طريق التنقيب . األشغال ما بعد
السكان باملياه الصاحلة للشرب خاصة  من هذه املياه موجهة لتزويد %90وحفر اآلبار حيث أن 

التجمات القريبة منها وأساسا السهلية منها وحىت اجلبلية رغم أا يف الغالب تزود من مياه الينابيع 
وملعرفة معدالت الربط بشبكة املياه .السنة /³ م10 ×7,2:اجلبلية اليت قدرت طاقتها اإلمجالية بـ

 15اخلريطة رقميف   بامللحق والذي مثل 41اجلدول رقمالصاحلة للشرب بالوالية نلقي نظرة على 
  :حيث نالحظ
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  )معدل ربط البلديات مبختلف الشبكات (15: خريطة رقم
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 % 70,7إىل% 55,7 بـ 2008 إىل سنة 1998هناك تطور يف معدل الربط باملياه الصاحلة للشرب من سنة  - 
 أجل حتسني الظروف املعيشية للسكان سواء يف البيئة  يف هذا اال منةوهذا يدل على اهودات  املبذول

 تفوق نسبة الربط ا املعدل الوالئي عدا بعض 2008احلضرية أوالريفية حيث جند ان أغلب البلديات يف سنة 
كما نلفت  % 7,5: ، بين ياجيس بـ% 8,3:، أوالد عسكر بـ% 14,4:البلديات اجلبلية مثل أوالد حيي بـ

 راجع إىل التدهور الذي 1998ناك أقلية من البلديات عرفت اخنفاضا يف نسبة الربط من سنة االنتباه إىل أن ه
  .الطبيعة اجلبلية للمنطقةأصاب الشبكة بسبب الظروف اليت مرت باملنطقة مما صعب إعادة إصالحها بسبب 

  :شبكة التطهري •

 املراكز الريفية ومن معطيات اجلدول تزيد كثافة شبكة التطهري يف الغالب باملراكز احلضرية عنها يف       
 للخريطةواملطابق  2008الذي يبني معدل ربط البلديات بشبكة تصريف املياه القذرة لسنة بامللحق  42رقم

  :نستنبط املالحظات التالية
 وهذا دليل على زيادة 2008 سنة %61,6 إىل 1998 سنة %43,84 تطور معدل الربط الوالئي من - 

  . اال وخصوصا يف املناطق الريفيةاملشاريع يف هذا
جيجل ، الطاهري، زيامة، العوانة ، سيدي :  بلديات عن املعدل الوالئي كبلدية08 ـ ارتفاع معدل الربط ب- 

عبد العزيز وهي عموما تتصف بوضعية ربط جيدة مث تأيت البلديات اليت تنخفض النسب ا عن املعدل 
األمري عبد القادر، سلمى، الشقفة، :  وتشمل كال من بلدية %61,3 إىل %40الوالئي حيث تتراوح ما بني 

  .القنار، ، العنصر، تاكسنة
، بن %9,8 مثل بلدية أوالد عسكر ب %10 ضعف معدل الربط بباقي البلديات الربط  إىل أقل من - 

يف حبيث أن أغلب سكاا مبعثرين ويعتمدون على طرق تقليدية   %9,1 ـوبلهادف ب %5,6 ـياجيس ب
  .     تصريف املياه واملتمثلة أساسا يف احلفر الصحية

    : السكك احلديديةخط/ 3      

تتوفر والية جيجل على خط واحد يربطها بشبكة السكة احلديدية للشرق اجلزائري مبنطقة عبان رمضان بسكيكدة، 
التنمية الصناعية للوالية ، حيث  اخلاص ب1981 يف إطار الربنامج املسطر لسنة 1989و قد مت إجناز هذا اخلط سنة 

الذي كان مربمج مبنطقة امليلية ،  كان موجه لنقل البضائع ، املنتجات و املوارد اخلام اخلاصة مبركب احلديد و الصلب
 مما جعل االجتماعيةلكن املشروع مل يكتمل مما أثر سلبا على حركة السكة احلديدية ،و اقتصر نشاطها على الناحية 

نية للسكة احلديدية تعاين خسارة مادية معتربة ، حيث ال تتعدى احلركة ضمن هذا اخلط نقل املسافرين الشركة الوط
 .و بعض البضائع و املنتوجات مليناء جن جن

  :حمطات رئيسية ) 05(كلم  داخل الوالية ويتوفر على مخس   63.4ميتد اخلط على طول   
  . حمطة جيجل متعددة  اخلدمات - 
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  . طن  سنويا مــن البضائع 12 000 000ازول للفرز هلا قدرة  معاجلة   حمطة ب-     
  .سيدي عبد العزيــز لنقل املسافرين   حمطة  العنصر ، امليلية،- 

  . م 600   باإلضافة إىل هذا  يوجد خط  يربطه باملنطقة الصناعية لبالرة بامليلية  على مسافة 
   : القاعدة املينائية/ 4   

 كلم  شرق  مدينة جيجل و يعد 10 على أكرب ميناء وهو ميناء جن جن  يقع على بعد تتوفر الوالية
هذا املشروع من أكرب املشاريع و أكثرهم تكلفة خالل العشريات األخرية، ليس فقط على املستوى الوطين بل يتعدى 

،علمية و تقنية جبارة ، مت ذلك إىل املستوى اإلفريقي ، حيث تطلب خالل مراحل دراسته و إجنازه إمكانيات بشرية 
الذي كلف بإجناز دراسة عامة )  L.C.H.F(  مواضع إقترحها املخرب اهليدرولوجي 04 موضع امليناء من بني اختيار

 امتدادحول شروط توطينه ، مشلت هذه الدراسة الشريط املمتد من ميناء جيجل القدمي حىت مصب واد زهور على 
من أمهية )  Arrière Port( ة جن جن على أساس ما ميثله خلف امليناء  موضع منطقاختيار كم ، و كان 46

 كبرية  تسمح بوجود خاصة نشاط صناعي و جتاري جد مهم ، و نالحظ هنا أن أهم معيار يف توطني اقتصادية
   .االهتماماملوانئ املتمثل يف معيار احلماية  مل يأخذ حقه من 

سنويا من البضائع وهو جمهز  برصيف يصل عمق /  طن 45 000 00 :  بـ استيعابهتقدر طاقة 
  :  م وبفرع للسكــك احلديديــة يربطه بالشبكة  الوطنية  ويتوفر أيضا على 18.50: حوضه  إىل 

  . م عرضـــا 300 م و 1.050 رصيف  خمصص للحديد والصلب بطــول - 
  . م 200 م وعرض 769 رصيف  مشال بطول -       
   ) . RO . RO( راكز   م3 رصيف بري  -       
  . م عرضـــا 300و  م 250 رصيف خمتلط بطول -       

  . هكتار من مساحة  املاء175 هكتار معبـدة و 50 هكتار من األرضية منها 104 مساحة امليناء تقدر بـ
  :باإلضافة إىل ميناء جن جن  يوجد منائني للصيد 

  .سنويا / ن ط12000: بـ )   جيجل (   ميناء  بوالديس  -       
  .سنويا /  طن300:  ميناء  زيامة منصورية   بـ -       

    هذا وقد مت برجمة  دراسة  إلجناز  ميناء للترفيه والصيد بالعوانـة

  :  املطار/ 5

والذي يقــع مبنطقة  الطاهري وحيتوي ) مطار فرحات عباس(تتوفر الوالية على  مطار واحد وهو   
  .سنويا /  مسافر200 000:   تقدر بـ استيعاب م بقدرة  x 45 م 2400على  مدرج رئيسي طوله 

أما بالنسبة  للرحالت الداخلية  فيوجد خط .  من والية جيجــل انطالقتوجد رحالت دولية   ال
  .واحد يربط جيجـل بالعاصمــة بدورتني يوميا
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لعاملية جلعله مطارا دوليا و هذا أحد وقد أدخلت حتسينات عديدة على التجهيزات اخلاصة باملطار ، وفق املقاييس ا
  .املبشرات بدفع نشاط السياحة خاصة من خارج الوطن 

  :العوامل االجتماعية:رابعا 
  :اخلدمات الصحية -1      

  توزيع املنشآت الصحية بوالية جيجل:16جدول رقم 
 البلديات مستشفى عيادة متعددة خدمات مركز صحي قاعة عالج 

    العدد  عدد األسرة  وحمفت مغلق مفتوح مغلق

 جيجل 1 426 2   6 2

 قاوس    1  3 1

 العوانة    1  3 2

 زيامة    1  3 2

 تاكسنة    2  3 2

 اراقن    1   3

 جيملة   1   2 1

 سلمـى      1 

 بين ياجيس    1  2 2

 الـمجمــوع 1 426 3 7  23 15

 امليلية 1 246 1 1  9 4

 سطارة   1   3 

 واد عجول      2 

 العنصر    2  2 1

 بلعادف    1  5 2

 غبالة      4 1

 اوالد رابح    1  3 

 اوالد حيي    1  5 

 معروف.س    1  5 

 الـمجمــوع 1 246 2 7  38 8

 الطاهري 1 218 2 1  7 

 الشحنة    1  1 2

 الشقفة    1  3 2

 القادر.ع.أ      4 

 بين حبييب      1 3

 القنار      3 

 وجانة      3 3

 اوالد عسكر      2 
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 برج الطهر      4 1

 العزيز.ع.س    1  2 

 الـمجمــوع 1 218 2 7  30 11

 جمموع   الوالية 3 890 7 21  91 34

  2008الدليل االحصائي لسنة  : املصدر                                                                                                     

 نالحظ ان قطاع الصحة بوالية جيجل حيتوي على ثالث مستشفيات، سبع عيادات من قراءتنا للجدول أعاله - 
  . مغلقة34 قاعة مفتوحة و91 قاعة عالج منها 125  مركزا صحيا،21متعددة اخلدمات، 

  .جيجل، الطاهري وامليلية:الية  املستشفيات متواجدة باألقطاب احلضرية الرئيسية بالو- 
  جيجل، الطاهري، امليلية ،سطارة وجيملة :  بلديات فقط هي5 قلة العيادات املنتعددة اخلدمات إذ تنتشر بـ - 
برج الطهر، أوالد عسكر، وجانة، : املراكز الصحية موزعة عرب ستة عشرة بلدية بينما تنعدم يف اثتا عشرة بلدية هي - 

  .القادر، غبالة، واد عجول، سطارة، سلمى، جيملة، جيجل، القناراجلمعة، األمري عبد 
 مغلقة واملفتوحة موزعة عرب كامل بلديات الوالية باستثناء 34 انتشار قاعات العالج بكامل تراب الوالية منها - 

لضرورية  اليت تتوفر على ثالث قاعات عالج مغلقة وبقي املركز الصحي الوحيد يقدم بعض اخلدمات اإيراقنبلدية 
سر عملية الوصول إىل تلك القاعات للعمل فت تعيشها  مما يلزا وهذا راجع للظروف األمنية الصعبة اليت عاشتها وما

  .ا وتقدمي اخلدمات األساسية الصحية للسكان
دة مستشفى، عيا( اخلدمات الصحية الراقية تتركز على اخلصوص ببلديات جيجل، الطاهري وامليلية إنوما ميكن قوله 

 والرابعة واليت تنتشر عموما ةالثالث تتوفر على اخلدمات من الدرجة األخرىبينما تبقى البلديات ) متعددة اخلدمات
الطاهري وامليلية :قل إىل عاصمة الوالية أو إىل القطبني الرئيسيني القريبني منها نباملناطق اجلبلية واليت جتد صعوبة يف الت

  .ايل اللذان تعيشهن ازتوامما يترجم معاناة التهميش والال
  :اخلدمات التعليمية – 2

 واملتعلقة بتوزيع أهم  بامللحق42اجلدول رقم من  املدرج يف هذا العنصر واملستوحاة17الشكل رقم بإلقاء نظرة حول 
 املؤسسات التعليمية بوالية جيجل نالحظ التوزيع غري العادل للمؤسسات التعليمية على مجيع املستويات سواء

االبتدائي، املتوسط أو الثانوي حيث تتركز  معظمها يف بلدية جيجل، الطاهري وامليلية كوا األقطاب املهمة بالوالية مث 
تليها البلديات القريبة منها مثل األمري عبد القادر، تاكسنة، الشقفة، العنصر ، سيدي عبد العزيز، سطارة كما أن 

 رقيت إىل أنسسات وخصوصا مؤسسات التعليم الثانوي واملتوسط بعد بعضها استفادت من الزيادة يف عدد املؤ
 إيراقنمركز دائرة، وآخر جمموعة تتوفر على عدد حمدود من املؤسسات تلك الواقعة باملناطق اجلبلية حيث تتوفر بلدية 

اهيك عن االفتقار  مدارس ابتدائية ن3 مدارس ابتدائية وملحقة واحدة أما بلدية سلمى فال جند ا سوى 6مثال على 
 الثانويات أما متقنات باملراكز الرئيسية للوالية 3ملؤسسات التعليم الثانوي والتقين حيث ال تشتمل الوالية إال على 

  . بلدية28 بلدية من أصل 14فعددها احملدود موزع عرب 
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  17الشكل رقم   

  
ية والبلديات الواقعة ضمن نفوذها على العدد واملالحظ إمجاال من هذا التوزيع هو استحواذ األقطاب املهمة بالوال

  .تتوفر عليه مؤسسات األكرب من املؤسسات التعليمية وافتقار البلديات اجلبلية من بعضها وقلة عدد ما
  18الشكل رقم   

  
حيث  والذي ميثل معدل إشغال القسم فإن يبني ارتفاعه باملناطق ذات الكثافة السكانية العالية 20الشكل رقم  أما - 

احلجرة بامللحقات وببلدية الطاهري / تلميذ43,97احلجرة باملدارس االبتدائية و /تلميذ 49,07يصل ببلدية جيجل إىل 
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القسم باملتوسط أما بلدية امليلية  فوصل املعدل إىل /ا تلميذ43,93القسم باملستوى االبتدائي و /ا تلميذ40,43بلغ 
القسم باالكماليات ناهيك عن ارتفاع معدل /اتلميذ 46,61ة لريتفع إىل احلجرة باملؤسسات االبتدائي/تلميذا 42,21

القسم /اتلميذ 37,53إشغال القسم بالبلديات القريبة من املراكز الرئيسية فقاوس مثال وصل املعدل باملرحلة االبتدائية 
 .القسم /اتلميذ 42,92وباملرحلة االكمالية 

             19     الشكل رقم 

جيملة، : القسم مثل /ا تلميذ44إىل  20حظ ارتفاع هذا املعدل ببعض البلديات اجلبلية فهو يتراوح مابني كذلك نال
بن ياجيس ، تاكسنة، الشحنة، أوالد حيي وهذا راجع لنقص املؤسسات التعليمية وخصوصا املرحلة اإلكمالية إذ 

 .القسم/ا تلميذ45تعدى املعدل 

القسم على مستوى املرحلتني أما يف بلدية /ا تلميذ21 ال يتعدى ببلدية إيراقن أما بباقي البلديات فهو منخفض حيث
القسم باملرحلة االبتدائية أما اإلكماليات فهي منعدمة ويتجه أبناء / تالميذ8سلمى فهو ضعيف جدا إذ وصل إىل 

  .املنطقة إىل مراكز الدوائر القريبة منها إلكمال دراستهم
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 20الشكل رقم 

  

  

: القسم يف كل من بلديات/ا تلميذ30سسات التعليمية الثانوية ارتفاعا يف معدالت شغل القسم ألكثر من وتشهد املؤ
جيجل، الطاهري، امليلية، األمري عبد القادر، سيدي عبد العزيز وذلك بسبب توجه التالميذ إليها من املناطق اجلبلية 

 25 إىل 10ما باقي البلديات فيتراوح املعدل ا من ضف إىل ذلك الكثافة السكانية اليت تتميز ا أأااورة 
  .القسم/تلميذ

  21الشكل رقم 
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  : وإذا توجهنا إىل معدا التأطري جند أنه يف أغلب البلديات يفوق املعدل الوالئي حيث- 
 املراكز  للمعلم الواحد وقد فاقت هذه القيمة يفا تلميذ21,35وصل املعدل الوالئي إىل : يف املرحلة االبتدائية  * 

 للمعلم إضافة ا تلميذ24,36األساسية والبلديات القريبة منها ويف بعض البلديات اجلبلية إذ وصل يف بلدية عسكر إىل 
إيل بلديت الشحنة وأوالد حيي ومرد ذلك لنقص التأطري التربوي وصعوبة املسالك اليت توصل للمراكز التعليمية بتلك 

  .املناطق
 للمعلم ونالحظ ارتفع معدل التأطري عن الوالئي اتلميذ 21,54فقد بلغ املعدل الوالئي : سطبالنسبة للتعليم املتو * 

أوالد رابح، سيدي معروف، سطارة، أوالد حيي، أوالد عسكر إضافة إىل املراكز األساسية بالوالية : بكل من بلديات
املعدل بباقي املؤسسات باملناطق وذلك راجع للضغط الكبري على املؤسسات التعليمية، كما نالحظ اخنفاض هذا 

  . للمعلم الواحدا تلميذ16اجلبلية النائية حيث وصل إىل 
 للمعلم ويصل يف كل من بلدية جيجل، ا تلميذ19,21نالحظ أن معدل التأطري الوالئي يبلغ : وبالتعليم الثانوي*  

 للمعلم يف اتلميذ 20 الوالئي بينما يفوق  للمعلم الواحد فهو يف حدود املعدلاتلميذ 19الطاهري وامليلية إىل حوايل 
تاكسنة، األمري عبد القادر، سيدي عبد العزيز والعنصر وهو أكثر من املعدل الوالئي وهذا راجع للضغط : كل من

الكبري على هذه املؤسسات بسبب اجتاه التالميذ من البلديات ااورة وخصوصا اجلبلية البعيدة إىل الدراسة بتلك 
  .دم توفرهم لتلك املؤسسات ببلدياماملراكز لع

عادل ويتماشى وارتفاع الكثافة  ونستنتج مما سبق أن توزيع املؤسسات التعليمية عرب بلديات والية جيجل غري
ضف إىل ذلك طبيعة املنفذ إليها من حيث السهولة أالسكانية من جهة والدرجة اإلدارية اليت تتميز ا املنطقة 

  . والصعوبة 
   : التكوين املهينخدمات -3

 بلدية أي النصف فقط تتمتع خبدمات التكوين املهين حيث 28  تنتشر هذه اخلدمة يف أربعة عشرة بلدية من جمموع 
 مركزا للتكوين املهين موزعة عرب بلدية 12وجود معهد متخصص واحد ببلدية جيجل و - :يوضح اجلدول أدناه 

، )01(، العوانة )01(، سيدي عبد العزيز )01(، العنصر )01(زيامة ، ال)02(، امليلية )01(، الطاهري )02(جيجل 
 ا ختصص162 مدرجني ضمن ا متربص3884ويضمون ) 01(، أوالد عسكر )01(، سيدي معروف )01(الشقفة 

ها تزيد نسبتهم بعاصمة الوالية حيث العديد من املتربصني التابعني للبلديات املختلفة يزاولون الدراسة مبراكزها مث تلي
بلدية امليلية فالطاهري حيث تعمل على توفري خدمة التكوين ملتربصي البلديات ااورة واليت ال تتوفر على مراكز أو 

  .ملحقات التكوين املهين
 متركز أربع ملحقات يف كل من بلدية األمري عبد القادر بالتجمع العمراين تاسوست، تاكسنة مبنطقة الغريانة، قاوس - 

  .ا متربص550 حيث يزاول ا مث بلدية جيملة
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 3875 مقابل طاقة استيعاب تبلغ ا متربص4434 أي ما يعادل %114,43 ارتفاع معدل استغالل املراكز إىل - 
 وهذا راجع لالكتظاظ الذي تعرفه مراكز التكوين املهين لقلتها من جهة ولسوء توزيعها عرب اال الوالئي من امتربص

  .جهة ثانية
قنا إليه نالحظ وجود الفوارق يف توزيع مراكز التكوين املهين حيث تتركز باملناطق السهلية مما زاد ومن خالل ما تطر

  .الضغط عليها ومهشت البلديات اجلبلية خصوصا من عدم االستفادة منها
  توزيع مراكز التكوين املهين 17:جدول رقم                       

  ينعدد المتربص
  عدد األقسام  عدد المتخرجين

  المجموع  منهم االناث
  المراكز  الطاقة

  المعهد الوطني المتخصص  300  894  550  29  258

  ذكور/مركز جيجل   450  403  101  18  427

  مركزالميلية  375  472  183  11  340

  مركزالطاهير  300  318  125  15  147

  اناث/مركزجيجل   350  584  584  23  478

  مركززيامة منصورية  250  281  75  13  127

  مركزالعنصر  250  219  123  10  101

  مركزسيدي عبد العزيز  200  160  71  09  121

  مركزالعوانة  200  129  35  06  104

  ملحقة تاسوست  100  206  99  10  135

  ملحقة جيملة  100  152  31  08  33

  ملحقة قاوس  100  96  51  05  107

  مركزالشقفة  200  170  90  08  144

  مركزسيدي معروف  200  161  84  10  98

  ملحقة غريانة  100  96  51  08  197

  مركز أوالد عسكر  100  18  14  02  06

  2ةالميلي  300  75  00  03  00

  المجمـــوع  3875  4434  2267  188  2823

  2008الدليل اإلحصائي لسنة :  املصدر                                                                                                                 

 دراسة تفاوت مستوى التنمية :خامسا

  توصلنا بتحديد مقومات وعوامل طرد وجذب سكان الوالية إىل معرفة أهم األسباب اليت تتحكم يف حركية 
دية مهمة شكلت السكان داخل اإلقليم الوالئي واليت تتجه عموما إىل البلديات األكثر منوا واليت تتمتع بقاعدة اقتصا

حمورا تنمويا بارزا متمثال يف جيجل، الطاهري وامليلية نتيجة لتوفر البنية التحتية واهلياكل االقتصادية ناهيك عن منو 
بعض البلديات الواقعة يف جمال نفوذ األقطاب الرئيسية كما أن لالتوازن اايل دورا بارزا يف ديناميكية السكان ما بني 
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 2008ولنا إبرازه يف هذا العنصر باستخدام جمموعة من املؤشرات معتمدين على إحصائيات سنة البلديات والذي حا
وهذا لتحديد مستوى التنمية عرب بلديات الوالية وتصنيفها حسب درجة تنميتها وإبراز عملية االستقطاب املكاين اليت 

وعن طريق تطبيق طريقة . ة السكانية تظهر مبناطق معينة على حساب ميش مناطق أخرى مما يزيد من حدة اهلجر
 30التحليل العاملي أو طريقة نيلسون ميكن استخراج مستويات التنمية لبلديات اإلقليم الوالئي وذلك باالعتماد على 

  : بلدية وهي موزعة حسب اجلدول التايل28مؤشرا موزعا على 
  ستوى التنمية املؤشرات املستعملة يف دراسة تفاوت م :18جدول رقم              

  الـمـؤشرات  الرقم
  الكثافة السكانية  01
  وفاة قبل الوالدة  02
  الزيادة الطبيعية  03
  املسكن/معدل األشخاص  04
  نسبة املساكن املنجزة  05
  100/الصيادلة+عدد األطباء   06
عدد املراكز الصحية وعيادة متعددة   07

  اخلدمات
  الكليةنسبة املساحة الزراعية إىل املساحة   08
  نسبة املساحة املسقية إىل املساحة الكلية  09
  نسبة العاملني يف الزراعة  10
  نسبة العاملني يف الصناعة  11
  نسبة العاملني يف اخلدمات  12
  نسبة العاملني يف البناء واألشغال العمومية  13
  معدل التشغيل  14
  معدل البطالة  15
  معدل الربط بشبكة املياه  16
  لربط بشبكة الصرفمعدل ا  17
  معدل الربط بالكهرباء  18
  معدل الربط بالغاز  19
  كثافة الطرق الوطنية املعبدة  20
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  كثافة الطرق الوالئية املعبدة  21
  كثافة الطرق البلدية املعبدة  22
  القسم باالبتدائي/عدد التالميذ  23
  القسم باال كمايل/عدد التالميذ  24
  نسبة الفتيات باال كمايل  25
  نسبة الفتيات بالثانوي  26
  املنشآت الثقافية  27
  املنشآت الرياضية  28
  نسبة االستثمارات املوجهة للبلديات  29
  نسبة العمليات االستثمارية البلدية  30

 مت معاجلتها عن طريق الكمبيوتر 2008وبعد أن استسقينا هذه املعلومات من الدليل اإلحصائي لوالية جيجل  لسنة 
لتنتج املصفوفة املوضحة )  بامللحق46:انظر اجلدول رقم(بعد حتويل املعطيات األولية إىل نسب  ) EXEL(ل باستعما

  : يف اجلدول املوايل 
  مصفوفة تفاوت مستوى التنمية بوالية جيجل:  19 جدول رقم

       رقم املتغري
  البلدية

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

 6,67 2,32 16,45 0,02 2,21 22,13 5,96 4094 86 2161,57 جيجل

 22,25 1,17 8,45 0,07 0,89 3,24 6,37 40- 0 123,57 زيامة

 20,98 0,4 14,88 0,22 0,43 0,73 6,96 5- 0 17,62 اراقن

 21,31 2,52 14,28 0,08 0,53 3,40 6,09 24 0 103,74 العوانة

 31,43 0,77 5,62 0 0,57 0,72 6,29 5- 0 6,9 سلمى

 24 0,42 9,12 0,12 0,76 4,16 6,64 47- 0 124,49 تاكسنة

 27,47 7,24 50,04 0,04 0,7 3,17 6,81 59- 0 503,41 قاوس

 23,98 1,78 26,55 0,06 0,57 2,04 7,54 9- 0 266,13 جيملة

 38,6 1,15 12,3 0,08 0,25 2,05 6,34 5- 0 133,72 بن ياجيس

 16,27 9,83 31,2 0,04 1,82 10,63 6,56 3088 0 1192,46 الطاهري

 30,97 12,63 43,43 0 0,66 4,09 7,2 55- 0 716,44 القادر.األمريع

 27,32 1,58 16,83 0 0,31 1,67 7,4 15- 0 178,53 وجانة

 30,15 0,77 8,96 0,09 0,18 1,41 7,45 2 0 100,65 الشحنة

 29,95 0,62 3,65 0 0,34 2,00 7,1 19- 0 142,41 أوالد عسكر

 33,96 10,31 25,12 0,03 0,66 3,08 6,54 54- 0 506,16 الشقفة

 29,9 0,97 4,5 0 0,18 1,07 6,61 8- 0 57,05 برج الطهر

 38,37 2,71 10,53 0 0,63 1,88 6,84 41 2 280,42 القنار
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 26,91 1,55 13,85 0,1 1,45 1,55 6,46 21- 0 201,17 العزيز.ع.س

 30,89 1,59 23,36 0,09 1,12 3,41 6,35 72- 0 205,97 العنصر

 85,85 وادي عجول
0   5,79 

1,11 0,19 0 36,44 3,52 27,74 

 26,71 1,52 15,1 0 0,61 1,83 6,75 21- 0 300,55 بين حبييب

 24,37 0,89 13,72 0,08 0,56 1,57 6,47 22 0 160,55 بلهادف

 11,54 5,43 25,4 0,03 1,52 13,11 7,08 1964 63 378,55 امليلية

 35,78 0,78 16,93 0,05 0,4 1,91 6,71 19- 0 136,36 يأوالد حي

 39,08 2,6 57,56 0,06 0,83 2,18 7 90 0 262,97 سطارة

 52,12 0,93 16,57 0 0,19 0,73 6,38 22- 0 41,33 غبالة

 32,99 1,97 23,99 0,05 0,5 3,22 6,55 77 0 350,01 معروف/س

 47,62 2,66 19,13 0,09 0,18 1,90 6,58 4- 0 142,51 أوالد رابح

         
       رقم املتغري

  البلدية
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 29,26 77,6 96,2 88,8 89,3 18,13 28,9 27,54 54,63 11,16 جيجل

 15,15 0 94,7 74,2 89,5 11,02 32,11 29,43 34,16 14,16 زيامة

 0,00 0 85,5 31 45,1 15,14 26,9 23,79 44,13 11,09 اراقن

 16,80 0 95,9 71,8 69,7 11,21 32 20,21 48,97 9,51 العوانة

 0,00 0 92,6 44,5 43,6 15,45 28,81 15,32 37,52 15,72 سلمى

 16,69 0 95,7 54,7 55,8 18,83 24,96 17,75 45,56 12,68 تاكسنة

 13,48 49,9 97,9 83 89,9 9,54 31,01 21,06 42,16 9,31 قاوس

 32,94 0 92,6 33,7 65,3 19,06 23,8 17,76 49,72 8,55 جيملة

 6,49 0 94,1 5,6 7,5 27,62 21,11 19,92 36,75 4,73 بن ياجيس

 10,79 66,2 97,6 79,7 83,1 14,08 29,62 27,51 48,26 7,97 الطاهري

 10,19 30,7 95,9 61,3 71,4 19,63 22,49 27,59 33,26 8,18 القادر.األمريع

 0,00 0 97,6 35,5 81,1 11,06 39,61 24,66 36,97 11,04 وجانة

 0,00 0 96,4 31,9 70,8 13,3 26,55 22,84 37,52 9,49 الشحنة

 0,00 0 97,5 9,8 8.3 25,1 20,09 24,56 36,25 9,25 أوالد عسكر

 2,82 31,8 96,9 50,9 76,5 15,24 29,12 17,39 39,49 9,16 الشقفة

 0,00 0 95,6 20 26,8 14,81 39,74 20,74 40,6 8,76 برج الطهر

 8,84 58,3 98,7 57,7 89 10,19 31,24 16,04 37,22 8,37 القنار

 26,59 50,8 97 63,5 72,2 9,14 41,97 24,06 42,7 6,34 العزيز.ع.س

 51,46 39,3 97 48,2 59,1 10,48 29,94 18 44,85 6,25 العنصر

 0,00 0 97,3 21,1 76,2 12,15 44,94 21,89 43,78 6,59 وادي عجول

 3,90 19,2 95,9 28,7 39,6 10,22 40,96 24,15 38,69 10,46 بين حبييب

 0,00 0 97,6 9,1 30,2 15,17 27,82 26,37 45,15 4,11 بلهادف

 9,31 46,1 96,6 62,3 69,4 24,96 25,48 24,06 56,15 8,25 امليلية



  الفصل الثالث                                                           املقومات وعوامل الطرد واجلذب-الباب األول

- 106 - 

 0,00 0 96,4 13,2 14,4 20,93 20,09 19,41 35,41 9,4 أوالد حيي

 11,28 36,7 98 68,6 77,8 22,55 26,67 16,44 39,96 4,52 سطارة

 0,00 0 94,9 28,1 62,5 11,22 40,89 16,97 28,87 2,03 غبالة

 20,84 0 97,4 37,7 47,7 14,55 24,24 20,74 31,99 14,28 معروف/س

 0,00 0 94,5 12,8 36,6 33,11 21,32 17,12 30,62 4,64 أوالد رابح

  
  

  املتغري     رقم 
  البلدية

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

 49,07 54,66 17,81 جيجل
43,97 

52,78 60,87 15 
26 

17,64 10,5 

 29,5 35,09 30,30 زيامة
34,41 

50,9 58,04 3 
3 

3,05 7,61 

 16,68 39,11 20,39 اراقن
20,33 

37,7 0 1 
2 

2,49 6,56 

 30,65 30,48 120,93 العوانة
36,19 

56,04 61,01 2 
3 

2,45 4,2 

 8 31,58 24,53 سلمى
0 

0 0 0 
0 

0,94 1,05 

 34,79 58,51 65,71 تاكسنة
47,82 

47,99 54,99 2 
2 

2,38 3,67 

 28,55 52,00 153,57 قاوس
46,42 

48,53 0 4 
3 

2,87 2,62 

 21,89 42,13 33,95 جيملة
47,12 

50,94 66,91 11 
2 

2,74 2,89 

 37,53 72,42 0,00 بن ياجيس
42,92 

50,09 65,95 9 
2 

2,34 1,84 

 40,43 55,02 414,29 الطاهري
43,93 

52,02 62,59 7 
14 

7,16 3,41 

 4,65 53,44 12,27 القادر.األمريع
47,74 

53,42 67,03 7 
5 

4,17 2,62 

 0,00 وجانة
49,39 23,72 

40,89 
52,77 0 2 

4 
2,59 2,89 

 43,39 41,84 24,07 الشحنة
48 

52,46 0 3 
3 

2,68 2,89 

 30,86 23,88 38,74 أوالد عسكر
41,75 

53,65 0 0 
4 

2,41 4,2 

 30,9 55,28 32,02 الشقفة
37,89 

51,32 59,97 1 
3 

3,56 3,67 

 14,28 24,20 24,94 برج الطهر
29,38 

47,23 0 0 
0 

2,16 1,84 

 25,05 17,69 0,00 القنار
27,29 

52,72 66,01 2 
3 

2,66 2,62 

 32,18 16,25 0,00 العزيز.ع.س
43,15 

50,64 0 2 
2 

2,52 3,15 

 27,08 26,79 11,80 العنصر
36,33 

51,06 66 5 
3 

3,52 3,41 

 2,89 117,86 41,22 وادي عجول
51,86 

55,79 0 2 
1 

1,87 3,15 

 21,43 112,41 0,00 بين حبييب
27,69 

44,17 0 2 
1 

2,85 2,89 

 25,64 64,00 19,42 بلهادف
44,9 

51,34 0 2 
1 

3,15 3,67 

 42,21 39,75 22,78 يليةامل
46,61 

53 56,33 10 
6 

8,07 6,3 

 41,01 43,91 0,00 أوالد حيي
48,45 

48,59 0 5 
2 

3,36 2,1 

 34,77 121,81 0,00 سطارة
38,8 

49,93 62,04 5 
1 

3,42 3,41 

 20,09 39,86 0,00 غبالة
46,83 

49,82 0 3 
2 

2,16 1,84 

 31,81 67,86 0,00 معروف/س
47,41 

47,84 68,96 4 
1 

2,98 2,36 

 32,85 54,66 0,00 أوالد رابح
54,6 

49,21 0 3 
2 

1,82 2,62 
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�)�Fاملتوسط احلسايب للمتغريات  ا� 

 242,24 جيجل

 25,84  زيامة

 16,20 اراقن

 29,97 العوانة

 13,56 سلمى

 26,18 تاكسنة

 44,29 قاوس

 31,49 جيملة

 23,25 بن ياجيس

 184,05 الطاهري

 46,61 القادر.األمريع

 24,48 وجانة

 22,73 الشحنة

 20,31 أوالد عسكر

 39,33 الشقفة

 16,78 برج الطهر

 33,30 القنار

 27,27 العزيز.ع.س

 27,98 العنصر

 26,28 وادي عجول

 28,61 بين حبييب

 23,36 بلهادف

 106,11 امليلية

 20,12 أوالد حيي

 39,50 سطارة

 18,24 غبالة

 36,00 معروف/س

 22,32 أوالد رابح
E��D43,44 ا�� 

 50,52 ا5��3اف ا�� �
ري
E��D�3اف+ا��� 93,97 ا5
E��D�3اف2+ا��� 231,38  ا
E��D43,44 ا�� 
E��D�3اف-ا��� 7,08-  ا5

  معاجلة شخصية : املصدر                            
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رب كل بلدية، وبعدها حساب االحنراف املعياري ومن وقد مت حتديد الفئات بعد حساب املتوسط احلسايب للمتغريات ع
اليت مت إجنازها من 16اخلريطة رقممت تسطري الفئات ، إذ توصلنا إىل تصنيف البلديات إىل ثالث فئات حسب ما تربزه 

  :يلي النتائج املستوحاة واليت تبني تفاوت مستوى التنمية عرب اال اإلقليمي لوالية جيجل حيث أظهرت من خالهلا ما
 انفراد بلدية جيجل بالفئة األوىل فأغلبية املتغريات تتمتع بأعلى املعدالت فانطالقا من الكثافة السكانية املرتفعة واليت - 

 4094+ومرورا بالزيادة الطبيعية اليت وصلت إىل  وهي أعلى املعدالت بالوالية ²كلم/ن 2161,57:ـقدرت ب
ااورة اليت تفتقر لدار الوالدة  ناهيك عن املتغريات األخرى ذات القيم العالية الستقباهلا للنساء احلوامل من البلديات 

كمعدالت الربط مبختلف الشبكات و حجم االستثمارات املوجهة  إىل املشاريع املنجزة بالبلدية يف خمتلف القطاعات 
ستثمر بالوالية يتركز بعاصمة وخصوصا البناء واألشغال العمومية والري  حيث أن اجلهد األكرب من الرأمسال امل

  .اإلقليم مما زاد من ارتفاع مستوى التنمية عن باقي البلديات
 تدرج مستوى التنمية إىل بلدييت الطاهري وامليلية يف املرتبة الثانية بعد بلدية جيجل ومها القطبني املواليني لعاصمة - 

تغريات فبلدية امليلية مثال تنخفض ا معدالت الربط اإلقليم بالرغم من التراجع النسيب الذي تعرفه معدالت بعض امل
بشبكة الصرف الصحي كون املنطقة معقدة التضاريس من جهة وتكثر ا البنايات الفوضوية مما قلل من وجود املنافذ 

بالربط إليها وبالتايل عقد عملية الربط بالشبكات وجتدر اإلشارة  أنه يف السنتني األخريتني أولت الدولة االهتمام 
مبختلف الشبكات بفضل االستثمارات املوجهة لعمليات التحسني احلضري مبختلف أحياء البلديات سواء كانت 

  .حضرية أو ريفية
 تصنيف كال من بلدية قاوس واألمري عبد القادر ضمن الفئة الثالثة لوقوعها أوال ضمن جمال نفوذ قطيب جيجل - 

بأس به من االستثمارات   شهداها يف السنوات األخرية بتوجيه حجم الوالطاهري ناهيك عن األولوية البالغة اليت
بلدية األمري عبد -ضف إىل ذلك القطب اجلامعي الذي أسس بتاسوست أوخصوصا يف جمال األشغال العمومية والبناء 

  .  والذي غري موازين التنمية هلاته األخرية وجعلها تتألق يف جمال التنمية-القادر
بلدية الباقية ضمن الفئة الرابعة كوا بعيدة كل البعد عن األقطاب الثالثة من حيث مستوى التنمية  23 تصنيف ال- 

بالرغم من عدم التجانس فيما بينها حسب معدالت املتغريات إذ تعترب بلدية الشقفة األكثر تنمية يف هذه الفئة وهذا 
ال نفوذ  قطب الطاهري من جهة ولتركيز السكان ألخذها نصيبا من االهتمام من طرف املسئولني كوا تقع يف جم
  .القاطنني ا حىت ال يستمرون يف الرتوح إىل املدن الرئيسية بالوالية

 من تراجع معدالت املتغريات مقارنة باملعدالت الوالئية إال أننا نلتمس أن هناك جهدا م أما باقي البلديات فالرب غ
 تلك البلديات الريفية ماعدا تلك اجلبلية منها واليت بالرغم من حماوالت فك مبذوال للقضاء على التهميش الذي تعانيه

العزلة عنها بربطها مبختلف الشبكات إال أا مازالت تعاين من الكثافة السكانية املنخفضة وكذا الزيادة الطبيعية 
 17,62يف بلدية إيراقن إىل  على التوايل  كما وصلتا 1- و²كلم/ ن6,90املتدنية حيث بلغتا يف بلدية سلمى مثال 

كما نالحظ نقص يف اهلياكل الصحية والتعليمية إذ بلغت نسبة التجهيزات الصحية .  على التوايل10-  و²كلم/ن
   قر اليت مازالت تعانيه البلديات، وبالتايلمما يفسر الف %0,94 ببلدية سلمى ووصلت حجم االستثمارات ا إىل 0%



  الفصل الثالث                                                           املقومات وعوامل الطرد واجلذب-الباب األول

- 109 - 

  ) تفاوت مستوى التنمية بني البلديات:والية جيجل (16: خريطة رقم
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وجود واستمرار عنصر اهلجرة بتلك املناطق مع العلم أن قرار املهاجر يعتمد على املميزات املكانية اليت تتوفر له 
  . وألسرته حدا معينا من اخلدمات الضرورية كالتعليم والصحة وليس منصب العمل فقط

  : الفصلالصةخ

 معاجلتنا للمعطيات السابقة املتمثلة يف خمتلف العوامل واملقومات اليت سامهت يف إشكالية االستقطاب احلضري من   
  :للسكان نستخلص النتيجة التالية

 وجمال جبلي %20جمال ساحلي سهلي يشكل نسبة :  رئيسينيجمالنيلوالية جيجل من  يتشكل اال الطبيعي -   
  .التصال والربط بني خمتلف املناطق مما عقد ا%80متضرس بنسبة 

 إرجاع التفاوت واالختالل اايل إىل االستعمار الفرنسي الذي ورغم االجنازات االجيابية اليت قام ا إال أنه ركز -   
يت أصبحت تعاين من ارتفاع الكثافة السكانية وخصوصا بعد االستقالل لرتوح العائالت تنميته على املناطق السهلية ال

  .املناطق اجلبلية الطاردة إليهامن 
 تركز املساحات الزراعية وارتفاع االستثمار الفالحي بشمال الوالية وعرب السهول وضفاف األودية ناهيك عن -   

  ).جيجل، الطاهري، وامليلية( الرئيسيةاألقطابالتركز الصناعي بأهم 
اء، غاز طبيعي، مياه صاحلة للشرب، شبكة كهرب( ارتفاع نسبة الربط بشبكات الطرق وخمتلف الشبكات األخرى- 

باملناطق السهلية وضعفها باملناطق الريفية اجلبلية، أضف إىل ذلك اخنفاض نسبة التجهيز مبختلف املرافق ) التطهري
  .التعليمية، الصحية ومراكز التكوين املهين

ى التنمية اليت تزيد مبركز الوالية وتتميز  واليت تبني تفاوت مستو16ومبطابقة مجيع هذه املعطيات مت اجناز اخلريطة رقم
  . من بلديات الوالية وباألخص باملناطق اجلبلية%50 بأكثر من بالضعف
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  :األولخالصة الباب 

  :إن الطبوغرافية املميزة إلقليم والية جيجل تظهر جمالني خمتلفني   
 أقطاب رئيسية جيجل، الطاهري وامليلية تتركز جمال سهلي حيتل مساحة صغرية من الوالية تسيطر عليها ثالثة - 

  .ا أكرب الكثافات السكانية وأعلى معدالت التحضر واستقطاب متواصل للسكان
جمال جبلي حيتل مساحات كبرية ويتفاوت يف كثافته السكانية ومعدالت منوه مع متيزه بالطرد املستمر  - 

  .لسكانه
 بانتقال سكان يفسرتفاع معدل التحضر بالوالية من سنة ألخرى مما هذا التفاوت كما أشرنا سابقا عمد إىل ار    

الريف إىل املدينة وتشجيع اهلجرة الداخلية اليت ارتبطت سريورا مع التطور السكاين واالقتصادي لألقطاب الرئيسية 
 باملناطق الريفية بالوالية واليت كانت ناجتة عن عوامل اجلذب اليت توفرها األقطاب احلضرية وعن عدم وجود تنمية

  .وبالتايل تركزها يف مناطق دون أخرى
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   :مقدمة الباب الثانـي

تتسم البنية االية إلقليم والية جيجل بسيطرة األقطاب الثالثة الرئيسية جيجل، الطاهري وامليلية، هذه املدن الـيت          
شهدت تنمية ملحوظة على مجيع األصعدة مع مرور الزمن وافقها حدوث عملية تغري التحضر وتطـوره وهـو مـن        

مليات اليت تتم عن طريق انتقال أهل الريف إىل املدينة وإقامتهم مبجتمعها احمللي أي بصورة أخرى إعـادة توزيـع                    الع
  :سكان الريف على هاته املدن مما يدعم عملية التركز السكاين باملدينة واليت تتم بوسيلتني

  .زيادة عدد أماكن التجمعات السكانية - 
 .منو حجم التجمعات السكانية - 

ن احلرفة األوىل يف الريف هي الزراعة واليت تكون معاشية بالدرجة األوىل باملناطق اجلبلية للوالية واملدينـة هـي           ومبا أ 
مركز النشاط اخلدمي والصناعي فقد استقطبت إليها العمالة الريفية منذ أن ارتقت إىل مقر والية أضـف إىل ذلـك                    

مية وبعدها عن مراكز التجمعات املوفرة لتلك اخلدمات، ورغبة         االفتقار الذي تلحظه من حيث املرافق الصحية والتعلي       
يف حتسني الظروف املعيشية والدخل الفردي وتطوير املستوى االجتماعي استقطبت املدن األعداد اهلائلة من الوافدين               

غري املظهر  ليزيد الطلب على األرض وتتسع رقعة املدينة دون ختطيط مسبق وتنتشر بذلك أحياء السكن العشوائي مما                 
ومن اجل التخفيف من هذه الظاهرة البد من التفكري يف احلد من تيارات املتـدفقني وحـل إشـكالية                   .العام للمدينة 

  .االستقطاب احلضري وتطوير أماكن الطرد وتوجيه اتساع هذه املدن إىل جمال نفوذها وخارج حميطها العمراين احلايل
العمرانية لألقطاب احلضرية الثالثة وكيف اجتهت اهلجـرة الداخليـة إىل           ويف هذا الباب سنحاول دراسة تطور البنية        

التحكم يف منوها العمراين وإىل أي مدى وصل جمال نفوذها  حماولني يف األخري إعطاء بعض االقتراحات لتوجيه التنمية                   
    .إىل الظهري اجلبلي وخلق عالقة بني مشال الوالية وجنوا
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   :مقدمة الفصل

 سنتناول يف هذا الفصل عرض حتليلي للبنية االية والعمرانية لبلدية جيجل، الطاهري وامليلية، معتمدين يف ذلك على 
دراسة املخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري وبعض الدراسات اليت تناولت النمو العمراين والسكاين هلاته املدن 

 اإلدارية وخمتلف العوامل الطبوغرافية والطبيعية اليت يتميز ا جماهلا ومن مت تطورها السكاين مسلطني الضوء على نشأا
  . وكيف  أدى إىل تطورها العمراين والتغيري احلاصل يف بنيتها االية

  بلدية جيجل : أوال

  : املوقع اجلغرايف واإلداري-1
 أين أصبحت جيجل مقرا للوالية 1974تقسيم اإلداري لسنة   كانت بلدية جيجل تابعة ملقاطعة قسنطينة إىل غاية ال

واليت اقترن امسها بالبلدية اليت أصبحت تؤدي دورا فعاال يف املنطقة باعتبارها املدينة الوحيدة يف املنطقة اليت تستحوذ 
 ]50و°36 و]46و°36وتقع بلدية جيجل يف الشمال الشرقي اجلزائري بني دائريت عرض .على املرافق العمومية اهلامة

  .1شرقا´49و˚5و ]40و°5مشاال، وخطي طول 
 ²كلـم / ن 2108 نسمة بكثافة سـكانية تـصل إىل         131470 ، يقطنها    ² كلم 62,38وتتربع على مساحة قدرها     

  البحر املتوسط: مشاال:  حيدها) 2008تعداد حسب (
  بلدية قاوس:                              جنوبا

  بلدية األمري عبد القادر:     شرقا                         
  بلدية العوانة:                             غربا

  :  كلم إىل الداخل وحيتوي اال البلدي اجليجلي على80 إىل 50وتتميز بشريط ساحلي ممتد على طول البحر بعمق 
الية ممتدة مـن العـرايش   سهول ساحلية ضعيفة حمصورة بني البحر وسفوح اجلبال والتالل تغطي اجلهة الشم         - 

  .غربا إىل مصب واد منشة شرقا
م 384م وجبل مزغيطان بقمـة تبلـغ        217م كجبل تلودة الذي تصل قمته إىل        150جبال ارتفاعها يتعدى     - 

وهي حتتل أساسا اجلهة الغربية والوسطى للبلدية ورغم ضعف االرتفاع إال أن مميزات الطابع اجلبلي تظهـر                 
  .ار الواضح بني القمة والسفح واالحندارات تبقى قوية شكلتها تعرية وتقهقر السفوحعليها بالنظر إىل االحند

وهي ˚10 -˚3السفوح والتالل املنخفضة وهي ذات تكوينات رسوبية ناعمة قليلة االحندار إذ يتراوح ما بني                - 
الشمالية والـشرقية   منطقة أوالد عيسى، احلدادة، والعقايب، اجلبهة       : حتتل النسبة األكرب بالبلدية وتتواجد ب     

 .جلبل مزغيطان ومنطقيت الطوالبية وحراثن

-800مييز البلدية مناخ البحر املتوسط البارد واملطر شتاء، والساخن والرطب صيفا حيث تستقبل البلدية مـا بـني                   
 مييـز   سنويا مما يفسر الغطاء النبايت الكثيف الذي      ˚18السنة من األمطار ومتوسط درجة احلرارة يصل إىل         /ملم1000

                                                  
  -2009أفريل -مراجعة املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل  1
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وادي منشة الذي حيـدها مـن       : املنطقة والشبكة اهليدروغرافية اهلامة واليت تتمثل يف األودية والشعاب املنتشرة منها          
واد القنطـرة، واد    : ان الرئيسيان بالبلدية إضافة إىل كل مـن       يالشرق، واد كسري والذي حيدها من الغرب ومها الواد        

 واد تاكليات، واد تزنات، واد الكلة، واد مغـريس، واد كـسارة، واد              موطاس، واد مدين، واد الرمان، واد مدباغ،      
 .مدين

فواد القنطرة هو أطوهلم حيث ينبع من بلدية قاوس ويقطع تراب البلدية من اجلنوب إىل الشمال بعد أن يأخد                    - 
  .يف طريقه ثالثة أودية أخرى كواد كسارة، واد الكلة،وواد مدين

