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ألستاذي المشرف الدكتور حفیظ العایب الذي لم یبخل و خاصشكر كبیر

.علي بتوجیھاتھ القیمة

.أتقدم لكل أساتذتي بكلیة علوم األرض  بالشكر الجزیل

و موظفي اإلدارات و المؤسسات في إثراء ھذا البحث من مسؤوليمن كان سبباأشكر كل 

.التي قصدتھا طوال مدة بحثي

بشكر خالص لكل من ساندني و ساعدني و شجعني في إتمام بحثي من أتقدم

.قریب أو من بعید

"نوال"



هللاحفظاھماقلبي أمي و أبي على عز الناس أھدي ثمرة جھدي بكل فخر أل

في عمرھماو أطال

إلى إخوتي األعزاء

لنجاحي حتي في بعدهاإلى من شجعني و كان دافع

زبیر و زكریاأمینة، سمیرة، ھذا العملفي إتمام دونيساعأصدقائي الذینإلى 

ملیكة و األستاذ توفیق

إلى كل من أحبني و أحببتھ

"نوال"
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مقدمـــة عامـــــــــة

نوعا حیث ظھرت و اتطور ھام مند اإلستقالل كمحضریةالالمجاالتشھدت

مدنو مراكز فأصبحت و تأھیل نسیجھا القدیم، توسع عرفت أخرى تجمعات سكنیة جدیدة و

.ةالھامو الوظائف ذات الحجم المتوسطة  المدنفئة ضمن تصنف صغیرة 

إنتشارفيو المتمثلةباإلضافة لجملة من مشاكل أخرى للتوسع النوعي

...و نفاد إحتیاطاتھا العقاریة تنظیم المجال األحیاء الفوضویة و سوء 

توسع فیما یخص سیاسات عمرانیة التفكیر و إنتھاج عدة مما إستلزم ضرورة 

جدیدة لمجاالت فائضھا السكاني من خالل توجیھأو الحاضرة ھذه المجاالت الحضریة و تسییر 

.لساكنیھابالنسبة الحضریةللحیاةالمالئمة توفیر الظروفقادرة على 

تضم حجم سكاني ھام أھم المدن الجزائریة لشرق الجزائري قسنطینة من تعد عاصمة ا

غیر أن یبقى ھذا الحجم 2008لعامنسمة حسب تعداد السكن و السكان األخیر418672قدر ب 

)℅0.70–(ال یعكس حقیقة الوزن السكاني للمدینة، ما یؤكده تسجیل نسبة نمو بقیمة سلبیة

قد أضحت فمن الغیر منطقي أن تكون مدینة قسنطینة )2008–1998(خالل العشریة األخیرة 

، كونھا نحو مدنھا التوابعتفریغ و توجیھ فائضھا السكاني ھذا المؤشریؤكدإنما طاردة للسكان و

اوضعیة خناق داخل مجالھا المعاش نظرا لتعقید موضعھا و محدودیة أراضیھمن تأزمتعاني

.نموھامع إستمرار للتعمیرالقابلة 

من  خالل  توطین  المباشرة الضاحویة عبر  المجاالتمجالھا تم  توسعھافبعد تشبع 

و بعد تشبع  لتلبیة  متطلبات التنمیة الحضریة  للمدینة یةمشاریع  السكنالثمالمناطق  الصناعیة  
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في  إطار تطبیق  و ذلكلھالتجمعات  العمرانیة  المجاورة ابإتجاهھاتوسعھذه األخیرة، وجھ

نقل   الفائض   السكاني  القسنطیني  بإتجاه  ھذه  سیاسة  المدن  التوابع  التي  تھدف إلى 

فائض إمكانیات  إلستعاب مؤھالت مجالیة ومنھذه  األخیرة التجمعات  نظرا  لما تتوفر  علیھ 

.و توابعھاالبرامج  السكنیة  النمو عبر 

و اإلختیارات من  أھم  ھذه  الوجھاتمدینة  الخروب  تعتبرو في  ھذا  الصدد 

إلسكان ةإجتماعیكسكنات عدة برامج سكنیة إستعجالیة ستفادت  منھا قد  إال  سیما و أنالطوعیة 

.التدفقات القادمة من مدینة قسنطینة

ي  المنطقة  الصناعیة  فأساسا  تنحصرتنمویة  إقتصادیةتوطین  برامج عنناھیك

غرب  التي تتوضع لواد  حمیمیم  المتواجدة  بشمال  البلدیة  و  كذا  منطقة  النشاطات  التجاریة  

فبھذا  كانت  مدینة  الخروب  تؤمن  مناصب  شغل  لساكنیھا  باإلضافة  للوظیفة  المدینة  

.  السكنیة

:إلشكالیــــــةا

إبتداءا  من السبعینات  المجالي الوظیفيمیرھاي تعفتسارع الخروب دینة  مشھدت

فإتسعت رقعتھا الحضریة بشكل ھام و تحولت وظیفتھا، فلم تعد ذات وجھة فالحیة كما في السابق 

حساب  األراضي  فقد تم توسعھا على . بل أصبحت تمارس بھا الخدمات و التجارة بالدرجة األولى

منطقتین حضریتین سكنیتین حیث أنجزت.للنواةالجنوبیة بالجھة الشمالیة والزراعیة ال سیما 

من الجھة الشمالیة و الجنوبیة في حین حد التوسع العمراني بالسكة الحدیدیة و األراضي الزراعیة

.المجاليالتوسع ھذا إلستعاب ة، لتصبح الجھة الشرقیة من المدینة الوجھة الوحیدالغربیة
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ھذه  األخیرة  التي  ،بعد  مدینة  قسنطینةحضريثاني  قطب  تعد مدینة الخروب 

إستھالك  المجال  منتلبیة  متطلبات  سكانھا  بمثابة  مركز  إستقطاب  رغم  عجزھا  عن  تعتبر

فإتخذت بدلھا مدینة الخروب مھمة ،بتوفیر السكن  و  التجھیزات  الضروریة   المرافقة  لھ

إلى أن بلغت بدورھا . طیني المحول بصفة إرادیة صوبھاإستقبال و إسكان الفائض السكاني القسن

.حد التشبع منذ أواخر التسعینات

إستمرار توسع المدینة من  الضروري  التفكیر  في  حل  إلشكالیة  كان و من  تم 

ذلك حل مستقبلي للتحكم في التعمیر و توجیھ بعبر مجاالت جدیدة لیكون المتروبولیة قسنطینة

صة مدینة المدن التوابع خاالتوسع من خالل إسكان الفائض السكاني القسنطیني السیما بعد تشبع 

من إستھالك ) مدینة الخروب( و إضافة لذلك اإلستجابة إلحتیاجات سكان ھذه األخیرة الخروب

.ذ  إحتیاطاتھا  العقاریة  ھي  أیضانفافي حین أنھا تعاني من توسعھا  و و المجال

على  إختالل  معادلة  أبقيالمعقدة و ذات األبعاد المتعددة أمام  ھذه  الوضعیة  

قسنطینة  و  زاد  في  تأزم  وضعیة  الخناق  التي  تعیشھا  مدینةعلى  السكنالعرض  و الطلب 

توجیھ  الفائض  السكاني  إیجاد حلول لالتفكیر  في لیستمر  و  كذا  إشكالیة  تشبع  مدینة  الخروب 

في إطار تطبیق سیاسة طوعیة و ھذه المرة مجاالت  جدیدة نحو  من مدینتي قسنطینة و الخروب 

لتستفید  المدینة  المیتروبولیة  قسنطینة  كحالة  خاصة في إنشاء المدن  الجدیدة،تمثلتو إرادیة 

علي و المسماةتتوضع  األولى  حیث بإقلیم  بلدیة  الخروب  من  إنشاء  مدینتین  جدیدتین  

المدینة  الجدیدة  المسماةأما  الثانیة  ، لخروبمنجلي  بھضبة  عین  الباي  بالجھة الغربیة لمدینة ا

سوى  یفصل بینھماالحیث ،بمدینة  الخروبعلى إتصالبالجھة الشرقیة ماسینیسا  فھي  تتوضع
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بمجال بھ عمران فقد أنشأت المدینة الجدیدة، الرابط بین قسنطینة و باتنةسریعأو محولطریق 

خالل التسعینات، لتضم ھذه األخیرة للمدینة الشرقیة لتوسع مدینة الخروب الجھة قائم تمثل في 

.05/08/2000الجدیدة ماسینیسا بعد إنشائھا في 

بإتصال  المدینة  الجدیدة  ماسینیسا الطوعي إنجازالقرار  السیاسي  نتج عن لقد  

و وظیفیة حركیة  تجاریةالخروب التي تتمیز بكمدینةھامةمدینة  دینامیكیة بمباشرمجالي 

.ھامین

الجزائري شكل  فرید  من  أشكال  التوسع  العمراني  تعتبر ھذه المبادرة اإلرادیة  

ما بین و تواصلإمتدادثلة فيمعیة النادرة و المتو ذلك ما یفسر دراستنا و إھتمامنا بھذه الوض

كإنشاء لمجال حضري مخطط یحقق مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا مجالین حضریین 

الحد منلقضاء على التوسعات الفوضویة و حتى، لإرادة السلطات في التحكم في التوسع العمراني

.سوء تسییر لھذه المجاالت الحضریة الممتدةھا من نظاھرة اإللتحام العمراني و ما ینجم ع

و ذلك ما یفسر إھتمامنا و محاولتنا لدراسة الوضعیة النادرة للمدن الجزائریة من خالل 

:التالیةالتساؤالت

بالمدینة الجدیدة ماسینیسا  الموجودة المختلفة العمومیة المرافق وھل النشاطات التجاریة -

؟مثل مدینة الخروبعن  التنقل  لمجاالت  أخرىالكفو كافیة  لخدمة  سكانھا  

و كیف الخدمات ؟مختلفللحصول على المدینة الجدیدة ماسینیساسكان تنقالت ماھي  -

?تسیر العالقة الوظیفیة بین ھاتین الوحدتین المجالیتین

مدینة  الخروب ؟و ا  ــمدینة  الجدیدة  ماسینیسالوظیفي ما بین الرتباط  اإلحقیقة  ماھي-
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؟ ھل  تقوم  المدینة  الجدیدة  ماسینیسا  بدورھا  الوظیفي  كمدینة-

؟لمدینة الخروب مجالي طبیعيأم أنھا إمتداد و  ھل  تحقق بذلك  إستقاللیتھا

وظائف أنھا  توفر  معبئ  على  مدینة  الخروب  أماسینیسا  ھل  تمثل  المدینة  الجدیدة  -

؟ھذه األخیرة لسكان  تكاملیة خدمات و 

:التالیةالمنھجیة المراحل وإتبعنالإلجابة  عن  ھذه  التساؤالت  

:مراحل البحث و التحلیل

:مرحلة البحث النظري/ 1

بشكل  نظري و تحدید أبعاد للتعرف على مجال الدراسة أساسیةتعتبر ھذه المرحلة 

إللمام بالمعطیات التي تخدم الموضوع سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل البحث العلمي با

و كذا البحوث والكتب العلمیة و مختلف الوثائق اإلطالع على مذكرات و رسائل و أطروحات

سواء كانت مدینة الخروب أو المدینة الجدیدة بمجال الدراسةالتي لھا عالقة و المخططات التقنیة

.ماسینیسا

:الكمیة و النوعیةالمعطیات لجمع اإلتصال بمختلف المصالح و الھیئات 

ONSالدیوان الوطني لإلحصاء-

DUCمدیریة التعمیر لوالیة قسنطینة -

.مدیریة العمران للبلدیة-

DPATمدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة  -
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ئة بالمدینة الجدیدة عند كونھ المسؤول عن دراسات التھیBEMمكتب الدراسات میلة -

حیث أنھ تولى مھمة مراجعة المخطط URBACOو كذا مكتب الدراسات إنشائھا 

شغل من مخطط 01و التعمیر لتجمع قسنطینة و كذا مراجعة الحي رقم التوجیھي للتھیئة

بتعدیل ما 03و رقم 02و كذا الحیین رقم سابالمدینة الجدیدة ماسینی01األرض رقم 

.برمج من توسع أفقي لیعوض ببرامج سكنیة من خالل اإلستھالك المجالي العمودي

:المیدانيمرحلة البحث / 2

لكونھا المصدر األول المعتمد علیھ في مراحل الدراسة ھذه المرحلة من أھم تعتبر

.الدراسةجمع المعلومات و التعرف على أكثر على مجال 

تعلق سواءالمستجدات لتوقیعخرجات میدانیةعدة إعتمدنا على مرحلةنظرا لكونھا أصعبو 

أو بجمع كل اإلحصائیاتالتجھیزاتالنشاطات التجاریة و أولمجالیةاألمر بالتوسعات ا

.الموضوعھذالمعالجةالضروریة و المعطیات

تقتضیھ الضرورة كل مرةيفلمیدان إلى اللرجوع بذلك أطول مرحلة نظرا فكانت 

الدراسة السیما ما یتعلق منھجیة و توظیفھا في الحقاالمعطیات المحصلة إلستغاللھاإلستكمال 

.التجھیزات و البنیة التجاریةجردبالسكان و وضعیتھم اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و كذا 

:قسمین حیثقسم العمل المیداني إلىو قد

إستمارة ما یمثل نسبة950التي بلغ عددھا اإلستماراتعینة من توزیع تم -

جمیع األحیاء السكنیة بالمدارس مستوى على من إجمالي المساكن بمجال الدراسة ℅5
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لیتم و ذلكلتسترجع بعد على التالمیذ لتمأل من طرف األولیاء حیث وزعتعبر المدینتین 

:لتأكد من ملئھا حیثو امراجعتھا 

إستمارة مستغلةإستمارة ملغاةإستمارة مسترجعةإستمارة موزعة

روبــة الخـمدین
65064601645

اــة الجدیدة ماسینیسـالمدین
30029703294

مجموع
95094304939

و للتأكد من اإلشكالیة الجوھریة لھذا البحث المتمثلة في العالقة الوظیفیة ما بین ھاتین 

عینة ( إستمارة 613شمل على میداني ثانيالمدینتین، إرتأینا إنجاز تحقیق میداني

شھري أوت خالل ) porte à porte(حیث تم بطرق أبواب المساكن )عشوائیة

بنایة فردیة 121شقة بالسكنات المتعددة الطوابق و492حیث شمل على 2014و سبتمبر

).إستمارة بالملحق( مدینتي الخروب و ماسینیساعلى مستوى 

حاولنا من خالل ھذه العینة تسلیط الضوء على العالقة الوظیفیة ما بین مدینتي الخروب 

یة بینھما أم أن المدینة الجدیدة ماسینیسا و ماسینیسا، و بمعنى أخر، ھل توجد عالقة تكامل

?على مدینة الخروبعبىءتشكل 

سواء الممارسة بالمحالت أو و النشاطات التجاریة التجھیزاتتوقیع تم باإلضافة إلى ذلك 

التي إتخذت المساكن مكانا لمزاولتھا من طرف أصحابھا لتشكل ھذه األخیرة جزء من 

و المدینة مدینة الخروبإستعمال مھني و ذلك بكل منالحظیرة السكنیة كمساكن ذات 
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، المرافقھذه التجھیزاتأن السكان یترددون على مختلف لكون ،الجدیدة ماسینیسا

للحصول على الخدمات مما یخلق العالقة الوظیفیة على عدة مستویات التجاریة و المحالت 

بین من ذلك لتكونسع وو على مستوى أقد تكون على المستوى البسیط أي بین األحیاء أ

.المدنالمجاالت الحضریة أو 

ففي حالة عدم توفرفعالیتھا، و ھذا أیضا بدوره یرتبط بمستوى الخدمة المقدمة و مدى 

خرى بغرض الحصول على ما من مدینة أللتنقللیضطر السكان بالمدینة ھذه الخدمات 

.من الخدماتھیریدون

لسكان لتنقالت مختلف و طبیعة البموضوع دراستنا بتحلیلو ھذا ما ینطبق 

.للحصول على مختلف الخدمات بین مدینتي الخروب و ماسینیسا

:مرحلة تحلیل المعطیات/ 3

و المعطیات  و تدوین المعلوماتاإلستمارتین المیدانیتینتم خالل ھذه المرحلة فرز 

.و مخططاتو تمثیلھا في خرائط لتسھیل معالجتھا، تحلیلھا المحصلة في جداول

و فھمھا لتقدیم تفسیرات منطقیة لكل اإلعتماد على عدة مقاربات في تحلیلھا تمو

بعد و من تم دراسة العالقة الوظیفیة حسب اإلستمارتین ظاھرة و ھذا بغرض الوصول إلى نتائج 

ن إلستنتاج طبیعة ھذه العالقة تحلیل تنقالت السكان و أماكن ترددھم لتلبیة حاجیاتھم لسكان المدینتی

لتساؤالت المطروحة باإلشكالیة و من تم الحكم على ھذه إجابة عن االوصول إلى الوظیفیة و 

أو عجزھا في العالقة بمدى تحقیق المدینة الجدیدة ماسینیسا إلستقاللھا بتوفیر كل الخدمات لسكانھا

علىالمدینة الجدیدة ھذه ا ما كان إنشاء ذلك و من تم إرتباطھا وظیفیا بمدینة الخروب أو حتى إذ
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من خالل تقدیم خدمات لسكان ھذه إتصال بمدینة الخروب قد أعطى إضافة لمدینة الخروب

.األخیرة

:أساسیةفصولثالثةقمنا بھیكلة موضوع البحث وفق 

سیاسة تعمیر المجاالت الحضریة أعطى الناتج الحضري لمجال الدراسة: األولالفصل

یوضح اإلطار العام لمجال الدراسة الذي شمل الفصل التمھیديأن یكون ھذا إرتأینا

مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا من خالل متصلین و ھماعلى توضع مجالین حضریین 

و مجال في توسع المجاالت الحضریة بصفة عامة األبعاد متعددة و سكنیة سیاسات عمرانیة تطبیق

.قسنطینةمدینةناتج حضري لتوسع الذي ھو في الحقیقةلخصوص الدراسة على وجھ ا

من موضع معقد ر مدینة متروبولیة و لھا خصائصھا، ھذه األخیرة التي تعتب

إستلزم إیجاد حلول ما ھا العقاریة في ظل إستمرار نموھا السكاني و متضرس و نفاذ إحتیاطات

للمدینة أعطت الضواحي إلشكالیة تعمیرھا من خالل بعث نموھا عبر مجاالت مباشرة حتمیة 

عبر المجاالت القریبة منھا في إطار تطبیق سیاسة المدن التوابع لھا أي مجاالت غیر مباشرة و

.التي شكلت بمجملھا التجمع القسنطیني

طینة حتى أنھا شھدت بدورھا نفاذ قسنلمدینةفقد إستوعبت ھذه المجاالت التدفقات السكانیة 

تحوالت جذریـــة عمرانیة، سكانیة و وظفیةمنا ما نتج عنھإحتیاطاتھا العقاریة و تشبع مجالھ

.لھذه المجاالت الجدیدة
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كان من فتجاھلھا یمكنإن إستمرار نمو عاصمة الشرق الجزائري قسنطینة حقیقة ال 

إلیجاد الحلول توسعھا في ظل نفاذ إحتیاطاتھا العقاریة و التفكیر في إشكالیة البحث والضروري

.المناسبة باإلستجابة لحاجیات سكانھا من سكن و خدمات ضروریة لتوفیر إطار معیشي متكامل

تتوفر على إمكانات طبیعیة ھامة من كان التفكیر في إیجاد مجاالت جدیدة و علیھ 

و قد تم ذلك في إطار تطبیق .إلستعاب ھذا التعمیرموضع مناسب للتعمیر و وعاء عقاري كافي 

تم حیث. السیما مدینة الخروبھاتوابعتمدین قسنطینة و مدینة تشبع بعدسیاسة المدن الجدیدة 

.المدینة الجدیدة ماسینیسا المتمثل في المد الحضري لھاإنشاء 

بشریة و واقع النقلة و ـة عمرانیـدراس: الثانيالفصل

الحظیرة السكنیة حجملتعرف علىلمجالیة عمرانیة دراسة الفصل و قد تناولنا في ھذا 

و األنماط السكنیة و حساب الكثافات السكنیة عبر القطاعات الحضریة لكل من مدینة الخروب

ألن،عبر المدینتینتوقیع مختلف التجھیزات و إحصاء التجارة ثمو المدینة الجدیدة ماسینسا 

.و التجارة ھما سبب تنقل السكان بغرض الحصول على مختلف الخدماتلمرافقا

التطور تناول خاللعلى سكان المدینتین منللتعرفتطرقنا للدراسة البشریة كما

الكثافات السكانیة أیضا و للسكاناإلقتصادیة و یبة اإلجتماعیة التركالحجم السكاني،،الدیمغرافي

، و أخیرا تطرقنا في ھذا الفصل إلى واقع النقل حسب القطاعات الحضریة لمجال الدراسة

.الحضري كونھ شریان الحركة داخل المجال
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مدینة الخروب و المدینة  الجدیدة  ماسینیساة بین ـة الوظیفیـالعالق: الثالثالفصل

السكان و حركیة تنقالت أسباب و حجملثالث و األخیراالفصلو أخیرا تناولنا في ھذا

م ثمن و غیرھا حاجیاتھم و الحصول على مختلف الخدمات قضاء ھم لأماكن ترددو

روبـة الخـمدین:متصلینإستنتاج حقیقة ھذا اإلرتباط الوظیفي بین مجالین حضریین

یننتائج التحقیقمن خالل تحدید طبیعة العالقة الوظیفیة ا، وــة الجدیدة ماسینیسـو المدین

تم تحدید معاییر ھما، فبناءا علی2014و 2010بھما على التوالي سنة قمنا اللذانینالمیدانی

:تنقالت السكان من أجلو المتمثلة فيالعالقة الوظیفیة ما بین المدینتینقیاس 

.، الدراسة و التكوین المھنيالعمل-

.و اإلدارةالصحة-

.و أخیرا قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ)التجارة( التسوق -

بین المدینتین ھذه التنقالت الناتجة عنالوظیفیةو من ھنا الحكم على ھذه العالقة

أي إذا ما كانت عالقة تكاملیة بوجود حركیة لسكان المدینتین من مدینة ألخرىالمدروستین 

.من المدینة الجدیدة ماسینیسا صوب مدینة الخروب و العكس صحیح

ھامن خالل تنقالت سكانأن المدینة الجدیدة ماسینیسا  تشكل عبئ على مدینة الخروبأم

توفر ھذه منظرا لعدو ھذا لمدینة الخروب للحصول على حاجیاتھم من خدمات و غیرھا 

فتعدعلى تحقیق إستقاللیتھاھذه األخیرةو بالتالي عدم قدرة على مستوى مدینتھم، الخدمات

...لمدینة الخروبمجال تابع 



:المبحث األول

سیاسة و أشكال توسع المجاالت الحضریة

:المبحث الثاني

واقع تطبیق سیاسة و أشكال التوسع الحضري بمجال الدراسة

:المبحث الثالث

ألیة التوسع المجالي بمنطقة الدراسة

:المبحث الرابع

منطقة الخروب موقع ھام وموضع مشجع للتعمیر
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تمھید

ھتمت إالدولة الجزائریة غداة االستقالل سیاسة عمرانیة واضحة المعالم حیث تنتھجلم 

و المشاریع التنمویة بالمدن من خالل توطین العدید من المصانعولى بالتنمیة الصناعیة بالدرجة األ

المساكن أعتمد علىالستعماري فیما یخص العمران حیث اإلرث ابأكتفيفي حین ،الكبرى

لكن الزیادة الھامة في معدالت .لتستغل من طرف السكانالتى غادرھا المعمرونالشاغرة 

ضغط لظھور تأدمن جھة ثانیةالنزوح الریفيو التحضر الناتجة عن الزیادة الطبیعیة من جھة

.السكنكبیر عن

توسع عمراني بصورة الجزائریة خاصة الكبرى منھا فقد شھدت المدن و نتیجة لذلك 

السلطات ضرورة تخصیص إستثمارات إضافة إلى تفاقم أزمة السكن، فمنھ أدركت فوضویة 

ال المجاالت الحضریةلقطاع السكن و إنتھاج سیاسة عمرانیة لتنظیم المجال و التحكم في التوسع 

:من خالللذلك سیما نمو المدن حیث جندت كل الوسائل البشریة و المالیة و التكنولوجیة 

التي عرفت إھتمام طار المخططات التنمویة إاصة بقطاع السكن في رفع االستثمارات الخ-

.السلطات بتوفیر أكبر عدد من المساكن و تسخیر رؤوس األموال الضروریة لذلك

حیث ألخرىو ھذا ما یظھر من خالل رفع تدریجي في عدد المساكن المبرمجة من فترة 

وضعت عدة مخططات تنمویة عبر فترات متباینة تشمل على إنجاز لبرامج سكنیة بأحجام 

.متفاوتة و یتم ذلك على المستوى القطاعي

و كذا ) PDAUو PUD(المخططات التوجیھیة للتعمیر مختلفضبط التعمیر حسب-

، فقد تجسد تطبیق السیاسة )PCD(و المخططات البلدیة ) PSD( المخططات الوالئیة 
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العمرانیة من خالل مختلف محاوالت الدولة في خلق توازن بین العرض و الطلب فیما 

إضافة لما.التوسع العمراني یتمثل أساسا في المجال السكنيكون ھذا .یخص السكن

فقد شمل،)إلخ ....إداریة، إجتماعیة، صحیة، ثقافیة( تلفة الوظیفةیرافقھ من تجھیزات مخ

للتعمیر بعد التوجیھیة على أنماط متعددة و التي ظھرت ضمن ھذه المخططات الرئیسیة 

ضبط المحیط العمراني لتنظیم المجال و التحكم في التوسع العمراني للمدن، و الذي شمل 

بلیة على المدى المتوسط و البعید، بحیث تتملك طار المبني و التوسعات المستقعلى اإل

راضي الواقعة ضمن محیطھا العمراني تطبیقا لتوصیات المرسوم التنفیذي البلدیة األ

طبیعة ملكیة ھذا الوعاء و ذلك مھما كانت 20/02/1974المؤرخ في 74/26رقم 

.العقاري
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و أشكال توسع المجاالت الحضریةسیاسة:المبحث األول

و التي نلخصھا توسعات العمرانیةالمن خالل أشكال السیاسة العمرانیة عموما تبلورت 

:یليفیما

I-الجدیدة   المناطق السكنیة الحضریة وفق نموذجلتوسع اZHUN

قد لتجسید البرامج السكنیة و 1975ظھرت المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة منذ سنة 

و السكن الفردي)عمارات(المتعدد الطوابقالسكن الجماعيعلى مخططات ھذا النموذج ملت ش

طار المخططات إھذه المناطق في البرامج السكنیة بجاءتد و ق.)اإلجتماعیة التحصیصات( 

ھامة مخططات الوالئیة بحیث خصصت إعتمادات مالیة لتصبح فیما بعد ضمن الالتنمویة الوطنیة 

لقطاع السكن، فقد أنجزت الدراسات العمرانیة بالنسبة للسكن الجماعي على مستوى الصندوق 

وطنیةأجنبیة و و شركات تنجاز لمؤسساالوطني للتھیئة العمرانیة في حین أسندت مھام اإل

الحضریةھذه المناطقسعة و قد خضعت .أنذاكمشاركة محدودة للخواصكانت عموما و 

سكن في حین تنجز بشكل إختیاري عندما یكون سعة البرنامج م1000سكنیة تفوق بإنجاز وحدات

:التقنیة التالیةسكن، حیث تِؤخذ بعین االعتبار المعاییرم1000–400السكني تترواح مابین 

نجاز من و إلھكتار400یر وعاء عقاري یقدر ب سكن یستوجب توفم12000نجاز إل-

بمتوسط كثافة أي ھكتار30- 15بین مساحة تتراوح مافالسكن م500إلى 400

.1ھكتار/مسكن29سكنیة تقدر ب 

التوسع الحضري و إنتاج المدینة في الجزائر حالة مناطق السكن الحضري الجدیدة، جامعة منتوري : د محمد الھادي لعروق.أ): 1(
.1999قسنطینة، حولیات 



ناتج الحضري لمجـال الدراسـةالسیاسـة  تعمیـر المجـاالت الحضریـة أعطت :                 الفصل األول

15

أما فیما یخص التجھیزات و المرافق الضروریة داخل ھذه التوسعات الجدیدة فقد أعتمد -

أكبر ھتمام بتوفیر غیر أنھ في الواقع كان اإل،لتجھیزاتافي ضبطھا نظریا على شبكة 

، كما أنھ سجل تأخر في إنجاز التجھیزات نوعیةالمن السكنات على حساب عدد

بمثابة أحیاء للنوم فقط تصبح أنذاكمما جعل ھذه المناطق السكنیة ،الضروریة المرافقة

من أجل سواء أو األحیاء المجاورة یضطر سكانھا للتنقل یومیا لمركز المدینة األم 

.على ھذه األخیرةعبىءاء حاجیاتھم مما شكل لعمل أو لقضا

المناطق من خالل إنشاء ھذهلمجالھا الحضريشھدت أغلب المدن الجزائریة توسع 

أما من حیث الكم فقد قدر عدد ،السكنیة فكانت عموما العمارات تتسم برتابة المظھر العمراني

.1ملیون وحدة سكنیة1996المساكن المنجزة مع نھایة 

القطعة الكبیرة الموجھة فقد ضبطت مساحة فیما یخص السكن الفردي أي التحصیصات و

یعرف التحصیص على أنھ تقسیم أو تجزئة لملكیة عقاریة فھكتار، 25ال تتعدى للتحصیص بحیث 

المساحات بھدف إنجاز مباني موجھة لنشاط معین سكني، تجاريمتقاربةكبیرة على نحو حصص 

.)2(صناعيأو

المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم حسب ما جاء فيكما یعرف التحصیص 

ة أو عدة ملكیات على أنھ عملیة تقسیم لقطعة أو عدة قطع أرضیة من ملكیة عقاری28/05/1991

، دار الغرب 06/99إشكالیة السكن في الجزائر، جامعة وھران السانیة، جغرافیا و تھیئة العدد : بشیر تیجاني، سعید مقران:)1(
.1999زیع، للنشر و التو

(2): (Alberto) Zechellé, Introduction à l’urbanisme operationnel et le composition urbaine volume
3.OPU.Alger 1984. P76
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لقادرین على بناء مساكنھم اللسكانقد وجھ ھذا النمط من التعمیر و .مھما كان موقعھا

من جھة و كمحاولة من الدولة للتقلیص من أنذاك حتیاطات العقاریة بأنفسھم نظرا لوفرة اإل

خذ أي من غیر أن تنتاج السكناإلص خو كذا تقلیص الضغط علیھا فیما یسكنالحجم طلبات على 

الیة نفاذھاكستھالك العقالني لإلحتیاطات العقاریة  و التفكیر في إشعتبار ضرورة اإلبعین اإل

.مستقبال

الصادر 82/02التحصیصات لمجموعة من قوانین التعمیر المعمول بھا السیما قانون تخضع ھذه 

و شھادة الذي یحدد كیفیة الحصول على رخصة البناء و رخصة التجزئة06/02/1982في 

المعدل176- 91اإلضافة للمرسوم التنفیذيبالمعدل و المتمم 29-90و القانون المطابقة

المتضمن تحدید كیفیات 25/01/2015المؤرخ في 15/19ر مؤخرا المرسوم رقم لیصد.و المتمم

.تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا

أسندت مھام إنجاز التحصیصات عند بدایة ظھورھا للبلدیة كونھا المالك الوحید لألراضي و قد 

میدان التعمیرو المنتج الوحید في 74/26داخل محیطھا العمراني تبعا للمرسوم التنفیذي رقم 

86/03بموجب مرسوم رقم بعد إنشائھا و ذلك نجاز لتتكفل الوكالة العقاریة مھمة التسییر و اإل

التى ساھمت شاء و تنظیم العقاریین الحضاریینالمحدد لقواعد إن90/405رقم والمرسوم التنفیدي 

.ھي األخرى في إنجاز التحصیصات

حتكار السلطات المحلیة للعقار فقد تم إب1990ى غایة إل1975تمیزت الفترة الممتدة من و قد
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بناء الفردي على من أجل ال1)للخواصقطعة 500000العام و للقطاعقطعة 600000(توزیع

حتیاطات لألراضي و نفاذ اإلتبذیر كبیرإلى فقي للعقار ستھالك األدى اإلأالمستوى الوطني، و قد 

العقاریة الموجھة للتوسع على المدى البعید باإلضافة إلى مشكل زحف العمران على حساب 

ستھلكت مساحة كبیرة من األراضي أاألراضي الزراعیة خاصة الواقعة ضمن محیط التعمیر حیث 

.)2(1996ھكتار مع نھایة30000قدرت بحوالي الزراعیة  

القطیعة مع النظام أین تمت1990عمیر لغایة ستمر العمل بالمخططات الرئیسیة للتإ

نتاجیة و كذالك اإلنقالبات السیاسیة بظھور التعددیة نتیجة للصعوبات المالیة و اإلسابقا المعمول بھ 

و كذا ظھور .نفتاح على العالمقتصاد السوق و اإلإفي البالددخوليضرورالحزبیة فبات من ال

حیث تغیرت طرق تدخل الدولة و الجماعات السیما میدان التعمیر ، تجدیدات بجمیع المیادین

الذي یعترف بحق الملكیة الخاصة و یتیح التعامالت ،المحلیة من خالل النظام التشریعي الجدید

تسھر على و مراقب كمنظم الدولة یصبح دور على أساس أن العقاریة في ظل الملكیة الخاصة

.ق القوانینبیتط

(1) : Rachid Sidi Boumadiene : les politiques de l’habitat de l’Algerie indépendante Evolution des
politiques 1962- 1982.

إشكالیة السكن في الجزائر، جامعة وھران السانیة، جغرافیا و تھیئة ، دار الغرب للنشر و : بشیر تیجاني، سعید مقران): 2(
.1999التوزیع، 
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II -و مشاركة فاعلین جددصیغ اإلنتاج السكنيتعدد :

و إقحام ت التغیرات التى شھدتھا البالد السیما اإلعتراف بحق الملكیة الخاصة ساعد

و بصدور قانونعلى خلق سوق عقاري تنافسي التعمیر و اإلستثمار میدانفيمتدخلین جدد 

اإلطار التشریعي یبینحیث المتضمن التوجیھ العقاري 12/11/1990المؤرخ في 90/25

على و و التشجیع على ال مركزیة القرار، فبھذا ظھرت التحاصیص الخاصةةالعقاریللتعامالت

اعد التعمیر بناءا لتضبط قوو سواء أشخاص أو مؤسسات،نتاج السكنين جدد في اإلمشاركة فاعلی

تمت فمن خاللھ المتضمن أدوات التھیئة و التعمیر 01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون 

و كذا مخططات )PDAU(لتعمیراللتھیئة و ةالتوجیھیاتتغطیة كامل إقلیم البلدیات بالمخطط

تخدمات األرض داخل المجال الحضري، و سإھذه األخیرةتحددحیث ) POS(راضيشغل األ

سواء كان مبني من خالل عملیات التنظیم، التجدید، ترمیم و إعادة الھیكلة علیھطبیعة التدخل كذا

برامج سكنیة إجتماعیة إزالة البیوت القصدیریة و إنجاز كللقضاء على السكن الغیر الئق

یتم لیخص المجاالت الموجھة للتوسع العمراني أو فیما، )RHP(إلمتصاص السكن التلقائي 

.تخطیطھا بصفة محكمة

نوع من النضج التشریعي بصدور المرسوم فیما بعد شھدت الترقیة العقاریة و قد 

.جتماعیة للنشاطداریة و اإلو الذي من خاللھ تم الحد من الھیمنة اإل03/93التشریعي رقم 

العرضوضع حلول لمعادلة بات من الضروري فقد أما فیما یخص اإلنتاج السكني 

نتاج السكني و توزیعھ من خالل وضع المخطط المحلي للسكن جعل ال مركزیة في اإلبو الطلب 

، باإلضافة و معالجة أزمة السكن على المستوى القطاعيكوسیلة قرار بدال من التخطیط المركزي
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صیغ جدد من جھة و تعدد ن لمتدخلیتاج السكني إلى فتح أبواب المبادرة و المشاركة في اإلن

:من خاللأزمة السكنلتقلیص من حدة بھدف اعلى سكن من جھة ثانیةالحصول 

ضافة إلى دیوان الترقیة و التسییر خلق ھیئات جدیدة تتكفل باإلنتاج السكني فباإل-

تحسین و تطویر السكنھیئات عمومیة  كوكالة إنشاءمفقد ت) OPGI(العقاري 

)AADL(طني لمعادلة الخدمات اإلجتماعیةالصندوق الوو)FN POS(.وسعت كما

فأصبحت ھي األخرى تساھم لتنظیم و تسییر العقارین الحضریینمھام الوكالة العقاریة

.إنجاز برامج سكنیة إلى جانب التحاصیصي ف

لمساھمة الخواصباإلضافة اإلنتاج السكنيفي كل ھذه الھیئات قد شاركت و 

.التعاونیات العقاریةو 

معالجة أزمة السكن على المستوى المحلي من خالل وضع برامج سكنیة مخصصة لكل -

، فتضبط )المخططات التنمویة(على مستوى قطاعيذلك والیة بدال من أن یكون 

في تحدید اإلعتباراألخذ بعین بحتیاجات كل والیة من السكن إالبرامج السكنیة حسب 

.للفترة السابقةنجازاإلنسبة نصیب كل والیة من البرامج السكنیة 

السكن حیث ظھرظھور عدة صیغ للحصول على السكن سواء بالنسبة للنمط الفردي -

.)Logements aidés(لیلیھ السكن المدعم ) Logements évolutifs(التطوري

حیث و 2م 120تشیید خلیة على مساحة عقاریة تعادل یتمثل كل منھما في إنجاز إذ 

أو )OPGI(و التسییر العقاريیتولى ھذا اإلنجاز ھیئة عمومیة سواء دیوان الترقیة

عمودیا ومكانیة توسیع البنایة أفقیاإمع ، )AADL( وكالة تحسین و تطویر السكن

.مستقبال من طرف المستفید
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مساحة اإلستھالك من وعي السلطات بضرورة التقلیصفمن خالل ھذا النمط السكني نلمس

.ك العقالني لإلحتیاطات العقاریة و التفكیر في إشكالیة نفاذھاالعقاري األفقي و اإلستھال

المواطن من ةستفادإتسھل تشریعات ت عدةوضعفقد النمط الجماعي أما فیما یخص -

الذي 01/105األموال العمومیة للحصول على سكن نذكر منھا المرسوم التنفیذي رقم 

طار السكنات المنجزة من األموال العمومیة عن إیحدد شروط و كیفیات الشراء في 

بغرض تقلیص العجز المسجل في اإلنتاج طریق مصادر بنكیة أو تمویالت أخرى 

صغة البیع باإلیجارفنجد منھا جدد و مساھمة المواطن السكني من خالل إقحام فاعلین 

)Location-Vente(. لدعم المالي االمتضمن 94/308و كذا المرسوم التنفیذي رقم

في صغة السكن لألسر للحصول على سكن من خالل الصندوق الوطني لدعم السكن 

صیغ و ) LPA(المدعمالترقويالسكنصغة لتظھر مؤخرا )LSP(التساھمي 

.أخرى تتماشى و الدخل الفردي

تم إنجاز برامج خاصة بالسكن یغ المتعددة للبرامج السكنیة فقدو بالموازاة لھذه الص

و لتوسیع المراكز العمرانیة للمدن مجاورةلریفیة و الابالمناطق الریفي لتثبیت السكان 

.الثانویة

كذا اإلقدام على القضاء على السكنات الغیر صحیة السیما المصنوعة من مادة و

طار إمتصاص السكن التلقائي مع إبالشالیھات المنجزة في ) L’amiante( المیونط 

حتى یتسنى لھ بناء سكن الئق بعد إزالة ھذه المادة المضرة لكل ساكنتقدیم دعم مادي
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المشروع في و یعد ھذا ائالت الجدد،اد العإلسكان أفرالعمودي و التوسع بالصحة

La(من طرف مكتب الدراسات طور الدراسة SAU()1(.

لتحسین السكن من خالل تقدیم إعانات )FAUNAL(كما وضعت السلطات برنامج 

.)2(مخصصة للترمیممالیة 

فعموما نجد أن الدولة كرست كل الجھود المادیة و البشریة لحل أزمة السكن بتعدد 

لكل من جھة و حق الحصول علیھ توفیر السكن ىءالسیاسات السكنیة التى ترمي إلى تخفیف عب

:الفرديھحسب دخلطن من خالل توجیھ كالموا

لطبقة ذات موجھ لة كلیة فالذي تتكفل الدولة بإنجازه و تمویلھ بصیكون السكن االجتماعي ل-

.الدخل الضعیف

تركیبة مالیة للدولة خاللمنالمدعم أي المنجزاإلجتماعي التساھمي وصغة السكن ا-

باإلضافة بمساھمة المستفید و CNLبتقدیم إعانة مالیة في إطار الصندوق الوطني للسكن

.للطبقة ذات الدخل المتوسطةموجھال℅1بفوائد ضئیلة تمثل إلى القرض البنكي

.أما السكن الترقوي فھو موجھ للطبقة ذات الدخل المرتفع-

تسویة محاولة التحكم في التعمیر من خالل تنظیم المجالي و الإھتمت الدولة أیضا بو قد

التشریعي المعمول بھ في میدان التعمیر قانون لإلطارأضیف حیثالوضعیة العقاریة للمستفیدین 

التى حولت بناءات و ضرورة إنھاء األشغاللاالمتضمن تسویة 25/07/2008المؤرخ في 08/15

.مدیریة التعمیر للبلدیة): 2(، )1(
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إجراءات تسھیلإضافة إلى مما یشوه المنظر العمراني للمدنالتحصیصات إلى ورشات دائمة

توفیر األموال مساعدة المواطن ببغرض %1الحصول على قروض بنكیة بفوائد ضئیلة تمثل 

.إلتمام األشغالالالزمة 

بسبب استمرار زیادة ألزمة السكنالنھائي غیر أنھ میدانیا لم تحقق ھذه التغییرات الحل

، كما أن االھتمام بتوفیر أكبر عدد ممكن من السكنات في الطلبات و التأخر المسجل في االنجاز

التوسعات ھذه الضروریة للحیاة الحضریة جعل من أو تأخر إنجاز التجھیزات و المرافقغیاب 

.على ھذه األخیرةعبىءمما یشكل .بمركز المدینةوظیفیا تابعةجدیدة الحضریة ال

اإلحتیاطات حتى نفاذ من خالل ھذه التوسعات زادت الكتلة الحضریة للمدن لقد نمت و

لمدن،لنمو ھذه اعلى العقارإستمرار الطلبضغط على المركز والما نتج عنھ زیادةیةالعقار

بإیجاد مجاالت جدیدة .لھذه الوضعیةحلول المناسبةالالسلطات أن تجد أصبح من الضروري ف

.لبث نمو ھذه المدن المتشبعة
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III / الكبرىالمدنالتفكیر في ایجاد مجاالت جدیدة لتوسع

لسوء تسییر المجال أدى إن تحضر المدن الجزائریة بسرعة خاصة الكبرى منھا 

فوضویة الحضري و عدم التحكم في التوسع العمراني حیث ظھرت أحیاء بكاملھا بطریقة 

:ناتج عنو إنتشار البیوت القصدیریة إضافة إلى تفاقم أزمة السكن و ھذا كلھ 

تطبیق سیاسة عمرانیة موروثة عن الحقبة االستعماریة في غداة االستقالل ستمراراال-

في حین أن المناطق الداخلیة حیث واصل التعمیر بشكل مكثف بالمناطق الساحلیة و التلیة 

بین المجاالت الحضریة  في توزیع السكان و أسفر عن خلق إختالل التوازنقد أھملت، ما

.شمال و جنوب البالد

في غیاب یید المصانع بالقرب من المدنتنمویة صناعیة بتشسیاسة بتطبیقاإلھتمام-

بھا و من ثم و توفیر مناصب شغل مما حسن الظروف المعیشیة بالمدن ، التخطیط المحكم

كتظاظ المدنإما حفز النزوح الریفي و ،على حساب المناطق الریفیةھذه المدنتطور

و شجع على زیادة الفجوة بین األوساط الحضریة و األوساط الریفیة بدال من أن یكون 

.وظیفي بینھماتكامل 

النائیة مما أدى لھروب السكان من المناطق مرور البالد بعشریة سوداء خالل التسعینات -

حین تھمش باقي يفوو ترییفھا ھذه األخیرةما زاد في إكتظاظ ، إلى المدن بحثا عن األمن

.المناطق

.زاد في حدة أزمة السكنأو العرض ممانجاززیادة الطلب على السكن و تأخر اإل-
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الحضري المحدود فیما یخص إستغالل التجھیزات المجاللسكان داخل لاإلكتظاظ  الدائم -

التي تعد ھذه المدن السیما الكبرى منھالتشبعللحصول على الخدمات  أو السكن نتیجة

إستغاللتجاوز طاقات تمما جعلھا ،تصادیة و الثقافیةقمركز للنشاطات اإلجتماعیة، اإل

.المدنبر على خلق وضعیة خناق اسفم اإلثالمجال الحضري و من 

نمو المدن من خالل المجاالت المباشرة لھا أعطى كتلة حضریة ھامة یصعب تسییرھا -

المجاالت القریبة ما أدى بالضرورة لظاھرة و بنفاد العقار بھذه األخیرة تسارع تحضر 

.تنظیم المجالصعوبة التحكم و اإللتحام الحضري و ما ینجم عنھا من سوء تسییر و 

الضروري التفكیر في حلھا بطریقة راشدة و إیجاد منفبھذا تفاقمت مشاكل التعمیر و بات و

من قبل بمثابة الحل المنشودك كان ذلف.قابلة لإلستعاب التوسع العمرانيخارجیة مجاالت جدیدة 

.السلطات
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ب الفائض السكاني للمدن الكبرىعاستإلالمدن التوابع سیاسة إنتھاج -1

أمام ھذه الوضعیة كما ذكرنا سابقا فشھدت المدن الجزائریة إشكالیة في توسعھا 

السلطات التحكم في زمام األمور من خالل  توجیھ الفائض السكاني للمدن خاصة حاولتالمتأزمة 

حیث إنتھاج سیاسة المدن التوابع من خالل لتجمعات الحضریة المجاورة لھاصوب االكبرى منھا 

إلسكان الفائض السكاني للمدن الكبرى بھا، فكان ذلك بمثابة الحل األنسب إلیھاتوجیھ التعمیر یتم 

.التوسع العمراني و التنظیم المجالي بالمناطق الحضریةفي للتحكم 

و على أي أساس یتم تعینھا؟ما ھي المدن التوابع؟ف

بصفة عامة المدن الصغرى أو التجمعات الحضریة المتواجدة بالقرب تعتبر مدن توابع 

على مشجعةو موضعیة طبیعیةخاصة التي تتوفر بھا إمكانیاتأو المجاورة لھا من المدن الكبرى 

.إستقبال التدفقات السكانیة

تتوفر على ھیاكل قاعدیةإعادة توزیع السكان داخل مجاالت حضریة أصغر و بھذا یتم 

التسییر بالنسبة صعوبةو ما یرافقھا من مشاكل المدن الكبرىتضحم حد من ، مما یو المرافق

.المحیط المعاشالمعاناة الیومیة للسكان داخلللسلطات المعنیة و

:و یتم إختیار المدن التوابع على أساس

التنقالت الضروریة للسكانیسھلمما ھذه المدن التوابع و المدینة األم بین قرب المسافة -

......خاصة منھا الیومیة كالتنقل للعمل أو الدراسة و

على الھیاكل القاعدیة باإلضافة إلحتواء كل ھذه المجاالت الحضریة الجدیدة المستقبلة توفر-

على كل و توفرھا البرامج السكنیة الجدیدة المنجزة إلسكان ھذه التدفقات السكانیة 
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إنشاء ھذه المرافقالتجھیزات و المرافق الضروریة للحیاة الحضریة غیر أن التأخر في 

ذلك للحصول على و نة األم بالمركز األم أو بالمدیوریة لسكان ھذه المناطقدخلق عالقة 

.الخدمات

المدن التوابع سواء كانت بمثابة مراكز حضریة صغیرة أو متوسطة  في هإستفادت ھذ-

معظمھا من توطین المشاریع الصناعیة بھدف دعمھا و تنمیتھا و التخفیف من حدة النزوح 

ت جدیدة و في نفس الوقت إعطاء دفع و خلق مجاالالریفي الذي إستفحل بالمدن الكبرى

.تقلیل الضغط على المدن الكبرىبغرضمستقطبة للسكان 

بإعتبار ھذه المدن مجاالت مالئمة إلستقبال السكان كونھا في معظمھا تتوفر على إمكانیات -

.تعمیریة تتمثل في مد شبكات الطرق و المنشأت القاعدیة مما یسھل التعمیر بھا مستقبال

لكن في السابق عبارة عن مناطق ذات طابع فالحيھي في الحقیقة  المدن التوابع ھذه معظم إن 

نتج عنھا تراجع الوظیفة الفالحیة أمام الخدمات        ، سرعان ما شھدت تحوالت مجالیة و وظیفیة

..للحصول على مختلف الخدماتقسنطینة إلى مدینة التقلیل من تنقالت السكان تم من وو التجارة

إضافة للزیادة تفریغ الفائض السكاني للمدن الكبرى نحو المدن التوابع إن استمرار

بدورھا فبات من لتشبعھاأدى ، في حد ذاتھا) المدن التوابع( ھا ھذه األخیرة تالتي شھدة الطبیعی

فك اإلختناق عن لتوجیھ التوسع العمراني و جدیدة حلول في البحث عن االستمرارالضروري 

فتبنت الدولة سیاسة . الجدیدةالمجاالت الحضریة تنظیم التحكم و ، محاولة ترشیدو المدن الكبرى 

.المدن الجدیدة كحل لھذه الوضعیة
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المدن الكبرىتعمیرالحل األنجع إلشكالیة :المدن الجدیدةسیاسة -2

لجزائریة سیاسة المدن الجدیدة في إطار السیاسة العامة للتھیئة العمرانیة تبنت الدولة ا

الذي تمت مراجعتھ SNAT2025نلمس ذلك من خالل المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة  ث حی

نظرا للتأخر في الشروع في تنفیذه لیعوض و یطبق بدلھ المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة 

SNAT2030، 1(علىنفس المحاور األساسیة و التي شملتفعموما أبقي على(:

الحضریة عبر كامل التراب الوطني من خالل معالجة اإلختالالت تحقیق توازن للشبكة -

الموجودة خاصة  بین الشمال و الجنوب  بتوجیھ التحضر نحو مجاالت جدیدة بالجنوب

.ثقل التحضر بالشمال السیما على الشریط الساحليمن ثم تخفیفو 

المناطق االحضریة بدال من إعتماد التعمیر على سكان اإلستقبالیة لتوسیع البنیة الحضریة -

عنھ من  سوء تسییر و إستھالك ینجرخیارات التوسع الحضري نحو ضواحي المدن ما 

.لألراضي فالحیة ذات جودة عالیة

إنشاء مدن جدیدة بالھضاب العلیا مخطط الوطني للتھیئة العمرانیة تضمن العلیھ فقد و 

.مدینة جدیدة17و في ھذا الصدد برمجت كمناطق داخلیة و الجنوب الشاسع

و المتضمن شروط 08/05/2002المؤرخ في 02/08تخضع المدن الجدیدة  لقانون رقم  

.إنشاء المدن الجدیدة و تھیئتھا

ماھي المدن الجدیدة و ما الھدف من تطبیق ھذه السیاسة؟ف

.1996وزارة التجھیز و التھیئة العمرانیة، الجزائر وضعیة إسترجاع التراب الوطني، -الجزائر غدا: ش.رحماني ): 1(
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شاغر و تعمیر بالمجال الحضري سواء كان مجال لمشروععد مدینة جدیدة كل إنشاءت

