امجلهــــورية اجلزائريــــــة ادلميقراطيــــــــة الشعبيــــــــة
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
جامعة الإخوة منتوري –قس نطينة –
لكية علوم ا ألرض ,اجلغرافيا والهتيئة العمرانية قسم الهتيئة العمرانية
الرمق التسلسيل.......:
السلسةل .............:

ادليناميكيـــــــــــــة اجملاليــــــــــــــــــــة ملديــــــــــنة قس نطيــــــــــــنة و املدن التوابـــــــــــــــع

مذكرة لنيل درجة املــاجستـــري يف الهتيئة العمرانية
حتت إارشاف ا ألس تاذ:

من اإعداد:
شــويق بــوفــولــة
جلنة املناقشة:
ا ألس تاذ عبـــد الغـــاين غـــانـــم
ا ألس تاذ عــــالوة بـــو احلــواش
ا ألس تاذ لكحــل عــبد الوهاب
ا ألس تاذ مـــحرزي كــــامل

ادلكتور عالوة بــواحلــوش
أأس تاذ التعلمي العايل
أأس تاذ التعلمي العايل
أأس تاذ التعلمي العايل
أأس تاذ التعلمي العايل

جامعة قس نطينة  -1-رئـــيســــا
مشـــرفا و مقررا
جامعة قس نطينة 1-
جامعة قس نطينة  -1-ممتـــحنا
جامعة قس نطينة  -1-ممتـــحنا

السنــــة اجلامــــــعية 1015/1014

تشكرات

امحلد هلل اذلي أمدان بنعمة العمل و و فقين لإمتام هذه الرساةل ،شكر كبري للس تاذ املرشف
ادلكتور عالوة بو احلوا ش اذلي قدم يل لك ادلمع يف توجهياته القمية ،و أيضا للس تاذ
غامن عبد الغاين عىل مساعدته و مالحظاته القمية ،اإىل صديقي دابح جابر اذلي قدم لنا
يد املساعدة بصفته متخصص يف اخلرائط بلك أنواعها.
للك أساتذة معهد علوم الرض
للك من قدم لنا التشجيع
شويق

الإهداء
اهدي مثرة هجدي اإىل
روح أيب رمحه هللا اذلي اكن أول من رمس لنا طريق العمل.
اإىل أيم أطال هللا يف معرها
اإىل اإخويت و أخوايت
اإىل صديقي جابر و عائلته الكبرية و الصغرية املزتينة ببنته تسنمي .