  .أما واد مغريس فيصب يف واد منشة - 
 .واد موطاس ينبع من جبل مزغيطان ويتجه حنو البحر آخذا يف طريقه واد الرمان - 

 .واد مدباغ ينبع من جبل احلدادة ويتجه حنو البحر من اجلهة الغربية ملدينة جيجل - 

أما واد تازنات يتصل يف واد تاكيالت الذي يصب بدوره يف واد كيسري غرب البلدية قـرب واد كيـسري                     - 
 . قرب الطوالبية، بوغدير واجلرف وهناك ينبوع آخر قرب الزبرييةوأربعة وسط البلدية

، إذ تظهر الترسبات والرمل علـى طـول الـشريط           1تنتمي التكوينات اجليولوجية للمنطقة إىل الزمن الثالث والرابع       
تراجـع  الساحلي وعلى حدود األودية خاصة واد القنطرة، مشكلة بذلك سلسلة من الكثبان املتماسكة اليت تعرب عن                 

البحر وجمموعة من املصاطب النهرية الناجتة عن تطور ااري املائية ويتغري متاسك هذه الترسبات من منطقة إىل أخرى                  
فهي هشة ومتماسكة على حدود ااري املائية مشكلة مصاطب متدرجة، وهي متماسكة باملنطقة الغربية إذ يتـراوح              

 والوسطى من البلدية وبالضبط املنطقة احملصورة مابني واد القنطـرة وواد            فباجلهة الشرقية .  أمتار 10-3مسكها ما بني    
كما يظهر الفليش يف اجلهتني اجلنوبية والغربية       . منشة وكذا جنوب املدينة يتواجد املارن مبقاومة ضعيفة إىل متوسطة           

اومـة املتوسـطة    عند جبل مزغيطان، جبل سيدي ساعد وحول وادي كسري وتاكيالت وتتميز هذه املنـاطق باملق              
وجممال وحسب دراسات التركيب الصخري واجليولوجي للمنطقة ال تطرح مشاكل من ناحية            .والصاحلة للبناء نسبيا  

نوعية الترب فيما خيص البناء فهي متماسكة ماعدا عند مناطق الشريط الساحلي وبالقرب من األودية وتلك املتعرضة                 
ة املنجزة باملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلديـة جيجـل املنـاطق            خلطر االنزالق وقد صنفت الدراسة اجليوتقني     

  )17اخلريطة رقم (:املسموح البناء فيها وغري املسموح البناء فيها كما يلي

ضف إىل ذلك سفوح اجلبال أوتتمثل يف أسرة الوديان واملصاطب وحواف الشواطئ :األراضي غري الصاحلة للتعمري - أ
 ويظهر فيها خطر االنزالق ويتجلى بوضوح يف السفح الشرقي جلبل %20دة واليت تتعدى ذات االحندارات الشدي

أيضا جند األراضي املتعرضة للتعرية القوية . بيودر واجلرف وكذلك يف السفح الشمايل جلبل تلودة جبنوب احلدادة
) الطهورات(ويف اجلهة اجلنوبية الشرقية ) جبل مزغيطان، بيودر،تلودة(والواقعة باملنطقة الغربية واجلنوبية الغربية للبلدية

  فأعايل هذه اجلبال يصعب البناء عليها ونلمح يف سفوحها بعض املنازل املتفرقة وخصوصا على حواف الطرق رغم 
                                                  

رسالة ماجستري يف التهيئة احلضرية، كليـة علـوم األرض   .لتوسع العمراين مبدينة جيجل وحتمية إعادة االنتشار إىل التوابعإشكالية ابوشفرة حسينة،   1
  .10، ص2006واجلغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  )اخلريطة اجليوتقنية (17: خريطة رقم
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فر والتسطيح يف تلك املناطق وبتحويل مياه رضية وعموما ينصح بعدم املخاطرة باألشغال الكربى للحعدم استقرار األ
جل سالمة املباين يف تلك السفوح وزيادة على خطر االنزالق الذي جنده كذلك باجلهة العلوية ملستشفى أااري من 

حممد الصديق بن حيىي واألراضي الواقعة أسفل دار الثقافة بالعقايب فإن خطر الفيضانات يظهر باملنطقة السفلى بالرابطة 
 جنوبا والبحر مشاال طبوغرافيا تأخذ شكل احلوض 43والواقعة باملخرج الغريب ملدينة جيجل بني الطريق الوطين رقم 

 وخصوصا يف للفيضاناتوتتكون جيولوجيا من الطني غري النفوذ والطني الرملي والكثبان الرملية مما جيعلها عرضة 
 املياه على السطح مشكلة بذلك مستنقعا  ال جيف كلية حىت يف فصل فترة الشتاء أين ترتفع نسبة املياه وغالبا ما تركد

الصيف ناهيك عن اخنفاضها عن مستوى سطح البحر مما جيعلها أكثر عرضة للغمر مبياه البحر كلية نظرا لقرا 
من اخلواص الشديد منه وبالرغم من اخلطر الذي يعلو هذه املنطقة فهي مأهولة بالسكان الذين اشتروا القطع األرضية 

انظر (بطرق غري قانونية وأسسوا مساكنهم بنمط عشوائي ومنهم من استقروا بأكواخ قصديرية نازحني من الريف 
  .مأخوذين بسحر املدينة رغم دنو ظروف املعيشة اليت وضعوا أنفسهم فيها) صور الرابطة

وتتوزع عرب عدة مناطق % 15 و%8 هي مناطق ذات احندار يتراوح ما بني : املناطق متوسطة الصالحية للتعمري - ب
 تنتمي إىل املنطقة املبعثرة حاليا -أوالد عيسى، حراثن، السفح الشرقي واجلنويب جلبل مزغيطان وبالطوالبية: بالبلدية 

 وحسب التكوينات –ومقترحة كقطاع للتعمري املستقبلي بالبلدية وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري 
 األراضي ممكن أن تستقبل بنايات بعدة طوابق ويئتها حتتاج إىل أشغال مكثفة من التسطيح مع اجليولوجية فإن هذه

  األخذ بعني االعتبار درجة االحندار وإن أشغال تزويد هذه املناطق مبختلف الشبكات وجعلها صاحلة للحياة حيتاج إىل
  .الحية للبناءمصاريف مضاعفة مما جعل هذه املناطق تصنف ضمن القطاعات متوسطة الص

وحتتل املساحة الكربى ملدينة جيجل % 8وتتمثل يف املناطق اليت تقل درجة احندارها عن  : املناطق الصاحلة للتعمري - ج
مركز املدينة القدمية وتوسعاته باجتاه الشرق عرب حي موسى، :وباألحرى متثل احمليط العمراين للمدينة واملوزعة عرب 

يوف، أوالد أحي مصطفى، بوالرمل، العرايش وباجتاه اجلنوب عرب حي :  الغرب عرب العقايب، واملقاسب وباجتاه
وهناك أراضي أخرى جد صاحلة للتعمري واملتمثلة يف سهل عدوان علي، املنطقة الواقعة .  هكتار واحلدادة40عيسى، 

جنوب شرق بلدية - ابة جبنوب املقاسب والضاحية اليسرى لواد منشة بسوق لعر150على طول الطريق الوالئي رقم 
وجتدر اإلشارة أن األراضي الثالثة ذات طابع فالحي من الواجب احملافظة عليها من الزحف العمراين الذي . جيجل

استهلك العديد من املناطق الفالحية كاحلدادة، بوالرمل والعقايب الذي مل ميحو التعمري أثر الترييف ا فبعض سكاا 
  .الفالحية ولو ضمن مساحات صغرية بعد عدم استكمال عملية التهيئة امازالوا ميارسون نشاطام 

ونظرا لتشبع احمليط العمراين ملدينة جيجل ولغياب اجليوب العمرانية الفارغة من جهة ولسيطرة امللكية اخلاصة وغالء 
 إجياد الدولة  اخلواص من جهة أخرى واستجابة الحتياجات النمو السكاين املستمر استوجب علىأراضيتكاليف 

طات عقارية تسمح للتوسع العمراين للمدينة واستنادا لدراسة املراجعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية ااحتي
  :يلي جيجل مت اقتراح مخس مناطق صاحلة للتعمري على املدى القريب، املتوسط والبعيد واليت نسطرها فيما
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وتنقسم تضاريسيا إىل كلم من املخرج الغريب ملركز املدينة 4ة على بعد تقع هذه املنطق:السفح الشرقي ملزغيطان ♦
  :منطقتني 

  .م وهي ذات احندار ضعيف100م إىل 50 املنطقة السفلية للعرايش إىل غاية مزوي أين ارتفاعها يترواح بني - أ
 100فاع يتراوح ما بني  املنطقة العلوية ملزوي إىل غاية مشىت الطهر أين تظهر التضاريس  نوعا ما حادة بارت- ب
  .م230و 
م، يتم 150م إىل 50كلم من مركز املدينة، احندارها ضعيف، االرتفاع من 5وتقع على بعد :منطقة حراثن ♦

 من جهة الكلم اخلامس والطريق املتجه إىل التجمع الثانوي بين 77الطريق الوطين رقم :الوصول إليها عرب منفذين 
ألرضية مستقرة وال تشتكي من أي خطر انزالق ماعدا يف السفح الشمايل ا.أمحد بقاوس من جهة حي العقايب

للهضبة املطلة على السهل الزراعي ملزرعة عدوان علي ولإلشارة فإن اجلهة الشمالية الشرقية منه مبنية وممكن أن متتد 
  )ر اخلريطة اجليوتقنية انظ.(من جانب كدية اخلروبة إىل منطقة الزبريية على طول الطريق اآلخذ إىل منطقة العقايب

 تقع هذه املنطقة باجلهة الشرقية ملدينة جيجل بني منطقيت العقايب  :منطقة املزرعة النموذجية عدوان علي  ♦
هكتار، طبيعتها اجليولوجية تسمح باستقبال بنايات 100وحراثن، وتتميز بطبوغرافية منبسطة ومساحة معتربة تفوق 

 .ئة ا لعملية التسطيحبعدة طوابق وال تتطلب أشغال التهي

خيص هذا املوقع امتداد املنطقة العمرانية حلي املقاسب وهو حمصور بني واد القلة جنوبا، : منطقة جنوب املقاسب ♦
، التضاريس منبسطة 1 هكتار120 شرقا ومنطقة أوالد عيسى غربا، مساحته معتربة تفوق 150الطريق الوالئي رقم 

 حادة باجتاه أوالد عيسى من الغرب و150من جهة الطريق الوالئي رقم 

كلم تقريبا من مدينة جيجل املرتبطة ا عرب الطريق 8تقع باجلهة اجلنوبية للبلدية على بعد : منطقة الطوالبية  ♦
 هكتار، تتميز تضاريسها باحندارات خفيفة احلدة يتراوح ارتفاعها من 30 ، مساحتها يف حدود 04البلدي رقم 

مع العلم أن هذه املنطقة تنتمي إىل املنطقة .ا املستقرة تسمح بتوطني سكنات مجاعيةم، طبيعة أرضيته235- 100
 كقطاع تعمري 2009املبعثرة ولكنها اقترحت ضمن دراسة املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل لسنة 

 .مستقبلي

أوالد بوالنـار،   : عات ثانوية وهـي   ينقسم جمال بلدية جيجل إىل جتمع رئيسي واملتمثل يف مدينة جيجل وثالث جتم            
  .الطوالبية، بوغدير والغريفات: حراثن، والكلم الثالث وثالث مناطق مبعثرة هي

وتقع مدينة جيجل وسط مشال البلدية على الشريط الساحلي ابتداء من العرايش غربا إىل حي لعقايب شرقا ومتتـد إىل                    
م من مستوى سطح البحر على      150ويصل االرتفاع إىل     اسباجلنوب إىل سطح احلدادة ومرتفعات أوالد عيسى واملق       

سفوح اجلبال وهذا ما يفسر وجود جمموعتني تضاريسيتان تتمثالن يف السهول عند الشريط الساحلي مشاال وسـفوح                 
، وتكتسي املدينة أمهية كبرية بفضل موقعها اجلغرايف على الشريط الساحلي واملرتفعات            -كما تعرضنا سابقا  –اجلبال  

                                                  
  .21،ص 1996املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل  1
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طلة على البحر أوال واحتوائها على مجيع التجهيزات واملرافق العمومية والقاعدية ثانيا مما جيلب إليها اليد العاملـة و                   امل
 الرابط بني جيجل وقسنطينة من جهة وجيجل وجبايـة          43السواح، أضف إىل ذلك متيزها مبرور الطريق الوطين رقم          

ع يف اآلونة األخرية يف بعض أجزائه ممـا سـيؤدي إىل زيـادة    من جهة أخرى والذي عرف عمليات الصيانة والتوسي    
فعاليته مستقبال، أضف إىل ذلك استفادا من مشاريع مربجمة لشبكة الطرق واليت ستقلل الضغط على الطريق الـوطين    

ريـق  كلـم وهـو يف ط     14,2 احملول اجلنويب بطول     -: وتنقل احلركة املرورية إىل أطراف املدينة واملتمثلة يف        43رقم  
  .االنطالق

  )الدراسة منجزة( احملول الشمايل -            
  . 1 الطريق اجلنويب-           

  .جعلتها حمط أنظار الكثريين الذين هاجروا إليها واستقروا ا بطرق شرعية وأخرى غري شرعية كل هذه املميزات
  : مراحل التوسع السكاين والعمراين ملدينة جيجل -2

إن التوسع العمراين ملدينة جيجل كان نتاج التطور السكاين الذي شهدته، إذ مبقارنة نتـائج                :اينالتطور السك  -1.2
  .اإلحصائيات والتقديرات السكانية احلالية نتعرف على اجتاه منو املدينة وكامل اال البلدي 

 وهي زيادة   1966 نسمة فقط سنة     25054 نسمة ووصل إىل     23624 حوايل   1954بلغ سكان مدينة جيجل سنة      
حمتشمة بالنظر إىل اهلجرة الريفية وحركات التحضر اليت شهدا املدن اجلزائرية إبان السنوات األوىل من االسـتقالل                 
ويفسر ذلك باجتاه النسبة األكرب من السكان صوب املدن الكربى إذ بلغ ومل يبقى هذا الضعف يف التطور الـسكاين                    

 نسمة  35065بة املوالية منوا سكانيا ملحوظا بثالثة أضعاف ما كان عليه إذ بلغ             ذه الصورة بل عرفت املدينة يف احلق      
 وصـل إىل   1998سـنة  و%5,66مبعـدل منـو وصـل إىل         1987 نسمة سنة    62793 ووصل  إىل     1977سنة  

  .%2,11 مبعدل منو يقدر بـ نسمة131513 حوايل 2008 ليبلغ سنة %4,67 مبعدل منو نسمة106003
ت تعرضت املدينة إىل هجرة داخلية مابني الواليات وخصوصا ما بني البلديات بسبب ارتقائهـا إىل       فمع اية السبعينا  

  .مقر والية من جهة ولتطور الشغل املنبثق عن توطن خمتلف التجهيزات والنشاطات
ئيا، غـري   فالنمو السكاين أدى إىل تسريع وترية النمو العمراين أو إىل االنفجار احلضري حيث كان هذا النمو عـشوا                 

  .خمطط، استهلك الكثري من اال مما سب إشكالية التوسع العمراين إلسكان أكرب عدد ممكن من السكان
   : التوسع العمراين-2.2 

عند بداية احتكاك الرببر      ، 2   ترجع نشأة مدينة جيجل حسب املؤرخني إىل القرنني العاشر واحلادي عشر قبل امليالد            
اقب على املدينة عدة حضارات من الرومان، الوندال، النورمان واألتراك الذي كان قـدومهم              باحلضارة الفنيقية، ليتع  

  وأخريا   ،1 هكتار17واحتلت املدينة آنذاك .بطلب من األهايل وأحاطو املدينة بسور للتصدي للحمالت االسبانية

                                                  
  -2009أفريل -يهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجلمراجعة املخطط التوج  1
رسالة ماجستري يف التهيئة احلضرية، جامعة منتوري، قسنطينة، .إشكالية التوسع العمراين مبدينة جيجل وحتمية إعادة االنتشار إىل التوابعحسينة، بوشفرة   2

  .18، ص2006
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  )مراحل التوسع العمراين: مدينة جيجل (18: خريطة رقم
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 وقد عمد املعمرين إىل إعطاء املدينة شكال مثلثا قائم الزوايا وفقـا             1839 ماي   31حتالل الفرنسي يوم    تعرضت لال 
 وبالتايل أنشأت النواة االستعمارية حـول املثلـث         1856ملخطط هندسي بعد الزلزال العنيف الذي تعرضت له سنة          

 كان يسود آنذاك فقد ظهرت األحياء الـشعبية         ونظرا للتمايز االجتماعي والطبقي واالقتصادي الذي     ) مركز املدينة (
والفوضوية اليت كان يقطنها األهايل امتدادا للمدينة االستعمارية اليت كان يشغلها املعمرون، وقد متركزت تلك األحياء                

ومع تعاقب  . حي بوريدح ، حي عسعوس ،حي القمة وقد متيزت بتداخلها ورداءا          : جنوب قلب املدينة القدمي وهي      
ث احلروب مل تم السلطات الفرنسية بالتخطيط العمراين للمنطقة واتسعت باملقابل سياسـة القمـع وإنـشاء                 أحدا

احملتشدات للسكان الريفيني لتظهر مظاهر أخرى من األحياء غري املنظمة ذات النسيج العمراين الكثيـف واملتـداخل                 
عية اليت أنشأت يف إطار مشروع قسنطينة واملتمثلـة         واملتمثلة يف حي لعقايب وحي موسى باإلضافة إىل السكنات اجلما         

 121لتصل مساحة املدينة يف اية الفترة االستعمارية        )  مسكن 111(ووسط املدينة ) مسكن 58(يف عمارات الكازينو    
   .1هكتار

السكن ممـا  عند االستقالل مل تول الدولة اهتماما مبجال التعمري إذ عرفت معظم املدن اجلزائرية فوضى عارمة يف جمال     
جعل السكان حيتلون سكنات املعمرين اليت طردوا منها ومل تتسع املدينة إبان هذه الفترة كثريا  فقدمت إنـشاء بعـض                     
السكنات االجتماعية حبي عريض وحي الشاطئ ونظرا للرتوح الريفي الذي زاد حدة دف العمل بالتجهيزات الـيت                 

 169الل املساحات الفارغة بني املـساكن لتـصل مـساحة املدينـة إىل              تركها املعمر  مت تكثيف اال املبين باستغ       
 برجمت عدة مشاريع تنموية ومنها الـسكنية يف إطـار برنـامج             1974وإثر ترقية جيجل إىل مقر والية سنة        .هكتار

  استعجايل فتم خلق ما يسمى باملناطق احلضرية 
 مسكن باملنطقة احلـضرية     1000ضرية األوىل و   مسكن باملنطقة احل   72يف أيوف فأنشئ    ) ZHUN(السكنية اجلديدة 

الثانية باإلضافة إىل بناء سكنات مجاعية أخرى حبي عريض، حي الشاطئ، حي حريش، خميم الفرسان، اهلضبة الشرقية                 
واهلضبة الغربية، ناهيك عن نظام التحصيصات الذي استحوذ على مساحات معتربة من املدينة خاصة ناحية اجلنـوب               

 حصة يف كل من أحياء بوالرمـل، هـاين، الـشاطئ،            800يب لصاحلية املنطقة للتعمري إذ مت ختصيص        واجلنوب الغر 
 واستمر برنامج املناطق السكنية احلضرية اجلديدة إىل بداية          ،2 هكتار 209والعقايب لتصبح مدينة جيجل حتتل مساحة       

 مسكن يف تلك الفترة وهذا الحتواء عـدد         188التسعينات لتظهر املنطقة احلضرية الثالثة حبي بن عاشور إذ أجنز ا            
السكان املتزايد بفعل اهلجرة املستمرة للسكان وخصوصا بعد عملية االستقطاب اليت أفرزا اهلياكل األساسـية الـيت    

احلي اإلداري، الفرع البلدي، الفرع اجلامعي، املركز التجاري لتـصل مـساحة            : أنشأت مع بداية التسعينات  مثل       
واستمرت .مما يفسر سرعة النمو اليت عرفتها املدينة بالرغم من كل العراقيل االية املوجودة              ،3 هكتار 709ىل  املدينة إ 

موجة التعمري بتلك احلدة مع بداية األلفية الثالثة على  حمور اجلنوب المتالكه رصيدا من االحتياطـات العقاريـة إذ                    

                                                  
  . 19، صحتمية إعادة االنتشار إىل التوابعإشكالية التوسع العمراين مبدينة جيجل وبوشفرة حسينة،   1
  .املرجع نفسه  2
  .20ص. املرجع نفسه  3
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نطقة السكنية احلضرية اجلديدة الثالثة وحتصيص بعض املـساحات         قامت السلطات بإمتام تعمري ما تبقى من أراضي امل        
اليت رغم استفادة أصحاا من األراضي إال أن معظمهم مل يقوموا بالبناء الستحواذ البنايات الفوضوية على معظمهـا                  

ب والكلـم    هكتار باإلضافة على حتصيصات احلدداة، العقايب، املقاس       40وأبو سكاا الرحيل منها وخصوصا مبنطقة       
وهذا العدد اهلائل من التحصيصات يرجع إىل ختلي الدولة عن توفر السكنات االجتماعية واكتفائها بالطبقات               . الثالث

احملرومة وإحداثها لربامج السكنات االجتماعية التسامهية والترقوية واليت أسندت مهمة تنفيذها إىل مرقني عمـوميني               
لعقايب، الرابطة، املنطقـة    : وكانت موزعة يف بداية األمر عرب أحياء املدينة مثل        وخواص انطلقت مع بداية هذه األلفية       

السكنية احلضرية الثانية، حي بوالرمل ليتم االنتشار إىل منطقيت حراثن ومزغيطان حيث تعتربان القطبـان اجلديـدان                 
فكان هذين املوضعني حال إلنـشاء      للتوسع العمراين بعد أن شهدت املدينة اختناقا يف جمال األراضي الصاحلة للتعمري             

املرافـق التعليميـة،   (منطقتني سكنيتني عمرانيتني جديدتني تتوفران على أهم املرافق امللبية الحتياجات السكان اليومية      
 والمتصاص الزيادة الـسكانية مت االجتـاه إىل املـدخل           2009ويف الوقت الراهن ومع بداية      ....).الصحية، التجارية 

جيجل وبالضبط إىل مزرعة عدوان علي اليت مت التنازل عنها من طرف وزارة الفالحة وجعلها منطقـة                 الشرقي ملدينة   
، حيدد شـروط وكيفيـات اسـترجاع        16/09/2003املؤرخ يف   313-03املرسوم التنفيذي رقم    عمرانية مبوجب   

ستمرار اايل بـني مدينـة جيجـل        ليتم بالتايل اال  .االراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية املدجمة يف قطاع عمراين        
هكتاراليت 152,54وقد مت تغطيتها مبخطط لشغل األراضي مبساحة        -ومنطقة حراثن عن طريق منطقة املدخل الشرقي      

قة وبرجمت ا عدة سكنات ومرافق وجتهيزات جتعلها تغطي العجز الذي تعـاين منـه               دانتهت دراسته وهو قيد املصا    
والتجمع الثانوي أوالد بوالنار عن طرق هضبة مزغيطان ليصبح التجمع الرئيـسي            وبني مدينة جيجل    -مدينة جيجل 

  هكتار1944,47:والتجمعان الثانويان يشكالن جتمعا حضريا واحدا مبساحة إمجالية تقدر ب
  : تطور البنية االية العمرانية لبلدية جيجل-3

ر اال العمراين وتوسعه عرب اجتاهات خمتلفـة ليـصل   ساهم النمو السكاين مبدينة جيجل عرب الفترات الزمنية يف تطوي       
االمتداد بعد  تشبع املركز الرئيسي إىل التجمعات الثانوية احمليطة لتنضم بدورها إىل املركز الرئيسي وهذا ما أظهرتـه                   

ويني سنة  إحصائيات تعدادات السكن والسكان واملخططات التوجيهية للتهيئة والتعمري حيث أحيط باملدينة جتمعني ثان            
 واملتمثلني يف برقوقة وأوالد عيسى جبنوب املدينة بعد أن كان الفضاء اايل احمليط باملدينـة يتمثـل بـالقرى                    1977

 انضم التجمع الثانوي الربقوقة وجتمع أوالد عيسى إىل املركز الرئيسي ليبقى  فقـط جتمـع             1987واملداشر ويف سنة    
 :ا ثانويا واستندت البنية العمرانية يف هذه الفترة إىل التصنيف التايلأوالد بوالنار الواقع غرب املدينة جتمع

  وتتشكل من التجمع الرئيسي والثانوي: البنية العمرانية األولية - أ
ويتمثل يف مدينة جيجل أين ميتد اإلطار املبين هلا إىل حي بوالرمل غربا ولعقايب شـرقا           : التجمع العمراين الرئيسي   -1 

  .دة ومرتفعات أوالد عيسى واملقاسب جنوباوإىل سطح احلدا
 كلم من مركز مدينة جيجل يف منطقة سـياحية          5يقع التجمع الثانوي على بعد      : التجمع الثانوي ألوالد بوالنار    -2

حيدها من الشمال البحر املتوسط، ومن اجلنوب منطقة جبلية غابية وقد خفض االمتداد العمراين غربـا مـن جهـة                    



  الفصل األول                                           تطور البنية العمرانية ملراكز االستقطاب الرئيسية- الباب الثاين

- 124 - 

 املسافة الفاصلة بني حميط املدينة والتجمع الثانوي املذكور ووجود األراضي الفالحية مبنطقة العرايش              )احلدادة(الربقوقة
ووعورة املنطقة جنوبا بسبب اجلبال خاصة يف اجلزء الفاصل بني التعاونية العقارية اليامسني حال دون االمتداد العمراين                 

  .ملدينة جيجل إىل التجمع الثانوي  أوالد بوالنار
وتتمثل يف جمموع القرى واملداشر احمليطة مبركز املدينة وأطرافها وتنتشر ا جمموعة مـن              :البنية العمرانية الثانوية   -ب

  :وتتوزع أمهها كالتايل )19 رقم انظر اخلريطة(املساكن املبعثرة
ات طـابع  وهي امتداد حلي لعقايب وتتكون من مساكن متفرقة بنيت على أراضي صاحلة للـتعمري ذ   : الزبريية �

فالحي ومتتد هذه األراضي إىل غاية منطقة الطهورات، وتظهر األراضي الصاحلة للتعمري باجلهة اجلنوبيـة و                
  .اجلنوبية الغربية هلا عند سفوح اجلبال

 كلم وهي من املداشر اهلامة بالبلدية يربطها حبي العقايب مسلكا           3,5تبعد عن حي لعقايب حبوايل      : الطهورات �
 . مما يسهل لسكاا االستفادة من مرافق قرية بين أمحد ببلدية قاوس150طريق الوالئي رقم ومسلكا آخر بال

قسم يتميز بكثافـة سـكانية      : للذكر فإن املقاسب قسمت إىل قسمني       : املقاسب، مزرعة قميحة والشمامي    �
أما مزرعة قميحة فتقع    . ،  وقسم آخر قليل الكثافة أحلق باملنطقة املبعثرة        1وسكنية عالية ضم إىل حميط املدينة     

ومنطقة الشمامي هي دشرة صغرية جدا مـن        .جنوب املقاسب ومتتاز بأراضي فالحية مستغلة يف زراعة اخلضر        
 .حيث عدد السكان وهي أقرب حلي لعقايب منه إىل حي ملقاسب

بنـاؤه  هذه الدشرة هي امتداد ملنطقة أوالد عيسى اليت عرفت تطورا عمرانيا كبريا، لكـن أغلبيـة                 :الروايخ �
 .فوضوي بسبب اهلجرة حنو مقر البلدية يف العقدين األخريين

هي منطقة جبلية بالقرب من احلدادة والربقوقة اللتان عرفتا تطورا عمرانيا كبريا يف السنوات األخـرية                :مزوي �
 .01خاصة بعد إجناز مساكن جتزئة بورمل رقم 

خلضر وهذه اجلهة تعترب احلد الفاصل بـني احملـيط   متتاز هذه املنطقة بأراضي فالحية صاحلة لزراعة ا   : لعرايش �
 .العمراين ملقر البلدية والتجمع الثانوي ألوالد بوالنار

اعتربت هذه القرية من أهم القرى املتواجدة باملنطقة املبعثـرة ببلديـة            :الكلم اخلامس، حراثن، الكلم الثالث     �
انيا معتربا فاق عدد سـكاا التجمـع         كلم ،وقد شهدت تطورا عمر     5جيجل حيث تبعد عن املدينة جبوايل       

الثانوي أوالد بوالنار مما حتم على الدولة توفري املرافق األساسية ا وللعلم فإن مشىت حراثن هي امتداد للكلم                  
أما مركـز   . حاليا أصبح الكلم اخلامس تابعا حلراثن وخصوصا بعد إجناز املنطقة العمرانية اجلديدة             (اخلامس  

 .  وهو يقع حاليا يف جمال نفوذ حراثن43 على الشريط الساحلي مشال الطريق الوطين رقم الكلم الثالث فيقع

 كلم من منطقة احلـدادة وممكـن        2تقع هذه القرية يف منطقة جبلية غرب مدينة جيجل على بعد            : بوغدير �
 .اعتبارها مركز حياة للمداشر واملشايت ااورة هلا

                                                  
  .105، ص 1993 املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل، 1
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ميتاز هذا املركز بشاطئ خالب، جاذب للمصطافني وبه جمموعة من السكان وقد يـصيح          ): املنارة(لغريفات   �
 .أكثر ديناميكية بإنشاء املنطقة السكنية مبزغيطان

ي فالحية متواجدة علـى     تعترب هذه القرية احلد الفاصل بني بلدييت العوانة وجيجل ومتتاز بأراض          : أوالد طافر  �
حافة الوادي وتعترب تربتها معرضة لالنزالق بسبب الفياضانات يف فصل الشتاء ويقطنها عـدد مهـم مـن                  

 .السكان كما أا حتتوي على بعض املرافق اهلامة

ـ       1998 أما يف سنة     1987 وكانت  هذه اخلريطة العمرانية لبلدية جيجل منذ          ز  فقد تغريت البنية العمرانيـة للمرك
الرئيسي حيث ارتقت كال من قرييت حراثن والكلم الثالث إىل رتية جتمع ثانوي وأصبحت مدينة جيجل حميطة بثالث                  
جتمعات ثانوية فأوالد بوالنار من الغرب وحراثن والكلم الثالث من الشرق كما انضمت كال من الزبريية من اجلنوب                  

وباقي الفضاء اايل يتمثل يف املنطقة      .يط العمراين ملدينة جيجل   والعرايش من الغرب ومزوي من اجلنوب الغريب إىل احمل        
 مدينة كـبرية  32 من أصل 27 نسمة إ ذ احتلت املرتبة 1000وباعتبار مدينة جيجل عرفت منوا سكانيا فاق        .املبعثرة
الثانوية ومل تقـم    ووصلت إىل درجة التشبع ما حيتم عليها التوجه إىل استثمار العقارات املتوفرة بالتجمعات              . 1وطنيا

 إذ قامت بتوجيه جمموعة مـن الـسكان إىل جتمـع    2000ذه القفزة على غرار باقي املدن اجلزائرية إال حبلول سنة      
حراثن رغم رفضهم الشديد لذلك وبقيت العملية مستمرة إىل غاية الوقت الراهن بإنشاء و اقتراح مشاريع سكانية يف                  

ومزغيطان بتجمع أوالد بوالنار لتلتصق كل التجمعـات بـاملركز        ) دوان علي مزرعة ع (كل من حراثن، الكلم الثالث    
وتنـدرج التجمعـات    ) 19 رقم   اخلريطة(الرئيسي وتلغى التجمعات الثانوية وترتقي مدينة جيجل إىل جتمع حضري           

 : العمرانية احلالية حنو

ـ    : منطقة حراثن  •   هكتار 13,4ا حوايل كلم كما ذكرنا سابقا وتصل مساحته     5واليت تبعد عن املدينة ب
 وقد برجمت ا    1996وهي مغطاة بثالث خمططات شغل األراضي حسب املخطط التوجيهي لسنة           

  عدة مساكن مجاعية سواء ذات الطابع االجتماعي االجياري أو التسامهي وفردية وخمتلف التجهيزات 
 46ة تفـوق    تقع هضبة مزغيطان يف اجلنوب الغريب ملدينة جيجل على مـساح          : منطقة مزغيطان    •

، الشرق أراضي تابعة للقطـاع اخلـاص، مـن    43حيدها من الشمال الطريق الوطين رقم    . 2هكتار
 .الغرب سلسلة جبلية صخرية ومن اجلنوب أراضي غري معمرة

      وأهم ما مييز هذا املوضع الذي تعود ملكيته إىل أمالك الدولة أنه جمال شاغر ماعدا اجلزء الشمايل الغريب املستغل                   
من طرف التعاونية الفالحية اليامسني مبساحة هكتار واحد وكتب خاص بالربيد أما باقي املساحة فمغطاة بـاألحراش                 

 إضـافة إىل متيـزه      ماعدا يف اجلهة الغربية فهناك خطر االنـزالق       وأشجار الفلني، وميلك اال مؤهالت جيدة للبناء        
وحسب دراسـة  . كاتبمكاا أن تنعكس على تكلفة الربط بالشمبورفولوجية معقدة لوجود املناطق الصخرية واليت بإ   

خمطط شغل األراضي فإن البنية احلضرية املقترحة حتترم املوقع االستراتيجي الذي تتميز به املنطقة ممـا يعطـي ملـسة                    

                                                  
1 ONS.Armature urbaine.RGPH.1998.p71.  

 . مزغيطان02خمطط شغل األراضي رقم   2
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سياحية للمدينة وتبقى الوظيفة السكنية هي املسيطرة علـى املـشروع وخـصوصا الـسكنات اجلماعيـة علـى                   
  .ناهيك عن السكنات الفردية وخمتلف التجهيزات) والبيع باالجيار االجياري، التسامهي، الترقوي(أنواعها

تقع شرق بلدية جيجل حيدها مشاال الشريط الساحلي للكلم الثالث، غربا حـي             ): عدوان علي (املزرعة النموذجية  •
 مبوجـب املرسـوم     1986سنة  لعقايب، شرقا التجمع الثانوي حراثن وجنوبا أراضي تابعة للخواص وقد أنشأت            

 ورغم معارضة املصاحل الفالحية على اسـتغالهلا كمجـال           ،1 هكتار 596,7، مساحتها   86-76التنفيذي رقم   
للتعمري كوا تعمل على فرملة التوسع العمراين وتعترب ظهريا للمدينة تؤمن من خالله احتياجاا الزراعية وإن قـل                  

احملـدد   14/09/2003املـؤرخ يف     313-03 صدور مرسوم تنفيذي رقم    وقد مت يف السنوات األخرية    .إنتاجها  
لتتحول إىل منطقة   لشروط وكيفيات استرجاع األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية املدجمة يف قطاع عمراين ،            

ا  إذ سيعطي دفع   2009توسع عمراين ويتم عليها برجمة خمطط شغل األراضي للمدخل الشرقي واملصادق عليه سنة              
جديدا للمدية باعتباره سيكون قطب عمراين ال يقل أمهية عن املركز الرئيسي باحتوائه علـى كـل التجهيـزات                

تبعا هلذه التوجهـات حتـتم علـى    .اإلدارية والتعليمية وحىت الثقافية ناهيك عن برجمة جمموعة هائلة من السكنات    
ئة والتعمري بعد تغيري املعطيات العمرانية والدميغرافيـة        السلطات احمللية والوالئية إعادة مراجعة دراسة املخطط للتهي       

 ويهدف املخطط احلايل والذي هو قيـد الدراسـة إىل       1996اليت استند عليها املخطط السابق املصادق عليه سنة         
ن أجـل   حتديد األوعية العقارية املتاحة للتعمري حاليا وعلى املدى املتوسط والبعيد باالجتاه حنو التجمعات الثانوية م              

بعد النمو السكاين الذي عرفته ونقص األوعية العقارية اليت تعاين منه  االستجابة الحتياجات البلدية يف جمال التعمري
  :مدينة جيجل  وخلق جتمع عمراين موحد عرب

                       خل  د االستمرار اايل بني جيجل وأوالد بوالنار عري موقع مزغيطان وبني جيجل وحراثن عرب موقع امل-      
  .                  الشرقي

  عرب         ) مدينة جيجل، حراثن، أوالد بوالنار والكلم الثالث( االستمرار الوظيفي بني التجمعات األربعة-                
  .                   التجهيزات والنشاطات ضمن كل جتمع

  .ني التجمعات عري تقوية حماور الربط واالتصال االستمرار اهليكلي ب-               
وعموما فإن حماور التوسع العمراين اليت سلكتها السلطات الوالئية والبلدية ما هي إال خطوة حنو امتصاص التـضخم                  

يف السكاين الذي أصبحت تعاين منه البلدية سواء من الزيادة الطبيعية للسكان وحىت من الزيادة غري الطبيعية واملتمثلـة   
اهلجرة الداخلية واليت جند بصمتها عرب خمتلف املناطق باملدينة سواء احمليطة بـاملراكز أو املتواجـدة بـاألطراف عـرب      
التجمعات الثانوية واليت انتشرت باالستيطان عرب إنشاء سكنات عفوية وفوضوية أو عن طريق األكواخ أو البيـوت                 

  .  القصديرية
  

                                                  
  .37، صدينة جيجل وحتمية إعادة االنتشار إىل التوابعإشكالية التوسع العمراين مببوشفرة حسينة،   1
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  بلدية الطاهري : ثانيا

  :قع اجلغرايف واإلداري املو-1
 بالوالية مدينيت جيجل وامليلية، تتربـع علـى         كبريينتقع بلدية الطاهري يف وسط والية جيجل، بني قطبني حضريني           

بكثافة سكانية  تبلـغ     ) 2008حسب التعداد العام للسكن والسكان      ( نسمة 77367، يقطنها   ² كلم 47,94مساحة  
  :ركزون بـمقر البلدية ، حيدها من  من السكان يتم%76 وأكثر من ²كلم/ ن1614

  البحر البيض املتوسط:  الشمال-
  بلدييت وجانة والشحنة:  اجلنوب-
  بلدييت الشقفة والقنار:  الشرق-
  بلدية األمري عبد القادر:  الغرب-

واملتـضمن خلـق املـدن     18801 أوت 25القرار املؤرخ يف  خلقت بلدية الطاهري يف الفترة االستعمارية عن طريق
  .االستيطانية الطاهري، األمري عبد القادر، قاوس، والشقفة

وبعد االستقالل  .الشقفة، الشحنة وسيدي عبد العزيز    :  أصبحت البلدية تضم عدة مناطق جماورة  وهي        1957يف سنة   
 ،  ² كلـم  137مري عبد القادر ووجانة وأصبحت البلدية متتد عل مساحة           اندجمت مبجاهلا كال من األ     1963عند سنة   

  .اتني األخريتني أصبحتا بلديتني مستقلتني يف التقسيم اإلداري اخلري على غرار سابقااه
سيدي عبد العزيـز،   :  ارتقت بلدية الطاهري إىل مقر دائرة واليت تضم كال من بلدية           1974عند التقسيم اإلداري لسنة     
 تغريت احلدود اإلدارية    1984اري لسنة   ومع التقسيم اإلد  .  ارتقت جيجل إىل مقر والية     أينالشقفة، الشحنة وجيملة    

الطاهري، األمري عبد القـادر،     : للدوائر وارتقت بلديات جديدة وبالتايل أصبحت دائرة الطاهري تضم كال من بلديات           
  .الشحنة، وجانة، أوالد عسكر

ط بل كان منتـشرا إىل      وبالتايل ومع تعاقب الفترات الزمنية مل يكن جمال نفوذ البلدية يقتصر على جتمعاا السكنية فق              
  .البلديات ااورة اليت استقطب منها العديد من السكان والزالت إىل يومنا هذا

وحتتل بلدية الطاهري مكانة هامة بالوالية ملا تتوفر عليه من إمكانيات هامة ضمن خمتلف القطاعات وخاصة الزراعـي                  
، املطـار، املركزيـة     43حلديدية، الطريق الوطين رقم     السكة ا ( والصناعي ورغم تواجد اهلياكل القاعدية الكربى ا      

إال أا مازلت تعاين حاليا ضعفا يف النمو االقتصادي له تـأثري سـليب علـى                ) احلرارية، حمطة الفرز، ميناء جن جن     
  .الصعيدين احمللي والوالئي واستحواذها على مرافق صناعية كربى  كمصنع اآلجور والزجاج واملصربات

  :لدية تتكون من جمموعتني رئيستنيتضاريسيا فالب
  .وتشمل نصغ املساحة اإلمجالية للبلدية ومتتد من الشرق إىل الغرب تتخللها اهلضاب: جمموعة السهول - 
  :متثل النصف الثاين من املساحة الكلسية للبلدية واملنقسمة بدورها على:  جمموعة اهلضاب - 

                                                  
  .19،ص2009املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل،   1
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 مشاال باجتاه عمودي على الساحل وهي أكـرب اهلـضاب           املمتدة من الدكارة جنوبا إىل بازول     :  هضبة الطاهري  •
 .بالبلدية

  . 135تتوسط سهل واد النيل وبوكراع ممتدة من جبل القلعة جنوبا إىل الطريق الوالئي رقم :  هضبة بين متران •
  .واد جن جن، واد النيل وواد بوكراع: وأهم األودية اليت ختترق بلدية الطاهري والدائمة اجلريان هي

 منطقة الطاهري إىل مناخ البحر املتوسط  ذات شتاء لطيف وممطر وصيف حار وجاف، رطوبـة عاليـة وريـاح              وتنتمي
كما تتميز بثروة هيدرولوجية معتربة ناجتة عن معـدل  .ضعيفة إىل متوسطة ب غالبا من الشمال الغريب والشمال الشرقي 

السنة يف الفترة املطرة املمتدة من شهر سبتمرب إىل شهر       ملم يف   1200ملم إىل   1000التساقط املرتفع حيث تستقبل ما بني       
مئوية لتبدأ األمطار يف االخنفاض الذي تصل به درجة احلرارة أقـصاها إىل             °8جانفي وتصل به درجة احلرارة الدنيا إىل        

 تعزيز النشاط   وتعترب املميزات املناخية واهليدرولوجية من العوامل األساسية اليت ساعدت على         . مئوية يف شهر أوت    30°
وتنتـشر ـا      ،1 األراضي الصاحلة للزراعة   4/1الفالحي وتكثيف الغطاء الغايب باملنطقة حيث حتتل املساحات املسقية          

وقـد سـامهت    .الزراعات البالستيكية، األشجار املثمرة وأشجار الزيتون إضافة إىل انتشار الرعي يف السهول الساحلية            
وجيهي للتهيئة والتعمري وخمططات شغل األراضي  على محاية هذا اإلرث االقتصادي            الدراسات املنجزة ضمن املخطط الت    

من األراضي ذات املردودية الزراعية العالية لتبقى       % 60مبنع البناء على األراضي الزراعية واحملافظة عليها حيث أكثر من           
وككل منطقة فللتوسع العمـراين     . ديلةحائال أمام الذي زحف إىل نسبة منها رغم كل شيء لعدم وجود أوعية عقارية ب              

عوائق وحواجز طبيعية واصطناعية صنفت ضمن الدراسة اجليوتقنية إيل حددت الراضي الصاحلة وغري الصاحلة للتعمري من                
  :أجل الكشف عن األودية العقارية ذات إمكانية للتوسع العمراين كالنحو التايل

األراضي املمكن اإلنشاء عليها خمتلف املباين دون بذل تكلفة عاليـة فهـي             هذه الفئة تضم    : األراضي القابلة للتعمري   - أ
 وينتشر هذا النوع من األراضي  باملركز الرئيـسي          %15-0مستقرة جيولوجيا، ذات احندارات ضعيفة  تتراوح ما بني          
 .2احة اإلمجاليـة  من املس % 7,93 هكتار أي بنسبة     380,25للبلدية، بازول، الرجلة وبين متران على مساحة تقدر بـ          

 ويبقـى   %18وتتواجد باألراضي ذات االحندارات املتوسطة اليت تـصل إىل          : األراضي متوسطة الصالحية للتعمري    -ب
التعمري ا ممكن بشرط أخذ االحتياطات املالئمة للبناء حسب نوعية الرضية ومتتد من الشمال إىل جنوب البلدية علـى                   

  .3%37,51 هكتار بـ 1766,77مساحة 
ما جند األراضي قليلة الصالحية للبناء واليت تدخل ضمن الراضي الفالحية ذات املردودية العالية  وجندها بالـضبط يف                   ك

  . هكتار2014,81الشمال الشرقي لبازول، والشمال الغريب وشرق البلدية، جنوب مشتيت الدمينة ودوابة وحتتل مساحة 
اليت قد تتعرض لألخطار الطبيعية وكذا لألخطار التكنولوجية وتتـوزع     وهي األراضي    : األراضي غري الصاحلة للبناء    -ج

 :باملنطقة على النحو التايل

                                                  
  .10،ص2009 املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل،  1
  .املرجع نفسه  2
  .املرجع نفسه  3
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  )اخلريطة اجليو تقنية: بلدية الطاهري ( 20: خريطة رقم
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o    هي أراضي ذات خصائص جيولوجية متوسطة املقاومـة، متكونـة مـن    : األراضي املتعرضة لألخطار الطبيعية
 ويظهر خطر االنزالق يف. ة وغري مستقرة فهي سهلة التعرض ألخطار االنزالقات والفيضانات عناصر غري متماسك

o    وتتوضع على حواف الشعاب باجلنوب الشرقي للتجمع الثـانوي          %25 اليت تفوق    تاالحندارااألراضي ذات 
  . وطهر وصافبازول وعلى مستوى املركز الرئيسي للطاهري، جتمع بين متران، بواشري وبأقصى جنوب الدكارة

أما األراضي املعرضة خلطر الفيضان فهي منتشرة بصورة أكرب من األوىل وتتوضع على طول خط الساحل والشعاب                 
  )واد النيل، واد بوكراع، واد تاسيفت وواد جن جن( واألودية من الشرق إىل الغرب 

o اهلياكل التاليةواملتمثلة يف األراضي اليت تتخللها: األراضي املعرضة لألخطار التكنولوجية : 

، الطرق الوالئية، خط السكة احلديدية، اخلطوط الكهربائية مرتفعة ومتوسطة الضغط           43الطريق الوطين رقم     - 
  .وقناة الغاز الطبيعي

 .حمطة تصفية املياه القذرة ومركز الدفن التقين - 

لبنايات جيب التنحي عن     ومن أجل إقامة ا    %12,48 هكتار من البلدية بنسبة      598,17وحتتل هذه األراضي مساحة     
  .هذه األراضي باحترام رواق األمان الذي تدخل ضمنه لكوا ارتفاقات مينع البناء عليها

 :التطور السكاين والعمراين ملدينة الطاهري -2

ككل مناطق الوالية وكغريها من األقطاب احلضرية عرفت منطقة الطاهري منوا سكانيا وعمرانيا واسعني كان أثرمهـا                 
 بالتجمعات احلضرية وخصوصا مبركز البلدية والذي جذب إليه اآلالف من السكان عرب احلقب الزمنية املتتاليـة                 بارزا

منذ االستقالل وإىل يومنا هذا حيث كان التطور السكاين مقوما للتفكري يف وضع استراتيجية لتسكني وتشغيل النفوذ                 
تخطيط يف االجناز والتوسع على حساب العقـارات العمرانيـة          السكاين املتزايد والتحكم به النتشار العفوية وعدم ال       

  .للبلدية
تطور عدد سكان البلدية منذ االستقالل وخصوصا بالتجمعات احلضرية على عكس املنطقـة       : التطور السكاين  -1.2

ينـة الطـاهري    املبعثرة وقد كان هذا التطور نتيجة حتسن الظروف املعيشية باملدينة مما وجه التدفقات السكانية إىل مد               
 نسمة ليتضاعف أربع مرات يف سنة 1923 إىل   1966والتجمعات السكانية احمليطة ا  فقد وصل عدد  السكان سنة            

 نسمة حيث تزامنت هذه الفترة ترقية بلدية الطاهري إىل مقر دائرة وما صاحبها مـن إجنـاز                  8311 ليصل إىل    1977
لى تشجيع سكان املناطق ااورة النائية إىل اهلجرة حنوها بقـوة  جتهيزات إدارية جديدة ووضع برامج سكنية عملت ع   

 نـسمة   22990 إىل   1987واستمر النمو السكاين للمنطقة احلضرية على الرمث السريع حيث تضاعف العدد يف سنة              
 نسمة سنة   59250ليزيد العدد ثالث مرات عن قيمته يف ظرف واحد وعشرون سنة ليصبح             % 9,37مبعدل منو بلغ    

 1998وهذا راجع لتهذب الزيادة السكانية يف كل سنة منـذ سـنة             % 1.43 رغم اخنفاض معدل النمو إىل       2008
بسبب صعوبة الظروف املعيشية من جهة بالتايل تأخر سن الزواج مع االستقرار املين ورجوع بعض السكان إىل قراهم                  

ومل . األعمال اليت تساهم يف حتسن الدخل الفردي       أو االجتاه إىل مدن  أكثر استقطابا وأوسع فرصا القتناء الوظائف أو           
 1966 نسمة فقط سنة     387يقتصر النمو السكاين على مدينة الطاهري فحسب بل تعدته إىل املراكز الثانوية حيث بلغ               
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ىل رتبة جتمع ثانوي ليصبح عـددهم       إ بعد أن ارتقت العديد من املشايت        1987 سنة   11238لريتفع عدد السكان إىل     
 نسمة  1411 إىل   1977 سنة   26658 يف حني اخنفض عدد سكان املنطقة املبعثرة من          2008مة يف سنة     نس 16706