إقتصادي من خالل توفیر و،  فتعتبر المدینة الجدیدة مركز توازن إجتماعي قائمأو بھ تعمیر 

ھذه المجاالت الحضریة لتحقق بذلك الخادمة للسكان،المرافقمختلف السكن، مناصب شغل و 

.و من ثم تصبح تنافسیةإستقاللیتھا من خالل قیامھا بوظائفھا المختلفةالجدیدة 

ھیاكل المتوفرة بھ سواء كانت طبیعیة أو إلمكانیاتبمجال ما وفقا لإنشاء مدن جدیدة یقرر

و المخطط الوطني جھويالقطاعياللمخطط او ذلك تماشیا مع توجیھاتقاعدیة و تجھیزات 

لیستفید الھیاكل القاعدیة و توفیر الخدمات العمومیة تمدیدتنظیم وللتھیئة العمرانیة حیث یمكن

.منھا السكان الذین سیقطنون ھذه المدن الجدیدة

فعموما تنشئ المدن الجدیدة بالھضاب العلیا و الجنوب مما یسمح بتوجیھ التحضر 

بالمناطق لداخلیة و الجنوبیة للبالد، بإستثناء حاالت خاصة  بحیث یكون إنشاء مدن جدیدة للمناطق ا

: المدن المیتروبولیةضعیة الخناق التى تعیشھا  والشمالیة بھدف تخفیف الضغط والتقلیل من حدة  

.جزائر، وھران، قسنطینة و عنابةال

ختالل الشبكة الحضریة إرادیة قبل كل شيء ھادفة لمعالجة إالمدن الجدیدة ھي سیاسةف

و حرصا على تدخل السلطات العمومیة فيالتعمیراألمثل لمشاكل تسارع وتحقیق الحل

ي التي ترمومجال المراقبة و التحكم في النمو الفوضوي الموجود في المدن لجأت لھذه السیاسة

التحكم في فبھذا تتمكن من .خاصة بالمدن المیتروبولیةالتعمیر معالجة وضعیة لمن خالل تطبیقھا 

. التوسع العمراني
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یتم إنشاء المدینة الجدیدة من الناحیة القانونیة لتوجیھات عامة فالمدن الجدیدةتخضع

تنمویة للجماعات المحلیة والتوجھات الو بأحترام أدوات التھیئة العمرانیة بفحوى مرسوم تنفیذي

.دورھا الرئیسيو بطاقتھا الفنیة تضبط لمحیط العمراني للمدینة الجدیدة و افیحدد، المعنیة

یعتمد على دراسات المدینة الجدیدةفمشروعالناحیة المادیة سواء كانت دراسة أو إنجاز، من و أما

، تتضمن برامج سكنیة ھامة ھامعمقة و یتطلب رؤوس أموال و إستثمارات ضخمة إلنجاز

داریة، ثقافیة، إصحیة، تعلیمیة، سكنیة، (تؤمن مختلف الوظائف التي تقدمھا المدن و تجھیزات

) .إلخ.....ةیتجار

و الخدمات  أنھا من المفروض أن توفر مناصب شغل لسكانھا و تقدم المرافقكما

الضروریة للحیاة الحضریة و الربط بمختلف الشبكات و الطرق لتأمین التواصل مع المناطق 

. األخرى و بث حركیة داخل المجال

و ترتقي الخدمات الكاملة لسكانھاو توفیر ستقاللیة تسییرھاإفبھذا تحقق المدن الجدیدة 

وظیفة معینة أن یكون لھا تخصص في الجدیدة ألجل ینةو قد ینجز مشروع المدلتحقیق التنافسیة

.و غیرھا.....الترفیھیةالصناعیة  والجامعیة والمتخصصة فمنھاو من ھنا نجد المدن

:)1(و تھدف ھذه السیاسة إلىتجمع حضريمن قرب بالبمواضع شاغرة أو إما و تنشئ ھذه المدن 

.تحقیق التوازن في نمو األوساط الحضریة-

الشریط الساحلي و التل أین وصل التشبع الحضري أقصاه في المدن مواجھة التحضر على -

.الكبرى وحتى المتوسطة منھا

.1996وضعیة إسترجاع التراب الوطني، وزارة التجھیز و التھیئة العمرانیة، الجزائر -الجزائر غدا: ش.رحماني ): 1(
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تكبد خسائر جسیمة إنسانیة لتفادي مواصلة التعمیر بالمناطق الشمالیة نظرا لتشبعھا و تفادیا -

.وقوع الكوارث الطبیعیة كالزالزل و الفیضاناتو مادیة  في حالة 

.على التجھیزات و المرافقالسكان و تزاحم كتظاظ المدن الكبرىإالتخفیف من -

بالمجاالت للتعمیرالضروریةالموارد الطبیعیة و حتیاطات العقاریة الكافیة توفر اإل-

المجال بشكل أفضلتنظیم التوسع العمراني و تحكم في الم ثو من الجدیدة المستقبلة للتعمیر 

.للحد من إنتشار األحیاء الفوضویة و السكن الغیر الئق خاصة بالمدن الكبرى

لتحكم في تسییر و عدم اأھا من سوء نیقاف ظاھرة اإللتحام الحضري و ما یترتب عإ-

.المجاالت الحضریة الكبرى

إعطاء دفع في تنمیة المناطق المھمشة و إستغاللھا لتخفیف الضغط على المناطق ذات -

.صبحت تمثل مجاالت حساسةالتعمیر المكثف و التي أ

خاصة فیما یتعلق لترشید سیاسة التھیئة العمرانیةبإنتھاج الدولة سیاسة المدن الجدیدة تسعى-

و التحكم في شة  كأحیاء النوملحضریة  بتجنب إنتاج مجاالت حضریة مھمبالتھیئة ا

التوسعات الحضریة بحیث یتم التوسع وفق مخطط مدروس و من ثم الحد من البناءات 

.الفوضویة
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:خالصة المبحث األول

إن تسارع نمو المجاالت الحضریة تم في غیاب سیاسة عمرانیة و سكنیة راشدة غیر 

و محاولة موازنة ال سیما بالمدن الكبرىالحضريأنھ كانت مبادرات من السلطات لتنظیم المجال 

عطت تعدد في أشكال أمعادلة الطلب و العرض فیما یخص السكن و ذلك من خالل عدة سیاسات 

التي ضمت ) ZHUN(جدیدة الحضریة اللسكنیة امناطق ھذه التوسعات الحضریة حیث أنشأت ال

سكنات فردیةاعي المتعدد الطوابق، المجموعات الكبرى من البرامج السكنیة ذات النمط الجم

).تحاصیص( 

و لحل إشكالیة التعمیر بالمدن الكبرى وجھ الفائض السكاني لھذه األخیرة للتجمعات السكنیة القریبة 

إستھالك أفقي تممشاریع سكنیة ھامة وأنجزت بھاحیث . التوابعمنھا في إطار تطبیق سیاسة المدن 

فإستمر دائما . مما سرع في نفاذ اإلحتیاطات العقاریة بھا و من ثم تشبعھا).تحصیصات(لمجالھا

سیاسة المدن و علیھ تبنت الدولة . عن مجاالت جدیدة قادرة على إستعاب نمو المدن الكبرىالبحث 

و التي ھي بمثابة الحل األنجع لحل إشكالیة التعمیر القائمة و إسكان التدفقات السكانیة الجدیدة

.ت المتشبعة سواء كانت المدن الكبیرة أو المدن التوابع لھاللمجاال

مما أعطى . عدد األنماط السكنیة و كذا الصیغ السكنیةتانتج عنھبتطبیق سیاسات سكنیة متعددة و 

.تنوع في تشكیلة الحظیرة السكنیة
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مجال الدراسةتوسع الحضري بالشكالأسیاسة و واقع تطبیق :المبحث الثاني

السكنیة بھا من األنماط فتعددت تحضرھا نموھا ومدینة قسنطینة تسارع فيشھدت 

كما تشھد من جھة أخرى إشكالیة في نموھا العمرانيالسیاسات العمرانیة،خالل تطبیق مختلف

في حین أنھا تتمیز بموقع إستراتیجي جعل منھا عاصمة الشرق المعقدوالضیقبحكم موضعھا

ني من جملة فھي أحسن مثال للمدن الجزائریة التي تعا،)01یطة رقم خر( القدم الجزائري منذ 

خاصة بعد نفاد ، و تعیش وضعیة خاصة من الخناق و اإلكتظاظمن المشاكل في تعمیرھا

إحتیاطاتھا العقاریة و إمتداد التعمیر باألطراف المباشرة لھا من خالل إنشاء مناطق سكنیة 

و التحصیصات فظھرت بذلك الضواحي) العمارات(الجماعي حضریة جدیدة المتشكلة من السكن 

.لمدینة عبر المجاالت المباشرةلكتوسع 

مدینة قسنطینة أقصى توسع لرقعتھا الحضریة و تكثیف التعمیر بھا مما بلغت بذلك

تعاني صعوبة تسییر مجالھا الحضري من جھة و نفاد اإلحتیاطات العقاریة بالمجاالت ھاجعل

نموھا عبر مجالت حضریة  نشرفي و لھذا كان التفكیر دائما .من جھة أخرىینةالمتصلة بالمد

المدن لیتم توجیھ التدفقات السكانیة لمدینة قسنطینة نحو )كلم 20على بعد یقارب ( بعیدة جدیدة

.و المدینتین الجدیدتینالتوابع
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I/ةتنمو من خالل مجاالت جدیدمدینة میتروبولیة : ةــقسنطین

نطینة عبر المجاالت المباشرة لھاتوسع مدینة قس-1

متر منقطعة 649أنشئت المدینة القدیمة السویقة على ھضبة صخریة على علو 

.اإلتصال بالمناطق المحیطة بھا ماعدا الجھة الغربیة

بظھور توسعات من خالل لیتعدى العمران ھذه الصخرة خالل الحقبة اإلستعماریة

كدیة و سان جون المعروف ببلوازداد حالیا بالجھة الغربیة من المدینة و أحیاء :إنجاز أحیاء منھا

.و المنصورة بالجھة الشرقیة منھاالقنطرة

لیستمر توسع الرقعة الحضریة للمدینة بظھور أحیاء سكنیة كحي سیدي مبروك بالجھة -

.الجمیل بالجھة الجنوبیة الغربیةالشمالیة الشرقیة و المنظر

كل من حي البیر و أمزیان و كذا عمارات سیلوك إضافة نجد لغربیة من المدینة بالجھة او-

.لحي البالتان

كما  ظھرت توسعات عمرانیة بمناطق غیر مالئمة للتعمیر على ضفاف واد الرمال و واد 

بومرزوق بالجھة الجنوبیة الشرقیة حیث نجد حي رومانیا، بن تلیس، شالي، حي التوت 

.الرابعو الكلم 

البناءات الفوضویة و البیوت انتشارشھدت مدینة قسنطینة كغیرھا من المدن الجزائریة 

حیث أنھ لم یكن التعمیر من آنذاكاألوضاع النفالتنظرا االستقاللغذاة القصدیریة 

ما ، السلطات، فكانت الزیادة السكانیة ھامة إلى جانب تسجیل نزوح ریفي كثیفاھتمامات

إنتشار فوضى في التعمیر، بغض النظر عن وأسفر عن تأزم الوضع فیما یخص السكن 

البرامج السكنیة التي أستكمل إنجازھا خالل السنوات األولى من اإلستقالل غیر أنھا لم تكن 
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و الذي 1958كافیة من حیث الكم، فقد أنجزت ھذه البرامج السكنیة ضمن مخطط قسنطینة 

أنجزت من خاللھ األحیاء السكنیة بالجھة الجنوبیة من 1969لى غایة في تطبیقھ إاستمر

.حي كل من فضیلة سعدان، فیاللي  و بن بوالعید: المدینة 

أھمل كذلك قطاع السكن خالل سنوات الثمانینات فلم یحظى بنصیب ضمن مخطط 

لمركب المدینة من تجھیزات ھامة  كإنجاز الجامعة و ااستفادتالخماسي األول في حین 

بالجھة الجنوبیة الریاضي الواقعة بالجھة الغربیة من المدینة و منطقة الصناعیة بالما

.واد الرمالامتدادعلى منھاالغربیة 

ظھرت أحیاء فوضویة عبر كامل المدینة كالمنشار و الحطابیة و بن شرقي بالجھة الغربیة كما

..... من المدینة و غیرھا 

مناطق حضریة سكنیة جدیدة كتوسعات تضم النمط الجماعيو بتطبیق سیاسات إنشاء 

و الشمالیة من المدینة و التحصیصات، ظھرت الضواحي كأحیاء سكنیة بكل من الجھة الشرقیة

، بوجنانة 1955أوت 20كحي الدقسي، الزیادیة و ساقیة سیدي یوسف و كذا كل من حـي

بوالصوف بالجھة الجنوبیة الغربیة، فقد تمت ھذه التوسعات بمجاالت و حي 1962جویلیة 5و 

:نلخصھا كالتالي) 01شكل رقم( مما أعطى الضواحي ،مباشرة للمدینة

.نجد كل من أحیاء الزیادیة و جبل الوحش و بكیرة: من الجھة الشمالیة الشرقیة-

حيو1962ویلیة ج5تضم كل من أحیاء فیاللي، و:من الجھة الجنوبیة الغربیة-

.بوالصوف

.لقماص و سیساوي بالجھة الجنوبیة الغربیة و زواغي بالجھة الجنوبیةألحیاء اباإلضافة -
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فقد عرفت بذلك مدینة قسنطینة أقصى توسع لرقعتھا الحضریة و تكثیف التعمیر بھا 

العقاریة بالمجاالت االحتیاطاتمما جعلھا تعاني صعوبة تسییر مجالھا الحضري من جھة و نفاد 

نقل التوسع العمراني استلزمما .المتصلة بالمدینة و حتى نفادھا أیضا بالضواحي من جھة أخرى

بر مجالت عنموھا نشر في التفكیر دائما كان فلمدینة قسنطینة إلى مجاالت غیر مباشرة لھا، 

.غیر مباشرة لھاحضریة  جدیدة
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من خالل مجاالت غیر مباشرة لھاتشھد نمو عكسي و تنمو :ةـــة قسنطینــمدین-2

وعائھا العقاري المحدود في وتتمیز مدینة قسنطینة بموضعھا المعقد و شدید التضرس 

من ظاھرة ة ھامة مما جعلھا تعاني أكثریحین أنھا تتمیز بموقع إستراتیجي و إمكانیات إقتصاد

الناتجة عن مشكلتحضرھا

نموھا في عدم تجاوب موضعھا الشدید الحساسیة بتعرضھ لألخطار الطبیعیة المتمثلة 

دعم أساسا في إنزالقات األرضیة و الفیضانات مع طاقات موضع مركزي مشجع للنمو و م

.بإمكانات إقتصادیة و وظیفیة

عوائق حضریة مختلفة و المتمثلة مدینة قسنطینة وجودو قد زاد في حدة أزمة نمو 

.اسا في إنتشار المناطق العسكریة داخل النسیج الحضري و إرتفاقات مختلف الشبكاتأس

إكتظاظ كبیر داخل مجالھا الحضري الناتج عن تراكم سكانيالمدینة تشھدإضافة إلى ذلك 

و عمراني ھام داخل إطار مساحي محدود و ضغط كبیر على التجھیزات و المرافق للحصول على 

. لمختلفةالخدمات ا

إن التطور الدیمغرافي لمدینة قسنطینة تمیز بعدم إنتظامھ أي تطوره كان عكسي 

بتسجیل تراجع في حجم السكان و معدالت النمو من فترة لفترة موالیة، بغض النظر عن العشریة 

األولى بعد اإلستقالل التي شھدت تزاید ھام في الحجم السكاني بسبب النزوح الریفي بالدرجة 

لیتراجع الحجم السكاني وسجل تناقص بمعدالت نمو لتأخذ قیمة سلبیة كما یوضحھ لىاألو

.01رقم جدول 
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تطور األحجام السكانیة : ة و المجاالت المحیطة بھاــة قسنطینـمدین:1جدول رقم 
)2008- 1966(التعدادات عبر و تناقص في  معدالت النمو

)℅(معدالت النمو )ن(عدد السكانالتجمعات
196619771987199820081966-

1977

1977-

1987

1987-

1998

1998 -

2008

0.70-2456213455664408424650214186723.202.440.48قسنطینة

)1(9529149623692465239892514.219.365.207.30الخروب

208228151055820318320572.8213.986.004.30عین السمارة

35644932883928327400273.045.9510.933.10دیدوش مراد

11480192522920336422435764.884.211.993.30الحامة بوزیان

المعدل الوطني 
للنمو

-----5.405.463.572.57

1966/1977/1987/1998/2008RGPHتعدادات :مصدر

، و بعد إستقراء لمعطیات النمو 01رقمالمرفقمن خالل المعطیات المبینة بالجدول 

نمو مدینة، نستخلص تراجع لمعدل 2008و 1966السنویة المسجلة خالل الفترة الممتدة ما بین

-1998(خالل الفترة )℅0.70–(إلى ) 1977- 1966( ℅3.20قسنطینة الذي إنخفض من 

2008(.

معدالت نمو ) الخروب، عین السمارة و دیدوش مراد ( بینما بالمدن التوابع الثالث 

-1966( عالیة، حیث تفوق المعدالت الوطنیة لسكان الحضر خالل العشریات األربعة األخیرة 

.02رقم كما یوضحھ الشكل، السیما بمدینتي دیدوش مراد و الخروب)2008

ك ما یفسر التفریغ الطوعي لسكان مدینة قسنطینة بإتجاه ھاتین المدینتین، كماو ذل

.سبق ذكره

).مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا( معدل نمو التجمع العمراني الرئیسي لبلدیة الخروب ):1(
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2شكل رقم 

1966/1977/1987/1998/2008RGPHتعدادات :مصدر

عاصمة سكان اقص نال یفسر بتالسنویةفي معدالت النموالغیر طبیعي ھذا التراجع إن 

الحضري و بإتجاه خارج مجالھافائضھا السكانيلاإلرادي تحویل الالشرق و إنما یؤكد تفریغھا و

.مدن التوابع

فقد سجلت مدینة قسنطینة المدن التوابع لمدینة الخروب و التي تعد أھمأما فیما یخص 

كانت ھذه ف،)01جدول رقم ( السكانیة عبر الفترات الزمنیة المتعاقبةاألحجاممتفاوتة في تزایدات

إستعاب الفائض السكاني أیضا و ھذا ما یفسر.الزیادة بمجملھا إیجابیة من فترة سابقة لفترة الحقة

و ذلك في إطار تطبیق على إمتداد ھذه الفترات الزمنیةبصفة عامةبالمدن التوابع لمدینة قسنطینة 

تحوالت عمرانیة و وظیفیة و تسارع في تعمیرھابدورھا ھذه األخیرة شھد لتسیاسة المدن التوابع

و تحولت لتجمعات المراكز اإلستعماریة  نمتأنبحیث زیادة ھامة لرقعتھا الحضریةولمجالھا 

معظمھا مجاالت ذات طابع نلتراجع النشاط الفالحي الممارس بھا كوسكنیة ھامة باإلضافة 

-2
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1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008

تطور معدالت النمو لمدینة قسنطینة و المدن التوابع لھا
)2008-1966(و المعدالت الوطنیة  

معدل نمو قسنطینة معدل نمو الخروب معدل النمو الوطني

معدل نمو عین السمارة معدل نمو دیدوش مراد معدل نمو الحامة بوزیان
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لیسود بھا قطاع الخدمات إلى جانب القطاع الصناعي نظرا لتوطین بھا ،فالحي في األصل

.مشاریع تنمویة لعبت  دور ھام في جدب السكان إلیھا و من تم تطور الخدمات

تمرار الطلب على إستھالك إسمام أة ــبمدینة قسنطینن نفاذ اإلحتیاطات العقاریةإ

اإلطار المبني بالنسیج العمراني تدھورالمدینة و ما زاد الطین بلة ھو خناق المجال أعطى حالة 

مما جعل المدینة تعیش ظاھرة تفریغ مجالھا الحضري بتوجیھ التدفقات ،القدیم  في غیاب الصیانة

ما یفسر تسجیل قیمة سلبیة .مباشرة لھاا من خالل مجاالت غیر لیتم توسعھلخارجھاالسكانیة 

).0.70-( لمعدل النمو 

:بغرضمدینة قسنطیتةفقد تم ترحیل عدد من سكان

إخالء المدینة القدیمة السویقة حیث تكفلت السلطات بترحیل سكانھا في إطار مشروع -

.یتضمن المحافظة على الثراث العمراني

بعض المباني أو حتى المباني المھددة إعادة إسكان المتضررین من إنزالق أرضیة-

.وسط المدینة بالجھة الغربیة منھاباإلنھیار كما ھو الحال بالنسبة لحي بلوزداد ب

المدن التوابع خاصة مدینة الخروببإتجاهة ــفعموما كل ھؤالء الوافدین من مدینة قسنطین-

تخفیف لفي میدان السكن خاصة التعمیر سیاساتفي تطبیق یعكس السیاسة اإلرادیة للدولة 

ة و إسكان المتضررین من المباني المنھارة و المناطق المھددةــقسنطینعلى مدینةالضغط 

باإلنزالقات باإلضافة للترحیل اإلرادي لسكان بعض األحیاء في إطار سیاسة تحدیث 

الجسر العمالقإنجاز سكان حي باردو عند عاصمة الشرق قسنطینة كما ھو الحال بالنسبة ل
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، حیث ℅7.30و یتضح ذلك من خالل معدل النمو السنوي بمدینة الخروب، و الذي یعادل 

.)℅2.57أي ( یمثل ثالث أضعاف المعدل الوطني لسكان الحضر 

تم توجیھ كل ھؤالء السكان باإلضافة  للزیادة السكانیة الطبیعیة لمدینة قسنطینةفقد 

و التي تشكل ، السیما منھا مدینة الخروبلھاالتوابع أي  المراكز الحضریة المجاورة نحو المدن  

:شمل علىیالذي و)03رقم شكل( الكبرى بمجموعھا التجمع الحضري لقسنطینة 

قسنطینة لمدینةدیدوش مراد و حامة بوزیان في الجھة الشمالیة الغربیة  -

الخروب في الجھة الجنوبیة الشرقیة-

سمارة في الجھة الجنوبیة الغربیةو عین-

بمثابة الحل اإلستراتیجي األمثل إلشكالیة نمو مدینة قسنطینة توجیھ التوسع العمراني أصبح

مجالھا العمراني المباشر الذي بعیدة عنمجاالت أخرى بتوجیھ فائضھا السكاني لفیھو التحكم 

ل توجیھات المخطط العمراني التوجیھي ، فقد أكد على ھذا الخیار من خالإستھلك بكاملھ  تقریبا

ة حیث ــقسنطینمدینة على مقربة من المجاالت الحضریة تقع ھذه ، حیث أنھ)1973/1974(

.)03رقمشكلأنظر (كلم كما أنھا تتواجد على محاور طرق ھامة20- 15تتراوح المسافة من 
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:03رقم شكل

ضمن التجمع القسنطیني)الخروب و ماسینیسامدینتي (التجمع العمراني الرئیسي للخروب
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:ةــسنطینالقادمة من مدینة قالتدفقات السكانیة إتجاه-1.2

في تلبیة طلبات سكانھا من إستھالك المجال بتوفیر إن عجز مدینة قسنطینة 

مجاالت جدیدة تبحث عنجعلھا الحضریة، السكن و التجھیزات و المرافق الضروریة للحیاة 

و ذلك بتوجیھ فائضھا السكاني صوب ھذه المجاالت، حیث و منفصلة عن مجالھا الحالي 

.2رقم الجدول بكما ھو مبین نلخص وجھة التدفقات السكانیة 

)2010( مجاالت جدیدة نحوض السكاني القسنطیني ئنقل الفا: 2جدول رقم 

عدد السكانالبلدیة
)ن(2008

زیادة سكانیة 
)ن( طبیعیة

تدفقات سكانیة
)ن(

℅

86100464963960424الخروب
المدینة الجدیدة علي 

منجلي
66315006631540

4816234393137708حامة بوزیان 
33100143761872411عین السمارة
43630143102932017دیدوش مراد

167732100حجم التدفقات السكانیة
2010مخطط توجیھي للتھیئة و التعمیر : المصدر

عاله أن مدینة قسنطینة توجھ فائضھا السكاني صوب أجدول النالحظ من خالل 

و قد تفاوتت نسبة ھذه التدفقات مباشرة لمجالھا ضمن التجمع القسنطیني، غیرمجاالت

المدینة الجدیدة علي منجلي المجاالت المستقبلة لتأتي نحوالسكانیة القادمة من مدینة قسنطینة 

مدینة ( نسمة و التجمع الرئیسي للخروب 66315ما یعادل ℅40في المرتبة األولى بنسبة 

من إجمالي حجم التدفقات ℅24الوجھة الثانیة بنسبة ) الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا

من تجمعات دیدوش نسمة، و لتأتي كل 39604أي بحجم سكاني یقدر ب قسنطینةلمدینة

.℅8و ℅11، ℅17يــمراد، عین السمارة و حامة بوزیان بنسب متفاوتة على التوال
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لتدفقات السكانیة القادمة من مدینة قسنطینة قد وجھت لسبة نأعلىفالمالحظ أن

و ذلك في إطار تطبیق سیاسة المدن التوابع لیلیھا تبني سیاسة المدن الخروببلدیةنحو

فنسبة التدفقات . الجدیدة حیث وطنت من خاللھا مدینتین جدیدتین علي منجلي و ماسینیسا

من إجمالي 64السكانیة القادمة من مدینة قسنطینة و الموجھة لھاتین المدینتین ھامة تبلغ 

.حجم التدفقات

لیس ولید الیوم  بل یعود یھ التدفقات السكانیة لمنطقة الخروب إن إختیار توج

لتاریخ قدیم حیث وجھت األنظار لمركز الخروب منذ العھد اإلستعماري لیكون الوجھة 

.ةالفائض السكاني لمدینة قسنطینإلسكانالرئیسیة 
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II /قسنطینيالسكاني التستقبل الفائض التي م المدن التوابع أھ: مدینة الخروب

ما نستخلصھ من محتوى كان اإلھتمام بمركز الخروب منذ العھد اإلستعماري و ھذا 

من خالل تناول نفس الفكرة لدراستھا حیث 1961، و لیؤكد ذلك سنة 1958مخطط قسنطینة في 

تجھیزات و خدمات غیر أنھا لم لتوطین باإلضافة بمركز الخروب تم اقتراح عدة برامج سكنیة

. تؤخذ بعین اإلعتبار بل بقیت مجرد حبر على ورق

من 1974المنجز سنة ) PUD( المخطط الرئیسي للتعمیر تطبیق غداة اإلستقالل و ب

أسترسل فقد بطلب من الجماعات المحلیة )CADAT(طرف الصندوق الوطني للتھیئة العمرانیة

مدینة قسنطینة نحو المجاالت المحیطة بھا على أن تكون مدینة یار نقل فائض نموفي تجسید خ

الخروب أھم المدن التوابع حیث إستقبلت مشاریع سكنیة ھامة في اطار تطبیق سیاسة المناطق 

خیار توجیھ الفائض على د یكتأتم فبھذا ، تحصیصاتما تضمھ من والسكنیة الحضریة الجدیدة

.مدینة الخروبلمدینة قسنطینة نحو السكاني 

من طرف المركز الوطني 1982المخطط الرئیسي للتعمیر سنة في نفس الصدد أنجز و 

بمقتضى 1988و الذي لم یصادق علیھ إلى غایة ) CNERU( للدراسات و اإلنجاز العمراني 

إتخاذ القرارات حیث تم من خاللھ28/01/1988المؤرخ في 16المرسوم الوزاري المشترك رقم 

:التالیة

أي المخطط الرئیسي للتعمیر و الشامل لمدینة قسنطینة قسنطینة الكبرى تجمع إنشاء -

.لھا وابعو المدن الت
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المتزایدة لمدینة قسنطینة، فمن ھنا االحتیاجاتالمتصاصالتفكیر في ایجاد مجاالت جدیدة -

ظھرت بوادر التفكیر في إنشاء مدینتین جدیدتین تتوضعان على التوالي بھضبة عین الباي 

كحالة خاصة ینة قسنطینةالخناق الذي تعیشھ مدللتخفیف من حدةو شرق مدینة الخروب

.من ضمن المدن الجزائریة

حدود التوسعات المستقبلیة لمدینة الخروب فكونھا مدینة دینامیكیة لھا إحتیاجات ضبط-

لتلبیة متطلبات مدینة قسنطینة من جھة و و توسع مدینة الخروب في حد ذاتھا عقاریة ھامة 

:بأن یصل عمرانھاكانت التوقعات ف، من جھة ثانیة

إلى غایة واد حمیمیم شماال -

بالطریق الوالئي الذي یخترق المنطقة الصناعیة 20و إلى غایة إلتقاء الطریق الوطني رقم -

جنوباالحدیثة إبن بادیس 

أما من الناحیة الشرقیة فقد أسترسل في تعمیرھا لتعطي المنطقة الشرقیة لتوسع مدینة -

.2000سنة الخروب قبل إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا

بمرور السكة الحدیدیةمحدودكان فالتوسع العمراني لغربیة للمدینة في حین أن الجھة ا-

.و إنتشار األراضي الزراعیة الخصبة

المتضمن ألدوات 01/12/1990المؤرخ في 90/29و بصدور قانون التھیئة و التعمیر 

شغل و مخطط )PDAU( التھیئة و التعمیر و التي تشمل المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

أول مخطط شغل األراضي بالجھة الشرقیة من مدینة 1995في ، فقد أعد )POS(األراضي 

فكان أول مخطط شغل األراضي على المستوى .الموجھ لھذه الجھةالخروب لیضبط توسع المدینة 

.الوطني
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المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر من طرف مكتب الدراسات1998سنة كما أعد 

 )URBACO (98/83بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم على ھذا المخطط ةو قد تمت الموافق

ي طیاتھ دراسة أفق التعمیر لقسنطینة من فشمل ھذا األخیر قدو، 25/02/1998المؤرخ في 

و التأكید على خیار و البحث عن مجاالت جدیدة للتوسعالمناطق الحضریة المجاورة لھاخالل 

.مدینتین جدیدتین بإقلیم الخروبإنشاء 

نحو المدن التوابع و أساسا مدینة مدینة قسنطینةالفائض السكاني لتفریغ و علیھ تم

:لألسباب التالیةالخروب، 

و إنفالت نجم عنھ من سوء التسییرماوطینةنسقالمیتروبولیةالمدینةمشكل تحضرتفاقم ل-

القصدیریة التحكم في التنظیم المجالي، و یظھر ذلك جلیا من خالل إنتشار البیوت في 

.و األحیاء الفوضویة عبر أرجاء المدینة

للمدینة و محاولة بالمجاالت المباشرة ات العقاریةنفاذ االحتیاطإشكالیة طرح و بحدة -

.إیجاد حلول على مستوى التجمع القسنطیني ككل

ضیق  حیث أنھنتیجة لموضعھا الصعبقسنطینة یشھا مدینة عالمزریة التي ت-

لیضاف لذلك حساسیة األرضیة المھددة بخطر اإلنزالق خاصة بالجزء الغربي ضرستمو 

.من المدینة

ما تبقى تم ضبط محیط التعمیر لكل تجمع عمراني و توجیھ التوسع العمراني للحفاظ على -

.الفالحیة ذات الجودة العالیةاألراضي من 
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تحدیث عاصمة الشرق  یخص مافیالتھیئة العمرانیة سیاسةالدولة تطبیقإلى إضافة

كإنجاز الجسر العمالق مشروع الھذا التى مسھا أحیائھابعض تفریغ الجزائري مما إستدعى 

ھذا ضمن مجال تنفیذو تھدیم المباني الواقعة باردو سكان حي حیل قسم كبیر من حیث تم تر

.المشروع

طینة نقسبمدینةخانقة الوضعیة تأزم الأزمة السكن و ت في تفاقم ھذه العوامل قد ساھمفجملة 

و قد تم موجة التعمیر المتسارع فبات من الضروري تجسید فكرة إیجاد مجاالت جدیدة تستوعب 

في نفس علي منجلي بھضبة عین البايذلك فعال باإلنطالق في تجسید مشروع المدینة الجدیدة 

نموالمدى إلشكالیة ة بعید ولكحل2000ماسینیسا في و إنشاء المدینة الجدیدة 1998السنة 

.قسنطینة

إطار التجمع العمراني لقسنطینة الكبرى  تمحور حول  توجیھ التعمیر في أنفالمالحظ

نظرا لما تتوفر منطقة الخروبمجاالت جدیدة إلستعاب التوسع العمراني فكان صوب عنالبحث 

سواء  بإنتھاج سیاسة المدن التوابع فكانت الخروب أھمھا  أو علیھ من إمكانیات طبیعیة و مجالیة 

مدینتین جدیدتین بإقلیم بلدیة الخروب لتتمیز المدینة حیث وطنت بتطبیق سیاسة المدن الجدیدة 

.بتوضعھا على إتصال عمراني بمدینة الخروبماسینیسادیدة الج
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III /المد الحضري للتخفیف من وضعیة خناق : المدینة الجدیدة ماسینیسا

.روبـوجھة لتوسع مدینة الخوة ــقسنطینة ــــمدین

إحتیاطھا طار التسییر المحكم لتحضر مدینة قسنطینة و تشبعھا باإلضافة إلى نفاذ إفي 

، أنشأت مدینتین جدیدتین إلستعاب الفائض مدینة الخروبحتى بالمدن التوابع السیما العقاري

و كذا االستجابة لطلبات مدینة الخروب فكانتا ناتج سیاسة ارادیة حیث نجد السكاني القسنطیني

قسنطینة مدینةلجدیدة علي منجلي المتوضعة على ھضبة عین الباي و التي تبعد عن المدینة ا

ھي تقع بالجھة الجنوبیة الغربیة لمدینة ف، نفس المسافةكلم و عن مدینة الخروب ب17بحوالي 

.لمدینة الخروبالغربیةو بالجھة  قسنطینة

المدینة األم  قسنطینة  في حین كلم من 16أما المدینة الجدیدة ماسینیسا  فتقع على بعد 

إالبینھمایفصل ال إذعمراني  بمدینة  الخروب مجالي تتوضع على اتصال مباشر و تواصل

یزمات عن میكانالحاصل شكل فرید للتوسع العمراني بھذا تمثلو ھي .03رقم الطریق السریع

مدینة  جدیدة  تتوضع على توطین إرادي سیاسي لخیارالمتمثل في تعمیر المجاالت الحضریة، 

ھامة  كمدینة وظیفیةدینامیكیة یتمیز بإستعماريمركزإستمرار عمراني و مجالي مباشر  ل

.الخروب

بل ھو رؤیة عشوائيمدینتین جدیدتین بإقلیم بلدیة الخروب لم یكن مجرد قرارتوضع إن 

،حة أنیا و حتى على أمد بعیدالمطروبالمدینة المتروبولیة قسنطینةراشدة لمعالجة مشاكل التعمیر

تؤمنھ مدینة الخروب فيكانت لفائض السكاني لمدینة قسنطینة و الذي الدعم إستقبال ترمي أساسا

.السابق قبل تشبعھا ھي األخرى



ناتج الحضري لمجـال الدراسـةالسیاسـة  تعمیـر المجـاالت الحضریـة أعطت :                 الفصل األول

51

:مدینة الجدیدة ماسینیسامراحل إنجاز ال-1

بقتضى المرسوم الرئاسي 05/08/2000بتاریخ المدینة الجدیدة ماسینیساأنشأت

توفیر وساكن 106800إلستعابا حسب ما جاء بالبطاقة الفنیة التابعة لھلیبرمج بھا 224/2000

.ھكتار463شاسعة تصل إلى و ھي بذلك تتربع على مساحة ، مسكن17800

ذات مستویات مختلفة تتماشىو المرافقجملة من التجھیزاتبھابرمجتكما 

.مختلف الخدماتو مستوى وحدة جواریة سكنیة إلى مستوى مدینة لتوفیر 

تعرف المدینة الجدیدة ماسینیسا كمدینة غیر مخططة لكنھا مبرمجة، فقد تم تصور 

إنشائھا و التفكیر فیھ و الرغبة في إنجازھا في إطار السیاسة الجھویة كمدینة و ھي تجسد إرادة 

.ح متجدد للتنظیم العمرانيالتھیئة العمرانیة و تتمیز بطر

:أسباب إختیار الموضع-2

عدة أھداف و قد تم إختیار ھذا الموضع لتحقیق الجدیدة ماسینیسامدینةالفقد أنشأت

:التالیةلألسباب

.مباشرة لمجالھار إستمرار توسع مدینة قسنطینة من خالل مجاالت جدیدة غی-

ھي األخرىالخروب التى شھدت تشبعاإلستجابة للطلبات المتزایدة على السكن بمدینة -

.المدینة الجدیدةنحوتوسعھا العمراني تم توجیھ مجالھا حیثل

الحضریة لمدینة الخروب التي توسعت أساسا على طول لمنظومةلمحاولة تحقیق توازن -

الكتلة الحضریة شمال جنوب، و ذلك بإنشاءبإتجاه یخترقھا الذي03الطریق الوطني رقم 
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على طول الطریق السریع رقم للمدینة الجدیدة ماسینیسا و التي تمتد ھي األخرىالمبرمجة 

الخروب : بین المدینتینالوحید من الجھة الغربیة و یشكل الفاصلالذي یحدھا03

.و ماسینیسا

بغض النظر عن مدینة الخروب شمالالمحافظة على األراضي الزراعیة الواقعة  غرب و-

التي تأخرت إلى غایة اآلن بالجھة الشمالیة و ذلك نظرا لكون ملكیة ھذه التوسعات 

المارة بالجھة الغربیة من المدینة األراضي تعود للخواص، في حین تبقى السكك الحدیدیة

مدینة الخروب إلى الجھة الوحید للتوسع في ھذه الجھة،  فعلیھ وجھ منحى التوسع بالحاجز

.الشرقیة 

نیة و مستقبلیة إلستعاب التدفقات السكانیة لعاصمة الشرق قسنطینة و كذا البحث عن حلول أ-

توجیھ توسع مدینة الخروب و ھذا ما تستجیب لھ الطاقة العقاریة للمدینة الجدیدة من خالل 

.ھكتار463مساحتھا الھامة المقدرة ب 

األحیاءو مخططات شغل األراضي :حسبالي للمدینة الجدیدة ماسینیساجالتقسیم الم-3

التي إن التقسیم المجالي للمدینة الجدیدة ماسینیسا تم تبعا لمخططات شغل األراضي 

:حیث نجد02كما توضحھ الخریطة رقم الجدیدة غطت المدینة 

01مخطط شغل األراضي رقم -

02مخطط شغل األراضي رقم -

03راضي رقم مخطط شغل األ-

03خریطة رقمكما توضحھ ، أحیاءإلى ثالثة ھذه المخططات بدورھاما قسمت ك
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یمثل نسبة 01ینتمي لمخطط شغل األراضي رقم ھكتار 100مساحتھ تبلغ : 01الحي رقم -

.الي مساحة المدینة الجدیدة ماسینیساممن إج℅21.60

01ل األرضي رقم من مخطط شغار و ھو ما تبقى ھكت135مساحتھ تبلغ :02الحي رقم -

.من المساحة اإلجمالیة للمدینة الجدیدة℅29.16ما یمثل نسبة 

02ھكتار و ھو مغطى بمخطط شغل األراضي رقم 90مساحتھ تقدر ب :03الحي رقم -

.من المساحة اإلجمالیة℅19.44ما یمثل نسبة 

و التي ℅29.80أي اماسینیسجمالیة للمدینة الجدیدة و النسبة المتبقیة من المساحة اإل-

التي غطت سكنات الفردیةھكتار فھي مساحة مخصصة للتحصیصات و ال138تعادل 

.03شغل األراضي رقم خطط بدورھا بم

إلى مخططات شغل األراضي و األحیاء نلخص التقسیم المجالي للمدینة الجدیدة ماسینیسا -

.3جدول رقم في 

إلى مخططات شغل المجالي للمدینة الجدیدة ماسینیساالتقسیم : 3رقم تلخیصيجدول
األراضي و أحیاء

مخططات
شغل األراضي

مساحة مخططات األحیاء
شغل األراضي

)ھكتار(

مساحة األحیاء
)ھكتار(

نسبة مئویة 
℅للمساحة

01حي رقم 01رقم 
02حي رقم 

100ھكتار235
135

21.60
29.16

9019.44ھكتار0390حي رقم 02رقم 
تحصیصات و03رقم 

سكنات فردیة
13829.80ھكتار138

463100ھكتار463-المجموع
معالجة شخصیة+ مخطط تھیئة المدینة الجدیدة ماسینیسا: المصدر
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:خالصة المبحث الثاني

تعتبر عاصمة الشرق الجزائري قسنطینة أحسن مثال للمدن الجزائریة التي تعاني من 

متضرس و وضعھا ضیقفي حین أن مإشكالیة تعمیرھا السیما و أنھا تتمیر بوقعھا اإلستراتیجي 

عبر مجاالت توسعت مدینة قسنطینة. إضافة إلى إنزالقات األرضیة خاصة بالجھة الغربیة منھا

ي التجمعات العمرانیة القربیة تمثلت فلھاو مجاالت غیر مباشرة،طت الضواحيأعلھامباشرة

.قسنطینة الكبرىبمجموعھا شكلتو التي في إطار تطبیق سیاسة المدن التوابع منھا 

التدفقات السكانیة وجھت لھاالمدن التوابع حیث ھذه أعتبرت مدینة الخروب أھم

منطقة الخروب لیس نحو، فخیار توجیھ النمو العمراني لمدینة قسنطینة قسنطینةمدینةالقادمة من 

.PUDمخطط التعمیر إطارفي1974ولید الیوم بل یعود إلى 

العاصمة المتروبولیة قسنطینة من إنجاز مدینتین جدیدتین علي منجلي على إستفادت 

الت جدیدة تستوعب نمو كمجا.ھضبة عین الباي و ماسینیسا على إتصال عمراني بمدینة الخروب

،)%0.70-(بتسجیلھا لمعدل نمو سلبي تنمو عكسیاھذه األخیرة التي أصبحت . مدینة قسنطینة

زالقات األرضیة ما یؤكد نموھا عبر مجاالت أخرى و حتى تفریغھا بإسكان المتضررین من إن

مجال مشروع تحضر كما أنھا شھدت ترحیل لسكان بعض األحیاء الواقعة في . بالمدینة الجدیدة

.عاصمة الشرق

إلستعاب الفائض السكاني المخصصتعد المدینة الجدیدة ماسینیسا المجال الجدید 

.و توسع مدینة الخروب أیضاالقسنطیني 



ناتج الحضري لمجـال الدراسـةالسیاسـة  تعمیـر المجـاالت الحضریـة أعطت :                 الفصل األول

57

منطقة الدراسةبألیة التوسع المجالي: المبحث الثالث

I-مدینة الخروب تنمو بوتیرة طبیعیة عبر فترات زمنیة:

شھدت عبرھا زمنیةإن نشأة و نمو مدینة الخروب تم من خالل مرورھا بعدة مراحل 

.عدد السكانزیادةالمدینة توسع لمعمورتھا الحضریة بظھور توسعات عدیدة تتماشى و 

حیاة المدن التي تبعا لھذا النمو عموما  بوتیرة طبیعیة عبر فترات زمنیة متباینة تمفقد 

من السكنالسكانیة االحتیاجاتمن خالل توفیر كائن حي ینمو على مر الزمن ھذه األخیرة تعد 

.المجالیةالسكاني و الرقعة مالحجفي و المرافق و التجھیزات الضروریة مما یزید 

نواة لتصبح مركز عمراني فمدینة صغیرة بنشأةذلك تسجل عدة محطات زمنیة تبدأ فب

.لحد تشبعھاذلك عد تأخذ تدریجیا أھمیة لتعطي مدینة أكبر و أھم لتصل ب

الناتجة منطقیا لزیادة الحجم زیادة رقعتھا الحضریةمدینة الخروب من خالل تطرقنا لنموو قد

:و ذلك كالتاليبمختلف جھات المدینةةالعمرانیاتالسكاني و التوسع

مركز استعماريالنواة أصبحت :  )1836/1966(الفترة -1

حیث أنھ كان االستعماریةنشأة مركز الخروب إلى الفترة ظھور العمران و عود ی

لینمو من باإلضافة لبعض التجھیزاتوعبارة عن تجمع صغیر لسكنات فردیة خاصة بالمعمرین

فالمالحظ أن الكتلة الحضریة لمركز خالل تضاعف ھذه البنایات وفق مخطط ھندسي شطرنجي 

بطيء و محدود حیث وجھت التوسعات العمرانیة نمت بشكلالخروب خالل الحقبة اإلستعماریة  

20العمران على الطریق الوطني رقم امتدادفیما بعد لتشھد . بالجھة الشرقیة و الغربیة من النواة
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تراصفت المحالت التجاریة في حین أن المركز كان حیث.)األمیر عبد القادر حالیا ( سابقا 

مھیكل حول ساحة عمومیة تتوضع بھا كنیسة و التجھیزات اإلداریة و كذا السوق األسبوعي 

.ذو وجھة فالحیة تنتشر بشمالھ و جنوبھ األراضي الزراعیةكانللماشیة كون المركز

46قدرت مساحة البلدیة ، 1863مارس 28ة في ـمقر بلدیإلى ز ـھذا المركلیرتقي 

ھكتار20.4الل ــغداة االستقاالستعماريالمركز االستعماريلتبلغ مساحة المركز . ھكتار

.1966للسكن و السكان لعامحسب اإلحصاء العام نسمة9529اني قدر ب ــم سكـحجب

طابق یز مركز الخروب األصلي بعمرانھ المتجانس الذي شمل على مساكن متصلة تتشكل من تم

أرضي إضافة لطابق علوي ذات أسقف من القرمید األحمر و المساكن المنفصلة بالحدائق بالجھة 

.الشرقیة من المركز

المناظر الریفیةانتشارھذه المیزة بتسارع التعمیر بھ و مركز الخروب لكنھ سرعان ما فقد 

األسقف بداالت و زیادة علو البنایاتباستبدالالواجھة العمرانیة و تشویھو البیوت القصدیریة

.التاریخيذات البعد و إزالة الكنیسة

فبتعمیر الجھة شھد مركز الخروب األصلي تحوالت جدریة عمرانیة و وظیفیة

الزراعیة فقد المركز طابعھ الفالحي ضف إلى األراضيالشمالیة و الجنوبیة للمركز على حساب 

.ذلك تراجع أھمیة السوق األسبوعي لتصبح األولویة للخدمات و التجارة

توطین ھت توسعاتشھدلسكنات الفردیة في حین أنھ ابانتشارعمومافالمركز تمیز

.)عمارات متباینة العلو(سكنات الجماعیة لا
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اإلستعماري ینمو بوتیـــرة بطیئــة لیعطي مدینة صغیرةالمركـز ): 1966/1977(الفترة -2

كمثلھا من العشریة لم تشھد مدینة الخروب تطورا بارزا لرقعتھا الحضریة خالل ھذه 

إنتشار و الذي نتج عنھ األخرى، رغم النزوح الریفي الذي شھدتھ الصغیرة المدن الجزائریة 

باستثناءت الفوضویة مرفقة بمناظر ریفیة و خلق وضعیة صعبة فیما یخص السكن البناءا

.أنھ تم إنجاز بعض البرامج السكنیةرغمإنجاز

استھالكأي بمعدل ،ھكتار28.5ما یقارب1977مساحة المدینة عامفقد بلغت 

في حین أنھ إستمر تسجیل زیادات في ضعیفو ھو ،سنویا/ ھكتار0.54إذ بلغسنوي للمجال 

و ھو ℅4.21قدر بنمو سنويمعدل بو 1977عام نسمة 14962السكاني حیث قدر ب الحجم 

.)℅5.40( أقل من المعدل الوطني لسكان الحضر خالل نفس الفترة 

الوضعیة السكنیة المزریة و ھذا ما یفسر في حین لم تكن ھناك برامج سكنیة ھامة، 

و إنتشار السكنات الغیر الئقة عبر أنحاء المدینة نتیجة للنزوح الریفي في غیاب التخطیط و توفیر 

.نتلبیة الطلبات على السكلالكم الالزم 

أعطى مدینة ھامةنمو متسارع للمركز): 1977/1987(الفتـرة -3

لفائض السكاني الطوعي لنقل على إثر العرفت المدینة توسعات ھامة خالل ھذه الفترة 

.و من بینھا مدینة الخروبلھاالمدن التوابعنحولمدینة قسنطینة 

بالجھة أخرىحیث أنشأت منطقة سكنیة حضریة جدیدة بالجھة الشمالیة للمدینة و 

خالل ھذه الفترة الزمنیة و ذلك بتوطین العدید من و قد تم تعمیرھما بالتوازي. الجنوبیة  لھا
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حلة أولى ثم إنجاز التجھیزات المرافقة كمرحلة ثانیة بعد إنتقال السكان البرامج السكنیة كمر

.للمنطقة

:شملت التوسعات بالجھة الشمالیة للمدینة على األحیاء

مسكن،  حي كوبریبا و جیني سیدار بمجملھا 900، حي ) مسكن450( حي وشتاتي مراح -

.)ت فردیةسكنا(سكنات جماعیة و حي اإلخوة سبیقا و الھنا كتحصیصات

:األحیاء التالیةأما التوسعات بالجھة الجنوبیة للمدینة شملت ھي األخرى على

مسكن 250مسكن، 500مسكن، 1600مسكن، حي 1013مسكن، حي 1039حي -

EBC +250 مسكنESTE ،192 مسكنCNEP،1200 مسكنSOREPIM،

كسكنات جماعیة و تحصیص الوفاء و حي زغیدة الطاھر ..... مسكن 312و 

).مسكن شالیھات250( 

و قد إستمر تعمیر مدینة الخروب بالجھة الشمالیة و بالجھة الجنوبیة أیضا إلى غایة 

تتوفر اإلمكانات الطبیعیةأینأواخر الثمانینات حیث حول التعمیر للجھة الشرقیة للمدینة 

إسكان الفائض في االستمرارإلحتضان التوسع العمراني لمدینة الخروب من جھة و الجیوتقنیةو 

السكاني لمدینة قسنطینة من جھة أخرى في إطار سیاسة توجیھ التعمیر بالمدن الكبرى السیما التى 

.تعاني من تشبع مجالھا نحو المدن التوابع لھا

إرتفاع أي ،1987ھكتار سنة 203بلغت مساحة الرقعة الحضریة  لمدینة الخروب 

مرة 13أكثر من تضاعفأي سنویا / ھكتار13.42معدل إستھالك المجال بشكل كبیر حیث بلغ 
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الفائض إلستعابالعدید من البرامج السكنیة إنجازالفترة السابقةخاللتقریبا على ما كان علیھ 

.نة قسنطینة باإلضافة للنمو الطبیعي لمدینة الخروب في حد ذاتھاالسكاني لمدی

نسمة و ھي تعتبر زیادة سكانیة ھامة 36924إلى للمدینة كما إرتفع الحجم السكاني 

خالل ھذه الفترة حیث تضاعفت بأربع مرات مقارنة بالفترة السابقة و قد سجل معدل نمو سنوي 