املقدمــــة العامــــــة
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املقدمة العامــــة :
ان بناء املدن عرب فرتات اترخيية ممزية بتحوالت اجامتعية ،اقتصادية  ،س ياس ية انجتة عن خمتلف
تطبيقات ا ألفراد و امجلاعات لتنعكس عىل اجملال متخذة أأشاكال و أأبعادا خمتلفة تمتثل يف ادليناميكية اجملالية
املرتبطة بعمليات التوسع  ،انتاج و توزيع ا ألشاكل احلرضية اليت سيمت يف اطارها هذا البحث بدراسة خمتلف
مياكنزيمات التوسع الحدى كربايت املدن اجلزائرية  .وتصنيف مناذج ا ألشاكل احلرضية اليت تعكس منط
اس هتالك اجملال عرب خمتلف فرتات أأو مراحل املدينة و كام هو معروف دلينا فقد شهدت املدن اجلزائرية
مند الاس تقالل حتوالت جمالية و اقتصادية و ثقافية من جراء س ياسة التصنيع و ظاهرة الزنوح الريفي اذلين
اكن هلام أأررا بب ر يف ساار وت رة انومو احلرض و تخم أأاجا املدن ،مما أأدى اىل ظهور جتمعات ساكنية
جديدة ابالضافة اىل ذكل فقد تدمعت هذه الظاهرة من خالل الرتقية االدارية لانيت  ، 4791/4791اليت
مات العديد من املدن اجلزائرية الس امي مهنا املدن الصغرى مثل :الطارف ،ميةل ....اخل ارتقت مبوجهبا اىل
ما توايت عليا داخل نا يج املنظومة احلرضية نتيجة لالس تقطاب الااكين و الرتكز الصناعي هبا .
و قد ساعد هذا التوسع العمراين الرسيع يف جدب ساكن ا ألرايف وظهور اشاكلية اختالل التوازن بني
الاكن والااكن من هجة و من هجة أأخرى نقص أأو غياب ات للمشاريع القاعدية .و يظهر هدا جليا يف
التجمعات اجلديدة اليت مل تنل من تواجدها االﱠ بوهنا أأحياء للنو هذا ما زاد الخغط عىل املدن الكربى و
ذكل ابلرجو انهيا يف اخلدمات .
يف الامثنينات اكنت االشاكلية املطروحة يه تدعمي هذه التجمعات الاكنية مبشاريع و ذكل هبدف التقليل من
الفوارق بني الوسطني الريفي واحلرض و العمل عىل التمفيف من الزنوح الريفي ،وبابب نفاذ الاحتياط
العقار و تخم املدن جاءت فكرة انومو التحويل أأ حتويل منو املدن الكربى أأ من املركز ا ألصيل اىل
املدن التوابع .
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و ملعرفة ادليناميكية اجملالية و العالقة املتالزمة بني زايدة الااكن و اس هتالك اجملال حاولنا تفا ر
بيف متت هذه ادليناميكية عرب مراحل التارخي و جتدر االشارة هنا اىل أأن مدينة قا نطينة منوذج يااعد
يف فه هذه الظاهرة بوهنا مقاطعة ادارية مند بداية القرن  47و قد وصل صايف الهجرة انهيا اىل % 21.22
يف الفرتة 4711/4791و ابلنظر اىل التعدادات الااكنية نالحظ بأأهنا يف ارتفا ما متر حيث تطورت من
 219.124نامة س نة  4711اىل  199.717نامة س نة  4779و قد وصلت يف عا  2149اىل
 199 139نامة ،و سوف نربهن عىل هذا الرتاجع يف التعداد الااكين يف الفصول القادمة .
و ابعتبار مدينة قا نطينة مركز للنشاطات االجامتعية و االقتصادية فقد ساعد هـذا عىل أأن تكون مركز
للجـذب والاس تقطاب ،كام شهد توسع املدينة تطورا حيث و صل اىل  9439هكتار س نة  2111و وصل
اىل  9111هكتار يف هناية  2141حاب اخملطط التوجهييي نهتيئة و التعم ر  2141للمجمع القا نطيين
( اخلروب ،عني الاامرة ،احلامةبوزاين و ديدوش مراد).
و من هنا جاءت فكرة الاعامتد عىل املدن التوابع اليت حتيط مبدينة قا نطينة عىل دائرة  41لك  ،وحلل
اشاكلية منو مدينة قا نطينة اكن العمل عىل الاس تفادة من العالقات اليت تربطها مع مدهنا التوابع من
الناحية الشاملية ديدوش مراد ،وعني الاامرة من الناحية اجلنوبية الغربية و اخلروب من الناحية اجلنوبية
الرشقية مرتبطة مع حماور الطرق الوطنية طريق الوطين رمق  13و الطريق الوطين رمق  19يشقها خط الاكة
احلديدة و مزية الانبااط و املااحة الشاسعة اليت اس تغلهت خمططات التوج العمراين -4791/4793
 4792من أأجل حتقيق مرشو قا نطينة الكربى و اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعم ر اذل يشمل 19
بدلايت لا نة . 4779
* الهدف ا ألول هو التفريغ الااكين ابجتاه املدن التوابع و ذكل ببناء مجةل من املناطق الاكنية .
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* ظهور فكرة التحصيص الاكين.
* انشاء مناطق صناعية يف حميط مدينة عني الاامرة و مدينة اخلروب.
وهذا ما أأدى بشلك مبارش اىل زايدة ا ألاجا الااكنية للمدن التوابع و ارتفا معدالت منوها  ،لـذكل اكن
الزما أأن نخع مجةل من التاالالت حماولني فه العالقة بني ديناميكية اجملال و تأأرره حبركة الااكن و اس هتالك