 وهذا يعكس التغري احلادث يف اهليكل العمراين لبلدية الطاهري منذ االستقالل إىل وقتنا احلايل حيث جتردت                 2008سنة  
  .البلدية مع مرور الزمن من طابعها الريفي لتغلب عليها احلضرية

  :التطور والتوسع العمراين ملدينة الطاهري -2.2
يرجع نشأة مدينة الطاهري إىل العهد العثماين أين كانت مشكلة من أربع حارات على الشكل الشطرجني الذي مل يتبق                   
أي اثر منها اآلن حيث طمسها االستعمار الفرنسي وأعاد اهليكل العمراين للمدينة بوضع بصمته املعمارية يف ختطـيط                  

ء النواة املركزية  كما يف كل بلديات الوالية والشيء املالحظ أنه احتفظ بنفس البنية العمرانية اليت كانت عليهـا                أحيا
ويعترب هـذا   .منتظمة  ) حارات(يف العهد العثماين  إذ تتميز عن باقي األنسجة العمرانية يكلتها على شكل مربعات               

اريخ فهو مقر املبادالت والتالقي بني األفراد ويتكون عموما مـن بنايـات             املركز نواة الكتلة العمرانية للطاهري عرب الت      
فردية قدمية ال تتعدى الطابق األول يف مستوياا ويغلب على نشاطاا الطابع التجاري وكانت املدينة القدمية للطاهري                 

إسكام جمـربين باحملتـشدات     إبان االحتالل الفرنسي مأهولة باملستوطنني فقط أما سكان املنطقة فقد مت ترحيلهم و            
ونظرا لقدم املباين فقد خضعت يف السنوات الفارطة إىل عمليـات   . الواقعة على أطراف املدينة حبيي الدكارة وبوشرقة      

جتديد لكثري من السكنات كما خلقت مباين جديدة مرتفعة مكان بعض السكنات القدمية اليت هدمت متبعة األساليب                 
بعد االستقالل شهدت مدينة الطاهري كغريها من املدن اجلزائرية نزوحا ريفيـا            .انية املعمول ا  اجلديدة واملقاييس العمر  

بإتباع النمط  على األراضي الصاحلة ومتوسطة الصالحية للتعمري       فامتد التوسع العمراين للمدينة من حول املركز القدمي         
إىل غاية الثمانينات فكان حـي زعمـوش،        الشطرجني وخلقت أحياء ذات السكن العشوائي اليت استمرت موجتها          

حياء األخرية بإقامة مباين من القرمود مـن طـرف الدولـة    بوشرقة، بوحنيكة، بومارشي وعامرة حيث استفادت األ    
المتصاص التدفقات السكانية اليت حدثت أساسا مع ارتقاء بلدية الطاهري إىل مقر دائرة وبقيت السكنات العـشوائية                 

 احلضري حتتل أكثر من نصف مباين التجمع وتتوزع عموما بالغرب حبي حيونة وجزء من بوشرقة،                املنتشرة عرب احمليط  
وتتكون من مباين حديثة وقد أسست بطريقة فوضوية وغري         . اجلنوب حبي الدكارة والشمال حبي املقيعدة وأوالد صاحل       

حتتاج إىل تنظيم جمايل مناسب عـن طريـق     منظمة اجنر عنها كثافة عمرانية ضعيفة إىل متوسطة وبالتايل فهذه األحياء            
عمليات إعادة اهليكلة والتكثيف من أجل حتسني النوعية املعمارية لألحياء، وجتدر اإلشارة أن الوكالة العقاريـة قـد                  
قامت ذه املبادرة ابتداء من اية التسعينات أين طبقت عمليات اهليكلة خبمسة أحياء بشمال مدينة الطاهري لتولد من                  

 الطـاهري   وإثر ارتقاء.د مخسة جتزئات لتنشأ بعد ذلك جتزئة املنطقة السادسة اليت أسست بطريقة نظامية وقانونيةجدي
وكانت مناطق الـسكن    ) املنطقة الصناعية ( برجمت العديد من املرافق االقتصادية واخلدماتية        1974إىل مقر دائرة سنة     

ومناطق الـسكن نـصف اجلمـاعي       ) سكن بتاسيفت  م 200 مسكن ببوشرقة مث     800 مسكن،   300حي  (اجلماعي
والسكنات الفردية املنظمة داخل التجزئات اليت خلقت مع بداية عمل الوكالة العقارية أين وزعوا عرب وسـط حـي                   

  مقيعدة، مشال حي بن عيسى، املنطقة السادسة 
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  )مراحل التوسع العمراين: مدينة الطاهري ( 21: خريطة رقم
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ى مشال الطاهري، جنوب غرب حي تاسيفت، شرق حي أوالد صاحل، شرق حي حيونة وأخـريا                بالقرب من املستشف  
  .حبي الدكارة بعد امتداد االتساع العمراين إليها

وقد وصـلت مـساحة     . وعموما فإن املناطق السكنية املخططة تتوزع على طول الطريق املؤدي إىل بازول والدكارة            
ومع استمرار موجة التدفقات السكانية اتسع اـال العمـراين ملدينـة         ،  1ارهكت551,60املدينة  يف فترة التسعينات      

الطاهري عن طريق تكثيف األوعية العقارية املوجودة باألحياء واستغالل األراضي الزراعية املدرجـة ضـمن احملـيط                 
  ناهيك عن    2ش مسكن للقضاء على السكن اهل     1500العمراين حيث مت التنازل قطعة أرض فالحية حبي عامرة لربجمة           

 مسكن تـسامهي  450برنامج السكن التسامهي الضخم الذي رأى النور يف األلفية الثالثة وشيد مبدينة الطاهري ماقيمته  
وإن االمتداد العمراين ساهم بالتصاق كال من جتمعي الدكارة وطهر وصاف مبدينة الطاهري مما جعل املدينة تغطى بـ                  

 خمططات شغل األراضي لتصبح املدينة تتربع علـى مـساحة           8ت مغطاة بـ    بعد أن كان   3 خمطط شغل األراضي   20
 هكتار حيدها من الشرق كال من حي حيونة وأوالد فاضل، حي الدمينة جبنوب شرق املدينة، حي دكارة،               1547,69

  .وأقالل من اجلنوب، حي عامرة وبين عيسى بالشمال ومن الغرب كال من أوالد صاحل، القندولة وطهر وصاف
  :بصورة عامة فالتجمعات السكنية احلضرية ملدينة الطاهري تنقسم على النحو التايلو
وميثل النواة الرئيسية للمركز الرئيسي لبلدية الطاهري أين تتركز أغلبيـة املرافـق             : التجمع احلضري السكين للطاهري    •

بسبب معدل النمو املرتفع وحتت ضـغط       والتجهيزات وتتميز البنية العمرانية بشبكتها املتجانسة ذات النمط األورويب و         
  :الرتوح الريفي عرفت املدينة توسعا عمرانيا عرب عدة حماور

باجتاه الشمال إىل حدود التجمع الثانوي الرجلة أين توجد األراضي املنحدرة واألراضي الزراعيـة               �
 .اليت تعيق استمرارية التوسع

ور لوضع الربامج السكنية لتغطيـة العجـز        باجتاه اجلنوب إىل حي الدكارة واالعتماد على هذا احمل         �
 .العقاري بالطاهري فيه نوعا من احلساسية لالصطدام اايل بالسكنات الفردية الفوضوية

باجتاه الغرب إىل ناحية القندولة واملنطقة الصناعية أين يضمن االتصال اايل للمدينة عـن طريـق     �
 .بعض السكنات املنتشرة عشوائيا

كلم تقريبا فاندجما كال من التجمعني الثانويني الـدكارة         8جنوب على مسافة    -دينة سار على حمور مشال    وحاليا فتوسع امل  
  .وطهر وصاف ليشكال جتمعني حضريني مبدينة الطاهري

تعترب الدكارة من أهم األحياء مبدينة الطاهري ومرتبطة بالنواة األم عرب الطريق البلدي رقـم        : التجمع احلضري الدكارة      •
  . الذي يعرب التجمع الرئيسي باجتاه بلدية وجانة و12

                                                  
  .27،ص199.املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية الطاهري،   1
  . حيدد شروط وكيفيات استرجاع االراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية املدجمة يف قطاع عمراين،16/09/2003 املؤرخ يف313-03التنفيذي رقم املرسوم   2
  .2009املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية الطاهري،   3
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خلق هذا التجمع انطالقا من احملتشد النواة األولية للحي الذي بناه املستعمر على حمور الطريق البلدي ويتميز إطاره املبين                   
احلة للـتعمري يف    بقدمه وبوضعيته املزرية فلم ميسسه أي جتديد أو ترميم ناهيك على احتواء املنطقة على أوعية عقارية ص                

حالة إجراء عمليات التجديد والتهيئة العامة للموضع وعرف هذا التجمع توسعا على األطراف بإقامة مـساكن فرديـة                  
 :منتشرة عشوائيا انطالقا من السكن املخطط اجنر عنها منو حضري غري مراقب متيز ب

  إطار مبين متدهور مع غياب التجهيزات - 
 املدينة فبنيته شبه الريفية خلقت عدم التكافؤ بني املدينة األم وحياة السكان             انعكاس سليب للمظهر على صورة     - 

  .يف احلي
 .تشتت املظهر العمراين مما حيدث تبذير للموارد العقارية - 

يقع هذا التجمع باجلنوب الغريب ملدينة الطاهري وحيده من الشمال منطقة القندولة، من              : التجمع احلضري لطهر وصاف     •
يقطـع التجمـع الطريـق    .  فالحية وحي الدكارة، من الغرب واد جن جن ومن اجلنوب أراضي غابية   الشرق أراضي 
 الذي يربط مركز املدينة ببلدية األمري عبد القادر مما يسهل االتصال به ويتميز هذا التجمع بطابعـه                  135الوالئي رقم   

تتميز املنطقة مبجموعة من السكنات الفردية احلديثة       و. الفالحي  نظرا إلحاطته باألراضي الزراعية ذات املردودية العالية        
 :والتقليدية مشكلة بذلك شبكة عمرانية غري منظمة وعشوائية وبالتايل منو حضري غري مراقب يتميز بـ

 .إعطاء صورة مشوهة ملظهر احلي - 

  .تشتت املظهر العمراين وبالتايل تبذير املوارد العقارية - 
 . الريفية للسكان أين تظهر مساحات زراعية بني املساكناحتالل ضعيف للمجال تترمجه احلياة - 

 .ندرة التجهيزات اليت تساهم يف استقرار السكان بأراضيهم - 

وخالصة القول فقد أدت الزيادة السكانية والنمو العشوائي للعمران إىل نفاذ األوعية العقارية املخصصة للتعمري واليت                
السكن العشوائي عل األراضي الزراعية اخلصبة مما يهـدد تراجـع           أدرجت ضمن خمططات التهيئة ناهيك عن تكاثر        

الزراعة الطابع الرئيسي للمنطقة من جهة للغياب الكلي للنمو العمراين املتناسق من جهة أخرى مما يعطي صورة كئيبة                  
 .للبيئة احلضرية للمدينة

  :تطور البنية االية احلضرية لبلدية  الطاهري -3
 إذ كانت تصنف الطاهري كبلدية ريفيـة        1966مرت البنية االية احلضرية لبلدية الطاهري بعدة مراحل ابتداء من سنة            

واقتصر التجمع الرئيسي على مدينة الطاهري اليت أنشأها املعمر الفرنسي أما منطقة الدكارة فقد صنفت يف تلك الفترة                  
 واقتصرت الشبكة العمرانية املنظمة ما على النـواة االسـتعمارية           كتجمع ثانوي من قبل الديوان الوطين لإلحصاء      

  وعند ترقية بلدية الطاهري إىل مقر دائرة . املركزية وباقي السكنات كانت مبعثرة مع االحتفاظ بالطابع الريفي للمنطقة
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  )تطور البنية االية احلضرية: بلدية الطاهري (22: خريطة رقم
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 كمـا   1972ذي زامن تأسيس املنطقة الصناعية ألوالد صاحل وبناء وحدة العصري واملصربات سـنة               وال 1974سنة  
استفادت املنطقة من جتهيزات ومرافق إدارية وخدماتية تواكب الترقية اإلدارية مما جذب العديد من الـسكان إليهـا                  

وارتفع عدد التجمعات الثانوية زيـادة       ،  1واتسع اال العمراين للمنطقة وأصبحت تصنف كبلدية شبه حضرية نسبيا         
: على التجمع الرئيسي إىل جتمعني ثانويني مها الدكارة وبازول وباقي الفضاء اايل متكون من قرى ومداشـر مثـل                  

 قفز املؤشر احلضري لبلدية الطاهري إىل تسع مراكز حيوية بعد أن كانت             1987يف سنة   .الرجلة، طهر وصاف، الدمينة   
 جانب التجمع الرئيسي فقد شهدت العديد من القرى ترقية إدارية لتصنف كال من بوعـشري، بـين             ثالثة مراكز فإىل  

متران، الدمينة، طهر وصاف، الثالثة والقندولة قائمة التجمعات الثانوية باإلضافة إىل جمموعة من املـشايت الـصغرية                 
 أوالد صاحل، أقالل، أوالد فاضل، اخلروبة، لغـدير،         الزاوية، دار الواد،  : يطلق عليها تسمية املنطقة املبعثرة نذكر منها      

، 43وقد كانت املنطقة يف تلك الفترة مرتبطة بشبكة هامة من الطرق تتمثل يف الطريق الوطين رقـم                  .وغريها،أشواط
وطرق ودروب حملية حتتاج    ) 147 أوب ورقم    135الطريق الوالئي رقم    (ثالث طرق والئية تربطها بالبلديات املتامخة     

تدعيم وحتسني لفك العزلة وتسهيل حركة املرور بني خمتلف جهات البلدية، واستنادا إىل التعداد العـام للـسكن                  إىل  
 فقد تطورت اخلريطة االية لبلدية الطاهري واتسع اال احلضري ملدينة الطاهري حيث وصـل               1998والسكان لسنة   

أوالد صاحل، أقـالل، أوالد     : تنتمي إىل املركز الرئيسي وهي      االمتداد العمراين إىل بعض القرى ااورة لتصبح أحياء         
فاضل ناهيك عن اندماج بعض التجمعات الثانوية إىل املدينة واملتكثلة يف كل من الدمينة، طهر وصـاف والـدكارة                   

لتبقى .ةبازول، بين متران والثالثة، بوعشري والرجل     : ليصبح عدد التجمعات الثانوية بالبلدية مخسة جتمعات فقط  وهي         
 اسـتنادا إىل    2008هذه التركيبة االية احلضرية ثابتة إىل وقتنا الراهن حسب التداد العام للسكن والسكان لـسنة                

  :التصنيف التايل
كلم تقريبا من شرق مقر الوالية اليت ينتمي إليها وعلى          18يقع على بعد     :التجمع احلضري الرئيسي لبلدية الطاهري     •

 الذي يربط جيجل بقسنطينة وحتتل مدينة الطاهري موقعا وسطا بالنسبة للبلدية            43طين رقم   كلم من الطريق الو   5بعد  
 يصل إىل اال احليط ا عرب كـل         لإلشعاعفهي تتوفر على معظم التجهيزات اإلدارية واخلدماتية مما جيعلها مركزا           

  : إىل كل منالفترات الزمنية ومع كل توسع زمين للمجال فقد وصل امتداد مدينة الطاهري
 .حي حيونة وأوالد فاضل بالشرق - 

  . حي الدمينة باجلنوب الشرقي - 
 .حي الدكارة وأقالل باجلنوب - 

 .حي عامرة وبين عيسى بالشمال - 

 .حي طهر وصاف، أوالد صاحل والقندولة بالغرب - 

 :وتتكون من مخسة جتمعات وهي: التجمعات الثانوية •

                                                  
  .1977لسكان الديوان الوطين لإلحصاء، التعداد العام للسكن وا  1
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طاهري على اهلضبة املمتدة من الـدكارة بـاجلنوب إىل بـازول            يقع بالشمال الشرقي لبلدية ال    : جتمع بازول  - 1
وخـط الـسكة    " ' هكتار يقطعه الطريق الوطين رقـم        352,6 م ويتربع على مساحة      90بالشمال على ارتفاع    

 :رمضان مجال حيده-احلديدية جيجل

  البحر املتوسط: من الشمال
  .واد النيل وواد تاسيفت: من الشرق
  ارية وميناء جن جناملركزية احلر: من الغرب

  .غدير املرج والتجمع الثانوي الرجلة: من اجلنوب
ويعترب من أهم التجمعات الثانوية بالبلدية وصنف ضمن املناطق العمرانية من الدرجـة األوىل الحتوائـه علـى                  

  .مقومات معتربة تليب احتياجات السكان من السكن والتجهيزات على املدى الطويل
  :ت سكنية موزعة كالتايلويتكون من ثالث جمموعا

  . بالشمال الغريب يتجسد احملتشد االستعماري مببانيه الرديئة ومن حوله السكنات الفوضوية-
  .43 بالشرق واجلنوب الغريب تنتشر بعض السكنات املبعثرة جنوب الطريق الوطين رقم -

من جممـوع املـساحة      %17,72 هكتار فقط بنسبة     62,66وتصل مساحة األوعية العقارية الصاحلة للبناء على        
  .الكلية للتجمع مما يستوجب استهالكها بصورة عقالنية وخمططة

كلم من مركز البلدية على اهلضبة املمتـدة        6يقع باجلنوب الشرقي لبلدية الطاهري على مسافة        :جتمع بين متران   -2
  : أوحيده135من جبل احللة إىل الطريق الوالئي رقم 

  التابع للتجمع نفسهحي أوالد منصور : من الشمال
  .واد النيل، شعبة واخلط الكهربائي عايل الضغط: من الشرق
  .مقربة: من اجلنوب
  .منحدر وواد بوكراع: من الغرب

يتميز إطاره املبين بالعشوائية وعدم التنظيم فهو يتكون خصوصا من السكنات الفردية الفوضوية اليت حتتل نـصف                 
اجد كذلك حي احملتشد الذي أسسه املستعمر إليواء شعب املنطقة ومـازال            مباين التجمع وتتوزع باملركز أين يتو     

 مسكن باجلهة   89كما يضم التجمع    .قائما إىل الوقت احلايل مبساكنه القدمية والرديئة واليت حتتاج إىل عملية جتديد           
اسعة املنتشرة من   ويغلب على التجمع الطابع الريفي الحتوائه على أراضي زراعية و         . الشرقية منظم يف شكل جتزئة    

  .الشمال إىل اجلنوب وتبقى األراضي الصاحلة للتعمري مرتكزة مبركز التجمع
  : من جهة الغرب وحيدها147يقع بشمال بلدية الطاهري جبانب املطار وخيترقها الطريق الوالئي رقم  :جتمع الثالثة -3

 أراضي زراعية:من الشمال

  منحدر: من الشرق
  .147 رقم الطريق الوالئي: من الغرب
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  أراضي زراعية: من اجلنوب
يتوفر التجمع على مقومات عمرانية غري مستهان ا رغم ضعف البنية احلضرية ا، إذ تنتشر السكنات الفردية أساسا                  

  .على جانيب الطريق املتواجد لتشكل املركز احلضري للثالثة
  : يقع على هضبة باجلنوب الشرقي للطاهري حيده : جتمع بوعشري -4
 جتمع بين متران: ن الشمالم

  واد النيل: من الشرق
  واد بوكراع: من الغرب

  بلدية الشحنة: من اجلنوب
ويصنف التجمع كمنطقة عمرانية من الدرجة الثالثة ويشكل اإلطار املبين له من السكنات الفردية املنتشرة علـى                 

 العليا وهي حديثـة النـشأة، قليلـة         بوعشري:  بـ وينقسم التجمع إىل منطقتني     135جانيب الطريق الوالئي رقم     
وبوعشري السفلى اليت متثل املركز القدمي للتجمع وهـي منعدمـة التجهيـز             .التجهيز، ا سكنات فردية وفوضوية    

وعموما فاموعات  .وتنفصل هاتني املنطقتني مبنحد قوي مكسو بغطاء نبايت كثيف يساعد على استقرار األرضية            
ل الشرقي ، اجلنوب واجلنوب الغريب وتضم نسبة ضعيفة من األراضـي الـصاحلة             السكنية للتجمع تنحصر بالشما   

  هكتار      0,6للتعمري تصل إىل 
 والذي يربط مدينة الطاهري     12يقع بالشمال الشرقي لبلدية الطاهري على حدود الطريق البلدي رقم            :جتمع الرجلة  -5

ويتميز هذا التجمع   . أراضي زراعية، ومن الغرب منحدر     بالتجمع الثانوي بازول، حيده من الشمال، الشرق واجلنوب       
 02بقلة املرافق والتجهيزات، ضعف الكثافة العمرانية حيث تنتشر املباين بصورة مبعثرة على حمور الطريق البلدي رقم                 

ل عدد  بصورة أفقية وبالتايل فالشبكة العمرانية للتجمع تتكون من سكنات فردية قدمية وحديثة وحي احملتشد الذي يص               
مسكن وهي يف وضعية رديئة ومزرية لقدمها وعدم اتصاهلا مبختلف الشبكات إىل جانب وجود بعض                44مساكنه إىل 

فالشبكة احلضرية للتجمع تتسم مبظهرها الفوضوي وغري املنظم لوجود الكثري من اجليوب الفارغـة بـني                . األكواخ
رورية على الصيغة الريفية اليت تغلـب عليهـا النتـشار           السكنات العشوائية ناهيك عن قلة املرافق والتجهيزات الض       

  .األراضي الزراعية ا ومما حوهلا
أما باقي جمال البلدية فهو خارج احمليط العمراين وينتمي إىل املنطقة املبعثرة واليت تضم خمتلف املشايت والقرى اليت تتميز                   

 ناهيك عن قلة التجهيزات ا أو انعـدامها يف          %25من  بطبوغرافيتها الصعبة إذ تصل االحندارات يف جمملها إىل أكثر          
بعض املناطق، كما تعاين من نقص يف طرق املواصالت مما يترجم التفريغ السكاين الذي تعيشه تقدر نسبة الـسكان                   

 مـا خلـق خلـال يف التـوازن          %2 يف حني وصلت نسبتهم باملنطقة املبعثرة إىل         %98بالتجمعات احلضرية حوايل  
الجتماعي للبلدية وبالتايل يف التوازن اايل فعدم استقرار السكان احملليني وهجرم ألراضيهم اليت تتمتع              االقتصادي وا 

 .يف جل تلك املناطق مبردودياا الزراعية العالية مما يهدد تراجع يف اإلنتاج والتخلي عن الطابع املميز للمنطقة
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  )التركيب العمراين: مدينة الطاهري (23: خريطة رقم
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وخالصة القول أن االتساع العمراين ملدينة الطاهري عرب خمتلف الفترات الزمنية امتد إىل حدود التجمعـات الثانويـة                  
وبعض قرى املنطقة املبعثرة، ورغم ارتفاع معدل التحضر فإن ذلك مل يطمس البصمة الريفية للمنطقة الـيت تتخلـل                   

  . تجمعات الثانويةاملظهر العمراين لبعض أحياء املدينة وحىت بال
  بلدية امليلية : ثالثا

  : املوقع اجلغرايف واإلداري-1
حـسب  ( نسمة 78087يقطنها  ² كلم 206,28تقع بلدية امليلية بشرق والية جيجل اليت تنتمي إليها وتشمل مساحة            

سكان من ال% 58,83 ويتركز ²كلـم /ن378,54بكثافة سكانية قدرها ) 2008التعداد العام للسكن والسكان لسنة  
  .مبركز البلدية

  البحر املتوسط: مشاال: حيدها 
  والية سكيكدة:         شرقا
  بلدييت أوالد حيي وسطارة:          جنوبا
  بلدييت واد عجول والعنصر:          غربا

سي ملركز  وخبالف التجمع الرئي  .وتعترب امليلية يف نفس الوقت مقر مركز الدائرة واليت تضم إىل جانبها بلدية أوالد حيي              
وكـل  .البلدية فإن بلدية امليلية تضم عدة جتمعات سكانية ثانوية وعدد معترب من املداشر واليت تشكل املنطقة املبعثـرة    

  . كلم20 و6التجمعات حتيط مبركز البلدية مشكلة بذلك دائرة جذب بشعاع يتراوح ما بني 
 عبور إىل خمتلف الواليات مما جعلها تلعب دور حمطـة  احلادة واجلبلية ومبوقعها اجلغرايف كمنطقة  وتتميز بتضاريسها

ربط سواء بريا عرب الطريق الوطين والسكة احلديدية وأيضا حبريا بني شرق ووسط اجلزائر وبني املنطقـة الـساحلية                   
ارية  وسيعرف موقعها أمهية أكرب بعد إكمال إجناز املشاريع والتوجهات االستثم .والداخلية واليت تسمى السهول العليا

  :اجلديدة واملتمثلة يف
مما يزيد من مستوى النقـل      ) جباية(سوق اإلثنني - جيجل -سكيكدة" 4حتديث وتوسيع الطريق الوطين رقم       - 

  .بني شرق ووسط اجلزائر)نقل السلع والسيارات السياحية(الربي
  .إنشاء مناطق التوسع السياحي بواد زهور وبين بلعيد فالتنوع اجلغرايف  - 

وقد تأسـست    ،  1ارخيي فإن أصول سكان امليلية ينحدرون من قبيلة كتامة ذات األصول األمازيغية           وعلى الصعيد الت  
 الذي ساهم يف تطوير عمراا بصورة ضعيفة وقد عرفت          18722 بعد أن احتلها املعمر سنة       1880مدينة امليلية سنة    

 أصـبحت  1934إلدارية والتجارية، يف سـنة  منوا بطيئا أثناء النصف األول من القرن العشرين مع تعزيز قوة الوظيفة ا       
 أصبحت امليلية مركز دائرة مما أعطى دفعا للسكان احمليطني باملدينة إىل الرتوح إليهـا               1957مركز بلدية خمتلطة، يف     

 ومنذ ذلك التاريخ زاد     1966 ساكن سنة    7638وخصوصا  بعد االستقالل حيث بلغ عدد السكان التجمع الرئيسي           
                                                  

  .10،ص1مراجعة املخطط التوجيهي لبلدية امليلية، املرحلة  1
  .املرجع نفسه  2
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بالتايل منو السكنات الفردية بسرعة فائقة إىل درجة عدم إمكانية التحكم به وضبط توسعه حيث زاد                النمو السكاين و  
  .التوسع العمراين وانتشر عموما باجتاه اجلنوب الشرقي والشمال

ومن الناحية املورفولوجية فاملدينة تنتمي إىل السلسلة التلية وهو جمال غري متجانس حمصور بني الساحل مـن جهـة                   
ففي الشمال كثبان رملية ممتدة مـن       .ال والكتل اجلبلية من جهة اجلنوب مما يعطي وحدات مورفولوجية متنوعة          الشم

واد :أما السهول الرسوبية تشكلت من ثالث أوديـة       . م من مستوى سطح البحر    25الشرق إىل الغرب بارتفاع يفوق      
بلدية فواد زهور اآلخذ اجتاه مشال شرق البلدية،        شرق ال -الكبري املمتد جنوب غرب البلدية، واد بوسيابة والواقع غرب        

م وتتميـز   700م إىل   650أما التالل فتحتل املنطقة الوسطى  للبلدية إىل احلدود الشمالية وهي حمصورة بني ارتفـاع                
 )م1047(، جبل بوملعـارف   )م1176(وبالنسبة للمنظومة اجلبلية تتمثل أساسا يف جبل مولدمان         . بغطائها النبايت اهلام  

  .غرب-رقش
وضمن اإلطار البيومناخي فمنطقة امليلية تنتمي إىل مناخ البحر املتوسط، حيث تستقبل أمطار قوية باخلريف والـشتاء                 

 ملم على مستوى املناطق اجلبلية إذ متتد الفترة الباردة  من شهر نوفمرب إىل أفريـل،                 1200أين تصل كحد أقصى إىل      
 درجـة   30ر أكتوبر حيث تبلغ درجة احلرارة أقصاها يف شهر أوت بقيمة            لتمتد الفترة احلارة من شهر ماي إىل شه       

 درجات يف شهر جانفي، وهذا التميز املناخي منح للمنطقة شبكة هيدرولوجية كثيفة دائمة ومؤقتة مثـل                 5وأدناها  
  .مساط واد الكبري وسد بوسيابة

تفوق ( باحندارات قوية حميطة بالتجمعات السكانية      تبني الدراسة اجليوتقنية للمنطقة أن نسبة كبرية من األراضي تتميز         
   أما السهول الصغرية فنجدها قليلة االحندار تتقلص مساحتها يف املناطق العمرانية، كما أفرزت هذه الدراسة)30%
  :تصنيف األراضي القابلة وغري القابلة للتعمري كمايليعن 

  :األراضي غري الصاحلة للتعمري -أ 
  :يترتب عنها عدة أخطار يف حالة تشييد البنايات وتشغل عدة أماكن باملنطقة وتتمثل يف  وهي األراضي الذي 

وهـي غنيـة    ) الطمي الرملي (الترسبات احلالية لسريري واد الكبري وواد بوسيابة حيث تكون ترب ضعيفة             - 
  .باملادة العضوية، فيضانية يف الفصل املطر وعموما فهي أراضي ذات ميزات جيوتقنية سيئة

  .،مكسوة بالغطاء النبايت، صعبة النفوذ والوصول إليها %40لة اجلبال ذات االحندارات اليت تفوق سلس - 
حتتل مساحات باجلهة الشمالية واجلنوبية الغربية من املدينة وتتكون مـن           : األراضي متوسطة الصالحية للتعمري    - ب

هل ظاهرة االنزالق وعموما فإن هذه األراضـي  فالطبيعة اجليولوجية للمنطقة تس. الشيست ، الطمي، املارن، والكلس    
 . تعترب متوسطة الصالحية إلقامة البنايات مع األخذ بعني االعتبار التدابري املعمارية والتقنية الالزمة

حتتل املنطقة الشرقية من املدينة وتتكون أراضيها من الطني املتوضع على طبقـة مـن               :  األراضي الصاحلة للتعمري   -ج
ايس الكوارتزي وتعترب جيوتقنيا صاحلة إلقامة أي أنواع البنايات وخصوصا أا تتميز باحندارات ضعيفة              الشيست والغن 

  .إىل متوسطة ويف األماكن ذات االحندارات القوية فمن احملبذ عدم املغامرة بإنشاء البنايات
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  )اخلريطة اجليو تقنية: مدينة امليلية (24: خريطة رقم
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نوية تضم أراضي مستقرة وصاحلة للبناء ماعدا التجمع الثانوي طارزوس الذي يضم أراضي غري              وتبقى التجمعات الثا  
  .مستقرة واليت تعاين من صعوبة تصريف مياه األمطار خاصة اليت تبقى حبيسة األرضية

  : ويعترب الوسط الفيزيائي ملنطقة امليلية كمؤهل وعائق أمام مشاريع التهيئة حيث يتميز بـ
 مما يعيق التوجه والتطور العمراين واحلـضري        %30عقدة وحادة وشديدة االحندار حيث تفوق نسبتها         تضاريس م  - 

  .للمنطقة
  .  أراضي غري مستقرة واملتمثلة يف التدفقات الطينية لألراضي املنحدرة، املناطق الفيضانية، حواف األودية والشعاب- 
  :التطور السكاين والعمراين ملدينة امليلية -2
  

ترب مدينة امليلية من األقطاب احلضرية الرئيسية بالوالية بعد مدينيت جيجل والطاهري وتعتـرب أول مركـز حيـوي            تع
للبلدية حيث ميتد تأثريها إىل كل مناطق البلدية عموما سواء إىل التجمعات الثانوية وحىت إىل املنطقة املبعثرة التابعة هلا                   

أدى إىل نزوح ريفي هام حنوها ساهم يف زيادة عدد السكان وكان تـأثريه      خصوصا وإىل البلديات ااورة كذلك مما       
ومن أجل بلورة الفكرة بـصورة      .بارزا يف التوسع السريع والفوضوي للمدينة وبالتايل تقلص األراضي الصاحلة للبناء          

  : واضحة مت عرض حيثيات التطور السكاين والعمراين باملدينة على النحو التايل

  : سكاينالتطور ال -1.2
  

شهدت مدينة امليلية كغريها من األقطاب احلضرية بالوالية توسعا عمرانيا كان امتدادا للتطور السكاين إذ مبطابقـة                   
نتائج اإلحصائيات املتوفرة حول بلدية امليلية انطالقا من التعداد العام للسكن والسكان عرب خمتلف املراحل الزمنية فقد                 

 ساكن  24027 نسمة فإىل    13392 إىل   1977 لتضاعف سنة    1966 نسمة سنة    7642 عدد سكان مدينة امليلية    بلغ
 أن عـدد الـسكان      2008 ساكن وقد أفرز التعداد السكاين لسنة        39196 إىل   1998 وقد وصل سنة     1987سنة  

ـ         45945وصل إىل    ه  نسمة ومرد  هذا التطور يرجع خبالف الزيادة الطبيعية للسكان إىل اهلجرة الداخلية حيث نلحظ
 والذي زامن ارتقاء بلدية امليلية إىل مقر دائرة وبقيت هذه الزيادة تسري على نفس الرمث تقريبـا               1977 و 1966بكثرة  

 9330إىل غاية الثمانينات وهذا الرتوح مل تعرفه املدينة فقط وإمنا حىت التجمعات الثانوية إذ وصل عدد السكان ـا                    
  حيث عرفت نزوحا ريفيا      %6,88 نسمة مبعدل منو وصل إىل       18578 إىل   1998 ليتضاعف سنة    1987نسمة سنة   

يف هذه الفترة مما أدى إىل خلق أحياء فوضوية واتساع الطلب على مناصب الشغل وكل احلاجيات اخلاصة بـالتموين              
ر عنـه   فخلق االزدحام باملدينة وازداد الضغط على املرافق مما اجن        ) اخل....غذائيا، صحيا، تعليميا  (على مجيع األصعدة    

  .عجزا يف التموين، السكن ومناصب الشغل ومجيع املنشآت األساسية
 1990 و 1985وجتدر اإلشارة أن الطلب على الشغل زاد من حدة اهلجرة الداخلية للسكان السيما يف الفترة ما بني                  

، 43لطريق الوطين رقـم     أين كانت اليد العاملة مطلوبة بكثرة من أجل املشاريع اليت كانت طور اإلجناز واملتمثلة يف ا               
 إىل 1991 عامـل ليـنخفض سـنة    7435 إىل 1987السكة احلديدية ومنطقة بالرة حيث وصل عدد العمال سنة        
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 عامل فقدوا عملهم وهذا راجع النتهاء مدة إجناز تلك املشاريع وقد استقر العمـال  542أي أن هناك    1 عامل 6893
وع إىل مواطنهم األصلية يف انتظار االنطالق الرمسي ملشروع مـصنع           بعد ذلك مبدينة امليلية وضواحيها بدال من الرج       

ومل يكن الرتوح الريفـي الـذي       . احلديد والصلب ببالرة املزمع إجنازه بتلك الفترة والذي توقفت به األشغال آنذاك           
 اليت عانـت    عرفته يف فترة التسعينات من خالصة مكوث العمال املهاجرين فقط وإمنا أيضا من ظروف الفترة الصعبة               

 إىل تفريغ املشايت واملداشر اجلبلية والنائية احمليطة باملدينة من السكان حبثا عن األمن واالسـتقرار                أدىمنها املنطقة إذ    
 35027 إىل   1991 نسمة لريتفع سنة     21559 وصل إىل    1987حيث نالحظ أن عدد السكان باملنطقة املبعثرة لسنة         

وقد استقبلت مدينة امليلية وما جاورها يف تلك الفتـرة     3 نسمة 11389يسجل   ف 1998ليعاود االخنفاض سنة     2نسمة
انظـر  (الكثري من النازحني وسنتطرق إليها بالتفصيل يف الفصل املوايل مما يفسر معدل النمو السالب للمنطقة املبعثرة                 

  .)بامللحق 50رقم اجلدول 
ن مدينة امليلية بصورة بطيئة مقارنة بالفترة السابقة حيث          واستنادا إىل اجلدول أعاله فقد ارتفع سكا       2008أما يف سنة    
 1987 وهو ضعيف مقارنة بالفترتني السابقتني حيث قدر بـني     %1,53بـ   نسمة مبعدل منو قدر      45733وصل إىل   

وهذا التراجع يف معدل النمو يرجع أساسا إىل تراجع سن الزواج لدى الشباب نظرا الرتفـاع                % 4,36 بـ   1998و
درس والظروف املعيشية الصعبة،وكذلك إىل قلة اهلجرة حنو املدينة نظرا لتحسن الظـروف األمنيـة مـن                 معدل التم 

كما نسجل أيضا االرتفاع اهلائل لسكان التجمعات       . مستقطبة أكثر من موطن األصل     والختاذ السكان منطقة حضرية   
 يف الفترة املوالية رغم ارتقاء أقطاب       %3,56 لينخفض إىل    98-87يف فترة   % 6,02الثانوية إذ وصل معدل النمو إىل       

جديدة إىل جتمعات ثانوية كانت تابعة إىل املنطقة املبعثرة مما يفسر استقرار الظروف األمنية باملنطقة ولكن باملقابل جند                  
وذلك راجع لترقية عدة قـرى إىل       ) %7,26-(اخنفاض عدد السكان باملنطقة املبعثرة حيث نسجل معدل منو سالب         

عمرانية ثانوية ومن جهة أخرى استمرار نزوح سكان املنطقة املبعثرة إىل التجمع الرئيسي والتجمعات الثانوية               جتمعات  
وممكن القول أن معد النمو     . حىت بعد مرحلة الالأمن اليت مرت على املنطقة وعدم رجوع األهايل إىل مشام األصلية             

  .  قتصادية للبلدية مثل أزمة السكن، البطالة السالب خلق مشاكل على مستوى احلياة االجتماعية واال
   التطور والتوسع العمراين ملدينة امليلية -2.2

تقع مدينة امليلية ضمن جمال جبلي فوق سطح حمدود أين تشكل السفوح مناطق للتوسع اإلجباري للمدينة وتتميـز             
وائق طبيعية كالشعاب واألراضي املنحـدرة،      البنية احلضرية بعدم التجانس وعدم التواصل بني أحيائها الصطدامها بع         

هذه الظروف أدت إىل تقوية التدفقات والديناميكية احلضرية من القلب إىل املناطق احمليطة من أجل التوسع العمـراين                  
  .مما خلق االنفصال بني قلب املدينة واملناطق املتامخة هلا

                                                  
  .PUD.1991--املخطط التوجيهي للتعمري امليلية  1
  .PUD.1991--املخطط التوجيهي للتعمري امليلية  2
  .PDAU.1998--املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري امليلية  3
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االية املتمثلة يف النواة القدمية االستعمارية واليت تتشكل من          ويتكون اهليكل احلضري ملدينة امليلية من خمتلف العناصر         
شبكة أحياء جيدة اهليكلة لوجود التناسق واالنسجام بني األحياء وحماور احلركة واليت عملت على إظهار هرياركيـة                 

لنواة األم والـيت    ومورفولوجية حضرية واضحة فمن قلب املدينة تنطلق األحياء احملاذية واليت تترجم خمتلف توسعات ا             
وخلق  متت عرب الشمال الغريب واجلنوب الشرقي عن طريق إجناز سكنات مجاعية يف اية السبعينات وبداية الثمانينات               

، إضافة إىل السكن    2وزهار 1خمتلف التجزئات مع بداية الثمانينات فظهرت جتزئة ملرجية، جتزئة بومهران ومن مث زهار            
سفوح وتركز خصوصا بكل من أحياء منقوش وخلناق مما شكل توسعا هائال للمدينـة              العشوائي الذي احتل أساسا ال    

دون مراعاة املقاييس العمرانية واجلمالية للهيكل احلضري املتناسق إذ سجلت نوعا من الالتوازن الوظيفي يف العالقـة                 
  .احلضرية بني مركز املدينة واألطراف

 مما جعلها تستفيد مـن أراضـي        27 والطريق الوطين رقم     43وطين رقم   الطريق ال : وحييط باملدينة حموريني رئيسيني     
صاحلة للتعمري واليت مسحت باستقبال مرافق وخدمات ذات مستوى ممتاز على الصعيد احمللي واإلقليمي مما منح ملدينة                 

 اـايل    متر وتعكس طبولوجية املساكن أوهيكلتها التطـور       3000امليلية واجهة حضرية مستقبلة ومستقطبة بطول       
للتجمع السكاين وتأثريه املباشر وغري املباشر على اال البلدي واإلقليمي، حيث جند النمط األورويب يشكل النـواة                 
األساسية لتجمع امليلية  وقد أنشأه املعمرون مع بداية القرن العشرين ويتشكل من بنايـات فرديـة، واملالحـظ يف                    

ظهر العمراين هلاته األحياء وحتوالت يف وظائفها وخصوصا تلك القريبة          السنوات األخرية هو حدوث تغريات ضمن امل      
من حماور احلركة والنشاط إذ انتشرت أحياء احملتشدات  والتجمعات كاألمل وغريها الواقعة جنوب مركـز املدينـة                  

ـ     . القدمي وهي أكثر األحياء تقهقرا ورداءة يف اإلطار املعيشي للسكان          ط واملتمثـل يف    كما جند منط السكنات املخط
املساكن اجلماعية واملساكن الفردية املنشأة يف إطار ما يسمى بالتجزئات وينتشر هذا النمط يف اجلهة الشمالية الغربية                 

  .واجلنوبية الشرقية للمدينة
  )اخل...املياه الصاحلة للشرب، شبكة التطهري، الكهرباء( وحتتوي املناطق السكنية اجلديدة على كل متطلبات العيش

وتلعب طبيعة املوقع يف حتديد الشكل احلضري واايل للمدينـة إذ تتوضـع الـسكنات الفرديـة فـوق أراضـي                     
منحدرة،استحوذت عليها اجلهة الشمالية أما اجلهة اجلنوبية فتوضعت على أراضـيها املـسطحة نـسبيا الـسكنات                 

 العشوائية حول مناطق الـسكن املخططـة      ومبقابل منط السكنات املخططة فقد توطنت العديد من البنايات          .اجلماعية

باجلنوب واجلنوب الشرقي يف كل منطقيت مرشوشة وخلناق وبالشمال يف كل من عجنق، الظهر ولبعادش،               وبالضبط  
  : وقد فرض نفسه هذا النمط بسبب أزمة السكن حيث سبب منوا عمرانيا سرطانيا غري مراقب متيز بـ

  .اعية والغابيةتراكم السكن العشوائي على األراضي الزر - 
  .تقهقر اإلطار املعيشي وتضرر مظهر البيئة احلضرية مما انعكس سلبا على صورة املدينة - 
 .تشتت صورة التعمري وتبذير املوارد العقارية - 

  وقد انبثق هذا النمو العمراين غري املراقب من اخللل املوجود بني العرض والطلب حول املساكن أو حصص األراضي                  
 .صات والضغط الدميغرايف واحلضري على مدينة امليلية مرفوقا بتدفقات معتربة هلجرة السكانيف إطار التحصي
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  )مراحل التوسع العمراين: مدينة امليلية ( 25: خريطة رقم
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  :   وعموما فقد مر التوسع العمراين على مراحل حنوصلها يف النقاط التالية
 استراتيجي متمثل يف قلب املدينة القدمي قريبا من حماور العبـور            توضع النواة العمرانية االستعمارية على موقع      - 

  .السكن، التجهيزات، وجمال شاغر: متخذة يف شكلها ثالث حصص كربى موزعة عرب ثالث جماالت
تغريت بعد ذلك الشبكة العمرانية تدرجييا بإنـشاء سـكنات جديـدة مـع زيـادة تركيـز النـشاطات                     - 

وباجتـاه الـشمال    27ينة باجتاه الغرب بالقرب من الطريق الوطين رقم         لتتوسع املد ) خدمات وحرف (اخلدمية
 . مرورا بالنواة االستعمارية43الغريب على طول الطريق الوطين رقم 

توسيع النواة االستعمارية خبلق شبكة عمرانية جديدة حميطة باملدينة القدمية وذلك باستعمال عـدة جيـوب                 - 
 . اال احلضري املالحظفارغة داخلها من أجل إلغاء الستمرارية

 باجتاه الشمال عن طريق تطبيق برنامج الـسكنات         43توسع التجمع الرئيسي على طول الطريق الوطين رقم          - 
 للبناء  2 وزاهر 1اجلماعية وبعض التجهيزات، وباجتاه اجلنوب الشرقي عن طريق خلق كال من حتصيصي زاهر            

 . حي منقوش وحتصيص قريقة عبد احلميدالفردي، ومن اجلنوب كان البناء غري الشرعي لكل من

 وجتدر اإلشارة أن هذه التوسعات صادفت حواجز طبيعية متمثلة يف االحندارات، شعاب، غابات وجبال ناهيك عن                
غياب  سياسة ختطيطية حضرية مما سبب يف خلق شبكة حضرية غري متجانسة وعموما فإن اهليكل احلـضري ملدينـة                  

 :التاليةامليلية يرتكز على العناصر 

  .قولبة الشبكة احلضرية احلالية كان نتيجة مراحل التوسعات العمرانية اليت مرت ا املدينة - 
العوامل الفيزيائية أين طبيعة املوقع وعوائقه سامهت بشدة يف التركيبة العمرانية للمدينة حيث تعـرب شـعبتان               - 

تداد التجمع من تلك االجتاه وبالتـايل كـان         على املنطقة من الشرق إىل الغرب باجتاه واد الكبري مما عرقل ام           
االمتداد خارج الشعاب ليستقبل جتمع أوالد علي برامج السكنات اجلماعية التابعة للتجمع الرئيسي، إضـافة               
إىل واد بقرات والذي يعترب كحاجز معرقل للتوسع العمراين باحلدود الشمالية للتجمع الذي بلغت مـساحته                

    .1اهلكتار/ مساكن5 سكن بكثافة 3894 سكنية وصلت إىل  هكتار حبظرية950احلالية 
وقد كانت العوائق الطبيعية سببا يف حدوث انقطاع لالمتداد العمراين وخلق ضعف التنسيق بـني املركـز القـدمي                   

  . واألحياء السكنية اجلديدة
  :تطور البنية االية احلضرية لبلدية امليلية -3

ية منعكسة عن الديناميكية االجتماعية واالقتصادية اليت خيلقها السكان يف تعامالم             اال احلضري هو صورة فيزيائ    
وتبادالم مع بعضهم البعض وضمن اإلطار اايل الذي يضمهم مما يعكس صورة البيئة احلضرية اليت يـؤثرون فيهـا         

    السكاين واالقتصادي للمدينة حيث كانتويتأثرون ا واال احلضري ملدينة أو لبلدية امليلية ماهو إال نتاج للتطور
   للميلية السكاين حتول التجمع 1977وبعد ارتقائها إىل مقر دائرة سنة  البلدية تصنف ضمن البلديات الريفية للوالية

                                                  
  .41،ص1هي لبلدية امليلية، املرحلةمراجعة املخطط التوجي  1
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  )التركيب العمراين: مدينة امليلية (26: خريطة رقم
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 تغريت البنية االية للبلدية حيث      1987نة  حضري وكل ما حييط به عبارة عن قرى ومداشر ومع حلول س            إىل قطب 
 نسمة أمـا التجمـع   4000ارتقت كال من قرييت تانفدور وأوالد علي إىل جتمعيني ثانويني ليضم كل جتمع أكثر من       

  : نسمة والتشكيلة العمرانية كانت كالتايل24027الرئيسي فقد وصل عدد السكان به إىل 
  :التجمع الرئيسي لبلدية امليلية  -  أ

   :معات الثانويةالتج  -  ب
كلم تقريبا علـى الطريـق الـوالئي رقـم          3يقع يف اجلهة الشمالية ملدينة امليلية على مسافة         : جتمع تانفدور  -1 ب

 2500مما يعطي للتجمع أمهية كبرية على مستوى البلدية  ويتوضع على شكل طويل مبـسافة                 ) القل-امليلية(ب132
ري متسلسلة، أما املرافق األساسية متمركزة على طول الطريق الـوالئي            كلم تقريبا مع وجود بنايات متراصة بطريقة غ       

الذي خيترق التجمع بسبب العوائق الطبيعة واملتمثلة يف جبل تانفدور من اجلهة اجلنوبية الشرقية مما جيعل الـتحكم يف                   
ـ                ة تكثيـف النـسيج     انتشار السكنات من الضروريات وأي عملية تعمري جديدة باملنطقة جيب أن تتم يف إطار عملي

  .العمراين املتواجد
يقع هذا التجمع على سفح تالل الضفة الشمالية لواد الكبري وهـو منقـسم إىل جتمعـني                 : جتمع أوالد علي   -2  ب

  "طارزوس وبوتياس"
يتميز بنسيج عمرا ين مبعثر وغري مهيكل حبيث يتطور بطريقة عشوائية حول حمور رئيسي يتمثـل                : طارزوس ♦

 والذي يعرب التجمع السكاين أين تتركز بعض املرافق الـيت تـضمن احلاجيـات               20ي رقم   يف الطريق البلد  
  .الضرورية والرئيسية لسكان املنطقة

أنشأ هذا التجمع من تكثيف السكنات العشوائية املنجزة حول مدرسة ابتدائية قريبة مـن الطريـق                :بوتياس ♦
  .43الوطين رقم 

لقرى واملداشر احمليطة بالتجمع الرئيسي والتجمعات الثانوية وهي موزعة عـرب           وتتمثل يف مجيع ا    : املنطقة املبعثرة  -ج
بين فرقان، بوار بوبازيل بالشمال، أوالد عريب، أوالد قاسم بالـشرق، أسـردون،   : كامل التراب البلدي ومن أمهها 