.المعدل الوطني لسكان المدنأي قرابة ضعف ℅9.36جدامرتفع

لمدینة قسنطینة الموجھة الطوعیةلتدفقات السكانیةالحجم و الكم الھائل لو ھذا ما یفسر 

.لمدینة الخروب

بالترقیة و قد دعم ھذا النمو الھام للحجم السكاني و كذا التوسع العمراني السریع 

.دائرةمقرحیث أنھ أصبح1984للخروب  سنة اإلداریة 

نفاذ العقار و تشبع مجالي لمدینة الخروب): 1987/1998(لفترة ا-4

التوسعات الداخلیة باستثناءتشبع لمجالھا الحضري لالمدینة خالل ھذه الفترة وصلت

.بالمدینةو البناء مرانیة الشاغرة أي تكثیف التعمیرمن خالل تعمیر الجیوب الع

دة المدینة  كونھا الوجھة الوحیلمنطقة الشرقیة من توجیھ التعمیر لفي حین أستمر 

أي بمعدل 1998ھكتار في سنة 645.5د قدر مجالھا الحضري ب و قإلستعاب التوسع العمراني، 

ما یمثل ثالث مرات وتیرة ھاماستھالكسنویا و ھو یعد / ھكتار44.25بلغإستھالك مجالي 

ن خالل إنجاز برامج سكنیة فردیة أفقي للمجال مباستھالكما یفسر .التوسع مقارنة بالفترة السابقة

العقاریة و من ثم تشبع مدینة الخروباالحتیاطاتالسیما التحاصیص حیث نتج عنھ تسریع نفاذ 

ھذه وجھ لتو ال حتى نموھا الطبیعي قسنطینةو عدم قدرتھا على إستعاب التدفقات السكانیة لمدینة
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شاریع حیث وطنت بھا 2002نحو المدینة الجدیدة علي منجلي بعین الباي إبتداءا من التدفقات

.  ضخمةسكنیة 

لیلیھا إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا بالجھة الشرقیة لمدینة الخروب في 

خارجھا و حل أزمة قسنطینةتوسع الحضري لمدینةلنشر البدیلكمجال ثاني05/08/2000

.طبیق سیاسة المدن الجدیدة التي إنتھجتھا الدولة للتحكم في التعمیرفي إطار تالسكن

قدر ببمعدل نمو سنوي1998نسمة سنة 65344ة الخروب مدینبلغ عدد سكان 

.و المالحظ أن الزیادة السكانیة خالل ھذه الفترة لم تكن ھامة مقارنة بالفترة السابقة.℅5.20

إال أن ھذا المعدل للنمو السنوي ھو تقریب ضعف المعدل الوطني لسكان الحضر 

الكلي لمدینة الخروب و نفاذ إحتیاطھا العقاري إذ لم تعد يذلك ما یؤكد التشبع المجال) ℅3.57( 

الوجھة الجدیدة ماسینیسابل أصبحت المدینة ،لتدفقات السكانیة لمدینة قسنطینةقادرة على إستعاب ا

الجدیدة بدال من مدینة الخروب لإلستمرار في إسكان الفائض السكاني لمدینة قسنطینة التي تتوسع 

.بدورھا عبر ھذه المجاالت الجدیدة

إلستقبال فائض  مجالیة كحتمیة) ماسینیسا(جدیدةمدینةإنجاز):2015–1998( فترة -5
.النمو لمدینتي قسنطینة و الخروب

تجسدت خالل ھذه الفترة السیاسة الطوعیة للسلطات العمومیة في البحث عن توسع 

الجھة إلىتوسع ھذه األخیرة وجھلعاصمة الشرق قسنطینة و كذا مدینة الخروب، حیث يمجال

، كون ھذه الجھة لھاالذي یعتبر في الحقیقة إمتداد و توسع مجالي طبیعي و من المدینة الشرقیة 

.مدینة الخروب بعد تشبعھاالوحیدة لتوسع 
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غیر أنھ تقرر أن یكون ھذا التوسع في إطار البحث عن مجاالت جدیدة لیتم إنشاء 

سنوات الشرقیة لتوسع مدینة الخروب خالل المنطقةأقتطعتالمدینة الجدیدة ماسینیسا، حیث 

الطریق السریع شرقتحاصیص و سكنات فردیة واقعة بمجملھا و التي شملت على الثمانینات 

.لتضم لمحیط المدینة الجدیدة ماسینیسا03رقم 

03رقم بمخطط شغل األراضيمنطقة التوسع لمدینة الخروب بالجھة الشرقیة غطت

حسب التعداد العام و ذلك سمةن10500ب قدرحجم سكانيحیث ضمت ار ھكت136على مساحة 

في حین قدر عدد سكان مدینة الخروب حسب نفس التعداد ب .1998للسكن و السكان لسنة 

.نسمة62552یقدر ب 2008لیصبح تبعا للتعداد العام للسكن و السكان لسنة . نسمة65239

كما توضحھ لمدینة الخروبالمجال الحضريتطور 04رقم جدول النلخص في 

).70صفحة (06رقم خریطة 

)2008- 1966( المجال الحضري مراحل تطور: مدینة الخروب/4تلخیصي رقم جدول 

19661977198719982008السنوات
مساحة المجال

)ھكتار( الحضري
20.428.4203645.5745.5

2008+ 98+87+77+66خرائط التعدادات : المصدر

عموما فإن توسع مدینة الخروب إتخذ عدة إتجاھات فبعد إتساع مساحة النواة  بإمتداد 

: التعمیر بجمیع اإلتجاھات

.بھذه الجھة السكة الحدیدیة التوسع العمرانينحو شرقھا و غربھا حیث حدت -

على محوري یمتدلیوجھ التوسع بالجھة الشمالیة و الجنوبیة لیعطي نمو المدینة في شكل -

و ذلك على حساب األراضي ) األمیر عبد القادر حالیا(سابقا 20الطریق الوطني رقم 
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الزراعیة خاصة المتواجدة بالجھة الشمالیة للمدینة، لیتم تعمیر المنطقة الشرقیة خالل نھایة 

.التي ضمت الحقا للمدینة الجدیدة ماسینیساالثمانینات و

.توجیھ التعمیر للجھة الشرقیة من المدینة خالل نھایة الثمانینات-

مدینة الخروب نمو طبیعي مر بفترات متباینة بإعتبار أن الزیادة الطبیعیة بذلك شھدت فقد

طبیعیة و في التكون على مراحل تراكمیة متباینة ناتجة في الظروف العادیة عن الزیادة 

حاالت خاصة مثل ما ھو الحال بالنسبة لمدینة الخروب التي أسندت لھا مھمة إحتواء 

قسنطینة بإسكانھا و توفیر اإلطار المعیشي الحضري مدینة التدفقات السكانیة القادمة من 

ماسینیسا في حین أن المدینة الجدیدة .تدریجیا لحد التشبعمدینة الخروب لھا  ما أوصل

لمدینة قسنطینة و كذا بالدرجة األولىمند نشأتھا إلحتواء التدفقات  السكانیةخصصت

مدینة الخروب بعد تشبعھا، فإتخذت بذلك المدینة الجدیدة ماسینیسا وظیفة سكنیة بالدرجة 

و كیف تكون ?و علیھ كیف سیكون مستقبل ھذه المدینة الجدیدة كوحدة مجالیة .األولى

?مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا العالقة الوظیفیة بین 

فالمالحظ أن مدینة الخروب وصلت لدرجة تشبعھا لیوجھ توسعھا نحو مجاالت جدیدة المتمثلة 

العمراني بعین النحاس و كذا القطب 05/08/2000في المدینة الجدیدة ماسینیسا  بعد إنشائھا في 

شمال شرق مدینة الخروب و المتربع على مساحةاسینیسا و الواقع شمال المدینة الجدیدة م

مسكن من النمط الجماعي مع إعادة ھیكلة للسكنات الفردیة الموجودة 7204ھكتار بسعة 150

.1ھكتار12باإلضافة إلى حظیرة تسلیة تمتد على 

.URBACO2011مكتب الدراسات :)1(
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إلستعاب التدفقات السكانیة القادمة و تعتبر ھذه المجاالت الجدیدة بمثابة البدیل الظرفي 

من مدینة قسنطینة و نمو مدینة الخروب لتكون في إطار تطبیق نفس سیاسة البحث عن مجاالت 

جدیدة إلستعاب التعمیر، المدینة الجدیدة المبرمجة بعین عبید الوجھة المستقبلیة إلمتصاص 

نة الجدیدة ماسینیسا و القطب المدی( التوسعات بعد تشبع ھذه المجاالت الحضریة ھي األخرى 

).العمراني بعین النحاس
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II/ لبرنامج مضبوطالمدینة الجدیدة ماسینیسا تطبیق تدریجي:

أنشأت المدینة الجدیدة ماسینیسا بعد دراسة شاملة و مفصلة وفقا لمخطط خاص بتھیئتھا 

و لكن لیست سعتھا السكنیة و السكانیةإال أنھا تعتبر مدینة مبرمجة حددت بطاقتھا الفنیة لضبط 

تھیئتھابمخطط ما برمج لأرض الواقع عند اإلنجاز بستحدث تغییرات مخالفةأمخططة حیث 

.المصادفة عند اإلنجازالمختلفة و تجاوزا للعراقیل األصلي 

إنجاز ثملبرامج سكنیة تجسید المدینة الجدیدة تدریجیا من خاللتم إنجاز ھذه

.نیة على عكس مدینة الخروبلتوجھ لھا التدفقات السكااالحتیاجاتالتجھیزات حسب اإلمكانیات و 

العقاریة االحتیاطاتوفق مختلفة توسع مجاليمراحلعرفتالتي ھذه األخیرة 

.الطوعيالتعمیرلوجھةو إختیار السلطات المتوفرة 

قسنطینة و الخروبإستعاب سكان مدینتي إن إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا یھدف إلى 

المجاالت لتفادي إنفالت األوضاع فیما یخص تسییر التوسعات العمرانیة في لتحكمو من ثم ا

الحضریة المستقبلة للفائض السكاني المتمثلة في المدن الجدیدة أو المدن المصدرة للفائض السكاني 

یث أصبحت تعاني منمدینة الخروب بعد تشبعھا و ال سیما مدینة قسنطینة ھذه األخیرة ح

دقیقة و سیاسة عمرانیة ھادفة ذات أفاق إختالالت مختلفة من تعمیر عشوائي دون مخططات 

إنتشار األحیاء الفوضویة و جراء العمرانیة و سوء تسییرھا تھاترییف واجھما نتج عنھ مستقبلیة

وضع حلول ترمي لسیاسة عمرانیة لدولة فتداركا لھذه الوضعیة المزریة تبنت ابھا، ةالقصدیری

عاصمة إسترجاعإلشكالیة التعمیر لمدینة قسنطینة على مستوى محلي و العمل على مستقبلیة 

.بركب المدن العالمیةو إلحاقھاالجزائري مكانتھا على المستوى اإلقلیميالشرق



ناتج الحضري لمجـال الدراسـةالسیاسـة  تعمیـر المجـاالت الحضریـة أعطت :                 الفصل األول

68

:قبل إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسابوادر تعمیر المنطقة -1

إن خیار إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا تم في إطار سیاسة إرادیة طوعیة حیث أنشأت 

.المدینة الجدیدة على إمتداد مجال معمر

، حیث كانت المنطقة إمتدادأواخر الثمانیناتلھذا التعمیر إلى اإلنجازات األولىتعود 

الطلبات المتزایدة على اإلستھالك المجالي لتلبیةلتوسع مدینة الخروب من الجھة الشرقیة طبیعي

.من السكنات و التجھیزات المرافقة لھا و التي تِؤمن إطار حضري مناسبعددتوفیر أكبر و 

لتجمع قسنطینة PUDفتم ذلك عند بدایة الثمانینات في إطار مخطط التعمیر الرئیسي 

16و تمت المصادقة علیھ بموجب قرار وزاري مشترك رقم 1982دراستھ سنة حیث إنتھت

.غیر أنھ لم یبادر في إنجازه28/01/1988المؤرخ في 

المتضمن أدوات 01/12/1990بتاریخ 90/29صدور قانون التھیئة و التعمیر بعد و

كإطار عام و شامل )PDAU(المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیرالمتمثلة في التھیئة و التعمیر

اإلطار التشریعي ھذا األخیر حیث یقدم . )POS(للتھیئة بإقلیم تطبیقھ و مخطط شغل األراضي 

، كلف مكتب الدراسات أبسط قد یشمل حي من النسیج العمرانيألدق تفاصیل التعمیر على مستوى

ھكتار و ذلك 235الذي غطى مساحة 01بدراسة مخطط شغل األراضي رقم ) BEM(میلة

، فكان بذلك أول مخطط شغل األراضي ینجز على المستوى الوطني، و قد تمت 1993سنة 

.07/04/1995المؤرخ في 46/95المصادقة على ھذا المخطط بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

المؤرخ في 97/186رقم لمخطط و المصادقة علیھ بموجب مرسوم تنفیذي اھذاتم تعدیل

16/08/1997.
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الذي  تمت المصادقة علیھھكتار و 90بمساحة 02مخطط شغل األراضي رقم لیلیھ دراسة 

.01/02/1998المؤرخ في 05/98بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

لشرقیة كتوسع لمدینة الخروب بالجھة الشرقیة فبذلك وضع اإلطار القانوني لتعمیر المنطقة ا

المؤرخ في 224/2000م ا بموجب مرسوم رئاسي رقلیتم إنشاء المدینة الجدیدة ماسینیس.للمدینة

)02و رقم 01رقم ( و قد ضمت بذلك مخططي شغل األراضي المذكورین. 08/05/2000

یشمل علىھذا األخیر الذي .ھكتار138بمساحة 03باإلضافة لمخطط شغل األراضي رقم 

ق في دراسة ھذا ابو قد شرع مكتب الدراسات الس.الشرقیةطقةالتحصیصات الموجودة بالمن

لعدة تتم المصادقة علیھ إلى یومنا ھذالكن لم،29/01/2003مخطط شغل األراضي بتاریخ 

.تقنیةأسباب و دون مبررات

یبقى مجرد قرار و مبادرة إرادیة ملتحمة بالتوسعات الشرقیةإن إنشاء مدینة جدیدة

إال أنھ .ھامة، و ذلك في غیاب إطار تشریعي مضبوطاستثماراتترمي لتحقیق مشاریع ضخمة و 

تبقى أدوات التھیئة و التعمیر سواء تمثلت في المخطط التوجیھي الرئیسي للتھیئة و التعمیر أو 

.مخططات شغل األراضي اإلطار القانوني الوحید الذي یضبط من خاللھ تعمیر المدینة الجدیدة

مع 2003في سبتمبر 02و 01يمخططي شغل األراضي رقممراجعةو علیھ فقد تم 

المصادق علیھما األصلیین األخذ بعین اإلعتبار المشاكل التي واجھت تطبیق محتوى المخططین

و التي تلخصت في وجود تجاویف باألرضیة و كذا مرور أنبوب غاز عالي .بأرض الواقعسابقا

رام ما جاء بھما من توجیھات عامة، ، على أن یتم إحتالضغط بالجھة الجنوبیة من المدینة الجدیدة

.و توصیاتارتفاقات
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تقسیم مجالي معمول بھ للھذین المخططین التھیئة الجدیدة خلصت المراجعة و و قد 

.حالیا في تسییر اإلداري للمدینة الجدیدة

یقارب حجم سكاني و مسكن 17800برمجت المدینة الجدیدة ماسینیسا إلستعاب 

.نسمة106800

على جزء من النسیج الحضري القائم قبل إنشائھاالجدیدة المدینة كما أدمجت

و المتمثل في منطقة التحصیصات باإلضافة إلى  الجزء الذي یشمل توسع مدینة الخروب بأقصى 

على1993و ذلك سنة 1الجھة الشرقیة لھا حیث أنجز بھذا الجزء مخطط شغل أراضي رقم 

.ھكتار235مساحة قدرت ب 

اإلھتمام بمنطقة الخروب لیس ولید الیوم و إنما كان ذلك مند العھد اإلستعماري إن

حیث كان الخروب مركز إستطاني لینمو و یتوسع بعد اإلستقالل و یصبح تجمع عمراني فمدینة 

لدائم للتعمیر صوب دینامیكیة و بتشبع ھذه األخیرة أنشأت مدینة جدیدة ماسینیسا، فكان التوجیھ ا

موضع مناسب للتعمیر فبھذا لعب اإلطار موقع جغرافي ھام و راجع إلحتاللھا منطقة الخروب

.في توجیھ التوسع العمراني و التسریع في وتیرتھالطبیعي دور ھام

تمكنا من تحدید مدى التقنیةالطبیعیة و الموضعمن خالل تركیب مختلف عناصر

.صالحیة األرضي للتعمیر و عرض العناصر األخرى المسؤولة عن تحدید خصائص الموضع

عي و الموضع من خالل إلقاء نظرة شاملة عن اإلطار الطبیالموقع الجغرافي و علیھ نستعرض 

.للمنطقة
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:خالصة المبحث الثالث

بوتیرة طبیعیة عبر فترات زمنیة حیث تطورت النواة لتصبح نمت مدینة الخروب

تسارع في نموھا ال سیما بعد اإلستقالل ھذه االخیرة، لتشھدمدینة صغیرةأصبحمركز، و المركز 

خالل الثمانینات توسع ھام لرقعتھا شماال و قد عرفت مدینة الخروب . بسبب النزوح الریفي

في حین أن الجھة الغربیة تحدھا السكة الحدیدیة لیوجھ . ج سكنیة ھامةو جنوبا بإحتضانھا لبرام

.التوسع الحقا إلى الجھة الشرقیة من المدینة

أنشأت المدینة الجدیدة ماسینیسا على إتصال عمراني بمدینة الخروب بالجھة الشرقیة 

الواقعة ) لفردیة السكنات ا(حیث ضم لھا النسیج القائم و المتمثل في التحاصیص . لھذه األخیرة

المدینة الجدیدة ماسینیسا من خالل إسكان و قد عمرت. 03لطریق السریع رقم من ابالجھة الثانیة 

.التدفقات السكانیة القادمة من مدینة قسنطینة و كذا إستعاب نمو مدینة الخروب
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:المبحث الرابع

الحضري لمدینة قسنطینةموضع مشجع إلستعاب المد موقع ھام و : منطقة الخروب

I-موقع ھام:

و قد إتخذت مدینة الخروب لنفسھا تتخذ المدن أھمیة أو تكون مھمشة من خالل موقعھا

،فقد أفضل المواقع الجغرافیة التي تحقق لھا أكبر قدر من العالقات الخارجیة مع المناطق المجاورة

شھدت المدینة منذ القدم دینامیكیة و أھمیة فیما یخص المبادالت التجاریة و ذلك بحكم قربھا من 

إستفادت، و كون المدینة الجدیدة ماسینیسا على إتصال عمراني بمدینة الخروب فقد مدینة قسنطینة

.و سھولة اإلتصال بالمناطق األخرىمیزات الموقع من أھمیة مھي األخرى بنفس 

التجمع العمراني الرئیسي ( الموقع اإلداري لمجال الدراسة 5خریطة رقم تبین ال

بلدیةأوالد رحمون، شرقابلدیةقسنطینة، جنوبابلدیة ببلدیة الخروب حیث یحدھا شماال ) للخروب

.عین السمارةبلدیة بن بادیس و غربا 
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الطوبوغرافیا :

أي مدینتي الخروب             للخروبالعمراني الرئیسي التجمع( تقع منطقة الدراسة 

كما توجد بین ، م750-650الجھة الجنوبیة الشرقیة لمدینة قسنطینة على إرتفاع ب) و ماسینیسا

).    م1326( ، من الشرق جبل أم سطاس )م1281(من الشمال جبل الوحش : وحدات طبوغرافیة 

نطقة منفتحة على السھول العلیا سھول أما من الجنوب فالم.كما نجد من الغرب واد بومرزوق

طق الصحراویة و بوابة بین المنامنطقة الخروب تعد .العلیا مثل سھل بومرزوق و سھل الباردة

.المناطق الشمالیة

یوضح المقطعین الطبوغرافیین المنجزین على مستوى كل من مدینة الخروب و المدینة الجدیدة 

.صورة عن السطح و اإلرتفاعات–ب ب –و المقطع -أ أ -ماسینیسا على التوالي المقطع 
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.إلتصال مع مدینة قسنطینةبموقع إستراتیجي ھام نظرا لمنطقة الخروب تتمیز 

ذ إالجھويعلى المستوى للماشیةأسبوعي سوق أھم على حتوائھاإضافة إلكما أنھا 

كما أن السنوات األخیرة خالللكنھ شھد تراجع ،في السابقإتسمت المنطقة بالطابع الفالحي

.ھامینو وظیفیةعمرانیة  تحوالتالمدینة عرفت ھي األخرى 

تؤمن اإلتصاالت و التي تتمثل أساسا في كل من كثیفةتوفر المنطقة على شبكة طرق ت

.إضافة لطرق والئیة20الطریق الوطني رقم و 03رقم السریعالطریق 

غرب المار على -ق السیار شرقیة تتمثل في الطرــتشمل أیضا على ھیاكل أساسیكما

یبعد عن مدینة الخروب و تواجد المطار الدولي محمد بوضیاف الذي الجزء كبیر من إقلیم البلدیة

.كلم12ة ـــبمسافسوى

المدینة الجدیدة ماسینیسا ھي األخرى نفس أھمیة مدینة الخروب كونھا اتخذتو علیھ 

تجمیعي الذي یعتبر أھم شریان03رقم عمراني بھا ال یفصلھما سوى الطریق السریع اتصالعلى 

.قسنطینة شماال و أم البواقي جنوبامدینتي یربط ما بینحیث بالمنطقةلحركة األلیاتإتصالو

II / للتعمیرموضع مناسب

جیوتقنیة رض لھا أبعاد وحدود وخصائص أعبارة عن كل قطعة یعرف الموضع على أنھ 

.السطح األصلي للمدینةیعتبر موجھ لال ستخدام الحضري وھو و طبیعیة محددة و 

المدینة الجدیدة الخروب و ةمدینتنمیةإذا كان للمنطقة موقع جغرافي ھام ساھم في 

.و البناءالتعمیرإستقبالكبیر في تشجیع و كان للموضع ھو األخر دورفقد ماسینیسا، 
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یتم إختیار الموضع المالئم للتعمیر على أساس العناصر المتدخلة في تشكیل األرضیة  

و صالبتھا في تحمل المباني ھذه األخیرةمن خاللھا الحكم على مدى صالحیة یمكن و التي 

و إستخدام أقل تكلفة ممكنة في و شق الطرقاتالمناسبة للصرف الصحيو توفیر الخصائص 

برامج فوقھاأنجزتو قد تمیزت منطقة الخروب بتوفرھا على أراضي صالحة للتعمیر التعمیر، 

سواء بمدینة الخروب كأھم المدن التوابع إلسكان التدفقات السكانیة و مشاریع ضخمةسكنیة ھامة

لمدینة قسنطینة و تستجیب مد حضريتمثلنة ماسینیسا كمدینة جدیدة لمدینة قسنطینة أو بمدی

للموضع، فقد تمیزت خصائص العناصر األساسیةإلحتیاجات التوسع العمراني لمدینة الخروب

:بما یليمجال الدراسة ب

: اإلنحدارات-1

نظرا ألھمیة ھذا العنصر في تحدید األراضي المالئمة للتعمیر أو تلك التي تتطلب 

.تماماتسویة لھا أو تجنبھا

نطیق مجال تتم و علیھ فقد كما یلعب اإلنحدار دورا ھاما في تقییم كلفة التعمیر و البناء

.06خریطة رقم كما توضحھ فئاتأربعالدراسة إلى 

األكثر تعرضا للفیضانات و منبسطةتعتبر ھذه الفئة من األراضي:℅5أقل منفئة -

ضعیفة و ھي الفئة الواجب إجتنابھا لتوضع المشاریع السكنیة و غیرھا ألن قابلیتھا للبناء 

بمنطقة النشاطات التجاریة شیھاني بشیر لتمتد نجدھا تنتشر بالجھة الغربیة لمدینة الخروب 

.إلى الجھة الجنوبیة من المدینة، في حین أن ھذه الفئة تنعدم بالمدینة الجدیدة ماسینیسا
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األكثر مالءمة للتصریف تعتبر ھذه الفئة من األراضي: % )10- % 5(ما بین فئة -

حیث نجد ھي األكثر إنتشارا بمدینة الخروب ف، لتھیئتھا و بنائھاتكالیف كبیرةو ال تتطلب 

حیث المركز القدیم للمدینة قد شید علیھا و كذا التوسعات بالجھة الجنوبیة و الشمالیة 

.السكنیة الحضریة الجدیدةوطنت المناطق 

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فتتواجد ھذه الفئة بالجھة الشمالیة من المدینة حیث لم 

.02یمتد التعمیر بعد بمخطط شغل األراضي 

تعتبر إنحدارات متوسطة و ھي جیدة أیضا للتعمیر : )℅15-℅11( فئة ما بین -

الخروب حیث نجد تحصیص الوفاء لتمتد على طول نجدھا بالجھة الشرقیة من مدینة 

بالمدینة الجدیدة تتوضع بالجھة الشرقیة ق السریع بالجھة الجنوبیة من المدینة، كما یالطر

.و الریاضالمنى، سیدي أعمرتحاصیص المنار ، أنجزت أینماسینیسا 

، ترتفع تكالیف البناء بھذه األراضي، ھي ال توجد بمدینة الخروب: ℅15أكثر من فئة -

مخطط برمجت تغطیتھا بلمدینة الجدیدة ماسینیسا لفي حین تنتشر بالجھة الجنوبیة الشرقیة 

.01رقم راضي األشغل 
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:التركیب الصخري-2

كما التالیةإن موضع كل من مدینتي الخروب و ماسینیسا یتشكل من التكوینات الصخریة 

07خریطة رقم توضحھ 

تتشكل أساسا من كلس مارني تتواجد في مساحات محدودة حیث : صخور متوسطة الصالبة-

نجدھا بالمدینة نجدھا تمتد في شریط عرضي بشمال مدینة الخروب و أیضا بالوسط كما 

.الجدیدة ماسینیسا بالجھة الشرقیة و الشمالیة الشرقیة

تتشكل أساسا من كونغلومیرا و طین تنتشر بمدینة الخروب حیث : صخور ضعیفة الصالبة-

نجد النواة القدیمة و كذا بالتوسعات بالجھة الشمالیة و على مساحة ھامة من الجھة 

الجنوبیة، كما نجد ھذه الصخور تنتشر بالمدینة الجدیدة ماسینیسا بالجھة الجنوبیة منھا 

.خاصة

ترسبات نھریة ھي تغطي مساحات محدودة تتشكل أساسا من طین، رمل و: صخور ھشة-

من مدینة الخروب حیث نجدھا بالجھة الغربیة من المدینة و أیضا بالجھة الجنوبیة و كذا 

.بالجھة الشمالیة الشرقیة منھا

شمالیة الغربیة من أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فتنتشر ھذه الصخور بالجھة ال

.المدینة
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:07خریطة رقم 

التركیب الصخري: مدینتي الخروب و ماسینیسا
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: الجیوتقنیة-3

المطابقة من خالل إلستقبال التعمیر األرضیة أو قابلیة مما تقدم یمكننا تحدید جیوتقنیة 

تنطیق خریطة اإلنحدارات و خریطة التركیب الصخري للمنطقة لالمسحیة ما بین 

.08خریطة رقم الوضحمحیث تحصلنا على أربع فئات كما ، األراضي

تمتاز ھذه األراضي باإلنحدار الضعیف و الصالبة المتوسطة :أراضي صالحة للتعمیر-

القدیم للمدینة و كذا التوسعاتاإلستعماري و ھي الفئة الغالبة بمدینة الخروب حیث المركز 

.بالجھة الشمالیة و الجنوبیةالكائنة

.في حین أنھ تتواجد ھذه الفئة بالجھة الشرقیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا

متوسطة و صالبة بانحداراتتمتاز ھذه الفئة : أراضي متوسطة الصالحیة للتعمیر-

متوسطة أیضا تتواجد بالجھة الشرقیة من مدینة الخروب، في حین أنھا تنتشر بالمدینة 

.ھاالجدیدة ماسینیسا بالجھة الغربیة من

تتمیز ھذه الفئة من األراضي بصالبة ضعیفة: أراضي ضعیفة الصالحیة للتعمیر-

أین تتواجد باألطراف الغربیة من مدینة الخروب مما یجعلھا أراضي فیضیة،و اإلنبساط

.یمر واد بومرزوق

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فنجد ھذه الفئة بأقصى الجنوب و یعود سبب عدم 

. صالحیتھا للتعمیر لوجود إنحدارات شدیدة
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:08خریطة رقم 

الجیوتقنیة: مدینتي الخروب و ماسینیسا
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: القانونیة للعقارالطبیعة -4

التي تتحكم في إتجاه التعمیر بالمدن أو القانونیة لألراضي أھم العناصرلطبیعة اتعتبر

.كبحھ

09كما توضحھ خریطة رقم فمدینة الخروب تتمیز بكون أراضیھا في معظمھا ملك للدولة 

.مما سرع في عملیة التعمیرمن الوعاء العقاري℅85حیث تمثل ھذه الفئة 

ال من المدینة الغربیة بالجھة الشمالیة المتواجدةلخواصلراضي نسبة األفي حین نجد

.الوقت الحاليإلىتعمیرھا أخرمما ℅15تتعدى 

بنسبة العمومیة ذات الملكیة فتنتشر بھا األراضي أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا

حیث عمرت 01التحصیصات و الحي رقم حیث تقعبالجھة الجنوبیة منھا ℅90تتعدى 

التعمیر إلى الجھة الشمالیة من المدینة الجدیدة نظرا امتدادھذه المناطق، في حین تأخر 

.لكون طبیعتھا القانونیة ملك للخواص
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: القیمة الفالحیة لألراضي-5

، في حین أن الفالحيو المردود على أراضي ضعیفة القیمة مدینة الخروب توضعت نواة 

ذات الفالحیة حساب األراضي أنجزت على ھة الشمالیةجبالالتوسعات الحالیة الكائنة

على أراضي ضعیفة الذي تملتوسع بالجھة الجنوبیة عكس ذلك بالنسبة لالمردودیة العالیة 

.المردودیة

أما فیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیسا فنجد أن األراضي بمجملھا ذات مردودیة فالحیة 

من المدینة الجدیدة ذات مردودیة األراضي المتبقیة بالجھة الشمالیة ، لتعد متوسطة إلى ضعیفة

.10كما توضحھ الخریطة رقم . فالحیة عالیة

سواء مؤھالت طبیعیة مشجعة للتوسع بمنطقة الخروب من المؤشرات السابقة یتبن توفر 

و المتعلقة بتفاعل العناصر الطبیعیة فیما یخص مدینة الخروب أو المدینة الجدیدة ماسینیسا

:04للموضع في الجدول التلخیصي رقم و التقنیة 
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المؤھالت الطبیعیة و التقنیة المشجعة على التعمیر: 05جدول تلخیصي رقم 

بمدینتي الخروب و ماسینیسا

عناصر
الموضع

خصائص المؤھالت
الطبیعیة

ة ـــــــــــمدین
روبــــــالخ

دة  ــالجدیة ــالمدین
اسینیساــــــم

اإلنحدارات

موضع عموما منبسط حیث نجد اإلنحدارات      -℅5أقل من 
بالمركز القدیم و بالمنطقة السكنیة متوسطة 

الحضریة الجدیدة الشمالیة و لتقل نوعا ما       
بالمنطقة  الجنوبیة ، في حین أنھ نجد         

بالجھة     إنحدارات ضعیفة بمنطقة النشاطات
.الغربیة من المدینة و أقصى جنوبھا

موضع متوسط اإلنحدارات عموما -

5-10℅
11–15℅

℅15أكثر من 

التركیب
الصخري

تعتبر األرضیة ذات صالبة متوسطة إلى           -صخور متوسطة
.ھشة نوعا ما بالجھة الغربیة من المدینة

مع وجود           أرضیة متوسطة الصالبة عموما-
بعض التجاویف في الطبقات العلویة منھا مما        

.یجعلھا غیر مناسبة للتعمیر
صخور لینة
صخور ھشة

جیوتقنیة

أرضیة جیدة للتعمیر بإستثناء المنطقة الغربیة -صالحیة جیدة
بمنطقة النشاطات التجاریة 

.أرضیة جیدة عموما للتعمیر-
صالحیة متوسطة
صالحیة ضعیفة

غیر صالحة للتعمیر
الملكیة

العقاریة
باإلضافة إلى الخواص) ملك الدولة( عمومیة -عمومیة-ملك عمومي
ملك خاص

المردودیة
الفالحیة

ضعیفة بالمركز القدیم للمدینة و جیدة بالجھة -مردودیة ضعیفة
الشمالیة و الجنوبیة منھ أین تمت التوسعات

عالیة بالجھة الشمالیة من المدینة    متوسطة إلى-
.الجدیدة مردودیة متوسطة

مردودیة عالیة
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:خالصة المبحث الرابع

تتوفر منطقة الخروب على المؤھالت الطبیعیة و التقنیة المالئمة إلستعاب النمو 

سواء بتطبیق إلیھاخیار السلطات في توجیھ التعمیر و علیھ كان دائما . لمدینة قسنطینةالعمراني

.سیاسة المدن التوابع أو بتطیبق سیاسة المدن الجدیدة

:و المتمثلة أساسا فيللتعمیر تتمیز منطقة الخروب بتوفر العناصر المشجعة 

بمدینة الخروب في حین أن أرضیة المدینة من إنبساط األرضیة : موضع مالئم للتعمیر-

.ینیسا تتمیز ببعض اإلنحدارات الجدیدة ماس

.توفر مساحة عقاریة كافیة -

بغض النظر عن الجھة الشمالیة فالحیة متوسطةضي بمجملھا ذات مردودیة ارتعتبر األ-

من المدینة الجدیدة في حین أن التوسعات بمدینة الخروب بالجھة الشمالیة و كذا الجنوبیة 

.تمت على حساب األراضي الزراعیة

. البلدیة معظم األراضي الواقعة بمحیط مدینة الخروب و التي شكلت إحتیاطاتھا العقاریةتملكت -

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فإن الطبیعة القانونیة لمجمل األراضي تعود ملكیتھا للدولة 

بغض النظر عن األراضي الواقعة بالجھة الشمالیة و التي یتملكھا الخواص مما كان سببا في

.تأخر تعمیر ھذه الجھة من المدینة

توفر مدینة الخروب على الھیاكل القاعدیة مما سھل في تمدیدھا و إستفادت المدینة الجدیدة -

.ماسینیسا منھا



ناتج الحضري لمجـال الدراسـةالسیاسـة  تعمیـر المجـاالت الحضریـة أعطت :                 الفصل األول

91

:األوللفصلخالصة ا

إن تطبیق السلطات لعدة سیاسات عمرانیة و سكنیة أعطى أشكال للتوسعات الحضریة، 

السكن الجماعي المتعدد ضمتالتي شملت على المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة 

).تحاصیص( الطوابق و السكنات الفردیة 

تعددت بالحظیرة السكنیة األنماط و الصیغ السكنیة الناتجة عن مختلف السیاسات 

.السكنیة المطبقة و الھادفة لحل أزمة السكن و تخفیف الضغط بالمجاالت الحضریة

شھدت مدینة قسنطینة توسع لرقعتھا عبر مجاالت مباشرة أعطت الضواحي لیمتد 

بتشبع ھذه األخیرة . للمجاالت الغیر مباشرة في إطار تطبیق سیاسة المدن التوابع

جدیدة یوجھ لھا التعمیر، تبنت الدولة سیاسة المدن الجدیدة و بإستمرار البحث عن مجاالت

لیخصص لعاصمة الشرق الجزائري قسنطینة مدینتین جدیدتین علي منجلي بھضبة عبن 

مما أعطى .الباي و ماسینیسا بشرق مدینة الخروب على تواصل مجالي و عمراني بھا

.شكل فرید للتعمیر

من خالل مرورھا بعدة فترات یرة طبیعیة شھدت مدینة الخروب توسع معمورتھا بوت

و ھي تعتبر مدینة ھامة لكونھا ثاني قطب عمراني بعد قسنطینة في إطار التجمع . زمنیة

فمنطقة . العمراني لقسنطینة الكبرى و أھم المدن التوابع و تحتضن مدینتین جدیدتین

البعید، لكونھا اب نمو مدینة قسنطینة على المدى المتوسط ومناسب إلستعمجالالخروب 

.تتمیز بإمكانیات طبیعیة و تقنیة مشجعة إلستعاب ھذا التعمیر



:المبحث األول

الدراســــــة العمرانیــــــــــة

: المبحث الثاني

الدراســــــــة السكانیــــــــــة

:المبحث الثالث

واقـــع النقــل الحضـــــــــــــــــــــري
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:تمھید

العمراني الحالي لمجال نتج عن ذلك النسیج السیاسات العمرانیة المنتھجة إستنادا إلى

: ھماإلتحام وحدتین حضریتینیتشكل منالذي )الرئیسي للخروبالعمراني التجمع (الدراسة 

.المدینة الجدیدة ماسینیسامدینة الخروب و 

نتناول من خالل ھذا الفصل خصائص العناصر المتعلقة بالسكان و الحظیرة السكنیة 

ثافات السكنیة عبر القطاعات الحضریة حسب مختلف الفاعلون، توزیع الكاألنماط السكنیة و كذا

الخدمة للسكان بكل من ن ھذه األخیرة ھي التي تقدم أل.المرافقاألنشطة اإلقتصادیة و مختلف و 

، فمن خالل العناصر السالفة الذكر نوضح العالقة مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا

.الوظیفیة ما بین المدینتین الملتحمتین

.ھي معقدةوحدة مجالیة أم العالقةلنستخلص ما إذا كان ھناك إكتفاء و إستقاللیة لكل 

و مختلف تنقالت شریان الحركةیعتبرتین كون ھذا األخیرالنقل الحضري بالمدینخیرا ندرس أ

، مما یخلق دینامیكیةبإتجاھین متكاملین أو غیر ذلكالسكان للحصول على مختلف الخدمات 

.مجالیة مختلفة األبعاد
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الدراسة العمرانیة:المبحث األول

قطاعات حضریة، أعتمد على نحو مجال الدراسةتقسیم ألسباب منھجیة و علمیة قمنا ب

لي الوظیفي للمدینتین لتسھیل التحلیل المجافي ھذا التقسیم و في ضبط حدود المقاطعات الحضریة 

:على عدة معاییر نذكر منھاالمدروستین 

.2008مقاطعات اإلحصائیة للتعداد العام للسكن و السكان لعام ال-

.األنماط السكنیة-

.ألحیاء السكنیةاإلداریة لالحدود -

.و مؤشر التقطیعالطرق -

.األحیاء السكنیةإنجازتاریخ -

في حین أن المدینة الجدیدة ،متجانسةقطاعات حضریة 10مدینة الخروبتحتوي

.06الجدول رقمو 11رقم الخریطة كما ھو مبین في ، قطاعات حضریة8تشملماسینیسا 



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

94

واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

94

واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

94



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

95

بمدینتي الخروب و ماسینیساالقطاعات عبرتوزیع األحیاء السكنیة : 06جدول رقم 

القطاعات 
الحضریة

القطاعات األحیاء السكنیة
الحضریة

األحیاء السكنیة

اــالمدینة الجدیدة ماسینیسة الخروبـــمدین
، موزینة01

، تحصیص اإلخوة سبیقا
تحصیص المنار، 11

تحصیص المنى
مسكن500مسكن، 02900

CNEP،450( وشتاتي مراح
)مسكن

سكنات تطوریة12
سكنات مدعمة

النواة القدیمة للمركز، طنجة، 03
بن بوالعید، المحجرة القدیمة، 

محطة القطار

سیدي أعمر، الشروق،13
تحصیص الریاض

، زغیدة الطاھر، 1955أوت 0420
)عمارات(تعاونیة عقاریة 

تحصیص الحیاة14
ماسینیساتحصیص 

بوھالي العید، كریمي عمار 05
1945ماي 8، )البیناد(

سكن جماعي متعدد (Bمنطقة  15
)الطوابق

)سكن جماعي( Aمنطقة16مسكن061039
)سكن جماعي( Cمنطقة17مسكن071013
)سكن جماعي(Dمنطقة18مسكن081600
CNEP،500مسكن09192

250مسكن، تحصیص الوفاء، 
مسكن 

--

--مسكن312مسكن، 101200
معالجة شخصیة+ RGPH2008خریطة المقاطعات اإلحصائیة : المصدر
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I-دراسة السكنیةــال:

بظھور األحیاء السكنیةمراحل التوسع العمراني : مدینة الخروب-1

مساكن فردیة و قد تم ذلك بإنشاء 1887لمركز الخروب بعد النواة اإلستعماریة أنجزت 

، كما إستفاد منھا أیضا باألروبیین على شكل فیالتخاصةذات شكل ھندسي منتظم أو شطرنجي

.و عمال القطاع العسكري بالدرجة األولىموظفي

بتدائیة، تتوسط المركز، مدرسة إالكنیسة التي كانت:إلى المرافق األساسیة مثلباإلضافة 

.ثكنة عسكریة، دار البلدیة و سوق المواشي

للنواة اإلستعماریةالغربیةھشة بالجھة سكنیة بأحیاء یقطنون كانوافاألصلیین أما السكان 

أنجزت عدة أحیاء على شكل محتشدات للتمكن من ،)1954(و بإندالع الثورة التحریریة ،كطنجة

كوسیلة بسیكولوجیة لھذا الجانب االجتماعي و إستغالالجھة ات السكان منالسیطرة على تحرك

.ثانیةجھةمن التحریریةبغرض إبعاد السكان عن الثورة

1955أوت 20كل منفيفردي نمط المحتشدات على شكل ھذهرت ــظھ

 )DEPUIS et MALICO ( 1و حي بن بوالعید األسبوعيبشرق المدینة بمحاذاة السوق

 )CASTORex( و حي كریمي عمار 1958سنة )lapined (ذات نمط جماعيمحتشدات

بلعریبي الكائنبحيسكنيكما ظھر أول تحصیص ل عمارات بالجھة الغربیة للمدینة، على شك

بمختلف قرب السوق األسبوعي و الذي كان على شكل تحصیص إستفاد منھ السكان العاملین 

.القطاعات
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ذو وجھة فالحیة حیث أنھ محاط باألراضي الزراعیة و تتوفر بھ مركز الخروبكان

وجات الزراعیةبالمنتفي تزویدھم الموارد المائیة، و قد إستغل المعمرون ذلك لیكون الظھیر 

.المواشيو

ي  غیاب سیاسةفموجات من النزوح الریفي) 1962(اإلستقالل بعدالخروب مركز شھد 

ما أدى إلنتشار البناءات الفوضویة مرفقة بمناظر .و ظروف أخرى خاصةالتخطیط العمراني

،یما یخص السكنفخلق وضعیة صعبة م ثو من . 1955أوت 20ریفیة كما ھو الحال بالنسبة لحي 

بمحاداة 1974فئة الجیش الشعبي الوطني سنة شیھاني بشیر لفائدة العسكري الحي بإستثناء إنجاز

) صراوي سابقا(العید بوھالي تحصیص أنجز أیضاوتحصیص بلعریبي بالجھة الشمالیة للنواة

.1975سنة في بغربھا 

نقل ھوصیاتتقرر ضمن 1974في )PUD(إعداد  المخطط  التوجیھي  للتعمیرإطار في 

توطین  عدة  برامج  األخیرةھذه شھدت فنطینة إلى مدینة الخروب، الفائض السكاني لمدینة قس

حضریة سكنیة أنشأت منطقة ف.ھامة  ضمن  سیاسة المناطق السكنیة الحضریة الجدیدةسكنیة

ھذه األخیرة الشمالیة للمركز و منطقة سكنیة حضریة جدیدة بالجھة الجنوبیة تتربع بالجھة جدیدة

:األحیاء التالیةتضم المنطقتین الحضریتین.ھكتار70على مساحة 

إمتد إنجازه من ) مسكن450(حي وشتاتي مراح ظھر بھا : المنطقة الحضریة الشمالیة-

و حي ) 1985/1988(مسكن 900، لیلیھ فیما بعد كل من حي 1981غایةإلى1977

سنةھذا األخیر الذي ظھر في ).CNEP(مسكن التابعة لصندوق التوفیر و اإلحتیاط500

حي الھناء و )قطعة238(، أما فیما یخص التحصیصات فنجد حي اإلخوة سبیقا 1987

.مسكن900الكائنان بقطاع التابع للوكالة العقاریة الوالئیة
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المنجز خالل الفترة مسكن1039حي كل من شملت على : المنطقة الحضریة الجنوبیة-

حیث إمتد مسكن 1600و حي ) 1982/1987(مسكن 1013حي و)1980/1983(

مسكن 500و ) 1984(مسكن 1200باإلضافة إلى حي ،)1984/1987(إنجازه الفترة 

، أما بالنسبة للتحصیصات )1989/1990(خالل الفترة الذي أنجز مسكن 1600بقطاع 

كأول تعاونیة عسكریة في إطار1982سنة المنجزفنجد حي الشروق فيالفردیة

بشرق المنطقة ھام تحصیص 1987لتنشئ البلدیة سنة ،تحصیص بالجھة الشرقیة للمدینة

كل منأعطتإلى أربع إفرازات تبعا للمعاییر التقنیةالحقالیتم تقسیمھالحضریة الجنوبیة 

تحصیص الحیاة و ماسینیسا إلى إضافة .، الریاض و الوفاء، المنىالمنارتحصیص

.تنظیم العقارین الحضریینو تسییرطرف وكالة المنجزان من 

) 1982/1983(الفترة خالل 2و 1كما ظھرت المنطقة التجاریة للنشاطات بشطریھا 

كحي المذبح القدیم البیوت القصدیریة إزالة ن یضا أحیاء ناتجة عرب المدینة و أو التي تتوضع بغ

.و المحجرة القدیمة بالجھة الغربیة2بالجھة الشمالیة من المدینة و حي بن بوالعید 

و ذلك خالل التسعینات توسعت مدینة الخروب من خالل تعمیر الجیوب الحضریة الشاغرة

مسكن 286مسكن و 900بحي مسكن116بإستكمال المشاریع السكنیة السابقة حیث تم إنجاز 

كل من حي أنجزمسكن  فقد 1600فالنسبة  لقطاع  ،مسكن و ظھور أحیاء جدیدة1600بحي 

الفترة مسكن خالل 80لیضاف لھا تابعة لسلك التعلیم 1990خالل سنة) مسكن32+ مسكن50(

)1993/1994(.