اجملال و أأمه الظروف املؤررة يف ذكل سواء اكنت طبيعية أأو س ياس ية ،و بيف اكن دور اخملططات يف
اعطاء الصورة احلالية لقا نطينة .
املدينة همد احلخارة والتطور التارخيي لالناان ،تتحول يف الزمان ويف املاكن عىل مر العصور الغابرة ،ومنذ
جفر التارخي وجدت املدن املرتوبولية كنينوى ،اببل ،روما واالسكندرية ولكن هل عرف ساكن هذه املدن
مشالكت اكليت يعرفها ساكن مرتوبول القرن العرشين؟ قطع ًا ،اجلواب ابلنفي ،مفدن املرتوبول القدمية اكنت
الاس تثناء وليس القاعدة ،من حيث قةل عددها بني املدن القدمية ،تعمتد عىل العفوية يف ماار تطور
التمطيط املدين .بيامن يتطلب تنظمي وتطوير املدن املعارصة اعامتد مناجه عديدة ،تأأخذ يف الاعتبار ادليناميكية
ادلاخلية ،الناجتة عن التحوالت الوظيفية والاقتصادية-الاجامتعية .كام تأأخذ يف الاعتبار ادليناميكية النامجة
عن الظروف اخلارجية ،أأ التحـوالت عىل املا توى ادلويل من عوملة اقتصادية وثقافية وفكرية ،عرب
الانفتاح الشامل ل ألسواق والالع واخلدمات وحرية تنقل رلوس ا ألموال ومشولية وسائط االتصال ،والثورة
املعلوماتية وتطور وسائل التقانة احلديثة ،اليت ل
سشلك املدن الكربى املاكن املفخل ل وا ل
ملمزي النتاهجا وساويقها،
زمن بعيد نابي ًا ،أأوحض ٌ
لك من ماربس واجنلز مفهوهمام
حتوالت وظيفية هامة ،مفنذ ٍ
وما يتبع ذكل من ل
للمدينة بأأهنل ا "املاكن املفخل ل للتارخي ،فهيا منت الربجوازية وفهيا ودلت الربوليتاراي الصناعية".
يف ظل التطورات اليت يشهدها العامل عىل مدار العقود القريبة املاضية عىل اكفة الصعد ،الس امي عىل صعيد
الثورة العلمية والتقنية ،والانتقال من عرص الصناعة اىل عرص أأكرث تقدم ًا عرص تكنولوجيا املعلومات وثقافة
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احلاسوب ،ابتت حاجة ادارات املدن والبدلايت ،واجملموعات احمللية واحلكومات ،أأكرث من أأ وقت مىض،
اىل ادخال واس تعامل وسائل التقنية احلديثة الالكرتونية والرمقية ،وتقنيات احلاسوب واملعلوماتية
واالتصاالت ،ونظ املعلومات اجلغرافية ،واالفادة مهنا عىل نطاق واسع يف اكفة أأنشطهتا التوموية ،وخاصة يف
التمطيط أأجملايل والتنظمي احلرض يف أأرايض املدينة ،مبا ميكن من التحليل ادلقيق والاس تعامل العقالين
للمجاالت العمرانية ،احلرضية مهنا والريفية واملااحات الواقعة بني الوسطني احلرض والريفي ابملدينة ،ما
ياامه بصفة أأكرث فاعلية يف وضع خطط التومية ،والتطوير العمراين عىل أأسس سلمية خملتلف أأرايض املدينة
داخل حدودها االدارية ،ويف عالقهتا مع حميطها واقلميها ومع املدن ا ألخرى يف اطار الش بكة العمرانية عىل
ما توى االقلمي ورمبا عىل املا توى الوطين ،حبيث تامتىش هذه اخلطط والتطويرات مع التحوالت اجلارية
عىل املا توى ادلويل ،يف عرص الثورة املعلوماتية ،والتواصل مع العامل اخلاريج يف زمن العوملة
)(globalisationوعد اقتصار اس تخدا هذه الوسائل الالكرتونية والتقنية احلديثة ،عىل املتمصصني يف
املعلوماتية وما تخديم احلاسوب والش باكت ،ابعتبار أأن القصد من اقامة مدن عرصية رمقية ،هو بلوغ مدننا
ما تو عال من التومية ،ورفع ما توى احلياة املعيش ية ل ألفراد ومعو اجملمتع يف االطار احلرض العا  ،وحتقيق
املزيد من التومية والتطوير املا تدا .
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حملة خمترصة للتعريف مبدينة قا نطينة:
التعريف مبدينة قا نطينة:
مدينة قا نطينة أأو سامى مدينة اجلاور و عامصة الرشق اجلزائر  ،و تعترب من كربايت مدن اجلزائر
تعدادا ،تمتزي املدينة القدمية بكوهنا مبنية عىل رخرة من اللكس القايس ،مما أأعطاها منظر ًا فريد ًا يا تحيل أأن
يوجد مثهل عرب العامل يف أأ مدينة .للعبور من ضفة اىل أأخرى ُش ليد عرب العصور عدة جاور ،فأأصبحت
قا نطينة تخ أأكرث من  9جاور بعخها حتط النعدا الرتممي ،وبعخها ما زال يصار الزمن ،ذلا مسيت
قا نطينة "مدينة اجلاور املعلقة" مير واد الرمال عىل مدينة قا نطينة القدمية وتعلوه اجلاور عىل
ارتفاعات تفوق  211مرت.
التارخي بد أأ اترخي املنطقة مع ا ألمازيغ وانتظاهم يف قبائل ،أأطلق االغريق علهي امس الليبيني حيث أأن لكمة
ليبيا قدميا اكنت تطلق عىل لك شامل أأفريقيا مبا فهيا مرص ويناب تأأسيس قا نطينة اىل التجار الفينيقيني
وطورها الرومان الحقا ،واكن امسها القدمي هو (س رات) واكن القرطاجيون ياموهنا(سارمي ابتمي).
ﱠ