 .وتتميز بطابعها الريفي. بوديوس، بوالشمس، أحجلني بالغرب، السهريج، الواطي باجلنوب

 تغريت البنية العمرانية لبلدية امليلية واتسعت وارتقت الكثري من املشايت إىل رتبة جتمع ثانوي               1998انطالقا من سنة    و
تنفدور، أوالد علي بوتياس، السهريج، الواطي، أوالد عـريب  : وهي ليصبح عددها ست جتمعات بدال من اثنان وهي     

رة وبقيت البلدية بنفس التشكيلة العمرانية إىل الوقت الـراهن  مـع             لتبقى باقي املشايت تشكل املنطقة املبعث     .وأسردون
حفاظ كال من تانفدور وأوالد علي بأمهيتهما ووزما الثقيل مقارنة بالتجمعات الثانوية األخـرى علـى مـستوى                  

مـع  حجمهما السكاين والسكين ومستوى التجهيزات ا ويعترب جتمع أوالد علي بوتياس ثاين قطب حضري بعد التج   
 مسكن حيث املساكن القدمية ذات طابع فردي ونـسجل          1784 هكتار ويضم    195الرئيسي إذ يتربع على مساحة      

وجود برامج سكنية مجاعية جديدة قيد اإلجناز بالشمال لسد العجز الذي يعاين منه التجمع الرئيسي لنفـاذ األوعيـة                  
  .العقارية به ولتلبية حاجيات املواطنني من السكن
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  تطور البنية االية احلضرية: بلدية امليلية: 27خريطة رقم 
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 من مساكنه ذات طابع فردي وتوسـع بطريقـة        %90 هكتار فإن    475أما جتمع تانفدور والذي يتربع على مساحة        
فوضوية بسبب عدد السكان املتزايد والقادم من خمتلف اجلبال واملشايت ااورة خصوصا يف فترة عـدم االسـتقرار                  

مين، وباعتبار ضيق مساحة التوسع فقد مت اقتراح التجمع الثانوي أسردون كقاعدة جديدة لتلبية حاجيات جتمـع                 األ
 بــ ويتربـع   132كلم مشال تانفدور على الطريق الوالئي رقم 2تانفدورمن السكن هذا األخري الذي يقع على بعد      

يلية وحيدها مشاال املنطقة الصناعية لبالرة وشرقا       هكتار مث يـأيت جتمع الواطي جنوب غرب مدينة امل        149على مساحة   
 هكتار جنوب مدينة امليليـة وغـرب        295مث جند جتمع الصهريج على مساحة       . هكتار 158واد الكبري على مساحة     

 مما أعطاها أمهية على مستوى البلدية، وأخريا يأيت جتمع أوالد عـريب   27التجمع الثانوي الواطي والطريق الوطين رقم       
وعلى العمـوم فموقـع   . مما يعطيها أمهية معتربة 39 هكتار ويقع مشال مدينة امليلية والطريق البلدي رقم          340ة  مبساح

هذه التجمعات يتميز بتقارا جماليا من بعضها البعض ومن التجمع الرئيسي مما يعزز حلقة الـربط ويـسهل عمليـة               
نوية ويقلل من الضغط الذي تعاين منـه مدينـة امليليـة            التوسع العمراين املستقبلي للتجمع الرئيسي والتجمعات الثا      

وخصوصا أن التجمعات الثانوية حتتوي على جتهيزات ومرافق تليب متطلبات سكاا وسكان بعض املشايت املتامخة هلا                
حمليطة ـا   حيث تبقى املنطقة املبعثرة ورغم بعض املرافق التعليمية واخلدمية املدرجة مرتبطة مبدينة امليلية والتجمعات ا              

وأحيانا البلديات ااورة هلا وخاصة التابعة لوالية ميلة أو قسنطينة وذلك من أجل قضاء السكان حلاجيام الضرورية                 
  .حينا وللعمل يف تلك املراكز أحيانا أخرى

   :خالصة الفصل

  :تستنتج مايليمن خالل دراسة البنية االية والعمرانية وتطورها بكل من جيجل، الطاهري وامليلية   
ىل تسريع وترية النمو العمراين الذي كان عشوائيا وغري خمطط، اتـسعت            النمو السكاين مبدينة جيجل أدى إ      - 

املدينة على إثره بأكثر من ثالثة أضعاف املساحة اليت كانت تشغلها منذ االستقالل لتكاد ختتفي التجمعـات                 
  .ملبعثرة إىل التجمع الرئيسي مما خلق جتمعا عمرانيا موحداالثانوية واندماج أغلبيتها وبعض القرى من املنطقة ا

إن النمو السكاين والعمراين ملدينة الطاهري ساهم يف جتردها التدرجيي من الطابع الريفي الذي مازال مييزها يف                  - 
بعض األحياء كما أدى إىل نفاذ األوعية العقارية املخصصة للتعمري وتكاثر السكن العشوائي على حـساب                

راضي الزراعية مما يهدد تراجع الزراعة الطابع الرئيسي للمنطقة مع امتداد احملـيط العمـراين إىل حـدود                  األ
 .التجمعات الثانوية وبعض قرى املنطقة املبعثرة

شهد قطب امليلية كذلك منوا سكانيا معتربا منذ أن ترقت بلدية امليلية إىل مركز دائرة ليتوسع بذلك اـال                    - 
 صادف عوائقا طبيعية قطعت امتداده العمراين وخلق ضعفا يف التنسيق بني املركز القـدمي            احلضري هلا والذي  

 .واألحياء السكنية اجلديدة

طور الشبكة احلضرية واليت كانت واضحة بصورة أكرب مبدينـة          توعموما فقد سامهت حركية السكان ذه األقطاب        
  . جيجل باعتبارها عاصمة اإلقليم الوالئي
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  :مقدمة الفصل

  بعد معرفتنا للبنية العمرانية لألقطاب الثالثة الناجتة عن التطور السكاين الذي شهدته ككل مناطق اإلقليم واملرتبطة عموما 
ان تطوره وما حبركات اهلجرة الداخلية، ارتأينا يف هذا الفصل إبراز صايف اهلجرة بكل التجمعات املشكلة هلذه املدن وكيف ك

مدى ارتباطه بتطور احلظرية السكنية للوصول إىل معرفة األصل اجلغرايف هلؤالء النازحني وأين مت استقرارهم اته املدن مع 
 . إعطاء صورة عن االنعكاسات السلبية هلاته الديناميكية على اال احلضري وتشويهه

 حركة اهلجرة الداخلية باألقطاب الرئيسية  : أوال

I- صايف اهلجرة:   

  تطور صايف اهلجرة باألقطاب الرئيسية 20:جدول رقم    

 األقـطـاب
  السنوات

 امليلية الطاهري جيجل

1977-1987 11781,4 404,91 2283 

1987-1998 4429 4648 227 

1998-2008 -504,26 -2476,28 624,44 
  معاجلة شخصية+ 1998الديوان الوطين لإلحصاء  :املصدر                                                         

 1998 اهلجرة الداخلية للديوان الوطين لإلحصاء لسنة       وإحصائياتبتطبيق القانون املعمول به يف الفصل الثاين من الباب األول           
جيجـل   وى بلديـة  نالحظ أن هناك تيار هجرة قوي سجل على مست         حيث مت احلصول على النتائج املدونة يف اجلدول أعاله       

فرد وقد فاق القطبني اآلخرين وهذا يتوافق والترقيـة اإلداريـة وبالتـايل             11781,4 وصل إىل    1987-1977للفترة مابني   
استفادا من عدة جتهيزات وهياكل سامهت يف تفعيل الديناميكية السكانية من الريف النائي إىل احلضر النامي لالستفادة مـن                   

 1998 و 1987مابني  لتتغري   املعطيات على مستوى األقطاب الثالثة يف الفترة           .عليم اليت تقدمها  خدمات السكن ،الصحة والت   
أين كانت الظروف األمنية غري مستقرة باملنطقة مما دفع بالسكان الريفيني إىل االجتاه حنو املدن الرئيسية األكثـر أمنـا وقـد                      

 شخص مث 4429 فرد فبلدية جيجل بـ     4648بلغ صايف اهلجرة  فرد      استقبلت بلدية الطاهري ذه الفترة أكثر الوافدين حيث         
 ببلدييت الطاهري وجيجـل     1998 شخص فقط يف حني أظهرت النتائج حتول تيار اهلجرة إىل السالب بعد سنة               227امليلية بـ   

 عن العمـل وظـروف      بعد استقرار األوضاع من جهة واختيار أغلبية السكان االجتاه حنو املدن الكربى أو خارج الوطن حبثا               
معيشية أفضل ناهيك عن التشبع السكاين الذي أصبح يعاين منه قطيب الطاهري وجيجل وبالتايل الضغط الكبري علـى املـوارد                    
وغالء الظروف املعيشية وإمكانية احلصول على السكن  وبالتايل كانت هذه األقطاب حمطات عبور لكثري من السكان ومـع                   

  :ذه األقطاب هي األكثر استقطابا من ضواحيها حسب التوضيحات املواليةذلك تبق األنوية احلضرية هل
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I.1- صايف اهلجرة ببلدية جيجل:  

  ببلدية جيجلحركة السكان عرب التجمعات السكانية: 21جدول رقم       

 البلدية املنطقة املبعثرة التجمعات الثانوية التجمع الرئيسي السنوات

1977-1987 2130,55 18,4 -170,1 11781,4 

1987-1998 2697,55 2072,7 271,5 4429 

1998-2008 756,62 -280,65 10,61 -504,26 

 معاجلة شخصية+ 1998الديوان الوطين لإلحصاء  :املصدر                                                                

جل كان حمطة الستقطاب املهاجرين عرب الفترات الثالثة وقـد كـان          نستنبط من الشكل أعاله أن التجمع الرئيسي لبلدية جي        
 وتويل 1974 فرد والذي وافق ارتقاء جيجل إىل مقر والية سنة       2130,55 إذ بلغ    1987 و 1977معدل اهلجرة مرتفع مابني     

صادي واهليكلي هلا والقـضاء  الدولة اهتماما ا بإدراجها ضمن برامج التنمية اليت توجهها ملعظم الواليات من أجل الرقي االقت   
على البطالة والتهميش حيث أجنزت خمتلف التجهيزات اإلدارية واخلدماتية كالبنوك واإلدارات احلكومية ناهيك عن مـشروع         
القطب اجلامعي الذي استقطب العديد من اإلطارات من خمتلف املناطق سواء من الوالية أو من خارج الوالية أو من خـارج                     

ا إىل االستقرار النهائي باملنطقة وقد حافظ  هذا املعدل على قيمته تقريبا بل وزاد عنه يف الفترة املواليـة أيـن                      الوالية وعمدو 
كانت التدفقات قوية بسبب الظروف األمنية مما جعل حىت التجمعات الثانوية تستقبل الوافدين من املنطقة املبعثرة والبلـديات              

 فرد يف حني سجلت التجمعات الثانوية طردا للسكان بالفترة اليت تليها ما             2072,7  ااورة حيث وصل صايف اهلجرة ا إىل      
 286 أين تغريت البنية العمرانية وأصبحت البلدية تضم جتمع أوالد بوالنار فقط حبظرية سكنية وصلت إىل                 2008-1998بني  

 لتـصبح   1987-1977ردة بالفترة مابني    مسكن وتبقى املنطقة املبعثرة حمطة غري مشجعة الستقرار السكان حيث كانت طا           
مقرا مشجعا لبعض النازحني حمدودي الدخل من البلديات ااورة  أين تتوفر األراضي بأسعار قليلة الثمن عن مركز املدينة إذ                    

 فرد وقد بقيت على الغالب تتشكل مـن مـزارع اخلـواص    10,61 إىل 2008-1998اخنفض صايف اهلجرة بالفترة ما بني   
سكنات للمواطنني الذين فضلوا البقاء يف قراهم مع افتقارها ألبسط التجهيزات عدا بعض املدارس مما يـضطرهم إىل                  وبعض ال 

   .  االجتاه حنو األقطاب احلضرية لقضاء حوائجهم اليومية 

I.2- صايف اهلجرة ببلدية الطاهري: 

  ببلدية الطاهريحركة السكان عرب التجمعات السكانية: 22    جدول رقم

 البلدية املنطقة املبعثرة التجمعات الثانوية التجمع الرئيسي السنوات

1977-1987 2711,16 6502,62 -227 404,91 

1987-1998 3491,8 85,12 -2635,4 4648 

1998-2008 242,35 2461 -4,88 -2476,05 

 معاجلة شخصية+ 1998ان الوطين لإلحصاء الديو :املصدر                                                              

استقطبت مدينة الطاهري أو التجمعات الثانوية احمليطة ا سيوال من الوفود املهاجرة حسب ما يربزه صايف اهلجـرة إذ بلـغ                      
عـد  فرد بالتجمعات الثانوية وهذا راجع لترقية بلدية الطاهري إىل مقر دائـرة ب         6502,62 فرد بالتجمع الرئيسي و    2711,16

 واستفادا من مشاريع تنموية اقتصادية وهيكلية كاملنطقة الـصناعية ألوالد صـاحل وخمتلـف               1974التقسيم اإلداري لسنة    
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التجهيزات اإلدارية واخلدماتية مما جعلها تستقطب اليد العاملة من خمتلف بلديات الوالية وباألخص من تاكـسنة، جيملـة،                  
 إذ وصل صايف اهلجرة     1998 و 1987قيت املدينة مستقطبة للسكان يف الفترة املوالية بني         األمري عبد القادر، امليلية وجيجل وب     

 شخص يف حني اخنفض بالتجمعات الثانوية وسجلت املنطقة املبعثرة طردا للسكان وكمـا أشـرنا يف النقـاط               3491,8إىل  
الف العائالت تفر من أراضيها غري اآلمنـة        السابقة وذلك يرجع إىل الظروف األمنية اليت عانت منها املنطقة ككل مما جعل آ             

 فقـد عرفـت التجمعـات       2008 و 1998متجهة إىل مدينة الطاهري وحىت األقطاب احلضرية الرئيسية األخرى أما يف فترة             
السكانية ملنطقة الطاهري اخنفاضا يف صايف اهلجرة سواء من األقطاب احلضرية وحىت من املنطقة املبعثرة اليت سـجلت صـايف                    

 فرد مما يدل على تقلص شعاع اجلذب املنبعث من مدينة الطاهري لغياب عوامل اجلذب بسبب تشبع                 4,88- سالب بـ    هجرة
كل الوظائف اإلدارية والصناعية وحىت بسبب تسريح العديد من الوحدات الصناعية لعماهلا النتهاجها سياسة اخلوصصة ممـا                 

  . رزق خارج املنطقةدفع بالعمال املسرحني إىل البحث عن منافذ أخرى لل
I.3- صايف اهلجرة ببلدية امليلية:  

  ببلدية امليليةحركة السكان عرب التجمعات السكانية: 23   جدول رقم

 البلدية املنطقة املبعثرة التجمعات الثانوية التجمع الرئيسي السنوات

1977-1987 724,92 - 297,13 2283 
1987-1998 933,07 851 178,32 227 
1998-2008 85,68 420,24 -11,83 624,44 

 معاجلة شخصية + 1998الديوان الوطين لإلحصاء  :املصدر                                                           

من تبني املعطيات اإلحصائية باجلدول أعاله  أن هناك تيار هجرة  قوي حنو املناطق احلضرية قادم من املناطق الريفية حبثا عن األ                     
 عدد هائل من الوافدين إذ معـدل  1998 و 1987من جهة وعن ظروف معيشية حسنة من جهة أخرى حيث استقطبت بني             

 فرد باملراكز الثانوية بعد أن أضحت مراكـز جديـدة حمطـات             851 فرد باملركز الرئيسي و    933,07صايف اهلجرة ا إىل     
ها وإمنا بسبب النمو احلضري املتزايد باملنطقة والظروف األمنيـة          لالستقطاب مثل أسردون وأوالد عريب، ال لتطور يف اقتصاد        

 مباشرة غذ وصل مـا بـني        1998اليت عانت منها املناطق النائية ا وهذا ما يبينه صايف اهلجرة السالب للمنطقة املبعثرة بعد                
 للطورين األول والثاين     فرد حيث تفتقر إىل التجهيزات األساسية ومل يؤسس ا سوى مدرستني           11,80 على   1998-2008

  .وقاعة عالج مما يضطر سكاا لالتصال مبدينة امليلية والتجمعات الثانوية من أجل قضاء حاجيام اليومية
فردا وهـذا راجـع للتـشبع        85,68 وصلت إىل    2008 و 1998أما املركز الرئيسي فقد عرف تناقصا بصايف اهلجرة لفترة          

ة مما دفع بالسلطات احمللية إىل تنفيذ برامج السكن االجتماعي خارج املركـز باجتـاه              احلضري الذي أصبحت تتصف به املدين     
بوتياس أوالد علي كما ذكرنا سابقا ناهيك عن استمرارية خروج أهايل املنطقة للعمل وخصوصا اإلطارات منهم مبقر الوالية                  

لتقليص تكاليف النقل وتقريب املسافة بني مكان العمـل         أو الواليات ااورة مما يضطرهم إىل االستقرار النهائي بتلك املناطق           
واإلقامة لتبقى تيارات اهلجرة املتجهة إىل مدينة امليلية منبثقة من جمال نفوذها واألقلية القليلة من خارجه وهذا ما سيوضـح يف                     

  .العنصر الثاين من الفصل
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II- عالقة تطور احلظرية السكنية وعدد األسر باهلجرة الداخلية: 

يعد املسكن من العوامل األساسية لالستقرار النفسي واالجتماعي لإلنسان وتوفر املسكن الالئق مـن مؤشـرات الرقـي االجتمـاعي                    
واالقتصادي وتعاين جمتمعات العامل الثالث عموما واجلزائر خصوصا وبالتايل منطقة الدراسة حتديدا من أزمة السكن النامجة عـن النمـو                    

هلجرة الداخلية من جهة أخرى ناهيك عن سوء الربجمة وتأخر اإلجناز يف موعده احملدد ونظـرا لـنقص املعطيـات                    الدميغرايف  من جهة وا    
السكنية اليت ختدم املوضوع منذ االستقالل اكتفينا بالتحقيقات املنجزة ضمن املخططات التوجيهية للتهيئة والـتعمري واملتعلقـة بفتـرات                   

  .التسعينات وما بعدها
  

 II. 1- احلظرية السكنية وعدد األسر باألقطاب الثالثةتطور  :  

   تطور احلظرية السكنية وعدد األسر باألقطاب الثالثة:24    جدول رقم

 األقطاب

 امليلية الطاهري  جيجل
عـــدد  السنوات

 املساكن

معــدل 

ــغل  ش

 املسكن

عـــدد  عدد األسر

 املساكن

معــدل 

ــغل  ش

 املسكن

عـــدد  عدد األسر

 املساكن

معــدل 

ــغل  ش

 ناملسك

 عدد األسر

1987 9832 7,04 10410 6021 7,41 5880 8726 6,29 7847 

1998 17509 6,60 17518 9644 6,95 9120 12628 5,31 9745 

2008 24933 6,8 22827 13371 5,78 12052 15679 6,9 12228 

  1987،1998،2008التعداد العام للسكن والسكان :املصدر                                                                                                 

استنادا على اجلدول أعاله نالحظ أن هناك تطورا يف عدد األسر وبالتايل يف عدد املساكن باألقطاب الثالثة الرئيسية بالواليـة                    
األقطاب تطورا يف عدد املساكن حيـث     ناتج بطبيعة احلال عن تطور عدد السكان ويعترب القطب احلضري ملدينة جيجل أكثر              

بامليلية،وبالنظر % 13,93ببلدية الطاهري و  % 11,88من جمموع املساكن بالوالية ليصل إىل        %22,16 إىل   2008وصل سنة   
إىل معدل شغل املسكن فنالحظ أن هناك تقارب يف قيمته من فتة إىل أخرى ومن قطب إىل آخر ويبقى مرتفعا مقارنة للمعدل                      

 مما يدل على عدم قدرة السلطات على تلبية حاجيات املواطنني من الـسكن              6,4 حيث بلغ هذا األخري      2008سنة  الوطين ل 
وختتلف طبيعة السكنات املبنية من مجاعيـة وفرديـة         . الرتفاع عدد السكان وبالتايل عن ارتفاع الطلبات عن اإلنتاج السكين         

نت مع األحداث السياسية واالقتصادية لكل فترة إذ بانتهاج املنهج          حيث اتبعت الدولة سياسة سكنية خاصة لكل منطقة تزام        
االشتراكي أصبحت هي املسؤولة عن إنتاج السكن وكان االهتمام بالكم وليس بالكيف فظهرت املناطق احلضرية الـسكنية                 

قطاب الرئيسية منها    بناية موزعة عرب خمتلف أحياء األ      8000اجلديدة وانتشرت السكنات االجتماعية حيث أنشأت ما يقارب         
 مسكن باملنطقـة احلـضرية      632 مسكن حبي أيوف واهلضبة الشرقية والغربية،        2039:  مسكن حبي عريض والشاطئ    250

 مسكن ببوشرقة ومبدينة    800 مسكن بتاسيفت و   500 هكتار أما مبدينة الطاهري فأنشأت       40السكنية اجلديدة الثانية، لعقايب و    
  . مسكن312امليلية أنشات 

ومع إتباع الدولة للسياسة الرأمساليـة  . ظهرت سياسة التحصيصات واليت تساهم يف إجناز البنايات الفردية بأساليب خمططة     كما
ختلت عن وحدوية إنتاج السكن وأعطت الصالحية للمرقني اخلواص والعموميني يف إنتاجه فظهر بذلك الـسكن التـسامهي                  
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ستفادت بذلك األقطاب الثالثة من عدة برامج منها ما قد أجنز ومنها ما هـو     والترقوي إضافة إىل االجتماعي اإلجياري حيث ا      
  :قيد اإلجناز تبعا للجدول أدناه

  2009 إىل 2000من سنة  باألقطاب الثالثة توزيع املساكن املنجزة  :25 جدول رقم

            نوع السكن   

 األقطاب

 ترقوي اجتماعي تسامهي اجتماعي إجياري

 398 2674 2711 جيجل

 164 450 1639 الطاهري

 779 50 1740 امليلية

  مديرية السكن والتجهيزات العمومية+بلدية جيجل: املصدر                                             

 على مستوى األقطاب الثالثة لتوزيع السكنات املشغولة نتحصل علـى           2008و إذا ما توجهنا إىل املعطيات االحصائية لسنة         
  :اجلدول التايل

  2008توزيع السكنات املشغولة على مستوى األقطاب الرئيسية لسنة : 26 جدول رقم

            نوع املساكن   

 األقطاب

ــسكن  مسكن فردي مسكن مجاعي م

 تقليدي

ــسكن  م

 آخر

ــة  بنايـ

قصديرية 

 أو هشة

 703 72 1833 10808 5942 جيجل

 57 12 2209 6192 2466 الطاهري

 96 122 1740 6824 2417 امليلية

  2008اإلحصاء العام للسكن والسكان :املصدر                                                                                        

  :استنادا إىل املعطيات املدرجة أعاله نالحظ مايلي
ة عن بلدييت الطاهري وامليلية مما يدل على ارتفـاع          انفراد بلدية جيجل بأكرب حصة بالنسبة للسكنات اجلماعية والفردي         - 

عدد األسر يف هذا القطب احلضري ناهيك عن العدد املرتفع  للبنايات القصديرية واهلشة ا مما يعطي انطباعا عـن                    
االستقطاب السكاين الذي تثريه مدينة جيجل وأا أكثر األقطاب حضرية بالوالية فكثرة البنايات القـصديرية بـأي          

  .نطقة ماهو إال دليل على زيادة اهلجرة السكانية ام
تقارب عدد املساكن الفردية واجلماعية بني قطيب الطاهري وامليلية فهما يف درجة متقاربة من املستوى احلضري  وأدىن                   - 

  .منه باملوازاة مع القطب احلضري ملدينة جيجل مقر الوالية
ة الطاهري  مما يفسر اخنفاض املستوى املعيـشي لكـثري مـن األسـر                 ارتفاع عدد املساكن التقليدية وأكثرها ببلدي      - 

 .وخصوصا اليت تعيش يف املناطق الريفية للبلدية

  : وإذا ما أجنزنا مسح تفصيلي هلذا التطور ضمن التجمعات السكانية لكل قطب جند مايلي
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  II.2- تطور احلظرية السكنية وعدد األسر ببلدية جيجل:  

   ببلدية جيجلتطور عدد املساكن ومعدل شغل املسكن: 27 جدول رقم        
  السنوات          2008 1998 1987

 م ش م عدد املساكن م ش م عدد املساكن م ش م عدد املساكن املراكز

 5,43 24459 6,07 15851 7,05 8901 التجمع الرئيسي

 3,77 286 6,49 996 10,43 116 التجمعات الثانوية

 5,2 438 4,39 662 6,46 815 عثرةاملنطقة املب

 6,8 25183 6,60 17509 7,04 9832 اموع

  1987،1998،2008 التعداد العام للسكن والسكان:املصدر                                                                                       

 عدد املساكن بالتجمع الرئيسي وصل إىل الضعف تقريبـا يف غـضون             من اجلدول أعاله نالحظ أن هناك تطورا تدرجييا يف          
عشر سنوات ويرجع هذا االرتفاع عموما إىل هجرة السكان من املناطق والبلديات ااورة وخصوصا يف فتـرة التـسعينات                   

التحسن التـدرجيي يف    بسبب الظروف األمنية ناهيك عن اإلنتاج املتزايد يف السكن سواء العمومي أو اخلاص وهذا ما يفسره                 
ومل تتطور احلظرية الـسكنية بـاملركز       . 2008معدل شغل املسكن باملدينة حيث نالحظ اخنفاضه عن املعدل الوطين يف سنة             

 مـسكن إىل    116 بـ   1987الرئيسي فقط بل تعدته إىل املراكز الثانوية  أين تضاعف عدد املساكن ا  مثان مرات من سنة                   
كما تطرقنا  خنفاض معدل شغل املسكن وهذا راجع لترقية العديد من القرى إىل جتمعات ثانوية مع ا1998 مسكن سنة 966

 وذلك لتغري البنية العمرانية لبلدية جيجل واندماج التجمعات التانوية مع املركـز             2008إىل ذلك سابقا لينخفض عددها سنة       
ن أكثر املراكز الثانوية ارتفاعا يف عدد املساكن حسب ما جاء           ويعترب التجمع الثانوي حراثن م    .الرئيسي عدا جتمع أوالد بوالنار    

 مقابل  1998 مسكن سنة    635 يف مرحلته األوىل حيث بلغت       2007باملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية جيجل لسنة        
راثن مـن  اإلشارة أن ح  مسكن وجتدر445 مسكن مقابل 861 إىل 2005 مسكن يف التجمعني األخريني لترتفع سنة 361

أما .أهم املراكز استقطابا للزحف السكاين لتواجدها على أطراف مركز املدينة وتنتشر ا البنايات الفوضوية وحىت القصديرية               
إذا تفحصنا خانة املنطقة املبعثرة فإن عدد املساكن ا يف تناقص تدرجيي وهذا راجع هلجرة سكاا إىل األقطـاب احلـضرية                     

ل  واليت استقرت عموما باألحياء املوجودة على األطراف وحىت بالقرى املتامخة للمدينة مثل حراثن               وباألخص إىل مدينة جيج   
 كوخا بـالتجمع احلـضري الرئيـسي        226والكلم الثالث وأخذت لنفسها بيوتا قصديرية حيث بلغت مع بداية التسعينات            

 باملنطقة املبعثرة القريبة من     116ى التوايل و   كوخ عل  79 كوخ و  134وخاصة مبنطقيت املقاسب وأوالد عيسى إذ وصلت إىل         
وقد أثبتت التحقيقات امليدانية اليت أجريـت       . مسكنا قصديريا  54املدينة وكانت منطقة حراثن األكثر استقباال هلذا النمط بـ          

بعد االستقالل وبلغت    أن وترية إجناز البنايات باملدينة منت مباشرة         1993عند إجناز املخطط التوجيهي للتهيئة  والتعمري لسنة         
من جممـوع البنايـات    %25,06 بنسبة   1356 حيث بلغ عدد البنايات املنجزة       1980-1971ذروا يف الفترة املمتدة بني      

املوجودة مبقر البلدية، وتعترب اهلجرة الداخلية إحدى أسباب هذا التطور والذي جنم عنه ظهور أحياء فوضوية علـى أطـراف                    
وإن تطور عدد املباين عـرب      . األحياء إال أنه مل يراع يف بنائها املقاييس العمرانية واملعمارية املعمول ا            املدينة فرغم حداثة هذه   

الفترات الزمنية املختلفة له عالقة وطيدة بزيادة عدد األسر واجلدول أدناه يوضح ذلك  حيث سار منوها بالتجمعات احلضرية                   
  .و وتراجع عدد السكناتوتراجعها باملنطقة املبعثرة على نفس رمث من
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  تطور عدد األسر ببلدية جيجل: 28 جدول رقم      
  السنوات         

 املراكز
1987 1998 2008 

 22303 16219 9452 التجمع الرئيسي

 187 923 107 التجمعات الثانوية

 337 376 851 املنطقة املبعثرة

 22827 17518 10410 اموع

  1987،1998،2008التعداد العام للسكن والسكان :                                املصدر                         
وقد تزامن تطور عدد األسر بارتقاء جيجل إىل مقر والية حيث كانت دائما اهلجرة من أهم أسباب هذا االرتفاع فظهـرت                     

  .سى، الرابطةبذلك أحياء البناء الفوضوي والبناءات القصديرية كحي املقاسب، أوالد عي
 ميدانية شخصية على مستوى هذه األحياء فقد مت االستعانة مبا جاء يف املخطـط التـوجيهي                 ونظرا لصعوبة القيام بتحقيقات   

  . 2001 والتحقيقات امليدانية اليت أجريت باألحياء القصديرية على مستوى بلدية جيجل سنة 1993للتهيئة والتعمري لسنة 
 عدد األسر املهاجرة والثانية تربز لنا عدد األشخاص املهاجرين ومكان إقامتهم األصـلية وسـنة                  فاألوىل تعطينا صورة عن   

  : ما يلي1990اهلجرة وقد أثبثت التحقيقات امليدانية اليت أجريت سنة 
يف حني وصـل عـدد   . أسرة 6388سر اليت مل تغري مكان إقامتها بالتجمع احلضري الرئيسي وصلت إىل     أن عدد األ   •

 أسرة، اما اليت هاجرت     2172ليت انتقلت من نفس البلدية إىل أحياء خمتلفة ومن بلدية أخرى إىل بلدية جيجل               األسر ا 
  .  أسرة954إىل قلب املدينة من واليات أخرى فسجلت 

 أسرة كانت تقيم خارج مقر البلدية       3126 حيث   1975تفاقمت ظاهرة اهلجرة على وجه اخلصوص ابتداء من سنة           •
  .19901 من جمموع سكان مقر البلدية لسنة %22,83 متثل نسبة  وكانت1975سنة 

 بــ   -حنوب مدينة جيجـل   –أكرب نسبة من السكان املهاجرين من البلديات ااورة استقرت مبنطقة أوالد عيسى              •
وحىت النازحني من الواليات    . أسرة   800 بأكثر من    -حنوب شرق املدينة  – أسرة، فمنطقيت املقاسب  والعقايب       755

ويبقى عدد األسر املهاجرة    .  أسرة 954اورة استقر أغلبيتهم بنفس تلك  األحياء ليصل جمموعهم جبميع املدينة إىل             ا
 أسـرة    329إىل التجمع الثانوي منعدم تقريبا أما املنطقة املبعثرة فقد استقبلت وفودا من األسر املهاجرة وصلت إىل                 

ويبقى التجمـع الرئيـسي القطـب       ) منطقة ممتدة ألوالد عيسى   (خ  اجتهت غالبا حنو الكلم اخلامس، حراثن والراوي      
 .احلضري الوحيد الذي استقبل النسبة األكرب من النازحني

 اليت أجريت من طرف مصاحل بلدية جيجل على مستوى مناطق تواجد البيوت القصديرية              2001أما التحقيقات امليدانية لسنة     
 :فقد أسفرت النتائج التالية 

الوالية وحـت مـن     خمتلف بلديات    عائلة قادمة من     1246ئالت القاطنة باألحياء القصديرية أكثر من       بلغ عدد العا   •
  .2  توضح ذلك30رقم  واخلريطة وغريها ميلة، قاملةبعض الواليات مثل 

                                                  
  .33، ص1993املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري، ،  1
  .2001األصل اجلغرايف لسكان األحياء القصديرية ببلدية جيجل لسنة   2
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ثة، بغرب  هكتار واملنطقة احلضرية السكنية اجلديدة الثال   40جبنوب مدينة جيجل مبنطقيت     :وقد انتشر هذا النمط من السكنات       
املدينة يف حي الرابطة، جبنوب شرق املدينة يف حي املقاسب وبالشرق يف كل من جتمعي حراثن والكلم الثالـث إذ وصـل                      

 : بيت قصديري واجلدول أدناه يوضح ذلك1025عددهم إىل 

  2001توزيع السكنات القصديرية بأحياء بلدية جيجل لسنة :29 جدول رقم
 ساكنعدد امل عدد العائالت املنطقة

 352 449  هكتار40حي 

 166 193 املنطقة احلضرية الثالثة

 16 18 الرابطة

 54 61 املقاسب

 56 72 الكلم الثالث

 381 459 حراثن

 1025 1246 اموع

  املصاحل التقنية لبلدية جيجل: املصدر                                                             

 البيوت القصديرية كان بصورة رهيبة على أطراف مدينة جيجل غذ بلغت النسبة العالية يف كل من التجمع                  نالحظ أن انتشار  
 هكتار واملنطقة احلضرية الثالثة وكان توطنهم فوق األراضي التابعة ألمالك الدولة واملخصصة إلجناز              40الثانوي حراثن وحبي    

اختذ من أراضي التجزئات التابعة للخواص منشئا هلذه البيوت مع العلم           السكنات أو إلنشاء مرافق عمومية وجتهيزات وبعضها        
أن هذه األراضي معظمها مغطى بأدوات التعمري مما شكلت عائقا أمام التجسيد امليداين هلذه املخططات ناهيك عن مظـاهر                   

                    .           الترييف اليت جتلبها وجتعلها تشوه املظهر العمراين واحمليط البيئي للمدينة

  II.3- تطور احلظرية السكنية وعدد األسر ببلدية الطاهري:  

  تطور عدد املساكن  واألسر ببلدية الطاهري: 30 جدول رقم
1987 1998 2008            

             السنوات

 الـمراكز

ــدد  ع

 املساكن

معدل 

ــغل  ش

 املسكن

ــدد  ع

 األسر

ــدد  عـ

 املساكن

ــدل  مع

ــغل  ش

 املسكن

عــدد 

 األسر

عـــدد 

 املساكن

معدل شـغل   

 1املسكن

عـــدد 

 األسر

 9339 5,43 10464 7061 6,95 7377 3113 6,8 3337 التجمع الرئيسي

 2503 5,35 2662 1852 7,08 2012 1523 7,6 1471 التجمعات الثانوية

 210 2,29 245 207 6,03 255 1244 8,6 1213 املنطقة املبعثرة

 12052 5,78 13371 9120 6,95 9644 5880 7,41 6021 اموع

 1987،1998،2008التعداد العام للسكن والسكان :املصدر                                                                           

سع العمراين  عرفت بلدية الطاهري كباقي األقطاب الرئيسية بالوالية حتضرا مرتفعا وخصوصا يف السنوات األخرية، مما جعل التو               
ينطلق من مركز املدينة القدمية ليصل إىل األطراف وبالتايل خلق جتمعات سكانية جديدة متامخة للمركز الرئيسي وازديـاد يف                   

                                                  
  عدد املساكن/عدد السكان= معدل شغل املسكن : 1
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 سنة  10464 مسكن باملركز الرئيسي إىل      3337 فمن   1987احلظرية السكنية وعدد األسر حيث حدث تطورا يف قيمها منذ           
مرات يف غضون واحد وعشرون سنة على غرار التجمعات الثانوية اليت سلكت طريـق               فقد تضاعف أكثر من ثالث       2008

الزيادة ولكن باحنشام فلم تزد عن الضعف ويبقى تطور عدد املساكن مرتبط بالنمو السكاين وبالتايل اندماج عدة جتمعـات                   
مرتبة جتمع ثانوي مما يفسر التضاؤل احلاصل ا        سكانية باملركز الرئيسي وترقية العديد من القرى التابعة للمنطقة املبعثرة  إىل             

 وبالتايل اخنفاض معدل    2008 مسكن سنة    245 إىل   1987 مسكن سنة    1213يف عدد املساكن ألكثر من أربع مرات فمن         
وية شغل املسكن حيث يفسر اخنفاضه يف التجمعات احلضرية بارتفاع إنتاج السكن أما يف املناطق املبعثرة فناتج عن اهلجرة الق                  

للسكان هروبا من الظروف املعيشية غري احملفزة لالستقرار سواء من الناحية األمنية يف فترة التسعينات والستمرار تدين املستوى                
وإن الرتوح الذي عايشته مدينة الطاهري ككل األقطاب احلـضرية بالواليـة            .املعيشي واملعاناة من العزلة يف السنوات  املوالية       

لعمرانية للمدينة خبلق جمموعة من األحياء الفوضوية وكذا أحياء السكنات اهلشة يف كل مـن تاسـيفت،                 انعكس على البنية ا   
 أسـرة تفتقـر إىل أدىن       14 مرتل يقطنـه     11إذ وصل عدد السكنات اهلشة ا إىل        ) ببوشرقة(حيونة، وزعموش، بوغروف  

ل الثمانينات وبقيت تستقبل الوفود املهـاجرة مـن        متطلبات العيش النعدام خمتلف الشبكات ا  وقد ظهرت هذه األحياء قب           
وانطالقا من املقابلة ارات مع رئيس مصلحة الـتعمري         .البلديات ااورة كوجانة، الشقفة، الشحنة وحىت من املنطقة املبعثرة        

وخو بأقـصى مشـال   بالبلدية فإن النازحني يف الفترة احلرجة استقروا بأرض فالحية متطرفة عن املدينة مشكلة بذلك حي بوخ   
منازل مبنية، كما نسجل    و  املركز الرئيسي أما الذين يعيشون حياة مادية يسرية فقد استوطنوا داخل املدينة بشراء قطع أرضية أ               

إقامة النازحني بأحياء احملتشدات واملوجودة مبنطقة الدكارة اليت كانت جتمع ثانوي يف فترة التسعينات وانضمت إىل املركـز                  
 أسرة قادمة من خمتلف     23 سكنات مشغولة تقطنها     21 مسكن منها    32ها وتتوفر املنطقة على حي واحد يضم        الرئيسي بعد 

مناطق البلدية واألكثر من املنطقة املبعثرة وخصوصا من األرياف واألقلية من البلديات ااورة ويتميز هذا احلي بتدين املستوى                  
 منـهم   %60ضف إىل ذلك اخنفاض الدخل الفردي لألسر حيث         ألطرقات  املعيشي لقاطنيه بسبب رداءة الشبكات وتدهور ا      

موظفني وفالحني وهذا ما يفسر احلالة االجتماعية واالقتصادية السيئة اليت يعاين منها سـكان              % 40بني متقاعدين وبطالني و   
       .  هذا احلي وبالتايل التأثري السليب له على البيئة االية والعمرانية احمليطة

  II.4- تطور احلظرية السكنية وعدد األسر ببلدية امليلية : 

 تطور عدد املساكن  واألسر ببلدية امليلية: 31 جدول رقم

1987 1998 2008            

             السنوات

 الـمراكز

ــدد  ع

 املساكن

معدل 

ــغل  ش

 املسكن

ــدد  ع

 األسر

ــدد  عـ

 املساكن

ــدل  مع

ــغل  ش

 املسكن

عــدد 

 األسر

عـــدد 

 املساكن

 شـغل   معدل

 املسكن

عـــدد 

 األسر

 7421 5,43 8415 5621 6,09 6434 3228 6,60 3639 التجمع الرئيسي

 3983 5,35 4973 2540 6,39 2907 1481 6,12 1523 التجمعات الثانوية

 824 2,29 2316 1584 3,46 3287 3138 6,04 3564 املنطقة املبعثرة

 12228 6,9 15704 9745 5,31 12628 7847 6,29 8726 اموع

 1987،1998،2008التعداد العام للسكن والسكان  :املصدر                                                                                      
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شهد القطب احلضري لبلدية امليلية هو اآلخر تطورا يف عدد املساكن املنجزة وحتسنا يف معدل شغل املسكن كمـا يف عـدد                      
سر كالقطبني احلضريني السابقني ولكن بوترية أقل حيث تضاعف عدد املساكن باملركز الرئيسي يف ظرف واحد وعشرون                 األ

كما يبني اجلدول أعاله اخنفـاض      . سنة على عكس قطيب جيجل والطاهري أين سلك تطور عدد املساكن واألسر الرمث السريع             
هلائل من املساكن املنجزة لتلبية العدد اهلائل من الطلبات املتزايدة مع تزايد            معدل شغل املسكن باملركز الرئيسي ناتج عن الكم ا        

 وهذا راجع أساسـا إىل      2008 إىل   1987أما التجمعات الثانوية فزاد عدد املساكن ا ثالث مرات منذ سنة            .عدد السكان   
ثرة إىل فئة جتمع ثانوي الشيء الذي أدى إىل اخنفـاض           تغري البنية العمرانية للبلدية وترقية العديد من القرى التابعة للمنطقة املبع          

عددها باملنطقة املبعثرة إىل النصف تقريبا يف غضون واحد وعشرون سنة كما يعود ثاين سبب لتوزيع التطور والتقلص يف عدد                    
تجمعات الثانوية واملركـز    املساكن عرب اال البلدي إىل حركية السكان عرب خمتلف الفترات الزمنية من املناطق املبعثرة إىل ال               

الرئيسي كما من البلديات ااورة مثل أوالد حيي، سيدي معروف، أوالد رابح وبلدية عني قشرة بوالية سكيكدة مـتجهني                   
 1803حنو مدينة امليلية ففي املرحلة احلرجة اليت مرت عليها البالد يف سنوات التسعينات سجلت البلدية هجرة مـا يقـارب                     

 امليليةبلدية   التدفقات الداخلية لسكان    والذي يوضح   34طبقا للجدول رقم    خمتلف املشايت إىل مقر البلدية      شخص قادمني من    
وختتلف أماكن وطريقة استقرار هؤالء املهاجرين فمنهم من اقتىن قطع أرضية شيد عليها مساكنه              .  بالعنصر املوايل  1993سنة  

 العمرانية املخططة ومنهم من قطـن بـالبيوت القدميـة بأحيـاء             بطرق فوضوية مشكلة بذلك أحياء توضعت حول املناطق       
 سـاكن   318 بيت بالتجمعات الثانوية يقطنـها       89 شخص و  635 بيت باملركز الرئيسي تضم      144احملتشدات اليت بلغت    

 .أدناهاجلدول  حسب 2004استنادا إىل التحقيقات امليدانية ملصاحل البلدية لسنة 

  2004ت اهلشة ببلدية امليلية لسنة توزيع السكنا:32   جدول رقم 

 عدد السكان عدد السكنات األحياء املراكز

 137 33 حي ااهدين

 105 28 حي سيدي الصخري

 361 72 حي نضال

 املركز الرئيسي

 32 11 حي الكافور

 635 144 04 اموع

 التجمعات الثانوية 108 27 "أوالد علي"حي خنيفر مسعود

 210 62 " عريبأوالد"حي الكت 

 318 89 02 اموع

 34 13 "مشاط"حي بوالزيت حممد املنطقة املبعثرة

 987 246 01 اموع الكلي

 املصلحة التقنية لبلدية امليلية: املصدر                                                                                 

ية متدنية النعدام التوصيل مبختلف الشبكات و رداءة الطرق اليت تصل إىل احلي  ناهيك عن              والسكان يعيشون ا حياة اجتماع    
 من أرباب األسر بني بطالني ومتقاعدين وأرامل والباقي منـهم إمـا             %50تدين املستوى االقتصادي لألسر حيث أكثر من        
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لتايل املظهر العمراين املشوه الذي يبـدد الـصورة         موظفني أو حرفيني وتنعكس هذه احلياة سلبا على احمليط البيئي املعاش وبا           
 .اجلمالية للعمران يف املدينة

 :اجتاهات اهلجرة الداخلية باألقطاب الرئيسية: ثانيا    

ختتلف قوة االستقطاب احلضري  اليت متارسها  كال من املدن الثالثة وهذا ناتج عن الوزن اايل الذي يتسم به كل قطـب                        
طلق من مدينة جيجل يتقلص إذا ما اجتهنا إىل مدينة الطاهري مث امليلية وهذا ما يظهره  عدد الوافـدين مـن                      فشعاع اجلذب املن  

  .خمتلف بلديات الوالية وحىت الواليات ااورة إىل هاته األقطاب وفيما يلي عرض للتدفقات السكانية حنو هاته املناطق
I/تدفقات السكان حنو مدينة جيجل :  

ء مدينة جيجل النازحني من خمتلف بلديات الوالية وحىت من خارجها وخصوصا يف العشرية الـسوداء الـيت                    استقبلت أحيا 
  .مرت عليها البالد هروبا من الظروف األمنية وحبثا عن األمان

 للجـدول رقـم    املنجزة طبقا1998 واليت تربز الوافدين إىل بلدية جيجل من كافة بلديات الوالية سنة       29رقم اخلريطةوانطالقا من    
  :بامللحق  نالحظ مايلي53

ـ           � مـن جممـوع الوافـدين إىل       % 41,36فرد   4873 أكرب تدفق سكاين إىل مركز الوالية قدم من بلدية تاكسنة ب
وقد سهل عملية الرتوح توفر حمـاور االتـصال          %9 وتليها بلدية جيملة بـ      %17,28القطب فبلدية العوانة بـ     

  . 77 و43 بلديات املذكورة حيث تقع على حمور الطرق الوطنية رقموالربط بني مركز بلدية جيجل وال
احتلت بلدية تاكسنة نصيب األسد يف الرتوح إىل قلب املدينة كوا كانت جد متأثرة بالعشرية الـسوداء فاختـار                    �

 .النازحون أقرب مركز حضري واملتمثل يف مدينة جيجل

 . وبن ياجيس مث الزيامة والطاهري وأخريا امليلية وايراقنتأيت يف املرتبة الثانية كال من بلدية قاوس، سلمى �

تأيت باقي البلديات يف الراتب األخرية فنسبة الوافدين ضئيلة مقارنة باملرتبتني السابقتني وتتنوع هذه املراكز بني اال                  �
 .اجلبلي والساحلي

متهم ببلدية جيجل والذي قـدر بــ        عدد األشخاص الذين مل يغريوا مكان إقا       1/6 عدد النازحني يصل تقريبا إىل     �
 .1فرد 71125

 مهاجر إىل خمتلف البلديات ألسباب متنوعة وأكثرها ظروف العمل          7342 وافد إىل قطب مدينة جيجل فقد غادرها         11782ومبقابل  
يل ومـن مت إىل      على التـوا   %13,29و% 16,79واليت تتحكم يف مكان اإلقامة حيث اجته أغلبهم إىل بلدييت الطاهري وامليلية بنسبة              

 فقط قـدموا    2533وتبقى تيارات اهلجرة الوافدة من باقي الواليات حمتشمة حيث بلغ عدد الوافدين             ،  %12,72العوانة بـ   
، أما الوفود املغادرة من بلدية      %9مث تليها على قسنطينة بـ      % 12,43فوالية ميلة بـ    % 24,83خصوصا من العاصمة بـ     

  مهاجر حنـو العاصـمة علـى األكثـر ب          9103انت مرتفعة عن سابقتها إذ وصلت إىل        جيجل حنو الواليات ااورة فك    
 . وتايت الواليات األخرى تباعا%8,27مث والية ميلة بـ % 11,32فقسنطينة بـ % 30,84

                                                  
  .1998- 1987اهلجرة الداخلية ما بني البلديات الديوان الوطين لإلحصاء،   1
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أن أغلـب    2001 واليت توضح األصل اجلغرايف لسكان األحياء القصديرية لبلدية جيجل سنة          30اخلريطة رقم  كما تنب أيضا  
تاكسنة، جيملة، بين ياجيس والشحنة، وقد أفرزت التحقيقات املنجزة حول هذه األحيـاء أن       : نازحني من البلديات اجلبلية   ال

 40 أغلبية النازحني أقاموا باملنطقة يف بداية التسعينات هروبا من الظروف األمنية مبكان إقامتهم األصلية فلو أخـدنا منطقـة             
 :نسجل ما يلي ئلة نازحةعا 434 هكتار كعينة واليت قطنتها

  .أرباب األسر يف متوسط العمر - 
  .عامل والبقية بني متقاعدين وأرامل وأطفال 112 بطال مقابل 110 يتقارب عدد البطالني إىل العاملني حيث وصل إىل - 

 . 2000 ة سنة مث تتالت الوفود املهاجرة لتزيد حدة مع بداية التسعينات إىل غاي           1975 أول سنة لالستقرار بتلك املنطقة هي     
 08/2004 /14 يـاملؤرخ ف  05-04 رقم   القانون قد حاولت السلطات احمللية احلد من  انتشار البيوت القصديرية بتطبيق          و

 رئيس الس الشعيب البلدي بتهدمي أي بناء فوضـوي         ل خيولوالذي   واملتعلق بالتهيئة والتعمري   29-90 املعدل واملتمم للقانون  
على العقارات  التابعة ألمالك الدولة فعمدت إثر ذلك إىل دمي مجيع البيوت القصديرية املقامة مبنطقة                مقام  دون رخصة بناء و   

 وترحيل العائالت اليت متتلك مساكن مبوطنها األصلي وإعطاء السكنات االجتماعية للعائالت اليت             2006  هكتار يف سنة   40
  .بقيت دون مأوى وال متلك أي عقار يف موطنها األصلي

أرضية تلك البيوت شاغرة مما مسح بإقامة التجهيزات واملرافق اليت كانت مربجمة عليها وجاءت مبخطـط شـغل                   أصبحتو
ومع كل مبادرات الدولة ملنع انتشار البيوت القصديرية فقد بقيت املدينة تعاين من بيوت الـصفيح الـيت                  . األراضي للمنطقة 