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

99

250وESTEمسكن 250و مسكن500فقد ظھر حي مسكن500قطاع النسبة لبأما 

الشرقیة من المدینةجھةلمسكن أیضا با500و ) 1994/1996(خالل فترة EBCمسكن 

.مسكن1200التابعة لقطاع SOWمسكن 148و 

إنجاز عملیة إعادة تم طار القضاء على السكن الغیر الئق و تنظیم المجال الحضري إكما أنھ في 

) RHPشالي 250(لھا بالمنطقة الحضریة الجنوبیة حي زغیدة طاھر ھیكلة و التي ظھر من خال

بشیر شیھانيمزرعة والنواة  القدیمة شرق الواقعان) إعادة ھیكلة(1955أوت 20و كذا حي 

.غربھاب

حیث راوي صاإلحتیاجات العائلیة موجھة لإلستغالل الفردي لعائلة في إطارتحصیصأیضاأنجز

المتضمن76/24سوم التنفیذي رقم المحیط العمراني للبلدیة تبعا للمرأدرجت أراضیھم ضمن

ي بالمنطقة الشمالیة من المنیعخاص بتحصیصكذا و .إلحتیاطات العقاریة للبلدیاتاتكوین 

.المدینة

لطریق بالجانب الثاني لالمتواجدة من المدینة و بالجھة الشرقیةتعمیر منطقة التوسع إستكمل

و ذلك للبناء الذاتيقطعة موجھة 309المتضمنأعمرأنشئ حي سیديحیث 03السریع رقم 

مسكن تطوري تابعة لدیوان الترقیة252نجازإلیلیھاو بعد إزالة البیوت القصدیریة، 1995في 

و تطویر مسكن مدعم منجز من طرف وكالة تحسین236و )OPGI(و التسییر العقاري

.1998سنةخاللسكن مدعم 236و إستكملت بتشیید 1995سنة)AADL(سكنال

فقد إستفادت ، مدینة  الخروب  بإسكان  التدفقات  السكانیة  القادمة من  مدینة  قسنطینةإستمرت

أنجزت ضمن مخطط شغل األراضي رقم ،للمدینةمن مشاریع سكنیة ھامة بمنطقة التوسع الشرقیة
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و ذلك قبل إنشاء المدینة الجدیدة )OPGI(الترقیة و التسییر العقاريمن طرف دیوان 01

.2000سنة ماسینیسا

قرر  إتخاذ مد حضري إلستعاب  الفائض  السكاني  تمدینة الخروب بعد التشبع المجالي ل

إنشاء في ھذا المد الحضري تمثل ، حیثالخروب أیضامدینة القسنطیني و تلبیة متطلبات 

لتخصص الدولة إمكانات مالیة.05/08/2000و ذلك في لمدینة الجدیدة ماسینیسا ا

.تدریجیاالمدینة الجدیدةاتجسیدنجاز أكبر عدد من المشاریع السكنیةإلھامةو بشریة

الداخلي للمجال الحضري لمدینة الخروب فقد كان عبر الجیوب الحضریة أما التعمیر

بالجھة الشرقیة FSDمسكن510التعمیر حیث أنجزلیة تكثیفالشاغرة من خالل عم

. بعة لدیوان الترقیة و التسییر العقارياالت03اة الطریق السریع رقم ذلمدینة الخروب بمحا

الخاصةكالترقیة العقاریةالموجودة داخل النسیج الحضريتوسیع البرامج السكنیةو كذا 

 )SOREPIM( و اإلنطالق في إنجاز المشاریع المدینةمسكن جنوب 1200بقطاع

نفست ألنومیدیا أراضي الخواص بالمنطقة الشمالیة للمدینة كالترقیة العقاریة فوق السكنیة 

شكل ھندسي جید و ھذه األخیرة التي إتسمت بمظھر عمراني جمیل،المھنة)1(م.م.ذ.شو 

و ھذا ما یالحظ انیة للمدینةمما حسن في الواجھة العمر.النمط الجماعي أو الفرديسواء ب

.من الجھة الشمالیةقدوما من قسنطینة عند دخول المدینة 

.شركة ذات مسؤولیة محدودة: م.م.ذ.ش): 1(
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الواقعة على ) م المھنة.م.ذ.ش( خاصة العقاریة الترقیة سكنات جماعیة لل: أةصور

.مدخل مدینة الخروب من الجھة الشمالیة

أعطىمماإتخذ عدة إتجاھات عبر مختلف الفترات الزمنیة فعموما إن توسع مدینة الخروب 

:مناطق حضریة أساسیة تمثلت فيالث ث

المركز اإلستعماري و توسعاتھ بالجھة الشرقیة و الجھة تضمالمنطقة الوسطى و التي -

.للنواةالغربیة

مسكن، جیني 900التي تشمل حي والجدیدة بالجھة الشمالیة الحضریة السكنیة لمنطقة ا-

.و تحصیص اإلخوة سبیقاسیدار، حي وشتاتي مراح و الصومعة

1600: الجنوبیة فتضم كل من األحیاء التالیةالجدیدة الحضریةالسكنیة أما المنطقة-

حي زغیدة مسكن،1200مسكن، 312مسكن،250مسكن، 1039مسكن، 1013مسكن، 

.الوفاءو تحصیص ) شالي250( الطاھر
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:بمدینتي الخروب و ماسینیساو حساب الكثافةالسكنیة تطور الحظیرة -2

برامج سكنیة عدة بعد إنجازحظیرتھا السكنیة حجم تزاید مستمر في الخروب دینة مشھدت 

الموجھة لھا كونھا من أھم المدن متفاوتة و الموقعة حسب اإلحتیاجات و التدفقات السكانیة 

العام للسكن تعدادالحسب وحدة9817بحیث قدر عدد المساكن.قسنطینةلمدینةالتوابع 

.ھكتار/مسكن15.2بكثافة سكنیة تبلغ 1998و السكان لعام

للسكن و السكان لعاملعامحسب التعداد امسكن12985قدر بتالحظیرة السكنیةلتصبح

الدراسة و قد قدرمن إجمالي عدد المساكن بمجال ℅ 69و ھو ما یمثل نسبة 2008

نسبةو ھي.ھكتار/مسكن24.06ب2008خالل بمدینة الخروب سكنیةالكثافة المتوسط

ة ما یفسر بتكثیف التعمیر بالجیوب العمرانیة الشاغرد عبالفترة السابقة برنة مرتفعة مقا

2008- 1998و تكثیف خالل العشریة عملیات حقن تمت حیث داخل النسیج الحضري

:یة مثلبرامج سكنل

.مسكن1600مسكن تساھمي بقطاع 80-

.بالمنطقة الشرقیة من المدینةFSDمسكن إجتماعي 510-

مسكن بالجھة الجنوبیة من 1200بقطاع SOREPIMتوسیع لبرنامج سكني الخاص ب -

.العمومیةالعقاریةفي إطار الترقیةو قد أنجزت ھذه البرامج السكنیة المدینة، 

1600بقطاع مسكن 40بمحاداة برنامج سكني في طور اإلنجاز في إطار تعاونیة عقاریة -

.مسكن

تحصیص الوفاء السیماالتحصیصات ببناء القطع األرضیة الشاغرةإلى إكمال باإلضافة -

بالجھة الشرقیة من المدینة وتحصیص  بوھالي العید بالجھة الغربیة منھا و كذا  تحصیص 
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في إطار تعمیر األراضي الخاصة إلنطالق فيكما أنھ تم ا.لجھة الشمالیةاإلخوة سبیقا با

ذات مساكن جماعیة و فردیة من خالل إنجاز تحاصیص خاصة و الترقیة العقاریة الخاصة 

.بالجھة الشمالیة من المدینةطابع ترقوي

منخفض مقارنة معدل ھو یعد و℅2.26ب)2008-1998(نمو خالل ھذه الفترة المعدل قدر 

حیث )و ماسینیسامدینتي الخروبأي مجال الدراسة( بمعدل نمو التجمع الرئیسي لبلدیة الخروب 

في إستعاب و توفیر یستمرالتجمع الرئیسي لبلدیة الخروبأي أن،℅7.30األخیر بھذا قدر

بوجود مجال من جھة أخرىھذا ما یفسر) ℅7.30(السكن بإعتبار معدل النمو السنوي مرتفع

ھذه األخیرة لخروب، غیر مدینة االقادمة من مدینة قسنطینة جدید إلستعاب األحجام السكانیةشاغر

إلحتضن عدة مشاریع سكنیة ھامة و ھو یتجسد في لجدیدھذا المجال ا. تشعبھاالتي وصلت لحد 

.المدینة الجدیدة ماسینیسا

ب و مساكن فردیة تحصیصاتتتكون من لجھة الشرقیة من مدینة الخروب التي اقدر عدد مساكن

لیضم ھذا الحجم من 2008مسكن حسب تعداد 5865لیصبح 1998مسكن حسب تعداد 1926

.2000المساكن للحظیرة السكنیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا بعد إنشائھا سنة 

ھكتار/مسكن19ر بقدفقدالجدیدة ماسینیسا  بالمدینةالكثافة السكنیة متوسطأما فیما یخص

باإلضافة للتحصیصات 01رقمیتمثل في الحيفقطجزء منھایث تم تعمیر ح2008لسنة

السیما . ال تزال باقي المدینة الجدیدة شاغرةأنھ في حین ،كنات الفردیة المشار إلیھا سابقاو الس

إنطلق في إنجاز عدة ، حیث 01مخطط شغل األراضي رقم من 03و الحي رقم 02الحي رقم 
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كمشروع مشاریع سكنیة جدیدة ذات صغة إجتماعیة باإلضافة إلى برامج ترقویة في طور اإلنجاز

.اریة الخاصة من طرف المقاول شتويإنجاز سكنات في إطار الترقیة العق

بمدینتي الخروب و ماسیننیساالقطاعات عبر توزیع عدد المساكن و الكثافات السكنیة -3

أي توزیع فكرة عن إستغالل المجال من خالل اإلستعمال السكنيعموما تعطي الكثافة السكنیة 

و عامة فتحدیدھا بالنسبة لمجال كامل یعطینا كثافة متوسطة عدد المساكن مقارنة بمساحة المجال، 

غیر أن حساب الكثافات السكنیة بالنسبة عن ھذا اإلستغالل، مما یكون لدینا نظرة شاملة . ھإلستغالل

ثافات حیث تتباین ھذه الك،یمكننا من الحصول على نتائج أدق و أقرب للواقعالحضریة للقطاعات

بالنسبة لكل من مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا، و حتى بین قطاع ألخرالسكنیة من 

.مدینةنفس الالقطاعات الحضریة داخل 

على 2008العام للسكن و السكان لعام تبعا لتعدادالخروبتشمل الحظیرة السكنیة لمدینة 

.07یوضحھ جدول رقم كما الحظیرة السكنیة، تتوزع ھذه وحدة12985
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)2008(القطاعات بمدینتي الخروب و ماسینیسا عبرتوزیع الحظیرة السكنیة :07جدول رقم 

2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر

القطاع
الحضري

مجموع
المساكن

مساكن
مشغولة

مساكن
شاغرة

مساكن ذات
إستعمال مھني

مدینــــــة الخــــــــــــــروب
0159143910844
022062174031111
03810598100112
0496281812222
05988745138105
06104784014562
07104384116339
082180196318738
091812152025240
101482120627501

12985107101801474مجموع
℅10082.4813.873.65

المدینــــة الجدیـــــدة مــاسینیســـــــــا
114373627401
1277060216404
1367150414423
1436613423200
1581961620003
161384114124201
1790168022001
1851737714000

58654416141633مجموع
℅10075.2924.140.56

مجموع 
مجال الدراسة

18850151263217507
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06شكل رقم  

2008التعداد العام للسكن و السكان لسنة : المصدر
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:یتبین أن07بإستقراء الجدول رقم 

ب قدریما من إجمالي المساكن بمدینة الخروب ℅ 82یمثل نسبة مشغولة السكنات عدد ال-

.مسكن10710

ھي في معظمھا تعتبر و مسكن1801ادلـاكن الشاغرة ما یعـستمثل نسبة الم℅ 14-

حیث بلغ 09و 10، 02رقمو قد سجل أكبر عدد بكل من القطاع إقامة ثانویة لمالكیھا

و تضم ھذه ،مسكن252مسكن و 275مسكن،311عدد المساكن الشاغرة على التوالي

مسكن بالجھة 900و القطاعات الحضریة بمعظمھا مساكن إجتماعیة كحي وشتاتي مراح

بالجھة مسكن 312مسكن و 1200مسكن، 250حي ولشمالیة للمدینة و تحصیص الوفاء ا

.الجنوبیة منھا

مسكن و نجد 474عادلما ی℅ 4ال مھني بــنسبة المساكن ذات إستعمأخیرا تقدرو -

ى التوالي لحیث سجل بھما ع05و 03ھذه األخیرة خاصة بكل من القطاع الحضري رقم 

.الخروبمسكن و ھي تضم عموما النواة القدیمة لمركز مدینة 105مسكن و 112

منھاوحدة5865ب فقد قدر حجم الحظیرة السكنیة مدینة الجدیدة ماسینیسا أما بالنسبة لل

.℅ 75مشغول ما یمثل نسبة مسكن 4416

و ھي تعتبر نسبة وحدة سكنیة1416ما یعادل ℅ 24ب السكنات الشاغرةقدرت نسبة -

من المساكن التي إنتھت بھا األشغال و لكن لم تسلم بعد لوجود العدیدراجعھذاوھامة

.03اع رقم ــبالقطمسكن 112ات الشاغرةــر عدد للسكنــو قد سجل أكبلمالكیھا 
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مثل نسبة مسكن ما ی33فقد قدرت ب فیما یخص السكنات ذات إستعمال مھني أما -

.و ھي نسبة ضئیلة مقارنة بمدینة الخروب℅ 0.56

القطاعات الحضریة متباین حیث أنھ عموما یسجل عدد ھام للسكنات عبرإن توزیع عدد المساكن 

و یقل ) عمارات(المتعدد الطوابقبالقطاعات الحضریة التي تشمل على النمط السكني الجماعي

حیث نجد .النمط السكني الفردي كالتحاصیصالتي تضم عدد المساكن بالقطاعات الحضریة

مسكن لیلیھ القطاعین 2188بعلى أكبر عدد من السكنات شمل ی08الحضري رقم القطاع

و وحدة سكنیة2062حیث قدر عدد المساكن بھما على التوالي 09و02الحضریین رقمي 

500CNEP ،450مسكن ، 900و مسكن1600تضم حي فھذه القطاعات.وحدة سكنیة1812

یتراوح السكن الجماعيھي في مجملھا تشمل على، ومسكنCNEP ،250مسكن  192مسكن و 

المتواجدة )Tours(بالنسبة للعمارات R+14في بعض األحیان إلىو یصلR+4علو العمارات

و كذا بالجھة الجنوبیة منھا . جیني سیدارحيكوبریبا وي كل من حبالجھة الشمالیة للمدینة ب

و یقل عدد المساكن .CNEPمسكن 192حيو الجھة الشرقیة ب) R+14( مسكن 1600حي ب

1039السكنیة حیاءاألعلى تشمل ھذه القطاعات. 1و أخیرا القطاع رقم 3، 5، 7، 6بالقطاعات 

أما التحاصیص .R+4مسكن أین یصل علو العمارات المتعددة الطوابق إلى 1013مسكن و 

.للمركزلتلیھا النواة القدیمة 1945ماي 8بوھالي العید و فتضم 

حیث تضم بناءات فردیة        أقل عدد من المساكن سجل بتحصیص اإلخوة سبیقا و الصومعةو

.و مشاریع ال تزال في طور اإلنجاز
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منطقة السكنات ببالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا أكبر عدد من المساكنسجل 

.وحدة1384عدد المساكنحیث بلغAبالمنطقة 16بالقطاع رقم الجماعیة المتعددة الطوابق

لیلیھ كل من .R+6یصل عدد الطوابق العمارات إلى بشكل كلي،ھذه المنطقة تم تعمیر فقد

مسكن 819و Cمسكن بالمنطقة 901على التوالي اللذان یضمان15و 17القطاع رقم 

السكنات علىیشمل مسكن و الذي 770في المرتبة الرابعة ب 12لیأتي القطاع رقم . Bبالمنطقة 

األخیرة ھذه. وحدة671حیث سجل عدد المساكن 13لیلیھا القطاع رقم المدعمة و التطوریة

حیث أنھا في مجملھا عبارة عن سیدي أعمر، ریاض و الشروق:السكنیةیاءحاألتشمل على 

حیث تمثل على 14و أخیرا القطاع رقم .11، 18و یقل عدد المساكن بالقطاعات تحصیصات

شرع فیھ حیثجزئيبھاتعمیر الأین نجد أن .مسكن366مسكن و 437مسكن، 517اليوتال

في طور اإلنجاز، أما بالنسبة ابقوالطعددسكن جماعي مت(فمعظم المشاریع السكنیة .مؤخرا

و المنى و أخیرا الحیاة المنارتحصیصات  أیضا،للقطاعین المتبقیین فھما یشمالن على 

.ماسینیساو 

الموجودة بمدینة الخروب تشمل على سكنات مسلمة ألصحابھا الشاغرة فالسكنات

.معظمھا تعتبر إقامة ثانویةو لكن غیر مشغولة لكونھا في 

أو لم مساكن مكتملة لكن لم توزع بعد أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فھي تشمل على 

.تسلم ألصحابھا
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و مقارنة بالكثافة السكنیة افات السكنیة عبر القطاعات الحضریة الكثإستنادا لعامل

تتوزع عبر مدینتي الخروب للكثافة السكنیةفئاتخمستصنیف قمنا بالمتوسطة 

.12و كذا الخریطة رقم8الجدول رقم كما یوضحھ و ماسینیسا كالتالي
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القطاعات بمدینتي الخروب  و ماسینیساعبرتوزیع الكثافات السكنیة :08رقم تلخیصيجدول

قطاعرقم ال
حضريال

عدد
المساكن

مساحة
ھكتار

كثافة
سكنیة

ترتیب الكثافة
السكنیة

مدینـــــــة الخــــروب
جدامنخفضة0159148.6412.15
مرتفعة02206244.4946.34
جدامنخفضة0381065.8712.30
متوسطة0496244.0421.84
منخفضة05988108.829.08
مرتفعة06104721.8547.92
مرتفعة07104320.6150.61
جدامرتفعة08218834.6963.07
متوسطة09181253.3333.98
متوسطة10148253.1827.87

12985495.5226.21المجموع
اـــدة ماسینیســة الجدیــالمدین

جدانخفضةم1143737.0411.80
متوسطة1277020.4237.71
جدامنخفضة1367154.6412.28
جدامنخفضة1436656.446.48
جدامرتفعة1581912.3966.10
جدامرتفعة16138420.5867.25
متوسطة1790127.3532.94
منخفضة1851726.5319.49

5865255.3922.96مجموع
مجال مجموع 
الدراسة

18850750.9125.10

معالجة شخصیة+ 2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر

: )ھكتار/مسكن63-ھكتار/مسكن67(جدامرتفعةسكنیة كثافة -

و قد سجل أكبر قیمة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا قطاعات حضریة ثالثة ھذه الفئة تضم

ب 15ھكتار لیلیھ قطاع رقم /مسكن67حیث قدرت الكثافة السكنیة ب16القطاع رقم ب

الواقعان بالحي رقم Aو المنطقة Bھكتار و ھما یشمالن على التوالي المنطقة /مسكن66
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أكبر قیمة أما، ة مع باقي األحیاءكلیة بالمقارنتقریبا بصفة ، ھذا األخیر الذي تم تعمیره 01

08رقم ھكتار بالقطاع/مسكن63فقد قدرت بسجلت بمدینة الخروبالسكنیةللكثافة

.مسكن1600حیث یضم حي 

من العماراتیتراوح علوإذ النمط الجماعي للمساكن بمجموعھا علىھذه األحیاءتضم

R+4إلىR+6تشمل على ما برمج من مساحات فالمساحات الشاغرةھاباإلضافة لتقارب

.خضراء

):ھكتار/مسكن46- ھكتار/مسكن51( كثافة سكنیة مرتفعة-

وب و ھيبمدینة الخرواقعة ثالثة قطاعات حضریة أیضا كلھاعبر ھذه الفئة تنتشر 

1039مسكن، 1013و التي تمثل على التوالي األحیاء السكنیة 02و 06، 07القطاعات

CNEPمسكن 500مسكن و 900مسكن، 450نوبیة من المدینة ومسكن بالمنطقة الج

أین یصل )عمارات(على نمط سكني جماعيفي مجملھا، تشملجھة الشمالیة منھاالب

حیث یصل علوھا إلى ) Tours( بإستثناء عمارة كوبریبا R+4وھا عموما إلىلع

)R+14 ( تقل الكثافة السكنیة نوعا ما بھذه الفئة نظرا .حي جیني سیدارلكذا بالنسبةو

كمركز ( باإلضافة إلى وجود تجھیزاتبینھاشاغرة الساحات لتباعد العمارات و إتساع الم

.....).ھكتار3تفوق التكوین المھني الذي یتربع على مساحة 

لنمط السكني خاصة باألحیاء السكنیة التي تضم اعموما تسجل قیم الكثافة السكنیة المرتفعة ف

النمط الفردي أي باألحیاء السكنیة ذات تقل أنھاالجماعي المتعدد الطوابق في حین

. النمطین السكنیینھذین توضح توزیع 13الخریطة رقم التحاصیص و 
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):ھكتار /مسكن22-ھكتار/مسكن38(كثافة سكنیة متوسطة -

حیث أخذت الكثافة4و 17،10، 09، 12أربع قطاعات حضریة ھذه الفئةتضم

،ھكتار/مسكن32.94ھكتار، /مسكن33.98ھكتار، /مسكن37.7: القیم التالیةالسكنیة

تنتشر ھذه الفئة من الكثافة بالمدینة الجدیدة . ھكتار/ مسكن22و ھكتار/مسكن27.87

أما . Cالمنطقة كذلك بالسكن الجماعي بوتطوریةالمدعمة و السكنات بالماسینیسا 

192: و األحیاء السكنیةالوفاءتحصیصالخروب نجد ھذه الفئة ببمدینة 

و أخیرا حي مسكن312،مسكن 1200مسكن، 500مسكن، CNEP ،250مسكن

.و زغیدة الطاھر1955أوت 20

سكن جماعي متعدد الطوابق حیث یصل شملت بذلك ھذه الفئة على سكنات فردیة و فعموما 

أما ، )Tours(CNEPمسكن 192حي بإستثناء )R+4(إلىعموماعلو العمارات

عبر %95فقد تم بناء القطع األرضیة بنسبة )السكنات الفردیة( بالنسبة للتحاصیص

الكثافة تأخذ قیم جعل من مساحة القطاعات كبیرة ما فإن لكن بالمقابل ، التحاصیص

. متوسطة

):ھكتار/مسكن19(كثافة سكنیة منخفضة -

نجد بالمدینة الجدیدة ماسینیسا حیث Dالمنطقة الذي یشمل18ع القطاھذه الفئة تضم 

مساحة ھامة من ھذا القطاع تستحوذ علیھا التجھیزات كثانویة و مركز التكوین المھني 

مما جعل . و التمھین باإلضافة إلرتفاق أنبوب الغاز العالي الضغط المار بجنوب القطاع 

.الكثافة السكنیة قیمة منخفضةعدد السكنات یقل و من ثم تأخذ 
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):ھكتار/مسكن6.48-ھكتار/مسكن12.30( كثافة سكنیة منخفضة جدا -

و قد تمثلت .14و أخیرا 05، 11، 01، 13، 03أكبر عدد من القطاعات نجد بھذه الفئة 

ھي          و كأصغر قیمة للكثافةھكتار/مسكن9ھكتار، /مسكن12الكثافات على التوالي 

لنواة القدیمة لمدینة الخروب الصومعة ، تحصیص نجدھا تتوزع على اھكتار/مسكن6

.عبارة عن سكنات فردیةفي مجملھافھي.1945ماي 8بیقا، بوھالي العید و اإلخوة س

المنار، المنى الریاض حیث نجد دیدة ماسینیسا فشملت على تحصیصاتأما بالمدینة الج

و و كذا حي الشروق .℅90متفاوتة لكنھا عموما تتجاوز بھذه التحصیصاتنسبة البناء 

سیدي أعمر و ظھور ھذا األخیر ضمن ھذه الفئة یرجع لوجود مساحات شاغرة بالقطاع 

و ھذا ال یعكس حقیقة إستغالل المجال بھذا الحي ألن عدد المساكن ھام و مساحة 13رقم 

و بالتالي یرتفع عدد ).للقطعة2م 120(ة القطع األرضیة أقل من التحاصیص السابق

.و من ثم فإن الكثافة السكنیة الحقیقیة أكبربھذا القطاعالمساكن

ستخلص أن إنجاز المدینة الجدیدة ماسینیسا تم خالل ن7فعموما بعد إستقراء الجدول رقم 

تقدروحدة و 5865یرة سكنیة تضم ظلتشكل ح) سنوات10أقل من ( فترة قصیرة جدا 

و حتى خیالیة مقارنة ھكتار و ھي مؤشرات عالیة255مساحة المجال الحضري قرابة 

و قد سجلت بھا نفس المؤشرات على .سنة150التي یفوق تاریخ إنجازھا بمدینة الخروب 

ھكتار و ھي تعد أقل بكثیر من تجمع 445.52وحدة و مجال حضري بلغ 12985التوالي 

.)ینة الجدیدة ماسینیساالمد( عمره أقل من عشر سنوات 

متقارب ما بین المدینتین عمومامؤشر الكثافة السكنیة فھوتوزیع أما فیما یخص 

.الملتحمتین
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السكنیة و الصیغ تعدد األنماط -4

لبنایة في صغتھا النھائیة فیكون و الھندسي لیعرف النمط السكني بالشكل المعماري 

إما فردي أو جماعي و عدة أشكال معماریة كناتج لتطبیق عدة سیاسات ھذا النمط بصفة عامة 

أو رؤیة من جھة ثانیة بإقحام السكان على السكنالطلبات المتزایدةةلتلبیتھدفعمرانیة و سكنیة 

فبذالك یعكس النمط في بناء مساكنھم أو السماح لفاعلین جدد خواص المشاركة في اإلنتاج السكني 

.حسب الفئات المھنیةى المعیشي لسكانالمستوالمعماري

سكنیة حسب الشكل الخارجي للبنایة، الواجھة، مواد البناء المستعملة تختلف األنماط ال

.و كذا الطبیعة القانونیة للمسكن

للحصول على المعمول بھ اإلطار التشریعي أما فیما یخص الصیغة السكنیة فیقصد بھا 

یودالواجب توفرھا في كل فرد السكن حیث یحدد بمحتواه الشروط اإلجتماعیة و اإلقتصادیة 

.، كما ھو مبین فیما یأتيفي إطار صیغة معینةالحصول على سكن 

:متعددةنماط سكنیةأعلى تشمل سكنیة یرةظح-1.4

على أنماط )یسابمدینتي الخروب و ماسین( تشمل الحظیرة السكنیة بمجال الدراسة

یم الذي یعود للفترة اإلستعماریةیمكن تقسیمھا إعتمادا على مرحلة إنشائھا أي النمط القدمتعددة

.فیما بعد اإلستقاللالمنجز و النمط الحدیث أي 

نسیج في الحیث ینحصر . فقط دون ماسینیسانجد ھذا النمط القدیم بمدینة الخروب 

.فھو یتواجد بالمدینتین المدروستینلحدیث أما بالنسبة ل.اإلستعماریةلنواةالعمراني ل
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مدینة بالھ أنبصفة متداخلة بالنسبة لمدینة الخروب، في حینتتوزع األنماط السكنیةیالحظ أن

منفصلة عن السكنات 03بمخطط شغل أراضي رقم متواجدة السكنات الفردیةفا الجدیدة ماسینیس

راضي رقم األمخطط شغل حدود عموما ضمن ھذه األخیرة تتوزع، الطوابقالجماعیة المتعددة

كما أن ما تبقى إنجازه من برنامج المدینة الجدیدة ماسینیسا فیما .01بالضبط بالحي رقم و 01

یخص السكن فھو على شكل جماعي متعدد الطوابق في إطار اإلستھالك العمودي للمجال إلنجاز 

.أكبر عدد من الوحدات السكنیة

فمجال الدراسة یشمل على أنماط سكنیة متعددة تتوزع بتباین على القطاعات 

یضم األنماط حیث 14رقم دینتي الخروب و ماسینیسا كما توضحھ الخریطة الحضریة عبر م

:السكنیة التالیة

لمدینة الخروب بالنواة األصلیة أو المركز اإلستعماري یتواجد النمط القدیم :النمط القدیم-1

:حیث نجد

من بنایة مشتركة ھذا النمط ، یتكون "بدار الجیران"ما یعرف و ھو :دیمقالجماعي الط منال-1.1

غرفة و یشترك الكل في مساحة واحدة منھا كل تشغلغالبا ما ما بین مجموعة من األسر، 

في لواحق المسكنیشترك الجیران كما. كل الغرفما یعرف بالحوش تطل علیھداخلیة 

بإتصال محتشم بالخارج من خالل وجود نوافد ھذا النمط یتمیز .)من مرحاض و عین(

و األسقف من أو الجدار الساندإستعمل في بنائھ الحجارة بالنسبة للجدران.الیةو عضیقة 

.و قرمیدخشب
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.طنجةب03رقم قطاعالأي مدینة الخروب بالنسیج العمراني القدیم بالنواة نجد ھذا النمط ب

اإلجتماعیة ألنھ تم إعداده لألھالي و الفئات یز المجالي یو یعتبر ھذا النمط شكال من التم

.الدنیا

خالل الحقبة اإلستعماریة بغرضمن السكن أیضایزيیالتمأنشئ ھذا النمط : محتشداتال-2.1

في السكانوسیلة بسیكولوجیة للتأثیر و التحكم ككما أنھ أتخذ تجمیع السكان للسیطرة علیھم 

شمل ھذا النمط على الشكل الجماعي و الفردي، فالجماعي و قد . إبان الثورة التحریریة

بالمساكن متصلةممرات و داخل مشتركة متمیز بت،ابق،وط6-5مثل في عمارتین من یت

ضیقة المساكن مساحةكما أن. تطل على الخارج مما یسھل مراقبة حركة السكان سابقا

غرب النواة،بمدینة الخروب03ع رقم بالقطایوجد ھذا النمطو ذات قابلیة ضعیفة للسكن، 

تمیز ھذا فقد فرديالشكل بالنسبة لل، أما )البیناد سابقا(بحي كریمي عماراإلستعماریة،

أرضي، نجد األحیاء المحتشدات بالقطاع بضیق المساحة السكنیة، البنایة ذات طابق األخیر

و غربھا بحي ) سابقاو مالیكودیبوي( 1955أوت 20شرق مدینة الخروب بحي 04رقم 

.03بالقطاع رقم ) كاستور سابقا( 1بن بو العید 

:یعود للفترة اإلستعماریة یشمل ھذا النمط بدوره على: نمط فردي قدیم-3.1

ة الخروب بشكل متراصف على طولتتواجد بمركز النواة بمدین: مساكن فردیة متصلة-

، تتكون ھذه المساكن من طابق أرضي إضافة لطابق علوي، عادة عبد القادرشارع األمیر

بتجانس في یتمیزسابقا السكني كان ھذا النمط .تجارةالما تمارس بالطابق األرضي 
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العلو، المساحة و أسقف و التصمیم الھندسي الموحد من حیثالمظھر العمراني الخارجي

.منحدرة من القرمید األحمر

یتمثل ھذا النمط في فیالت خصصت سابقا للمعمرین، : بحدیقةمساكن فردیة مستقلة-

من الحجارةسائدةقرمید و جدرانالمن منحدرة تتكون من طابق أرضي یتمیز بأسقف 

، تتوسط البنایة حدیقة، یتواجد ھذا النمط م و سیاج حدیدي خارجي0.50یتعدى سمكھا 

.مقر البلدیةیة لالخلفالجھة واة ببمدینة الخروب بالجھة الشرقیة من الن03بالقطاع رقم 

یشمل نجد ھذا النمط بكل من مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا: نمط حدیث-2

و الفردي المنجز سواء في إطار تحاصیص أو ) عمارات( بدوره على الشكل الجماعي 

:یة و مدعمة باإلضافة للشالیھات و التي تتوزع كالتاليرسكنات تطو
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الخروبةصور لألنماط السكنیة بمدین:02رقم 

نمط سكني قدیم نصف جماعي(OPGI)نمط سكني فردي تطوري

سكن فردي من الحقبة اإلستعماریة)طنجة(نمط سكني قدیم 



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

122

الخروبةصور لألنماط السكنیة بمدین: 02رقم 

نمط سكني فردي حدیث فیالفردي شالیھاتيسكننمط 

نمط سكني جماعي متعدد الطوابقنمط سكني جماعي متعدد الطوابق
)(Tour

خاصةنمط سكني جماعي ترقیة عمومیةنمط سكني جماعي ترقیة 
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صور لألنماط السكنیة بمدینة ماسینیسا: 03رقم 

نمط سكني جماعي متعدد الطوابق

)بناء ذاتي(فردينمط سكني 

سكن مدعم ماسینیسا
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60یعتبر ھذا النمط األكثر إنتشارا بمجال الدراسة حیث یمثل قرابة : نمط جماعي حدیث-1.2

:ن في اإلنجازومع تعدد الفاعل%

دیوان الترقیة و التسییر العقاريالمسؤول عن إنجازهقطاع عمومي عادة ما یكون

)OPGI (و اإلحتیاط أو صندوق التوفیر)CNEP ( أو حتى الخواص، نجد ھذا

النمط خاصة بالتوسعات لمركز مدینة الخروب بالجھة الشمالیة و الجنوبیة حیث تتعدد 

إلى أن یصل في بعض األحیان )R+4(البرامج السكنیة لتشمل عمارات ذات علو من 

02لقطاع رقم بالجھة الشمالیة لمدینة الخروب بانجده. )Tours(طابق)R+14(إلى

.و كوبریباو حیني سیدارمسكن900، )مسكن450( بكل من حي وشتاتي مراح 

ھذا النمط السكني أما بالنسبة للجھة الجنوبیة من مركز مدینة الخروب، فیوجد 

مسكن، 1600مسكن، 1013باألحیاء السكنیة 10و 08، 09، 07، 06بالقطاعات 

.مسكن312مسكن و 250قطاع 

یخص مركز المدینة فإن ھذا النمط محدود في المساكن الوظیفیة الخاصة بعمال فیما 

بالجھة الغربیة من النواة، حیث یصل علو 05السكة الحدیدیة و التعلیم بالقطاع رقم 

مساكن وظیفیة تابعة لقطاع تتمثل فيو أخرى بشمال النواة ) R+2(العمارات إلى

.رش الشعبي الوطني بحي شیھاني بشیالجی

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فیشكل ھذا النمط السكني مجمل البرامج السكنیة 

المنجزة بغض النظر عن النسیج القائم عند إنشاء ھذه األخیرة، ) %70أكثر من ( 

.03و الحي رقم 02و كذا ما ھو مبرمج بكل من الحي رقم 01حیث یشمل الحي رقم 
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و المالحظ عموما أن ھذا النمط یتسم بالرتابة و التشابھ من حیث الشكل المعماري 

لمجمل البرامج السكنیة بإستثناء تلك البرامج المنجزة في إطار الترقیة العقاریة الخاصة 

بالجھة الجنوبیة من مدینة الخروب10الكائن بالقطاع رقم SOREPIMكحي 

الذي شمل على عمارات من 01م المھنة بالقطاع رقم .م.ذ.ل شو كذا الترقیة العقاریة

.تنوعا في النمط العمرانيو أضفى جماالحیثالطراز الفخم 

ظرفیة أنجزت كمساكن )شالي250( تمثل ھذا النمط في شالیھات: جاھزالفردي النمط ال-2.2

الصفیحجدرانھا من اإلسمنت و السقف من و لفترة محدودة متجانسة الشكل 

)L’amiante(.بمدینة الخروب بالجھة الشرقیة 04بالقطاع رقم یوجد ھذا النمط

ت من عوض بداالأسقف الصفیح لتو تشھد حالیا إزالة للمركز بحي زغیدة الطاھر

في إطار برنامج القضاء على مادة األمیونتللساكنین دعم من الدولة خالل تقدیم 

.لدراسةو الذي ال یزال في طور ا

:یشمل بدوره على عدة أشكال: حدیثالفردي النمط ال- 3.2

كل بنایة ذات إستعمال سكني أنجزت في یشمل ھذا النمط على :اإلجتماعیةالتحاصیص-

معدة للسكن أرضیة على نحو حصص إطار تحصیص ناتج عن تقسیم قطعة أرضیة كبیرة 

90/29قانون ي العام للتعمیر السیماتخضع البنایة لإلطار التشریعو متباینةذات مساحات 

و دفتر شروط و مخطط تنظیمي للتحصیص أو التجزئة یبین من خاللھ الشكل العام لھذه 

و دالة ، تتشكل مواد البناء من أجورR+2تشمل عموما علىأما من حیث العلو ف. البنایة
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، كما یخضع ھذا النمط الواسع اإلنتشار على نموذج بناء موحد التزینیةمواد الو مختلف 

.العارضاتومنجز بالخرسانة و یعتمد على قاعدة األعمدة

تختلف التحاصیص من حیث مساحات القطع األرضیة الناتجة عن تجزئة قطعة أرضیة 

كبیرة فعموما القطع األرضیة الموجھة للبناء في ھذا اإلطار ال تتعدى مساحتھا

من أنجزت التحاصیص .و یعتبر التحصیص في ھذه الحالة إجتماعي ترقوي.2م400

بعد (أو الوكالة العقاریة الوالئیة) 1990قبل (ھیئة عمومیة قد تكون البلدیةطرف

. في إطار ما یعرف بالترقیة العقاریةخواصمن طرف أو ) 1990

ا النمط على خلیة منجزة من طرف ھیئة ذیشمل ھ:النمط التطوري و المدعم-

، یتواجد ھذا النمط مستقبالأفقیا و عمودیا من طرف المستفیدعمومیة قابلة للتوسیع

مسكن 35(الخروب الجھة الشرقیة من مدینةب04القطاع رقم بمدینة الخروب ب

و كذا بالمدینة الجدیدة ماسینیسا) تابعة لدیوان الترقیة و التسییر العقاريتطوري 

تطوري تابعة لدیوان مسكن100+ سكنم115بالجھة الشرقیة منھا12بالقطاع رقم 

.مسكن مدعم تابعة لوكالة تطویر و تحسین السكن255الترقیة و التسییر العقاري و 

الحظیرة السكنیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا في نلخص األنماط السكنیة التي تشكل

.08الشكل رقم 
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:مدینتي الخروب و ماسینیسا:08شكل رقم 

األنماط السكنیة

نمط حدیث

شالیھات تطوري 
مدعم تحصیص
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:مدینتي الخروب و ماسینیسا:08شكل رقم 

األنماط السكنیة

ألنماط ا
السكنیة

نمط حدیث

تحصیص سكن جماعي متعدد 
)عمارات(الطوابق 

نمط قدیم

سكنات 
فردیة 
منفصلة

سكنات 
فردیة 
متواصلة

جماعیة
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:مدینتي الخروب و ماسینیسا:08شكل رقم 

األنماط السكنیة

نمط قدیم

محتشدات

جماعیة فردیة
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:عدة صیغالحظیرة السكنیة كناتج لتطبیق -2.4

قد نتج عنھ تحول كمي و نوعي في إنتاجتطبیق مختلف السیاسات العمرانیة إن 

بمجال الدراسةفالتعرف على ھذه األخیرة و تنطیقھا .السكنیةصیغ الحظیرة السكنیة من حیث ال

التركیبة اإلجتماعیةعلى إنعكاساتمن لھ و ما ،المجال الحضريلنا صورة عن واقع یبین

سكان للحصول المتعلقة بتنقل القتصادیة للسكان لتوظیفھا في تحلیل و فھم العالقات الوظیفیةو اإل

:نجدو اإلقتصادي اعيھ من إرتباط مع الجانب اإلجتمما لت و اعلى الخدم

ذات الدخل المحدودھو موجھ للطبقة اإلجتماعیة : )social(سكن إجتماعي-1

:ون في شكل جماعي أو فرديو یك

یعتبر ھذا النمط األكثر إنتشارا سواء :)عمارات(سكن جماعي متعدد الطوابق -1.1

المناطق تطبیق سیاسةجاء في إطار بمدینة الخروب أو بالمدینة الجدیدة ماسینیسا

الحضریة السكنیة الجدیدة خاصة بمدینة الخروب حیث نجدھا بالمنطقة الحضریة 

اللتان السكنیة الجدیدة الشمالیة و كذا المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة الجنوبیة، و

مسكن 900و )مسكن450(وشتاتي مراح تضمان برامج سكنیة متفاوتة كحي

بالجھة الشمالیة من مدینة02القطاع رقم و الكوبریبا بر باإلضافة لحي كوسیدا

مسكن، 250مسكن، 1600مسكن، 1013مسكن، 1039الخروب و نجد كل من حي 

الجھة ب10و 09، 08، 07، 06الحضریة القطاعات ب.... مسكن312مسكن 500

.المدینةالجنوبیة من
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بكامل المدینة بإستثناء الجزء الذي فنجد العمارات ، ماسینیساأما بالنسبة للمدینة الجدیدة

، تختلف ھذه البرامج السكنیة )منطقة التحصیصات( خیرةعمر قبل إنشاء ھذه األ

:حیث نجدالمنجزة في إطار السكن اإلجتماعي

في إطار تطبیق سیاسة القضاء على ت ھذه الصغة السكنیة جاء: :ذاتيبناء-2.1

مثل في إنجاز تتبعد إزالة البیوت القصدیریة، و السكن الغیر الئق و إعادة ھیكلة 

باإلضافة لتقدیم إعانة مالیة للمسكن2م 120تحاصیص بمساحات عقاریة أقل تقدر ب 

نجده بالمدینة الجدیدة ماسینیسا ضمن ، )1(دج200000–دج 120000تترواح مابین 

سیدي بحي 03مخطط شغل أراضي رقم بالعمراني القائم قبل إنشاء المدینةجالنسی

أما 2بن بو العید ،ھة الغربیة منھا بحي شیھاني بشیرو كذا بمدینة الخروب بالجأعمر 

.1955أوت 20م و ـلقدیح اـبالجھة الشرقیة فنجد حي المذب

كذالك في إطار سیاسة إمتصاص السكنات الغیر ت ھذه الصغة جاء:شالیھات-3.1

، L’amianteالصفیح في بناء شالیھات من الطوب ذات أسقف من مادة تالئقة، تمثل

حي زغیدة الجھة الشرقیة من مدینة الخروب بب04القطاع رقم نجد ھذه السكنات ب

.)شالي250(الطاھر

ھو موجھ للطبقات اإلجتماعیة ذات الدخل :و ترقويسكن إجتماعي تساھمي-2

:كالتاليو یشمل ھو األخر على الشكل الفردي و الجماعي .المتوسط

.مدیریة التعمیر للبلدیة): 1(
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حیث یتحصل المستفید على خلیة بناء فرديیتمثل في :كن تطوري و مدعمس-1.2

تنجز من طرف ھیئة عمومیة كدیوان الترقیة و التسییر سكنیة قابلة للتوسع مستقبال

، توجد ھذه السكنات شرق مدینة الخروب العقاري و وكالة تحسین و تطویر السكن

القائم قبل النسیجو غرب المدینة الجدیدة ماسینیسا ضمن مسكن تطوري30/115

ضافة مسكن تطوري باإل100مسكن تطوري و 35/115حي كإنشاء المدینة الجدیدة 

.التابعة لوكالة تحسین و تطویر السكنللسكنات المدعمة

یسمح للمستفید من خالل سیاسة التحصیصات ببناء مسكنھ بعدما  :تحصیصات-2.2

یتحصل على القطعة األرضیة، و ینجز ھذا التحصیص من طرف مقاول عمومي 

.و الوكالة العقاریة الوالئیةكالجماعات المحلیة

یكون في شكل سكن جماعي یحصل من ): عمارات(سكن إجتماعي تساھمي -3.2

، إن ℅1باإلضافة لقرض بنكي بفوائد ضئیلة مالیة من الدولةإعانةخاللھ المستفید من 

نظرا لظھورھا خالل السنوات األخیرة ھذه الصغة من السكن محدودة بمدینة الخروب 

مسكن 1600بقطاع ینةجھة الجنوبیة للمدبالحیث نجدھا.نفاذ اإلحتیاطات العقاریةبعد 

و التسییر العقاري في حین مسكن تساھمي المنجز من طرف دیوان الترقیة 80بحي 

بالمدینة الجدیدة ماسینیسا یتوزع بتباین حیث نتشاراإأكثر ھذه الصغة من السكن أن

وض قد عو خواص،طرف العدید من المقاولین عمومیینأنجزت البرامج السكنیة من 

.LPAترقوي مدعم سكنمؤخرا بصغة جدیدة تتمثل في 
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الخروبةصور للصیغ السكنیة بمدین: 04رقم 

األتراك) 510FSD(سكن إجتماعي  )OPGIمسكن 80(سكن تساھمي 

سكنات منجزة في إطار تعاونیة عقاریةCNEPسكنات 

1955أوت 20بحي )Malico et Depuis(ردیةالمحتشدات الف
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المدینة الجدیدة ماسینیساصور للصیغ السكنیة : 05رقم 

)للمقاول بوبردعة(سكن تساھمي سكن إجتماعي البیع باإلیجار 

)CNEP-IMMO(

)OPGI( سكن إجتماعي تحصیص إجتماعي 

)بناء ذاتي سیدي أعمر( 
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و یشمل ھو األخر على الدخل المرتفعو ھو موجھ للطبقات اإلجتماعیة ذات :سكن ترقوي- 3

نجد ھذه الصغة من السكن شكل فردي و جماعي ینجز من طرف ھیئة عمومیة أو خواص،

و بالجھة الشمالیة من Sorepimمسكن 1200حي بجنوب مدینة الخروب 10القطاع رقم ب

01بالقطاع رقم م المھنة.م.ذ.شالمدینة أیضا حیث نجد عدة برامج منجزة من طرف الخواص 

یوجد كما أنھ بجودة جد عالیة و مظھر عمراني جمیل جداحیث إتسمت ھذه السكنات

ھذه الصغة من في حین أن، من صغة الترقويمنجزة من طرف الخواص ضتحاصیص 

بالمدینة الجدیدة توجدالالسكن ال سیما الفردیة منھا سواء مساكن فردیة أو تحاصیص 

.ماسینیسا

نیة الناتجة عن تطبیق مختلف ل الحظیرة السكنیة حسب الصیغ السكنلخص تشكی

.09رقم بالمخطط السیاسات العمرانیة و السكنیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا 

الصیغ السكنیة: مدینتي الخروب و ماسینیسا: 09مخطط رقم 

إجتماعي

جماعي 
عمارات

فردي
بناء ذاتي و 

شالیھات

إجتماعي
تساھمي

تحاصیص
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و یشمل ھو األخر على الدخل المرتفعو ھو موجھ للطبقات اإلجتماعیة ذات :سكن ترقوي- 3

نجد ھذه الصغة من السكن شكل فردي و جماعي ینجز من طرف ھیئة عمومیة أو خواص،

و بالجھة الشمالیة من Sorepimمسكن 1200حي بجنوب مدینة الخروب 10القطاع رقم ب

01بالقطاع رقم م المھنة.م.ذ.شالمدینة أیضا حیث نجد عدة برامج منجزة من طرف الخواص 

یوجد كما أنھ بجودة جد عالیة و مظھر عمراني جمیل جداحیث إتسمت ھذه السكنات

ھذه الصغة من في حین أن، من صغة الترقويمنجزة من طرف الخواص ضتحاصیص 

بالمدینة الجدیدة توجدالالسكن ال سیما الفردیة منھا سواء مساكن فردیة أو تحاصیص 

.ماسینیسا

نیة الناتجة عن تطبیق مختلف ل الحظیرة السكنیة حسب الصیغ السكنلخص تشكی

.09رقم بالمخطط السیاسات العمرانیة و السكنیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا 

الصیغ السكنیة: مدینتي الخروب و ماسینیسا: 09مخطط رقم 

الصیغ السكنیة

فردي
و تحاصیص
فیالت

إجتماعي
تساھمي

تحاصیص تطوري 
ومدعم

LSP+
LPA
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و یشمل ھو األخر على الدخل المرتفعو ھو موجھ للطبقات اإلجتماعیة ذات :سكن ترقوي- 3

نجد ھذه الصغة من السكن شكل فردي و جماعي ینجز من طرف ھیئة عمومیة أو خواص،

و بالجھة الشمالیة من Sorepimمسكن 1200حي بجنوب مدینة الخروب 10القطاع رقم ب

01بالقطاع رقم م المھنة.م.ذ.شالمدینة أیضا حیث نجد عدة برامج منجزة من طرف الخواص 

یوجد كما أنھ بجودة جد عالیة و مظھر عمراني جمیل جداحیث إتسمت ھذه السكنات

ھذه الصغة من في حین أن، من صغة الترقويمنجزة من طرف الخواص ضتحاصیص 

بالمدینة الجدیدة توجدالالسكن ال سیما الفردیة منھا سواء مساكن فردیة أو تحاصیص 

.ماسینیسا

نیة الناتجة عن تطبیق مختلف ل الحظیرة السكنیة حسب الصیغ السكنلخص تشكی

.09رقم بالمخطط السیاسات العمرانیة و السكنیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا 

الصیغ السكنیة: مدینتي الخروب و ماسینیسا: 09مخطط رقم 

ترقوي

جماعي
تعمارا

فردي
و تحاصیص
فیالت
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II-ماسینیسابمدینتي الخروب و المرافق و الوحدات اإلقتصادیةالتوزیع المجالي لمختلف

إطار سكان المناطق المجاورةو لسكانھیحققالذيحضريالمجال التعتبر المدینة 

مختلف السائدة توفر المدینةباإلضافة للوظیفة السكنیة ف. معیشي متكامل یستجیب إلحتیاجاتھم

و ھي بذلك تقوم بدورھا و تكون تنافسیة مع مجاالت .مناصب الشغلو كذاو التجارة الخدمات

عالقات و دینامیكیةیتمیز بفقط بل مجال حضري حي سكني للنوممجرد مجال، ألنھا لیست أخرى

سواء كانت المجاالت المجاورة كذاة كاألحیاء و المناطق السكنیة ووظیفیة بین وحداتھ الحضری

.ریفیةمحضریة أ

:اسینیسامو محدودیتھا بالمدینة الجدیدةبوبمدینة الخرالمرافق تعدد و توفر-1

في أو مدینةالوظیفة السكنیة داخل مجال حضريالمرافق التي تتماشى و یتمثل دور

لیكون ....ریاضیة و و تلبیة حاجیات السكان سواء كانت إداریة، تعلیمیة، صحیةمةدتقدیم الخ

.فقطكامل الوظائف و لیس مجرد مجال للنومیتوفر على بذلك المجال الحضري متكامل 

أو إقلیم معین مدینةم خدمة لسكان یقدتدورھاكل بنایة في رافق المختلفةالمتتمثل 

الخدمة الجواریة لثبات لى تقدیم إو تھدف ھذه المرافق .داخل المجالأھمیة ھذه األخیرةحسب 

على تأثرأو حتىكما أنھا تخلق دینامیكیة داخل المجال الحضريأو مدینتھم، السكان داخل حیھم

بین المدنو تخلق عالقات وظیفیةكیة و حركیة على مستوى اإلقلیمفتحقق بذلك دینامیمجال أوسع 

ل حتى إلى أو إقلیم لتصفقد تغطي حي أو مدینةالمرافق فتختلف بذلك مستویات الخدمة لھذه 

.العالمیةبالنسبة للمدن يمستوى أوسع لیكون عالم
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من مدینتي بكل ةالموجودالمرافقتوقیع مختلف و إلحصاءما یليو علیھ نتطرق من خالل 

.15و الخریطة رقم 09رقم جدول الیوضحھ كما لقطاعات الحضریةاعبرماسینیساو الخروب 

ماسینیساعبر القطاعات بمدینتي الخروب والمرافق توزیع مختلف :09جدول رقم 

قطاع رقم ال
حضريال

عدد 
المرافقا

سبالموقع حالمرافقطبیعة 
اتالمقاطع

مدینة الخروب
قاعة متعددة الریاضات0108

عیادة خاصة ماسینیسا
متوسطة بوعروج رابح
مدرسة یحیاوي رمضان

مدرسة إبتدائیة
مسجد

مدرسة الصم
فرع بلدي

130
131
132

مركز التكوین المھني و التمھین0210
مدرسة حسین عبد الرزاق

متوسطة الخنساء
السرطاننزل ماسینیسا لمرضى 

نزل النسیم
ثانویة فرحات عباس

مركز المؤسسات المصغرة
قاعة عالج

وكالة وطنیة لتشغیل الشباب

134
141

مدرسة إزلیوي علي0332
مسكن450مسجد 

وكالة سونلغاز
ثانویة مولود قاسم

تجزئة األشغال العمومیة
متوسطة رشید بن یحي

SEMP –
STOMATOمركز صحي 

متوسطة مصطفى عبد النوري
مستودع تلحیم تابع للبلدیة

حلينزل فریق كرة القدم الم

142
145
150
151
152
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مدرسة أحمد بوشبعة
AMGقاعة عالج 

مدرسة رمیتة عبد العزیز
المدیریة التقنیة للبلدیة

شرطة العمران
مسجد الخلفاء الراشدین

مدرسة البنات
نزل المنتزه

OAICنقطة بیع 
رید و المواصالتوكالة الب

روضة أطفال تابعة للبلدیة
مقر البلدیة

المكتبة البلدیة
مسجد شیاد عبد القادر

فرع بلدي
PTTمصالح تقنیة 

دار الشباب
إقامة للشباب

مدرسة لوصیف مباركة
مدرسة محو األمیة إقرا
مدرسة طارق بن زیاد

مسجد عقبة بن نافع

55أوت 20مدرسة 0405
محطة ضخ المیاه 

مدرسة عالوة براھیم
مدرسة صاولي بشیر
مقر شركة بیع اللحوم
إقامة جامعیة للذكور

153
154
156
158

مقر الدائرة0517
CASNOSمصلحة 
CNASمصلحة

مصلحة مراقبة األسعار
ANGEMمصلحة تشغیل 

EPCAفرع  
حظیرة البلدیة
أرشیف البلدیة
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العامة للبلدیةمصلحة الوسائل 
محشرة السیارات
محشرة الحیوانات

مسجد
متوسطة شیھاني بشیر 

المؤسسة العمومیة لتشغیل الشباب 
SEACO

مدرسة صالح خنشوش 
عیادة صحیة متعددة الخدمات

فرع بلدي0612
مدرسة ھواري بومدین

OPGIفرع 
متوسطة قربوعة عبد الحمید

محكمة
مدرسة بن بادیس عبد الحمید

متوسطة جوابلیة حسین
بنك الجزائر للتنمیة الفالحیة

وكالة الطیران الجزائریة
ONAAPH

مدرسة ذیب الطاھر
مسجد سلمان الفارسي

163
164
168
169
170

متوسطة عرباوي علي0714
ثانویة ماسینیسا

وكاالت إتصاالت الجزائر
)2(وكالة البرید و المواصالت 

مدیریة إتصاالت الجزائر
تجزئة البناء و التعمیر

تجزئة الغابات
CNEP

نزل المالیة
بنك الجزائر الخارجي

دار الشباب بوشوك عبد الحمید
البنك الوطني الجزائري

بنك التنمیة المحلیة

165
166
173

مدرسة إبن رشد0810
قاعة متعددة الریاضات

مسكن1600ملعب 

161
176
179
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مدرسة غضبان خمیسي 
التمھینمركز التكوین المھني و 