الصورة رمق )14( :لرسات القدمية
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اش هترت "س رات" الامس القدمي لقا نطينة ألول مرة عندما اختذها املكل ا ألمازيغي ماسينياا مكل نوميدية
عامصة للمملكة عرفت املدينة بعدها حصار يوغرطة اذل رفض تقا مي مملكة أأبي اىل ثالثة أأقاا  ،بفخل
دمع الرومان وبعد حصار دا مخاة أأشهر اقتح حتصينات املدينة واس توىل علهيا .عادت س رات لتحيا جمداً
جديد ًا مع يوغرطة مكل نوميدية اجلديد واذل اس تطا أأن يتفادى انقاا اململكة اىل مماكل.
دخلت املدينة بعدها حتت سلطة الرومان .أأثناء العهد البزينطي متردت س نة  . 344عىل الالطة املركزية
فاجتاحهتا القوات الرومانية من جديد و أأمر االمرباطور ماباينوس بتمريهبا ومت اعادة بناهئا يف عهد
قا نطينني.
أأعاد االمرباطور قا نطنطني بناءها عا  . 343واختذت امس وصارت سامى القاطنطينة أأو قا نطينة.
عرفت ابتداء من س نة  127غزوات الوندال ،مث اس تعاد البزينطيون الا يطرة علهيا.
مع دخول املالمني اىل شامل أأفريقيا عرفت املدينة نوع ًا من الاس تقالل فاكن أأهلها يتولون شؤوهن بنفاه
وحىت القرن التاسع .ويف القرن الثاين عرش عرفت املنطقة قدو القبائل الهاللية.
عادت املدينة ل ألمازيغ عن طريق االمارات ا ألمازيغية االسالمية ومهنا الزيريني مث امحلاديني و املوحدين وبعد
سقوط ا ألندلس اس توطن املدينة ا ألندلا يون ببايق مناطق شامل أأفريقيا كام اس تقرت هبا جالية هيودية
،وتعامل معه أأهل املدينة ابلتاامح.
وجدير ابذلبر أأن قدو انهيود اكن بعد سقوط ا ألندلس اليت اكنوا يعيشون فهيا باال يف ظل احلمك
االساليم ،مث طردمه املا يحيون املتعصبون للكنياة الاكثوليكية يف روما بعد سقوط أخر حاك ا ألندلس.
و منذ القرن الثالث عرش انتقلت املدينة اىل حوزة احلفصيني وبقيت يف أأيدهي حىت س يطرة ادلوةل العامثنية
عىل شامل أأفريقيا واملرشق العريب.
قبل اس تقرارمه هنائي ًا يف املنطقة حاول ا ألتـراك العامثنيني فتح املدينة مرات عدة ،واكنوا دوم ًا يصطدمون
مبقاومة احلفصيني س نة  4919قاد ادلا محمد صاحل رايس محةل عىل املدينة ،واس تطا أأن يا تويل علهيا
من غ ر قتال .ودنت هل البالد بعد أأن طرد عبد املومن زعمي احلفصيني ومع قبيةل أأوالد صاوةل.
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مت اختيار قا نطينة لتكون عامصة ابيليك الرشق ،قا صاحل اب ( ). 4972-4994بهتيئة املدينة و أأعطاهئا
طابعها املمزي.من أأمه أأعامهل بناء جامع ومدرسة القطانية .ومدرسة س يد خلرض واليت عين فهيا بتدريس اللغة
العربية .كام قا ابنشاء يح خاص للهيود بعدما اكنوا متوزعني يف أأحناء املدينة.
س نة  ، 4931ومع احتالل اجلزائر من طرف الفرنا يني رفض أأهايل املدينة الاعرتاف بالطة الفرنا يني.
قاد أأمحد اب وغ ره من املقاومني اجلزائريني امحلةل واس تطا أأن يرد الفرنا يني مرتني يف س نتني خمتلفتني يف
معارك لالستيالء عىل القنطرة ،اليت اكنت متثل بوابة الرشق .عا  ، 4939اس تطاعت امحلةل الفرنا ية
بقيادة دوموري ر عن طريق خيانة من أأحد ساكن املدينة انهيود (حيث اس تطا الفرنا يون من التالل اىل
املدينة عرب معابر رسية توصل اىل وسط املدينة) ،وعن طريق املدفعية أأيخ ًا من احداث ثغرة يف جدار
املدينة .مث حدث الاقتحا  ،واصطد اجلنود الفرنا يون ابملقاومة الرشسة ل ألهايل واضطروا ملواصةل القتال
يف الشوار والبيوت ،انهتت املعركة أأخ ر ًا مبقتل العديد من ا ألهايل ،واس تقرار احملتللني يف املدينة بعد عدة
س نوات من احملاوالت الفاشةل .اس تطا البا العامثين أأمحد وخليفت بن عيىس الفرار اىل اجلنوب.