واملنظم للمدينة حيث أظهرت التحقيقات امليدانية املنجزة من طـرف املـصاحل            تشوه اال العمراين وتعيق التوسع املتناسق       
  .أدناه 33التقنية لدائرة وبلدية جيجل عن توزيع هذه األحياء بنفس األحياء السابقة حسب اجلدول رقم 
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  2007ر البيوت القصديرية ببلدية جيجل لسنة توزيع عدد األس :33جدول رقم 
 عدد العائالت املنطقة

 311 حراثن

 167 املنطقة احلضرية الثالثة

 153  هكتار40

 65 الكلم الثالث

 34 املقاسب

 23 الرابطة

 11 املنطقة املبعثرة

 764 اموع

  بلدية جيجل:املصدر  

سنوات من  )06( يف غضون ست  % 61 بالبيوت القصديرية تقلصت بنسبة    نالحظ من اجلدول أعاله أن عدد العائالت القاطنة       
خمتلـف   وقطنت العائالت الوافـدة  2007 عائلة سنة 764 إىل 2001 عائلة سنة 1246 فمن. 2001 عدد العائالت لسنة

شارة إىل تكتم العديد من     املناطق باملدينة بني سنوات التسعينات وبداية األلفية الثالثة قادمة من خمتلف بلديات الوالية وجتدر اإل              
العائالت حول سنة اإلقامة خوفا من عدم استفادم من سكن اجتماعي مما حيجب املعلومات الدقيقة اليت تفيـد يف التحليـل                    

 أدناه فقد استقطبت منطقة حراثن أكرب عدد من         22وحسب الشكل رقم  .الدقيق لوضعية اهلجرة بالقطب احلضري قيد الدراسة      
   العقارية أنشأت مساكنها يف األوعيةالعائالت واليت 

  22:لشكل رقم ا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  77التابعة ألمالك الدولة وقد صنفت يف هذه املرتبة ملوقع هذا التجمع على حدود مدينة جيجل على حمور الطريق الوطين رقم                     
تاكـسنة،  ( س حمور الطريق الوطين     وبالتايل سهولة النفاذ إليه من قبل سكان البلديات املتامخة وخصوصا تلك الواقعة على نف             

  ).قاوس وجيملة
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ويف املرتبة الثانية جند كال من املنطقة احلضرية الثالثة ومنطقة األربعني هكتار مث تأيت األحياء األخرى بدرجة اسـتقطاب أقـل    
أن العائالت النازحة قـدمت     وقد بينت التحقيقات املبدانية     .للعائالت النازحة ليتضاءل عددهم كلما اجتهنا حنو املنطقة املبعثرة        

ـ      ـ   260 بصورة مهمة من بلدية تاكسنة ب عائلة  43 مث بلدية الشحنة فالزيامة والعوانة  كما وصلت إىل         190 عائلة فجيملة ب
 من إمجايل سـكان     %25دراسة على    (2010وقد أعطت دراسة العينة مبدينة جيجل لسنة        .قدمت من خمتلف واليات الوطن    

  :تاليةالنتائج ال) املدينة
بروز أهم البلديات اليت تشكل حوض اهلجرة للمدينة واملتمثلة يف كل من تاكسنة، جيملة ، بن ياجيس، سلمى، العوانة،                    - 

 مـن بلديـة   %30العنصر، الطاهري وامليلية حيث نزح سكان هذه البلديات منذ الستينات بنسب متفاوتة بلغت أقصاها            
ـ     ما من بلدية بن ياجيس ناهيك عن املنطقة املبعثرة ووالية ميلـة والـيت               قد %12 مث   %15تاكسنة تليها بلدية جيملة ب
  ).35انظر اخلريطة رقم (%6 وال تتعدى نسبة املتدفقني من البلديات األخرى %12وصلت نسبة النازحني منهما 

 منذ  %23على   لتصل   %21يف فترة السبعينات كما التسعينات بنسبة       : ازدادت وترية اهلجرة الداخلية يف الثالث فترات       - 
 فما فوق واختلفت طريقة استيطان هؤالء النازحني فمنهم من استأجر بيتا يأويه ومنهم من تعـدى علـى                   2000سنة  

أراضي الدولة وشيد عليها مسكنا زود مبختلف الشبكات كما حدث مبنطقة حراثن والكثري منهم اقنوا قطعـا أرضـية                   
متلك عقودا موثقة وأقاموا عليها سكنام بطـرق فوضـوية وهـي     بعقود عرفية اشتروها من أصحاب األراضي اليت ال         

  .منتشرة عرب أحياء مدينة جيجل كاملقاسب، العقايب، الرابطة وغريها
هم  أ إن الرغبة اجلاحمة يف تغيري املستوى املعيشي واهلروب من التهميش الذي كان يعاين منه أصحاب الريف اجليجلي من                  - 

 حركتـهم   %20 منهم اتو قاصدين العمـل يف حـني          %60احلضري جليجل حيث    أسباب تيارات اهلجرة إىل القطب      
الظروف األمنية بفترة التسعينات والنسبة الباقية أتت املدينة من أجل السكن والدراسة وبالتايل البحث عن العمل كذلك                 

ان النازحني مـشتغلني   من السك%40مما شكل ضغطا وعبأ على املدينة اليت مل تعد قادرة على تلبية طلبات العمل حيث            
 مما يشجع على انتـشار اآلفـات        %50أما البطالة فقد سجلت أكثر من       .مبختلف القطاعات وخصوصا البناء واألشغال    

االجتماعية واالحنالالت اخللقية ولإلشارة فقد انتشرت مؤخرا ظاهرة السرقة باتمع وخصوصا حبيي العقايب و منطقـة                
 . هكتار اليت تنبئ باخلطر40

II/ تدفقات السكان حنو مدينة الطاهري:  

عرف القطب احلضري الطاهري هو اآلخر ديناميكية سكانية معتربة عرب خمتلف الفترات وباألخص يف الفتـرة املمتـدة مـن                    
 شخص من البلديات ااورة، يف حـني بلـغ          6516 حيث بلغ عدد السكان الوافدين إىل بلدية الطاهري          1998إىل  1987

 شخص وهذا دليل على االستقطاب الذي شهده هذا القطب إبـان            1674ية الطاهري حنو البلديات ااورة      املغادرين من بلد  
 اليت توضح التيارات املتدفقة إىل بلدية الطـاهري للفتـرة           32 اخلريطة رقم الفترة احلرجة اليت مرت عليها املنطقة وانطالقا من         

   من جمموع الوافدين كوا البلدية األكثر %24,05ة اكرب نسبة بـ  واحتلت الوفود املستقبلة من بلدية الشحن1987-1998
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 على التوايل ومـن مت يـأيت مهـاجري          %15,84 و %18,92قربا من الطاهري تليها كال من بلدييت جيجل والشقفة بنسبة           
رة املغادرة من قطب الطاهري حنو البلديات ااورة قيمة          يف حني سجلت تيارات اهلج     %7البلديات األخرى بنسب ال تتعدى      

مث % 22,76وبلدية جيجل بـ    % 28,73ىل بلدية األمري عبد القادر بـ       إمهاجر كانت وجهتهم على االكثر      1674أقل بـ   
  .)32انظر اخلريطة رقم( %.10,45 فسيدي عبد العزيز بـ %15,65بلدية الشقفة بـ 

 221 شخص فوالية ميلة بــ       223 شخص حبيث وفد من العاصمة       1511اورة فقد وصل إىل     أما القادمني من الواليات ا    
وتبقـى الواليـات     )31انظر اخلريطة رقم  ( على التوايل    %10,45و% 12,70شخصا مث تليها والييت سطيف وقسنطينة بـ        

 مهاجر فقـط    871 إذ وصل إىل     األخرى تسجل نسبا ضعيفة مقارنة بعدد املغادرين لقطب الطاهري على خارج حدود الوالية            
حيث استقطبت كال من العاصمة، قسنطينة وميلة أكرب نسب املهاجرين وتبقى أسباب اهلجرة الداخلية الوافدة إىل القطب من                  
املناطق ااورة منحصرة أوال حول الظروف األمنية اليت اضطرت السكان إىل االستقرار بالقطب احلضري األقرب وثانيها إىل                 

ن العمل، السكن مث تأيت الدراسة كآخر األسباب وباألخص املستوى الثانوي أين تفتقر معظم البلديات اجلبلية النائية                 البحث ع 
وتظهر هذه األسباب جليا ضمن نتائج املسح امليداين املطبـق علـى عينـة مـن                .هلذه اخلدمة كوجانة، برج الطهر والشحنة     

  : واليت أعطت نتائجه مايلي2010قاطنني بأحياء مدينة الطاهري لسنة ال)  من إمجايل سكان مدينة الطاهري%25(السكان
 قدموا إليها من    %60 نالحظ أن أغلبية الوافدين كانوا من البلديات ااورة ملركز الطاهري حيث             32بالنظر إىل اخلريطة رقم   -

الد عسكر، األمري عبد القادر ووالية       من بلدية وجانة والنسبة الباقية قدمت من العنصر، برج الطهر، أو           %10بلدية الشحنةو   
ميلة وقد استقروا ا ابتداء من الفترة اليت ارتقت الطاهري إىل مركز دائرة واستفادت من جمموعة من اهلياكل اخلدمية كالتعليم                    

ا وازدادت   يف الفترة اليت تلتـه     %18 من الوافدين قدموا يف فترة السبعينات        %20والصحة واملراكز اإلدارية والصناعية حيث      
 وبقيت هـذه التـدفقات    %30حدة التدفق بفترة التسعينات كما أشرنا أعاله حيث وصلت النسبة الوافدة بالعينة املدروسة             

  وتوطنت هذه اجلماعات عرب أحياء املدينة        %25 فما فوق إىل     2000تزداد تدرجييا لتصل نسبة النازحني إىل القطب منذ سنة          
  . 36 رقمشوائية كما تربزه اخلريطةاملتنامية من وسطها بطريقة ع

 أرادوا حتسني ظروف املعيشة بالعمل يف قطاعات التجـارة واخلـدمات            %75 تعدد أسباب اهلجرة هلؤالء املواطنني حيث        -
 بطالني والبقية متقاعدين كما ندرج يف هذه الفئة املواطنني احلاملني لشهادات            %50 منهم مشتغلني و   %30والصناعة رغم أن    

لذين حتصلوا على مناصب عمل باملنطقة فتحتم عليهم السكن مبوطن عملهم للتقليل من مـصاريف النقـل وعـبء                   عليا وا 
فقط والباقي اضطرم الظروف األمنية إىل شق       %5املواصالت، أما الذين كانت غايتهم السكن والدراسة وصلت نسبتهم إىل           

نفتاح على عامل خيرجهم  من فقر الريف وحيسن مستواهم املعيـشي            وعموما فإن األغلبية نزحوا على املدينة لال      . طريق اهلجرة 
  .والتعليمي

III/تدفقات السكان حنو مدينة امليلية :  

عاشت مدينة امليلية كغريها من املدن الرئيسية لوالية جيجل ديناميكية سكانية منذ أن ارتقت إىل مركز دائرة حسب نتـائج                     
اله واليت كانت التجمعات احلضرية ا أقطابا جاذبة للسكان وملعرفة األصل اجلغرايف            صايف اهلجرة اليت مرت معنا يف النقطة أع       

 1998للسكان الوافدين استدنا يف دراستنا ملختلف التحقيقات امليدانية وحىت اليت أخرجها الديوان الوطين لإلحـصاء سـنة                  
 عن وجود هجرة داخلية كثيفة من املـشايت         1993ية سنة   وأبرزت التحقيقات امليدانية اليت أجرا املصلحة التقنية لبلدية امليل        
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 شخص باجتاه مدينة امليلية وإىل خارج حدود الوالية وذلك يرجع لعدم استقرار األوضاع              2604والقرى ااورة إذ تدفق حنو      
  :األمنية يف تلك الفترة واجلدول املوايل يوضح ذلك

  1993لية لسنة التدفقات الداخلية لسكان بلدية املي: 34 جدول رقم
 عدد النازحون إىل خارج حدود الوالية عدد النازحون إىل مدينة امليلية املنطقة 

 ـــ 270 تانفدور
 التجمع الثانوي

 63 299 أوالد عريب

 ـــ 277 مشاط

 397 190 بين حمبوب

 15 133 بوار

 172 89 أوالد بن طالب

 311 220 بوبازيل

 94 32 لةبورمي

 املنطقة املبعثرة

 ـــ 42 واد إدار

 1052 1552 اموع اجلزئي

 2604 اموع الكلي

  بلدية امليلية: املصدر                                                                                                    
ؤكد البيانات السابقة حول تراجع عدد سـكان املنطقـة          ويالحظ من اجلدول ارتفاع عدد النازحني من القرى واملداشر مما ي          

  .املبعثرة عرب خمتلف الفترات الزمنية وتضخم عددها بالقطب احلضري لبلدية امليلية
  : نالحظ مايلي1998 واليت تبني تدفقات السكان حنو األقطاب احلضرية لبلدية امليلية لسنة 34واستنادا للخريطة رقم

  . وافد من خمتلف بلديات الوالية1983 حوايل 1998-1987استقبل قطب امليلية مابني  - 
 رغم أا القطب احلضري األول بالوالية وذلك الجتاه بعض          %49,22أكثر الوافدين إليها كانوا من بلدية جيجل بنسبة          - 

ـ                   ات السكان للعمل بالوحدات الصناعية وحىت اإلدارية من جهة واختاذ البعض منهم املنطقة كوحدة عبور حنـو الوالي
  .ااورة كقسنطينة وميلة

 وتبقـى البلـديات     %5العنصر بنسبة تقارب     تليها بلدية  %19,21تصنيف بلدية أوالد حيي  كثاين بلدية تدفق بنسبة           - 
وهذا راجع لكون املنطقة ال متثـل         %  1,5األخرى تسجل نسبة ضعيفة للوافدين إىل القطب احلضري للميلية ال تتعدى          

الستقرار السكان الذين كانوا يبحثون عن مستوى معيشي أفضل من جهة وعن استنشاق هـواء               األرضية املشجعة متاما    
 . األمن والطمأنينة من جهة أخرى

مغادر  اجتهوا أساسـا إىل البلـديات اـاورة           1820 وبالنظر إىل عدد املغادرين فهو متقارب مع الوافدين فقد وصل إىل          
ـ  ـ مث أوالد عسكر فسيدي م    % 19,67 كسطارة ب ـ   % 13,08 عروف ب أما عن املغادرين إىل    % 10,99 مث بلدية جيجل ب

ـ      3587 خارج الوالية فقد سجل القطب     ـ % 50,48 مغادر بنسبة أكرب باجتاه قسنطينة ب أين وجـدوا   % 15,19 فميلة ب
  .الشخصي لكل مغادرظروفا أكثر استقرارا لتأسيس  املستقبل 
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فوالية بشار % 21 مهاجر فقط قدموا عموما من قسنطينة بنسبة 1214  عن الوافدين من خارج الوالية فقد كان عددهم أقل بلغأما
 .مث تأيت والييت سكيكدة و وسطيف% 14,57بـ

قات الـسكان مـن    واليت مت تكميمها فقد أعطت صورة واضحة حول تدف       2010أما نتائج دراسة العينة اليت طبقت على مدينة امليلية لسنة           
 :البلديات املتامخة للمدينة وفقا للتحليل التايل

لتصل هذه النسبة بفترة التسعينات واأللفية % 30شهدت فترة الثمانينات حركة واسعة للسكان حيث بلغت نسبة تدفقهم للمدينة  - 
 من جمموع الوافـدين     %20ي    قدموا عموما من البلديات الواقعة مبجال نفوذ املدينة فقد نزح من أوالد حي              %25الثالثة  
 أما من   %30 من بلدية سطارة  لتبقى النسبة األكرب من املنطقة املبعثرة للميلية بـ              %7 من سيدي معروف و    %10فـ  

خارج الوالية فقد استقبلت املدينة األفواج القادمة من بلدية عني قشرة لوالية سكيكدة والواقعة باجلهة الغربيـة لبلديـة             
  .%17نسبة القادمني منها امليلية إذ وصلت 

 هـم  %70وجد هؤالء النازحون املناخ مالئم لتلبية رغبتهم من اهلجرة يف العمل من اجل حتـسني الظـروف حيـث             -
ويتالزم العمل مع البحث عن السكن حيث استقر أغلبيـة          . منهم بطالني والنسبة الباقية فهم متقاعدون      %20مشتغلون و 

ركز مثل الضمان االجتماعي، منقوش، خلناق وأوالد عميور وبالتـايل انتـشار واسـع              الوافدين باألحياء املتنامية عن امل    
  35اخلريطة رقمللسكنات العشوائية غري املنظمة واليت يصعب حىت إعادة هيكلتها وتنظيمها حسب ما تربزه 

االقتصادية واإلدارية بالواليـة فهـي القطـب    وتبقى كثافة الوافدين إىل بلدية جيجل هي األكرب عرب أقطاب الوالية الرئيسية كوا العاصمة              
احلضري واإلداري الرئيسي واليت تشكل أكرب أحواض اهلجرة الداخلية بالوالية كوا كانت مقرا الستقطاب السكان من كل بلديات إقلـيم                   

  .الدراسة

IV/ انعكاسات اهلجرة الداخلية على موطن األصل ومركز الوصول:  

بان االحتالل يتمركزون يف األرياف وبعد االستقالل منت ظاهرة الرتوح الريفي باجتاه الكـثري              كان معظم سكان اجلزائر إ        
من السكان الريفيني حنو املدن ألا األكثر تطورا مما انعكس سلبا عليها وظهور ما يسمى بظاهرة ترييف املدن واليت تعترب من                     

إال نتاج عن اهلجرة املكثفة على املدن من الريـف دون حتقيـق             وهذه الظاهرة ما هي     .أهم مظاهر اهلجرة الداخلية للسكان      
االندماج الفعلي هلؤالء املهاجرين واالنتقال م إىل مرحلة اجتماعية جديدة ومبعىن آخر انتقلت األرياف إىل املدن وحافظـت                  

يليوتتجلى مظاهر الترييف فيما. ال يزالون يعيشون يف رحاب قراهممعلى أعرافها وتقاليدها وكأ :  
  .تضخم عدد السكان واحتفاظ السكان املنحدرين من األرياف بعادام وتقاليدهم - 
  .هشاشة االقتصاد احلضري وانتشار الباعة املتجولني وانتشار بعض األنشطة القروية كتربية املواشي - 
 .التعمري العشوائي وانتشار البيوت القصديرية وتوسيع جمال املدن على حساب األرياف  - 

هو جمموعة املهن اليت ال ختضع لنظام حماسبة واليت يزاوهلـا أفـراد             [قطاع الثالث وتزايد منو القطاع غري املهيكل      هيمنة ال  - 
ومجاعات بشكل مؤقت أو دائم دون أداء للضرائب وحيتوي عل جمموعة األشخاص الذين يعانون من البطالة ومن بـني                   

وحسب تعريف منظمة العمل الدولية فهو يـشمل املنـشآت          .. الباعة املتجولون، احلرفني، النقل غري املرخص     : أنشطته  
الذي أصبح مكونـا رئيـسيا يف االقتـصاد     ]العائلية اليت تقوم بتشغيل أجراء بصفة منتظمة وآخرون بصفة غري منتظمة      

 انظر الصور أدناه.احلضري

 .انتشار السكن العشوائي الذي أصبح ميثل مظهر من مظاهر تنظيم اال داخل املدينة - 
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 )التركيب العمراين: مدينة جيجل (36: خريطة رقم
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وقد أدى ارتفاع البطالة يف األرياف إىل الرتوح حنو املدن اليت أصبحت  عاجزة عن توفري سبيل العيش واخلدمات الـضرورية                
 .للوافدين عليها مما يؤدي إىل تضخم حجم املدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومنطقة الدراسة ككل املدن أصابتها عدوى الترييف  وانتشار األحياء القصديرية وأحياء السكن العشوائي اليت أجنزت فـوق                  
أراضي اخلواص عموما وفوق األراضي الزراعية أساسا دون مراعاة ملقاييس البناء وال االعتماد على خمططات تنظيميـة ممـا                   

سرطاين وتفرض هيكلتها ضمن اال العمراين وإن أغلب سكاا هم الوافدون من األرياف إىل املدينـة                جعلها تنتشر بشكل    
وقد تركزت األحياء العشوائية مبدينـة       .بقصد العمل وكسب الرزق والبحث عن األمان بعد أن انعدم يف السنوات األخرية            

  )36انظر اخلريطة رقم(هكتار، حي الرابطة، واحلدادة  40العقايب، املقاسب، حي موسى، أيوف، منطقة : جيجل يف كل من
اليت تنتشر بصورة كثيفة باحمليط العمراين ملدينة جيجل إذ تبلغ نسبة            .واليت توضح أحياء انتشار السكن العشوائي والقصديري      

 األرضـية   يف كل من حي مصطفى ، العرايش، الربقوقة، مزوي، احلدادة، حي موسى فمعظم السكان اشتروا القطع               100%
بعقود عرفية  بأسعار معقولة والقلة القليلة اليت متتلك القطع األرضية اليت متتلك عقود ملكية فقد أسست مبانيها دون رخصة                    

 نسبتها أقل فبخالف مركز املدينة جند حي الـشاطئ،          %100بناء وبالتايل دون ختطيط معماري  وتبقى األحياء املخططة            
 السكنات  1/3 هكتارا،   40من النسيج املخطط  يوجد حبي أيوف وأوالد عيسى ومنطقة            %50بوالرمل وهضبة مزغيطان و   

من النـسيج احلـضري      %50مشيدة برخص البناء حبي الرابطة واملقاسب وبالنصف تقريبا حبي لعقايب، وعموما فأكثر من              
هيك عن املظهر السيئ الذي تعكسه      ملدينة جيجل هو نسيج عشوائي تتخلله بيوت قصديرية تفتقر إىل أبسط وسائل املعيشة نا             

  .على اال احلضري استنادا إىل الصور أدناه

 بيع بالرصيف

 h01�رة ر�� 
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 مساحة زراعية 

ية مبنطقة بيوت قصدير

  هكتار40

 
 02ا��9رة ر�

03ا�&�رة ر��   
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   هكتار40منطقة 
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

ات املتواجدة ال ختضع ألي مقياس من مقاييس التعمري وهي          من السكن  %50وإذا اجتهنا على مدينة الطاهري فإننا نالحظ أن         
حي املقيعدة، أوالد عيسى، اوالد سويسي، أوالد صاحل، زعموش، بوغروف           %40منتشرة يف كل من حي بوشرقة بنسب        

يف كل من حي الدكارة وطهر وصاف اللذين كانا جتمعني ثانويني واندجما بالتجمع الرئيسي للطـاهري مـع      %85وحيونة و 
وجود السكنات اهلشة واليت بنيت إبان االستعمار على هيئة احملتشدات واملتوزعة يف كل من حي بوشرقة، بومارشي ويبقـى                   

 300 مـسكن و   200حـي   (النسيج العمراين املخطط على هيئة جتزئات أو السكنات اجلماعية متواجد كل من تاسـيفت               
أوالد صاحل وحيونة وتعكس األحياء العشوائية باملدينة صورة        وبشمال أوالد عيسى، املنطقة السادسة، شرق حي        ...)مسكن

مشوهة نوعا ما ملظاهر الترييف الواضحة يف بعض اجلهات ناجتة عن بعض االنشطة اليت ميارسها القاطنون به كتربية الدواجن                   
لزراعة املعاشية فضال علـى     ، اختيار أماكن جماورة للسكنات ملماسة ا      )انظر الصور أدناه  (واملواشي مع تركها حرة يف األجواء     

التعديات القانونية على املساحات املخصصة إلقامة األرصفة والطرق الفاصلة بني املنازل واألحياء مما عرقل عمليات إكمـال                 

 سكن عشوائي

 بيوت قصديريـة

  حي أوالد عيسى–بن شعيبون 
عيسى

 04ا�&�رة ر�� 

 05ا�&�رة ر�� 
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مشاريع التحسني احلضري املوجهة لتحسني احمليط بتوصيل السكنات مبختلف الشبكات كالغاز واملياه الـصاحلة للـشرب                
  .وشبكات التطهري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 دواجن حبي حضري

 جمال للرعي

 مكان لتربية الدواجن

 حـي بـوشرقة

�06&�رة ر�� ا  

 07ا�&�رة ر�� 
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نسيج عشوائي حبي بوشرقة مسته 

 عملية التحسني احلضري

طريق متدهور من جراء الرمي 

 املستمر ملواد بناء السكنات

ختريب الرصيف واستبداله 

 مبساحة خضراء حبي بوشرقة
 

بنايات فوضوية جبانب السكنات 

 اجلماعية حبي بوشرقة

 حديقة فوضوية حبي بوشرقة

حي بوسط مدينة 

 الطاهري

 09ا�&�رة ر��  08ا�&�رة ر�� 

 10ا�&�رة ر��
 11ا�&�رة ر�� 

 12ا�&�رة ر�� 
 13ا�&�رة ر�� 
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 جندا منتشرة يف كل من حي منقوش، خلناق، مرشوشـة، عجنـق،        %50أما مبدينة امليلية فانتشار السكنات العشوائية يفوق        
ب مركز املدينة حبي الضمان االجتماعي،      لبعادش، إضافة إىل أحياء السكن اهلش واملتمثلة يف أحياء احملتشدات املتواجدة جبنو           

وتتوزع أحياء احملتشدات اليت أسست بالفترة االستعمارية        26اخلريطة رقم حي سيدي الصخري، حي ملراح حسب ما تربزه         
عرب خمتلف األحياء احمليطة مبركز املدينة القدمي كحي ااهدين، حي سيدي الصخري، حي الكافور، حي نضال والـضمان                  

أما النسيج املخطط فيوجد     . مسكن أعيد بناؤها والبقية مازالت يف حالة مزرية          31 مسكن منها    227ي وهو يضم    االجتماع
 مسكن بالغرب ،والسكن الفردي املخطـط يتـوزع         312 جويلية جنوب مركز املدينة،      5على شكل سكنات مجاعية حبي      

 بالشرق، جتزئة بومهران بالوسـط،و جتزئـة        2 و 1 مسكن تطوري باجلنوب الغريب والوسط، جتزئيت زهار         100عموما حبي   
  .ملرجية بالغرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 14 ا�&�رة ر��

 15ا�&�رة ر�� 

 16ا�&�رة ر�� 

 17ا�&�رة ر�� 
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ار وعموما فإن أغلب السكنات الفردية اته األقطاب مل ختضع إىل خمططات تنظيمية وخصوصا أا تأسست منذ االسـتعم                 
اولة بذلك التقلـيص مـن زحـف الـسكنات      ىل مقر والية ومن مت ظهرت التجزئات حم       وتطور اتساعها مع ترقية جيجل إ     

 احملـدد   20/07/2008 املؤرخ يف    08/15العشوائية املبنية دون توفر عقد امللكية وال رخصة بناء ولإلشارة فإن القانون رقم              
وكان الزحف إىل هـذه األحيـاء       .لقواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها حيفز على تسوية هذه السكنات وهو ينتظر التطبيق            

بلدية سلمى، إيراقن وتاكسنة اليت زحفت باألخص إىل مدينة جيجل القريبة منها ومن مت              : خصوصا من البلديات اجلبلية مثل    
فبلديـة سـلمى مـثال       )1998 لسنة    املهاجرين تدفقات ائطانظر خر ( 1998الطاهري وامليلية حسب ما تظهره إحصائيات       

 احلرس البلدي وبعض العائالت املصنفني يف خانـة الفقـراء الـذين    أصبحت جل مشاا خاوية على عروشها إال من مفارز   
يفتقدون إىل إمكانيات اهلروب بعدما كانت تضم أكرب جتمع سكاين بعد مركز البلدية ورغم انقضاء سنوات الذعر فأغلبيـة                   

يع يف بعض القرى كتربيـة      النازحني من القرى واملداشر النائية مل يعودوا على أراضيهم رغم جمهودات الدولة يف برجمة مشار              
إال أن الكثري   . املواشي، غرس األشجار املثمرة، تربية النحل ، إنشاء قاعات العالج، مدارس، إصالح الطرق واإلنارة العمومية              

منها مل ينفذ، ما أدى بالنازحني إىل عدم العودة واليت اقتصرت على املسنني الذين يزورون أراضيهم من مناسبة ألخرى قصد                    
لزيتون وبعض الفواكه ويتوقع من عائالت الطبقة املتوسطة العودة خصوصا أن احلياة يف املدينة تتطلب مصاريف إضافية                 جين ا 

نامجة عن دفع كراء السكن وغالء املعيشة أضف إىل ذلك ضرورة وجود إعانات من الدولة للعودة واالستقرار وإجياد منفـذ                    
لدى الكثريين ألا متنح يف إطار النشاطات الفالحية بطريقة غـري مباشـرة ألن      للرزق ، وتبقى عموما اإلعانات صعبة املنال        

احلصول عليها يتم عن طريق قرض بنكي بضمانات مما ال يشجع حىت املستقرين بتلك املداشر على البقاء وحسب تصرحيات                   
 ألف نسمة وكانـت     27األزمة بـ    أنه كان يبلغ سكان البلدية قبل        2008رئيس دائرة تاكسنة جلريدة اخلرب يف أواخر سنة         

 ألف نسمة وقد كان اخلزان      15 ولكن املفاجأة هو نزوله إىل       1998 ألف نسمة سنة     34التوقعات أن يصل عدد السكان إىل       
اخل وحتولت اليوم إىل قـوة مـستهلكة        ....من العائالت النازحة قوة منتجة يف موطنها حيث حترث األرض وتغرس األشجار           

مشاكل إضافية يف السكن، الكهرباء، النقل، التمدرس والصحة والشغل أضف إىل ذلك تـشويه املظهـر                داخل املدن مسببة    
الكهربـاء، قنـوات    (العمراين ألطراف املدينة بتوطني العشرات من البيوت القصديرية اليت تفتقر إىل أبسط متطلبات احلياة               

وتتـضارب أمـاين    .  مع عدم مقاومتها لعوامل الطبيعة     واستخدامها ملواد بناء مضرة بالصحة مثل الميونت      ) الصرف الصحي 
النازحني بني العودة إذا وفرت الدولة اإلعانات هلم للبناء وأقامت املشاريع وعبدت الطرق وبنت املدارس واملراكز الـصحية                  

بة هلـم مرادفـة     وبني البقاء بعد أن اعتاد األوالد على بريق املدن حىت ولو عاشوا يف احلضيض واخلطر، كون العودة بالنـس                  
  .لالنتحار

ومع ذلك فالدولة تعمل جاهدة  على توفري متطلبات احلياة العصرية يف الريف وذلك بفضل مشاريع التجديد الريفـي كمـا        
 ما قيمتـه    2009أشرنا سابقا، ناهيك عن ختصيص ميزانية معتربة إلعادة االعتبار للمناطق الريفية حيث وجهت خالل سنة                

من أجل فك العزلة بإعادة االعتبار للطرقات، املدارس واملراكز الصحية، ربط هـذه               بلدية ريفية  20   مليار سنتيم إىل   3000
املناطق بشبكات الصرف الصحي وشبكة املياه الصاحلة للشرب وإيصال الكهرباء الريفية وإنشاء السكنات الريفيـة حيـث                 

  .وهم يقطنون مبساكنهم من السكان الريفيني استفادوا من دعم الدولة للسكن الريفي 50%
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الطاهري دف فـك    - ماليني سنتيم إلعادة االعتبار ألشغال طريق برج الطهر        10ففي بلدية برج الطهر مثال سجلت عملية        
 10العزلة كما مت تسجيل عودة النازحني يف بعض املناطق أمثال بلدية أوالد حيي حيث بلغ عدد سكاا يف التسعينات حوايل                     

 ألف وهذا بعد رجوع النازحني إليها بعد اسـتفادم مـن الـسكنات    18ارتفع  مؤخرا إىل أكثر من    آالف نسمة يف حني     
  .الريفية

ويبقى انعكاس السكن العشوائي والفوضوي وحىت القصديري له تأثري سليب على مظهر املدينة اجلمايل والبيئي وعلى اجلانب                 
توفر فيها الشروط الصحية والبيئية كـنقص التهويـة وأشـعة          الصحي كذلك للنازحني أنفسهم، حيث جند أن املساكن ال ت         

الشمس وارتفاع نسبة التلوث بسبب رمي النفايات ووجود حيوانات يف الشوارع وتلوث اهلواء بالغبار يف الطرقـات غـري                   
ذلـك  املعبدة وتعرض مياه الشرب للتلوث لتداخل شبكة املياه مع شبكة الصرف الصحي وأحيانا تكون مكشوفة أضف إىل                  

  .تعامل النازحني مع البيئة احمليطة م بنفس تعاملهم مع البيئة الريفية وذلك يف احلياة العادية
وللتقليص من املساوئ اليت يعيشها قاطنو السكنات العشوائية فقد طبقت السلطات مشاريع التحسني احلضري على أغلبيـة                 

وهيكلته مبا يعطي صورة مجالية للمدينة ال احلضري وتنظيمهتلك األحياء حماولة بذلك ربطها مبختلف الشبكات وحتسني ا       .  
  :خالصة الفصل

شهدت مدن االستقطاب قيد الدراسة نزوحا هائال للسكان من الريف إىل املدينة زادت شدته يف فترة الترقية اإلدارية    
خصوصا باملناطق اجلبلية أين مت زحف العديد من لتستمر هذه املوجة مع ظروف املرحلة احلرجة اليت متيزت بعدم االستقرار و

العائالت إىل مدينة جيجل أكثر من القطبني اآلخرين حيث انتشرت البيوت القصديرية على أطراف املدينة وتفاقمت 
الضغوطات على املوارد وزادت من حدة املشاكل احلضرية أضف إىل ذلك زيادة حدة السكن العشوائي الذي يظهر جليا ذه 

دن وتترمجه املظاهر الريفية اليت محلها املهاجرون إىل هذه املدن وشوه مظهرها اجلمايل وبالتايل ضربوا عرض احلائط بكل امل
  . املقاييس التنظيمية للمجال احلضري
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دورا مهما يف تدفقات املهاجرين حنو يف ظل الفوارق االية اليت يعاين منها إقليم والية جيجل واليت لعبت : مقدمة
أسفر عنها املسح العام للتطور السكاين والعمراين كوا تعتلي اال الوالئي وتتقلد املراتب األقطاب الرئيسية اليت 

التنموية األوىل على مستوى مجيع األصعدة دميغرافيا، اجتماعيا، اقتصاديا وعمرانيا، لتساهم بذلك يف تكوين التشكيلة 
تنظيمية ال إقليم الدراسة واليت تتحكم ا الديناميكية السكانية من وإىل خمتلف البلديات عموما وإىل هاته األقطاب ال

ولتوضيح هذه الرؤية االية حاولنا تقدمي  حوصلة عامة عن الديناميكية السكانية اته األقطاب وحتديد جمال .خصوصا
وساهم يف إفراغ الريف، حماولني يف األخري تغيري هذه الرؤية االية حلل نفوذها الذي استقطب الفئات املهاجرة 

إشكالية االستقطاب وإحداث توازن جمايل خيفف من الضغوطات على املراكز احلضرية واالستغالل األمثل ملوارد 
 .وإمكانيات كل النطاقات 

I-عرض عام للتطور السكاين باألقطاب الرئيسية :  
ر إىل املقارنة بني األقطاب احلضرية الرئيسية الثالثة للوالية من حيث تركز عدد الـسكان منـذ                 نتطرق يف هذا العنص   

 بامللحق نصل إىل النتـائج  55 أدناه املنبثق من اجلدول رقم23ومن حتليل الشكل رقم:  عرب املراكز العمرانية هلا    1977
  :التالية

اهري وامليلية موزعني بصورة غري عادلة عـرب اـال         جيجل، الط :وجود منو سكاين مهم مبختلف باألقطاب الثالثة       - 
  .البلدي لكل منها

  .متركز سكاين رهيب بالتجمعات الرئيسية اليت تعترب القلب النابض هلاته املدن - 
تطور تدرجيي لنسبة التركز السكاين عرب خمتلف الفترات الزمنية مع تقلصها تدرجييا بالتجمعات الثانوية وبـصورة                - 

 .ملبعثرةأكرب باملنطقة ا

 على  %67,08 حيث وصلت إىل     1977نسبة التركز السكاين بالتجمع الرئيسي كانت مرتفعة مبدينة جيجل منذ            - 
على عكس املنطقة املبعثرة اليت زادت ا نـسبة التركـز       %30غرار مدينيت الطاهري وامليلية اليت مل تتعد ا نسبة          

ـ   ـ   %74,08: ببلدية الطاهري ب مع النسبة الضئيلة للسكان بالتجمعات الثانوية لبلدية        %71,59:  فبلدية امليلية ب
ـ   ببلدية امليلية وهذا تأكيدا ملا مت عرضه بعنـصر      %0ببلدية الطاهري و   %31,23فقط مقابل   % 3,16: جيجل ب

الشبكة احلضرية للوالية بالباب األول إذ صنفت بلدية جيجل كقطب حضري وحيد بالوالية استقطب على إثـر            
دارية له إىل مقر والية اآلالف من الوفود املهاجرة على عكس القطبني اآلخرين اللذان غلبت عليهمـا                 الترقية اإل 

 .البصمة الريفية

 بعد ترقيتهها إىل قطب حضري ناتج بفعـل النمـو           1987تغري البنية االية لكل من قطيب الطاهري وامليلية سنة           - 
مما زاد مـن نـسبة التركـز        ) 1987 إىل   1977من  (ات  السكاين واالقتصادي واخلدمي ما بفترة العشر سنو      

 مبنطقة الطاهري وبقيـت     %51,47 وإىل   %71,19السكاين هلما باملركز الرئيسي حيث وصلت مبنطقة امليلية إىل          
  أما  بلدية الطاهري %63,38املنطقة املبعثرة تضم نسبة معتربة من السكان ببلدية امليلية وصلت إىل 
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  تطور نسبة التركز السكاين باألقطاب الرئيسية لوالية جيجل                      23: الشكل رقم
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 وبالتايل كانت   %7,6أما ببلدية جيجل فكادت تنعدم إذ وصلت إىل         .فكانت النسبة منتقاربة مع التجمع الثانوي      - 
  .ئي هلذه الفترةبلدية جيجل هي القطب احلضري املسيطر على اال اإلقليمي الوال

 حيث بلغ بالقطب احلضري     1998ارتفاع حاد يف نسبة التركز السكاين بالتجمعات الرئيسية هلذه األقطاب لسنة             - 
 بالقطب احلـضري لبلديـة       %56,67بالقطب احلضري للطاهري ومن مت        %76,47يليها    %91,89جليجل  

 من إمجايل سكان البلدية يف حني كانـت املنطقـة           % 27امليلية واليت استقبلت التجمعات الثانوية هلا ما يقارب         
 وكادت تنعدم احلياة البشرية باملنطقة املبعثرة للقطبني احلضريني جيجل والطاهري ومرد            %16,47املبعثرة هلا تضم    

ذلك كما أشرنا سابقا وأثبثته حتليالت صايف اهلجرة بالفصل األول للباب الثاين إىل الظروف األمنية اليت عاشـتها              
لبالد وسامهت يف نزوح اآلالف من عائالت املناطق النائية إىل كل من قطب جيجل، الطاهري وامليلية انتشروا عرب                  ا

الستيالء علـى   احمليط احلضري عن طريق قطع ارضية على اخلواص لتشييد مباين بطرق غري شرعية أو عن طريق ا                
خرين حسب  خصوصا مدينة جيجل عن القطبني اآل      قامة أحياء من السكنات القصديرية متيزت ا      أراضي الدولة بإ  

التحقيقات امليدانية اراة واستمرت هذه املوجة حىت بعد استقرار األوضاع رغم عودة الكثري من النـازحني إىل                 
 .أراضيهم 

 زادت نسبة التركز العمراين بالقطب احلضري جليجل حيث وصـل بـالتجمع الرئيـسي علـى     2008يف سنة    - 
م بالتجمعات الثانوية واملنطقة املبعثرة وذلك المتداد احمليط احلضري للبلديـة إىل هـاتني              لتكاد تنعد  97,53%

وهذا ما نلحظه كذلك يف كل من قطيب الطاهري وامليلية إذ وصـل       . املنطقتني لتنعدم بذلك نسبة السكنات املبعثرة     
كنه متناقص مقارنة بالقطـب     على التوايل ول    %58,84و %76,58التركز السكاين بالتجمع الرئيسي هلما إىل       

بالتجمعات الثانوية هلا وهذا راجع لتغري اخلريطة االية للبلدية وترقية           % 34,32 و %21,59احلضري جليجل و  
 العديد من القرى إىل رتبة جتمع ثانوي كما أشرنا سابقا

ثـة علـى امتـداد الفتـرات      وبالنظر إىل الشكل أدناه والذي يوضح تطو معدل النمو مبراكز األقطاب احلضرية الثال    
 : نالحظ مايلي ) 1977-1987-1998-2008(

 يف فتـرة     %2,11 ليـصل إىل     %5,66 مبدينة جيجل    1987-1977بلغ معدل النمو السكاين يف الفترة مابني         - 
 بالرغم من تزايد احلجم السكاين للمدينة ومرد ذلك وصوهلا على حد اإلشباع السكاين النـاجم                1998-2008

اء البلديات ااورة إليها وخصوصا يف فترة غياب األمن فلم تعد خدماا ومرافقهـا قـادرة عـل                  عن هجرة أبن  
استيعاب العدد الضخم من السكان مما أدى إىل ظهور أزمات كبرية يف جمال السكن والكهرباء واملواصالت واملاء                 

 مما اجنر عنه منـوا كـبريا للمجتمعـات    الذي أدى إىل اجتاه عدد كبري من السكان على املراكز القريبة من املدينة     
  .احمليطة مبدينة جيجل كبلدية قاوس واألمري عبد القادر
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  تطور معدالت النمو باألقطاب الرئيسية لوالية جيجل                 24 الشكل رقم
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يف % 5,17بالفترة األخرية كما بلغ مبدينة امليلية      % 1,43 ليصل إىل     %9,37وصل مبدينة الطاهري بالفترة األوىل       - 
 ويترجم هذا االرتفاع يف معدل      2008على اية سنة    % 1,59ليصل إىل    1987 و 1977السنوات الفاصلة بني    

ى النمو السكاين باالهتمام املنصب على هاته األقطاب من طرف السلطات لتحتل املراتب األوىل علـى املـستو                
االقتصادي واالجتماعي ومدى توفري اخلدمة للمواطن ما ساهم يف تنشيط حركية السكان فزادت بذلك حجـم                
اهلجرة الداخلية واليت استمرت رغم تراجع هذا املعدل والذي يفسر باإلشباع السكاين كما أشرنا سابقا من جهة                 

 الشباب بسبب ارتفاع نسبة التمـدرس و        ولتراجع سن الزواج هذا املعدل والذي يفسر بتراجع سن الزواج لفئة          
 .صعوبة الظروف املعيشية

 بقطبني فقط حيـث     1998 إىل   1987ارتفع كذلك معدل النمو السكاين بالتجمعات الثانوية بالفترة املمتدة من            - 
بامليلية لينخفض بالفترة املوالية عرب مجيع األقطاب ناهيك عـن معـدل            %6,63جبيجل و    %12,44وصل على   

كاين السالب الذي ميز املنطقة املبعثرة بسبب افتقار هاته األخرية ملقومات االستقرار السكاين فـسلك               النمو الس 
 قاطنوها اجتاه اهلجرة على األقطاب احلضرية لبلديات إقامتهم وباألخص يف فترة الألمن اليت عانت منها املنطقة 

 بالوالية مست الفئة الفتية النشطة اليت شهدت ارتفاعا         ونشري إىل أن تدفقات املهاجرين حنو األقطاب احلضرية الرئيسية        
 : حسب ما يوضحه الشكل أدناه2008 إىل سنة 1998من سنة 

  25 :الشكل رقم

، ليحتل القطب احلضري جليجل املرتبة      1998 مرة عن سنة     1,35 بـ   2008حيث زاد عدد السكان النشطني سنة       
 اآلخرين وهذا نتيجة االستقطاب الذي ينبعث من مدينـة جيجـل            األوىل يف عدد السكان النشطني مقارنة بالقطبني      

كوا مركزا للوالية ومقرا لكل التبادالت والنشاطات لذلك جند هذه الفئة مرتفعة عن فئة صغار السن والشيوخ هذا                  
ب الحتوائها  ما أبرزته خريطة تفاوت مستوى التنمية بالباب السابق واليت أظهرت ارتفاع مستوى التنمية بالثالثة أقطا              

1998 2008 1998 2008 1998 2008

���� �ا�3,ه� ا������

 ��cc��@ب ا��
cc��P

ن #�cc��� ي�cc� ا� Zccآ��Dا�
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على أرقى مستويات اخلدمة بالوالية مما حفز التدفقات السكانية وبالتايل ارتفاع عدد السكان وازدياد نسبة التركـز                 
  .السكاين ذه املدن ومن مت تغيري البنية االية للمحيط احلضري واتساعه العمراين

II- التفاوت يف استقطاب املهاجرين : 

لية واجتاه تدفقاا بأشكال التنمية والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة يف          يرتبط حجم اهلجرة الداخ   
 .اتمع املستقبل ولعوامل ودوافع اجلذب والطرد اليت حتكم هذه الظاهرة

ألول وبعمل مسح شامل لكل النتائج املستوحاة من الدراسة السكانية والعمرانية واالقتصادية املدرجة ضمن البـاب ا               
فقد برزت األقطاب احلضرية الثالثة املهيمنة على اال اإلقليمي لوالية جيجل إذ تتركز ا كل مقومـات التنميـة                   

وسامهت يف إحداث جاذبية حنو املراكز احمليطة ا ولقياس هذه اجلاذبية وحتديد            وتربمج ا أغلبية املشاريع االستثمارية      
لقياس جتاذب ااالت باالعتماد على نظرية نيوتن       )Reilly(طبيق نظرية ريلي    جماالت نفوذ كل قطب حضري ارتأينا ت      

وهدفها هو البحث عن نقطة القطع بني مدينة وجمموعة مـن املـدن             .لتجاذب جسمني واملسافة الفاصلة بني مدينتني     
  :حبيث تكون حلقة شبه دائرية كلما زاد عدد السكان ازدادت هيمنة املدينة والقانون كالتايل

  أس/بس+    1/أبم =نقطة القطع   

  .و التعادل بداية تالشي نفوذ املدينة الصغرية لتدخل ضمن جمال املدينة الكربىوتعين نقطة القطع أ
  مدينتان:  أ، ب-
  سكان املدينة ب: سكان املدينة أ، س ب:  س أ-
  املسافة بني أ وب:  م أب-

  :واليت نالحظ من خالهلا أن 37 اخلريطة رقموبتطبيق هذه النظرية على جمال والية جيجل نتحصل على
احلقل الـمجايل لعاصمة اإلقليم هو األكثر جاذبية ملختلف املراكز احمليطة فهو مركـز اخلـدمات واملبـادالت                  - 

التجارية وهو املركز العلمي والصحي والثقايف فضال على استقباهلا للمئات من املوظفني يوميا الـذين يـشتغلون                 
إلدارية والتعليمية والبناء واألشغال العمومية، فهو يتميز بديناميكية سكانية نشطة سامهت يف            مبختلف الوحدات ا  

  .اتساع جمال نفوذه
تداخل احلقل اايل ملدينة الطاهري مع مدينة جيجل لقرا من املدينة أوال وللعالقة االية املتواجدة بينهما الختـاذ                   - 

ري كمحطة عبور حنو مدينة جيجل نظرا لعدم توفر خطوط نقـل مباشـرة               مواطين البلديات ااورة مدينة الطاه    
  .تسهل هلم عملية االنتقال

 وهو يسيطر جماليا علـى       وجيجل الطاهري ملدينيت    االني نيحلقلمع ا  تداخالمبروز احلقل اايل لنفوذ مدينة امليلية        - 
ستفادة من اخلدمات اليت تقدمها املدينـة، وعمومـا         البلديات ااورة اليت تتجه حنوه لقضاء حاجياا اليومية ولال        

  .فدرجة تأثري هذه األقطاب احلضرية تتفاوت على حسب نوعية اخلدمات اليت يقدمها كل قطب
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  26 :الشكل رقم
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ن اخلدمات املقدمة من هاته وبالتايل حدوث دفع قوي للتيارات السكانية املتدفقة من املناطق ااورة لالستفادة م   
الذي يربز أن تيارات  26 للشكل رقم األقطاب وحىت هذه الديناميكية جندها غري متوازنة بني هاته األقطاب وفقا

 تليها بلدية امليلية ومن مت بلدية الطاهري  اليت 1987- 1977اهلجرة كانت قوية بالتجمع الرئيسي لبلدية جيجل بالفترة 
لثانوية هلا أكثر الوافدين ويف املرحلة التالية كان صايف اهلجرة متعادل بني التجمعات الثانوية استقبلت التجمعات ا

واملركز الرئيسي حيث فضل الكثريون التواجد بأطراف املدينة لقلة تكاليف األراضي من جهة ولوجود األراضي 
منية ونفس االنطباع الذي سجل ببلدية امليلية الشاغرة  التابعة للدولة اليت مت االستيالء عليها إثر تأزم الظروف األ

لتعرف بلدية الطاهري ارتفاع صايف اهلجرة باملركز الرئيسي عنه عن التجمع الثانوي لتسجل املنطقة املبعثرة طردا 
 .سكانيا

جل أما املرحلة الالحقة فتقلصت الوفود املهاجرة الستقرار الظروف األمنية من جهة ولتشبع املراكز احلضرية لنس
  .ارتفاعا لصايف اهلجرة بالتجمع الرئيسي لبلدية جيجل وبالتجمعات الثانوية لبلدييت الطاهري وامليلية