مركز مركز ثقافي أمحمد الیزید 
مركز الصحة اإلجتماعیة

مسجد الرحمان
مدرسة عزوز بوعروج

مكتب النظافة تابع للبلدیة

180

مستشفى المدینة محمد بوضیاف0906
متوسطة خان العید
مدرسة صحراوي

مركز معالجة اإلدمان
مسجد الوفاء

مدرسة بطلي سعدي

183
186
187
189

SEACOفرع 1007
معھد التكوین

متوسطة فیاللي مصطفى
محطة المسافرین

متقنة الشیخ بیوض
معھد البیطرة

مدرسة مولود فرعون
إقامة جامعیة للبنات

193
190
194
195

121مجموع
اـــــــدة ماسینیســة الجدیـــالمدین

مسجد المنار1103
مدرسة بوھالي حمودة

نزل قوس قزح

196

مدرسة فرقاني الطاھر1202
قاعة عالج

200
201

1مدرسة ماسینیسا 1303
مدرسة حمایزیة بوجمعة
مسجد أبو أبیضة الجراح

199
222

مدرسة مالك بن نبي1403
مدرسة الحیاة

مركز صحي متعدد الخدمات

223
215

219بثانویة محمد ذی1501
OPGIفرع 1602

مدرسة بلعطار 
213



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

140

مدرسة سبیقا1703
مسجد إبراھیم بیوض

مركز البرید و المواصالت

204

18---
17مجموع

مجال
الدراسة

138

2010تحقیق میداني : المصدر

)144صفحة 16خریطة رقم (:التعلیمیة و التكوین المھنيالمرافق-1.1

ھي تصنف التعلیمیة من اإلستخدمات الھامة و األساسیة بالمدینة و المرافقتعتبر 

قصد ھذا النوع من التجھیز فئة ییحدد مجال تغطیة وظیفتھا، و علیھحسب مستوى الخدمة المقدمة

.الذین یزاولون الدراسةمتمدرسین و فئة الشباب و المتمثلة في الھامة من المجتمع

ھ نجدیعلولمستوى التعلیميم اثالتعلیمیة حسب الشریحة العمریة للسكان و من المرافقتختلف ا

مراكز معاھد وأخیراوو ملحقاتھاثانویات، معاھد جامعیةالطور الثالث،ول و الثاني، الطور األ

.و التمھینین المھنيوالتك

10ومدرسة إبتدائیة 28ىعلول و الثانيتوفر مجال الدراسة فیما یخص الطور األی

بشكل یسمح 17خریطة رقم كما توضحھ متوسطات موزعة على القطاعات الحضریة 

.لمسافات بعیدةالتالمیذنقل لتجنب تدمة على مستوى األحیاء السكنیة بتوفیر ھذه الخ

بمجال الدراسة ما یمثل نسبة)1(تلمیذ28187إلى2010سنة عدد المتمدرسینوصل-

:من مجموع سكان یتوزعون حسب األطوار كالتالي℅33

)نسمة85415قدر ب 2010عدد سكان مجال الدراسة لسنة . ( 2010مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر لسنة ): 1(
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من ℅ 31تلمیذ ما یمثل نسبة 8794عدد المتمدرسین بالطور األول و الثاني یساوي -

قسم و ھو غیر بعید /تلمیذ31قدر ب)TOC(معدل إستخدام للقسم بمجموع المتمدرسین، 

.قسم/ تلمیذ 35عن المعدل الوطني الذي یقدر ب 

من مجموع المتمدرسین  أي ما یعادل ℅ 41عدد المتمدرسین بالطور الثالث یمثل نسبة -

.قسم و ھو یعد معدل مرتفع/ تلمیذ 53معدل شغل القسم قدر ب بتلمیذ، 11427

ما یمثل طالب، 7966فقد قدر عدد الطلبة لثانوي للطور ابالنسبة أما: ویات و المتقناتالثان

، حیث )مدینتي الخروب و ماسینیسا( من إجمالي المتمدرسین بمجال الدراسة℅ 28نسبة 

.ثانویات و متقنة5یوجد 

القطاع ئن بالبیطرة كاتخصص یوجد بمجال الدراسة معھد للتعلیم العالي في : التعلیم العالي

.مدینة الخروبمن لجھة الجنوبیة با10رقم 

: معاھد و مراكز التكوین المھني-

یتوفر مجال الدراسة على  ثالثة تجھیزات من ھذا النوع، حیث نجد مركز 

900بحي الخروبمدینةبالجھة الشمالیة من 02لقطاع رقم للتكوین المھني و التمھین با

، أما التجھیز الثالث من ھذا النوعDبالمنطقة و أخر بالمدینة الجدیدة ماسینیسامسكن

القطاع على مستوى مدینة الخروببجھة الجنوبیة بالفیتمثل في معھد للتكوین یتواجد 

.10رقم 

للجامعة التي تقدم خدمات للطالب كاإلقامة المرافق التابعةتشمل على: ملحقات الجامعة-

ة، حیث نجد على مستوى مدینة الخروب إقامتین جامعیتین واحدة خاصة بالبناتالجامعی
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رقم قطاعالو الثانیة خاصة بالذكور تتواجد ب10رقم قطاع الالكائنة ب" الصدیق بن یحي" 

.مسكن1600بحي08

:صحیةالالمرافق-2.1

یتلقى السكانحیث توفرھا في المدینة، مھمة و من الضروريالصحیة المرافقإن 

، و ھي تدخل ضمن العناصر األساسیة لقیاس درجة التحضر في المدن كما أنھا الخدمات الصحیة

علیھا في المعتمدو قد تكون أحد المعاییر .ستقرار بالمدینةاإلىتعد من العوامل التي تشجع عل

.الموجودة بھاو التخصصاتالمقدمةتحدید مجال نفوذ و دینامیكیة المدینة ،من خالل الخدمات

حیث نجد أبسطھا یتمثل في المقدمةبدورھا حسب أھمیة الخدمة لمرافقھذه ادتتعد

قاعة عالج تقدم الخدمة الجواریة للسكان إلى أعالھا مستوى و المتمثلة في مستشفى المدینة حیث 

.لیشمل المدینة و المناطق المجاورة لھایكون مجال الخدمة المقدمة أوسع 

كما یتواجد معظمھا بمدینة الخروب المرافقالدراسة على العدید من ھذه یتوفر مجال 

:حیث نجد17خریطة رقمتوضحھ 

بالقطاع     الواقع بالجھة الشرقیة من مدینة الخروب" محمد بوضیاف" مستشفى المدینة -

.09رقم 

ضافة بغرب المدینة باإل1945ماي 8بحي 05رقم قطاعالمركز متعدد الخدمات الكائن ب-

لمركز صحي خاص باألمراض الصدریة

مركز المدینة و مركز صحي ب03القطاع رقم قدیم الذي حول لمركز صحي بالمستشفي ال-

.منھاخاص بالتلقیح و جراحة األسنان المتواجد بالجھة الغربیة 
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القطاع الكائن بنزل ماسینیسا الخاص بمرضى السرطانى كضافة لمرافق صحیة أخرباإل-

.الخروبمدینةمن ھة الشمالیة من بالج02رقم 

.مسكن1600مركز للصحة اإلجتماعیة بقطاع 

06رقم قطاعالالمتواجد ب)ONAAPH(وطني إلنتاج األعضاء الصناعیةالدیوان ال-

.الجھوي، و ھذا التجھیز لھ أھمیة على المستوى مسكن1039بحي 

أما ، تابعة للقطاع العموميو للتنویھ فإن كل التجھیزات الصحیة المذكورة أعاله 

و أخرى فيبتحصیص اإلخوة سبیقا01رقم قطاعالفیوجد عیادة صحیة ببالنسبة للقطاع الخاص 

.بنفس القطاععلى مدخل المدینة شماالطور اإلنجاز

قطاع الصحيفقط تابعان للمرفقینأما فیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیسا فیوجد 

:یتمثالن فيالعمومي

. حي السكنات المدعمةب12القطاع رقم عالج متواجدة على مستوى قاعة-

.Aالمنطقة ب16القطاع رقم و مركز صحي متعدد الخدمات ب-

تشمل على كل اإلدارات التي تقدم خدمات إداریة : و خدماتیةجتماعیةاإلداریة اإلالمرافق-3.1

بالدرجة األولى للسكان و المتمثلة في مقر الدائرة، مقر البلدیة و الفروع اإلداریة التابعة 

لھا، مقر المحكمة، البنوك و مختلف المقاطعات التابعة لھیئات متعددة كمقاطعة الغابات 

و كذا المرافق اإلجتماعیة و المتمثلة أساسا ......و التعمیر و تجزئة الري تجزئة البناءو

في الحضانة باإلضافة للمرافق الخدماتیة الشاملة لمحطة المسافرین، سونلغاز، الجزائر 

.....، محطة الخدمات و المواصالتلإلتصاالت، البرید
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القدیم و التي تتركز في توزیعھا بالمركز المرافق تشمل مدینة الخروب على العدید من ھذه 

و المالحظ أن عدد المرافق یقل .مسكن1600للمدینة و كذا المركز الحدیث المتمثل في 

.كثیرا بالمنطقة الشمالیة من المدینة

عدد المرافق بھا محدود و المتمثلة أما فیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیسا فنجد 

:أساسا في

.Cالمنطقة ب17القطاع رقم بPTTمركز للبرید و المواصالت-

.Aالمنطقة ب16القطاع رقم متواجد بOPGIفرع تابع لدیوان الترقیة و التسییر العقاري -

.السكنات المدعمةبحي 12بالقطاع رقم فرع بلدي -

عدة جمعیات متعددة اإلجتماعیة أساسا في الجمعیات حیث نجدتتمثل المرافق 

)....للحالقة(االزدھارو جمعیة الرحمة للعیساوة و جمعیة الرقي مثل النشاطات 
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صور مختلف المرافق بمدینة الخروب: 06رقم 

مركز التكوین المھني و التمھین الكائن                                      مقر البلدیة

مسكن900بحي 

المركز الثقافي أمحمد الیزیدمحطة المسافرین                   

)مركز جنة(مرفق تجاري)                         معھد البیطرة( مرفق تعلیمي 
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صور مختلف المرافق بالمدینة الجدیدة ماسینیسا: 07رقم 

ثانویة ذیبمتوسطة عمر بن حابسة

إكمالیة     مركز صحي متعدد الخدمات               

دار الشباب عبد القادر علولة                                  مدرسة إبتدائیة
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:سیاحیةالثقافیة و المرافقال-4.1

المركز الثقافي في و المتمثلة المساحات المخصصة للثقافةعلى المرافقتشمل ھذه 

عبد الحمید دار الشباب بوشوك كذاومسكن1600بحي 08رقم قطاعالمحمد الیزید الكائن بأ

أین نجد أیضا قاعة ، 03بالقطاع رقم للمدینةو دار شباب ثانیة بالمركز القدیم بنفس القطاع 

.السینما غیر أن ھذه األخیرة غیر مستغلة لغرض العرض بل تم توسیع مصالح البلدیة بھا

الكائنة ) عبد القادر بن علولة (دار شباب فنجدمدینة الجدیدة ماسینیسا أما بالنسبة لل

) قزحقوس (باإلضافة إلى تجھیز سیاحي یتمثل في مركب سیاحي Cالمنطقة ب17القطاع رقم ب

.حي المنارب11القطاع رقم المتواجد بالجھة الجنوبیة للمدینة الجدیدة ب

یعتبر ضریح القائد النومیدي ماسینیسا المتواجد بأعالي المدینة الجدیدة إرث حضري 

دفع في المجال السیاحي و من تم ماسینیسا ھام یعطي للمنطقة ككل و خاصة المدینة الجدیدة 

اإلقتصادي لو تستثمر السلطات و تأخذ بعین اإلعتبار ذلك، فقد كان من المبرمج إنشاء المجال 

مؤدي القریة سیاحیة لكن لم یرى المشرع النور، فكل ما أنجز ھي مجرد تھیئة للطریق األساسي 

).08كما توضحھ الصور رقم ( لموقع الضریح و ممرات حولھ
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ضریح ماسینیسا: 08صور رقم 

ماسینیسالضریحالمؤدي الطریق 

بضرح ماسینیساموقف للسیارات

ضریح ماسینیساتھیئة 
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:شعائریةاللدینیة و امرافقال-5.1

فبالنسبة لمدینة ،المقابركذاوالتي تعد كافیةالمساجدأساسا على لمرافقتشمل ھذه ا

تتوزع على كامل مدینة جدامس09و بالنواة القدیمة للمدینة03القطاع رقم نجد مقبرة بالخروب 

.المیدانفي ھذا المدینةو ھي بذلك تلبي إحتیاجات سكان الخروب

:مساجد و مدرستین لتعلیم القرأن حیث نجدثالثة بھافنجد أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا 

11القطاع رقم ، مسجد المنار بCالمنطقة ب17القطاع رقم مسجد الشیخ إبراھیم بیوض ب-

.13القطاع رقم مسجد أبو أبیضة الجراح بو 

Cو أخرى بالمنطقة 14بالقطاع رقم مدرسة قرأنیة أبو بكر الصدیق بتحصیص ماسینیسا -

.17بالقطاع رقم 

و قد إقترحت البلدیة أرضیة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا توجد مقبرة و المالحظ أنھ ال

في إنتظار تسویة الوضعیة كمقبرة ھاصیلتخصمنھا خارج المحیط العمراني بالجھة الشرقیة 

.1العقاریة لألرضیة

:ضیة و ترفیھیةریامرافق-6.1

و نظرا ألھمیة ھذه موجھة بالدرجة األولى لشریحة الشبابالمرافقإن مثل ھذه 

، فنجد المرافقنسبة معتبرة منھ فإن السلطات تحاول توفیر مثل ھذه لجتمع و تمثیلھا مالاألخیرة في 

.مدیریة العمران للبلدیة): 1(
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الجھة الغربیة و قاعة متعددة الریاضات ب03القطاع رقم مدینة الخروب ملعب بلدي عابد حمداني ب

مالعب من نوع ماتیكو تتوزع و ملعب كرة قدم باإلضافة لعدة مسكن1600بحي 08بالقطاع رقم 

بالجھة الشمالیة من المدینة و لكن ) OMS(كما نجد قاعة متعددة الریاضات .على كامل المدینة

.لألسف غیر مستغلة نظرا لحدوث مشاكل إداریة و تقنیة عند إنشائھا من طرف البلدیة

في حین المالحظ أن المدینة الجدیدة ماسینیسا حالیا تفتقد لمثل ھذا النوع من التجھیزات بإستثناء 

.حي السكنات المدعمةب12القطاع رقم ملعب مھيء بأرضیة من الرمل كائن ب

:مرافق أمنیة و قیادیة-7.1

ن الحضريمثالثة مراكز لألو المتمثلة في األمنیةتتوفر مدینة الخروب على المرافق

08و الثاني بالقطاع رقم 3موزعة على مختلق القطاعات بحیث نجد أمن حضري بالقطاع رقم 

كما نجد شرطة العمران .المؤسسة العقوبیةو بجانب ھذا األخیر توجد09و الثالث بالقطاع رقم 

.10و الحمایة المدنیة بالقطاع رقم 05بالقطاع رقم 

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فأنھ یوجد أمن حضري واحد فقط بمنطقة 

مما جعل سكان المدینة الجدیدة یعانون من مشاكل أمنیة باألحیاء السكنیة خاصة عند . العمارات

عبرنشوب شجارات بین الشباب و التي ال تلبث أن تتحول إلى حرب دمویة بین تكتالت السكانیة 

.األحیاء

.)تحاصیص( المالحظ غیاب تام لھذه المرافق بمنطقة السكنات الفردیة و 
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:مرافق تجاریة-8.1

على العدید من المرافق التجاریةإلضافة إلى السوق األسبوعي ابتشمل مدینة الخروب 

ھذا األخیر من .مسكن1600و المتمثلة في السوق المغطى لحي مسكن 1600خاصة بقطاع 

، و المعرض.....) الرجاء، جنة()1(و المراكز التجاریةتشید مكانھ بنایة تجاریة المبرمج إزالتھ ل

ي بحبالمركز القدیم و مركب المؤسسات المصغرة األول و الفواكھكما نجد سوق مغطى للخضر

من الشمالیة مسكن بالجھة 900و الثاني على مستوى حي مدینة الخروب شیھاني بشیر غرب 

.المدینة

بغرض إزالة التجار الغیر و قد تم إنجاز مؤخرا أسواق تجاریة للخضر و الفواكھ 

مسكن 1600و الثاني بحي مسكن1200قطاع ن بكل محیث أنجزت من البناء الجاھز شرعیین 

.غیر أن ھذا األخیر ال یزال مغلق

وق مغطى لبیع و ستابع للخواصالفیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیسا فیوجد بھا سوق البركة 

.  غیر مستغل و نجد أیضا محالت تجاریة) من البناء الجاھز( الخضر و الفواكھ 

محالت تجاریة موزعة على المدینتین المدروستین على إن ھذه المرافق التجاریة تشمل 

إلیھا قجانبي بعض الطرقات لتعطي محاور تجاریة سیتم التطرعلى تراصف تتواجد بشكل محیث 

.  صائھا الحقاو إح

.للبلدیةالتعمیرمدیریة ): 1(
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:ساحات عمومیة و مساحات خضراء-9.1

دور أساسي داخل المدینة نظرا لما لھا من دور بیئي و جمالي تلعب مثل ھذه المرافق

و التواصل اإلمتداد العمراني إضافة لبعث الراحة في نفوس السكان فرؤیة المساحات الخضراء تكسر

، كما تعتبر الساحات العمومیة اإلسمنتي للمباني مما یعطي راحة للنظر و إرتیاح نفسي لسكان المدینة

.مكان إلتقاء و تواصل بین أفراد المجتمع و كذا فضاءات لقضاء أوقات الفراغ

تتوفر مدینة الخروب على ساحتین عمومیتین، واحدة تتواجد بالجھة الشمالیة للمدینة 

مسكن حیث تحتوي ھذه 1013منھا بحي الوسطىو الثانیة بالجھة الجنوبیةمسكن 900بحي 

األخیرة على محالت أنشأت لتزاول بھا نشاطات تتماشى و الدور الترفیھي للساحة العمومیة من 

غیر أن ھذه النشاطات قد غیرت لتصبح تجاریة كبیع .إلخ.........و تعلیم الموسیقى بیع العصافیر

.غیرھاو .... .المالبس

و قد إھتمت البلدیة مؤخرا بتھیئة المساحات الخضراء حیث أنشأت مؤسسة عمومیة 

.تابعة لھا مختصة في تھیئة المساحات الخضراء و صیانتھا

للمساحات الخضراء الفضاءات المخصصة أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فتبقى 

.ازشاغرة و غیر مھیئة فالمدینة ال تزال في طور اإلنج

:بمدینة الخروب و إنعدامھا بالمدینة الجدیدة ماسینیسانتاجیةاإلقتصادیة و اإلوحدات توفر ال-2

الخروب على عدة مؤسسات إقتصادیة ذات طابع عمومي و خاص أیضا   بلدیة تتوفر 

و كذا وحدات إنتاجیة، و لقد تم إحصاؤھا نظرا لما توفره من مناصب شغل لسكان مدینة الخروب 
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، في حین أن من ذلكمجالھا لتخدم سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا و حتى على مجال أوسعلتتعدى 

.ھذه األخیرة أي المدینة الجدیدة ماسینیسا تنعدم بھا مثل ھذه الوحدات اإلقتصادیة و اإلنتاجیة

:المناطق الصناعیة و التجاریة-1.2

95.55على مساحة بع تترعلى منطقة صناعیة بواد حمیمیم بلدیة الخروبشمل ت

متواجدة باإلضافة لمنطقة النشاطات شیھاني بشیر ال.منصب شغل1990ھكتار ، توفر حوالي 

مؤسسة 46، توجد بھاھكتار6تتربع ھي األخرى على مساحة تفوق بالجھة الغربیة من المدینة،

دینة الجدیدة علي ثانیة بالمتجاریةو أخیرا منطقة نشاطات.شغل)1(منصب372توفر تقریبا حیث 

.ھكتار 75تفوق مساحتھامنجلي 

:المؤسسات اإلقتصادیة و الوحدات اإلنتاجیة-2.2

:توجد بمدینة الخروب ثالثة مؤسسات إقتصادیة ذات طابع عمومي تتمثل في

-CMT منصب شغل1544لصناعة الجرارات الفالحیة كائنة بواد حمیمیم، توفر.

-ALEMO بواد حمیمیم أیضا بالمنطقة الصناعیة لصناعة التجھیزات و األالت توجد

.منصب شغل246و توفر ھي األخرى 

.منصب شغل77، توفر المدینةبالجھة الغربیة من ةالكائنOAICمطاحن سیدي راشد -

مؤسسات، تتواجد09في حین یصل عدد المؤسسات اإلقتصادیة ذات الطابع الخاص 

.منصب شغل179بمدینة الخروب و توفر بمجملھا 

).2010(مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ): 1(
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مثل ھذه الشركات و الوحدات فال یوجد بھا أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا 

بمحالت بمنطقة السكنات الفردیة خاصة بإستثناء تلك التابعة للخواص الموجودة اإلقتصادیة 

فحتى منطقة النشاطات التي كانت مبرمجة بالحي رقم ، 03لطریق السریع رقم المساكن المحاذیة ل

سابقا فقد تم إلغاؤھا لتحل محلھا برامج للسكن الجماعي المتعدد الطوابق بناءا على توجیھات 03

ل و لتوفیر مناصب شغ. السید الوالي لتوفیر أكبر عدد من السكنات و إستھالك عمودي للمجال

توسیع المنطقة الصناعیة المتواجدة بالجھة أقترحال سیما المدینة الجدیدة ماسینیسا، فقد بالمنطقة

من خالل توسیعھا حیث الجنوبیة الشرقیة من المدینة الجدیدة ماسینیسا و التابعة لبلدیة بن بادیس 

.)1(إضافیةھكتار400تمتد على 

:اسینیسابمدینتي الخروب و مالتركیبة التجاریة-3

تقدم خدمة للسكان سواء مادیة من خالل إقتناء سلعة ما تعتبر التجارة من أھم المؤشرات المجالیة 

و التجاریة بمجال الدراسةالمرافقو لتسھیل التعرف على .أو معنویة بالحصول على خدمة معینة

مدى تغطیتھا لھ، تم التطرق للتوزیع المجالي لھذه المحالت التجاریة عبر المدینتین حسب النشاط 

قطاع من المدینتین، كما مما یسمح لنا من معرفة قوة الجذب التجاري لكل .  الغذائي و الغیر غذائي

ھذا حیث یحوي ) مقاربة إقتصادیة( حسب الفروع التجاریة المحالت التجاریة تم تصنیف

الخدمات فإنعدام،مایسنیساالوظیفیة بین مدینتي الخروب وقةالتصنیف بعدا مجالیا و یظھر العال

.لبیة رغباتھمالتجاریة بأحد المدینتین یدفع بالسكان للتنقل للحصول على الخدمات المرادة و ت

.مدیریة العمران للبلدیة): 1(
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التي تزاول بھا أنھ توجد أیضا بعض المساكنالخدمات التجاریة غالبا في المحالت إال نجد

تعد ھي و.غیرھا......، موثق مكتب محماة،كعیادة طبیةمھن حرة و خدمات أخرى

خدمات المساكن ذات إستعمال مھني و قد تم أیضا إحصاؤھا نظرا ألھمیتھا في توفیر 

.للسكان

بمدینة ھاأكبر عدد منیتواجد محل2483عدد المحالت التجاریة بمجال الدراسة بلغ

نسبة المحالت التجاریة ي حین أنف℅82محل ما یمثل نسبة ھامة 2024حیث بلغالخروب 

و ذلك ما یفسر التردد الیومي .محل459ما یعادل فقط℅18بالمدینة الجدیدة ماسینیسا قدرت ب 

لخدمات و تلبیة للحصول على االكثیف لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب

.و النذرة) تالحم الكتلتین الحضریتین( عاملي القرب و قد شجع على ذلك رغباتھم

:توزیع المحالت التجاریة حسب النشاط الغذائي و الغیر غذائي-2.1

المحالت التجاریة و تصنیفھا إلى قسمین محالت ذات نشاط تجاري غذائيتم إحصاء 

.غذائيو محالت ذات نشاط تجاري غیر 

.11و 10و الشكلین رقمي جدول رقمموضح في كما ھو 
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القطاعات عبرب النشاط الغذائي و الغیر غذائي سحتوزیع المحالت التجاریة : 10جدول رقم
مدینتي الخروب و ماسینیساب

قطاع 
حضري

عمجمو
المحالت 
التجاریة

محالت  
تجاریة

℅

محالت عدد ال
ذات نشاط غذائي

)محل( 
℅

محالتعدد ال
تجاریة ذات 

نشاط غیر غذائي 
)محل(

℅
معامل 
الجذب 

التجاري

مدینــة الخــروب
01924.54261.28663.262.53
021316.47371.83944.642.54
0351325.351316.4838218.872.91
04944.64281.38663.262.35
0541020.26703.4634016.804.85
06864.25100.49763.767.60
0726913.29582.8721110.423.63
081095.38291.43803.952.75
091628.00452.221175.782.60
101587.81482.381105.432.29

202410048223.82154276.173.19مجموع
ماسینیســـاالمدینــة الجدیدة 

119019.61204.367015.253.50
1211925.92367.848318.082.30
1312727.67306.549721.133.23
144710.24112.40367.843.27
15143.05091.96051.090.55
165311.55245.23296.321.20
17091.96030.65061.312.00
1800000000000000

45910013328.9832671.021.77مجموع
مجموع 

مجال 
الدراسة

248310061524.77186875.23

2010تحقیق میداني : المصدر
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یالحظ عموما أن نسبة المحالت التجاریة ذات النشاط الغیر غذائي : 10بعد إستقراء الجدول رقم 

بلغت على فقد،ماسینیساوالخروب بمدینتيتفوق نسبة المحالت التجاریة ذات النشاط الغذائي 

أما بالنسبة لمحالت النشاط الغذائي فتمثل النشاط الغیر غذائيلمحالت ℅71و ℅76التوالي 

درجة الرفاه بھاتین الوحدتین عنحیث تعبر ھذه النسب ، ℅29و℅24على التوالي

سجل بالمدینة أنھ في حین 3.19بمدینة الخروب )1(الجذب التجاريكما یمثل معدل. نالحضریتی

مدینة الخروب تسیطر في توفیر الخدمات  األنیة أن ، و ھذا یعني 1.77أقل الجدیدة ماسینیسا قیمة 

المدینة الجدیدة منھم كون أن التجارة الغیر غذائیة ھي الدافع الرئیسي في تنقلللسكان و الظرفیة 

على مستوى أن التجارة الغذائیة متوفرة بالمدینة الجدیدةمدینة الخروب في حین نحوماسینیسا 

.لسكنیةاألحیاء ا

:تصنیف المحالت حسب أصناف التجارة-2.2

حسب المقاربة أصنافالخروب و ماسینیسا إلى ثالثة من مدینتيصنفت النشاطات التجاریة بكل 

و الشكلین رقمي 11كما یوضحھ الجدول رقم الحضریةالقطاعاتعلىحیث تتوزع اإلقتصادیة 

:كالتالي13و 12

.عدد المحالت التجاریة ذات النشاط الغذائي/ عدد المحالت التجاریة ذات النشاط الغیر غذائي= التجاريمعدل الجدب ): 1(
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و ماسینیسا         الخروبتي مدینبالقطاعات عبر توزیع أصناف التجارة : 11جدول رقم 

قطاع 
حضري

عدد 
المحالت 
التجاریة

محالت 
تجاریة

℅

تجارة 
صافیة

تجارة 
خدماتیة

تجارة 
حرفیة

تجارة
صافیة 

℅

تجارة 
خدماتیة 

℅

تجارة 
حرفیة 

℅
مدینـــة الخــــــروب

01924.543827271.881.331.33
021316.475460172.672.960.84
0351325.352531897112.509.343.51
04944.643427331.681.331.63
0541020.261521371217.516.775.98
06864.252756031.332.770.15
0726913.29203570910.032.820.44
081095.386439063.161.930.30
091628.006361383.113.011.88
101587.818661114.253.010.54

202410097471439648.1235.2716.61مجموع
المدینـــة الجدیـدة ماسینیســــا

119019.612925366.325.457.84
1211925.923750328.0610.896.97
1312727.6748374210.468.069.15
144710.241711193.702.394.14
15143.050806001.741.3100
165311.554209029.151.960.44
17091.960405000.871.0900
180000000000000000

45910018414413140.3031.1628.54مجموع
مجموع
مجال 

الدراسة

2483100115885852746.6434.5521.22

2010تحقیق میداني : المصدر
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المدروستین الكبیر كما و نوعا ما بین المدینتینالتباین11المرفق رقم یبین الجدول 

النسبة و℅82رب مدینة الخروب بنسبة تقاتتركز بإذ أن التجارة . فیما یخص البنیة التجاریة

.تتواجد بالمدینة الجدیدة ماسینیسا℅18المتبقیة أي 
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513حیث یوجد للمدینةبالمركز القدیم 03بالقطاع رقم سجل أكبر عدد للمحالت بمدینة الخروب 

و القطاع رقم محل410و بوھالي العید أین یوجد1945ماي 8بحي 05لیلیھ القطاع رقم محل 

09محل، لیتقارب عدد المحالت بكل من القطاع رقم 269مسكن حیث سجل 1013بحي 07

مسكن 1200بحي 10مسكن و القطاع رقم CNEP ،500مسكن 192مسكن، 250بحي 

و كذا CNEPمسكن 500و مسكن450مسكن، 900بحي 02مسكن و القطاع رقم 312و 

محل، لیقل عدد المحالت بكل من القطاع رقم 109مسكن حیث نجد 1600بحي 08القطاع رقم 

و الموزینة بتحصیص اإلخوة سبیقا01و زغیدة الطاھر، و القطاع رقم 1955أوت 20بحي 04

.محل92محل و 94حیث بلغ عدد المحالت على التوالي 

محل 86مسكن أین نجد 1039بحي 06و أقل عدد من المحالت سجل بالقطاع رقم 

لیس و لطوابق األرضیةبالنسبة لحیث أن العمارات بھذا الحي مھیئة في معظمھا كسكنات 

.و علیھ یقل عدد المحالت بھذا القطاعكمحالت تجاریة كما ھو الحال بالنسبة لألحیاء األخرى

بحي13بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا، فأكبر عدد من المحالت التجاریة نجده بالقطاع رقم 

ثم و التطوریة، بحي السكنات المدعمة12یاض لیلیھ القطاع رقم رسیدي أعمر و تحصیص ال

119محل، 127بتحصیص المنار و المنى حیث بلغ عدد المحالت على التوالي 11القطاع رقم 

الطوابق األرضیة ت، فھذه األحیاء بمجملھا عبارة عن تحاصیص أین ھیئمحل90محل و 

.03ق السریع رقم یخاصة المحادیة منھا للطراریةبالمساكن كمحالت تج

بتحصیص الحیاة14و القطاع رقم Aبالمنطقة 16رقمبالقطاععدد المحالت تقل 

محل، و أخیرا نجد كل من 47محل و 53عدد المحالت على التوالي بلغ حیث و ماسینیسا 
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.محالت09محل و 14على التوالي Cبالمنطقة 17و القطاع رقم Bبالمنطقة 15القطاع رقم 

العمارات التي بالمنطقة ال تزال في فال یوجد بھ محالت كون Dبالمنطقة 18أما القطاع رقم 

.معظمھا إما ورشة أو مساكن شاغرة

إن إرتفاع عدد المحالت التجاریة بمنطقة السكنات الفردیة بالمدینة الجدیدة

حي سیدي أعمر و تحصیص الریاض، حي السكنات التطوریة و المدعمة، تحصیصي (ماسینیسا

ابق ومقارنة بمنطقة السكن الجماعي المتعدد الط) المنار و المنى، تحصیصي الحیاة و ماسینیسا

و كذا وجود محطة بمحاداة ھذه التحاصیص 03رقم یرجع بالدرجة األولى لمرور الطریق السریع

خلق دینامیكیة تجاریةیص المنار و المركب السیاحي قوس قزح عمل علىالخدمات نفطال بتحص

.بباقي مناطق المدینة الجدیدةإضافة لقدم ھذه التحاصیص مقارنة. بھذه المنطقة من المدینة الجدیدة

خالل ما سبق نالحظ بأن المحالت التجاریة تتوزع على القطاعات بمدینة الخروب نم

على بھا عدد ھام من المحالت في شكل متراصفیتوفرحیث نجد مناطقواضحتباینحسب 

ال و یزید تردد السكان علیھا مثل ما ھو الحللشارع أو الطریقمما یعطي الطابع التجاري الطرق

لیأتي في المرتبة الثانیة من حیث و القطاعات المجاورة لھ، بالنسبة للمركز القدیم للمدینة الخروب

ف للمحالت التجاریة إضافة لوجود مرافقنجد أیضا تراصأینمسكن 1600نھجتركز التجارة 

.كالسوق المغطى و المراكز التجاریة و المعرضھامة تجاریة 

حیث نجد بتحصیص الوفاء الخروبو كذا ھو الحال بالنسبة للجھة الشرقیة لمدینة

.3طریق السریع رقم المحاذیة للتلك ال سیما للمساكن أیضا محالت تجاریة بالطوابق األرضیة

.عدد المرافق التجاریة بھاأیضایقلفأما بالنسبة للجھة الشمالیة من مدینة الخروب 
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مرافق تجاریة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا: 09صور رقم 

المركز التجاري البركة محالت تجاریة بالطوابق األرضیة        

ماسینیسابالمدینة الجدیدةیة              دللسكنات الفر

تقل نسبة التجارة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا بمنطقة السكن الجماعي المتعدد الطوابق 

تتوزع ھذه المحالت . یة بالمدینة الجدیدةمن إجمالي المحالت التجار℅17حیث ال تمثل سوى 

كون ھذه األخیرة قد Aبتباین بین القطاعات، حیث نجد أكبر عدد من المحالت التجاریة بالمنطقة 

فیقل عدد المحالت بھا نظرا لكون بعض Cو المنطقة Bتم تعمیرھا تقریبا كلیا، أما المنطقة 

فھي Dالمنطقة و كذات المسلمة ال تزال شاغرة، العمارات ال تزال في طور اإلنجاز أو أن السكنا

.عبارة عن ورشة
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بالمركز القدیم 03یرتفع عدد محالت التجارة الصافیة بالقطاع رقم :التجارة الصافیة-1

203مسكن ب 1013بحي 07محل لیلیھ القطاع رقم 253حیث نجد الخروبلمدینة

و قد بلغ عدد محل، 152ب 1945ماي 8بحي بوھالي العید و 05محل فالقطاع رقم 

.محل86مسكن 312مسكن، 1200بحي 10بالقطاع رقم المحالت

حیث نجد على 08و 06، 04، 01، 02، 09، 08بالقطاعات المتبقیة لیقل عدد المحالت 

:التوالي

مسكن1600محل بحي 64-

و تحصیص الوفاءCNEPمسكن 192مسكن، 500مسكن، 250محل بحي 63-

CNEPمسكن 500مسكن، 450مسكن، 900محل بحي 54-

محل بتحصیص اإلخوة سبیقا و الموزینة38-

و زغیدة الطاھر1955أوت 20محل بحي 34-

مسكن1039محل بحي 27-

للمدینة الجدیدة ماسینیسا فقد سجل أكبر عدد من التجارة الصافیة بالقطاع أما بالنسبة

محل لیلیھ 48عدد المحالتغ عمر و تحصیص الریاض حیث بلأبحي سیدي 13رقم 

بحي السكنات التطوریة12محل فالقطاع رقم 42بAبالمنطقة 16القطاع رقم 

بتحصیصي المنار و المنى حیث بلغ عدد 11م یلیھ القطاع رقم ث،محل37و المدعمة ب 

بكل من القطاعات المتبقیة محالت التجارة الصافیةعددو أخیرا یقل . محل29المحالت 

:حیث نجد على التوالي17و 15، 14

.محل بتحصیصي الحیاة و ماسینیسا17-
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.Bمحالت بالمنطقة 08-

.Cو محل واحد بالمنطقة -

03یرتفع عدد محالت ھذا الصنف من التجارة أیضا بالقطاع رقم : خدماتیةالتجارة ال-2

137و بوھالي العید ب1945ماي 8بحي 05بالمركز القدیم للمدینة لیلیھ القطاع رقم 

محل بكل 61حیث نجد 10و 09یتساوى عدد المحالت بكل من القطاع رقم و محل، 

:حیث سجل على التوالي08و 07،06، 02عاتلقطاباتقارب و ی، منھما

مسكن450و CNEPمسكن 500مسكن، 900محل بحي 60-

مسكن1013محل بحي 57-

مسكن 1039محل بحي 56-

مسكن1600محل بحي 39-

حیث 01و 04سجل أقل عدد من محالت التجارة الخدماتیة بكل من القطاع رقم و أخیرا 

.محل بكل قطاع27نجد 

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فقد سجل أكبر عدد لمحالت التجارة الخدماتیة بالقطاع 

بحي 13محل لیلیھ القطاع رقم 50بحي السكنات التطوریة و المدعمة حیث بلغ 12رقم 

بتحصیصي المنار 11محل ثم القطاع رقم 37عمر و تحصیص الریاض حیث نجد أسیدي 

.محل25و المنى ب 

:حیث نجد بھم على التوالي17و 15، 16، 14عدد المحالت بكل من القطاعات لیق

محل بتحصیصي الحیاة و ماسینیسا 11-

Aمحالت بالمنطقة 09-
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Bمحالت بالمنطقة 06-

Cمحالت بالمنطقة 05و أخیرا -

مدینة الخروب بالقطاع عدد من محالت التجارة الحرفیة بسجل أكبر: التجارة الحرفیة-3

03محل لیلیھ القطاع رقم 121حیث نجد 1945ماي 8بحي بوھالي العید و 05م رق

CNEP ،250مسكن 192بحي 09محل فالقطاع رقم 71بالمركز القدیم للمدینة ب 

.محل38حیث نجد مسكن و تحصیص الوفاء500مسكن، 

: كالتالي02و 01، 04تتوزع المحالت التجاریة ذات النشاط الحرفي على القطاعات 

محل33بھ و زغیدة الطاھر1955أوت 20بحي 04القطاع رقم -

محل27بھ بتحصیص اإلخوة سبیقا و الموزینة01القطاع رقم -

محل17بھ CNEPمسكن  500مسكن و 450مسكن، 900بحي 02القطاع رقم -

:08و 07، 10لیتقلص عدد المحالت بالقطاعات 

مسكن312مسكن و 1200محل بحي 11-

مسكن1013محالت بحي 09-

مسكن1600محالت بحي 06-

حیث مسكن 1039بحي 06و أقل عدد من محالت التجارة الحرفیة سجل بالقطاع رقم 

.محالت فقط03نجد 

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فنجد أكبر عدد من محالت التجارة الحرفیة 

11محل لیلیھ القطاع رقم 42ریاض حیث بلغ بحي سیدي أعمر و تحصیص ال13بالقطاع رقم 
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بحي السكنات 12محل، ثم القطاع رقم 36بلغ عدد المحالتإذ بتحصیصي المنار و المنى 

.محل32التطوریة و المدعمة ب 

فقد بتحصیصي الحیاة و ماسینیسا 14بالقطاع رقم التجارة الحرفیةیقل عدد محالتو 

.محلین فقطبھ Aبالمنطقة 16رقم محل و أخیرا القطاع19بھماأحصي

.18و 17، 15تنعدم محالت التجارة الحرفیة بالقطاعات المتبقیة 
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:خالصة المبحث األول

شھدت مدینة الخروب تسارع في وتیرة تحضرھا حیث اتخذت عدة اتجاھات للتوسع تم من خاللھا توطین

برامج سكنیة شملت على تداخل عمارات و تحصیصات،  أما المدینة الجدیدة ماسینیسا فقد شملت على منطقة 

.  السكنات الفردیة و منطقة السكنات الجماعیة المتعددة الطوابق

سكنات جماعیة متعددة الطوابق( تتوزع الحظیرة السكنیة بمجال الدراسة بشكل متباین حسب األنماط السكنیة 

، ما یبین تطبیق السلطات ...)سكنات اجتماعیة، ترقویة ، تساھمیة( و كذا تبعا للصیغ السكنیة ) و سكنات فردیة

.لعدة سیاسات سكنیة سعیا منھا لتوفیر أكبر عدد من الوحدات السكنیة للتخفیف من حدة أزمة السكن

ة حیث تأخذ قیم ھامة بالقطاعات التي تتوزع الحظیرة و الكثافات السكنیة أیضا بتباین عبر القطاعات الحضری

أما . بھا السكنات الجماعیة المتعددة الطوابق حیث یرتفع عدد السكنات في حین تكون المساحة السكنیة محدودة

أین یكون استھالك ) تحاصیص( القطاعات التي تقل بھا الكثافة السكنیة فھي تشمل على السكنات الفردیة 

.أفقي معتبر للمجال

تتوفر مدینة الخروب على مرافق متعددة تتوزع بشكل غیر متجانس حیث تتركز بالمركز القدیم للمدینة و 

أما المنطقة الجنوبیة من المدینة فھي تعتبر احتیاط ). مسكن1600حي ( بالمنطقة المتوسطة الجنوبیة 

.عقاري للمرافق المبرمجة

.شمالیة من مدینة الخروبفي حین تقل بشكل ملحوظ ھذه المرافق بالمنطقة ال

.یوجد بالمدینة الجدیدة ماسینیسا عدد محدود من المرافق تتوكز في توزیعھا بمنطقة السكنات الفردیة
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سة السكانیة الدرا:المبحث الثاني

، كما ھو أو زیادة عدد السكانتطورعن رقعتھا الحضریة ناتج تمددالمدن و توسعإن 

من تناول الدراسة السكانیة حیث إرتأینا . و المدینة الجدیدة ماسینیساخروبالمدینةلالحال بالنسبة

عبر توزیع السكانالنمو الدیمغرافي و التركیبة السكانیة و مؤشرات ھامة تتمثل في التطرق لخالل 

.لھمالتركیبة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة باإلضافة إلى معرفة .مجال الدراسة

I-الخروب و ماسینیساتي لمدینالحجم السكاني:

:مصدرینوفقیتم تطور الحجم السكاني من المعروف أن 

الموالید و الوفیات فتكون الفارق ما بین النمو الدیمغرافي الطبیعي ما یقصد بھ -

الحروب في الظروف العادیة غیر(الزیادة تدریجیة بحجم معین عبر فترات زمنیة 

)و غیرھا...و األوبئة 

التدفقات السكانیة من و إلى المدینة و ھنا تكون الزیادة السكانیة تراكمیة بكمیات في -

الھجرة حالة التدفقات نحو المدینة و نقصان بكمیات في الحجم السكاني في حالة 

.من المدینة نحو خارجھاالعكسیة

متمایزةفتراتأربعة و السكاني لمدینة الخروب عبر مو علیھ فقد تم تناول مراحل الن

مند لھذه األخیرةالسكانيمحجالحیث تطرقنا إلى تطور .و كذا بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا

خاصة قسنطینة لمدینةللتدفقات السكانیة بإستعابھا ھذاإلى غایة یومنا05/08/2000إنشائھا في 

.مدینة الخروبنموو كذا 
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فترات زمنیةعبر تطور دیمغرافي متباین : مدینة الخروب-1

كما مرت مدینة الخروب بفترات زمنیة سجلت خاللھا تغیرات سكانیة متباینة 

:حیث یمكننا تلخیص ذلك بثالث مراحل أساسیة، 12رقم یوضحھ جدول 

)2008- 1966(تطور الحجم السكاني لمدینة الخروب : 12جدول رقم

19661977198719982008سنوات
952914962369246523964405)ن(عدد السكان

4.219.365.207.30℅معدل نمو
5.405.463.572.57℅معدل نمو وطني 

1998،2008، 1987، 1977، 1966التعدادات : المصدر

14شكل رقم

1998،2008، 1987، 1977، 1966التعدادات : المصدر

9529
14962

36924

65239 64405

1966 1977 1987 1998 2008

2008-1966تطور الحجم السكاني لمدینة الخروب 

عدد السكان
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15شكل رقم

1998،2008، 1987، 1977، 1966التعدادات : المصدر

طبیعیة عمومانمو تدریجي للسكان بوتیرة :)1977-1966(مرحلة ممتدة ما بین-1.1

شھد مركز الخروب كباقي التجمعات العمراني على  المستوى الوطني نزوح ریفي ھام 

و قد أعتمد فیما یخص اإلسكان على المساكن التي غادرھا المعمرون من . غذاة اإلستقالل

فعموما شھدت ھذه الفترة . جھة، كما إنتشرت البیوت القصدیریة من جھة أخرى

تزاید في الحجم السكاني بسبب النزوح الریفي أساسا بحثا عن الظروف ) 1977–1966(

.المعیشیة الحسنة

يــم السكانــام في الحجـــد ھــتزای: )1998-1977(مرحلة ممتدة ما بین -2.1

ب تزاید الحجم السكاني بمعدل سنوي مرتفع قدر: )1987-1977(ممتدة مابین فترة -

و ھذا یدل℅ 5.46المقدر بلنفس الفترةالذي یفوق معدل النمو الوطني و℅ 9.36

4,21

9,36

5,2

7,3

5,4 5,46

3,57
2,57

1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008

.2008-1966تطور معدلي النمو لمدینة الخروب و الوطني للفترة الممتدة من 
%معدل النمو لمدینة الخروب  %معدل النمو الوطني 
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بصفة غیر طبیعیة بل ھي ناتجة عن تدفقات سكانیة للفائض تمت سكانیة الزیادة الأنعلى

للتعمیر كون ھذه األخیرة تمثل المجال المالئم. لمدینة قسنطینة نحو مدینة الخروبالسكاني 

إرتفع الحجم قد و، ر لھم حیاة حضریة مالئمةحیث توفالسكانإلستقبال ھذا العدد منو

.نسمة36924إلى 1987عام السكاني ل

حیث قدر إستمر معدل النمو في تسجیل قیم ھامة : )1998-1987(ممتدة ما بین فترة -

لنفس مقارنة بالمعدل الوطنيمرتفعأیضا یعد كما أنھ. ℅5.20خالل ھذه الفترة ب 

للمدینة 1998نسمة لعام 65239بلغ الحجم السكاني و قد.℅3.57الفترة حیث قدر ب

التي ضمت ھذه األخیرة .خالل التسعیناتالموجھ لھا التوسع بما في ذلك الضاحیة الشرقیة 

.نسمة2799حجم سكاني قدر ب 

و الحجم السكانيالنمومعدلتراجع في :2008- 1998ما بین ممتدة مرحلة -3.1

أي 2008نسمة لعام 62552تراجع الحجم السكاني لمدینة الخروب إذ قدر ب 

في حین نسمة،12687تناقص عن الفترة السابقة بصفة غیر عادیة بحجم سكاني قدر ب 

مدینتي الخروب و ماسینیسا قد سجل لأن معدل نمو التجمع العمراني الرئیسي للخروب أي 

.لنفس الفترة)℅1.5(لوالیةامعدل النموحتىفوق ھي قیمة تو .)%7.3(قیمة ھامة 

و ماسینیسا ینموان بصفة خروبالالملتحمین یینالحضرجالین و ھذا ما یفسر بأن الم

أصبحت ھي األخرى توجھ نموھا ف. أن مدینة الخروب قد تشبع مجالھاحیث. عكسیة

، )℅ 0.31-(قیمة سلبیة ھامعدل نموإتخذھذه األخیرة . مثل مدینة قسنطینةلخارج مجالھا

ال یمكن بإقلیم البلدیة مجال شاغرأي أنھا أضحت مجال طارد للسكان لیمتص ھذا الفائض
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إسكان تتمثل وظیفیة المدینة الجدیدة ماسینیسا في . أن یكون سوى المدینة الجدیدة ماسینیسا

منذ إنشائھا في الخروبالتدفقات السكانیة القادمة من مدینة قسنطینة و مدینة 

) بناءات فردیة( بضم الحجم السكاني للضاحیة الشرقیة لمدینة الخروب ف. 05/08/2000

الحجم السكاني لمدینة الخروب لیصبحفي تراجع للمدینة الجدیدة ماسینیسا سجل 

.2008سنة لنسمة  62552

التدفقات السكانیةحجم سكاني یتزاید من خالل : المدینة الجدیدة ماسینیسا-2

قسنطینة من لمدینةإلحتیاجات السكنیة لأنشأت المدینة الجدیدة ماسینیسا إستجابة 

.جھة و لسد العجز السكني لمدینة الخروب من جھة أخرى

تمثل في قائم قبل إنشائھاو المضمت المدینة الجدیدة ماسینیسا نسیج عمراني

قدرحیث 03عة فوق الطریق السریع رقم الضاحیة الشرقیة لتوسع مدینة الخروب و الواق

ب1998العام للسكن و السكان لعامتعدادالالحجم السكاني لھذه الكتلة الحضریة حسب 

أي بمعدل نمو جد مرتفع2008نسمة حسب تعداد 22993نسمة  لیرتفع إلى 2799

السكانیة لمدینة قسنطینةھذا ما یفسر بإستقبال المدینة الجدیدة ماسینیسا للتدفقات و℅ 23

.و كذا مدینة الخروب

الحجم السكاني لمدینة 1/3یفوق الحجم السكاني الحالي للمدینة الجدیدة ماسینیسا إن 

من الحجم السكاني المبرمج إستعابھ بالمدینة الجدیدة 1/5الخروب و یمثل أكثر من 

.ماسینیسا

لمتصلتین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة فیمكننا القول عموما بأن الكتلتین الحضریتن ا

بإتجاھھا )℅0.13-(سجلت معدل سلبي ماسینیسا ینموان بمعدلین متطرفین، فاألولى 
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لكونھا ℅ 23و الثانیة بمعدل جد مرتفع لخارجھاو نقل فائضھا السكاني مجالھا نحو تشبع

.مجال شاغر مخصص إلستعاب التدفقات السكانیة

II/ بمدینتي الخروب و ماسینیساتوزیع متباین لألحجام السكانیة عبر القطاعات

ما من إجمالي سكان مجال الدراسة℅ 73یمثل الحجم السكاني لمدینة الخروب نسبة 

في حین یمثل عدد سكان المدینة الجدیدة . 2008حسب التعداد األخیر لسنة نسمة62552یعادل

.نسمة22993سكاني یقدر ب حجم بأي ℅ 27ماسینیسا نسبة 

أثر علىمماتتوزع األحجام السكانیة بالمدینتین المدروستین بتباین عبر القطاعات

. أھمیة كل القطاع و ثقلھ السكاني

. 17و 16و الشكلین رقمي 13الجدول الموالي رقم و ھذا ما یوضحھ 
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.)2008(بمدینتي الخروب و ماسینیساتوزیع األحجام السكانیة عبر القطاعات : 13جدول رقم

القطاع
الحضري

عدد
)ن(السكان 

إناث
)ن(

ذكور
)ن( 

الحجم 
℅السكاني 

مدینــة الخـــروب
013091156315284.94
0294624757470515.13
033976200019766.36
045429271027198.68
055369270726628.58
065190257626148.30
074824239924257.71
08111185614550417.77
0983904197419313.41
105703291827859.12

625523144131111100مجموع
℅10050.2649.7473.12

المدینــة الجدیــدة ماسینیســا
112205107811279.59
1229151471144412.68
1331701540163013.79
149784765024.25
1531701580159013.78
1652422660258222.80
1735401780176015.40
1817738858887.71

229931147011523100مجموع
℅10049.8850.1226.88

مجموع
مجال 

الدراسة

855454291142634100

معالجة شخصیة+ 2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر
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16شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

17شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

3091

9462

3976

5429

01القطاع  02القطاع  03القطاع  04القطاع 

توزیع الحجم السكاني عبر القطاعات: مدینة الخروب

2205

2915
3170

11القطاع  12القطاع  13القطاع 

توزیع الحجم السكاني عبر القطاعات: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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16شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

17شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

5429 5369 5190 4824

11118

8390

04القطاع  05القطاع  06القطاع  07القطاع  08القطاع  09القطاع 

توزیع الحجم السكاني عبر القطاعات: مدینة الخروب
عدد السكان

3170

978

3170

5242

3540

13القطاع  14القطاع  15القطاع  16القطاع  17القطاع 

توزیع الحجم السكاني عبر القطاعات: المدینة الجدیدة ماسینیسا
عدد السكان
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16شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

17شكل رقم

2008التعداد العام للسكن و السكان لعام : المصدر

8390

5703

09القطاع  10القطاع 

3540

1773

17القطاع  18القطاع 

توزیع الحجم السكاني عبر القطاعات: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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أنھ أكبر قطاع حضري من حیث الحجم السكاني ھو یتبین13إستقراء الجدول رقم عد ب

نسمة من إجمالي سكان المدینة لیلیھ 11118مسكن ب 1600المتمثل في حي 08قطاع 

السكن مسكن، كون ھذه القطاعات تتشكل من 900مسكن و قطاع 250كل من قطاع 

و تأتي النواة القدیمة في المرتبة الرابعة بنسبة) عمارات(المتعدد الطوابقالجماعي

مسكن و یقل الحجم السكاني 1013مسكن و قطاع 1039و بعدھا كل من قطاع ℅ 9.61

بكل من قطاع بوھالي العید، الوفاء و الصومعة، لتسجل أقل نسبة بقطاع بلعریبي بنسبة  

.القطاعات  بمجملھا عبارة عن تحاصیصو ھذه ℅ 1.32

عموما لكونھ 1أما فیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیســــا،فنالحظ تركز السكان بالحي رقم 

) عمارات(تعدد الطوابقالم، و ھو یضم السكن الجماعيلیكتمل كلیاالتعمیرأول قطاع إنطلق بھ

یتوزع سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا،جماليالعدد اإلمن℅ 60حیث تمثل نسبة حجمھ السكاني 

حیث ℅ 20بنسبة Cو المنطقة ℅ 22بنسبة Aھذا الحجم السكاني بدوره على كل من المنطقة 

℅ 14بنسبة أقل تمثل Bلتلیھما المنطقة ) R+6(نجد العمارات متقاربة و یصل علوھا إلى 

℅ 3المراكز التجاریة و تقل النسبة إلىو بھا  و ذلك نظرا لوجود بھا بعض التجھیزات 

، فھذه األخیرة تحتوي على عدد ضئیل من السكان لكون معظم المساكن ال تزال Dبالمنطقة

فقد تم تعمیر جزء منھ فقط كما أنھ 2شاغرة و أخرى في طور اإلنجاز، أما بالنسبة للحي رقم 

.℅ 6سكان بھ بلغت نسبة الفقدمخصص إلحتضان التجھیزات المبرمجة 

الحجم السكاني بالقطاعات المتبقیة و التي ھي تحتوي على التحصیصات بغض ینخفض

النظر عن كل من قطاعي سیدي أعمر و ماسینیسا تطوري حیث یمثالن على التوالي 

فیرتفع عدد السكان بھما نظرا لصغر المساحة المخصصة للقطع .℅8و ℅ 9النسب 
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مثو من تحصیصات األخرى مما یعطي عدد أكبر للمساكنعلى غرار ال2م120األرضیة 

للسكان، و نجد أقل النسب بتحصیصي الحیاة و ماسینیسا لكون عدد من القطع لم حجم أھم 

ینطلق في بنائھا أو في طور اإلنجاز و أخرى ال تزال مساكن شاغرة و نسجل أصغر نسبة 

.بھذا القطاعفھي خاصة بتحصیص الشروق نظرا لقلة المساكن ℅  1.22

III- بمدینتي الخروب و ماسینیساالقطاعات عبر توزیع الكثافات السكانیة:

فمن خالل ھذه العالقة بین الحجم السكانيإن توزیع السكان على المجال یترجم بالكثافة السكانیة 

من ، تتباین الكثافات السكانیةداخل المجالإستغالل األرض و مدى تزاحم السكانیتبینو المساحة 

فئات للكثافةخمسحیث حددت18خریطة رقم و 14رقممواليجدول ھقطاع ألخر كما یوضح

.و ذلك مقارنة بالكثافة السكانیة المتوسطة لمجال الدراسة
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بمدینتي الخروب و ماسینیساتوزیع الكثافات السكانیة عبر القطاعات : 14جدول رقم

قم ر
القطاع

عدد السكان
)ن(

المساحة
ھكتار

الكثافة السكانیة
ھكتار/ن

ترتیب 
الكثافة 

السكانیة
مدینــة الخـــروب

منخفضة01309148.6463.55
مرتفعة02946244.49212.68
منخفضة03397665.8760.36
متوسطة04542944.04123.27
منخفضة055369108.8249.34
مرتفعة06519021.85237.53
مرتفعة07482420.61234.06
مرتفعة جدا081111834.69320.50
متوسطة09839053.33157.32
متوسطة10570353.18107.24

62552495.52126.23مجموع
المدینــة الجدیــدة ماسینیســـــا

منخفضة11220537.0459.53
متوسطة12291520.42142.75
منخفضة13317054.6458.02
منخفضة جدا1497856.4417.33
مرتفعة15317012.39255.85
مرتفعة16524220.58254.71
متوسطة17354027.35129.43
منخفضة18177326.5366.83

22993255.3990.03مجموع
مجال 

الدراسة
85545750.91113.92

معالجة شخصیة+ 2008التعداد العام للسكن و السكان : المصدر
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: )ھكتار/ نسمة320.50(كثافة مرتفعة جدا-

ھكتار بالقطاع /نسمة320.50حیث بلغت نجد ھذه الفئة من الكثافة بمدینة الخروب 

و بالتالي لكبر ھذا القطاعو یرجع السبب في ذلك مسكن1600حي ب08الحضري رقم 

.المتعدد الطوابقإرتفاع عدد المساكن ال سیما و أن بھ السكن الجماعي

.ھذه الفئة من الكثافة بالمدینة الجدیدة ماسینیسالم تظھرأنھ في حین 

: )ھكتار/ نسمة157-ھكتار/ نسمة256( كثافة مرتفعة-

حیث سجلت 09و 07،02، 06ھي بمدینة الخروب و تضم ھذه الفئة ثالث قطاعات 

ھكتار تشمل /نسمة213و ھكتار/نسمة234ھكتار، /نسمة238الكثافة بھا على التوالي 

900مسكن بالجھة الجنوبیة للمدینة و حي 1013مسكن، 1039على األحیاء السكنیة 

عمارات ذات علو مسكن بالمنطقة الشمالیة منھا و ھي تشمل 450و مسكن500مسكن، 

بحي كوبریبا و جیني سیدارTours، باإلضافة لعمارات )R+4(معظمھا متباین في

.مسكن500مسكن، و 250مسكن، 192و أخیرا كل من حي 

سجل 12و 15،16ضمن ھذه الفئةطاعین أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فیوجد ق

ھكتار حیث یشمالن على منطقة /نسمة254.71ھكتار و /نسمة255.85على التوالي بھما 

B المنطقة وA و أخیرا السكنات المدعمة.

ت بھ كثافة تقدر حیث سجل10القطاعنجد ھذه الفئة : )ھكتار/ نسمة107(كثافة متوسطة -

مسكن1200شكل عمارات بحي فيأحیاء سكنیة على و ھو یشمل،ھكتار/نسمة107ب 

. فئة تحصیص الوفاءالكما نجد ضمن ھذمسكن بالجھة الجنوبیة من المدینة 312و 
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بكثافة سكانیة تقدر ب         17القطاعماسینسا تضم ھذه الفئةبالنسبة للمدینة الجدیدة 

.Cلمنطقة باھكتار /نسمة129

: )ھكتار/نسمة49-ھكتار/ نسمة67( كثافة منخفضة-

سجلت حیثھكتار /نسمة49ھكتار و /نسمة60ھكتار، /نسمة64تضم ھذه الفئة الكثافات 

تحصیص اإلخوة سبیقا، بكل من05و 03، 01بالقطاعات الحضریة على التوالي 

ماي 8و السكنات الفردیة بالنواة القدیمة للمدینة و تحصیص بوھالي العید و الصومعة

.بالجھة الغربیة لھا1945

كثافات على التوالي ثالثسجلت بھذه الفئة أما بالمدینة الجدیدة ماسینیسا فقد 

و ھي 13و 18،11ھكتار بالقطاعات /نسمة58و ھكتار/ةنسم60ھكتار، /نسمة67

و السكنات باإلضافة لتحصیص الریاضالمنار و المنىو تحصیصي Dتشمل المنطقة 

سیدي أعمر ھذا األخیر ظھر بھذه الفئة بسبب كبر مساحة الفردیة بحي الشروق و حي

كما سبق و ذكرنا بالنسبة للكثافة .یعكس حقیقة إستغالل المجالالقطاع الحضري و ال

.السكنیة

: )ھكتار/نسمة17( كثافة منخفضة جدا-

.ال توجد ھذه الفئة من الكثافة بمدینة الخروب

تحصیصي الحیاة ب14یتمثل في القطاع رقم أما بالمدینة الجدیدة ماسینیسا فنجد قطاع واحد 

.الیة الشرقیة من المدینة الجدیدةو ماسینیسا بالجھة الشم
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IV / مدینتي الخروب و ماسینیسااإلقتصادیة لسكاندراسة الوضعیة:

ساعدنا الحقا  في یمما  ،نھذه الدراسة الوضعیة اإلقتصادیـة التي یعیشھا السكاتوضح

.للحصول على مختلف الخدماتھمتحلیل النتائج المتعلقة بتنقالت

و قد تم اإلعتماد في تحدید الفئات المھنیة و اإلجتماعیة على فرز  اإلستمارات  التبیانیة 

و قد تحصلنا على النتائج المدارس الموزعة على و 2010للتحقیق األول المنجز خالل سنة 

:التالیة

:الفئات المھنیة و اإلجتماعیة-1

فئات  مھنیة  یتوزع  حسبھا  7تحدید إستنادا إلى نتائج التحقیقات المیدانیة قمنا ب

15رقم الجدول كما یوضحھ تتباین نسب الفئات، حیث مدینتي الخروب و ماسینیساسكان  

18و الشكل رقم 

بمدینتي الخروب و ماسینیساألرباب األسرالمھنیة توزیع الفئات: 15جدول رقم 
الفئات 
المھنیة

إطارات
علیا

عمالالموظفین
بسطاء

غیر بطالینمتقاعدینتجارحرفیین
مصرح

المجموع

مدینة الخروب
8415312140123554821645العدد

℅13.0223.7218.766.2019.078.537.443.26100
ماسینیساالمدینة الجدیدة 

2970551832402822294العدد
℅9.8623.8118.716.128.1513.609.5210.23100

المجموع
عدد

11322317658155957643939

المجموع
%

23.7518.746.1816.5110.128.094.58100

2010تحقیق میداني : المصدر
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18رقمشكل 

2010تحقیق میداني : المصدر

توزیع بعض الفئات المھنیة بالنسبة أنھ ھناك تقارب في یتبن 15بإستقراء الجدول رقم 

:لسكان المدینتین و تباین بالنسبة ألخرى حیث نجد

تمثل ھذه الفئة أكبر نسبة بمدینتي الخروب و ماسینیسا حیث سجل تقارب : فئة الموظفین-

:لكل منھما، و قد توزعت الفئات األخرى بتباین حیث نجد℅24في النسب 

حیث یشتغلون بمختلف ℅36ظفین العمومیین ب نسبة الموبمدینة الخروب إستحوذت

.......اإلدارات كقابض بالمالیة، عامل بالبرید، موظف باإلتصاالت، أمین مخزن، ممرض 

.حیث یقطن معظمھم بالسكنات الوظیفیة℅24األساتذة بنسبة لیلیھا 

األساتذة       و ℅31بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فقد بلغت نسبة الموظفیین العمومیین 

20℅.

0

5

10

15

20

25

إطارات علیا الموظفین

توزیع الفئات المھنیة ألرباب األسر بمدینتي الخروب و ماسینیسا
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20℅.

الموظفین عمال بسطاء حرفیین تجار متقاعدین بطالین

توزیع الفئات المھنیة ألرباب األسر بمدینتي الخروب و ماسینیسا

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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بطالین غیر مصرح

توزیع الفئات المھنیة ألرباب األسر بمدینتي الخروب و ماسینیسا
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حسب جل األجوبة باإلستمارات كانت شاملة بوضع كلمة موظف دون تحدید أنھالمالحظ

بالمدینة ℅49بمدینة الخروب و ℅40حیث نجد ھذه الفئة تمثل طبیعة النشاط الممارس

.20و 19رقمیوضحھ الشكلینكما الجدیدة ماسینیسا

19شكل رقم 

2010تحقیق میداني : المصدر
20شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

نسبة الموظفین غیر 
محددین للنشاط

40%

توزیع نسب الموظفین حسب النشاط الممارس : مدینة الخروب

نسبة الموظفین غیر 
محددین للنشاط

49%

توزیع نسب الموظفین حسب النشاط : المدینة الجدیدة ماسینیسا
الممارس
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2010تحقیق میداني : المصدر
20شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

نسبة الموظفین 
العمومیین

36%
نسبة األساتذة

24%

توزیع نسب الموظفین حسب النشاط الممارس : مدینة الخروب

نسبة الموظفیین 
العمومیین

31%

نسبة األساتذة
20%

توزیع نسب الموظفین حسب النشاط : المدینة الجدیدة ماسینیسا
الممارس
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بلغتفقددینتي الخروب و ماسینیسا مالعمال متقاربة بكل من سجلت نسبة: مالعالفئة-

یعمل .األخرىالمھنیةیضا نسبة ھامة مقارنة بنسب الفئات أو ھي تعتبر ℅19نسبة

.و المنطقة الصناعیة الطارفمعظم أفراد ھذه الفئة بالمنطقة الصناعیة واد حمیمیم 

ترتفع نسبة التجار بمدینة الخروب مقارنة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا حیث تمثل :فئة التجار-

و المرافق و ھذا یرجع إلرتفاع عدد المحالت℅11في حین نجد الثانیة ℅19األولى 

.مقارنة بالمدینة الجدیدةبمدینة الخروبالتجاریة 

حیث توزعت ھذه النسبة ℅13قدرت نسبة اإلطارات بمدینة الخروب ب : اإلطاراتفئة -

لیلیھا المھندسین ℅32نسبة كل منھم فبلغت ساتذة بالتساوي على التقنیین السامین و األ

، في حین ℅5و ℅12و أخیرا األطباء و الصیادلة بنسب على التوالي ℅19بنسبة 

، إستحوذ األساتذة بھذه األخیرة ℅10قدرت بالمدینة الجدیدة ماسینیسا نسبة اإلطارات ب 

اإلطارات السامیة بنسبة و℅35لیلیھا كل من المھندسین بنسبة℅49على أعلى نسبة 

.22و 21كما یوضحھ الشكلین رقم ℅3و أخیرا األطباء ℅13

و ھي أقل من النسبة ℅9ة المتقاعدین بمدینة الخروب نسبة بلغت فئ:فئة المتقاعدین-

.℅14المسجلة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا و المقدرة ب 

نجد نسبة البطالین بالمدینة الجدیدة ماسینیسا أكبر من النسبة المسجلة بمدینة :فئة البطالین-

.℅7و ℅10الخروب حیث بلغت النسبتان على التوالي 

لمھنیة و ذلك بمدینتي الخروب            لفئات امن اتمثل ھذه الفئة أقل نسبة :الحرفیینفئة -

.℅6و ماسینیسا على حد سواء حیث بلغت 
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و ذلك بضم مما تقدم یمكننا إستنتاج توزیع ھذه الفئات المھنیة بالنسبة لمجال الدراسة بصفة عامة 

مجموعات و لذلك لتسھیل عملیة التحلیلبعض الفئات المتقاربة حیث تحصلنا على أربع 

الموظفین و العمال فمن خالل ھذا الدمج یمكن القول بأن فئتي . و اإلستنتاج، دون أغراض أخرى

مما یدل على المنھج . من العینة بالنسبة لكل مدینة و ھي نسبة ھامة%43قرابة نالبسطاء یمثال

فئة اإلجتماعیة المھنیة المتوسطة ھي المستفید األول من ھذه السیاسي لتوزیع السكنات، حیث أن ال

.المبادرة الطوعیة للسلطات العمومیة و كذا القوانین المعمول بھا

بالنسبة لمدینة الخروب و أقل %13في حین نجد فئة اإلطارات العلیا  ال تمثل إال 

ئة الحرفیین و التجار فبضم ھاتین أما بالنسبة لف. %10بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا تقریبا 

بالمدینة الجدیدة ماسینیسا، بإعتبارھم %14بمدینة الخروب و %25الفئتین نجد الربع ما یمثل 

و أخیرا كفئة إجتماعیة بسیطة تضم . قادرین على الحصول على سكنات دون اإلستفادة العادیة

%33بمدینة الخروب و %19ة متقاعدین، بطالین باإلضافة لغیر المصرحین حیث مثلت نسب

.بالمدینة الجدیدة ماسینیسا

فبمقارنة النتائج المحصل علیھا بالمدینة الجدیدة ماسینیسا، نستخلص بأن ما یقارب    

موظفین، عمال بسطاء، ( من العینة المدروسة ھي مشكلة من فئات إجتماعیة بسیطة 66%

فھذه النسبة الھامة تجعلنا نعتقد بأن ھذه الوضعیة غیر عادیة، و ال یمكن ). متقاعدین و بطالین

و خیر . تفسیرھا إال بالتحویل الطوعي للسكان من مدینة قسنطینة بإتجاه المدینة الجدیدة ماسینیسا

).%66(مقارنة بالفئات اإلجتماعیة البسیطة ) %10( یل عن ذلك ضعف فئة اإلطارات العلیا دل



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

191

فعموما من خالل النتائج المحصل علیھا باإلستمارة، یمكن القول بأن مختلف النسب للفئات 

.اإلجتماعیة المھنیة متقاربة بالمدینتین المدروستین

21شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

22شكل رقم 

2010تحقیق میداني : المصدر

عدد المھندسین
19%

األطباء
12%

توزیع اإلطارات حسب النشاط الممارس : مدینة الخروب

عدد المھندسین
35%

اإلطارات السامیة
13%

توزیع اإلطارات حسب النشاط الممارس: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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2010تحقیق میداني : المصدر

عدد األساتذة
32%

عدد التقنیین السامین
32%

عدد المھندسین
19%

األطباء
12%

الصیادلة
5%

توزیع اإلطارات حسب النشاط الممارس : مدینة الخروب

عدد األساتذة
49%

عدد المھندسین
35%

اإلطارات السامیة
13%

عدد االطباء
3%

توزیع اإلطارات حسب النشاط الممارس: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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V - مدینتي الخروب و ماسینیسااألصل الجغرافي لسكان:

إلى لوافدین و علیھ تم تحدید نسبة ایعود األصل الجغرافي للسكان لمكان إقامتھم السابق

في تحدید أصل ھذه ، إعتمدنا مدینة الخروب و كذا إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا من مناطق مختلفة

أسرة بالنسبة لمدینة 645التدفقات صوب مجال الدراسة على اإلستبیان الذي شمل على إجمالي 

أسرة باإلضافة 294الخروب في حین یبلغ العدد اإلجمالي لألسر بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا 

16جدول رقم كما یوضحھ ℅23و ℅12اليبة الغیر مصرحة و المقدرة على التوللنس

مدینتي الخروب و ماسینیسااألصل الجغرافي لسكان:16جدول رقم

حسب مكان اإلقامة السابق

مدینة التدفقات
قسنطینة

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

من داخل 
الوالیة

من خارج 
الوالیة

غیر 
مصرح

الخــروبمدینـة 
عدد 

األسر
4211369442312

℅65.2421.081.376.843.551.92
المدینـة الجدیـدة ماسینیســا

عدد 
األسر

21532-81523

℅73.1810.8802.665.527.70
2010تحقیق میداني : المصدر
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23شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

24شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

21%

1% 7%

4%

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابق : مدینة الخروب
مدینة قسنطینة مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا

11%

0%
3%

5%

األصل الجغرافي للسكان حسب : المدینة الجدیدة ماسینیسا
مكان اإلقامة السابق

مدینة قسنطینة مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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23شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

24شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

65%

4% 2%

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابق : مدینة الخروب
المدینة الجدیدة ماسینیسا من داخل الوالیة من خارج الوالیة غیر مصرح

73%

8%

األصل الجغرافي للسكان حسب : المدینة الجدیدة ماسینیسا
مكان اإلقامة السابق

المدینة الجدیدة ماسینیسا من داخل الوالیة من خارج الوالیة غیر مصرح
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23شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

24شكل رقم

2010تحقیق میداني : المصدر

غیر مصرح

غیر مصرح
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یتبین أنھ أكبر نسبة من سكان الوافدین إلى مدینة الخروب 16الجدول رقم  بإستقراء 

℅21أسرة لتلیھا نسبة 421ما یعادل ℅65ت نسبة ھم قادمون من مدینة قسنطینة حیث سجل

في حین أن النسب المتبقیة تمثل نسب أقل حیث .أسرة من سكان الخروب األصلیین136ما تمثل 

ما ℅4أسرة و من خارجھا ب 44ما یعادل ℅7قدرت نسبة القادمین من داخل الوالیة ب 

.أسرة23یعادل

أیضا أعلى نسبة لمدینة الجدیدة ماسینیسانسبة الوافدین من مدینة قسنطینة إلى امثلت

توجیھ الیاسة فرضیة ھذا البحث من خالل سذلك ما یِؤكدو .أسرة215یعادلما ℅73قدرت ب 

بالنسبة للسكان القادمین من . ماسینیسالفائض السكاني القسنطیني صوب المدینة الجدیدةالطوعي ل

لوافدین من داخل الوالیة ضعیفة للتلیھا نسبة ،أسرة32أي ℅11مدینة الخروب فقد بلغت نسبتھم

.℅6في حین أن القادمین من خارج الوالیة فیمثلون .أسر8أي ℅3ب 

:الخروب و ماسینیساقدوم التدفقات السكانیة لمدینتي ھم أسباب أ-1

ماسینیسا لھم دوافع مختلفة تطرقنا إلیھا والخروب مدینتيكل من إن الوافدین إلى 

تفسیر تنقالتھم لما قد فيللتعرف أكثر على خصوصیات سكان المدینتین و إستغالل ذلك الحقا

م خلق ثمن مكان الحصول على خدمة أو إقتناء سلعة السكان لتكون لھا عالقة و خلفیة في إختیار 

.المجالین الحضریینالعالقة الوظیفیة بین 

كل من األسباب المختلفة لقدوم السكان الوافدین إلى 25و الشكل رقم 17رقم الجدول یوضح 

.الخروب أو ماسینیسامدینتي 
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.لمدینتي الخروب و ماسینیساأسباب قدوم السكان الوافدین : 17جدول رقم 

أسباب
اإلنتقال

إنزالق 
األرضیة

إنھیارالعمل
المسكن

ضیق
المسكن

إزالة
األكواخ

أسبابكراء
أخرى

غیر
صرحم

مدینة
الخروب

212265521029562127

℅3.2235.088.5232.544.488.753.264.15
المدینة الجدیدة

ماسینیسا
58211331409341906

℅19.747.2145.364.852.9711.486.411.98
2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

25شكل رقم 

إلىأعاله یبین أنھ من أھم أسباب قدوم التدفقات السكانیة 17إن إستقراء الجدول رقم 

خاصة بعد توسع العائلة حیث ℅68مدینة الخروب مرتبطة بالعمل و ضیق المسكن السابق بنسبة 

، لیكون الكراء و إنھیار المسكن السابق  ℅33و ℅35تمثل نسبة كال منھما على التوالي 

0
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50
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إنزالق 
األرضیة

العمل

أسباب قدوم التدفقات السكانیة إلى مدینتي الخروب 
و ماسینیسا
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.لمدینتي الخروب و ماسینیساأسباب قدوم السكان الوافدین : 17جدول رقم 

أسباب
اإلنتقال

إنزالق 
األرضیة

إنھیارالعمل
المسكن

ضیق
المسكن

إزالة
األكواخ

أسبابكراء
أخرى

غیر
صرحم

مدینة
الخروب

212265521029562127

℅3.2235.088.5232.544.488.753.264.15
المدینة الجدیدة

ماسینیسا
58211331409341906

℅19.747.2145.364.852.9711.486.411.98
2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

25شكل رقم 

إلىأعاله یبین أنھ من أھم أسباب قدوم التدفقات السكانیة 17إن إستقراء الجدول رقم 

خاصة بعد توسع العائلة حیث ℅68مدینة الخروب مرتبطة بالعمل و ضیق المسكن السابق بنسبة 

، لیكون الكراء و إنھیار المسكن السابق  ℅33و ℅35تمثل نسبة كال منھما على التوالي 

إنھیار المسكن ضیق المسكن إزالة  األكواخ كراء أسباب أخرى

أسباب قدوم التدفقات السكانیة إلى مدینتي الخروب 
و ماسینیسا

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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.لمدینتي الخروب و ماسینیساأسباب قدوم السكان الوافدین : 17جدول رقم 

أسباب
اإلنتقال

إنزالق 
األرضیة

إنھیارالعمل
المسكن

ضیق
المسكن
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األكواخ
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أخرى

غیر
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مدینة
الخروب

212265521029562127

℅3.2235.088.5232.544.488.753.264.15
المدینة الجدیدة

ماسینیسا
58211331409341906

℅19.747.2145.364.852.9711.486.411.98
2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

25شكل رقم 

إلىأعاله یبین أنھ من أھم أسباب قدوم التدفقات السكانیة 17إن إستقراء الجدول رقم 

خاصة بعد توسع العائلة حیث ℅68مدینة الخروب مرتبطة بالعمل و ضیق المسكن السابق بنسبة 

، لیكون الكراء و إنھیار المسكن السابق  ℅33و ℅35تمثل نسبة كال منھما على التوالي 

أسباب أخرى غیر مصرح
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في حین أن أقل نسبة تعود ألسباب أخرى غیر محددة و إنزالق .℅9یمثالن نسبة متقاربة 

.℅3حیث تمثل نسبة كال منھما األرضیة

أما فیما یخص المدینة الجدیدة ماسینیسا فقد سجلت أكبر نسبة للوافدین إلیھا بسبب 

فھما ألسباب إنزالق األرضیة، ℅20لیلیھا نسبة ℅45إنھیار المسكن السابق و قد قدرت ب 

.℅11كما یمثل الكراء . ماسینیساالمدینة الجدیدةنحو لتحویل التدفقات السكانیة السببان الرئیسیان 

℅7أما بالنسبة للعمل و ألسباب أخرى فقد كانت النسب متقاربة تمثل على التوالي 

).  RHP(فھي تعود لسبب إزالة األكواخ ) ℅3(في حین أقل نسبة℅6و 

ة نستخلص مما سبق بأن أغلبیة الوافدین للمدینة الجدیدة ماسینیسا ھم قادمین من مدین

.قسنطینة بسبب إنھیار المبنى القدیم أو إنزالق األرضیة
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:خالصة المبحث الثاني

:تمحورت نتائج الدراسة السكانیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا حول أھم النقاط التالیة

طبیعیة لنمو المدن عبر فترات زمنیة لكون المدینة إن تطور الدیمغرافي بمدینة الخروب تم بوتیرة

لتشھد المدینة أھم مرحلة بتطبیق سیاسة المدن التوابع خالل الثمانینات حیث بلغ ) سنة150( قدیمة 

بإنشاء المدینة الجدیدة ماسینیسا تمثلت وظیفتھا . معدل النمو ذروتھ لتتجھ بعدھا المدینة للتشبع

التدفقات بالدرجة األولى القادمة من مدینة قسنطینة و كذا نمو مدینة بالدرجة األولى في إستعاب 

موظفین ، (إن اكبر نسبة من سكان المدینة الجدیدة مشكلة من فئات إجتماعیة بسیطة . الخروب

و ھذا ما یبین التحویل الطوعي للسكان من مدینة قسنطینة ) عمال بسطاء، متقاعدین و بطالین

.في حین تقل نسبة فئة اإلطارات.ینیساصوب المدینة الجدیدة ماس

أھم أسباب قدوم ھذه التدفقات السكانیة من مدینة قسنطینة صوب المدینة الجدیدة إنھیار المساكن     

.و إنزالق األرضیةالقدیمة 

تباین توزیع الكثافات السكانیة عبر القطاعات بمدینتي الخروب و ماسینیسا تبعا للحم السكاني لكل 

مساحة كل قطاع باإلضافة للنمط السكني بحیث ترتفع الكثافة بالقطاعات التي بھا النمط قطاع، 

).التحصیصات( ات التي بھا النمط الفردي الجماعي المتعدد الطوابق عموما و تقل بالقطاع
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:الحضري بمدینتي الخروب و ماسینیساواقع النقل :ثالثالمبحث ال

و ربطھ إن للنقل أھمیة كبیرة في خدمة و تسھیل دینامیكیة داخل المجال الحضري 

األحیاء السكنیة و القطاعاتیسمح باإلتصال  بین ممابالمناطق و المدن المجاورة 

فھو یعتبر شریان لحركیة السكان من أجل .و یضمن اإلتصال ما بین المدنالحضریة 

خلق العالقات ھذا العنصر الھام على م یعمل ثو من مختلف الخدمات الحصول على

.أیضاأو المدینة و یضمن اإلتصال الخارجي لھاالمجال الحضريداخلالوظیفیة 

و ذلك تبعا لعدة أسباب نتناولھا الحقا و یعتمد الخدماتللحصول على یتنقل السكان 

أینا عرض واقع و علیھ إرتفي ھذا التنقل على توفر شبكة نقل خادمة و وسائل نقل كافیة 

للتعرف على مدى مساھمتھ في تحقیق خدمة النقل للسكان و من دراسةالمجال ي فالنقل 

لوضعیة شبكة الطرقخالل التطرقتم  الحصول على مختلف الخدمات األخرى، فمن 

وسیلة الخارجیة التي تربط المدینة بما جاورھا و الداخلیة التي تربط بین األحیاء، و كذا 

كان ھذا التنقل سواء الحصول على الخدماتأجل  لسكان من لمستعملة من طرف االتنقل ا

كما ھو الحال بالنسبة لمجال الدراسة أي تنقل سكان كل من مدینة .داخل المدینة أو یتعداھا

یخلق عنھ من عالقات ما وأو بین المدینتین الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا داخلیا

فعالیة خدمة النقل في الربط بین المدینتین و تسھیل حصول السكان على وظیفیة، فما مدى 

.مختلف الخدمات األخرى

على مستوى إقلیم البلدیة كثیفة خارجیة فعوما یتوفر مجال الدراسة على شبكة طرق 

.19خریطة رقم ما توضحھ ك
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:شبكة طرق كثیفة-1

من الھیاكل  األساسیة المكونة  للمجال  الحضري  فمن  خاللھا یتم  الطرقتعتیر شبكة 

الربط  بین األحیاء السكنیة  داخل المجال الحضري و حتى خارجھ مما یؤمن اإلتصال بالمجاالت 

البضائع أو تنقل األشخاص مما یساھم  في خلق دینامیكیة و تبادالت تجاریة نقللاألخرى سواء 

.مة لألشخاصبین المناطق حركیة ھا

.و تأتي شبكة الطرق بصفة متسلسلة و ترتیبیة من طرق أولیة فثانویة و أخیرا ثالثیة

، فالطرق األولیة عادة یكون لھا مھمة مجال المدینةلھ دور فعال في خدمة ھذه الطرقكل منف

لتقدم الربط بین المناطق الحضریة سواء داخل المدینة أو الربط بالمناطق و المدن المجاورة، 

الطرق الثانویة الخدمة على مستوى أقل یتمثل في الربط بین األحیاء و الوحدات السكنیة داخل 

من المدینة و أخیرا الطرق الثالثیة و ھي تعرف ایضا بالطرق الخادمة، تقدم الخدمة الجواریة 

تجھیزات لتوصل المساكن بالطرق الثانویة، كما أن معظم الالتنقل داخل األحیاء السكنیة خالل 

و أغلبیة المحالت التجاریة  توقع بالنسبة لشبكة الطرق و نجدھا غالبا بمحاذاة  الطرق األولیة  

و الثانویة  عموما  مشكلة  بذلك  محاور تجاریة و تعطي دینامیكیة لھذه الطرق أكثر من الطرق 

.األخرى

قق لھا أكبر قدر من العالقات الخارجیة  مع تتمیز منطقة الدراسة بأفضل المواقع الجغرافیة التي تح

:المناطق المجاورة  حیث أنھا  تتوسط  عقدتي  إتصال



واقع النقل الحضريدراسة عمرانیة و بشریة لمدینتي الخروب و ماسینیسا و:  الفصل الثاني

201

مع الطریق الوطني  ) 101، 5، 4(األولى شمال المنطقة أین تلتقي الطرق الوالئیة -

كلم 16و المؤدي  إلى مدینة  قسنطینة  حیث  ال  تبعد  عنھا سوى  بمسافة 20رقم 

.الجدیدة  علي  منجلي غربا  و كذا  عین ملیلة و المدینة  

الوطني رقم لتقي الطریقأین یمنطقة الدراسة جنوب فتتواجد الثانیةالعقدة أما -

قالمة و أم البواقي على إلىالمؤدیان10و رقم 20مع الطریقین الوطنیین رقم 20

.ملیلةعین صوب 131رقم الوالئيالطریقأیضاوالتوالي

كلم یترواح عرضھا ما بین 7.25یبلغ طول الطرق األولیة داخل المجال الحضري 

كلم و عرضھا یترواح 12.75م ، في حین الطرق الثانویة یقدر طولھا 20–م 18

.م 8–م 4ما بین م ، أما الثالثیة فیتراوح عرضھا12–م 8مابین 

22ماسینیسا كما توضحھ خریطة رقم على مدینتي الخروب و تتوزعو ھي

:كالتالي

:مدینة الخروب-

ة  و  قد  ساعد  في  ذلك شبكة  طرق  متنوعة  و  كثیفبتتمیز  مدینة الخروب  

األراضي، ترتبط  ھذه الطرق ببعضھا البعض بترتیب متسلسل موجھ لخدمة إنبساط 

كامل  مجال  المجال الحضري  و تسھیل الحركیة و التنقالت فھي  تتوزع  على 

المدینة  

سابقا  و المسمى  بنھج 20تتمثل أساسا  في الطریق   الوطني رقم : طرق أولیة-

و الذي نمت على  إمتداده المدینة  لیقطعھا  طولیا من حالیااألمیر عبد القادر

03بالطریق السریع رقم الشمال  قدوما من مدینة  قسنطینة  نحو الجنوب أین یلتقي 
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السریع الذي  یحد  المدینة  شرقا  و  یفصلھا عن المدینة  الجدیدة  و الطریق 

.ماسینیسا

في إحداث حركیة  تجاریة  بإعتباره  محور 20ساھم الطریق  الوطني  رقم -

، تتواجد بھ  معظم  المحالت  ) فیالج( تجاري ھام  بمركز القدیم لمدینة الخروب 

.مما أعطاه الطابع التجاريالتجاریة

-95بموجب مرسوم تنفیذي رقم 20تم إعادة تصنیف الطریق الوطني رقم و قد-

المتضمن إعادة تصنیف بعض طرق المواصالت 18/06/1995المؤرخ في 167

.المصنفة سابقا ضمن الطرق الوطنیة

ق یلطرلالحركیة عبر الطریق المؤدي للمدینة الجدیدة ماسینیسا و الموازي : 10صورة رقم  

.الفاصل بین مدینتي الخروب و ماسینیسا03السریع رقم 

-
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من المدینة للجزء المار بھو كذا بالنسبة للطریق السریع الذي أعطى دینامیكیة 

للمساكن بالطوابق األرضیة متعددةمن خالل توقیع نشاطات بتحصیص الوفاء

بمحاذاة باإلضافة لتوضع محطة المسافرین على واجھتھمنھا خاصة بالنسبة للمطلة 

.جنوباالمدینة بمخرجالمنارتحصیص

كما أنھ بمدخل المدینة بالجھة الشمالیة توقع عدة محالت تجاریة على مشارف 

یتمحور نشاطھا األساسي حول بیع مواد البناء و لوازم  20الطریق الوطني رقم 

.إلخ....الحمام 

: طرق ثانویة-

التي عموما تعتبر حالتھا جیدة، تتمیز تشمل الطرق التي تربط بالطرق األولیة و 

بربطھا ما بین األحیاء و القطاعات العمرانیة و بین الوحدات السكنیة و ھي تنتشر 

الذي ظھر بتوسع المدینة ،مسكن1600عبر كامل أنحاء المدینة نذكر أھمھا شارع

د بھ باتجاه الجنوب و الجھة الشرقیة و ھو بمثابة محور تجاري ھام بالمدینة یتواج

عدد ھام من النشاطات التجاریة مما یمیزه  بدینامیكیة و یجعل من ھذه المنطقة 

.مركز ثاني للمدینة بالجھة الجنوبیة  الشرقیة

أما بالنسبة للمنطقة الشمالیة من المدینة فالطریق الثانوي المتشعب عن الطریق 

900مرورا بقطاع وشتاتي مراح و جیني سیدار حتى  قطاع20الوطني رقم 

مسكن فالصومعة فھو یعتبر أقل أھمیة و حركیة مما جعل  من المنطقة الشمالیة 

.عموما أقل دینامیكیة تجاریة
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: طرق ثالثیة-

دمة تقسم المجال السكني إلى وحدات تتخذ عدة أشكال ھندسیةاھي تعتبر طرق خ

لمجال و ھي بذلك موجھة لخدمة السكان كونھا تمد مباشرة إلى التجھیزات و ا

السكني، تتسم ھذه الطرق عموما بكونھا معبدة نظرا إلھتمام الجماعات المحلیة بھذا 

الجانب من التھیئة و تعبید و صیانة الطرقات بغض النظر عن الوضعیة المزریة 

مما أعطى مظھر غیر الئق للمجال السكني من األوحال التي تعطل .للبعض منھا

حركــــة السكان و سیر المركبــات كما ھو الحال بالنسبة  للجــزء السفلي من حي 

.1955أوت 20

المدینة الجدیدة ماسینیسا-

تشمل  ھي  األخرى  على شبكة  طرق  كثیفة  تسمح  بالوصول لكافة  أنحاء  المدینة  

الجدیدة  بإستثناء  الجزء  الغربي من  المدینة  الجدیدة  حیث  ال  یوجد  إتصالیة  بین  

تحصیصي الحیاة  و  ماسینیسا  مع  باقي  أحیاء   المدینة  الجدیدة  نظرا  لوجود  

فالوصول  إلى  ھذه  الجھة  من  المدینة  ال  11بینھ  الصورة  رقم شعبة  ھامة  كما  ت

.یتم  سوى  عبر  الطریق  السریع  مما  یشكل  خطر  على المشاة  و المركبات
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الجدیدةعدم وجود إتصالیة بین تحصیصي الحیاة و ماسینیسا مع باقي أجزاء المدینة:11صورة رقم 

:تتشكل شبكة الطرق أساسا من

: الطرق األولیة-

ماسینیسا و مدینة الخروب یعتبر الطریق السریع طریق مشترك بین المدینة الجدیدة 

الجدیدةیحد المدینة ،كونھ الفاصل الفیزیائي الوحید بین ھذین المجالین الحضریین

جنوبایحد المدینة الجدیدة الذي 20الوطني رقم للطریقباإلضافة غربا

حیث یتسم بحركة تجاریة ھامة نظرا لتراصف المحالت التجاریة بتحصیص المنار

نشاطھا في تصلیح السیاراتبالطوابق األرضیة للمساكن التي یتخصص 

الخاصة  بالخدمات النشاطات و محطات الغسل و بیع قطع الغیار باإلضافة إلى 

جد و ما شجع على ھذه الحركیة ھو توا. و غیرھا...... .السریعو األكل كمقاھي 

الخدماتمتعددة لذلك و محطةالموجھةمكان مخصص لتوقف شاحنات النقل

.قزحإلى المركب السیاحي قوس لنفطال، إضافة 
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:الطرق الثانویة-

یاء السكنیة یؤمن الحركة باألح03رقم الطریق الثانوي الموازي للطریق السریع 

عبر محول بالجھة الشرقیة یصل المدینة الجدیدة بمدینة الخروب المجاورة لھ و 

لیتفرع بالمقابل لتحصیص الریاض لیمتد نحو الجنوب مرورا بحي سیدي أعمر

یخترق تحصیص المنى بإتجاهیمد بطریق ثانوي مؤدیا للمدینة الجدیدة حیثبإلتواء

.1رقم الحيركز ــمالكبیر بالدورانياإللتفاف 

لوظائفایتمیز ھذا الطریق بحركیة تجاریة من خالل توقیع بھ مختلف النشاطات و 

بالطوابق األرضیة للمساكن المحاذیة لھ بكل من تحصیصي ماسینیسا التجاریة

أما بالنسبة لتحصیصي المنى .و الحیاة و كذا تحصیصي الریاض و سیدي أعمر

كانت حاجز فإن تواجد قنواة صرف میاه األمطار اإللتفاف واجدان بعد و المنار المت

لھذین التحصیصین یتم الدخول حیث ) میكانیكیة على األقدام أو الحركة ( لحركة 

من خالل نقطة اإللفاف المؤدي للمدینة الجدیدة أو من الجھة الجنوبیة بمحاداة محطة 

.الخدمات نفطال

و ھو في حالة جیدةماسینیسا المعبد و المھیئ كما نجد الطریق المؤدي لضریح

سكان مدینتي الخروب الضریح للتنزهیقصد . یتواجد خارج األحیاء السكنیة

.و ماسینیسا و الزوار من كل مكان

مكان و منتتسم بحالتھا المتوسطة عموما فھي تتباین من حي ألخر :الطرق الثالثیة-

تم تعبید شطرا ألخر داخل الحي نفسھ كما ھو الحال بالنسبة لتحصیص الحیاة الذي 
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في شكل خطة مؤخرا، فعموما نجد أن شبكة الطرق الثالثیة منظمة أكثرمنھ

في حین أنھا أكثر تعقید 1شطرنجیة بكل من قطاع المنار و المنى  و الحي رقم 

، للموضعالھامةفھا مع اإلنحدارات یتكیو ھذا راجع لبقطاع الحیاة و ماسینیسا 

في فتتمیز الطرق بھذا الحي بكثافتھا و توزعھا أعمرسیديلقطاع بالنسبةأما 

غیاب الصیانة من طرف فينخیل، كما أنھا في حالة ردیئة نظرا لتدھورھاشكل

.مصالح البلدیة

:الحضريالنقلوسائل -2

باإلعتماد على عناصر ھامة یعتبر النقل شریان الحركیة داخل المجال الحضري 

.داخلیا و خارجیا بالربط مع المجاالت األخرىالسكانالسیما شبكة الطرق التي تسھل في تنقالت 

عتمد ھذه الحركیة على عنصر ثاني ھام وفعال لكن لیس شبكة النقل وحدھا توفر خدمة النقل بل ت

كلما خالل تنقالتھم للحصول على مختلف الخدمات، فالسكان یستعملھاالتي ئل النقل سایتمثل في و

.تسھل تنقالت السكان و توفر لھم الراحةمتوفرة كما و في حالة جیدة فإنھا ھذه األخیرةكانت 

فبعد التطرق لشبكة النقل المتوفرة بمجال الدراسة نتطرق لوسائل النقل المستعملة من 

:في تنقالتھم و المتمثلة فينتینطرف سكان المدی

:النقل الجماعي بالحافالت-1.2

:یتمثل النقل الجماعي أساسا في التنقل بالحافالت في إطار النقل الحضري حیث یوجد
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مستشفى المدینة محمد –مسكن 900( خط نقل حضري في مدینة الخروب -

حیث یترواح ) mini bus(حافلة من الحجم الصغیر 24یعمل فیھ ) بوضیاف 

.)1()45–25( عدد الركاب من

محطة –المدینة الجدیدة ماسینیسا( خط نقل حضري بالمدینة الجدیدة ماسینیسا -

حافلة من الحجم الصغیر24و یعمل بھ أیضا ) بوحوش 

بمدینة الخروب لوقوف حافالت النقل الحضري بین مدینتي الخروب         یوجد محطتان 

و ھي نقطة إنطالق بوحوش المتواجدة بالمركز القدیم لمدینة الخروب: و ماسینیسا

مسكن بالجھة 900المحطة الثانیة بحي و الحافالت المؤدیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا

الشمالیة من المدینة ، و ھي نقطة إلنطالق حافالت النقل الحضري للخط الرابط بین 

.مھیئةھذه األخیرة غیر.ة الجنوبیة منھاالمنطقة الشمالیة لمدینة الخروب و المنطق

: النقل بسیارات األجرة-2.2

السكان و من تم تحفیز العالقة الوظیفیة ما بین مدینة تنقالتلھذا النوع من النقل أھمیة في 

رخصة لسیارة أجرة في )2(174الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا حیث نجد وزعت 

رخصة لسیارة أجرة باإلضافة للسیارات 151ب یقدرال حین أن عدد الرخص المستغلة فع

سیارة، للعلم 38التي تعمل في إطار شركات طاكسي رادیو، حیث یقدر عدد ھذه األخیرة 

فإن ھذا العدد من سیارات األجرة یتنقل داخل إقلیم بلدیة الخروب و لیس بین مدینتي

.الخروب و ماسینیسا فقط

قسنطینةمدیریة النقل لوالیة : )2()1(
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من خالل التحقیق المیداني بأن النقل الغیر شرعي بالسیارات یساھم  بقسط و قد تبین لنا 

.كبیر في تقدیم خدمة النقل للسكان
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:خالصة المبحث الثالث

مما ساعد .على شبكة طرق كثیفة) مدینتي الخروب و ماسینیسا( مجال الدراسة یتوفر 

إن القرب من مدینة قسنطینة أعطى . بط بالمناطق المجاورةو سھل التواصل بین المدینتین و الر

إضافة لكون مدینة الخروب تعرف بدینامكیتھا التجاریة فقد أكتسب ذلك  . أھمیة لمجال الدراسة

. كونھا على إتصال عمراني بمدینة الخروب. المدینة الجدیدة ماسینیسا األھمیة أیضا

ھم الطرق المھیكلة لمجال أ03رقم و الطریق السریع20یعد الطریق الوطني رقم 

.الدراسة

تخضع لھیراركیة في توزیعھا تعتبر شبكة الطرق بمدینتي الخروب و ماسینیسا كثیفة 

حیث نجد الطرق األولیة المھیكلة و الطرق الثانویة الرابطة بین الوحدات و أخیرا الطرق الثالثیة 

.السكنیةالخادمة و المتشعبة داخل األحیاء 
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الثانيخالصة الفصل

في حین أن الحظیرة . تتوفر بمدینة الخروب حظیرة سكنیة متعددة األنماط السكنیة

. السكنیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا تتوزع حسب نمطین سكنات فردیة و جماعیة متعددة الطوابق

.بتطبیق عدة صیغ سكنیة أعطت تعدد في الحظیرة

فعموما ترتفع . المدروستین بتباین عبر القطاعات الحضریةیتوزع سكان المدینتین 

األحجام السكانیة و یزید عدد المساكن بالقطاعات التي بھا سكنات جماعیة متعددة الطوابق و یقالن 

).تحاصیص(بالقطاعات التي بھا سكنات فردیة 

.....سواء كانت تعلیمیة، صحیة، إداریة، تتوفر مدینة الخروب على مختلف المرافق

.تقل ھذه المرافق بالمدینة الجدیدة ماسینیساأنھ في حینبنیة تجاریة ھامة لدیھا و

كما أن مدینة الخروب بھا وحدات إقتصادیة و إنتاجیة باإلضافة إلى السوق األسبوعي

على عكس المدینة الجدیدة ماسینیسا التي توجد بھا .مما یوفر بھا مناصب شغل

.صادیةمؤسسات و وحدات إقت

یتوفر مجال الدراسة على شبكة طرق كثیفة مما یسھل التنقل بین المدینتین المدروستین 

.باإلضافة لتوفر النقل الحضري الذي یشمل أساسا الحافلة و سیارة األجرة



:المبحث األول 

أسباب تنقالت السكان بین مدینتي الخروب و ماسینیسا

:المبحث الثاني

العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا

:المبحث الثالث

ترددات السكان للحصول على مختلف الخدمات

:المبحث الرابع

الوسائل المستعملة لتنقل سكان بین مدینتي الخروب و ماسینیسا
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تمھید

معینة أو ضرورة حتمیة للحصول على خدمةعلىتنقل السكان داخل مجال یعبر

یرتقي للطلبات المعقدة الو قیاس نسبي فإن ذلك یبقى المجاليتوزیعالفمھما كان ،أغراض مختلفة

.للتنقالت الحضریة ما بین األحیاء

یخلق رابط وظیفي فھناك عامل تردد و تعود السكان على نقطة مجالیة معینة بحیث 

إرتباط نسج في ثر ؤعامل مِ التجاریة و الخدماتیةو قد تكون النوعیة.لتنقل السكاندائم و محفز 

العالقة الوظیفیة بین المجاالت إیجابیة في تقییم ھذه التنقالت تصنف، لكن بمجال خارجيوظیفي

.إستقاللیتھا و تنافسیةھذه األخیرة الحضریة طالما تحقق 

الحكم على طبیعة العالقة ثمتشریح ھذه العالقة المعقدة من تقییم و لكي نتمكنو 

نتطرق ،ما بین المجالین المتجاورین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیساالحالیة الوظیفیة 

، من أسباب ھذه التنقالتمعرفة حقیقیةللذین المجالین الحضریینالتنقالت سكان ھالفصل ھذافي 

:خالل المؤشرات التالیة

.الترددات من أجل المرافق التعلیمیة، الصحیة و اإلداریة-

.االتنقالت المرتبطة بالعمل، التسوق-

...... ).، إجتماعیة، ترفیھیة(التنقالت المرتبطة بأغراض أخرى -

، فقد تم اإلعتماد علىھذه التنقالت تعتبر معاییر لقیاس العالقة الوظیفیة بین المدینتین

أسرة 294أسرة بمدینة الخروب و 645شمل الذي ، 2010المنجز خالل عام نتائج اإلستبیان
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نسمة 3870مدینتین على التوالي للسكاني حجم ما یعادل بالمدینة الجدیدة ماسینیسا 

.العدد اإلجمالي لألسربمجال الدراسةمن %10، و ذلك ما یمثل قرابة نسمة1764و 

و إلعطاء صورة واضحة لھذه اإلشكالیة المعقدة، و التي لم تحضى بدراسات مجالیة دقیقة بالمدن 

الھام و المكمل للتحقیق 2014قیق الثاني المنجز خالل سنة التحنتائج على الجزائریة، إعتمدنا 

).بالملحق لإلستمارتیننموذج مرفق( 2010األول المنجز خالل عام 

یرتكز التحقیق المیداني األول على النتائج المحصل علیھا بعد توزیع إستمارة إستبیان على مستوى 

توزیع ثم و قد تم . عدة مدارس إبتدائیة موزعة بصفة متجانسة على مستوى المدینتین المدروستین

و ، و ھي تمثل أسر مختلفة الحجم تم ملؤھا من طرف أولیاء التالمیذارة مإست939إسترجاع 

وحدة بمدینة الخروب، و 645المسترجعة حیث یمثل عدد اإلستمارات . الفئات اإلجتماعیة المھنیة

.وحدة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا294

ثم إتجاه التدفقات السكانیة حجم و قد شملت ھذه اإلستمارة معلومات مختلفة تھدف كلھا إلى حسم 

وفق مؤشرات معینة من و إلى المدینتین المدروستین، حسب األسباب التجاریة، المرافق، التسوق، 

......الترفیھ

اتالحظنا نقائص باإلستمارو لألسف الشدید بعد إسترجاع أوراق اإلستمارة و مباشرة الفرز، 