 عرب األقطاب الرئيسية بالفصل السابق ونتائج التحقيق امليداين 1998وبالنظر إىل خرائط التدفقات املنجزة لسنة 
دينة جيجل المتداده إىل مجيع بلديات الوالية كوا للعائالت النازحة هلاته املدن نلتمس اتساع حوض اهلجرة مل

  .عاصمة اإلقليم فهي مازالت تستقطب الوافدين لالستفادة على مستوى التعليم، الصحة وكذلك العمل
ومن مت تأيت مدينة الطاهري واليت تستقطب أساسا من البلديات ااورة هلا ناهيك مدينة امليلية اليت مل يتعد حوض 

  . نفوذها منذ أن ترقت إىل مركز دائرةاهلجرة جمال
III- ايل وإشكالية االستقطاباحلد منالتوازن ا :  

تتميز اهليكلة االية لوالية جيجل باستحواذ املنطقة السهلية الشمالية على رأس مال املستثمر يف قطاع الصناعة ،   
لق إىل الوجود بروز ثالثة أقطاب رئيسية الفالحة والتعمري مما شجع على تفاقم ظاهرة االستقطاب احلضري وخ

بالوالية هي كال من جيجل عاصمة الوالية ومدينيت  الطاهري وامليلية اليت أصبحت تعاين مع مرور الزمن من مشكل 
التضخم السكاين وبالتايل الضغط على مواردها ونفاذ أوعيتها العقارية وعدم إمكانيتها على تلبية متطلبات سكاا 

  .إليها من السكن، الشغل وغريهاوالوافدين 
وقد طرحت هذه اإلشكالية لدى السلطات احمللية اليت حاولت احلد من عملية النمو احلضري املتزايد للمراكز العمرانية 

وقد خلص املخطط الوالئي .وأساسا الرئيسية منها بوضع خمططات التهيئة والتعمري على املستوى الوالئي والبلدي
مستوى أول، ثاين، :  خمططا للبنية االية احلضرية للوالية يقوم على أساس تراتب  املراكز احلضريةللتهيئة إىل إعداد

سلسلة املراكز العمرانية احمللية واليت تتسلسل حبسب أحجامها وأمهيتها جماليا مع إبراز أهم احملاور اليت تربط هذه 
ية هلا تساهم يف فك العزلة عن املناطق الداخلية والنائية املراكز فبعضها واقع عل الطرق الوطنية وهناك حماور مواز

دف الوصول إىل توازن جمايل، ومن أجل احملافظة على هذه البنية من الضروري ختفيض الضغط .وتساعد يف تنميتها
مري حنو على األقطاب الرئيسية لتفاقم ظاهرة النمو السكاين والعمراين املستمر واملتزايد وذلك عن طريق توجيه التع

أقدام اجلبال وتعزيز املناطق الريفية بربامج تنموية واستثمارية حسب األولويات والقضاء على ظاهرة الرتوح الريفي 
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واحلد من التدفقات السكانية حنو املدن املستقطبة بتثبيت السكان مبواطنهم األصلية خبلق مناطق تفريغ هلذه املدن 
  . السكان والتجهيزاتوإجياد مناطق قادرة على استقبال فائض

ومن أجل رسم صورة جمالية للحد من ظاهرة االستقطاب احلضري وإحداث هجرة عكسية من املدن إىل األرياف 
حاولنا تطبيق سلسلة من االقتراحات خللق عوامل اجلذب السكاين باملناطق الريفية باالعتماد على إمكانيات كل بلدية 

  :على النحو التايل
  :  احلية على حساب الظهري اجلبليتنمية سهلية س -1 

    يتميز إقليم والية جيجل عموما بالتباين اايل بني جمال ساحلي سهلي يتوفر على خمتلف هياكل التنمية إىل جمال 
جبلي معقد التضاريس وكثري التهميش وبينهما مناطق اندجمت باالقتصاد اإلقليمي وأخذت نصيب البأس به من 

  :ظهر البنية االقتصادية واالية للوالية عن تفاوت مستوى التنمية بني النطاقني يتمثل يف النقاط التاليةالتنمية الوالئية وت
تركز األراضي الصاحلة للزراعة بالسهول الساحلية للوالية وضفاف األودية املهمة مما مسح باستثمارها اجيابيا  - 

 أراضيها زراعات معاشية ال تساهم يف الدخل االقتصادي خلدمة السوق احمللية على عكس املناطق اجلبلية اليت تنتج
  .وبالتايل فمجاهلا غري فعال

جيجل، (تركز الوحدات الصناعية اليت تنتمي أغلبها إىل الصناعات الصغرية واملتوسطة مبراكز التنمية الرئيسية  - 
يق مع بروز مناطق جديدة وهذا نتيجة تبين الدولة لإلرث االستعماري وسلوكها لنفس الطر) الطاهري، وامليلية

داخلية وساحلية تتميز بتركز الشبكات وبنية حتتية البأس ا وجتهيزات أساسية واستمر التوجه الصناعي إليها من 
 من هذه الوحدات متواجدة بالشريط الساحلي الضيق  مع ميش ¾وجتدر اإلشارة أن . طرف القطاع اخلاص

  .حقيقي بالنسبة لقطاع الصناعة
 مبختلف الشبكات يزيد باملناطق الشمالية عن الداخلية حيث تتركز شبكة الطرق باملناطق الساحلية إن الربط - 

وتكون كثافتها ضعيفة باملناطق اجلبلية وجتدر اإلشارة إىل أن احلركية داخل اال تنظمها حركة النقل بني 
 العزلة للعديد من التجمعات املبعثرة التجمعات الريفية واملراكز احلضرية وهذا ما عمل على التقليل من ظاهرة

املنتشرة بصورة معتربة باملناطق اجلبلية الريفية وذلك عن طريق تعزيز حظرية النقل بوسائل نقل مجاعية ضعيفة 
وعموما فتوزيع شبكة الطرق غري عادل وساهم .تتكيف مع التضاريس عملت على إعطاء حيوية وحركية كبرية

ايل، ناهيك عن ضعف ربط املناطق الريفية بشبكات املياه الصاحلة للشرب اليت تقل يف خلق اختالل يف التوازن ا
   .% 10 أما شبكات التطهري فربطها رديء بالبلديات اجلبلية يصل على أقل من %14يف معظمها عن 

ة مبختلف مناطق أضف إىل ذلك انتشار خمتلف التجهيزات التعليمية والصحية يبقى غري كايف لتحقيق التنمية املتوازن
حضر -ونتيجة هذا التفاوت بني النطاق الشمايل للوالية واجلنويب هلا واضمحالل العالقة ريف. اإلقليم الوالئي

توسعت ظاهرة اهلجرة الداخلية وإفراغ املنطقة الريفية اجلبلية اليت بالرغم من ختلفها فهي متتلك إمكانيات تؤهلها 
  .مية االقتصادية لإلقليم الوالئي ككلللتنمية احمللية واملسامهة يف التن
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من املساحة اإلمجالية للوالية ورغم الطبيعة % 57حتتل البلديات اجلبلية حوايل : مؤهالت الظهري اجلبلي للوالية - 2 
ا التضاريسية املعقدة اليت تقف عائقا أمام عمليات التنمية إال أنه من املمكن استثمار مواردها مبا يتماشى وطبيعتها وهذ

  :ملا تتميز به من
  ).اخل...آثار، ممرات غابية، خوانق جبلية(  مواقع سياحية مهمة يف تنمية النشاط السياحي- 
من املساحة الغابية اجلبلية للوالية وينتشر بكثرة البلوط الفليين % 55 ثروة غابية تقدر بالبلديات اجلبلية حوايل- 

  .ويلية واخلشبية مع مراعاة جتديد زراعااوالصنوبر البحري مما يسمح بإقامة الصناعات التح
اليت تكثر بكل من تاكسنة، العنصر، واد عجول، ( جماالت زراعية خاصة بزراعة األشجار املثمرة، أشجار الزيتون- 

، التني، زراعة اخلضروات، احلبوب والبقول اجلافة تتركز يف السفوح دف االستهالك الذايت وليس التسويق )بلهادف
  . الزراعة اجلبلية نشاط هامشي ال تدخل يف الدخل العائليإذ حتولت

  : توفرها على موارد طبيعية مرتبطة بالصناعة واملتمثلة يف - 
  .املوجود خبالف امليلية فهو منتشر بالشقفة وتدخل هذه املادة يف صناعة اخلزف الصحي : الكاولني   
جيملة ويتم استغالل هاذين املعدنيني يف انتاج مركبات منتشر بالزيامة، الشقفة وبلدية  : الكلس والدولوميت   

  اإلمسنت، مواد لتعبيد    
  .   الطرق، احلصى لرص السكة احلديدية

  .بن ياجيس، سطارة، سيدي معروف ويستعمل يف إنتاج املواد احلمراء للبناء: منتشر بكثرة يف كل من: الطني    
 الذي يربط والية جيجل بسطيف ومير بكل من بلدية 77م رق(وقوع بعض البلديات على طول الطرق الوطنية  - 

 والذي مير على بلدية جيملة ويربطها بوالية 105وجزء من الطريق الوطين رقم ) تاكسنة، جيملة، وبن ياجيس
  .ميلة مما يشجع على تنشيط حركية اال ذه املناطق وتنميتها احمللية

ت االية بني املناطق الريفية اجلبلية املهمشة واملناطق الساحلية السهلية ومن أجل حماولة الوصول إىل تعديل االختالال
 :البد من تسطري سياسة إمنائية تعتمد على

  .وجوب تشغيل من هم يف سن العمل بأماكنهم اجلغرافية األصلية للتقليص إىل حد كبري من البطالة -1
إلنتاج يف املدن ألن تركز االستثمار أو املشاريع ىل املناطق الريفية بسبب ارتفاع تكاليف لإتوجيه االستثمار  -2

مما ينعكس )اخل..الكراء، السكن، تكاليف النقل، أسعار املواد الغذائية(يف املدن جعل تكاليف املعيشة عالية 
  .سلبا على البيئة احلضرية

صغرية احلجم وتبقى إعطاء الصالحيات للسلطات احمللية الختاذ القرارات االقتصادية املتعلقة باالستثمارات ال -3
 .االستثمارات املتوسطة والكبرية من اختصاص السلطات اإلقليمية والوطنية

بعد  2000 ولتقليص هذا التفاوت مت اقتراح برامج كفيلة من طرف السلطات اجلزائرية لدعم الترقية الريفية منذ سنة
وضعت  1997حيث أمام هذه الوضعية ويف سنةالركود الذي أصبحت تعانيه املناطق اجلزائرية الريفية بعد التسعينات 

 احملدد لكيفيات منح حق االمتياز لقطع أرضية من 15/12/1997املؤرخ يف  463-97 الدولة املرسوم التنفيذي رقم
واملوجودة يف املناطق  للدولة يف مساحات استصالحية وكذلك أعبائها وشروطها األمالك الوطنية اخلاصة التابعة
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  :ويهدف إىل "استصالح األراضي عن طريق االمتياز "عنوان  والصحراوية وجاء هدا املرسوم حتتاجلبلية والسهبية

  .واحلد من الرتوح الريفي تثبيت سكان األرياف*

 .اهلامشية التابعة للدولة فالحيا عن طريق االمتياز استغالل األراضي *

 .احملليني يف تنمية أقاليمهم إشراك للسكان * 

 .ضمن مشروع استصالح ت التنميةإدماج نشاطا * 

 .الطبيعية لكل منطقة التكفل باخلصوصيات * 

والتصحر  تسيري الفضاءات الطبيعية ،محاية وتنمية الثرة الغابية ، مكافحة االجنراف التكامل بني مجيع برامج * 
  .واستغالل األراضي يف اجلنوب

لالمتيازات   العامة1997 ديسمرب 23متياز أنشأت يف عمليات االستصالح عن طريق اال وقصد التأطري اجليد وتسيري 
ااالت الريفية القابلة لالستصالح الفالحي، دون  ه العملية اليت تندرج يف إطار تنميةذواليت تتكفل كليا بتسيري ه
  .اجليدة أو املستثمرات التابعة للدولة أو اخلواص املساس باألراضي الفالحية

 حتمل العديد من اإلجيابيات كتثبيت السكان وزيادة مساحة األراضي الصاحلة لكن هده العمليات وان كانت 

فيما يبقى الريف اجلزائري ). اهلامشية سفوح اجلبال، األراضي(للزراعة، إال أا تبقى قليلة وعلى نطاق حمدود 
 راء الألمن والفقريعاين من الظروف االقتصادية واالجتماعية القاهرة ج مبساحاته الشاسعة وعدد سكانه الكبري

ذات أبعاد شاملة حىت يتسىن له أن  والتهميش مما يستدعي توجيه سياسات تنموية هادفة حنو هده ااالت تكون
 .اجلهوية االقتصادية وبالتايل حتقيق توازن بني الريف واملدينة والقضاء على الفوارق يلعب دوره الكامل يف التنمية

 .التنمية املستدامة الحية وريفية يف إطارسياسات ف جاءت 2000ما بعد سنة  

 ويف ظل التحوالت العميقة اليت عرفتها بدخوهلا عاشتها ولو جزئيا بعد أن جتاوزت اجلزائر املرحلة احلرجة اليت   

صد الفالحة اجلزائرية خالل العشرية األخرية وق االقتصاد احلر والرأمسالية وتأثريات العوملة، وأمام التدهور الذي عرفته
 سياسة جديدة دف إىل تطوير الفالحة وجعلها قاعدة متينة يف االقتصاد الوطين النهوض بالقطاع الفالحي وجهت

الذي يعترب مشروع طموح يندرج ضمن  (PNDA) الفالحية باملخطط الوطين للتنمية 2000فبادرت يف سبتمرب 
تأخذ بعني  ،مرورا بتحقيق تنمية متوازنة ومستدميةالفالحي وديناميكية العامل الريفي مسعى الدولة للنهوض بالقطاع

و يهدف هذا . االيكولوجية والقبول االجتماعي االعتبار ثالثة معايري أساسية هي اجلودة االقتصادية واالستدامة
 تطويرها قصد حتسني مستوى األمن الغذائي و استغالل األراضي استغالال جيدا املخطط إىل تكثيف الزراعات و

االستثمار و إعطائهم أكثر فرص  هالت الطبيعية و اإلمكانيات املوجودة ا مع تشجيع الفالحني علىحسب املؤ
اجلزائرية   يهدف إىل ترقية القدرة التنافسية للفالحةاكم.و القروض بفضل الدعم الفالحي املمنوح عن طريق اإلعانات

 موارد الطبيعية واحملافظة على البيئة مبا يساهم يف حتقيقلل وإدماجها يف االقتصاد العاملي عن طريق االستعمال العقالين
احملدد لشروط االستفادة من دعم الصندوق الوطين  599ولتمويل هده النشاطات صدر املقرر رقم  .تنمية مستدامة

الصندوق الوطين  "  الدي عنوانه302-67وهدا يف التخصيص اخلاص رقم  FNRDA والتنمية الفالحية للضبط
  .املخصص لدعم برامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية والدي يعد اجلهاز املايل" تنمية الفالحية للضبط وال
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 مبثابة دفعة قوية للنهوض بقطاع الفالحة يف اجلزائر، غري أنـه مـس املنـاطق    ويعد املخطط الوطين للتنمية الفالحية

األخرى اليت بقيت مهمشة ويعاين سكاا  ت الريفيةالفالحية فقط، خاصة ذات املؤهالت الطبيعية الكبرية دون ااال
 للسكان بفعل األوضاع املزرية اليت يعيشوا وتردي مستوى املعيشة يف ظـل  الالستقرار حيث أصبحت مناطق طاردة

خاصة الفالحني الصغار أصـحاب القطـع    البطالة وغياب جتهيزات احلياة الضرورية رغم التواجد السكاين الكبري ا
  .حية الصغرية والفالحني بدون أرضالفال

الذي يعد  (PNDAR) املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية الدولة أطلقت 2002وأمام هده الوضعية ويف سنة  
من املخطط الفالحي بنشاطات تنموية خاصة  كتكملة للمخطط الوطين للتنمية الفالحية حيث مس املناطق املستفيدة

 وهده النشاطات خصت ا ااالت املستفيدة من...) اإلنارة الريفية، السكن  شق الطرقات،(فيما يتعلق بالتجهيز 

الفالحية ذات اإلمكانيات الفالحية الكبرية  املخطط الوطين للتنمية الفالحية أي أن هدين املخططني اهتما باملناطق
   .واختياري فقط وكان جمال تطبيقهما ضيق
 الدولة لتحقيق تنمية فالحية وريفية إال أا مل تتعدى نطاق ااالت يت قامت اوبالرغم من هده اهودات ال

 .سوءا يوم بعد يوم الفالحية اجليدة دون املساس بااالت الريفية األخرى اليت يزداد وضعها

راك السكان يف إش ويف إطار التنمية املستدامة وترسيخا ملبادئ احلكم الراشد الذي يهدف إىل ولتدارك هده الوضعية
طرفا ثالثا مع الدولة والقطاع اخلاص يف حتقيق التنمية  تسيري السياسات واالستماع النشغاالم وتصورام وجعلهم

اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية  الدولة و وعن طرق الوزارة املنتدبة املكلفة بالتنمية الريفية عن املستدامة، أعلنت
تطوير و حتقيق تنمية  اليت تقوم على جمموعة من األهداف و التوجهات يأيت يف مقدمتها 2003ة يف سن اذوه املستدامة

اليت تعترب و (PPDR) املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية اإلستراتيجية شاملة مستدامة يف اال الريفي ، و تترجم هذه
سكان تسمح هلم باالستقرار و األمن الغذائي من معيشية جيدة لل كأداة للتنفيذ دف هده املشاريع إىل خلق ظروف

تصورات اجلماعات  األعمال و النشاطات و التجهيزات ، هذه األخرية تكون منبثقة من مقترحات و خالل برامج
وتتضمن املشاريع اجلوارية للتنمية .يف تصور و تنفيذ املشاريع  الريفية لتنمية أقاليمهم مع املسامهة الفردية و اجلماعية

   .جتهيزات و نشاطات فالحية و غري فالحية فردية ومجاعية لريفيةا
ااالت الريفية وخلق ديناميكية اقتصادية ا تكون مبنية على  دف كلها إىل تثبيت السكان عن طريق جتهيز

رية والوساطة املشاريع اجلوا واألعمال اليت يقترحها السكان املمثلني جبمعيات ريفية وايل تعمل على تنشيط النشاطات
 الفالحية أو حمافظة الغابات حىت تكون الشفافية يف سري املشاريع لبلوغ بني السكان واإلدارة املمثلة مبديرة املصاحل

  .األهداف املسطرة
   : حيث306 ، 305الريفية مبوجب املقررين رقم  وقد جاءت املشاريع اجلوارية للتنمية 
 م على حساب صندوق مكافحة التصحر حيدد شروط التأهيل للدع 14/07/2003 املؤرخ يف 305 املقرر رقم - 
  . االقتصاد الرعوي و كذا كيفيات دفعه تنمية السهوب وو
حيدد شروط االستفادة من الدعم على حساب التخصيص اخلاص رقم  14/07/2003 املؤرخ يف 306 املقرر رقم - 

 مستويات كيفية دفعه و" األراضي عن طريق االمتياز صندوق التنمية الريفية و استصالح " عنوانه   الذي302-111
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  صناديق متول نشاطات املشروع)5(اجلوارية للتنمية الريفية يتم عرب مخسة  ن متويل أعمال ونشاطات املشاريعإو
  :حسب االختصاص وهي كالتايل

  :طارالنشاطات اليت تدخل يف إ وميول طريق االمتياز صندوق التنمية واستصالح األراضي عن *
 .اإلنتاج النبايت واحليواين التنمية الريفية، احلفاظ على التربة، 

 .ويهتم بالنشاطات التقليدية واحلرفية: احلرفية و التقليدية الصندوق الوطين لترقية النشاطات  *

  : بـ يتركز دعم هذا الصندوق يف السكن الريفي و هذا:الصندوق الوطين للسكن * 
 .دةبناء سكنات ريفية جدي - 

 . يئة السكنات القدمية - 

 . توسيع السكنات املوجودة غري املؤهلة - 

  :األعمال التالية ومتول:وكالة التنمية االجتماعية *
 .شق الطرقات -

 .يئة الطرقات و الدروب - 

 .اإلنارة الريفية - 

 .بناء مدارس، قاعات العالج، قاعات الصالة و مدارس قرآنية - 

 .)ط بشبكة تصريف املياهالرب(التطهري  - 

  .)فالحية وغري فالحية(وتدعم نشاطات متنوعة وخمتلفة  :الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب * 
ت منها عامـة ختـص البلديـة املعنيـة     كامل التراب الو طين وفق مؤشرا ويتم توزيع هده املشاريع اجلوارية عرب    

  .احملتاجة للتنمية  تمد عليها يف حتديد البلديات و املواقعمنها خاصة مبوقع املشروع ، و يع باملشروع و

 مـرتبط  تأخذ بعني االعتبار اخلصائص الطبيعية لكل ااالت الريفية غـري أن جناحهـا    املشاريع اجلواريةنإو      
ان وفق تصورام حىت تضمن تلبية حاجيات السك بتوزيعها اجليد عرب ااالت الريفية ومراعاة اجلدول الزمين الجنازها

تثبيـت   وتشكل قاعدة متينة يف الريف اجلزائري لتحقيق تنمية ريفية مستدامة من منطلق واقتراحام حىت تكون فعالة
حتقيق حاجيات سكان األرياف مع مراعاة اجلانـب   السكان واستغالل املوارد الطبيعية املتاحة استغالال عقالنيا يضمن

ويف هذا السياق مت االنطالق يف تنفيذ برنامج املشاريع اجلواريـة  . ية بني الريف واملدينةاجلهو البيئي والتقليل الفوارق
 125مببلغ قـدر ب    2008 مشروع جواري سنة   79للتنمية الريفية املندجمة بوالية جيجل منذ تأسيسه وقد مت تسجيل           

سجيل يف إطار الربنامج اخلماسـي       مليار سنتيم للت   415مشروع بـمبلغ إمجايل قدره      214 ،ليتم اقتراح مليار سنتيم   
  : وتندرج هذه املشاريع ضمن أربعة مواضيع تتمثل يف2009-2013

  .حتسني ظروف احلياة يف الوسط الريفي، إعادة االعتبار وعصرنة القرى - 
 .تنويع النشاطات االقتصادية يف الوسط الريفي وحتسني املداخيل - 

 .و املعنوي يف الوسط الريفيمحاية وتثمني املوارد الطبيعية والتراث املادي ا - 

 .تدعيم القدرات البشرية واملساعدة التقنية - 
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املخططات البلدية : إذ تدخل يف % 22وخاص بأكثر من  % 77وتتنوع صيغة التمويل بني عمومي بأكثرمن
وكالة الوطنية ة، صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، امليزانيات البلدية، الوالقطاعية للتنمي

ومتس هذه العملية مجيع املناطق الريفية للبلديات وخصوصا تلك .لدعم تشغيل الشباب، متويالت ذاتية وقروض بنكية
النائية، واستنادا إىل معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية جيجل فإن أكثر البلديات استفادة من هذه 

 2013 الشحنة، وجانة، غبالة، الشقفة، برج الطهر لتستمر العملية إىل غاية: كانت كال من  2008املشاريع لسنة 
: وتتمحور عموما أغلب املشاريع املنجزة حول. من أجل إفادة أكرب نسبة من القرى النائية للمجال الوالئي املهمش

اه الصاحلة للشرب، التهيئة احلضرية  املسالك والطرق، إجناز شبكات التطهري واملياإلنارة العمومية والريفية، يئة وتعبيد
وساحات اللعب، إجناز األحواض املائية، اآلبار وجتميع ويئة الينابيع، إضافة إىل إصالح األقسام التعليمية وقاعات 

  .العالج
هذه السياسات فيبقى تطبيقها شحيحا على مستوى الوالية حيث مازالت العديد من البلديات وبالرغم من كل    

ن التهميش، وباملوازاة بني النقائص واملؤهالت اليت متيز املناطق الريفية واجلبلية وباالستناد إىل إمكانيات الدولة تعاين م
املوجهة يف جمال التنمية الريفية وانطالقا من اإلشكالية املطروحة ذا البحث ودف احلد من إشكالية االستقطاب 

اب احلضرية نوجه مجلة من التوصيات واالقتراحات املمكن تطبيقها احلضري بتوجيه االستثمارات إىل خارج األقط
 وتدور أهم 38ريطة رقماخلعلى اال واملميز بتجمعاته السكانية املبعثرة وطبيعته الطبوغرافية املعقدة نلخص أمهها يف 

  :هذه التوصيات حول النقاط التالية
مث القيام بعملية التنمية إذ أن التقليل من هذه العوائق أو إزالتها التقليل من عوائق التنمية باملناطق اجلبلية املتخلفة  - 

  .تسهل عملية التنمية اإلقليمية وجتعل هلا قدرة أكرب على االنفتاح واحلركة 
والذي يربط إقليم الوالية ) تاكسنة، بن ياجيس، جيملة( 77االهتمام بالبلديات الواقعة على الطريق الوطين رقم  - 

  . بعاصمة إقليم اهلضاب واجلنوب، وهذا من أجل إعطاء حركية اكرب هلذه املناطقمن قسمها اجلنويب
يئة منطقة النشاطات بوجانة وربطها بشبكة الطرق إىل مدينة الطاهري واقتراح أخرى يف كل من تاكسنة،  - 

جيملة، سيدي معروف وسطارة والعمل على تشجيع توطن وحدات صناعية صغرية ومتوسطة خاصة بالصناعة 
وحدات صناعة احلليب ومشتقاته، (التحويلية للخشب انطالقا من املوارد املنجمية واحملاجر، الصناعة الغذائية

انطالقا من الثروة احليوانية والزراعية وهذا من أجل ختفيف الضغط على )اخل...وحدات جتفيف وتصبري الفواكه
 .املراكز الرئيسية املتخامة مثل الطاهري وامليلية

 :لجانب الفالحي نقترح بالنسبة ل - 

 .زراعة األشجار املثمرة بتشجيع زراعة املدرجات اليت متتص اليد العاملة وحتمي التربة من االجنراف .1

 .االهتمام بزراعة الزيتون وذلك عن طريق تكثيف غرسه والعناية به .2

سل ليساهم يف تشجيع تربية احليوانات بدعم الدولة وخاصة تربية النحل واستغالل االهتمام بإنتاج الع .3
زيادة الدخل القومي ناهيك عن تربية املاعز واالهتمام بتوفري املساحات الرعوية وتوفري الغذاء الطبيعي 

 .للماشية
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: ترقية الطرق البلدية ويئتها والعمل على فتح املسالك الريفية وربطها بشبكة الطرق بالبلديات املنعزلـة مثـل                 - 
شجيع اخلواص على فتح خطوط جديدة لنقل املسافرين بني خمتلف هـذه            سلمى، إيراقن، الشحنة، برج الطهر وت     

 .املناطق دف التقليل من العزلة وبعث ديناميكية جمالية

تكثيف وتوفري اخلدمات املختلفة وخاصة املدارس االبتدائية واالكمالية واملراكز الصحية وحتـسني اخلدمـة ـا                 - 
  .سية احلضرية من أجل التحصل على ابسط اخلدماتوالتقليل من عامل االجتاه إىل املراكز الرئي

 السياحية الطبيعية املتوفرة يف كل من سلمى، إيراقن، تاكسنة واليت تتمثل يف السياحة اجلبلية               اإلمكانياتاستغالل   - 
كة من خالل الثروة الغابية واملناخ الصايف املميز هلذه املناطق بإنشاء مراكز استجمامية ويئة املسالك وحتسني شب               

الطرق وتوفري ظروف عمل مالئمة للقطاع اخلاص من أجل االستثمار يف هذا اال دف خلق حركيـة ـذه                   
 .البلديات

اجللود، الصناعات التقليدية كاألواين الفخارية والسالل، حياكة الزرايب التقليدية         : تشجيع الصناعات احلرفية مثل    - 
 .انطالقا من صوف األغنام

ستثمارات البد من فتح مراكز لدعم وانتشار مجعيات حتسيسية وحتفيزية وتعليمية ـدف  ومن أجل ترقية هذه اال  - 
إىل مساعدة الشباب احمللي خصوصا يف خوض جتربة إنشاء وحدات صناعية صغرية تساهم يف حتـسني الـدخل                  

ـ               ة واحلـرف   الفردي ومن مت الدخل القومي ناهيك عن تشجيع املرأة الريفية للمحافظة على الصناعات التقليدي
وتلخص هذه احملاور يف    .ودعمها ماديا ومساعدا على كيفية تسويق هذه املنتوجات وإخراجها إىل حدود قريتها           

 .   اليت توضح حماور وآفاق التنمية باملناطق الريفية38 اخلريطة رقم

  :خالصة الفصل

حركية سكاا أن التركز السكاين ازداد    نستنتج من خالل التحليل العام للمميزات الدميغرافية لألقطاب الثالثة و
حدة مبدينة جيجل اليت استقبلت أكثر املهاجرين من جمال نفوذها الذي يصل إىل أقصى جنوب الوالية كبلدية بن 
ياجيس وايراقن على غرار باقي البلديات اليت اجتهت إىل األقطاب احلضرية القريبة منها لنصل أخريا إىل وضع خطة 

اور التنمية املمكن تطبيقها على اال إلحداث تنمية جبلية تقلل من الضغط على موارد ومرافق عامة حول أهم حم
 .األقطاب احلضرية
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  )حماور وآفاق التنمية: والية جيجل (38: خريطة رقم
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   :خالصة الباب الثاين

كز الذي يتوفر على املراكز اإلدارية، التجارية         ارتبط مفهوم املدينة احلديث باحلجم السكاين فقط طاملا أنه املر
والصناعية اجلاذبة للسكان ما أدى إىل التضخم السكاين هلا لتصبح املدينة هي العاصمة املهيمنة على اال االقليمي 
ألي دولة وهذا ما ارتبط بوالية جيجل كذلك اين برزت مدينة جيجل كقطب من الدرجة األوىل يف درجة التحضر 

سنةاآلالف من  30كز السكاين تليها كال من مدينيت الطاهري وامليلية، هذه األقطاب اليت استقطبت طيلة أكثر من والتر
مما ساهم يف ميش ااالت الريفية اليت عانت من شح وحىت من خارج الوالية  النازحني من البلديات ااورة

ليزداد يف كل ا إبان املرحلة احلرجة اليت مرت عليها البالد  املشاريع التنموية منذ احلقبة االستعمارية وازدياد حد
مرحلة الفارق بني السهل والظهري اجلبلي مما استلزم احلد من هذه الظاهرة وتنمية املناطق النائية وفك عزلتها وتنشيط 

  .احلركة االقتصادية ا
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جرة الداخلية بوالية جيجل إىل املدن الرئيسية جيجل، الطاهري وامليلية ومدى مسامهة تناولت هذه الدراسة إشكالية اهل     

االستقطاب الذي تتميز به يف تنشيط هذه الديناميكية السكانية باعتبار هاته األقطاب نابضة باحلياة وتتوفر على خمتلف 
 تعترب األقطاب املسيطرة على الشبكة فهي الوالئي الوظائف احلضرية اليت تقدم مستوى خدمة راق للفرد مقارنة بباقي اال

  :االية واحلضرية إلقليم الوالية لكوا 
دف ) مطارطنية، ميناء، خط السكة احلديدية، متر بطرق و (أقطابا متتلك بنية حتتية مهمة ا أهم اهلياكل القاعدية - 

  .وتسويق املنتجات الصناعيةتسهيل التبادالت التجارية وعملية جلب املواد األولية للصناعة 
اال األكثر توفرا على األراضي الزراعية اخلصبة وإنتاجا ملختلف أنواع اخلضر والفواكه واستثمارا ملختلف املشاريع  - 

  .الفالحية
 .مناطق توطن أغلب الوحدات الصناعية واليت أنشأت دف استغالل املواد األولية اليت يتوفر عليها إقليم الوالية - 

 حاجة املواطن اليومية  خدماا املستحوذة على التجهيزات الصحية، التعليمية والوظائف اإلدارية والتجارية اليت تليباملدن - 
باملناطق الداخلية للوالية لصعوبة اال وتضرسه وعدم توفره على البنية التحتية الالزمة لتنميته وبالتايل ميش املناطق 

كرب أ ونظرا لتركيز عملية التنمية وتوجيه ،ية وإحساسا من سكاا باهلامشية والطرد اايلاجلبلية والريفية الفقرية بالوال
فتح مسار التدفقات واشتد تيار اهلجرة حمليا حنو املدن الرئيسية املستقطبة منذ اننسبة من االستثمارات إىل املنطقة السهلية 

 أين زاد تعقيد الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة االستقالل و ما لبثت أن زادت واتسعت يف فترة التسعينات
الريفية اجلبلية بعد تزعزع الظروف األمنية مما سبب اإلفراغ الكلي لكثري من القرى واملشايت وخصوصا يف فئة الشباب 

 .الذين ورغم استقرار الظروف أبو الرجوع إىل مواطنهم األصلية بعد أن اعتادوا على احلياة اجلديدة

اهلجرة سلوك ذو طبيعة دميغرافية، اجتماعية واقتصادية، يغري التركيبة السكانية واالقتصادية للمجتمعات وقد اتسم هذا      
السلوك بالعشوائية وعدم التنظيم باجتاه األقطاب احلضرية السالفة الذكر ما ساهم بنموها احلضري وامتداد اال العمراين هلا 

رية الواقعة يف جمال نفوذها والقريبة منها ما جعل جمال الوالية يتسم بالالتوازن  يف هرياركية أكثر من باقي املراكز الصغ
مراكزه احلضرية، ومع تزايد الكثافة السكانية ومعدالت التحضر هلذه املدن تفاقمت املشاكل احلضرية بانتشار السكن 

اليت جاء ا املهاجرين وضيع املعامل العمرانية للمجال  الذي محل معه انتشار مظاهر احلياة الريفية العشوائي والقصديري
احلضري وخلق ما يسمى بترييف املدينة ناهيك عن تكاثر مظاهر التخلف العمراين والبيئة املتردية غري الصحية عمرانيا، 

عدام التوافق بني الزيادة اقتصاديا واجتماعيا بتلك املناطق اهلامشية املقامة عشوائيا ، استمرارية ارتفاع معدالت البطالة الن
السكانية والنمو االقتصادي للمدينة أضف إىل ذلك ازدياد الطلب على السكن والعقار يف املدن مما ينشط جتارة البناء اليت ال 
يقام لفن العمارة فيها أي وزن وهذا يكون على حساب الضغط على األراضي الزراعية اخلصبة مما يؤثر على إنتاج 

لطلب املتزايد على السكن، العقار والعمل وبالتايل الضغط على املوارد من العوامل اليت تطمس الوجه احلقيقي ويبقى ا.الغذاء
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إمكانية التحكم يف عملية التخطيط العمراين املراقب والتسيري احلضري لألقطاب الرئيسية أساسا مما للمدينة وتقف عائقا أمام 
   .التنمية املستدامة للمدينةيتناىف وشروط 

  فكيف ميكن التعامل مع إشكالية االستقطاب احلضري احملركة للنمو السكاين املتسارع والتوسع العمراين غري املنظم؟
إن التعامل مع هذه اإلشكالية ال يكون إال بالتحكم يف توزيع السكان بكامل اال الوالئي من أجل التقليل من الفوارق      

  :اجلهوية عن طريق
بني الريف واملدينة يف التخطيط السكاين وذلك عن طريق إعطاء الريف واملناطق اجلبلية حقهم يف التنمية مراعاة التكامل  - 

  .لتثبيت السكان للحد من ظاهرة الرتوح الريفي
وضع حد للنمو العشوائي للمدن الرئيسية عن طريق التخطيط العمراين للحاضر والتحسب املستقبلي يف ضوء التغريات  - 

جتماعية والذي يندرج ضمن املخططات الوالئية والبلدية للتهيئة العمرانية ناهيك عن اإلهتمام باجلانب االقتصادية واال
 .اجلمايل واايل ألحياء وساحات وشوارع املدن

 .العمل على تكافؤ توزيع فرص التنمية بني الريف واحلضر - 

 .ات التنمية الريفيةتعديل نوع التعليم يف املناطق الريفية واحلضرية حىت يتالءم ومتطلب - 

إجراء اصالحات ريفية تتضمن برنامج توطني املشاريع التنموية ياستغالل املوارد املتاحة وتوفري اخلدمات العامة الضرورية  - 
 .على مستوى جيد

 .العمل على ردع الشباب الطموحني من الرتوح واإلفادة منهم يف التنمية الريفية - 

 . طريق إعادة االعتبار للطرق واملسالك وتوسيعا ويئتها والتأكد من جودااالهتمام مبشاريع البنية التحتية عن - 

بد من كبح تيارات اهلجرة الداخلية من أجل احلد من إشكالية االستقطاب احلضري املتزايد هلذه املدن الخالصة وو     
تلف الشبكات، املرافق واخلدمات، قامة بنية حتتية ونشر خملتنمية الريف واملناطق اجلبلية بإوهذا عن طريق وضع خطط 

 البلديات واالهتمام بشكل والسعي حنو التنمية املتوازنة جغرافيا، إداريا من خالل توزيع مشروعات التنمية بشكل متوازن بني
صاخبة  هجرة عكسية من املدينة اللظهري اجلبلي لتشجيع استقرار السكان وحماولة تغيري مفهوم اهلجرة القدمي إىل جعلهاأكرب با

    .ىل الريف اهلادئإ
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1998الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر 

  نسبة الذكورة  عدد اإلناث  عدد الذكور  عدد السكان  البلديات

  102  57288  58.390  115.678  جيجل

  100,68  2037  2.051  4.080 إيراقن

  82, 91  6324  6.060  12.384 العوانة

  102  5910 6.035 11.945 زيامة

  102,78  33086  34.009  67.095 الطاهري

  102,21  15839  16.032 31.870 األمري

  97,90  12727  12.460  25.187 الشقفة

  100,53  4650  4.803  9.453 الشحنة

  100,53  34489  34.674  69.163 امليلية

  99,83  9665  9.649  19.314 معروف.س

  101,31  6829  6.919  13.748 سطارة

  100,53  9344  9394  18.738 العنصر

  99,42  4559  4533 9.091 عبد العزيز.س

  101,24 10653  10786  21.439 قاوس

  95,36  2676  2552  5.228 غبالة

  95,52  5608  5357  10.965 بلهادف.ب

  104,15  7598  7914  15.513 جيملة

  103,11  770  794  1.564 سلمى

  99,53  6405  6375  12.780 أوالد عسكر

  99,27  6899  6849  13.747 القنار

  98,88  8849  8750  17.599 أوالد حيي

  100,15  5172  5180  10.352 بين ياجيس

  101,83  2285  2327  4.612 خريي واد عجول

  99,53  7504  7469  14.974 تاكسنة

  99,29  6539  6493  13.032 اجلمعة بين حبييب

  100,82  2432  2462  4.893 برج الطهر

  97,21  5143  5000  10.142 أوالد رابح

  98,11  4347  4265  8.612 وجانة

  /  265.627  287.581  573.208 اموع
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  :1987التوزيع النسيب للسكان حسب السن والنوع بوالية جيجل لسنة  :.02جدول رقم 
  اموع  نسبة اإلناث  إناث  نسبة الذكور  ذكور  العمريالتركيب 

0 - 4 43.711 50,07 43.586  49,93 87.298 
5 _ 9  37.664  51,10 36.044  48,90 73.708 

10 _ 14  31.232  51,14 29.838  48,86 61.071 
15 _ 19  24.425  50,08 24.348  49,92 48.772 
20 _ 24  21.811  50,59 21.299  49,41 43.110 
25 _ 29  14.319  50,94 13.792  49,06 28.112 
30 _34  13.554  49,84 13.640  50,16 27.195 
35 _ 39  12.394  52,97 11.002  47,03 23.396 
40 _ 44  7.441  49,10 7.714  50,90 15.155 
45 _ 49  6.387 47,48 7.066  52,52 13.453 
50 _ 54  5.754  44,13 7.284  55,87 13.038 
55 _ 59  5.141  45,15 6.245  54,85 11.386 
60 _ 64  3.774  46,34 4.371  53,66 8.145 
65 _ 69  2.968  45,96 3.490  54,04 6.458 
70 _74  2.345  49,31 2.411  50,69 4.756 

 7.218 50,87  3.672 32,49  3546   سنة  +75
 472.270   235.803   236.467  اموع

 1987الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر 

  
  :1998التوزيع النسيب للسكان حسب السن والنوع بوالية جيجل لسنة  :03جدول رقم 

  اموع  نسبة اإلناث  إناث  نسبة الذكور  ذكور  التركيب العمري
0 - 4 32.494 46,42 31492  49,22 63.986 
5 _ 9  40231  71,73 38909  49,16 79.140 

10 _ 14  40994  90,00 40031  49,41 81.025 
15 _ 19  35475  94,53 34521  49,32 69.996 
20 _ 24  28324  103,35 27763  49,50 56.087 
25 _ 29  22845  98,66 22705  49,85 45.550 
30 _34  18856  84,79 18671  49,75 37.527 
35 _ 39  13821  90,01 13584  49,57 27.405 
40 _ 44  11335  88,67 11820  51,05 23.155 
45 _ 49  11296  94,21 10942  49,20 22.238 
50 _ 54  7472  69,94 7883  51,34 15.355 
55 _ 59  6082  47,58 6701  52,42 12.783 
60 _ 64  5452  45,47 6538  54,53 11.990 
65 _ 69  5188  48,56 5495  51,44 10.683 
70 _74  3357  47,66 3687  52,34 7.044 

 9.009 52,46  4.726 47,54  4.283   سنة  +75
 531.470 /  280.742 /  250.728  اموع

 1998الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر 
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  :2008التوزيع النسيب للسكان حسب السن والنوع بوالية جيجل لسنة  :.04جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  2008الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر 

  

  1998-1987الزيادة الطبيعية لسنيت  :05جدول رقم 
 1987سنة  1998سنة 

 البلديات املواليد الوفيات 1987الزيادة الطبيعية لسنة املواليد ياتالوف 1998الزيادة الطبيعيةلسنة  الزيادة الطبعية للفترة

  جيجل 4444 541 3903 3360 688 2672 1231

 إيراقن 268 27 241 54 15 39 202

 العوانة 263 44 219 93 28 65 154

 زيامة 356 50 306 19 43 24- 330

  الطاهري 3770 353 3417 2470 329 2141 1276

 األمري 151 79 72 87 72 15 57

 الشقفة 210 100 110 59 69 10- 120

 الشحنة 196 62 134 70 42 28 106

  امليلية 3627 63 3564 2501 315 2186 1378

 معروف.س 277 56 221 245 43 202 19

 سطارة 383 42 341 160 24 136 205

 العنصر 255 85 170 75 64 11 159

 عبد العزيز.س 50 24 26 27 19 8 18

 قاوس 85 51 34 31 38 7- 41

 غبالة 127 22 105 44 13 31 74

 بلهادف.ب 351 58 293 175 38 137 156

 جيملة 407 54 353 194 54 140 213

 سلمى 193 43 150 20 5 15 135

 أوالد عسكر 519 50 469 265 32 233 236

 القنار 66 30 36 33 49 16- 52

  حييأوالد 439 86 353 220 60 160 193

 بين ياجيس 575 68 507 160 36 124 383

 خريي واد عجول 37 22 15 14 10 4 11

 تاكسنة 681 134 547 51 34 17 530

 اجلمعة بين حبييب 295 39 256 131 37 94 162

 برج الطهر 132 40 92 41 19 22 70

 أوالد رابح 397 35 362 165 29 136 226

 وجانة 129 47 82 24 30 6- 88

 اموع 18683 2665 16018 10788 2235 8553 7465

  الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر
  

  اموع  نسبة اإلناث  إناث  نسبة الذكور  ذكور  التركيب العمري
0 - 4  28384 51,32  26927  48,68  55311 
5 _ 9  26651  51,48  25117  48,52  51768 

10 _ 14  32329  50,65  31499  49,35  63828 
15 _ 19  39727  50,72  38604  49,28  78331 
20 _ 24  39037  50,38  38447  49,62  77484 
25 _ 29  32909  50,88  31771  49,12  64680 
30 _34  24785  49,95  24833  50,05  49618 
35 _ 39  19882  49,10  20612  50,90  40494 
40 _ 44  17785  49,89  17864  50,11  35649 
45 _ 49  13052  50,07  13017  49,93  26069 
50 _ 54  11183  49,76  11293  50,24  22476 
55 _ 59  10622  50,75  10307  49,25  20929 
60 _ 64  7196  50,04  7184  49,96  14380 
65 _ 69  5692  48,74  5987  51,26  11679 
70 _74  4523  46,47  5211  53,53  9734 

 14521  51,36  7458  48,63  7062   سنة  +75
 636948  /  316128  /  320820  اموع
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  2008الزيادة الطبيعية لسنة : 06 جدول رقم
  2008سنة 

  2008الزيادة الطبيعية   الوفيات  املواليد  البلديات
  4116  4861 745  جيجل
  7  13  6  إيراقن
  33  58  25  العوانة
  37-  1  38  زيامة

  3105  3503  398  الطاهري
  38-  10  48  األمري
  37-  11  48  الشقفة
  9  26  17  الشحنة
  2061  2473  412  امليلية

  87  124  37  معروف.س
  102  135  33  سطارة
  40-  10  50  العنصر

  21-  5  26  عبد العزيز.س
  53-  6  59  قاوس
  17-  4  21  غبالة

  26  47  21  بلهادف.ب
  3  34  31  جيملة
  1-  3  4  سلمى

  41  73  32  أوالد عسكر
  22-  3  25  القنار

  9-  25  34  أوالد حيي
  10  27  17  بن ياجيس

  14-  2  16  خريي واد عجول
  20-  12  32  تاكسنة

  8-  17  25  اجلمعة بين حبييب
  2-  3  5  برج الطهر
  1  31  30  أوالد رابح

  10-  3  13  وجانة
  9272  11520  2248  اموع

 والية جيجلمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ل: املصدر
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  معدالت النمو بوالية جيجل : 07اجلدول رقم 
  )08-98(معدل النمو   )98-87(معدل النمو   2008سكان   1998سكان   1987 سكان   البلديات
  1,6  4,56  134839  115678  69274  جيجل
  4,8-  5,94-  2532  4088  8056  إيراقن
  0,7  0,28-  13273  12384  12773  العوانة
  0,6  0,68-  12642  11945  12877  زيامة

  1,5  3,65  77367  67095  44664  الطاهري
  1,9  3,87  38468  31870  20676  األمري
  0,5  0,68  26553  25187  23370  الشقفة
  0,7-  0,35  8781  9453  9098  الشحنة
  1,2  2,09  78087  69163  54916  امليلية

  1,2  2,74  21662  19314  14263  معروف.س
  1  2,18  15155  13748  10801  سطارة
  0,7  0,43  20070  18738  17870  العنصر

  1,1  2,32  10153  9091  7033  عبد العزيز.س
  2  4,64  26137  21439  12725  قاوس
  0  0,76-  5236 5228  5687  غبالة

  0,6-  0,44  10336  10965  10445  بلهادف.ب
  1,2  1,94  17373  15513  12526  جيملة
  5,3-  11,70-  920  1564  7212  سلمى

  0,5  0,38  13416  12780  12261  الد عسكرأو
  1,5  2,47  15852  13747  10455  القنار

  0,4  1,76  18323  17599  14490  أوالد حيي
  0,3  3,36-  10710  10352  15051  بين ياجيس

  0,1-  0,65  4582  4612  4295  خريي واد عجول
  0,5  4,91-  15682  14974  26062  تاكسنة

  1,2  1,67  14652  13032  10837  اجلمعة بين حبييب
  2,3  2,18  3889  4893  3847  برج الطهر
  0,5  0,39  10681  10142  9715  أوالد رابح

  1,1  0,62  9580  8612  8040  وجانة
  1,1  1,81  636948  573206  469319  اموع

 معاجلة شخصية+ الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر 
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  2008-1998-1987ديات والية جيجل لسنوات توزيع الكثافة السكانية لبل :08جدول رقم

  2008الكثافة السكانية   1998الكثافة السكانية   1987الكثافة السكانية    )²كلم(املساحة  البلديات

 2161,57 1854,41 1110,52 62,38 جيجل

 17,62 28,45 56,06 143,7 إيراقن

 103,74 96,80 99,84 127,94 العوانة

 123,57 116,75 125,86 102,31 زيامة

 1192,46 1034,14 688,41 64,88 الطاهري

 761,44 630,84 409,26 50,52 األمري

 506,16 480,12 445,48 52,46 الشقفة

 100,65 108,36 104,29 87,24 الشحنة

 378,55 335,29 266,22 206,28 امليلية

 350,01 312,07 230,46 61,89 معروف.س

 262,97 238,56 187,42 57,63 سطارة

 205,97 192,30 183,39 97,44 العنصر

 201,17 180,13 139,35 50,47 عبد العزيز.س

 503,41 412,92 245,09 51,92 قاوس

 41,33 41,26 44,89 126,7 غبالة

 160,55 170,32 162,24 64,38 بلهادف.ب

 266,13 237,64 191,88 65,28 جيملة

 6,90 11,73 54,10 133,32 سلمى

 142,41 135,65 130,15 94,21 رأوالد عسك

 280,42 243,18 184,95 56,53 القنار

 136,36 130,97 107,84 134,37 أوالد حيي

 133,72 129,25 187,93 80,09 بين ياجيس

 85,85 86,42 80,48 53,37 خريي واد عجول

 124,49 118,87 206,89 125,97 تاكسنة

 300,55 267,32 222,30 48,75 اجلمعة بين حبييب

 57,05 71,78 56,43 68,17 برج الطهر

 142,51 135,32 129,62 74,95 أوالد رابح

 178,53 160,49 149,83 53,66 وجانة

 239,15 195,81 2396,81 اموع
 

معاجلة شخصية: املصدر  
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  1998التوزيع اجلغرايف للمراكز العمرانية لسنة : 09جدول رقم
عدد التجمعات  البلدية