باإلعتماد على اإلستمارات الخاصة .الموزعة على الطور األول للتعلیم، فإرتأینا إستدراك ذلك

خالل ) porte à porte( بطرق أبواب المساكن بالتحقیق المیداني الثاني حیث ملئت من طرفنا 

مختلف السكنات من فردیة   أستھدفنا من خاللھ سكان ، قمنا بتحقیق2014شھري أوت و سبتمبر 

أي ( شقة سكنیة بالبنایات المتعددة الطوابق 492شمل .و جماعیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا
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لیتم حسب ذلك تحدید مكان اإلقامة السابق، مكان ). %19.73( بنایة فردیة 121و ) 80.26%

عدد أفراد ھنة أوالفئات اإلجتماعیة، العمل الحالي، العالقة مابین مكان اإلقامة الحالي و السابق، الم

.األسر باإلضافة إلى مكان التنقالت من أجل التسوق

و لتشریح على مستوى المساكن بشتى أصنافھاھذافضلنا إجراء التحقیق التكمیلي الثانيو قد

متد التحقیق المیداني على لیالمؤشر العلقاتي أو اإلرتباطات الوظیفیة ما بین المدینتین المدروستین، 

:شھرین من التحقیقات المباشرة حسب التوزیع المجالي التاليمدة 

).البنایات الجماعیة( شقة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا 242و شقة بمدینة الخروب250-

بنایة فردیة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا 45بمدینة الخروب و %100بنایة فردیة منتھیة 76-

).اصیصالتح( 

ھذا التحقیق المیداني التكمیلي، تسع أسئلة أو معلومات منھا السؤال اإلختتاميتضمنكما -

.یمون بھالمدینة أو الحي الذي یقنسنةیتعلق برأي السكان و إقتراحاتھم أل) 09رقم ( 
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مدینتي الخروب و ماسینیساین بسكان الت السباب تنقأ: لمبحث األولا

الحالیة، إذ أنھداخل المدن الجزائریة من أصعب و أعقد اإلشكالیاتتعتبر التنقالت 

التخفیف یمكن ھذه المدنو في حالة معرفة و حسم األسباب الحقیقیة التي تتحكم في التنقالت داخل 

.ھذه المجاالت و األحیاءأو محو الفوارق فیما بین 

ھاتھا و مسارھا بالمجال و لمعرفة األسباب التي تتحكم في مختلف التنقالت ، إتجا

بإعتماد بعض المؤشرات المجالیة )كما أشرنا لھ سابقا( متكاملیندقیقین المدروس، قمنا بتحقیقین 

: المعبرة، نذكر منھا

اإلقامة السابقة، مكان العمل الحالي، الفئات اإلجتماعیة، مكان التسوق، إتجاه مختلف التنقالت من 

.أجل المرافق المختلفة

:الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابقاألصل -1

من خالل نتائج التحقیقات المیدانیة التي قمنا بھا، و الموضحة بالجدول المرفق 

و الخروب على ، نستخلص و بصفة عامة ھیمنة مدینتي قسنطینة)27و 26و الشكل 18رقم 

.المدینة الجدیدة ماسینیسا

:، یتضح مایلي18مبینة بالجدول رقم فبعد إستقراء عمودي للنتائج ال

مجال الدراسة كانوا یقیمون سابقا بمدینة الخروب سكان من إجمالي %72قرابة -

.بمدینة قسنطینة%42.6و 
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من السكان المقیمین حالیا بالسكن الجماعي بمدینة ماسینیسا، قدموا من مدینة %56قرابة -

.المقیمین بالتحصیصات الفردیة كانوا یقیمون بمدینة الخروب%82قسنطینة، بینما قرابة 

الخروب، قدموا من مدینة قسنطینة، مقارنة ب مدینة من سكان البنایات الجماعیة ب42%-

.الذین ھم سكان نفس المدینة53%

العمودي للجدول، یتأكد، بأن مدینة قسنطینة ھي الممون أوھذا فمن خالل اإلستقراء -

ثم ) %55.80(بالدرجة األولى طوعیة للسكان نحو المدینة الجدیدة ماسینیسا" مفرغة"

و بالتالي یمكن القول بأن المدینة الجدیدة ماسینیسا ھي تحت ). %42( الخروب بأقل حدة 

إلتحام الخروب و ماسینیسا، إذ و قسنطینة و الخروب، نظرا لعاملي القرب مدینتي ھیمنة

الذین شملھم ھذا التحقیق لم یسبق لھم اإلقامة بالمدینة الجدیدة العینة أكدت بأن السكان 

ماسینیساو یعتبر ذلك أمر منطقي مادامت. ماسینیسا، عكس ذلك بالنسبة لمدینة الخروب

.جدیدة النشأة
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اسینیسا حسب مكان اإلقامة السابقاألصل الجغرافي لسكان مدینتي الخروب و م:18جدول رقم 
.بالسكنات الجماعیة و السكنات الفردیة

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

المجموعغیر مصرحخارج الوالیةقسنطینة

)البنایات الجماعیة( مدینة الخروب 
133051050304250م.ق

%53.202.0042.001.21.6100
)التحصیصات الفردیة( مدینة الخروب 

13050376-55م.ق
%72.37-17.106.583.94100

)البنایات الجماعیة(المدینة الجدیدة ماسینیسا 
1350702242-98م.ق

%40.50-55.802.880.82100
)التحصیصات الفردیة(المدینة الجدیدة ماسینیسا 

45--08-37م.ق
%82.22-17.77--100

)بمختلف أشكال البناء(إجمالي مجال الدراسة
323052611509613م.ق

%52.690.8142.582.441.47100
2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر
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26شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق : المصدر

27شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر

البنایات الجماعیة

53,2

2

42

1,2
1,6

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابق : مدینة الخروب
بالبنایات الجماعیة و الفردیة

مدینة الخروب

البنایات الجماعیة

40,5

0

55,8

2,88

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة : المدینة الجدیدة ماسینیسا
السابق بالبنایات الجماعیة و الفردیة

مدینة الخروب
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26شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق : المصدر

27شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر

البنایات الفردیة

72,37

0
17,1
6,583,94

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابق : مدینة الخروب
بالبنایات الجماعیة و الفردیة

المدینة الجدیدة ماسینیسا قسنطینة خارج الوالیة غیر مصرح

البنایات الجماعیة البنایات الفردیة

40,5

82,220

0
55,8

17,77
2,88 0

0,82
0

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة : المدینة الجدیدة ماسینیسا
السابق بالبنایات الجماعیة و الفردیة
المدینة الجدیدة ماسینیسا قسنطینة خارج الوالیة غیر مصرح
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26شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق : المصدر

27شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة السابق : مدینة الخروب
بالبنایات الجماعیة و الفردیة

غیر مصرح

األصل الجغرافي للسكان حسب مكان اإلقامة : المدینة الجدیدة ماسینیسا
السابق بالبنایات الجماعیة و الفردیة

غیر مصرح
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الفئات المھنیة اإلجتماعیة لمجال الدراسة-2

. ، تباین فیما بین الفئات المھنیة اإلجتماعیة بالمجال المدروس19الجدول رقم بإستقراء 

و المھن الحرة و كذا فئة البناؤون و العمال اإلداریون، التجار ( حیث تمثل الفئة المھنیة المتوسطة 

.%8أما فئة اإلطارات فھي ال تتعدى . من العینة التي شملھا التحقیق%90قرابة )البسطاء

و ھو عبارة عن توزیع مھني إجتماعي معقول، نظرا للسیاسة الطوعیة لإلسكان 

نالحظ من خالل نتائج التحقیقات تباین ،باإلضافة إلى ذلك. المعتمدة من طرف السلطات العمومیة

6حیث تمثل ھذه الفئة على التوالي . بالخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسانسبتي اإلطاراتما بین 

.29و 28كما یوضحھ الشكلین رقمي ).%1.96(%2و قرابة %

الفئات المھنیة اإلجتماعیة بمدینتي الخروب و ماسینیسا: 19جدول رقم 

المجموعماسینیساالخروبالفئات المھنیة
%م.ف%م.ف%م.ف

376.03121.96797.99إطارات علیا
6911.2510316.8017228.06إداریون

8814.357512.2316326.59تجار و حرف حرة
11218.279315.1720533.44بناؤون و عمال بسطاء

203.26040.65243.91بطالین–متقاعدین 
32653.1828746.82613100المجموع

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر 
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28شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر 

29شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق: المصدر 

بناؤون و عمال بسطاء
18%

متقاعدین 
و بطالین

3%
الفئات المھنیة اإلجتماعیة: مدینة الخروب

بناؤون و عمال بسطاء
15%

الفئات المھنیة اإلجتماعیة: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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28شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر 

29شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق: المصدر 

إطارات علیا
6%

إداریون
11%

تجار و حرف حرة
14%

بناؤون و عمال بسطاء
18%

الفئات المھنیة اإلجتماعیة: مدینة الخروب

إطارات علبا
2%

إداریون
17%

تجار و حرف حرة
12%

بناؤون و عمال بسطاء
15%

متقاعدین و بطالین
1%

الفئات المھنیة اإلجتماعیة: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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28شكل رقم

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر 

29شكل رقم

2014میداني أوت و سبتمبر تحقیق: المصدر 

الفئات المھنیة اإلجتماعیة: المدینة الجدیدة ماسینیسا
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:التنقل من أجل العمل-3

اإلقامة و العملبین مایعتبر العمل من أھم أسباب تنقالت السكان بصفة نظامیة 

.31و 30باإلضافة للشكلین رقمي ذلكیوضح 20الجدول رقمو 

)2010(بمدینتي الخروب و ماسینیساتنقالت السكان من أجل العملإتجاه :20جدول رقم 

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

خارج قسنطینة
الوالیة

غیر
مصرح

المجموع

مدینة الخروب
239952291468645عدد األسر

℅37.0514.7835.462.1110.60100
المدینة الجدیدة ماسینیسا

9451121622294عدد األسر
℅32.1517.2341.031.927.67100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

30شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مدینة قسنطینة
35%

خارج الوالیة
2%

غیر مصرح
11%

إتجاه تنقالت السكان من أجل العمل: مدینة الخروب
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:التنقل من أجل العمل-3

اإلقامة و العملبین مایعتبر العمل من أھم أسباب تنقالت السكان بصفة نظامیة 

.31و 30باإلضافة للشكلین رقمي ذلكیوضح 20الجدول رقمو 

)2010(بمدینتي الخروب و ماسینیساتنقالت السكان من أجل العملإتجاه :20جدول رقم 

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

خارج قسنطینة
الوالیة

غیر
مصرح

المجموع

مدینة الخروب
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℅37.0514.7835.462.1110.60100
المدینة الجدیدة ماسینیسا

9451121622294عدد األسر
℅32.1517.2341.031.927.67100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

30شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مدینة الخروب
37%

المدینة الجدیدة ماسینیسا
15%

غیر مصرح
11%

إتجاه تنقالت السكان من أجل العمل: مدینة الخروب
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2010تحقیق میداني أفریل : مصدر



العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا:                                                   الفصل الثالث

223

31شكل رقم 

2010أفریل تحقیق میداني : مصدر

نستخلص بأن مدینة قسنطینة ال تزال تمارس وظیفتھا 20الجدول رقمبعد إستقراء 

فھي تمثل قطب جاذب للعمالة بالنسبة لسكان . كمدینة سیدة ألنھا تھیمن على العمالة بإقلیمھا

سابقا و قد تعبر ھذه النسب القویة على نسبة العمال الذین كانوا یقطنون . المدروستینالمدینتین 

.بمدینة قسنطینة، و الذین حافظوا على مناصب عملھم باإلقامة السابقة

من القاطنین بمدینة الخروب ) الثلث( %35بأن أكثر من 20خالل جدول رقم بین منكما یت

بإتجاه المدینة %15یترددون یومیا من أجل العمل على مدینة قسنطینة، باإلضافة إلى قرابة 

.الجدیدة ماسینیسا

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فإن ھذه النسب ال تكاد أن تصدق، مادام أن أكبر 

ب، أي على التوالي من العمالة تتردد حالیا على مدینة قسنطینة و مدینة الخرو%70من 

مدینة قسنطینة
41%

خارج الوالیة
2%

إتجاه تنقالت السكان من أجل العمل: لمدینة الجدیدة ماسینیساا
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31شكل رقم 

2010أفریل تحقیق میداني : مصدر

نستخلص بأن مدینة قسنطینة ال تزال تمارس وظیفتھا 20الجدول رقمبعد إستقراء 

فھي تمثل قطب جاذب للعمالة بالنسبة لسكان . كمدینة سیدة ألنھا تھیمن على العمالة بإقلیمھا

سابقا و قد تعبر ھذه النسب القویة على نسبة العمال الذین كانوا یقطنون . المدروستینالمدینتین 

.بمدینة قسنطینة، و الذین حافظوا على مناصب عملھم باإلقامة السابقة

من القاطنین بمدینة الخروب ) الثلث( %35بأن أكثر من 20خالل جدول رقم بین منكما یت

بإتجاه المدینة %15یترددون یومیا من أجل العمل على مدینة قسنطینة، باإلضافة إلى قرابة 

.الجدیدة ماسینیسا

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فإن ھذه النسب ال تكاد أن تصدق، مادام أن أكبر 

ب، أي على التوالي من العمالة تتردد حالیا على مدینة قسنطینة و مدینة الخرو%70من 

مدینة الخروب 
32%

المدینة الجدیدة ماسینیسا
17%

مدینة قسنطینة
41%

خارج الوالیة
2%

غیر مصرح
8%

إتجاه تنقالت السكان من أجل العمل: لمدینة الجدیدة ماسینیساا
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31شكل رقم 

2010أفریل تحقیق میداني : مصدر

نستخلص بأن مدینة قسنطینة ال تزال تمارس وظیفتھا 20الجدول رقمبعد إستقراء 

فھي تمثل قطب جاذب للعمالة بالنسبة لسكان . كمدینة سیدة ألنھا تھیمن على العمالة بإقلیمھا

سابقا و قد تعبر ھذه النسب القویة على نسبة العمال الذین كانوا یقطنون . المدروستینالمدینتین 

.بمدینة قسنطینة، و الذین حافظوا على مناصب عملھم باإلقامة السابقة

من القاطنین بمدینة الخروب ) الثلث( %35بأن أكثر من 20خالل جدول رقم بین منكما یت

بإتجاه المدینة %15یترددون یومیا من أجل العمل على مدینة قسنطینة، باإلضافة إلى قرابة 

.الجدیدة ماسینیسا

أما بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا فإن ھذه النسب ال تكاد أن تصدق، مادام أن أكبر 

ب، أي على التوالي من العمالة تتردد حالیا على مدینة قسنطینة و مدینة الخرو%70من 

إتجاه تنقالت السكان من أجل العمل: لمدینة الجدیدة ماسینیساا
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لذین یعملون خارج الوالیة بالنسبة ل، غیر أن نسبة السكان بكلتا المدینتین %32.15و 41.03%

.%2جدا و ال تتعدى ھي منخفضة 

:مكان العمل الحالي ألرباب األسر بمجال الدراسة-1.3

تم تحدید مكان عمل أرباب األسر لیتسنى لنا فھم تنقالت السكان من أجل العمل، و قد 

.21جاءت النتائج كما یوضحھ الجدول الموالي رقم 

حسب السكنات   بمدینتي الخروب و ماسینیسامكان العمل الحالي ألرباب األسر: 21جدول رقم 
الجماعیة و السكنات الفردیة

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

داخل بلدیات قسنطینة
الوالیة

المجموعغیر مصرح

)البنایات الجماعیة( مدینة الخروب 
250-1210311808م.ف
%48.401.2047.203.20-100

)التحصیصات الفردیة( الخروب مدینة 
0276-16-58م.ف
%76.31-21.05-2.63100

)البنایات الجماعیة(المدینة الجدیدة ماسینیسا 
242-751314410م.ف
%30.995.3759.504.13-100

)التحصیصات الفردیة( المدینة الجدیدة ماسینیسا 
380401010145م.ف
%84.448.882.222.222.22100

)بمختلف أشكال البناء( إجمالي مجال الدراسة
292202791903613م.ف
%47.633.2645.513.090.49100

2014و سبتمبر تحقیق میداني أوت: المصدر
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یتضح بأن مكان العمل الحالي إلجمالي العینة یتوزع ما بین 21بإستقراء الجدول رقم 

فقط الذین یعملون %3، مقابل قرابة ) %45.51( و قسنطینة) %47.63( مدینتي الخروب 

فھناك تقارب و مطابقة تامة ما بین مختلف النتائج بالجداول السابقة، أي . بالمدینة الجدیدة ماسینیسا

حیث أصبحت ھذه األخیرة بمثابة . ھیمنة مدینتي الخروب و قسنطینة على المدینة الجدیدة ماسینیسا

.ماو موضع تفریغ للفائض السكاني للمدینتین السالف ذكرھمرقد

فیما یخص السكان الذین یقیمون بالبنایات المتعددة الطوابق بمدینة الخروب، نالحظ تقارب النسب 

مقارنة بالذین ) %47(بین أرباب األسر الذین یتنقلون یومیا من أجل العمل بإتجاه مدینة قسنطینة 

.%48أي ) الخروب( الحالي یعملون بنفس مكان اإلقامة

، ألنھ و بعد مقارنة نتائج العینة )فیال(كثیرا بالنسبة لفئة السكن الفردي غیر أن المعطیات تختلف

البناء الفردي ھم یعملون بالخروب، مقارنة من السكان الذین یقیمون ب%76.31نستخلص بأن 

و ھذا یعود إلى أن . %21و التي ال تتعدى بفئة أرباب العمل الذین یتنقلون بإتجاه مدینة قسنطینة

.البناءمننمط ھذا التحبذ ) تجار، مھن حرة، إطارات( الفئات اإلجتماعیة المیسورة الحال 

مقابل %59.50الذین یتنقلون بإتجاه قسنطینة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا بینما تمثل نسبة العمال 

لقاطنة السكن الفردي فإنأما العمالة ا. بإتجاه الخروب، بالنسبة للسكن الجماعي%31قرابة 

یعملون بنفس مكان اإلقامة بمدینة %9یقصدون الخروب من أجل العمل و قرابة 84%

.ماسینیسا

ضف إلى ذلك فكون منطقة السكنات الفردیة بالمدینة الجدیدة ماسینیسا كانت تابعة لمدینة الخروب 

.الخروب للعمل بھذه األخیرةقبل إنشاء المدینة الجدیدة ما یفسر تنقالت سكان مدینة 
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و مرة أخرى، و دون تكرارا، نؤكد ھیمنة مدینتي قسنطینة و الخروب على المدینة الجدیدة 

.ماسینیسا عدا اإلقامة أو السكن، فإن ھذه األخیرة كمثابة حي تابع كلیا لمدینة الخروب

:قل من أجل الدراسة و التكوین المھنيتنال-4

للطور األول و الثاني عادة ما تكون متوفرة على مستوى األحیاء إن خدمة التعلیم بالنسبة 

، و المالحظنظرا لصغر سنھمو الوحدات السكنیة لتفادي تنقل التالمیذ لمسافات طویلة

الخروب و المدینة الجدیدة بمدینتي من المدارس و المتوسطات ھو توفر العدد الكافي

، بإستثناء متوسطة خان على مستوى كل مدینةالسكانمما یبین إكتفاء حاجیات. ماسینیسا

بالجھة الشرقیة لمدینة 03العید المتواجدة بحي الوفاء المحاذي للطریق السریع رقم 

التحاصیص كحي الریاض و حي یقطنون فإنھ یوجد تالمیذ من مدینة ماسینیسا الخروب 

ولون دراستھم بھذه سیدي أعمر بالجھة المقابلة من الطریق السریع، ھؤوالء التالمیذ یزا

. المؤسسة لكونھا القریبة من سكناھم

و علیھ فقد أخذنا بعین اإلعتبار تنقل تالمیذ الطور الثانوي حیث یكون مجال تغطیة ھذه 

یتعدى حدود األحیاء و الوحدات السكنیة و ممكن حتى مجال أوسعالمؤسسات التعلیمیة 

یوضح النتائج22رقمو الجدول المھنيھو الحال بالنسبة للتكوین كذلكو ...المدینة

.33و 32و كذا الشكلین رقمي 
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بمدینتي و التكوین المھنيالثانويالتعلیمتنقالت السكان من أجلإتجاه : 22جدول رقم 
الخروب  و ماسینیسا

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

غیر قسنطینة
مصرح

ال یوجد 
متمدرسین 

بالثانوي

المجموع

مدینـة الخــروب
28100118246645التعلیم الثانوي

℅43.570018.2938.14100%
176749120293645التكوین المھني

℅27.291.087.6018.6045.43100%
المدینـة الجدیدة ماسینیســا

2512109850294التعلیم الثانوي
℅8.5041.16033.3317.01100%

12292487142294التكوین المھني
℅4.089.868.1629.5948.30100%

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

32شكل رقم 

.2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مدینة الخروب المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

44%

8%

إتجاه تنقالت االتالمیذ من أجل التعلیم : مدینتي الخروب و ماسینیسا
باالطور الثانوي

العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا:                                                   الفصل الثالث

227

بمدینتي و التكوین المھنيالثانويالتعلیمتنقالت السكان من أجلإتجاه : 22جدول رقم 
الخروب  و ماسینیسا

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

غیر قسنطینة
مصرح

ال یوجد 
متمدرسین 

بالثانوي

المجموع

مدینـة الخــروب
28100118246645التعلیم الثانوي

℅43.570018.2938.14100%
176749120293645التكوین المھني

℅27.291.087.6018.6045.43100%
المدینـة الجدیدة ماسینیســا

2512109850294التعلیم الثانوي
℅8.5041.16033.3317.01100%

12292487142294التكوین المھني
℅4.089.868.1629.5948.30100%

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

32شكل رقم 

.2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

قسنطینة غیر مصرح ال یوجد متمدرسین 
بالثانوي

0 0

18%

38%41%

0

33%

إتجاه تنقالت االتالمیذ من أجل التعلیم : مدینتي الخروب و ماسینیسا
باالطور الثانوي

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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.2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

ال یوجد متمدرسین 
بالثانوي

38%

17%

إتجاه تنقالت االتالمیذ من أجل التعلیم : مدینتي الخروب و ماسینیسا
باالطور الثانوي
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33شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

أن العالقة الوظیفیة بین المدینتین المدروستین نستخلص 22بعد إستقراء الجدول رقم 

إذ یتوجھ . ضعیفة إلى منعدمة فیما یخص التعلیم بالطور الثانوي و التكوین المھني

سكان مدینة الخروب إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا للحصول فقط على التكوین المھني 

.قسنطینةمدینة لمن السكان یتجھون %8في حین أن %1بنسبة جد ضعیفة تقدر ب 

یتجھ سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب  للدراسة بالطور الثانوي بنسبة 

حیث تعد السكان القاذنین بالتحصیصاتبمحاذاة الطریق السریعو ھي تشمل 8%

المتمثلة في المتقنة المرافق المتواجدة بمدینة الخروب بالجھة الثانیة للطریق السریع 

و الثانویة الجدیدة قریبة من ھذه التحصیصات، كما أن تخصص المتقنة سببا في تنقالت 

أما بالنسبة للتكوین المھني فقد مثلت . سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نحو مدینة الخروب

على التوالي تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نحو مدینة %8و %4النسب 

مدینة الخروب المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

27%

1%4%

إتجاه تنقالت السكان من أجل التكوین المھني: مدینتي الخروب و ماسینیسا
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المتمثلة في المتقنة المرافق المتواجدة بمدینة الخروب بالجھة الثانیة للطریق السریع 

و الثانویة الجدیدة قریبة من ھذه التحصیصات، كما أن تخصص المتقنة سببا في تنقالت 

أما بالنسبة للتكوین المھني فقد مثلت . سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نحو مدینة الخروب

على التوالي تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نحو مدینة %8و %4النسب 

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

قسنطینة غیر مصرح ال یوجد متابعین 
للتكوین المھني

1%

8%

19%

45%

10% 8%

30%

إتجاه تنقالت السكان من أجل التكوین المھني: مدینتي الخروب و ماسینیسا
مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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ال یوجد متابعین 
للتكوین المھني

45%
48%

إتجاه تنقالت السكان من أجل التكوین المھني: مدینتي الخروب و ماسینیسا
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ینة، و یبقى ھذا التوجھ في التنقالت یعود للتخصصات المتوفرة الخروب و مدینة قسنط

.بكل مدینةبمراكز و معھد التكوین المھني

:الصحیةاتلتنقل من أجل الحصول على الخدما-5

تشمل الخدمة الصحیة كل ما لھ صلة بصحة السكان من فحوصات طبیة عامة

طبیة و أشعة و من تم شراء األدویة، و متخصصة باإلضافة لما یتطلب ذلك من تحالیل

الخدمات ھذه 

.23كما یوضحھ الجدول رقم التنقالت ھذه فعموما كانت الصحیة

الحصول  من أجلمدینتي الخروب و ماسینیسا تنقالت سكان إتجاه : 23جدول رقم
صحیةالخدمات العلى 

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

غیر قسنطینة
مصرح

المجموع

مدینـة الخــروب
فحوصات 

طبیة
449018214645

℅69.61028.222.17100
تحالیل و 

أشعة طبیة
387020553645

℅60.00031.788.21100
5570088645شراء الدواء

℅86.360013.64100
المدینـة الجدیدة ماسینیســا

فحوصات 
طبیة

82918635294

℅27.8930.9529.2511.90100
تحالیل و 
أشعة طبیة

152106666294

℅51.703.4022.4522.45100
40218927294شراء الدواء

℅13.6074.153.069.18100
2010تحقیق میداني أفریل : المصدر
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34شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

35شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

فحوصات طبیة

%70

0
%28

%2

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول على : مدینة الخروب
الخدمات الصحیة

مدینة الخروب

فحوصات طبیة

%28

%31

%29

%12

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول : المدینة الجدیدة ماسینیسا
على خدمات صحیة

مدینة الخروب
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34شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

35شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

تحالیل و أشعة طبیة شراء الدواء

%60
%86

0

0
%32

0
%8 %14

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول على : مدینة الخروب
الخدمات الصحیة

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا مدینة قسنطینة غیر مصرح

تحالیل و أشعة شراء الدواء

%52

%13

%3 %74

%22

%3%22

%9

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول : المدینة الجدیدة ماسینیسا
على خدمات صحیة

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا مدینة قسنطینة غیر مصرح
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35شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول على : مدینة الخروب
الخدمات الصحیة

غیر مصرح

إتجاه تنقالت السكان من أجل الحصول : المدینة الجدیدة ماسینیسا
على خدمات صحیة

غیر مصرح
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عالقة وظیفیة بین مدینتي الخروب           نستنتج أنھ ال توجد23بعد إستقراء الجدول رقم 

حیث أن .في شقھا األول أي ما بین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیساو ماسینیسا

سكان مدینة الخروب ال یتنقلون للمدینة الجدیدة ماسینیسا من أجل الحصول على خدمات 

.صحیة

ھذه العالقة الوظیفیة، فإنھ توجد عالقة وظیفیة من أما فیما یخص الشق الثاني 

حیث أن سكان ھذه األخیرة یتنقلون لمدینة بین المدینة الجدیدة ماسینیسا و مدینة الخروب 

الخروب من أجل الحصول على خدمات صحیة و التي تتمثل في فحوصات طبیة، تحالیل 

. %14و %52،%28و أشعة طبیة  و شراء الدواء  بالنسب على التوالي 

. فالعالقة الوظیفیة بین المدینتین المدروستین فیما یخص الصحة أحادیة اإلتجاه

تمارس جدبھا لسكان المدینتین المدروستین في المجال الصحي أیضا كما أن مدینة قسنطینة 

بتوفیر خدمات صحیة مختصة من جھة و قد یكون لعامل التعود الذي یربط سكان المدینتین 

أیضا في إختیار ھذا اإلتجاه لتنقالتھم، حیث سجل أكثر من ربع ااألصلي لھم سبببالمجال

الحصول على قسنطینة من أجلمدینةیتجھون إلى مدینتي الخروب و ماسینیسا سكان 

، %28(إجراء فحوصات طبیة نجد النسب على التوالي، فیما یخص ف.الخدمات الصحیة

34يكما یوضحھ الشكلین رقم) %22، %32( و التحالیل و األشعة الطبیة )29%

.35و 
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إداریةاتالتنقل من أجل الحصول على خدم-6

للحصول على مدینتي الخروب و ماسینیساإتجاه تنقالت سكان: 24جدول رقم
اإلداریةاتالخدم

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

غیر قسنطینة
مصرح

المجموع

مدینـة الخـروب
3620169114645عدد األسر

℅56.09026.2717.64100
المدینـة الجدیـدة ماسینیســا

114509139294عدد األسر
℅38.7216.9731.1213.19100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

36شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا

56%

0

39%

17%

إتجاه تنقالت السكان للحصول                : مدینتي الخروب و ماسینیسا
على خدمات إداریة

مدینة الخروب
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المدینة الجدیدة ماسینیسا مدینة قسنطینة  غیر مصرح

26%

18%17%

31%

13%

إتجاه تنقالت السكان للحصول                : مدینتي الخروب و ماسینیسا
على خدمات إداریة

مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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نستخلص أن العالقة الوظیفیة بین الخروب و ماسینیسا 24بعد إستقراء الجدول رقم 

حیث ال یعتمد سكان مدینة الخروب على المدینة أحادیة اإلتجاهفیما یخص الخدمات اإلداریة أیضا 

في حین أن ھذه العالقة الوظیفیة في شقھا .اإلداریةالخدمات الجدیدة ماسینیسا في الحصول على 

بإتجاه مدینة %39بنسبة الثاني واردة من خالل تسجیل تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 

تبقى المدینة الجدیدة ماسینیسا تابعة إداریا فبھذا.داریةاإلالخروب من أجل الحصول على الخدمات 

.لمدینة الخروب

فقد جاءت النتائج المتعلقة بتنقالت السكان من . 2014فتبعا للتحقیق المیداني الثاني المنجز خالل 

كما یوضحھ الجدول . كحوصلة مدعمة للنتائج السابقة) تعلیم، صحة، إدارة(أجل مختلف المرافق 

.25رقم 

من أجل مختلف المرافق سكان مدینتي الخروب و ماسینیساتنقالت: 25جدول رقم 
).تعلیم، صحة، إدارة(

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیا

بلدیات أخرىقسنطینة
داخل الوالیة

غیر 
مصرح

المجموع

)جماعیة+ بناءات فردیة (مدینة الخروب 
221006326-288م.ف
%88.34-6.752.971.84100

)جماعیة+ بناءات فردیة ( المدینة الجدیدة ماسینیسا 
119421081305287م.ف
%41.4614.6337.634.531.74100

إجمالي مجال الدراسة
407421302311613م.ف
%66.396.8521.213.751.79100

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر
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:یتبین أنھ25بعد إستقراء الجدول رقم 

أي ( %90یوجد إكتفاء ذاتي كمي و نوعي للمرافق المنجزة بمدینة الخروب مادام قرابة -

الذین یتنقلون ظرفیا %6.75عدا . ال یجدون مبررات للتنقل نحو وجھة معینة) 88.34%

أو بإتجاه مدینة قسنطینة من أجل التقرب من بعض المرافق اإلنتقائیة ذات المستوى العالي 

الناذرة بمدینة الخروب مثل التجارة الراقیة، بعض اإلختصاصات الصحیة أو الخدمات 

.األخرى

%41.46أما المدینة الجدیدة ماسینیسا فال یمكنھا اإلستغناء عن مدینة الخروب بنسبة -

الذین یكتفون بالمرافق الموجودة بالمدینة الجدیدة %14.63عدا . %37.63و قسنطینة 

.على مستوى مدینتھمماسینیسا

مرافق الموجودة من إجمالي مجال الدراسة فھم یترددون على مختلف ال%73أما حوالي -

.بنفس المكان

.مما سبق ذكره تتأكد العالقة الوظیفیة األحادیة اإلتجاه بالنسبة للمدینة الجدیدة ماسینیسا-

التنقل من أجل التسوق-7

إن من أھم ما یخلق دینامیكیة بالمجال الحضري توفر الخدمات التجاریة و قد تم 

ة لكل من مدیة الخروب و المدینة الجدیدة اإلعتماد على التسوق بتحدید تنقالت السكان بالنسب

أخرى و موادائیة، خضر و فواكھ، لوازم منزلیةاأللبسة، مواد غذماسینیسا فیما یخص إقتناء 

.38و 37و الشكلین رقمي 26فتمثلت نتائج التحقیق المیداني كالتالي كما یوضحھ الجدول رقم 
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من أجل التسوقمدینتي الخروب و ماسینیسا تنقالت سكان إتجاه : 26جدول رقم 

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

المجموعمكان أخرقسنطینة

مدینــة الخــروب
2410229175645ألبسة
℅37.32035.5627.12100

53300112645مواد غذائیة
℅82.640017.36100

48500160645خضر و فواكھ
℅75.180024.82100

2240273148645لوازم منزلیة
℅34.79042.2522.96100

1602439863645مواد أخرى
℅24.813.7261.709.77100

المدینـة الجدیـدة ماسینیســا
33022140294ألبسة
℅11.34075.1913.47100

1989600294مواد غذائیة
℅67.2732.7300100

44219031294خضر و فواكھ
℅14.8674.46010.68100

433918725294لوازم منزلیة
℅14.7713.2763.428.54100

981512457294مواد أخرى
℅33.255.1642.1119.48100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر
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37شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

38شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

ألبسة  مواد غذائیة

%37

%830

%36

%27 %17

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: مدینة الخروب
مدینة الخروب

ألبسة مواد غذائیة

%11

%67

0

%33

%75

%13

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: المدینة الجدیدة ماسینیسا
مدینة الخروب
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37شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

38شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مواد غذائیة خضر و فواكھ لوازم منزلیة مواد أخرى

%83 %75

%35 %25

0
0

0
%4

0
0

%42 %62

%17 %25 %23
%10

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: مدینة الخروب
مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا قسنطینة مكان ألخر

مواد غذائیة خضر و فواكھ لوازم منزلیة مواد أخرى

%67

%15 %15
%33

%33

%74

%13

%5

0
0

%63 %42

0
%11 %9

%19

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: المدینة الجدیدة ماسینیسا
مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا قسنطینة مكان أخر
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37شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

38شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

مواد أخرى

%25

%4

%62

%10

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: مدینة الخروب
مكان ألخر

مواد أخرى

%33

%5

%42

%19

إتجاه تنقالت السكان من أجل التسوق: المدینة الجدیدة ماسینیسا
مكان أخر
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نستخلص بأن مدینة الخروب لھا حائط مشید یبین أنھ ال 26بعد إستقراء الجدول رقم 

توجد عالقة وظیفیة بین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا فیما یخص التسوق 

خاصة القاطنین بالقرب ( تسوق سكان مدینة الخروبتمثل %4بإستثناء نسبة ضئیلة 

التجاریة التالمحمن للحصول على مواد أخرى ) 03من الطریق السریع رقم 

فرغم أن مدینة الخروب تتمیز .المتواجدة بالسكنات الفردیة المحاذیة للطریق السریع

في التسوق للحصول على مواد سكانھا یعتمدونو مختلفة إال أن بقاعدة تجاریة ھامة 

قسنطینة مدینةعلى )ألبسة، لوازم منزلیة و مواد أخرى( لیست ذات إستھالك یومي

، %36( بالدرجة األولى و كذا التنقل ألماكن أخرى حیث سجلت النسب على التوالي

، أما فیما یخص الحصول على مواد )%10و %23، %27( و) %62و 42%

فقد كان توجھ سكان مدینة الخروب ) مواد غذائیة، خضر و فواكھ( ومي یذات إستھالك 

.)%25و %17( لى التوالي عالنسب تمثلحیثنحو أماكن أخرى

، حیث یتوجھ إلیھا أما المدینة الجدیدة ماسینیسا فلھا عالقة وظیفیة بمدینة الخروب

مواد غذائیة، خضر     ( السكان للتسوق سواء للحصول على مواد ذات إستھالك یومي 

ألبسة، لوازم ( أو مواد لیست ذات إستھالك یومي %15و %67بنسب ) و فواكھ

، كما أنھ یوجد %33و %15، %11حیث سجل على التوالي ) منزلیة و مواد أخرى

.)%19و %9، %13( أیضا تنقل ألماكن أخرى بنسب أقل 

قسنطینة ھي المھیمنة في تلبیة حاجیات سكان المدینة الجدیدة مدینةغیر أنھ تبقى

ألبسة، لوازم منزلیة       ( خاصة فیما یتعلق بمواد لیست ذات إستھالك یومي ماسینیسا 
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بحثا عن الجودة و األسعار التنافسیة حیث مثلت النسب على التوالي       ) و مواد أخرى

.38و 37يرقمینكما یوضحھ الشكل)%42و 63%، 75%( 

إن توجھ سكان مدینتي الخروب و ماسینیسا ألماكن أخرى یفسر بوجود أسواق و مرافق 

تجاریة أكثر أھمیة و قریبة و المتواجدة أساسا بالمدینة الجدیدة علي منجلي و كذا 

و للتأكید و التدقیق أكثر في ھذا نتناول فیما یلي نتائج التحقیق التكمیلي .بعین ملیلة

ت الحضریة الو الذي یبین التنق27الموضحة في الجدول رقم 2014المنجز خالل 

.لسكان مجال الدراسة للحصول على الخدمات التجاریة

)التجارة( من أجل التسوق لسكان مدینتي الخروب و ماسینیسا  التنقالت الحضریة : 27جدول رقم 

المدینة الجدیدة الخروب
ماسینیسا

ةدالمدینة الجدیقسنطینة
علي منجلي

بلدیات
أخرى

المجموع

)بنایات فردیة و جماعیة(مدینة الخروب 
21602099801326م.ف
%66.260.612.7630.060.30100

)بنایات فردیة و جماعیة( المدینة الجدیدة ماسینیسا 
20428114301297م.ف
%71.089.753.8314.980.35100

إجمالي مجال الدراسة
42030201410263م.ف
%68.524.893.2623.000.32100

2014تحقیق میداني أوت و سبتمبر : المصدر

مع ةمتقارب2014فإن نتائج التحقیق الذي قمنا بھ خالل شھري أوت و سبتمبرتكملة لما سبق ذكره

مع إختالف طفیف یعبر عن تحول المركزیة التجاریة . 2010نتائج التحقیق الذي أنجز خالل عام 

.الحالیة لمجال الدراسة
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ة لمدینة سیدة ، یتضح بأن المدینة المتروبولیة قسنطینة بدأت تفقد الرتب27من الجدول المرفق رقم 

La ville(مند عقود  prematiale ( في المجال التجاري مع بروز و نشأة أقطاب تجاریة ھامة

حیث یطرح . نذكر أھمھا المدینة الجدیدة علي منجلي و الخروب. بضاحیتھا الجنوبیة و الشرقیة

أم أن . ضواحیھاھل ھذه الظاھرة تعبر عن تكامل وظیفي بین المدینة المتروبولیة و: السؤال التالي

?األمر یتعلق بأقطاب تنافسیة

إذ أن .2014و یتأكد ھذا الطرح من خالل إستقراء نتائج التحقیق المیداني الذي قمنا بھ خالل سنة 

من إجمالي السكان لمجال الدراسة یترددون على مدینتي الخروب%91.5ما ال یقل عن 

ویمكن القول بأن وسائل النقل و إختناق ). %23( و المدینة الجدیدة علي منجلي ) 68.5%(

. مدینة قسنطینة قد ساھما بقسط معتبر في تغییر إتجاھات التدفقات السكانیة المرتبطة بالتجارة

كما یعبر عن إنكماش . و ھي ظاھرة حدیثة تعبر عن تراجع و تقھقر مجال نفوذ مدینة قسنطینة

بل . وذ مدینة متروبولیة كانت تھیمن وظیفیا و دون منافس في الشرق الجزائري منذ عدة عقودنف

سنة منذ نشأتھا، 15فقد أصبحت المدینة الجدیدة علي منجلي، رغم مرور حوالي أكثر من ذلك 

لسكان %15سكان مدینة الخروب و ) %30(عكس المدینة الجدیدة ماسینیسا، تستقطب ثلث 

و بالمقابل تمثل نسبة السكان الذین ال یغادرون المدینتین السالف ذكرھما . جدیدة ماسینیساالمدینة ال

فالظاھرة الجدیدة و . على التوالي%9.75و %68.5) الخروب و ماسینیسا( على التوالي 

لسكان القاطنین بمجال الدراسة و الذین للمركزیة التجاریة تتضح من خالل النسبة الضعیفة جدا ل

من سكان مدینة الخروب %2.76یترددون على مدینة قسنطینة، حیث تمثل ھذه النسبة 

.من سكان ماسینیسا%3.83و 
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غیر أن المدینة الجدیدة ماسینیسا، رغم إنطالق المشروع خالل نفس الفترة و المدینة الجدیدة علي 

و ھي بذلك . منھاف المرافق ال سیما التجاریةتعاني من نقص فاضح لمختلمنجلي، غیر أنھا

وقد ساھم في ھذه . %15و علي منجلي بنسبة قرابة %71تستنجد بمدینة الخروب بنسبة 

.عاملي القرب و السیاسة الطوعیة المعتمدةالظاھرة

للمركزیة التجاریة بقسنطینة فمن خالل ھذا التحقیق المیداني یتضح رسم المعالم الحدودیة الجدیدة

.و ھي إشكالیة جدیدة تستلزم الدراسة، العنایة و التدقیق من طرف الباحثین. الكبرى

التنقل من أجل قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ-8

إتجاه تنقالت سكان مدینتي الخروب و ماسینیسا لقضاء أوقات الفراغ: 28جدول رقم 
.و الترفیھ

مدینة 
الخروب

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

خارج قسنطینة
الوالیة

غیر
مصرح

المجموع

مدینة الخروب
433151026530645عدد األسر

℅67.132.3315.8110.084.65100
المدینة الجدیدة ماسینیسا

28621771116294عدد األسر
℅9.5221.0960.203.745.44100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر
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39شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب ) %26( أكثر من ربع ھستنتج أنن28بعد إستقراء الجدول رقم

.من أجل قضاء أوقات الفراغ و الترفیھخارج الوالیةوقسنطینةمدینةإلى یتوجھون 

كما یوضحھ .)%2( تتوجھ للمدینة الجدیدة ماسینیساجدا في حین أن نسبة ضئیلة 

.39الشكل رقم

الذین یترددون ) %60( سجلت نسبة تفوق النصف من سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 

القادمین من للسكان و اإلنتماء المجالي اإلرتباط و ھذا ما یفسر . على مدینة قسنطینة

التي تمثل ماسینیسا یدة سكان المدینة الجدأما باقي . باألحیاء األصلیةمدینة قسنطینة 

.لمدینة الخروب و خارج الوالیةفھم یتوجھون ) %14(نسبتھم 

مدینة الخروب المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

%67

%2
%10

%21

إتجاه تنقالت السكان : مدینتي الخروب و ماسینیسا
لقضاء أوقات الفراغ و الترفیھ
مدینة الخروب
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39شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب ) %26( أكثر من ربع ھستنتج أنن28بعد إستقراء الجدول رقم

.من أجل قضاء أوقات الفراغ و الترفیھخارج الوالیةوقسنطینةمدینةإلى یتوجھون 

كما یوضحھ .)%2( تتوجھ للمدینة الجدیدة ماسینیساجدا في حین أن نسبة ضئیلة 

.39الشكل رقم

الذین یترددون ) %60( سجلت نسبة تفوق النصف من سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 

القادمین من للسكان و اإلنتماء المجالي اإلرتباط و ھذا ما یفسر . على مدینة قسنطینة

التي تمثل ماسینیسا یدة سكان المدینة الجدأما باقي . باألحیاء األصلیةمدینة قسنطینة 

.لمدینة الخروب و خارج الوالیةفھم یتوجھون ) %14(نسبتھم 

المدینة الجدیدة 
ماسینیسا

قسنطینة خارج الوالیة غیر مصرح

%16
%10

%5

%21

%60

%4 %5

إتجاه تنقالت السكان : مدینتي الخروب و ماسینیسا
لقضاء أوقات الفراغ و الترفیھ
مدینة الخروب المدینة الجدیدة ماسینیسا
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39شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب ) %26( أكثر من ربع ھستنتج أنن28بعد إستقراء الجدول رقم

.من أجل قضاء أوقات الفراغ و الترفیھخارج الوالیةوقسنطینةمدینةإلى یتوجھون 

كما یوضحھ .)%2( تتوجھ للمدینة الجدیدة ماسینیساجدا في حین أن نسبة ضئیلة 

.39الشكل رقم

الذین یترددون ) %60( سجلت نسبة تفوق النصف من سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 

القادمین من للسكان و اإلنتماء المجالي اإلرتباط و ھذا ما یفسر . على مدینة قسنطینة

التي تمثل ماسینیسا یدة سكان المدینة الجدأما باقي . باألحیاء األصلیةمدینة قسنطینة 

.لمدینة الخروب و خارج الوالیةفھم یتوجھون ) %14(نسبتھم 

غیر مصرح

%5
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:خالصة المبحث األول

إن الممول األول بالتدفقات السكانیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا ھي مدینة قسنطینة 

مدینتي فالمدینة الجدیدة ماسینیسا تحت ھیمنة بالدرجة األولى و مدینة الخروب بأقل حدة 

و قد وزعت الفئات كما أن توزیع الفئات المھنیة اإلجتماعیة كان مقبول . قسنطینة و الخروب

تماعي مقبول وفق سیاسة طوعیة لإلسكان معتمدة من طرف السلطات توزیع مھني إج

.العمومیة

ال تزال مدینة قسنطینة تمارس وظیفتھا كسیدة لكونھا ال تزال تسیطر على 

.العمالة بإقلیمھا فھي تمثل قطب جاذب للعمالة بالنسبة لمدینتي الخروب و ماسینیسا

خدمات من توفر ما یتبعا لإختلفت تنقالت سكان مدینتي الخروب و ماسینیسا

إذ أن سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا یتنقلون لمدینة الخروب من أجل الحصول . بالمدینتین

في حین أن . على الخدمات الصحیة و اإلداریة و كذا من أجل التسوق و قضاء أوقات الفراغ

یتنقلون للمدینة سكان مدینة الخروب یكتفون بالخدمات المتوفرة على مستوى مدینتھم و ال 

.الجدیدة ماسینیسا

فالعالقة الوظیفیة بین المدینتین المدروستین عموما أحادیة إذ أن المدینة الجدیدة 

.ماسینیسا مرتبطة وظیفیا بمدینة الخروب و العكس غیر صحیح
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العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا: المبحث الثاني

مرتبط إما بغیاب إن تنقالت سكان كل من مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا 

بإتجاه بین ھاتین المدینتین أو مما یستدعي تنقل السكان ،بأحد المدینتین المدروستینبعض الخدمات

عن البحثفي ربماتتمثل لھذه التنقالتأخرىھناك دوافع توجد أو أنھ. لتلبیة حاجیاتھممجال أخر 

.و قد یكون عامل التعود وحده كافي لذلكللحصول علیھاأقل تكلفةاألفضل للخدمات و وعیة الن

مدینتي الخروب       فمن خالل دراسة موضوعنا ھذا نھتم بقیاس العالقة الوظیفیة بین 

مدینةأي ما تقدمھ كل للمدینتین المدروستینمن خالل مقارنة اإلحتیاجات الوظیفیة و ماسینیسا

....من خدمات للثانیة

و العكس صحیح المدینتینبین لسكان اتنقالت فالعالقة الوظیفیة قائمة كلما كانت ھناك 

.أي إذا لم یكون ھناك تنقالت للسكان فإنھ ال توجد عالقة وظیفیة

I-ما توفره مدینة الخروب من خدمات لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا

تربط  بین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا عالقة وظیفیة فیما تقدمھ مدینة 

سكان المدینة ما یعبر عن ذلك تنقالت الخروب لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا من خدمات، و 

حیث تمثلت .الخدمات و قضاء حاجاتھمھذه الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب للحصول على 

حسب ما النسب المعبرة عن الخدمات التي تقدمھا مدینة الخروب لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 

.29یوضحھ الجدول التلخیصي رقم 
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من أجل مدینة الخروب نحو تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا : 29جدول رقم 
مختلف الخدماتالحصول على 

خدمات 
إداریة

خدمات العمل
صحیة

خدمات 
تجاریة

أوقات الفراغ    
و الترفیھ

و الدراسة
التكوین المھني

مدینــة الخــروب
℅38.7232.153128.3010.256

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

40شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

ھ یوجد عالقة وظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا أننستنتج 29بعد إستقراء الجدول رقم 

مدینة الخروب من خدمات للمدینة الجدیدة ھمن منطلق ما تقدمفي شقھا األول أي و ھي تعد ھامة 

: ماسینیسا حیث نجد

یعتمد سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على الخدمات اإلداریة التي تقدمھا مدینة الخروب -

روب تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخمن %39بنسبة معتبرة تمثل 

حیث تتوفر ھذه األخیرة على عدد ھام من التجھیزات اإلداریة ، ھذه الخدماتللحصول على

39%
32%

الخدمات التي تقدمھا مدینة الخروب لسكان
المدینة الجدیدة ماسینیسا

خدمات إداریة

خدمات تجاریة
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من أجل مدینة الخروب نحو تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا : 29جدول رقم 
مختلف الخدماتالحصول على 

خدمات 
إداریة

خدمات العمل
صحیة

خدمات 
تجاریة

أوقات الفراغ    
و الترفیھ

و الدراسة
التكوین المھني

مدینــة الخــروب
℅38.7232.153128.3010.256

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

40شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

ھ یوجد عالقة وظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا أننستنتج 29بعد إستقراء الجدول رقم 

مدینة الخروب من خدمات للمدینة الجدیدة ھمن منطلق ما تقدمفي شقھا األول أي و ھي تعد ھامة 

: ماسینیسا حیث نجد

یعتمد سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على الخدمات اإلداریة التي تقدمھا مدینة الخروب -

روب تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخمن %39بنسبة معتبرة تمثل 

حیث تتوفر ھذه األخیرة على عدد ھام من التجھیزات اإلداریة ، ھذه الخدماتللحصول على

مدینة الخروب

32% 31%
28%

10%
6%

الخدمات التي تقدمھا مدینة الخروب لسكان
المدینة الجدیدة ماسینیسا

العمل خدمات صحیة

قضاء اوقات الفراغ و الترفیھ الدراسة و التكوین المھني
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من أجل مدینة الخروب نحو تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا : 29جدول رقم 
مختلف الخدماتالحصول على 

خدمات 
إداریة

خدمات العمل
صحیة

خدمات 
تجاریة

أوقات الفراغ    
و الترفیھ

و الدراسة
التكوین المھني

مدینــة الخــروب
℅38.7232.153128.3010.256

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

40شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

ھ یوجد عالقة وظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا أننستنتج 29بعد إستقراء الجدول رقم 

مدینة الخروب من خدمات للمدینة الجدیدة ھمن منطلق ما تقدمفي شقھا األول أي و ھي تعد ھامة 

: ماسینیسا حیث نجد

یعتمد سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على الخدمات اإلداریة التي تقدمھا مدینة الخروب -

روب تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخمن %39بنسبة معتبرة تمثل 

حیث تتوفر ھذه األخیرة على عدد ھام من التجھیزات اإلداریة ، ھذه الخدماتللحصول على

الدراسة و التكوین المھني
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المدینة الجدیدة في حین أن .المتمثلة اساسا في البنوك و مختلف الھیئات اإلداریةو الخدماتیة 

فمثال فیما یتعلق بالحالة المدنیة الحالي لمثل للتجھیزات اإلداریة، ماسینیسا تفتقد في الوقت

أو بمدینة قسنطینةبمدینة للسكان فللحصول على شھادات المیالد تبقى ھذه الخدمة مرتبطة 

ادمین من قسنطینة  لمدینة القالخروب بعد ما حولت معطیات الحالة المدنیة للسكان

ة الخروب للحصول یتنقلون لمدینماسینیسا مما جعل معظم سكان المدینة الجدیدة .الخروب

.مثل ھذه الخدماتلى ع

ح المتواجدة بھا و المركز و المصالكالدائرة إداریةتجھیزات كما أن مدینة الخروب تتوفر على 

ال یوجد بھا مثل ھذه التجھیزات بغض في حین أن المدینة الجدیدة ماسینیسا ،إلخ.... المالي

فالمدینة الجدیدة تابعة إداریا لمدینة . البلديبرید و المواصالت و الفرع النظر عن مركز ال

.الخروب

تتمثل الخدمات التي تقدمھا مدینة الخروب لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا من نسبةثاني إن -

بالنسبة للتحقیق %30و ) 2010(بالنسبة للتحقیق األةل ℅36حیث قدرت ب في العمل 

مدینة بإتجاهتنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا لبر ھذه النسبة ، فتعت)2014( التكمیلي 

خاصة و أن ،و ھذا نظرا لما توفره مدینة الخروب من مناصب شغلأیضا الخروب ھامة 

حافظتفمن ثم . توسع مدینة الخروب بعد تشبعھا أصبح موجھ نحو المدینة الجدیدة ماسینیسا

.اصب شغلھم بمدینة الخروبھذه الفئة من سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على من

إلحتوائھا على بنیة تجاریة ھامة من محالت تجاریة مناصب شغل وفر مدینة الخروبتكما 

التي توفر بھا، وو منطقة النشاطات شیھاني بشیر و كذا تواجد العدید من التجھیزات
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وحدات الالعدید من الشركات اإلقتصادیة وباإلضافة لوجود، بدورھا مناصب عمل

و غیرھا ....OAIC ،PMOنتاجیة كدیوان الوطني للحبوب الجافة اإل

و ما یوفره من مناصب بالمدینةدون أن ننسى أن نذكر دور السوق األسبوعي المتواجد 

.المدینتین الخروب و ماسینیساشغل للكثیر من سكان 

الخروب لسكان توفرھا مدینة التي یأتي في المرتبة الموالیة أي الثالثة الخدمات الصحیة -

℅31اتللحصول على ھذه الخدمنسبة تنقل السكان بلغت إذالمدینة الجدیدة ماسینیسا

من خاللھاتحققالتي الصحیة بمدینة الخروب المرافقو ھذا راجع لتوفر عدد ھام من 

لتتعدى ھذه التغطیة سع حسب تخصصھاومستوى أإلى المدینةلسكانلخدمة الجواریة ا

كدیوان إنتاج األعضاء الصناعیة (لتغطي المستوى الجھويالمدینتین المدروستین حدود 

ONAAPHو مستشفى المدینة محمد بوضیاف(.

العمومي، نجد للقطاع الخاص أیضا دور إلى الخدمات الصحیة التي یوفرھا القطاع ضف

عیادات طبیة خاصة منھا العیادة الطبیة بالمدینةتوجدحیث ھام في توفیر الخدمات الصحیة 

واسع یتعدى و التي تغطي خدماتھا مجال المدینةماسینیسا المتواجدة بالجھة الشمالیة من 

عدد ھام من العیادات الطبیة المتخصصة المدینتین المدروستین، كما یتوفر بمدینة الخروب 

.إلخ......في أمراض القلب، التنفس، أمراض النساء 

في المرتیة الرابعة الخدمات التجاریة التي توفرھا مدینة الخروب لسكان المدینة تأتي -

مدینة الخروبإلى ماسینیسا حیث قدرت نسبة تنقل سكان المدینة الجدیدة ،الجدیدة ماسینیسا

لسكان للحصول على مختلف اكنسبة متوسطة لمختلف تنقالت ،%28ب للحصول علیھا

إقتناء المالبس، المواد ( سواء كانت ذات إستھالك یومي أم الالخدمات التجاریة
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حیث تتمیر مدینة الخروب ،)و مواد أخرىالغذائیة،الخضر و الفواكھ، لوازم منزلیة

كما متنوعة من المحالت التجاریة التي تقدم خدمات فیوجد عدد ھام ،تھا منذ القدیمبدینامیكی

المیزة فعرفت بمطاعم هھذالمدینةى على مما أضف،جذب تجاريفلھا بذلك و كیفا 

ما یعرف بالمركز القدیم للمدینةیتوفر.و غیرھا......المشویات ، الزالبیة، المثلجات 

مركز كو ، الصافیةالتجارة التجارة الخدماتیة و محالتعدد ھام من) village( بالفالج 

سوق ( عدد ھام من محالت التجاریة مسكن أین یتواجد أیضا1600نجد نھجللمدینةثاني 

......)مسكن، مركز تجاري الرجاء، مركز التجاري الجنة، المعرض1600مغطى 

لما یوفره ھذا مدینة الخروب بالسوق األسبوعي یقصد سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا كما

.و غیرھا..... األخیر من سلع مختلفة و خضر و فواكھ 

تأتي في المرتبة الخامسة خدمات متعلقة بقضاء أوقات الفراغ و الترفیھ حیث یتوجھ سكان -

.%10تمثل محدودةالمدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب بنسبة 

الخدمات التعلیمیة التي توفرھا مدینة الخروب لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا و أخیرا تأتي-

℅6جدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب ب ت سكان المدینة الالحیث قدر متوسط نسبة تنق

كل من الثانویة الجدیدة و متقنة الشیخ فتواجد، )الطور الثانوي و التكوین المھني بتعیلم ( 

مدینة الخروب بمحاداة الطریق الطریق السریع  بالجھة الجنوبیة الشرقیة منبیوض 

سكان المدینة تنقلجعل من عامل القرب سببا في ،ماسینیسامدینتي الخروب والفاصل بین 

للدراسة بھذه المؤسسات التعلیمیة باإلضافة قاطني التحصیصاتالجدیدة ماسینیسا خاصة 

.إلنفراد متقنة الشیخ بیوض بالتخصص التقني
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مركزین للتكوین المھنيفمدینة الخروب تتوفر على أما فیما یخص التكوین المھني 

لحصول على لھذه المرافق لسكان المدینة الجدیدة ماسینیساتمھین إضافة لمعھد، یتنقل و ال

للتخصصات ذلك راجع . التكوین المھني رغم وجود مركز بالمدینة الجدیدة ماسینیسا

.المعھدالسیما ما یقدمھ المدرسة بھذه المراكز

II- الخروبمدینة خدمات لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا منما توفره

العالقة الوظیفیة بین مدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا في شقھا الثاني إن 

نلخصھا في ینة الخروب من خدمات بما توفره المدینة الجدیدة ماسینیسا بدورھا لسكان مد

:30الجدول رقم 

المدینة الجدیدة ماسینیساإلىتنقالت سكان مدینة الخروب : 30رقم تلخیصيجدول

خدماتالعملتنقالت
تجاریة

قضاء أوقات 
الفراغ و الترفیھ

دراسة و 
تكوین مھني

خدمات 
صحیة

خدمات 
إداریة

مدینــة الخــروب
℅14.783.722.331.0800

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر
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41شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

نستنتج أن العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا 30بعد إستقراء الجدول رقم 

أي ما تقدمھ المدینة الجدیدة ماسینسا لمدینة الخروب من خدمات یعتبر أیضا أحادیة اإلتجاه

. من خدماتالخروب لسكان المدینة الجدیدة ماسینیساما تقدمھ مدینة بغیر ھام مقارنة 

مدینة الخروب و التي المدینة الجدیدة ماسینیسا لسكان توفرھافبإستثاء مناصب الشغل التي 

بإتجاه المدینة تنقالت سكان مدینة الخروب تمثلإذأھمھا بقطاع التعلیم، اإلدارة و التجارة

.41كما یوضحھ الشكل رقم %15نسبة من أجل العملالجدیدة ماسینیسا

ال توجد عالقة وظیفیة بین و علیھفالمدینة الجدیدة ماسینیسا ال توفر لسكان الخروب خدمات 

تنقالت على التوالي %2و %4النسب إذ تمثل. المدینة الجدیدة ماسینیسا و مدینة الخروب

الخدمات التجاریة و كذا سكان مدینة الخروب نحو المدینة الجدیدة ماسینیسا للحصول على 

للمرافق التجاریة الموجودة بالمدینة الجدیدة أما بالنسبة . قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ

15%

الخدمات التي تقدمھا المدینة الجدیدة ماسینیسا 
لسكان مدینة الخروب 

العمل

دراسة و تكوین مھني
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4%
2%

1% 0 0

الخدمات التي تقدمھا المدینة الجدیدة ماسینیسا 
لسكان مدینة الخروب 

خدمات تجاریة قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ

دراسة و تكوین مھني خدمات صحیة خدمات إداریة
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خدمات إداریة
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المحادیة للطریق السریع التي تشمل على السكنات تعتبر منطقة السكنات الفردیة ماسینیسا 

.أكثر دینامیكیة تجاریة من باقي مناطق المدینة الجدیدة03رقم 

فیما یخص الخدمات الصحیة و كذا الخدمات اإلداریة فال توجد عالقة وظیفیة بین المدینة أما 

.الجدیدة ماسینیسا و مدینة الخروب
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:خالصة المبحث الثاني

في شقین أي ما توفره مدینة العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا تتبلور 

و كشق ثاني ما توفره المدینة الجدیدة ماسینیسا .ماسینیساالخروب من خدمات لسكان المدینة الجدیدة 

و قد تبین أن ھذه العالقة الوظیفیة قائمة بشقھا األول حیث یعتمد . من خدمات لسكان مدینة الخروب

فتعتبر نسبة . سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب في تلبیة متطلباتھم بنسب متفاوتة

الخدمات اإلداریة، لتمثل ثاني نسبة العمل، فالخدمات الصحیة ثم الخدمات معتبرة تمثل ℅39

.التجاریة و أخیرا فیما یتعلق بقضاء أوقات الفراغ و الدراسة

في حین أن مدینة الخروب ال تعتمد على ما توفره المدینة الجدیدة ماسینیسا من خدمات 

التنقالتلخروب نحو المدینة الجدیدة بإستثناء و ھذا ما ترجمتھ النسب الضئیلة لتنقالت سكان مدینة ا

من أجل  العمل إذ یتردد سكان مدینة الخروب على المدینة الجدیدة یومیا للعمل حیث مثلت النسبة 

15℅ .
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ترددات السكان للحصول على مختلف الخدمات: المبحث الثالث

مدى تنقلھم للحصول على مختلف الخدمات على مجال ماة المدینتعبر ترددات سكان 

عنصر ھام للتعرف على طبیعة العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا، فكثرة تردد فھي

ضرورة تنقل السكان مثو من بالمدینة التانیةلى مدینة یبین النقائص في الخدماتالسكان ع

ین فقد یعد ھذا األخیر إیجابي بخلق تكامل و كذا اإلرتباط الوظیفي بین المدینت.للحصول علیھا

.العالقة الوظیفیة ذات طرف واحدو علیھ تكون.یشكل عبئإذا كان وظیفي أو یعتبر سلبي 

تقدیم الخدمات لسكانھا بمثابة مجال سكني للنوم على إذا كانت غیر قادرة المدینة تعتبرو حیث 

.فقط

I- ماسینیسا على مدینة الخروبسكان المدینة الجدیدة ترددات

إلستبیاناسینیسا على نتائج اإعتمدنا في تحدید ترددات سكان المدینة الجدیدة م

.31رقم جدول الو تنقالت السكان و قد تحصلنا على النتائج المبینة في 2010المنجز خالل عام 

ماسینیسا على مدینة الخروبترددات سكان المدینة الجدیدة : 31جدول رقم 

ترددات 
السكان

المجموعموسمیةشھریةأسبوعیةیومیة

144103641294عدد األسر
℅49.1234.892.0413.95100

2010تحقیق میداني أفریل 
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42شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

نستنتج أن تقریبا نصف ترددات سكان المدینة الجدیدة 31بعد إستقراء الجدول رقم 

و ھي تنقالت . 42كما یوضحھ الشكل رقم ) %49( ماسینیسا على مدینة الخروب یومیة 

أكثر من لتأتي في المرتبة الثانیة الترددات األسبوعیة حیث مثلت . لعمل و الدراسةاسكان 

و ھي تشمل تنقالت سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب من ) %35( ثلثال

.أجل التسوق

السكان في یتنقلحیث %14لتأتي في المرتبة الثالثة الترددات الموسمیة التي قدرت ب 

.ت اإلستثنائیة و عند الحاجة للحصول على بعض الخدماتالحاال

.%2أخیرا تأتي نسبة الترددات الشھریة ب نسبة ضئیلة تقدر ب و 

أسبوعیة
35%

شھریة
2%

ترددات سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب
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یومیة
49%

أسبوعیة
35%

شھریة
2%

موسمیة
14%

ترددات سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب
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II-ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة الجدیدة ماسینیسا

فیما یخص ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة الجدیدة ماسینیسا فقد كانت أما 

أي ترددات سكان المدینة الجدیدة على مدینة الخروب و ھذا تبعا لتنقالت ىأقل أھمیة من األول

.43و الموضحة في الشكل رقم 32النتائج المدونة في الجدول رقم السكان و قد تحصلنا على 

ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة الجدیدة ماسینیسا: 32جدول رقم 

المجموعموسمیةشھریةأسبوعیةیومیةترددات السكان
465232155645عدد األسر 

℅72.093.570.3124.03100
2010تحقیق میداني أفریل 

43شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

أسبوعیة
3%

شھریة
2%

ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة االجدیدة ماسینیسا
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43شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

یومیة
76%

موسمیة
19%

ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة االجدیدة ماسینیسا
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ترددات سكان مدینة الخروب على المدینة االجدیدة ماسینیسا
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نستنتج أن الترددات الیومیة لسكان مدینة الخروب على المدینة 32بعد إستقراء الجدول رقم 

تنقالت الو ھي تخص . 43كما یوضحھ الشكل رقم %76الجدیدة ماسینیسا ھامة تقدر ب 

قة الوظیفیة بین مدینة الخروب الكون ھذا األخیر السبب الرئیسي في العمن أجل العمل

.الجدیدة ماسینیساو المدینة 

و ھي تخص التنقالت %19لتأتي في المرتبة الثانیة الترددات الموسمیة التي تمثل نسبة 

لتلیھا الترددات األسبوعیة حیث .من أجل التجارةال سیما للحصول على أغراض أخرى

.%2و أخیرا الترددات الشھریة بنسبة . %3سجلت نسبة 

III-نسبة اإلرتباط الوظیفي:

تعرضنا من خالل الفقرات السابقة إلى العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب 

ظیفیة لكل حتیاجات الوإستعاب اإلم ثمن خالل تنقالت سكان المدینتین و من بشقیھا و ماسینیسا 

كشق یسا لیتم حساب اإلرتباط الوظیفي لمدینة الخروب بالمدینة الجدیدة ماسین.مدینة بالنسبة للثانیة

اإلرتباط الوظیفي للمدینة الجدیدة ماسینییسا بمدینة الخروب كشق لھذه العالقة الوظیفیة و كذا أول

عمل، دراسة و تكوین (و ذلك تبعا للمعاییر المعتمد علیھا في قیاس ھذه العالقة الوظیفیةثاني 

عتمدنا على ھذه المعاییر و قد إ). ، قضاء أوقات الفراغ و الترفیھاإلدارة، التجارة، الصحةمھني، 

في حساب اإلرتباط الوظیفي للمدینتین المدروستین      بجمع نسب معاییر قیاس العالقة الوظیفیة 

لكل من مدینتي الخروب و ) عدد معاییر قیاس العالقة الوظیفیة( 6و قسمة المجموع على 

:ماسینیسا كالتالي
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%+ لطور الثانوي و التكوین المھني الدراسة با%+العمل %= نسبة اإلرتباط الوظیفي 

.6/ قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ%+ الخدمات اإلداریة %+ التسوق %+ الخدمات الصحیة 

.21و الموضحة في الخریطة رقم 33في الجدول رقم الملخصةو قد تحصلنا على النتائج 

ماسینیسامدینتي الخروب و بین نسبة اإلرتباط الوظیفي : 33جدول رقم

المدینة الجدیدة ماسینیسامدینة الخروبالوظیفة
%32%15العمل 

%6%1الدراسة بالطور الثانوي و التكوین المھني
%031الصحةالخدمات 

%28%4التسوق
%039الخدمات اإلداریة

%10%2قضاء أوقات الفراغ و الترفیھ
%24.33%3.67العالقة الوظیفیة

.2010نتائج التحقیق المیداني أفریل : مصدر

العالقة الوظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا لیست نستنتج أن 33بعد إستقراء الجدول رقم 

الجدیدة ماسینیسا حیث أن مدینة الخروب ال تعتمد على المدینة. متكاملة و ال متكافئة في شقیھا

لتقدیم مختلف الخدمات لسكانھا بإستثناء العمل و علیھ فإن اإلرتباط الوظیفي لمدینة الخروب 

.%4بالمدینة الجدیدة ماسینیسا ضعیف قدر ب تقریبا 

، %24في حین أن اإلرتباط الوظیفي للمدینة الجدیدة ماسینیسا بمدینة الخروب ھام حیث قدر ب 

القة الوظیفیة بین المدینة الجدیدة ماسینیسا و مدینة الخروب ھامة إذ تعتمد و ھذا یعني أن الع

أن وعلیھ فالمدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب في تقدیم مختلف الخدمات بنسب متباینة، 

.و ھي تعد إمتداد طبیعي لھاالمدینة الجدیدة ماسینیسا تابعة وظیفیا لمدینة الخروب
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:المبحث الثالثخالصة 

یومیة و أسبوعیة ما إن ترددات سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا على مدینة الخروب 

یؤكد تنقالت سكان المدینة  الجدیدة ماسینیسا إلى المدینة الخروب للحصول على الخدمات الصحیة          

تنقالت سكان مدینة ناء العكس یكاد ینعدم بإستثفي حین أن. و اإلداریة و التجاریة و للعمل أیضا

العملمن أجلالخروب إلى المدینة الجدیدة 

تعبر نسبة اإلرتباط الوظیفي على مدى إرتباط المدینتین من خالل العالقة الوظیفیة      

فالمدینة الجدیدة ماسینیسا مرتبطة وظیفیا بمدینة الخروب . و ما تحویھ من تبادالت وظیفیة

غیر اإلرتباط الوظیفي لمدینة الخروب و المدینة الجدیدة ماسینیسا فنسبة. و العكس غیر صحیح

بحیث أنھا تكاد تنعدم بنسبة إلرتباط مدینة الخروب بالمدینة . متكافئة في شقي ھذه العالقة الوظیفیة

نة الجدیدة تعد فالمدی. و تعد ھامة بالنسبة إلرتباط ھذه األخیر بمدینة الخروب. الجدیدة ماسنیسا

.فال تحقق بذلك إستقاللیتھا و بعیدة عن خلق مجال تنافسي. إمتداد طبیعي لمدینة الخروب
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بین مدینتي الخروب و ماسینیساتنقل السكانالوسائل المستعملة ل:الرابعالمبحث 

و خارجھ، تفعیل و تسھیل حركیة السكان داخل المجاللتعتبر وسائل النقل حلقة ھامة 

:مدینتي الخروب و ماسینیسا یتم بواسطةفتنقالت سكان 

حافلة و سیارة األجرة :النقل الجماعي-

سیارة خاصة -

)fraude( باإلضافة للتنقل بواسطة سیارة نقل غیر شرعي -

إن إتصال مجالي مدینتي الخروب و ماسینیسا التنقل مشیا على األقدام بحكم عامل القرب -

.السكان بین المدینتین یكون مشیا على األقدام أیضا بحكم عامل القربجعل تنقالت 

I- إلى مدینة الخروبماسینیسا تنقالت سكان المدینة الجدیدة:

تنقالت سكان المدینة الجدیدة إلى مدینة الخروب في الوسائل المستعملة في نلخص

.44كما یوضحھ الشكل 34الجدول رقم 

بإتجاه سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا تالمستعملة في تنقالالوسائل :34جدول رقم
.مدینة الخروب

مشي على التنقل
األقدام

بإستعمال 
حافلة

سیارة 
خاصة

سیارة 
أجرة

سیارة نقل 
غیر شرعي

غیر 
مصرح

المجموع

13593296427294العدد
℅46.1831.549.741.981.479.09100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر
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44شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل 

نستنتج أن تقریبا نصف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا یتنقلون 34بعد إستقراء الجدول رقم 

. إلى مدینة الخروب مشیا على األقدام كون أنھ ال یفصل بین المدینتین سوى الطریق السریع

.حیث تشمل النقل بالحافلة%32لتقدر النسبة الثانیة ب 

كما یوضحھ الشكل رقم %10لتأتي في المرتبة الثالثة التنقل بإستعمال سیارة خاصة بنسبة 

و أخیرا یستعمل سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا في تنقالتھم إلى مدینة الخروب سیارة . 44

.%1و %2أجرة و سیارة نقل غیر شرعي حیث قدرت النسب على التوالي 

10%
2%

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 
في تنقالتھم إلى مدینة الخروب

إستعمال الحافلة

سیارة أجرة
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44شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل 

نستنتج أن تقریبا نصف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا یتنقلون 34بعد إستقراء الجدول رقم 

. إلى مدینة الخروب مشیا على األقدام كون أنھ ال یفصل بین المدینتین سوى الطریق السریع

.حیث تشمل النقل بالحافلة%32لتقدر النسبة الثانیة ب 

كما یوضحھ الشكل رقم %10لتأتي في المرتبة الثالثة التنقل بإستعمال سیارة خاصة بنسبة 

و أخیرا یستعمل سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا في تنقالتھم إلى مدینة الخروب سیارة . 44

.%1و %2أجرة و سیارة نقل غیر شرعي حیث قدرت النسب على التوالي 

46%

32%

2% 1% 9%

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 
في تنقالتھم إلى مدینة الخروب

إستعمال الحافلة مشي على األقدام سیارة خاصة

سیارة نقل غیر شرعي غیر مصرح
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44شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل 

نستنتج أن تقریبا نصف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا یتنقلون 34بعد إستقراء الجدول رقم 

. إلى مدینة الخروب مشیا على األقدام كون أنھ ال یفصل بین المدینتین سوى الطریق السریع

.حیث تشمل النقل بالحافلة%32لتقدر النسبة الثانیة ب 

كما یوضحھ الشكل رقم %10لتأتي في المرتبة الثالثة التنقل بإستعمال سیارة خاصة بنسبة 

و أخیرا یستعمل سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا في تنقالتھم إلى مدینة الخروب سیارة . 44

.%1و %2أجرة و سیارة نقل غیر شرعي حیث قدرت النسب على التوالي 

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا 
في تنقالتھم إلى مدینة الخروب
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II- المدینة الجدیدة ماسینیساتنقالت سكان مدینة الخروب إلى:

الوسائل المستعملة في تنقالت سكان مدینة الخروب إلى المدینة الجیدة ماسینیسانلخص 

.35في الجدول رقم 

مدینة الخروب بإتجاه المدینة الوسائل المستعملة في تنقالت سكان : 35جدول رقم
الجدیدة ماسینیسا

مشي على الالتنقل
األقدام

بإستعمال 
الحافلة

سیارة 
خاصة

سیارة 
أجرة

سیارة نقل 
غیر شرعي

غیر 
مصرح 

المجموع

24320887261962645العدد
℅37.6732.2513.494.032.959.61100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

45شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب یتنقلون إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا نستنتج أن 35بعد إستقراء الجدول رقم 

، لتلیھا %32و %38قدام و بإستعمال الحافلة حیث سجلت النسب على التوالي مشیا على األ

.ستعمال سیارة خاصةإتمثل تنقالت السكان ب%13نسبة 

13%

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان مدینة الخروب 
في تنقالتھم إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا

مشي على األقدام

سیارة أجرة
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II- المدینة الجدیدة ماسینیساتنقالت سكان مدینة الخروب إلى:

الوسائل المستعملة في تنقالت سكان مدینة الخروب إلى المدینة الجیدة ماسینیسانلخص 

.35في الجدول رقم 

مدینة الخروب بإتجاه المدینة الوسائل المستعملة في تنقالت سكان : 35جدول رقم
الجدیدة ماسینیسا

مشي على الالتنقل
األقدام

بإستعمال 
الحافلة

سیارة 
خاصة

سیارة 
أجرة

سیارة نقل 
غیر شرعي

غیر 
مصرح 

المجموع

24320887261962645العدد
℅37.6732.2513.494.032.959.61100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

45شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب یتنقلون إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا نستنتج أن 35بعد إستقراء الجدول رقم 

، لتلیھا %32و %38قدام و بإستعمال الحافلة حیث سجلت النسب على التوالي مشیا على األ

.ستعمال سیارة خاصةإتمثل تنقالت السكان ب%13نسبة 

38%

32%

13%

4%
3% 10%

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان مدینة الخروب 
في تنقالتھم إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا

مشي على األقدام بإستعمال الحافلة سیارة خاصة

سیارة أجرة سیارة نقل غیر شرعي غیر مصرح
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II- المدینة الجدیدة ماسینیساتنقالت سكان مدینة الخروب إلى:

الوسائل المستعملة في تنقالت سكان مدینة الخروب إلى المدینة الجیدة ماسینیسانلخص 

.35في الجدول رقم 

مدینة الخروب بإتجاه المدینة الوسائل المستعملة في تنقالت سكان : 35جدول رقم
الجدیدة ماسینیسا

مشي على الالتنقل
األقدام

بإستعمال 
الحافلة

سیارة 
خاصة

سیارة 
أجرة

سیارة نقل 
غیر شرعي

غیر 
مصرح 

المجموع

24320887261962645العدد
℅37.6732.2513.494.032.959.61100

2010تحقیق میداني أفریل : المصدر

45شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

سكان مدینة الخروب یتنقلون إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا نستنتج أن 35بعد إستقراء الجدول رقم 

، لتلیھا %32و %38قدام و بإستعمال الحافلة حیث سجلت النسب على التوالي مشیا على األ

.ستعمال سیارة خاصةإتمثل تنقالت السكان ب%13نسبة 

وسائل النقل المستعملة من طرف سكان مدینة الخروب 
في تنقالتھم إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا
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و أخیرا یتنقل سكان الخروب إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا بإستعمال سیارة أجرة و سیارة نقل غیر 

.45كما یوضحھ الشكل رقم . %3و %4شرعي حیث مثلت على التوالي النسب 

III-مشاكل النقل بمدینتي الخروب و ماسینیسا

ال سیما النقل الجماعي فیما یخص النقلراء السكان أإعتمدنا في ھذه الفقرة على 

حیث تمثلت مشاكل النقل . من طرف سكان المدینتین المدروستینبالحافلة لكونھ األكثر إستعماال 

:أساسا في

.المواقفالحافلة في طول إنتظار -

مدینتي الخروب          طول مدة توقف الحافلة في المواقف مما یطیل من مدة كل رحلة بین -

.او ماسینیس

.تزاحم داخل الحافلة مما یسبب إزعاج للركاب-

.عدم تھیئة معظم نقاط الوقوف-

.47و 46و الشكلین رقمي 36و علیھ كانت نتائج كما یوضحھ الجدول رقم 
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أراء سكان مدینتي الخروب و ماسینیسا حول مشاكل النقل بالحافلة :36جدول رقم 

طول إنتظار 
الحافلة في المواقف

طول مدة توقف 
الحافلة في المواقف

تزاحم داخل 
الحافلة

عدم تھیئة معظم
نقاط التوقف

المجموع

مدینة الخروب
22720217145645

35.2631.3526.526.87100
الجدیدة ماسینیساالمدینة 

37522005294
12.4817.6668.131.73100

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

46شكل رقم 

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

27%

المشاكل التي یعاني منھا السكان : مدینة الخروب
فیما یخص التنقل بالحافلة 

طول إنتظار الحافلة في المواقف

تزاحم داخل الحافلة
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أراء سكان مدینتي الخروب و ماسینیسا حول مشاكل النقل بالحافلة :36جدول رقم 

طول إنتظار 
الحافلة في المواقف

طول مدة توقف 
الحافلة في المواقف

تزاحم داخل 
الحافلة

عدم تھیئة معظم
نقاط التوقف

المجموع

مدینة الخروب
22720217145645

35.2631.3526.526.87100
الجدیدة ماسینیساالمدینة 

37522005294
12.4817.6668.131.73100
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47شكل رقم

2010تحقیق میداني أفریل : مصدر

نستنتج أن تنقالت سكان كل من مدینتي الخروب و ماسینیسا من36بإستقراء الجدول رقم 

فتلخص و ذلك بناءا على أراء السكان و إلى المدینتین بإستعمال الحافلة ال یخلو من المشاكل 

: ھذه المشاكل في

بالنسبة لسكان مدینة الخروب فمعظمھم یجدون بأن طول إنتظار الحافلة یسبب لھم -

منھم یعتبرون توقف الحافلة لمدة طویلة في ℅31، ℅35اإلزعاج و ذلك بنسبة 

منھم ℅7ومنھم یشكون من التزاحم داخل الحافلة،℅27في حین . المواقف

.46كما یوضحھ الشكل رقم . یتذمرون من عدم تھیئة معظم المواقف

أما بالنسبة لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا فأكبر نسبة منھم یشكون من التزاحم داخل -

تمثل السكان الذین یتذمرون من طول توقف ℅18، لتلیھا نسبة ℅68الحافلة بنسبة 

. یشكون من طول توقف الحافلة في المواقف℅12في حین أن.الحافلة في المواقف

المشاكل التي یعاني منھا السكان فیما یخص : المدینة الجدیدة ماسینیسسا
التنقل بالحافلة

طول إنتظار الحافلة في المواقف

تزاحم داخل الحافلة
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كما .قف غیر مھیئةواتمثل السكان الذین یجدون بأن معظم الم℅2و أخیرا نسبة 

.47یوضحھ الشكل رقم 

إضافة إلى المشاكل التي طرحھا سكان المدینتین فیما یتعلق بالتنقل بالحافلة، فھناك -

:فيمشاكل أخرى یمكننا التطرق لھا و المتمثلة أساسا

:بالمدینة الجدیدة ماسینیسامشكل اإلتصالیة-

یعاني سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا و بالضبط قاطني التحصیصات بالجھة الغربیة 

أجزاء تصالیة مع باقي عدم اإلومن عزلة) تحصیصي ماسینیسا و الحیاة( من المدینة الجدیدة 

مما .03الجدیدة عن الطریق السریع رقم المدینة مربوطین بالمدینة الجدیدة، فھذین التحصیصین 

المدینة الجھة الجنوبیة من ل إلى وحیث للوص.المركباتاألشخاص و جعل صعوبة أیضا في تنقل 

تزلون المسافة خال بد من المرور بالمحول الموجود في الشمال، فأغلبیة السكان ییدة ماسینیسا دالج

. و یؤدي لوقوع حوادث المرورعلیھم ا یشكل خطر م. السیر في اإلتجاه المعاكس للطریقب

عدم إتصالیة تحصیصي الحیاة و ماسینیسا بباقي أحیاء المدینة الجدیدة ماسینیسا: 11صورة
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:الفاصل بین المدینتین03سریع رقم لخطر الطریق ا-

صل بین الوحدتین الحضریتین الخروب االف03رقم یشكل الطریق السریع

الطریق السریع تنقالتھم بعبور من خاللعلى سكان المدینتین حقیقيخطرو ماسینیسا 

. إن لم نقل نھائیاال یستعمل في أغلب األحیانھذا األخیرلكن.رغم وجود معبرمباشرة 

. لیصبح طریق حضريفمن الضروري أن یعاد تصنیف ھذا الشطر من الطریق السریع 

.السیما و أن الكتلتین الحضریتین للخروب و ماسینیسا ملتحمتین

مستعمل غیر 03معبر للراجلین على الطریق السریع رقم : 12صورة
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:خالصة المبحث الرابع

إن عامل اإللتحام ما بین الكتلتین الحضریتین الخروب و ماسینیسا سھل من تنقالت 

مما جعل . للحصول على مختلف الخدماتسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نحو مدینة الخروب 

.التنقل بین المدینتین یتم بالتنقل مشي على األقدام، لیلیھا التنقل بإستعمال الحافلة

نقل بناءا على أراء السكان في طول مدة توقف الحافلة في تمثلت أھم مشاكل ال

المواقف، طول إنتظار الحافلة في المواقف لیلیھا التزاحم داخل الحافلة و أخیرا عدم تھیئة معظم 

.نقاط التوقف

كفاصل بین المدینتین یشكل خطر على المشاة    03كما أن وجود الطریق السریع رقم 

، باإلضافة لمشكل الال إتصالیة المجالیة مابین تحصیصي قة حضریةبإعتبار المنطو المركبات

.یشكل عائق في تنقالت السكانمما الحیاة و ماسینیسا مع باقي أجزاء المدینة الجدیدة ماسینیسا 
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:الثالثخالصة الفصل

المدینة الجدیدة ھ ھناك عالقة وظیفیة بین مدینتي الخروب و ماسینیسا، فمن خالل ما تقدم نستنتج أن

تنقالت السكانتبینھماسینیسا تعتمد على مدینة الخروب في توفیر مختلف الخدمات و ھذا ما 

:حیثي إختلفت نسبتھا حسب ھذه الخدمات و الت

الخدمات اإلداریة في المقدمة إذ أن سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا یتنقلون لمدینة  نجد-

الخروب بإرتدادات یمكن القول عنھا موسمیة أي عند الضرورة للحصول على وثائق إداریة 

كون مثل ھذه التجھیزات اإلداریة غیر متوفرة حالیا بالمدینة .إلخ.......و الخدمات البنكیة 

.الجدیدة

أغلبیة التدفقات توفر مدینة الخروب مناصب شغل لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إذ أن-

قسنطینة و إال من مدینة مدینة السكانیة الموجھة إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا سواء من 

نظرا قبل قدومھم للمدینة الجدیدة یعملون مسبقا بالخروب السكانھامة من فنسبةالخروب 

......معتبرةتجھیزات تجاریةو مؤسسات إقتصادیة لیھ ھذه األخیرة من لما تتوفر ع

ھا على تقدم مدینة الخروب خدمات صحیة لسكان المدینة الجدیدة ماسینیسا نظرا لتوفر-

حیث نجد عدد ھام بعة للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص اسواء كانت تمرافق صحیة كافیة

.من العیادات الطبیة الخاصة

سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا إلى مدینة الخروب أیضا للحصول على الخدمات یتوجھ -

أكثر أھمیة كما و كیفا مما یجعل من ترددات فھذه األخیرة بھا مرافق تجاریة.التجاریة

.للحصول على ھذه الخدماتسبوعیة و موسمیةأالسكان 
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و التكوین المھني لسكان ) طور ثانوي ( فیما یخص التعلیمتقدم مدینة الخروب خدمات -

لقاطني خاصة التعلیم بالطور الثانويالمدینة الجدیدة ماسینیسا وھذا راجع لقرب مؤسسات

. التحاصیص

حاجة سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا لقضاء أوقات الفراغ و الترفیھ جعلھم أیضا یتوجھون -

1600یة ھامة خاصة على مستوى حي لمدینة الخروب حیث تشھد ھذه االخیرة دینامیك

و الثقافیة ، )عدد ھام من المحالت التجاریة ( التجاریة  المرافقفي ذلك وجود و قدمسكن 

).مسكن 1600ومیة بحي مالساحة الع(و ) المركز الثقافي أمحمد الیزید(الترفیھیة 

إن تنقل سكان مدینة الخروب إلى المدینة الجدیدة بالمقابل غیر وارد بغض النظر عن 

.النظامیة للعملتنقالتھم 
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الخاتمة العامة

أظھرت النتائج المجالیة لتعمیر المجاالت الحضریة محاولة السلطات تطبیق سیاسات 

حل و تسییر المحكم لھذه المجاالت الحضریة من جھةالعمرانیة و سكنیة متعددة بغرض كمحاولة 

و تعد مدینة قسنطینة حالة خاصة من المجاالت الحضریة على أخرى،أزمة السكن من جھة 

الصعید الوطني حیث تعاني جملة من المشاكل في میدان التعمیر و اإلسكان نظرا لموضعھا 

.الضیق و المعقد في حین أنھا تتمیز بموقع إستراتیجي جذاب جعل منھا عاصمة الشرق الجزائري

یة عبر فترات زمنیة أعطت إمتدادات شھدت مدینة قسنطینة توسع رقعتھا الحضر

بالمجاالت المباشرة للمدینة لتشكل بذلك الضواحي، و بإستمرار زیادة حجمھا السكاني و ما یتطلبھ 

من إستھالك للمجال من خالل إنجاز سكنات و تجھیزات، أصبحت مدینة قسنطینة تتوسع من خالل 

ة الشرق قسنطینة من خالل مجاالت مجاالت غیر مباشرة لھا و ذلك تجسیدا لفكرة توسع عاصم

.جدیدة بإنتھاج سیاسة المدن التوابع

مدینة قسنطینة و أھم المدن التوابع لھاثاني أھم قطب عمراني بعدمدینة الخروب تعد

ھ التعمیر لمنطقة الخروب عشوائي بل ھو نظرة مستقبلیة لتوسع المدینة یفلم یكن خیار توج

.المیتروبولیة قسنطینة

تتمیز حیثقع و موضع مدینة الخروب دور ھام في توجیھ التعمیر إلى المنطقة إن لمو

بإنبساط األراضي و وفرة المیاه إضافة للمساحة العقاریة الكافیة إلستعاب التدفقات السكانیة القادمة 

من مدینة  قسنطینة من خالل إحتضان البرامج السكنیة الھامة المنجزة في إطار تطبیق سیاسة 
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السكنیة الحضریة الجدیدة التي ضمت عمارات و تحاصیص أنجزت بشمال المدینة على المناطق

.حساب األراضي الزراعیة و بجنوبھا و بالجھة الشرقیة أیضا

بھا و بإستمرار شھدت مدینة الخروب ھي األخرى تشبع مجالھا فبعد تكثیف التعمیر 

تعمیر مدینة قسنطینة عبر مجاالت جدیدة و كحل مستقبلي    و دائم في إطار سیاسة المدن بث نمو

بإقلیم الخروب مدینتین جدیدتین علي مجلي و ماسینیسا، ھذه األخیرة التي تقرر وطنالجدیدة، 

إنشاؤھا على تواصل عمراني بمدینة الخروب حیث ال یفصل بین المدینتین سوى الطریق السریع 

.كنوع فرید من التعمیر03رقم 

تتمیز مدینة الخروب بحظیرة سكنیة ھامة متعددة األنماط السكنیة، كما تتوفر على 

مختلفة و بنیة تجاریة ھامة، فقد شھدت توسع رقعتھا الحضریة و حجمھا السكاني بوتیرة مرافق

سكنات فردیة في حین أن المدینة الجدیدة ماسینیسا تشمل على حظیرة سكنیة تتكون من.طبیعیة

و السكنات الجماعیة الناتجة عن تطبیق تدریجي لمخطط مدروس حیث یتم .إنشائھاقائمة قبل 

إسكان التدفقات السكانیة القادمة من مدینة قسنطینة و كذا مدینة الخروب حسب المشاریع السكنیة 

بھدف توفیر سكنیة و قد تعددت الصیصغ الالمبرمجة الحقا تدریجیا، المرافقالمنجزة، لیتم إنجاز 

.و توجیھ المستفیدین حسب المستوى اإلقتصادي لھمأكبر عدد من السكنات 

مما ھو مبرمج 1/5إن الحظیرة السكنیة الحالیة للمدینة الجدیدة ماسینیسا ال تمثل سوى 

تأخر ، فالطبیعة العقاریة التابعة للخواص كانت عامل رئیسي في لھاإنشاؤه بناءا على البطاقة الفنیة 

.بھاتعمیر ال
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إن توضع المدینة الجدیدة ماسینیسا على إتصال عمراني بمدینة دینامیكیة و ھامة 

( ھذا اإلتصال العمراني للمجالین الحضریین إذ أن كمدینة الخروب یعتبر نوع فرید من التعمیر، 

نتین عمل على خلق عالقة وظیفیة تجسدت في تنقالت السكان بین المدی) الخروب و ماسینیسا

.للحصول على مختلف الخدماتالمدروستین 

مدینتي الخروب و تتشكل العالقة الوظیفیة من اإلرتباط الوظیفي في إتجاھیھ بین 

إن المدینة الجدیدة ماسینیسا مرتبطة وظیفیا بمدینة الخروب، كون أن سكانھا یتنقلون .ماسینیسا

للحصول على مختلف الخدمات التي تعجز المدینة الجدیدة على ھذه األخیرةبترددات متباینة إلى 

و حتي یمكن القول بأنھا ال تقوم إال . مدینة الخروبتابعة لالمدینة الجدیدةمما یجعل .تلبیتھا

في حین أن مدینة الخروب توفر متطلبات سكانھا لتتعدى ذلك من ).مرقد( بالوظیفة اإلسكانیة 

فإلتحام الكتلتین (القربيو قد سھل في تنقالت السكان عامل. دیدة خالل خدمة سكان المدینة الج

.و النذرة لیصبح مجال تنافسي) الحضریتین الخروب و ماسینیسا

و تبقى مدینة .تعد كنمو و إمتداد طبیعي لمدینة الخروبماسینیساإذ أن المدینة الجدیدة

.قسنطینة ھي المھیمنة على المدینتین

المدینة الجدیدة ماسینیسا حسب الخدمات المراد الحصول علیھا تختلف تنقالت سكان

یدفع كما أن العمل ھو أیضا سبب ھام . لتكون أعلى نسبة تشمل الخدمات اإلداریة و الصحیة

.بالتنقالت النظامیة للسكان

ھذه العالقة الوظیفیة و المتعلق بما توفره المدینة الجدیدة لأما فیما یخص الشق الثاني 

. غیر قائمةفھي غیر ھامة إن لم نقل . سا لسكان مدینة الخروبماسینی
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فسكان مدینة الخروب ال یتنقلون إلى المدینة الجدیدة ماسینیسا للحصول على مختلف 

. الضروریة بغض النظر عن تنقالت السكان للعملالخدمات بل توفر مدینة الخروب كل الخدمات

فتنمیتھا خارجیة و . و تابعة لھاعبىء على ھذه األخیرةفي حین أن المدینة الجدیدة ماسینیسا تعد 

.ھي بذلك ال ترتقي لمدینة تؤدي وظائفھا و ترمي لتحقیق التنافسیة

متوقفة على تعمیر المنطقة و المدینة الجدیدة التي قابلة للتغییر و تبقى ھذه النتائج ممكن 

بإستكمال تعمیر المدینة الجدیدة ف. مقارنة بالحجم المبرمج1/5سوى حجمھا السكاني ال یعد حالیا 

لعالقة سیغیر حتما من طبیعة ا) القطب الحضري لعین النحاس( و تعمیر المنطقة ماسینیسا 

...... لھاتقییم أخرمستقبال لیكونالوظیفیة بین الكتلتین الحضریتین
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صــــملخ

و سكنیة ةیشھدت المجاالت الحضریة تسارع في نموھا في غیاب تطبیق سیاسة عمران
.السیما المدن الكبرى منھاواضحة المعالم ما نتج عنھ فوضى في توسع ھذه المجاالت الحضریة 

أحسن مثال للمدن الجزائریة التي شھدت عاصمة الشرق الجزائري قسنطینة تعتبر
عدم قدرتھا أمام وقعھا اإلستراتیجيكما أنھا تعاني من وضعیة خناق بحكم م. تسارع في تعمیرھا

.تشبعھاالحساس باإلضافة إلىعلى إستعاب ھذا النمو بسبب موضعھا المعقد و

توسعت مدینة قسنطینة عبر المجاالت المباشرة لتعطي الضواحي ثم المجاالت الغیر 
و قد أعتبرت . في إطار تطبیق سیاسة المدن التوابعمنھامباشرة المتمثلة في التجمعات القریبة 
و بتشبع ھذه . سكنیة ھامةحیث وطنت بھا عدة مشاریع مما مدینة الخروب أھم ھذه المدن التوابع 

بتبني الدولة سیاسة و.  إستمر البحث عن مجاالت جدیدة إلستعاب نمو مدینة قسنطینةاألخیرة، 
إنشاء مدینتین جدیدتین علي منجلي بعین وبولیة قسنطینة من إستفادت المدینة المترالمدن الجدیدة 

حیث شكلتا وحدتان . و ماسینیسا الواقعة شرق مدینة الخروب على إتصال عمراني بھاالباي
مما أعطى نوع فرید من التعمیر. 03حضریتان ملتحمتان ال یفصلھما سوى الطریق السریع رقم 

شكالیة ھذا بدینامیكیتھا العمرانیة و التجاریة، من ھنا تبلورت إو أن الخروب مدینة تتمیز ال سیما
البحث من خالل التساؤالت حول الدینامیكیة و العالقة الوظیفیة بین ھاتین الكتلتین الحضریتین 

و تكاملیةعالقة و الحكم علیھا ما إذا كانت بینھمالنتمكن من تحدید طبیعة ھذه العالقة الوظیفیة
یة الشق أي أن المدینة الجدیدة ال تقوم بوظائفھا بتقدیم الخدمات الضروریة لسكانھاأو أحادتنافسیة

على مدینة عبىءتعتمد في ذلك على ما تقدمھ مدینة الخروب من خدمات و ھي تشكل بذلك و 
عاییر اإلعتماد على مو للحكم على ھذه العالقة الوظیفیة تم. أي أنھا تابعة لھذه األخیرةالخروب

ألجل الحصول على مختلف بین المدینتین المدروستین تنقالت السكان و المتمثلة أساسا في ھاقیاسل
و أخیرا قضاء أوقات التجارة، إداریةمھني، صحیة و التكوین اللدراسة و ا،عملال: الخدمات

.الفراغ

بین مدینتي الخروب و تمكنا من الحكم على طبیعة ھذه العالقة الوظیفیة و علیھ 
توفر الخدمات غیر متكاملة بل أحادیة الشق أي أن المدینة الجدیدة ماسینیسا ال إذ أنھا ماسینیسا 

و إمتداد طبیعي فھي تابعة لمدینة الخروب.الكاملة لسكانھا بل تعتمد على مدینة الخروب في ذلك
بتوفیر كل و التنافسیة إستقاللیتھا في حین أن مدینة الخروب تحقق . و مرتبطة بھا وظیفیالھا

. الخدمات لسكانھا لتتعدى لخدمة سكان المدینة الجدیدة ماسینیسا

:األساسیةالمصطلحات

.العالقة الوظیفیة



summary

In the absence of application of the urban and housing policy, the urban areas
has seen an increase in its grouth resulting in a mess in the expansion of
these areas  especially big cities.

The eastern Algerian capital city Constantine is considered as good example
of expansion, In addition it suffers from congestion because of its strategical
location with its incapability of embracing this growth for the purpose of its
complexe and sensitive position without forgetting that it is a saturated city.

Constantine city has been expanded through direct areas giving suburbs and
indirect areas in the application of the policy of the satellite towns.

El Khroub city is considred as one of the most important satellites towns
containing many of the important urban projects and by adoption of new
urban policy. The metropolitan city benefits by establishing two new cities,
one in Ain Bey called Ali Mendjli  and the other in the eastern part of El
Khroub city called Massinissa, these two cities have made together adjacent
urban units only separated by the highway n°3. This particular kind of
urbanism –knowing that El Khroub is a town distinguished by its urban and
commercial dynamic- has created for us the problematic of this research
through asking questions about dynamism and the functional relation
between these two urbain masses in order that we can determine the nature
of this functional relation that exists between them, with intent of evaluating
later on if this relation is complementary; if this new city of Massinissa is
going to concretize its independence and offer services to the inhabitants of
El Khroub or it is the opposite, it will be a burden for it. in order to
determine the nature of this function relation between them. than judge if
they has integral relation. The new city doesn’t serve its role for providing
the important services for its even inhabitants which rely on what it advices
as services that form an imposition in El Khroub city so it is depended from
this one.



To judge these functional relation we rely on some norms to measure it.
Which is based on the inhabitants travel to connect between the studied cities
for obtaining several services, job, studies, professional training, health
facilities, administration, trade and and leisures.

At the end we could judge this functional relation between El Khroub city
and Massinissa, so it is not integral, it is unique, more over Massinissa the
new city doesn’t serve all the complete services for its inhabitants. However
it is linked to El Khroub city functionally, so El Khroub city offers the
majority of the services and leisures of the Massinissa new town.

keywords

functional relationship



Résumé:

Les espaces urbains ont connu une accélération de leurs extension en
absence d’application d’une politique urbaine et d’habitat bien définies, ce
qui a engendré une extension anarchique, en l’occurrence dans les grandes
villes.

Constantine métropole de l’est algérien, est le meilleur exemple des villes
qui ont subi une extension rapide de leurs espaces. De ce fait elle souffre
d’une situation alarmante due à sa situation stratégique,tout en étant
incapable de répondre aux besoins de sa population en matière de
logements et différents équipements, limité au point de vue espace et
arrivant à saturation.

L’extension de la ville de Constantine s’est effectuée à travers les espaces
directes, créant la périphérie, puis les espaces indirectes dans le cadre
d’application de la politique des villes satellites.

La ville d’EL Khroub, considérée comme la plus importante de ces villes
satellites, a bénéficié d’importants programmes de logement. Atteignant la
saturation à son tour. Il a été nécessaire de poursuivre la recherche de
nouveaux espaces  pour absorber la croissance de la ville de Constantine
ainsi que l’extension de la ville d’El Khroub. La métropole de Constantine
a vu la création de deux villes nouvelles : Ali Mendjli à Ain El Bey et
Massinissa juxtaposée à la ville d’El Khroub, du coté est. Ces deux entités
urbaines sont limitrophes, séparées seulement par la voie expresse n°3, la
ville d’El Khroub, distinguée par sa dynamique urbaine et commerciale, a
donné ainsi un cas particulier d’urbanisation. La problématique de cette
recherche à été émise en posant des questions sur la dynamique et la
relation fonctionnelle entre ces deux masses urbaines, la nature de cette
relation est complémentaire, autrement dit, si la nouvelle ville Massinissa
offre tous les services à ses habitants et dessert la ville d’El Khroub, ou
l’inverse, elle est considérée comme une charge et prolongement naturel
de la ville d’El Khroub. Pour arriver à évaluer cette relation fonctionnelle,
on s’est fondé sur des normes basées essentiellement sur les déplacements



de la population entre les deux villes étudiée pour bénéficier des différents
services : travail, études et formation professionnelle, santé,
administration, commerces et enfin les endroits de loisirs.

A la lumière de cela, on présume que la relation fonctionnelle entre les
deux villes El Khroub et Massinissa n’est pas complémentaire mais plutôt
unilatérale, c'est-à-dire que la nouvelle ville Massinissa dépend
d’El Khroub.

En effet, la ville d’El Khroub assure la majorité des services et loisirs de la
ville Massinissa.

Mots clé :

Relations fonctionelles.