 العمرانية

نسبة التجمعات إىل 

 العدد اإلمجايل

عدد التجمعات  البلدية

 العمرانية

نسبة التجمعات إىل 

 العدد اإلمجايل

 1,26 1 غبالة 5,06 4 جيجل

 2,53 2 بلهادف 1,26 1 ايراقن

 2,53 2 جيملة 5,06 4 العوانة

 1,26 1 سلمى 5,06 4 الزيامة

 6,32 5 أوالد عسكر 7,59 6 الطاهري

 2,53 2 القنار 7,59 6 لقادراألمري عبد ا

 1,26 1 أوالد حيي 6,32 5 الشقفة

 1,26 1 بن ياجيس 2,53 2 الشحنة

 3,79 3 واد عجول 8,86 7 امليلية

 2,53 2 تاكسنة 2,53 2 سيدي معروف

 2,53 2 اجلمعة 5,06 4 سطارة

 1,26 1 برج الطهر 3,79 3 العنصر

 5,06 4 أوالد رابح 2,53 2 سيدي عبد العزيز

 1,26 1 وجانة 3,79 3 قاوس

  معاجلة شخصية : املصدر
  1998توزيع أحجام سكان التجمعات بوالية جيجل لسنة:10جدول رقم

عدد سكان التجمعات  إمجايل عدد السكان البلدية

 العمرانية

عدد سكان املناطق 

 املبعثرة

عدد سكان التجمعات  إمجايل عدد السكان البلدية

 العمرانية

طق عدد سكان املنا

 املبعثرة

 4078 1150 5228 غبالة 2907 112.771 115678 جيجل

 8894 2071 10965 بلهادف 3389 699 4088 ايراقن

 12428 3085 15513 جيملة 2603 9781 12384 العوانة

 1317 247 1564 سلمى 2667 9278 11945 الزيامة

 4848 7932 12780 أوالد عسكر 1539 65.556 67095 الطاهري

 137 13.610 13747 القنار 2859 29.011 31870  عبد القادراألمري

 15743 1856 17599 أوالد حيي 3535 21.652 25187 الشقفة

 9832 520 10352 بن ياجيس 3328 6125 9453 الشحنة

 109 4503 4612 واد عجول 11389 57.774 69163 امليلية

 6251 8723 14974 تاكسنة 12654 6660 19314 سيدي معروف

 7126 5906 13032 اجلمعة 4748 9000 13748 سطارة

 4189 704 4893 برج الطهر 6231 12.507 18738 العنصر

 4432 5710 10142 أوالد رابح 1785 7306 9091 سيدي عبد العزيز

 847 7765 8612 وجانة 4717 16.722 21439 قاوس

 145349 427.857 573206 الــمجموع

 معاجلة شخصية:املصدر 

 1998توزيع املراكز العمرانية وأحجامها بوالية جيجل لسنة : 11جدول رقم 

عدد التجمعات  البلدية

 العمرانية

عدد سكان املركز 

 الرئيسي

عدد سكان كل 

 التجمعات

عدد التجمعات  البلدية

 العمرانية

عدد سكان املركز 

 الرئيسي

عدد سكان كل 

 التجمعات

 1150 1150 1 غبالة 112.771 106.306 4 جيجل

 2071 715 2 بلهادف 699 699 1 ايراقن

 3085 2333 2 جيملة 9781 3470 4 العوانة

 247 247 1 سلمى 9278 4910 4 الزيامة

 7932 2543 5 أوالد عسكر 65.556 51.311 6 الطاهري

 13.610 9013 2 القنار 29.011 13.334 6 األمري عبد القادر

 1856 1856 1 أوالد حيي 21.652 13.460 5 الشقفة

 520 520 1 بن ياجيس 6125 2008 2 الشحنة

 4503 970 3 واد عجول 57.774 39.196 7 امليلية

 8723 6876 2 تاكسنة 6660 4736 2 سيدي معروف

 5906  4631 2 اجلمعة 9000 3829 4 سطارة

 704 704 1 برج الطهر 12.507 10.501 3 العنصر

 5710 2547 4 ابحأوالد ر 7306 6600 2 سيدي عبد العزيز

 7765 7765 1 وجانة 16.722  11.329 3 قاوس

 427.857 313.559 79 الــمجموع

  1998إلحصاء الديوان الوطين ل: املصدر 
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  2008توزيع أحجام سكان التجمعات بوالية جيجل لسنة:12جدول رقم
عدد سكان التجمعات  إمجايل عدد السكان البلدية

 العمرانية

عدد سكان املناطق 

 بعثرةامل

عدد سكان التجمعات  إمجايل عدد السكان البلدية

 العمرانية

عدد سكان املناطق 

 املبعثرة

 4175 1053 5236 غبالة 2249 132590 134839 جيجل
 4558 6407 10336 بلهادف 1794 2294 2532 ايراقن
 5614 9899 17373 جيملة 2396 9988 13273 العوانة
 920 644 920 سلمى 1649 10296 12642 الزيامة
 4656 8124 13416 أوالد عسكر 1411 65684 77367 الطاهري

 105 13642 15852 القنار 2839 29031 38468 األمري عبد القادر
 12734 4865 18323 أوالد حيي 2224 22963 26553 الشقفة
 8581 1771 10710 بن ياجيس 2102 7351 8781 الشحنة
 81 4531 4582 ولواد عج 5341 1622 78087 امليلية

 4923 10051 15682 تاكسنة 11320 7994 21662 سيدي معروف
 6022 7010 14652 اجلمعة 2066 11682 15155 سطارة
 2815 2078 3889 برج الطهر 4752 13986 20070 العنصر

 4224 5918 10681 أوالد رابح 1081 8010 10153 سيدي عبد العزيز
 1033 7579 9580 وجانة 1594 19845 26137 قاوس

   573206 الــمجموع
 

  ا?:5Bان ا?dy�5 ?���2ء : ا?�J:ر
  
  

 1998توزيع سكان املناطق املبعثرة لسنة : 13جدول رقم 

عدد سكان املناطق  إمجايل عدد السكان البلدية

 املبعثرة

النسبة إىل إمجايل 

  السكان

عدد سكان املناطق  إمجايل عدد السكان البلدية

 املبعثرة

 إىل إمجايل النسبة

  السكان

 78,00 4078 5228 غبالة 2,51 2907 115678 جيجل
 81,11 8894 10965 بلهادف 82,90 3389 4088 ايراقن
 80,11 12428 15513 جيملة 21,02 2603 12384 العوانة
 84,21 1317 1564 سلمى 22,33 2667 11945 الزيامة
 37,93 4848 12780 أوالد عسكر 2,29 1539 67095 الطاهري

 1,00 137 13747 القنار 8,97 2859 31870 األمري عبد القادر

 89,45 15743 17599 أوالد حيي 14,04 3535 25187 الشقفة
 94,98 9832 10352 بن ياجيس 35,21 3328 9453 الشحنة
 2,36 109 4612 واد عجول 16,47 11389 69163 امليلية

 41,75 6251 14974 تاكسنة 65,52 12654 19314 سيدي معروف
 54,68 7126 13032 اجلمعة 34,54 4748 13748 سطارة
 85,61 4189 4893 برج الطهر 33,25 6231 18738 العنصر

 43,70 4432 10142 أوالد رابح 19,63 1785 9091 سيدي عبد العزيز
 9,84 847 8612 وجانة 22,00 4717 21439 قاوس

  25,36  145349 573206  اموع
  معاجلة شخصية+ لديوان الوطين لإلحصاء ا: املصدر

  

 تطور معدل النمو بالتجمعات :14جدول رقم

  معدل منو سكان التجمعات  معدل النمو السكاين  السنوات
1966-1977  2,45%  5,03%  
1977-1987  3,50%  8,89%  
1987-1998  1,73%  5,82%  

  معاجلة شخصية: املصدر
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 2008-1998عمرانية عرب البلديات لفترة معدل منو التجمعات ال :15 جدول رقم

  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر
  تطور عدد سكان احلضر: 16جدول رقم 

1977  1987  1998  
عدد سكان   إمجايل السكان  البلديات

  احلضر
نسبة سكان 
احلضر إىل 
سكان 
  الوالية

نسبة 
  التحضر

إمجايل 
 السكان

عدد سكان 
 احلضر

نسبة سكان 
احلضر إىل 

ن سكا
 الوالية

نسبة 
 التحضر

إمجايل 
 السكان

عدد سكان 
 احلضر

نسبة 
سكان 

احلضر إىل 
سكان 
 الوالية

نسبة 
 التحضر

  92  41  106306  115412  90  52  62793  69765  71,73  62  35722 49794  جيجل
  77  20  51311  67000  51  19  22990  44895  24  7, 14  8493  34853  الطاهري
  56  15  39196  69862  44  19,9  24027  54980  29  23,5  13579  47141  امليلية
  42  5  13334  31791  37  6,42  7759  20764  -  -  -  -  األمري
  53  5  13460  25243  -  -  -  -  -  -  - -  الشقفة
  56  4  10501  18918  18  3  3283  17810  -  -  - -  العنصر

  72  3  6600  9128  -  -  -  -  -  -  - -  ع.ع.سيدي
  53  4  11329  21479  -  -  -  -  -  -  - -  قاوس
  46  3  6876  15013  -  -  -  -  -  -  - -  تاكسنة
  45  100  258913  572685  26  100  120852  472312  18  100  57794  324657  اموع

 معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر

 
  
  

  البلديات 1998سكان   2008سكان  معدل النمو 98سكان التجمعات .ع 2008سكان التجمعات.ع معدل النمو

 جيجل 115678 115678 1,6 112771 132590 1,62

10,66 2294 699 -4,8  إيراقن 4088 4088 

 العوانة 12384 12384 0,7 9781 9988 0,21

 زيامة 11945 11945 0,6 9287 10296 1,03

 الطاهري 67095 67095 1,5 65556 65684 0,02

 األمري 31870 31870 1,9 29011 29031 0,01

 الشقفة 25187 25187 0,5 21652 22963 0,59

1,82 7351 6125 -0,7  الشحنة 9453 9453 

2,29 
 

 امليلية 69163 69163 1,2 57774 72746

 معروف.س 19314 19314 1,2 6660 7994 1,82

 سطارة 13748 13748 1 9000 11682 2,59

 العنصر 18738 18738 0,7 12507 13986 1,12

 عبد العزيز.س 9091 9091 1,1 7306 8010 0,92

 قاوس 21439 21439 2 16722 19845 1,71

 غبالة 5228 5228 0 1150 1053 0,88-

10,23 6407 2071 -0,6  بلهادف.ب 10965 10965 

 جيملة 15513 15513 1,2 3085 9899 10,50

8,91 644 247 -5,3  سلمى 1564 1564 

 أوالد عسكر 12780 12780 0,5 7932 8124 0,24

 القنار 13747 13747 1,5 13610 13642 0,02

 أوالد حيي 17599 17599 0,4 1856 4865 8,95

 بين ياجيس 10352 10352 0,3 520 1771 10,92

0,06 4531 4503 -0,1  خريي واد عجول 4612 4612 

 تاكسنة 14974 14974 0,5 8723 10051 1,41

 اجلمعة بين حبييب 13032 13032 1,2 5906 7010 1,71

 برج الطهر 4893 4893 2,3 704 2078 9,88

  أوالد رابح 10142 10142 0,5 5710 5918 0,36
 وجانة 8612 8612 1,1 7765 7579 0,24-

 اموع 573206 636948 1,1 427857 573206 5,83
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 2008نسبة التحضر ببلديات والية جيجل لسنة  : 17 جدول رقم

 2008سنة 

 نسبة التحضر كان املركز الرئيسيس إمجايل سكان البلدبة البلديات

 98 131513 134839 جيجل
 77 59250 77367 الطاهري
 59 45945 78087 امليلية
 59 15771 26553 الشقفة
 60 12109 20070 العنصر

 76 7716 10153 العزيز.ع.س
 70 18329 26137 قاوس
 64 10193 15852 القنار
 89 8547 9580 وجانة
 / / / تاكسنة

 / / / مري عبد القادراأل

 مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية+الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر

 
 
  

 2008األحجام احلقيقية واملثالية للمراكز العمرانية الرئيسية حسب تعداد :18جدول رقم 

  منيالفرق بني احلج  احلجم املثايل للسكان  08سكان املركزالرئيسي  مقلوب الرتبة  الرتبة  البلديات
  27381  104132  131513  1,0000  1  جيجل
  7184  52066  59250  0,5000  2  الطاهري
  11234  34711  45945  0,3333  3  امليلية
  7704-  26033  18329  0,2500  4  قاوس
  5055-  20826  15771 0,0000  5  الشقفة
  2711-  17355  14644  0,1667  6  األمري
  2767-  14876  12109  0,1429  7  العنصر
  2824-  13017  10193  0,1250  8  القنار
  1857-  11570  9713  0,1111  9  جيملة
  1866-  10413  8547  0,1000  10  وجانة
  1615-  9467  7852  0,0909  11  تاكسنة

  962-  8678  7716 0,0833  12  عبد العزيز.س
  678-  8010  7332  0,0769  13  اجلمعة بين حبييب

  370-  7438  7068  0,0714  14  معروف.س
  1353-  6942  5589  0,0667  15  أوالد حيي

  1101-  6508  5407  0,0625  16  زيامة
  960-  6125  5165  0,0588  17  سطارة

  2585-  5785  3200  0,0556  18  أوالد رابح
  2557-  5481  2924  0,0526  19  العوانة
  2991-  5207  2216  0,0500  20  الشحنة

  2874-  4959  2085  0,0476  21  أوالد عسكر
  3243-  4733  1490  0,0455  22  بلهادف.ب

  3341-  4527  1186  0,0435  23  خريي واد عجول
  3265-  4339  1074  0,0417  24  برج الطهر

  3104-  4165  1061  0,0400  25  غبالة
  3267-  4005  738  0,0385  26  إيراقن
  3857-  3857  0  0,0370  27  سلمى

  3719-  3719  0  0,0357  28  بن ياجيس
  20827-  408944  388117  3,7272  28  اموع

 معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر
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  2008توزيع القوى العاملة ببلديات الوالية سنة : 19جدول رقم 
 اموع اخلدمات الصناعة البناء واألشغال العمومية الفالحة  البلدية

 38000 20761 4240 10464 2535 جيجــــل

 4350 1486 616 1280 968 منصوريـة.ز

 1244 549 138 296 261 اقــنإر

 4205 2059 400 850 896 العـوانة

 509 191 80 78 160 سلمى

 4258 1940 540 756 1022 تاكســنة

 7573 3193 705 1595 2080 قـاوس

 4212 2094 360 748 1010 جـيملة

 2495 917 118 497 963 بن ياجيس

 22594 10903 1801 6215 3675 الطـاهري

 8133 2705 665 2244 2519 قادرعبد ال. أ

 3876 1433 428 956 1059 وجـانة

 2876 1079 273 657 867 الشحـنة

 2952 1070 273 725 884 أوالد عســكر

 8362 3302 766 1454 2840 الشـقفــة

 2261 918 198 469 676 بـرج الطــهر

 4981 1854 417 799 1911 القـنار

 4356 1860 276 1048 1172 سيدي عبد العزيز

 6443 2890 403 1160 1990 العنـصر

 2307 1010 152 505 640 واد عـول

 6025 2331 630 1455 1609 بين حبـييب

 3451 1558 142 910 841 بلهادف.ب

 20271 11382 1673 4877 2339 املـيليـة

 4033 1428 4240 783 1443 أوالد يـحي

 4184 1672 616 688 1635 سـطـارة

 2168 626 138 368 1130 الـةغب

 5308 1698 400 1101 1751 سيدي معروف

 2436 746 80 417 1160 أوالد رابح

 183863 83655 540 43395 40036 جمموع الواليـة

  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية جيجل: املصدر 
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  1998الية سنة توزيع القوى العاملة ببلديات الو: 20جدول رقم 
 اموع اخلدمات الصناعة البناء واألشغال العمومية الفالحة البلدية

 20085 13912 2434 3013 726 جيجــــل

 1879 1152 175 376 176 منصوريـة.ز

 279 171 11 73 24 إراقــن

 1695 1183 197 266 49 العـوانة

 225 119 11 95 0 سلمى

 2066 1156 76 702 132 تاكســنة

 2874 1921 120 669 164 قـاوس

 1869 1155 23 672 19 جـيملة

 1058 524 28 490 16 بن ياجيس

 10698 7069 663 1990 976 الطـاهري

 4053 2381 195 1013 464 عبد القادر. أ

 1099 696 22 297 84 وجـانة

 997 659 41 258 39 الشحـنة

 1504 923 30 481 70 أوالد عســكر

 3932 2962 153 280 537 ـةالشـقفـ

 754 712 17 16 9 بـرج الطــهر

 2239 1061 47 291 840 القـنار

 1471 1050 78 134 209 سيدي عبد العزيز

 2779 2139 230 272 138 العنـصر

 448 377 34 19 18 واد عـول

 1928 1573 72 135 148 بين حبـييب

 1364 1158 48 130 28 بلهادف.ب

 9496 6883 854 1377 382 املـيليـة

 1415 962 204 198 51 أوالد يـحي

 2052 1491 98 308 155 سـطـارة

 699 371 17 64 247 غبالـة

 2601 1942 148 442 69 سيدي معروف

 1196 643 53 418 82 أوالد رابح

 82791 56381 6079 14479 5852 جمموع الواليـة

  رانية لوالية جيجلمديرية التخطيط والتهيئة العم: املصدر 
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�ة ا�(اU��� K4 و إ�P ا���,ت : و�� ����  :�21(ول ر��Iا� ��,J
�ة h6�� 1998- 1987ا���,ورة  

�ة�Iا� ��,J ,درون�ون ا��)�,ت ا��ا)�Fا� 
�� ا�

-6570 9103 2533 ���� 1 

-1020 1064 44 Kا�� 2 إ

 3 ا�;�ا-� 421 1458 1037-

-1895 2212 317 �4, 4 ز

640 871 1511 � 5 ا�3,ه�

362 71 433 � 6 ا�45

 7 ا��678 316 685 369-

-645 784 139 �:E88 ا� 

 9 ا������ 1214 3587 2373-

�وف.س 179 550 371-;10 4 

 11 <3,رة 144 638 494-

-1158 1414 256 � 12 ا�;:9

B.س 227 424 197-B;ا� )F* 13 
 14 �,وس 276 127 149

-126 193 67 ��,FM 15 
 N 16�I,دف.ب 69 234 165-
-575 817 242 ����� 17 
-243 253 10 P��> 18 
-281 418 137 �Q@* 19 أو�د 
 20 ا�7:,ر 131 186 55-
-185 313 128 �E 21 أو�د 
-305 398 93 S��, �:N 22 

�ي واد *��ل 154 54 100�U 23 

 A 24,آ@:� 210 1203 993-
-62 164 102 �F�FV �:N �;25 ا��� 
-112 155 43 �I3ج ا��N 26 
-708 796 88 XN27 أو�د را 

 28 و�,-� 46 165 119-

 ا�����ع 9530 28337 

  معاجلة شخصية: املصدر 
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�ة�Iا� ��,J ,درون�ون ا��)�,ت ا��ا)�Fا� 
��    ا�

4429 7353 11782 ���� 1    

-173 636 463 Kا��    2 إ

    3 ا�;�ا-� 2184 2628 444-

-110 847 737 �4, 4  ز

4648 1873 6521 � 5 ا�3,ه�

2996 456 3452 � 6 ا�45

 7 ا��678 697 1672 975-

-2465 3037 572 �:E88 ا� 

 9 ا������ 2047 1820 227

�وف.س 539 386 153;10 4 

 11 <3,رة 519 322 197

-545 1040 495 � 12 ا�;:9

B.س 879 749 130B;ا� )F* 13 

 14 �,وس 4978 854 4124

-108 163 55 ��,FM 15 
 N 16�I,دف.ب 270 237 33

9181 -8992 189 ����� 17 
-2057 2094 37 P��> 18 
-39 716 677 �Q@* 19 أو�د 

 20 ا�7:,ر 1795 297 1498
110 565 675 �E 21 أو�د 
-954 1272 318 S��, �:N 22 

�ي واد 153 54 99�U23  *��ل 

 A 24,آ@:� 673 8122- 8795
197 272 469 �F�FV �:N �;25 ا��� 
-71 216 145 �I3ج ا��N 26 
509 200 709 XN27 أو�د را 

 28 و�,-� 421 482 61-

 ا�����ع 403946 374622 

   - 1987 صايف اهلجرة الداخلية مابني البلديات للفترة : والية جيجل :22جدول رقم 

1998 
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  2008-1998 صايف اهلجرة الداخلية مابني البلديات للفترة : والية جيجل :23جدول رقم 

  
صايف اهلجرة سكان 2008 سكان 1998 البلديات
-504,26 134839 115678 جيجل 
38,32 2532 4088 إيراقن 
22,12 13273 12384 العوانة
-6470 12642 11945 زيامة
-463,2 77367 67095 الطاهري

224 38468 31870 األمري
106,65 26553 25187 الشقفة
-10,29 8781 9453 الشحنة
624,44 78087 69163 امليلية
30,32 21662 19314 س.معروف
32,2 15155 13748 سطارة

20,34 20070 18738 العنصر
61,99 10153 9091 س.عبد العزيز 
195,81 26137 21439 قاوس
ــــــــــ 5236 5228 غبالة
28,9 10336 10965 ب.بلهادف
-1,56 17373 15513 جيملة
12,88 920 1564 سلمى

-3 13416 12780 أوالد عسكر 
-94,52 15852 13747 القنار
20,04 18323 17599 أوالد حيي 
47,44 10710 10352 بين ياجيس
16,12 4582 4612 خريي واد عجول  
-40,7 15682 14974 تاكسنة
56,16 14652 13032 اجلمعة بين حبييب  

-2227,25 3889 4893 برج الطهر 
-1590,82 10681 10142 أوالد رابح 

20,68 9580 8612 وجانة
689,34 636948 573206 اموع

  
  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر
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  1977-1966صايف اهلجرة ببلديات والية جيجل مابني  :24جدول رقم 

 بلدياتال عدد السكان عدد السكان صايف اهلجرة

  1966لسنة  1977لسنة  

 جيجل 36606 52266 505

 الطاهري 23006 35983 3453

 زيامة املنصورية 12182 14480 2745-

 العوانة 10852 14069 1276-

 الشحنة 20025 25089 3226-

 الشقفة 14072 18484 1414-

 جيملة 17469 20701 4000-

 تاكسنة 24146 30082 4060-

 سيدي عبد العزيز 13800 19421 92-

 امليلية 36773 49464 2533-

 العنصر 18244 26072 275

 سطارة 10144 13617 727-

 سيدي معروف 13629 18229 1042-

 اموع 250948 337957 16883-

  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر

  

  1987-1977صايف اهلجرة ببلديات والية جيجل مابني  :25جدول رقم 

 البلديات عدد السكان عدد السكان صايف اهلجرة

  1977لسنة  1987لسنة  

 جيجل 52266 69274 11781,4

 زيامة املنصورية 35983 20933 27896-

 العوانة 14480 19985 336

 تاكسنة 14069 26062 6970

 الطاهري 35983 44664 404,91

 الشقفة 18484 27217 2134

 سيدي عبد العزيز 20701 17488 10603-

 جيملة 30082 27577 13244-

 الشحنة 19421 21359 4995-

 امليلية 47141 33749 278,89

 العنصر 26072 43447 8067

 سطارة 13617 16488 1990-

 سيدي معروف 18229 23978 759-

 اموع 337957 469319 10711

  معاجلة شخصية+الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر
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  تركيب األراضي الزراعية بوالية جيجل :  26 جدول رقم

  

  2008ليل اإلحصائي لوالية جيجل الد: املصدر

  
  
  

مساحة إمجالية 

 للفالحة

 )هكتار(

 أراضي عري منتجة

 )هكتار(

 أراضي رعوية وممرا ت

 )هكتار(

  املساحة غري املسقية

  )هكتار(

  املسقيةاملساحة 

 )هكتار(

 لزراعية الصاحلةاألراضي ا

) S.A.Uهكتار ( 

 البلدية

 العوانة 1827 322  1505 3040 855 5722

 سلمى 749 103  646 1230 60 2039

 زيامة 865 120  745 1400 1109 3374

 إراقن 2138 58  2080 1964 1000 5102

 جيجل 1026 145  881 1607 300 2933

 قاوس 2598 376  2222 491 250 3339

 .ق.أمري ع 2194 638  1556 1329 284 3807

 تاكسنة 1147 53  1094 2543 214 3904

 جيملة 1733 116  1617 825 70 2628

 بن ياجيس 985 92  893 3068 152 4205

 الطاهري 2024 638  1386 471 546 3041

 وجانة 903 85  818 1001 174 2078

 الشحنة 782 67  715 1837 361 2980

 الشقفة 1318 541  777 1721 290 3329

 برج الطهر 307 66  241 2280 425 3012

 أوالد عسكر 344 58  286 2433 374 3151

 عبد العزيز. س 699 78  621 378 120 1197

 القنار 595 153  542 558 92 1245

 بين حبييب 736 74  662 1999 138 2873

 العنصر 2276 155  2121 1200 692 4168

 واد عجول 1945 188  1757 1130 500 3575

 بلهادف 883 57  826 832 330 2045

 امليلية 5239 1121  4118 1808 1753 8800

 سطارة 3317 150  3167 361 422 4100

 أوالد حيي 2275 105  2170 800 700 3775

 معروف.س 1485 122  1363 1199 1700 4384

 أوالد رابح 1434 199  1235 82 450 1966

 غبالة 2100 118  1982 3000 1150 6250

 اموع  43924 6000  37924 40587 14511 99022
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  2008توزيع املساحة املسقية عرب بلديات والية جيجل لسنة : 27جدول رقم 

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املساحة غري املسقية  النسبة
  )هكتار(

  املسقيةاملساحة   النسبة
 )هكتار(

 لزراعية الصاحلةاألراضي ا

) S.A.Uهكتار ( 

 البلدية

 العوانة 1827 322  17,62  1505  82,38

 سلمى 749 103  13,75  646  86,25

 زيامة 865 120  13,87  745  86,13

 إراقن 2138 58  2,71  2080  97,29

 جيجل 1026 145  14,13  881  85,87

 قاوس 2598 376  14,47  2222  85,53

 .ق.أمري ع 2194 638  29,08  1556  70,92

 تاكسنة 1147 53  4,62  1094  95,38

 جيملة 1733 116  6,69  1617  93,31

 بن ياجيس 985 92  9,34  893  90,66

 الطاهري 2024 638  31,52  1386  68,48

 وجانة 903 85  9,41  818  90,59

 الشحنة 782 67  8,57  715  91,43

 الشقفة 1318 541  41,05  777  58,95

 برج الطهر 307 66  21,50  241  78.50

 أوالد عسكر 344 58  16,86  286  83,14

 زيزعبد الع. س 699 78  11,16  621  88,84

 القنار 595 153  25,71  542  74,29

 بين حبييب 736 74  10,05  662  89,95

 العنصر 2276 155  6,81  2121  93,19

 واد عجول 1945 188  9,67  1757  90,33

 بلهادف 883 57  6,46  826  93,54

 امليلية 5239 1121  21,40  4118  78,60

 سطارة 3317 150  4,52  3167  95,48

 أوالد حيي 2275 105  4,62  2170  95,38

 معروف.س 1485 122  8,22  1363  91,78

 أوالد رابح 1434 199  13,88  1235  86,12

 غبالة 2100 118  5,62  1982  94,38

 اموع 43924 6000  /  37924  /
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  إلنتاج احلليب2007 إىل 2000ف من .إ.ت.و.ص/ف.ت.ض.و.وضعية ص :28 جدول رقم

 قيمة دعم الدولة قيمة اإلجنازات القيمة اإلمجالية للمشاريع املشاريع البلدية

 51670090 98452852 194674772 143 العوانة

 1766384 2189018 3925855 10 سلمى

 398293 493971 2238525 7 زيامة املنصورية

 14259868 21143998 24171817 30 إيراقن

 67565667 101508389 212375166 177 جيجل

 12258029 235275278 369495493 325 الطاهري

 132331808 247164316 359123401 233 األمري عبد القادر

 13911883 17581785 35153574 74 الشحنة

 22854063 34495790 42033905 82 وجانة

 6510962 12242478 3480040 27 أوالد عسكر

 50416106 68330048 82088293 198 تاكسنة

 115128995 175966629 279880361 302 قاوس

 25240741 42742805 49710453 65 جيملة

 7826085 9370467 26517978 48 بن ياجيس

 54394117 108374679 170215571 194 الشقفة

 6239550 7624299 8907250 29 برج الطهر

 26987709 62876626 80663189 59 القنار

 54963601 121216921 207021364 160 دي عبد العزيزسي

 57823953 95490722 124400677 164 العنصر

 19425478 36114340 52588645 63 اجلمعة بين حبييب

 34083504 59656436 78738165 78 بلهادف

 17250063 30886243 43618969 46 واد عجول

 152730111 258872825 440175896 447 امليلية

 52229959 83416045 115897854 122 أوالد حيي

 22908284 33156432 61691105 96 سطارة

 20951345 25362878 39219076 69 غبالة

 23683974 41638023 54976959 67 سيدي معروف

 12481122 23589434 30566520 41 أوالد رابح

 1188621744 2055233536 3224150873 3356 اموع

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية جيجل:  املصدر
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 تطور العمالة الزراعية بوالية جيجل :29 جدول رقم

 2008  1998  1966  البلدية

 2535  726  1345 جيجــــل

 968  176  297 منصوريـة.ز

 261  24  571 إراقــن

 896  49  344 العـوانة

 160  00  238 سلمى

 1022  132  217 تاكســنة

 2080  164  571 قـاوس

 1010  19  385 جـيملة

 963  16  265 بن ياجيس

 3675  976  1443 الطـاهري

 2519  464  774 عبد القادر. أ

 1059  84  184 وجـانة

 867  39  186 الشحـنة

 884  70  130 أوالد عســكر

 2840  537  603 الشـقفــة

 676  09  33 بـرج الطــهر

 1911  840  1075 القـنار

 1172  209  379 سيدي عبد العزيز

 1990  138  426 العنـصر

 640  18  265 واد عجـول

 1609  148  147 بين حبـييب

 841  28  41 بلهادف.ب

 2339  382  859 املـيليـة

 1443  51  202 أوالد يـحي

 1635  155  508 سـطـارة

 1130  247  825 غبالـة

 1751  69  197 سيدي معروف

 1160  82  295 أوالد رابح

 40036  5852  12805  اموع

   لوالية جيجلمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية:املصدر
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  توزيع أهم الوحدات الصناعية بوالية جيجل :30 جدول رقم
 املؤسسة  سنة التأسيس املوقع املنتوج عدد العمال

 مؤسسة اخلزف الصحي امليلية  1974 بامليلية اخلزف 439

 135 مواد كامتة
 مواد عازلة 

 طريق الصومام جيجل
1976  

 يجل الكامتة للفلنيج

 جيجـل للفليــن  1928 شارع ااهدين جيجل سدادات 92

 مؤسسة أقمصة جن جن  1964 جيجل أقمصة 68

 مؤسسة اجللود جيجل  1967 احلدادة جيجل جلود   مصنعة 191

 للصلصالية الشركة اجلزائر  1972 تنفدور امليلية الكاولني 117

 ي األماميالزجاج الواق

 الزجاج املورق

 زجاج العمارات

 الزجاج اجلانيب

 الزجاج املطبوع

 
  

314 

 سايكات الصودا

 املنطقة الصناعي

  أوالد صاحل
 األمري عبد القادر

1982  

 املؤسسة اإلفريقية للزجاج

 مركب الزجاج بالطاهري

77 
 مصربات

 
 الطاهري

 رباتاملؤسسة الوطنية العصري واملص  1972

 كوجاك

  احملطة املركزية احلرارية  1989  األشواط  توليد الكهرباء  300
  مديرية الصناعة لوالية جيجل: املصدر

  
  الصناعات الصغرية واملتوسطة بوالية جيجل :31 جدول رقم

 
 املؤسسة املوقع املنتوج عدد العمال

 جلد الغنم

 جلد البقر

 
120 

 زجلد املع

 
 امليلية

 
  مذبغة خنيفر

 

 مؤسسة كراس الشرق امليلية الكراس املدرسي 11

 
65 

 
  قطع ميكانيكية

 صناعية

 
  املنطقة الصناعية
 االمري عبد القادر

م الشركة املغاربية للميكانيكا الدقيقة .م.ذ.ش
 )SOMEMI(والصيانة الصناعية 

 املنطقة الصناعية بالط غرانيطو 92

 االمري عبد القادر

 مؤسسة عياشي للبالط

 )مكثل أبيض( رقائق الفلني

 )نعل األحدية( قوالب 

 أقراص الفلني

 
191 

 سـدادات

 
 بلغيموز العنصر

 
 م الوئام القبائل الصغرى.م.ذ.ش

  مديرية الصناعة لوالية جيجل: املصدر
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 تطور العمالة الصناعية بوالية جيجل :32 جدول رقم

 2008سنة  1998سنة  1966سنة   البلدية

 3087 2434 2416 جيجــــل

 227 175 279 منصوريـة.ز

 16 11 75 إراقــن

 241 197 323 العـوانة

 8 11 58 سلمى

 98 76 204 تاكســنة

 185 120 128 قـاوس

 41 23 22 جـيملة

 39 28 77 بن ياجيس

 873 663 690 الطـاهري

 216 195 211 عبد القادر. أ

 34 22 29  وجـانة

 48 41 39 الشحـنة

 45 30 41 د عســكرأوال

 217 153 206 الشـقفــة

 30 17 31 بـرج الطــهر

 186 47 51 القـنار

 107 78 83 سيدي عبد العزيز

 81 230 307 العنـصر

 54 34 66 واد عجـول

 102 72 81 بين حبـييب

 57 48 49 بلهادف.ب

 967 854 920 املـيليـة

 283 204 216 أوالد يـحي

 130 98 99 سـطـارة

 16 17  17 غبالـة

 279 148 148 سيدي معروف

 51 53 50 أوالد رابح

 7718 6079 6916 اموع

  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية:املصدر
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 شبكة الطرق حسب البلديات : 33 جدول رقم

 الدائرة البلدية  الطرق الوطنية الطرق الوالئية الطرق البلدية وفك العزلة )كم ( املـجمـوع 

 
  زيامة منصورية- 15.50 31.00 35.90 82.40

   ايراقن-  0  29.30  56.20  85.50

 زيامة منصورية

  العوانة- 21.50 26.00 39.00 86.50

   سلمى-  0  32.70  42.10  74.80

 العوانة

 جيجل جيجل - 18.25 3.25 34.10 55.60

  قاوس- 7.00 10.75 27.00 44.75

 
   تاكسنة-  21.00  13.80  73.60  108.40

 تاكسنة

  جيملة- 21.50 7.30 27.50 56.30

  بن ياجيس -  5.20  0  58.00  63.20

 جيملة

71.70 
38.35  
26.50  
57.50  
95.00 

35.70 
27.00  
26.50  
36.50  
22.50 

29.00 
6.20  

0  
21.0  
36.5 

7.00 
5.150  

0  
0  
0 

  الطاهري-

  القادر.ع. أ-
   وجانة-
   الشحنة-

  أوالد عسكر-
 

 الطاهري

47.28 
33.50  
15.00  
21.60 

29.00 
16.50  
10.00  
8.20 

16.80 
17.00  

0  
0 

1.48 
0  

5.00  
13.42 

  الشقفة-

   برج الطهر-
   القنار-

 العزيز.ع.س-

 الشقفة

102.10 
53.70  
56.70  
84.90 

26.10 
41.20  
54.80  
62.90 

11.50 
12.50  

0  
22.00 

14.50 
0  

1.90  
0 

 العنصر -

  بلهادف -
   اجلمعة بين حبييب-

  واد عجول-

 لعنصرا

  

 

148.20 
59.00 

82.00 
59.00 

47.00 
0 

19.20 
0 

 امليلية -

  اوالد حيي-

 امليلية

54.90 
42.00 

42.00 
42.00 

0 
0 

12.90 
0 

 معروف. س-

  اوالد رابح-

 معروف.س

76.70 
50.50 

70.20 
50.50 

0 
0 

6.50 
0 

 سطارة -

 غبالة -

 سطارة

 )كم  (امـــوع  197.00 373.60 1186.00 1756.60

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : دراملص

 حالة الطرق ببلديات والية جيجل : 34 جدول رقم
 )كلم(متدهورة  )كلم(متوسطة  )كلم (جيد ة  )كلم(الطو ل   تعيني

 1.50 23.5 94.5 119.50 43 طريق وطين رقم

  31.90 23.00 54.90 77طريق وطنيي رقم 

   17.60 17.60 27طريق وطنيي رقم 

 3.00   3.00 )مسار قدمي ( 27ق وطنيي رقم طري

 2.00   2.00  أ77طريق وطنيي رقم 

 6.50 55.40 135.10 197 اموع

   7.30 7.30 02 طريق والئي رقم

   15.00 15.00 39 طريق والئي رقم

 18.00  30.00 30.00 132 طريق والئي رقم

 13.00  24.00 24.00 ب 132 طريق والئي رقم

 13.60  20.00 20.00 135 ئي رقمطريق وال

 51.30   51.30 أ 135 طريق والئي رقم

 26.00 14.00 28.00 68.00 ب 135 طريق والئي رقم

 61.00  11.00 72.00 137 طريق والئي رقم

 19.50  3.00 22.50 أ 137طريق والئي رقم 

 7.00  17.30 24.30 ب 137 طريق والئي رقم

 3.00 3.00  6.00 147 طريق والئي رقم

  3.30  3.30 ب 147 طريق والئي رقم

  3.30  3.30 ج 147 طريق والئي رقم

   12.00 12.00 150 طريق والئي رقم

 14.00   14.00 170 طريق والئي رقم

 226.40 23.60 123.60 373.60 اموع

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر
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  سب البلديات حالة شبكة الطرق ح:35جدول رقم 

 البلدية )كم ( الطرق الوالئية   )كم ( الطرق الوطنية 

 اموع غري مغطاة مغطاة اموع غري مغطاة مغطاة

 الطرق البلدية

 31.00  31.00 15.50  15.50  زيامة منصورية-

 26.00 14.00 12.00 0  0  ايراقن-

 29.30 10.00 19.30 21.50  21.50  العوانة-

 32.70  32.70 0  0  سلمى-

 3.25  3.25 18.25  18.25 جيجل -

 10.75  10.75 7.00  7.00  قاوس-

 13.80  13.80 21.00  21.00  تاكسنة-

 7.30  7.30 21.50  21.50  جيملة-

 0  0 5.20  5.20 بن ياجيس -

 29.00  29.00 7.00  7.00  الطاهري-

 6.20  6.20 5.150  5.150 القادر.ع. أ-

 0  0 0  0  وجانة-

 21.00  21.00 0  0  الشحنة-

 36.50  36.50 0  0 أوالد عسكر-

 16.80  16.80 1.48  1.48  الشقفة-

 17.00  17.00 0  0  برج الطهر-

 0  0 5.00  5.00  القنار-

 0  0 13.42  13.42 العزيز.ع.س-

 11.50  11.50 14.50  14.50 العنصر -

 12.50  12.50 0  0 بلهادف -

 0  0 1.90  1.90  اجلمعة بين حبييب-

 22.00 9.00 13.00 0  0  واد عجول-

 47.00 9.00 38.00 19.20  19.20 امليلية -

 0  0 0  0  اوالد حيي-

 0  0 12.90  12.90 معروف. س-

 0  0 0  0  اوالد رابح-

 0  0 6.50  6.50 سطارة -

 0  0 0  0 غبالة -

 373.60 42.00 373.60 197.00  197.00 اموع

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلم464: مغطاة 

 
  كلم722: غري مغطاة 

 

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر

  معدل إشغال القسم باإلكمايل عرب بلديات والية جيجل:36جدول رقم 
 البلديات ذعدد التالمي نسبة االناث عدد امللحقات التالميذ يف احلجرة

 جيجل 12223 52.78 17 43.97

 زيامة منصورية 998 50.90 2 34.41

 اراقن 122 37.70 1 20.33

 العوانة 1158 56.04 2 36.19

 سلمى بن زيادة 0 0.00 0 

 جيملة 1817 47.99 2 47.82

 بين ياجيس 882 48.53 1 46.42

 تاكسنة 1225 50.94 2 47.12

 قاوس 2747 50.09 4 42.92

 الطاهري 7336 52.02 11 43.93

 عبد القادر.أ 3246 53.42 5 47.74

 الشحنة 777 52.77 1 40.89

 أوالد عسكر 1218 52.46 2 48.00

 وجانة 835 53.65 1 41.75

 الشقفة 2880 51.32 5 37.89

 برج الطهر 235 47.23 1 29.38

 عبد العزيز.س 846 52.72 2 27.29

 رالقنا 863 50.64 1 43.15

 العنصر 2180 51.06 4 36.33

 اجلمعة بين حبييب 726 55.79 1 51.86
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 واد عجول 360 44.17 1 27.69

 بلهادف 898 51.34 2 44.90

 امليلية 6572 53.00 10 46.61

 أوالد حيي 1599 48.59 3 48.45

 سطارة 1358 49.93 3 38.80

 غبالة 281 49.82 1 46.83

 روفسيدي مع 2086 47.84 3 47.41

 أوالد رابح 819 49.21 1 54.60

 جمموع الوالية 56287 51.68 89 43.20

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر

  

 معدل إشغال القسم بالتعليم األساسي عرب بلديات والية جيجل :37جدول رقم 

 ــاتالبلدي عدد التالميذ %نسبة اإلناث  عدد املدارس عدد احلجرات تالميذ يف احلجرة

 جيجل 16242 47.25 38 331 49.07

 زيامة منصورية 1298 48.69 7 44 29.50

 اراقن 367 46.87 6 22 16.68

 العوانة 1410 48.65 9 46 30.55

 سلمى 80 45.00 3 10 8.00

 جيملة 2540 47.80 13 73 34.79

 بين ياجيس 1599 46.53 11 56 28.55

 تاكسنة 1970 48.63 19 90 21.89

 قاوس 3528 46.34 14 94 37.53

 الطاهري 9461 47.13 29 234 40.43

 اإلمري عبد القادر 479 46.50 12 103 46.58

 الشحنة 1020 47.45 8 43 23.72

 أوالد عسكر 2126 46.14 10 49 43.39

 وجانة 1111 45.99 6 36 30.86

 الشقفة 3275 46.32 16 106 30.90

 ربرج الطه 557 44.34 9 39 14.28

 سيدي عبد العزيز 1077 45.96 6 43 25.05

 القنار 1770 46.89 7 55 32.18

 العنصر 2302 47.09 15 85 27.08

 اجلمعة بين حبييب 202 47.55 11 70 29.74

 واد عجول 493 46.04 4 23 21.43

 بلهادف 1410 48.58 10 55 25.64

 امليلية 10047 46.97 41 238 42.21

 أوالد حيي 3076 47.95 16 75 41.01

 سطارة 1843 48.51 8 53 34.77

 غبالة 683 50.37 9 34 20.09

 سيدي معروف 2895 48.60 21 91 31.81

 أوالد رابح 1774 47.46 13 54 32.85

 جمموع الوالية 80834 47.23 371 2252 35.89

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر
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  ط بشبكة الكهرباء عرب بلديات والية جيجلمعدل الرب: 38جدول رقم 
  

 البلديات
  )%( نسبة الربط بالكهرباء 

 2008لسنة 

 96,2 جيجل

 94,7 زيامة منصورية

 85,5 اراقن

 95,9 العوانة

 92,6 سلمى بن زيادة

 95,7 تاكسنة

 97,9 قاوس

 92,6 جيملة

 94,1 بن ياجيس

 97,6 الطاهري

 95,9 عبد القادر.أ

 97,6 وجانة

 96,4 الشحنة

 97,5 أوالد عسكر

 96,9 الشقفة

 95,6 برج الطهر

 98,7 القنار

 97 عبد العزيز.س

 97 العنصر

 97,3 واد عجول

 95,9 اجلمعة بين حبييب

 97,6 بلهادف

 96,6 امليلية

 96,4 اوالد حيي

 98 سطارة

 94,9 غبالة

 97,4 سيدي معروف

 94,5 أوالد رابح

 96,6 اموع

  الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر                                                            
  

  البلديات املستفيدة من الغاز الطبيعي : 39جدول رقم 

  نسبة الربط  البلديات

  77,6  جيجل
  66,2  الطاهري
  46,1  امليلية
  39,3  العنصر
  58,3  القنار

  50,8  سيدي عبد العزيز
  19,2  ين حبييباجلمعة ب

  36,7  سطارة
  49,9  قاوس

  30,7  األمري عبد القادر
  31,8  الشقفة

  46,05  الـمجموع
  مديرية الصناعة واملناجم لوالية جيجل+ الديوان الوطين لإلحصاء : ملصدرا
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  معدل الربط باملياه الصاحلة للشرب عرب بلديات الوالية :40جدول رقم 

  
 البلديات

لصاحلة معدل الربط باملياه ا
  )%( للشرب

  1998لسنة 

معدل الربط باملياه الصاحلة 
  )%( للشرب

 2008لسنة

 89,3  85,1 جيجل

 89,5  67 زيامة منصورية

 45,1  24 اراقن

 69,7  62,6 العوانة

 43,6  12,8 سلمى بن زيادة

 55,8  30,6 تاكسنة

 89,9  55,3 قاوس

 65,3  16,8 جيملة

 7,5  4,9 بن ياجيس

 83,1  84,9 الطاهير

 71,4  61,9 عبد القادر.أ

 81,1  2,2 وجانة

 70,8  49,2 الشحنة

 8.3  3,2 أوالد عسكر

 76,5  67 الشقفة

 26,8  15,5 برج الطهر

 89  49,7 القنار

 72,2  54,9 عبد العزيز.س

 59,1  52,7 العنصر

 76,2  663 واد عجول

 39,6  20,4 الجمعة بني حبيبي

 30,2  8,3 بلهادف

 69,4  54,7 الميلية

 14,4  11,9 اوالد يحي

 77,8  54,3 سطارة

 62,5  26,5 غبالة

 47,7  31,1 سيدي معروف

 36,6  15,2 أوالد رابح

 70,7  55,7 المجموع

  الديوان الوطين لإلحصاء:املصدر
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  معدل الربط بشبكة التطهري عرب بلديات والية جيجل: 41جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاجلة شخصية+مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية:املصدر

  

 معدل الربط جمموع البلدية البلديات

  1998نة لس )%( 
معدل الربط جمموع 

 البلدية

 2008لسنة  )%( 

 88,8  82,9 جيجل

 74,2  58,4 زيامة منصورية

 31  20,2 اراقن

 71,8  43,8 العوانة

 44,5  22,8 سلمى بن زيادة

 54,7  24,9 تاكسنة

 83  55,2 قاوس

 33,7  24,4 جيملة

 5,6  2 بن ياجيس

 79,7  62,1 الطاهري

 61,3  44,2 عبد القادر.أ

 35,5  9,1 وجانة

 31,9  24,3 الشحنة

 9,8  5,6 أوالد عسكر

 50,9  37,1 الشقفة

 20  7,2 برج الطهر

 57,7  47,8 القنار

 63,5  41,7 عبد العزيز.س

 48,2  44,6 العنصر

 21,1  15,8 واد عجول

 28,7  10,3 اجلمعة بين حبييب

 9,1  3,4 بلهادف

 62,3  42,5 امليلية

 13,2  2,6 اوالد حيي

 68,6  49,8 ارةسط

 28,1  20,8 غبالة

 37,7  27,6 سيدي معروف

 12,8  7,1 أوالد رابح

 61,6  45,7 اموع
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  توزيع املؤسسات التعليمية بوالية جيجل: 42جدول رقم 
مجموع المؤسسات 

  ميةالتعلي
عدد ثانويات التعليم   عدد المتقنات

  العام والتكنولوجي
عدد مؤسسات الطور   عدد الملحقات

  األول والثاني
 البلديــات

 جيجل 38 17 6 1 62

 زيامة منصورية 7 2 1  10

 اراقن 6 1   7

 العوانة 9 2 1  12

 سلمى 3 0   3

 جيملة 13 2 1  16

 بني ياجيس 11 1   12

 سنةتاك 19 2 1  22

 قاوس 14 4 1  19

 الطاهير 29 11 4 1 45

 اإلمير عبد القادر 12 5 1  18

 الشحنة 8 1   9

 أوالد عسكر 10 2   12

 وجانة 6 1   7

 الشقفة 16 5 2  23

 برج الطهر 9 1   10

 سيدي عبد العزيز 6 2 1  9

 القنار 7 1   8

 العنصر 15 4 2  21

 الجمعة بني حبيبي 11 1   12

 واد عجول 4 1   5

 بلهادف 10 2   12

 الميلية 41 10 2 1 54

 أوالد يحي 16  3   19

 سطارة 8 3 1  12

 غبالة 9 1   10

 سيدي معروف 21 3 1  25

 أوالد رابح 13 1   14

 مجموع الوالية 371 89 25 3 488

  

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر                                                                                                           
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  معدل إشغال القسم ونسبة التأطريعرب بلديات والية جيجل: 43جدول رقم 

التأطري الـنسبة 
  بالثانوي

التأطري ةبنـس
  باإلكمايل

معدل إشغال القسم   نسبة التأطري باالبتدائي
  بالتعليم الثانوي

ل إشغال القسم معد
  للطور اإلكمايل

معدل إشغال القسم 
  للطور االبتدائي

  البلديات

  جيجل  49.07 43.97  31,9  23.89  20.37  18.56
  زيامة منصورية  29.50 34.41  18  17.54  20.79  19.16

  اراقن  16.68 20.33  0  15.96  13.56  
  العوانة  30.55 36.19  25  18.80  19.97  16.49

  سلمى بن زيادة  8.00  0  8.89  0.00  
  جيملة  34.79 47.82  24  20.99  29.79  21.46

  بين ياجيس  28.55 46.42  0  20.77  22.62  
  تاكسنة  21.89 47.12  18  16.55  23.56  21.76
  قاوس  37.53 42.92  29  21.91  20.97  19.18
  الطاهري  40.43 43.93  40  22.11  20.72  19.03
  قادرعبد ال.أ  46.58 47.74  35  25.25  22.23  21.88

  الشحنة  23.72 40.89  0  17.29  23.55  
  أوالد عسكر  43.39 48.00  0  22.38  24.36  
  وجانة  30.86 41.75  0  20.57  20.88  

  الشقفة  30.90 37.89  24  19.15  20.00  20.96
  برج الطهر  14.28 29.38  0  13.26  13.58  

  عبد العزيز.س  25.05 27.29  33  17.37  19.23  21.51
  القنار  32.18 43.15  0  21.59  19.61  

  العنصر  27.08 36.33  30  20.93  20.76  22.30
  اجلمعة بين حبييب  29.74 51.86  0  21.92  22.00  
  واد عجول  21.43 27.69  0  17.00  18.00  
  بلهادف  25.64 44.90  0  18.08  22.45  

  امليلية  42.21 46.61  35  22.28  22.28  18.74
  أوالد حيي  41.01 48.45  0  23.48  24.60  

  سطارة  34.77 38.80  24  21.18  23.02  21.16
  غبالة  20.09 46.83  0  15.88  18.73  

  سيدي معروف  31.81 47.41  22  18.92  23.98  24.25
  أوالد رابح  32.85 54.60  0  20.16  28.24  

  جمموع الوالية  35.89 43.20  13,89  21.35  21.54  19.21

  2008الدليل اإلحصائي لوالية جيجل : املصدر                                                                                                             
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  توزيع مراكز التكوين املهين :44جدول رقم 
  عدد املتربصني

  عدد األقسام  عدد املتخرجني
  اموع  منهم االناث

  املراكز  الطاقة

  الوطين املتخصصاملعهد   300  894  550  29  258

  ذكور/مركز جيجل   450  403  101  18  427

  مركزامليلية  375  472  183  11  340

  مركزالطاهري  300  318  125  15  147

  اناث/مركزجيجل   350  584  584  23  478

  زيامة منصورية مركز  250  281  75  13  127

  العنصر مركز  250  219  123  10  101

  يزمركزسيدي عبد العز  200  160  71  09  121

  مركزالعوانة  200  129  35  06  104

  ملحقة تاسوست  100  206  99  10  135

  ملحقة جيملة  100  152  31  08  33

  ملحقة قاوس  100  96  51  05  107

  مركزالشقفة  200  170  90  08  144

  مركزسيدي معروف  200  161  84  10  98

  ملحقة غريانة  100  96  51  08  197

  مركز أوالد عسكر  100  18  14  02  06

  2امليلية  300  75  00  03  00
  امـــوع  3875  4434  2267  188  2823

  2008الدليل اإلحصائي لسنة :  ملصدرا                                                                                                
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  توى التنميةمؤشرات مصفوفة تفاوت مس :45جدول رقم 

مواليد  مواليد أحياء البلدية
 أموات

جراحو  املساحة السكان
 أسنان

جمموع  أطباء خمتصون أطباء عامون صيادلة
الصيادلة+األطباء  

 عيادة

 جيجل
4617 128 131470 62,38 60 60 91 79 

290 

2 

 0 4 4 4 102,31 13549 0 4 زيامة
12 

0 

 1 1 0 0 143,7 4624 0 11 اراقن
2 

0 

وانةالع  71 0 13141 127,94 2 2 3 0 
7 

0 

 0 1 0 0 133,32 1767 0 2 سلمى
1 

0 

 0 6 3 4 125,79 17060 0 21 تاكسنة
13 

0 

 0 6 6 5 51,92 24425 0 11 قاوس
17 

0 

 0 4 3 3 65,28 17695 0 50 جيملة
10 

1 

 0 3 0 0 80.09 11818 0 55 بن ياجيس
3 

0 

 26 57 28 28 64,88 76284 0 2738 الطاهري
139 

2 

القادر.األمريع  7 0 36168 50,52 9 7 8 0 
24 

0 

 0 2 1 0 53,66 9786 0 3 وجانة
3 

0 

 0 1 0 1 87,24 10831 2 24 الشحنة
2 

0 

 0 4 1 0 94,21 14694 0 70 أوالد عسكر
5 

0 

 0 6 6 7 52,46 28720 0 12 الشقفة
19 

0 

 0 1 0 0 68,17 5689 0 5 برج الطهر
1 

0 

 0 4 4 2 56,53 15943 0 6 القنار
10 

0 

العزيز.ع.س  5 0 10380 50,47 5 6 4 0 
15 

0 

 1 10 5 8 97,44 21519 0 33 العنصر
24 

0 

 0 0 1 0 53,37 5134 0 3 وادي عجول
1 

0 

 0 2 4 3 48,75 14711 0 21 بين حبييب
9 

0 

 0 4 2 1 64,38 12405 0 60 بلهادف
7 

0 

 24 50 22 25 206,28 79543 55 2495 امليلية
121 

1 

 0 4 0 4 134,37 20078 0 36 أوالد حيي
8 

0 

 0 7 3 3 57,63 15686 0 114 سطارة
13 

1 

 0 1 0 0 126,70 5302 0 10 غبالة
1 

0 

معروف/س  113 0 21897 61,89 3 3 5 0 
11 

0 

 0 0 1 1 74,95 11426 0 53 أوالد رابح
2 

0 

 131 289 169 176 2.396,63 651745 185 10650 جمموع الوالية
765 

7 
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عدد  البلدية
 األقسام

عدد تالميذ 
 باالبتدائي

عدد تالميذ 
 باإلكمايل

تالمبذ 
إناث 

 باإلكمايل

عدد 
التالميذ 
 بالثانوي

تالمبذ 
إناث 

 بالثانوي

املساحة 
الزراعية 
 املستغلة

املساحة 
الزراعية 

 الـمسقية

حجم االستثمارات 
)دج(املوجهة  

عدد 
العمليات 

 االستثمارية

يجلج  
331 16242 12223 

6451 

7033 
4281 

1026 145 385.700.000 40 

 278 479 508 998 1298 44 زيامة
865 120 66.600.000 29 

 0  46 122 367 22 اراقن
2138 58 54.400.000 25 

 352 577 649 1158 1410 46 العوانة
1827 322 53.500.000 16 

 0  0 0 80 10 سلمى
749 103 20.600.000 04 

 413 751 872 1817 2540 73 تاكسنة
1147 53 52.050.000 14 

 0  428 882 1599 56 قاوس
2598 376 62.800.000 10 

 364 544 624 1225 1970 90 جيملة
1733 116 59.800.000 11 

 645 978 1376 2747 3528 94 بن ياجيس
985 92 51.100.000 07 

 3109 4967 3816 7336 9461 234 الطاهري
2024 638 156.600.000 13 

القادر.األمريع  103 479 3246 1734 1116 748 
2194 638 91.200.000 10 

 0  410 777 1020 43 وجانة
903 85 56.700.000 11 

 0  639 1218 2126 49 الشحنة
782 67 58.500.000 11 

 0  448 835 1111 36 أوالد عسكر
344 58 52.700.000 16 

 905 1509 1478 2880 3275 106 الشقفة
1318 541 77.900.000 14 

 0  111 235 557 39 برج الطهر
307 66 47.300.000 07 

 639 968 446 846 1077 43 القنار
595 153 58.200.000 10 

العزيز.ع.س  55 1770 863 437  0 
699 78 55.050.000 12 

 1163 1762 1113 2180 2302 85 العنصر
2276 155 76.900.000 13 

دي عجولوا  70 202 726 405  0 
1945 188 40.800.000 12 

 0  159 360 493 23 بين حبييب
736 74 62.200.000 11 

 0  461 898 1410 55 بلهادف
883 57 68.800.000 14 

 1890 3355 3483 6572 10047 238 امليلية
5239 1121 176.500.000 24 

 0  777 1599 3076 75 أوالد حيي
2275 105 73.400.000 08 

 420 677 678 1358 1843 53 سطارة
3317 150 74.700.000 13 

 0  140 281 683 34 غبالة
2100 118 47.200.000 07 

معروف/س  91 2895 2086 998 873 602 
1485 122 65.100.000 09 

 0  403 819 1774 54 أوالد رابح
1434 199 39.700.000 10 

 15852 25589 29089 56287 80834 2252 جمموع الوالية
43924 6000 2.186.000.000 381 
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طول الطرق  البلدية
 الوطنية

طول الطرق 
 الوالئية

طول الطرق 
 البلدية

املنشآت 
 الرياضية

عدد 
 املكتبات

مراكز  قاعة السينما
 ثقافية

املدارس 
 القرآنية

النشطات 
 التجارية

مركز 
 صحي

 جيجل
18.25 3.25 34.10 26 01 03 01 10 6675 0 

 31.00 15.50 زيامة
 

35.90 03 0 0 01 02 340 1 

 1 17 0 0 0 01 02 56.20 29.30 0 اراقن

 1 271 01 01 0 0 03 39.00 26.00 21.50 العوانة

  18 0 0 0 0 0 42.10 32.70 0 سلمى

 2 349 02 0 0 0 02 73.60 13.80 21.00 تاكسنة

 1 738 04 0 0 0 03 27.00 10.75 7.00 قاوس

  391 10 01 0 0 02 27.50 7.30 21.50 جيملة

 1 186 08 01 0 0 02 58.00 0 5.20 بن ياجيس

 1 3223 06 0 01 0 14 35.70 29.00 7.00 الطاهري

القادر.األمريع  5.150 6.20 27.00 05 0 0 01 06 967 0 

 0 137 02 0 0 0 04 26.50 0 0 وجانة

 1 115 02 01 0 0 03 36.50 21.0 0 الشحنة

د عسكرأوال  0 36.5 22.50 04 0 0 0 0 146 0 

 1 299 01 0 0 0 03 29.00 16.80 1.48 الشقفة

 0 26 0 0 0 0 0 16.50 17.00 0 برج الطهر

 0 388 02 0 0 0 03 10.00 0 5.00 القنار

العزيز.ع.س  13.42 0 8.20 02 0 0 01 01 312 1 

 2 562 04 01 0 0 03 26.10 11.50 50. 14 العنصر

جولوادي ع  0 22 62.90 01 0 0 0 02 92 0 

 0 270 01 01 0 0 01 54.80 0 1.90 بين حبييب

 1 123 02 0 0 0 01 41.20 12.50 0 بلهادف

 1 3416 08 0 01 01 06 82.00 47.00 19.20 امليلية

 1 299 05 0 0 0 02 59.00 0 0 أوالد حيي

 0 319 05 0 0 0 01 70.20 0 6.50 سطارة

 0  02 01 0 0 02 50.50 0 0 غبالة

معروف/س  12.90 0 42.00 01 01 0 01 02  1 

 1  03 0 0 0 02 42.00 0 0 أوالد رابح

 21  97 12 05 04 100 1186.00 373.60 197.00 جمموع الوالية
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الكثافة  البلدية
 السكانية

وفاة قبل 
 الوالدة

/1000 
 مولود

الزيادة 
 الطبيعية

معدل 
األشخاص 

املسكن/  

 عدد األطباء
1000/الصيادلة+  

مراكز صحية 
وعيادة متعددة 

/اخلدمات
1000 

نسبة 
الزراعية.م.  

الكلية/  

املسقية.م.نسبة  
الكلية/  

نسبة 
العاملني 

يف 
 الزراعة

نسبة 
العاملني 

يف 
 الصناعة

 2108 جيجل
28 

3895 5,96 

2,21 0,02 16,45 2,32 6,67 11,16 

 132 زيامة
0 -39  6,37 

0,89 0,07 8,45 1,17 22,25 14,16 

 32 اراقن
0 -10  6,96 

0,43 0,22 14,88 0,40 20,98 11,09 

 103 العوانة
0 -80  6,09 

0,53 0,08 14,28 2,52 21,31 9,51 

 13 سلمى
0 -1  6,29 

0,57 0,00 5,62 0,77 31,43 15,72 

 136 تاكسنة
0 -46  6,64 

0,76 0,12 9,12 0,42 24,00 12,68 

 470 قاوس
0 -46  6,81 

0,70 0,04 50,04 7,24 27,47 9,31 

 271 جيملة
0 -9  7,54 

0,57 0,06 26,55 1,78 23,98 8,55 

 148 بن ياجيس
0 16 6,34 

0,25 0,08 12,30 1,15 38,60 4,73 

 1176 الطاهري
0 2344 6,56 

1,82 0,04 31,20 9,83 16,27 7,97 

القاد.األمريع
 ر

716 

0 

-116  7,20 

0,66 0,00 43,43 12,63 30,97 8,18 

ةوجان  182 
0 -50  7,40 

0,31 0,00 16,83 1,58 27,32 11,04 

 124 الشحنة
83 -8  7,45 

0,18 0,09 8,96 0,77 30,15 9,49 

 156 أوالد عسكر
0 28 7,10 

0,34 0,00 3,65 0,62 29,95 9,25 

 547 الشقفة
0 -78  6,54 

0,66 0,03 25,12 10,31 33,96 9,16 

 83 برج الطهر
0 -28  6,61 

0,18 0,00 4,50 0,97 29,90 8,76 

 282 القنار
0 -111  6,84 

0,63 0,00 10,53 2,71 38,37 8,37 

العزيز.ع.س  206 
0 -70  6,46 

1,45 0,10 13,85 1,55 26,91 6,34 

 221 العنصر
0 -71  6,35 

1,12 0,09 23,36 1,59 30,89 6,25 

 96 وادي عجول
0 -21  5,79 

0,19 0,00 36,44 3,52 27,74 6,59 

 302 بين حبييب
0 -46  6,75 

0,61 0,00 15,10 1,52 26,71 10,46 

 193 بلهادف
0 14 6,47 

0,56 0,08 13,72 0,89 24,37 4,11 

 386 امليلية
22 2107 7,08 

1,52 0,03 25,40 5,43 11,54 8,25 

 149 أوالد حيي
0 -1  6,71 

0,40 0,05 16,93 0,78 35,78 9,40 

 272 سطارة
0 83 7,00 

0,83 0,06 57,56 2,60 39,08 4,52 

 42 غبالة
0 -16  6,38 

0,19 0,00 16,57 0,93 52,12 2,03 

معروف/س  354 
0 54 6,55 

0,50 0,05 23,99 1,97 32,99 14,28 

 152 أوالد رابح
0 21 6,58 

0,18 0,09 19,13 2,66 47,62 4,64 

 جمموع الوالية
272 17 

7715 6,57 
1,17 0,04 

 
2,50 21,77 9,12 
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نسبة  البلدية

لعاملني يف ا
 اخلدمات

نسبة 
العاملني يف 

البناء 
واألشغال 
 العمومية

معدل 
 التشغيل

معدل 
 البطالة

معدل الربط 
 بشبكة املياه

معدل الربط 
بشبكة 
 الصرف

معدل الربط 
 بالكهرباء

معدل الربط 
 بالغاز

كثافة الطرق 
الوطنية 
 املعبدة

كثافة الطرق 
الوالئية 
 املعبدة

 جيجل
54,63 27,54 28,90 

18,13 
99 98 100 13,76 

29,26 17,81 

 30,30 15,15 00 100 86 90 11,02 32,11 29,43 34,16 زيامة

   00 76 100 100 15,14 26,90 23,79 44,13 اراقن

 20,39 0,00 00 88 73 85 11,21 32,00 20,21 48,97 العوانة

 120,93 16,80 00 74 80 80 15,45 28,81 15,32 37,52 سلمى

 24,53 0,00 00 98 100 100 18,83 24,96 17,75 45,56 تاكسنة

 65,71 16,69 15,07 99 86 90 9,54 31,01 21,06 42,16 قاوس

 153,57 13,48 00 99 25 95 19,06 23,80 17,76 49,72 جيملة

 33,95 32,94 00 95 20 15 27,62 21,11 19,92 36,75 بن ياجيس

 0,00 6,49 11,65 100 85 100 14,08 29,62 27,51 48,26 الطاهري

القادر.األمريع  33,26 27,59 22,49 19,63 100 90 99 6,81 10,79 12,27 

 120,39 10,19 00 88 50 65 11,06 39,61 24,66 36,97 وجانة

 0,00 0,00 00 100 60 80 13,3 26,55 22,84 37,52 الشحنة
 24,07 0,00 00 100 50 0 25,1 20,09 24,56 36,25 أوالد عسكر

 38,74 0,00 10,45 100 53 80 15,24 29,12 17,39 39,49 الشقفة

 32,02 2,82 00 97 12 40 14,81 39,74 20,74 40,60 برج الطهر

 24,94 0,00 8,24 100 52 95 10,19 31,24 16,04 37,22 القنار

العزيز.ع.س  42,70 24,06 41,97 9,14 60 63 99 12,22 8,84 0,00 

 0,00 26,59 6,68 95 60 86 10,48 29,94 18,00 44,85 العنصر

 11,80 51,46 00 100 25 81 12,15 44,94 21,89 43,78 وادي عجول

 41,22 0,00 4,48 100 73 56 10,22 40,96 24,15 38,69 بين حبييب

 0,00 3,90 00 100 60 80 15,17 27,82 26,37 45,15 بلهادف

 19,42 0,00 7,37 94 50 78 24,96 25,48 24,06 56,15 امليلية

 22,78 9,31 00 100 6 05 20,93 20,09 19,41 35,41 أوالد حيي

 0,00 0,00 6,81 100 90 95 22,55 26,67 16,44 39,96 سطارة

 0,00 11,28 00 100 66 99 11,22 40,89 16,97 28,87 غبالة

معروف/س  31,99 20,74 24,24 14,55 42 42 100 00 0,00 0,00 

 0,00 20,84 00 99 70 35 33,11 21,32 17,12 30,62 أوالد رابح

 0,00 0,00  98 68 99 16,98 28,21 23,60 45,50 جمموع الوالية
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كثافة الطرق  البلدية
 البلدية املعبدة

القسم /التالميذ.ع
 باالبتدائي

القسم /التالميذ.ع
 باإلكمايل

نسبة الفتيات 
 باإلكمايل

نسبة الفتيات 
 بالثانوي

املنشآت 
ةالثقافي  

املنشآت 
 الرياضية

نسبة 
 االستثمارات

 جيجل
54,66 49,07 

43,97 
52,78 60,87 15 

26 

17,64 

 زيامة
35,09 29,50 34,41 50,90 58,04 3 

03 
3,05 

 اراقن
 16,68 20,33 37,70 0 1 

02 
2,49 

 العوانة
39,11 30,65 36,19 56,04 61,01 2 

03 
2,45 

 سلمى
30,48 8,00 0 0 0 0 

0 
0,94 

ةتاكسن  
31,58 34,79 47,82 47,99 54,99 2 

02 
2,38 

 قاوس
58,51 28,55 46,42 48,53 0 4 

03 
2,87 

 جيملة
52,00 21,89 47,12 50,94 66,91 11 

02 
2,74 

 بن ياجيس
42,13 37,53 42,92 50,09 65,95 9 

02 
2,34 

 الطاهري
72,42 40,43 43,93 52,02 62,59 7 

14 
7,16 

القادر.األمريع  
55,02 4,65 47,74 53,42 67,03 7 

05 
4,17 

 وجانة
53,44 23,72 40,89 52,77 0 2 

04 
2,59 

 الشحنة
49,39 43,39 48,00 52,46 0 3 

03 
2,68 

 أوالد عسكر
41,84 30,86 41,75 53,65 0 0 

04 
2,41 

 الشقفة
23,88 30,90 37,89 51,32 59,97 1 

03 
3,56 

 برج الطهر
55,28 14,28 29,38 47,23 0 0 

0 
2,16 

 القنار
24,20 25,05 27,29 52,72 66,01 2 

03 
2,66 

العزيز.ع.س  
17,69 32,18 43,15 50,64 0 2 

02 
2,52 

 العنصر
16,25 27,08 36,33 51,06 66,00 5 

03 
3,52 

 وادي عجول
26,79 2,89 51,86 55,79 0 2 

01 
1,87 

 بين حبييب
117,86 21,43 27,69 44,17 0 2 

01 
2,85 

 بلهادف
112,41 25,64 44,90 51,34 0 2 

01 
3,15 

 امليلية
64,00 42,21 46,61 53,00 56,33 10 

06 
8,07 

 أوالد حيي
39,75 41,01 48,45 48,59 0 5 

02 
3,36 

 سطارة
43,91 34,77 38,80 49,93 62,04 5 

01 
3,42 

 غبالة
121,81 20,09 46,83 49,82 0 3 

02 
2,16 

معروف/س  
39,86 31,81 47,41 47,84 68,96 4 

01 
2,98 

 أوالد رابح
67,86 32,85 54,60 49,21 0 3 

02 
1,82 

 جمموع الوالية
56,04 35,89 43,20 51,68 61,95 118 

100 100 
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نسبة العمليات  البلدية
 االستثمارية

نسبة املساكن 
 املنجزة

جمموع املراكز 
العيادات+الصحية  

 جيجل
10,50 22,13 2 

 1 3,24 7,61 زيامة

 1 0,73 6,56 اراقن

 1 3,40 4,20 العوانة

 0 0,72 1,05 سلمى

 2 4,16 3,67 تاكسنة

 1 3,17 2,62 قاوس

 1 2,04 2,89 جيملة

 1 2,05 1,84 بن ياجيس

 3 10,63 3,41 الطاهري

القادر.األمريع  2,62 4,09 0 

 0 1,67 2,89 وجانة

 1 1,41 2,89 الشحنة

 0 2,00 4,20 أوالد عسكر

 1 3,08 3,67 الشقفة

 0 1,07 1,84 برج الطهر

 0 1,88 2,62 القنار

العزيز.ع.س  3,15 1,55 1 

 2 3,41 3,41 العنصر

 0 1,11 3,15 وادي عجول

 0 1,83 2,89 بين حبييب

 1 1,57 3,67 بلهادف

 2 13,11 6,30 امليلية

 1 1,91 2,10 أوالد حيي

 1 2,18 3,41 سطارة

 0 0,73 1,84 غبالة

معروف/س  2,36 3,22 1 

 1 1,90 2,62 أوالد رابح

 28  100 جمموع الوالية

  2008الدليل اإلحصائي : املصدر 
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تطور أحجام السكان باملراكز العمرانية لبلدييت جيجل والطاهري: 46جدول رقم  

  
  

  الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر
  

   لبلدية جيجلتطور معدالت النمو بالتجمعات السكانية: 47جدول رقم
  املنطقة املبعثرة  التجمع الثانوي  التجمع الرئيسي  السنوات

77-87  5,66  -3,10  -9,87  
87-98  4,67  12,44  -5,25  

98-2008  2,11  -14,28  -2,5  
  معاجلة شخصية: املصدر

  تطور معدالت النمو بالتجمعات السكانية لبلدية الطاهري: 48جدول رقم 
  املنطقة املبعثرة  مع الثانويالتج  التجمع الرئيسي  السنوات

77-87  9,37  16,68  -8,74  
87-98  6,93  2,14  -1,48  

98-2008  1,43  1,5  -0,8  
 معاجلة شخصية: املصدر

  تطور معدالت النمو بالتجمعات السكانية لبلدية امليلية: 49جدول رقم 

معدل النمو (08-98) سكان 2008 معدل النمو (98-87) سكان98 معدل النمو (87-77) سكان 87 سكان 77  املراكز   السنوات
1,59 45945 4,80 39196 5.17 24027 13392 الرئيسي
3,62 26801 6,63 18578 ــــ 9330 ـــ الثانوي
-7,23 5341 -6,17 11389 -4,01 21559 33749 املنطقة املبعثرة 
1,21 78087 6,88 69163 -3,01 33749 47141 البلدية

 معاجلة شخصية:                                                                                                 املصدر                                             

  
  امليليةتطور صايف اهلجرة باملراكز العمرانية لبلدية  : 50جدول رقم

صايف اهلجرة (08-98) سكان 2008 صايف اهلجرة (98-87) سكان98 صايف اهلجرة  (87-77) سكان 87 سكان 77  املراكز   السنوات 
85,68 45945 993,07 39196 724,92 24027 13392 الرئيسي
420,24 26801 851,00 18578 ــ 9330 ـــ الثانوي
-11,83 5341 178,32 11389 297,13 21559 33749 املنطقة املبعثرة 
624,44 78087 227,00 69163 278,89 33749 47141   البلدية

  يةمعاجلة شخص: املصدر
  جرة باملراكز العمرانية لبلدية جيجلتطور صايف اهل: 51 جدول رقم

 
  2008-98صايف اهلجرة  98-87صايف اهلجرة   87-77صايف اهلجرة   املراكز

  756,62  2697,55  2130,55  املركز الرئيسي
  280,65-  2072,7  18,4  املراكز الثانوية
  10,61  271,5  170,1-  املنطقة املبعثرة

  504,26-  4429  11781,4  البلدية
  ة شخصيةمعاجل: املصدر

  
  
  
  

  عدد السكان
  املنطقة املبعثرة  التجمع الثانوي  التجمع الرئيسي

  السنوات

  الطاهري  جيجل  الطاهري  جيجل  الطاهري  جيجل
1977  35065  8311  1655  1014  15546  26658  
1987  62793  22990  1210  11238  5271  10436  
1998  106306  51311  6465  14245  2907  1539  
2008  131513  59250  1077  16706  2249  1411  
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 تطور صايف اهلجرة باملراكز العمرانية لبلدية الطاهري: 52 جدول رقم

  2008-98صايف اهلجرة  98-87صايف اهلجرة   87-77صايف اهلجرة   املراكز
  242,35  3491,8  2711,16  املركز الرئيسي
  2461  85,12  6502,62  املراكز الثانوية
  4,88-  2635,4-  227-  املنطقة املبعثرة

  2476,05-  4648  404,91  لديةالب
  معاجلة شخصية: املصدر

  
  1998عدد الوافدين إىل األقطاب احلضرية الرئيسية بوالية جيجل لسنة: 53 جدول رقم

  
عدد الوافدين إىل األقطاب احلضرية لبلدية   عدد الوافدين إىل األقطاب احلضرية لبلدية  جيجل  البلديات

  الطاهري
  ضرية لبلدية امليلية إىل األقطاب احلنعدد الوافدي

  976  1233  ـــــ جيجل
  7  23 246 إيراقن
  18  45  2036 العوانة
  25  26  306 زيامة

  94  ـــ  381 الطاهري
  23  174  87 األمري
  27  1032  195 الشقفة
  43  1567  114 الشحنة
  ــــ  241  200 امليلية

  66  6  42 معروف.س
  96  5  39 سطارة
  169  183  138 العنصر

  12  80  119 لعزيزعبد ا.س
  0  65  612 قاوس
  5  9  0 غبالة

  17  35  47 بلهادف.ب
  1  289  1060 جيملة
  2  220  714 سلمى

  13  402  27 أوالد عسكر
  0  62  8 القنار

  381  24  18 أوالد حيي
  1  43  422 بين ياجيس

  0  10  9 خريي واد عجول
  6  332  4873 تاكسنة

  0  22  24 اجلمعة بين حبييب
  0  84  23 برج الطهر
  0  2  5 أوالد رابح

  1  302  36 وجانة
  1983  1511  11782 اموع

  1998الديوان الوطين لإلحصاء لسنة : املصدر
 

  1998عدد املغادرين من األقطاب احلضرية الرئيسية بوالية جيجل لسنة: 54جدول رقم                                                 
عدد الوافدين إىل األقطاب احلضرية لبلدية    األقطاب احلضرية لبلدية  جيجلعدد الوافدين إىل  البلديات

  الطاهري
   إىل األقطاب احلضرية لبلدية امليليةنعدد الوافدي

 200 381  ـــــ جيجل

  0  0  10 إيراقن
  31  41  934 العوانة
  13  15  169 زيامة

  241  ـــ  1233 الطاهري
  14  481  377 األمري
  40  262  78 الشقفة
  17  58  394 الشحنة
  ــــ  94  976 امليلية

  238  4  66 معروف.س
  358  4  62 سطارة
  78  12  128 العنصر
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  80  175  82 عبد العزيز.س
  17  27  502 قاوس
  0  8  3 غبالة

  11  3  66 بلهادف.ب
  2  3  46 جيملة
  3  6  13 سلمى

  336  6  49 أوالد عسكر
  12  82  807 القنار

  96  1  447 أوالد حيي
  0  1  11 يسبين ياج

  10  4  29 خريي واد عجول
  2  6  415 تاكسنة

  8  0  18 اجلمعة بين حبييب
  0  0  8 برج الطهر
  9  0  403 أوالد رابح

  4  0  16 وجانة
       اموع

  1998الديوان الوطين لإلحصاء لسنة : املصدر
 نسبة التركز السكاين وتطور معدل النمو باألقطاب احلضرية الرئيسية: 55جدول رقم 

  1977  1987  1998  2008  
  

  السنوات
  

  املراكز
نسبة تركز 

  السكان
نسبة تركز   معدل النمو

  السكان
نسبة تركز   معدل النمو

 السكان

نسبة تركز  معدل النمو
 السكان

  معدل النمو

  2,11  97,53  4,67  91,89  5,66  90,64  -  67,08  املركز الرئيسي
  14,28-  0,78  12,44  5,58  3,10-  1,74  -  3,16  املركز الثانوي
  2,5-  1,66  5,25-  2,51  9,87-  7,60  -  29,74  املنطقة املبعثرة

  جيجل

    100    100    100  -  100  البلدية
  1,43  76,58  6,93  76,47  9,37  51,47  -  23,09  املركز الرئيسي
  1,5  21,59  2,14  21,23  16,68  25,16  -  31,23  املركز الثانوي
  0,8-  1,82  1,48-  2,93  8,74-  23,36  -  74,08  املنطقة املبعثرة

  الطاهري

    100    100    100  -  100  البلدية
  1,59  58,84  4,80  56,67  5,17  71,19  -  28,41  املركز الرئيسي
  3,62  34,32  6,63  26,86  -  27,65  -  -  املركز الثانوي
  7,23-  6,84  6,17-  16,47  4,01-  63,88  -  71,59  املنطقة املبعثرة

  امليلية

  1,21  100  6,88  100  3,01-  100  -  100  البلدية
  معاجلة شخصية: املصدر

  2008-1998التركيب العمري لسكان األقطاب احلضرية الرئيسية بالوالية لسنيت : 56اجلدول رقم
  األقطاب  امليلية  الطاهري  جيجل

  2008  1998  2008  1998  2008  1998  الفئات العمرية
  21179  26586  20921  26085  35275  42243  سنة0-14

  50658  37718  50577  36888  88827  65690  سنة15-59
  6249  4705  4166  4102  10737  7726  سنة فما فوق60

 78086 69009 75664 67075 134839 115659  اموع

 معاجلة شخصية+ الديوان الوطين لإلحصاء :ملصدرا
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  قطة اإلتزان لريلي ونبلدية جيجل والبلديات املسافة النظرية بني : 57جدول رقم 

  البلديات
عدد سكان املركز 

   2008الرئيسي 
  )بالسم(السافة النظرية

السافة النظرية 
  )بالكلم(

نقطة القطع أو االتزان 
  )بالكلم(لريلي 

نقطة القطع أو االتزان 
  )بالسم(لريلي 

        131513  جيجل
  5,84  26,29  28,26  6,28 738  إيراقن
  2,56  11,51  13,23  2,94 2924  العوانة
  3,75  16,87  20,30  4,51 5407  زيامة

  1,74  7,84  13,10  2,91 59250  الطاهري
  1,28  5,77  7,70  1,71 14644  األمري
  3,05  13,74  18,50  4,11 15771  الشقفة
  3,71  16,69  18,86  4,19 2216  الشحنة
  6,08  27,38  43,56  9,68 45945  امليلية

  7,49  33,72  41,54  9,23 7068  معروف.س
  9,03  40,64  48,69  10,82 5165  سطارة
  5,67  25,51  33,26  7,39 12109  العنصر

  3,99  17,97  22,32  4,96 7716  عبد العزيز.س
 0,10 0,46 0,63 0,14 18329  قاوس

 11,01 49,55 54,00 12 1061  غبالة

 5,73 25,79 28,53 6,34 1490  بلهادف.ب

 4,88 21,94 27,90 6,2 9713  جيملة

  4,49  20,21  20,21  4,49 0  سلمى
  4,46  20,06  22,59  5,02 2085  أوالد عسكر

  3,04  13,69  17,51  3,89 10193  القنار
  6,51  29,29  35,33  7,85 5589  أوالد حيي
  5,81  26,15  26,15  5,81 0  بن ياجيس

  6,53  29,38  32,18  7,15 1186  خريي واد عجول
  2,93  13,20  16,43  3,65 7852  تاكسنة
  4,84  21,77  26,91  5,98 7332  حبييباجلمعة بين 

  4,79  21,54  23,49  5,22 1074  برج الطهر
 6,57 29,59 34,20 7,6 3200  أوالد رابح

 2,96 13,30 16,70 3,71 8547  وجانة

  معاجلة شخصية: املصدر
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  املسافة النظرية بني بلدية الطاهري والبلديات  ونقطة اإلتزان لريلي: 58جدول رقم 

 

 البلديات
د سكان املركز عد

  2008الرئيسي 
 )بالسم(السافة النظرية

السافة النظرية 
 )بالكلم(

نقطة القطع أو االتزان 
 )بالكلم(لريلي 

نقطة القطع أو االتزان 
 )بالسم(لريلي 

     59250 الطاهري
 1,15 5,17 12,87 2,86 131513 جيجل
 4,85 21,82 24,26 5,39 738 إيراقن
 4,78 21,50 26,28 5,84 2924 العوانة
 5,70 25,64 33,39 7,42 5407 زيامة
 0,81 3,67 5,49 1,22 14644 األمري
 0,79 3,56 5,40 1,2 15771 الشقفة
 2,40 10,78 12,87 2,86 2216 الشحنة
 3,58 16,13 30,33 6,74 45945 امليلية

 4,70 21,17 28,49 6,33 7068 معروف.س
 6,08 27,34 35,42 7,87 5165 سطارة
 3,09 13,91 20,21 4,49 12109 العنصر

 1,53 6,88 9,36 2,08 7716 عبد العزيز.س
 1,77 7,98 12,42 2,76 18329 قاوس
 7,99 35,96 40,77 9,06 1061 غبالة

 2,93 13,17 15,26 3,39 1490 بلهادف.ب
 3,47 15,60 21,92 4,87 9713 جيملة
 5,26 23,67 23,67 5,26 0 سلمى

 2,39 10,76 12,78 2,84 2085 أوالد عسكر
 0,99 4,45 6,30 1,4 10193 القنار

 4,09 18,38 24,03 5,34 5589 أوالد حيي
 4,44 19,98 19,98 4,44 0 بن ياجيس

 3,70 16,64 18,99 4,22 1186 خريي واد عجول
 1,77 7,98 10,89 2,42 7852 تاكسنة

 2,27 10,22 13,82 3,07 7332 اجلمعة بين حبييب
 2,02 9,08 10,31 2,29 1074 ج الطهربر

 3,80 17,09 21,06 4,68 3200 أوالد رابح
 1,72 7,76 10,71 2,38 8547 وجانة

  معاجلة شخصية: املصدر
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  املسافة النظرية بني بلدية امليلية والبلديات  ونقطة اإلتزان لريلي: 59رقمجدول 

 

 البلديات
عدد سكان املركز 

  2008الرئيسي 
 )بالسم(نظريةالسافة ال

السافة النظرية 
 )بالكلم(

نقطة القطع أو االتزان 
 )بالكلم(لريلي 

نقطة القطع أو االتزان 
 )بالسم(لريلي 

     45945 امليلية
 3,60 16,18 43,56 9,68 131513 جيجل
 10,78 48,53 54,68 12,15 738 إيراقن
 10,11 45,49 56,97 12,66 2924 العوانة
 10,61 47,75 64,13 14,25 5407 زيامة

 3,17 14,27 30,47 6,77 59250 الطاهري
 5,13 23,07 36,09 8,02 14644 األمري
 3,54 15,95 25,29 5,62 15771 الشقفة
 4,90 22,06 26,91 5,98 2216 الشحنة

 2,49 11,18 15,57 3,46 7068 معروف.س
 1,55 6,98 9,32 2,07 5165 سطارة
 1,55 6,96 10,53 2,34 12109 العنصر

 3,37 15,16 21,38 4,75 7716 عبد العزيز.س
 5,88 26,45 43,16 9,59 18329 قاوس
 2,97 13,36 15,39 3,42 1061 غبالة

 2,91 13,08 15,44 3,43 1490 بلهادف.ب
 4,89 22,01 32,13 7,14 9713 جيملة
 12,05 54,23 54,23 12,05 0 سلمى

 3,86 17,36 21,06 4,68 2085 أوالد عسكر
 3,97 17,87 26,28 5,84 10193 القنار

 1,91 8,61 11,61 2,58 5589 أوالد حيي
 9,12 41,04 41,04 9,12 0 بن ياجيس

 4,09 18,42 21,38 4,75 1186 خريي واد عجول
 6,57 29,55 41,76 9,28 7852 تاكسنة

 2,67 12,03 16,83 3,74 7332 اجلمعة بين حبييب
 3,90 17,56 20,25 4,5 1074 برج الطهر
 3,32 14,92 18,86 4,19 3200 أوالد رابح

 5,09 22,89 32,76 7,28 8547 وجانة
  معاجلة شخصية: املصدر
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 خاصة باألقطاب احلضرية الرئيسية لوالية جيجل: استمارة حبث

  يف املكان املناسب) ×(اجب عن األسئلة وضع عالمة 
  :.........................................اسم احلي..........................   :....البلدية:....................... الوالية

  :.............عدد األوالد :............ ، عدد العائالت باملسكن :..........................تاريخ ومكان ميالد رب األسرة 
  :..........................................عدد البطالني يف األسرة، :...............................عدد املشتغلني يف األسرة

 :..............ة القدوم إىل احليسن:.............. الوالية:............... البلدية:................. احلي: مكان اإلقامة السابق

  

  :.........................ماهي :           أسباب أخرى :                 السكن :                العمل : سبب اإلقامة باملدينة
  

  :........................اهي م:          أخرى :                    مستأجر :            ماهي وضعيتكم اجتاه املسكن ؟ مالك 
  :....................... تاريخ إنشاء املسكن 

  :نصف مجاعي :                       فردي :                   مجاعي :      نوع الـمسكن 
   

   :  رديئـة :                         حسنة :                    جيدة :      حالة الـمسكن 
  

  هل املسكن موصول بالشبكات املختلفة؟
  نعم              ال:      قنوات الـمياه الصاحلـة للشرب 

  

  نعم              ال:           قنوات صرف الـمياه القذرة 
  

  نعم              ال:                          شبكة الكهرباء 
  

          نعم              ال:             شبكة الغاز الطبيعي 
  

  .......................................   هل متلكون قطع أرضية فالحية ؟          ال             نعم           بأي منطقة تقع ؟
  

  هل أنتم راضون عن املدينة اليت تعيشون ا؟     نعم              ال  
   

  ......................................................................................... ؟ إلـى أيـن تريدون االنتقـال
  ................................... بسبب ماذا ؟      العمل                الدراسة             أسباب أخرى            ماهي ؟

  

  .رة نفس مدينة اإلقامةيف حالة ما إذا كان مكان ميالد رب األس
  :...........سنة القدوم :..................... الوالية :..........................  ما هو األصل اجلغرايف للوالد؟   البلدية 

 أخرى خدمات بناء وأشغال عمومية صناعة فالحة النشاط االقتصادي

      عدد املشتغلني

      مكان العمل
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  نتائج فرز العينة اإلحصائية

 
  مدينة امليلية  مدينة الطاهري  مدينة جيجل  البيانات

   وافد3216نسمة منهم 11.486   وافد8295نسمة منهم 14.813  وافد21.042 نسمة منهم 32.878  من السكان% 25
األصل اجلغرايف 

  للسكان الوافدين

  من جيملة%15من تاكسنة، 30%
  من ميلة%12من بن ياجيس، 12%
من %6من املنطقة املبعثرة، 10%

من %3من سلمى، %6الطاهري، 
  .من امليلية%4من العنصر، %2العوانة، 

وجانة، من %10من الشحنة، 60%
من برج الطهر، %6من العنصر، 5%
من %4من األمري عبد القادر، 3%

  .من ميلة% 2أوالد عسكر، 

من سطارة، %7من أوالد حيي، 20%
منأوالد %3من سيدي معروف، 10%

من العنصر وبلهادف، %4رابح، 
من املنطقة املبعثرة، %30من غبالة، 3%

من قسنطينة % 6من عني قشرة، 17%
  .وميلة

  2007 إىل 2000منذ سنة % 23  مسنة القدو
منذ % 21منذ التسعينات، % 21

منذ الثمانينات، % 18السبعينات، 
  . منذ السيتينات% 17

  2007إىل 2000منذ سنة % 25
منذ % 20منذ التسعينات، % 30

% 7منذ الثمانينات، %18السبعينات، 
  .منذ السيتينات

  2007إىل 2000منذ سنة % 25
ذ من% 30منذ التسعينات، % 25

% 5منذ السبعينات، % 15الثمانينات، 
  .منذ الستينات

ظروف أمنية، % 20للعمل، % 60  سبب القدوم
  .للسكن والدراسة% 20

للظروف األمنية، % 20للعمل، % 75
  .للسكن والدراسة% 5

للسكن والدراسة، %20للعمل، % 70
  .للظروف األمنية10%

و متقاعدين % 8مشتغلني، % 40  اليد العاملة والبطالة
  .بطالني% 52

متقاعدين و % 20مشتغلني، % 30
  .بطالني% 50

متقاعدين و %10مشتغلني، % 70
  .بطالني20%

  2010حتقيق ميداين، مارس : املصدر                                                                   
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  صـملخ
 

  الهجرة ظاهرة جغرافية تعكس رغبة اإلنسان في التحرك واالنتقال من موطنه األصـلي             

وطن يضمن فيه استقراره غالبا ما يكون من الريف الطارد إلـى            الذي يصعب العيش فيه إلى م     

المدينة المستقطبة، ووالية جيجل ككل مدن الجزائر والعالم النامي تعيش هـذه الظـاهرة منـذ                

ترقيتها اإلدارية إلى مقر والية أين استقطبت مراكزها الحضرية الرئيسية النازحين من البلديات             

ثرين بعوامل الجذب االقتصادية والخدماتية والهياكـل االجتماعيـة         الريفية الجبلية المجاورة متأ   

  .والثقافية التي تقدم مستوى خدمة أرقى وتوفر فرص عمل أفضل

  

إن استمرارية إشعاعات االستقطاب الحضري المنبعث مـن قطـب جيجـل، الطـاهير              

اريـة المـستقبلة    والميلية جعلها تعاني من مشكلة التضخم السكاني وبالتالي نفاذ األوعيـة  العق            

للتجهيزات والسكنات المبرمجة ما أفرز عن االمتداد العمراني إلى التجمعات الثانوية المحيطـة             

بها، وكثير من القرى التابعة للمنطقة المبعثرة، ومحاولة للحد من إشكالية االستقطاب الحضري،             

لجبلي وكـل المجـاالت    مدن، إذ ال بد من االهتمام بتنمية الظهير ا        ـوما نجم عنها من ترييف ال     

  .الريفية للوصول إلى  التقليل من الفوارق المجالية

  

 :الكلمات االستداللية

االستقطاب الحضري، الهجرة الداخلية، النمو الحضري، ترييف المدينـة، التفـاوت المجـالي،             

  .الظهير الجبلي، التنمية المحلية، مجاالت النفوذ، السكن العشوائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   
  

      
  
  
  
  
  

Résumé  
  
         La migration est un phénomène géographie qui reflète le désir humain de bouger 
et de se déplacer d'un endroit vers un autre. 
 
       Ce qui rend difficile à vivre dans sa ville d'origine moins développée que les 
autres villes; ou de garantir la stabilité des populations dans les campagnes ou les 
villes mal structurées administrativement et économiquement. 
 
       Les pays du tiers monde ainsi que l'Algérie ont connu le phénomène de 
déplacement de leurs populations vers d'autres horizons plus accueillant 
économiquement et socialement. 
 
       Ce phénomène est ressenti par la ville de Jijel après le découpage administratif  
au chef de Wilaya, où les pôles urbains principaux ont attirés les populations de 
montagnes grâces aux attractions économiques, sociales, culturelles et 
administratives qui offrent un niveau de service de qualité supérieur et des 
possibilités d'emploi. 
 
       La continuité de la polarisation de rayonnement émis par le pôle urbain de Jijel, 
Taher et El Milia continu de faire souffrir le problème de la  surpopulation. Ce qui 
cause un problème  d'insuffisance des assiettes de terrains  pour bâtir les équipements 
et les logements programmés. Ainsi, ce qui a engendré l'extension du périmètre 
urbain de ces pôles vers les agglomérations secondaires, limitrophes et quelques 
hameaux de la zone éparse. 
 
 
 Les mots clés : 
 
Polarisation urbaine, migration interne, croissance urbaine, ruralisation de la ville, 
inégalité spécial, l'arrière montagne, développement local, les sires d'influence, 
habitat spontané.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Summary 
 

      Migration is a phenomenon geography, which reflects the human desire to move 
and move from one place to another. 
 
       This makes it difficult to live in his hometown of less developed than other cities 
to ensure the stability of populations in rural areas or towns administratively and 
economically ill-structured. 
 
        The third world countries as well as Algeria have experienced the phenomenon 
of people moving their horizons to other more welcoming economically and socially. 
 
         This phenomenon is experienced by the city of Jijel after cutting administrative 
chief of Wilaya, where the main urban centers, have attracted people of mountains, 
thanks to attractions economic, social, cultural and governance that provide a level of 
superior service and employment opportunities. 
 
         The continuity of the polarization of radiation emitted by the main town of Jijel, 
Taher El Milia and continued to suffer the problem of overpopulation. This causes a 
problem of inadequate land bases to build the facilities and homes planned, so what 
has caused the extension of the urban perimeter of these poles to the secondary 
towns, and hamlets surrounding area scattered. 
 
Keys words:  
 
Polarization urban, internal migration, urban growth, ruralization City, inequality 
special, behind mountain, local development, the lords of influence 
Squatter. 

 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  ملخـص

الذي يصعب العـيش      اهلجرة ظاهرة جغرافية تعكس رغبة اإلنسان يف التحرك واالنتقال من موطنه األصلي             
ىل موطن يضمن فيه استقراره غالبا ما يكون من الريف الطارد إىل املدينة املستقطبة، ووالية جيجل ككل مـدن                   فيه إ 

اجلزائر والعامل النامي تعيش هذه الظاهرة منذ ترقيتها اإلدارية إىل مقر والية أين استقطبت مراكزها احلضرية الرئيـسية     
 متأثرين بعوامل اجلذب االقتصادية واخلدماتيـة واهلياكـل االجتماعيـة           النازحني من البلديات الريفية اجلبلية ااورة     

  .والثقافية اليت تقدم مستوى خدمة أرقى وتوفر فرص عمل أفضل
 وامليلية جعلها تعـاين مـن       إن استمرارية إشعاعات االستقطاب احلضري املنبعث من قطب جيجل، الطاهري         

العقارية املستقبلة للتجهيزات والسكنات املربجمة ما أفرز عن االمتـداد        مشكلة التضخم السكاين وبالتايل نفاذ األوعية         
العمراين إىل التجمعات الثانوية احمليطة ا، وكثري من القرى التابعة للمنطقة املبعثرة، وحماولة للحـد مـن إشـكالية                   

ري اجلبلي وكل اـاالت     مدن، إذ ال بد من االهتمام بتنمية الظه       ـاالستقطاب احلضري، وما جنم عنها من ترييف ال       
  .الريفية للوصول إىل  التقليل من الفوارق االية

  

االستقطاب احلضري، اهلجرة الداخلية، النمو احلضري، ترييف املدينة، التفاوت اـايل،            :الكلمات االستداللية 
  .الظهري اجلبلي، التنمية احمللية، جماالت النفوذ، السكن العشوائي

 
Résumé 

    

  
         La migration est un phénomène géographie qui reflète le désir humain de bouger 
et de se déplacer d'un endroit vers un autre. Ce qui rend difficile à vivre dans sa ville 
d'origine moins développée que les autres villes; ou de garantir la stabilité des 
populations dans les campagnes ou les villes mal structurées administrativement et 
économiquement. Les pays du tiers monde ainsi que l'Algérie ont connu le 
phénomène de déplacement de leurs populations vers d'autres horizons plus 
accueillant économiquement et socialement. Ce phénomène est ressenti par la ville de 
Jijel après le découpage administratif  au chef de Wilaya, où les pôles urbains 
principaux ont attirés les populations de montagnes grâces aux attractions 
économiques, sociales, culturelles et administratives qui offrent un niveau de service 
de qualité supérieur et des possibilités d'emploi. La continuité de la polarisation de 
rayonnement émis par le pôle urbain de Jijel, Taher et El Milia continu de faire 
souffrir le problème de la  surpopulation. Ce qui cause un problème  d'insuffisance 
des assiettes de terrains  pour bâtir les équipements et les logements programmés. 
Ainsi, ce qui a engendré l'extension du périmètre urbain de ces pôles vers les 
agglomérations secondaires, limitrophes et quelques hameaux de la zone éparse. 
 

 
Les mots clés : Polarisation urbaine, migration interne, croissance urbaine, 
ruralisation de la ville, inégalité spécial, l'arrière montagne, développement local, les 
sires d'influence, habitat spontané.  