الصورة رمق  ) 12( :معركة داخل مدينة قانــطينة أأثناء الاس تعامر الفرنيس يف س نة 4939
املصدر :الصورة لفارين هوراك La_prise_de_Constantine_1837_par_Horace_Vernet
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املعامل والاثر:
توجد بوالية قا نطينة عدة معامل وأاثر أأمهها:
 مقابر عرص ما قبل التارخي :اكنت مقابر أأهايل مدينة قا نطينة عىل قدر بب ر من الفخامة ،تقع بقمة جبلس يد ما يد يف املاكن املامى "نصب ا ألموات".
كام اكتشفت قبور أأخرى تقع حتت "كهف ادلببة" و أأخرى انحية "بك رة" ،كام توجد مقابر أأخرى مبنطقة
"اخلروب" ابملواقع املاامة "خلوة س يد بو اجر" قشقاش ،واكف اتس نغة ببونوارة وتعود لكها اىل مرحةل ما
قبل التارخي.
 املقربة امليغاليتية لبونوارة :عىل بعد  32لك عن قا نطينة ،وعىل الطريق الوطين رمق  21املؤد ابجتاه فاملةتقع املقربة امليغاليتية لبونوارة عىل املنحدرات اجلنوبية الغربية جلبل "مزاةل" عىل بعد  2لك شامل قرية بونوارة.
وتتكون هذه ادلوملاانت " "dolmentsمن طبقات لكا ية مامتسكة تعود اىل عرص ما قبل التارخي ،ويبدو
أأن عدد ًا بب ر ًا مهنا قد تعرض للتلف والانداثر.
يشار اىل أأن انوموذج العا لهذه املعامل التارخيية يكون عىل شلك منخدة متكونة من أأربع كتل رخرية معودية
وطاوةل ،مشلكني بدورمه غرفة مثلثة الشلك وعادة ما يكون ادلوملان حماطا بدائرة من اجارة واحدة ،ويف
بعض ا ألحيان من دائرتني أأو ثالث أأو أأربع ،وقد اكن ساكن املنطقة القداىم يا تعملوهنا دلفن مواتمه هبذه
الطريقة احملصنة اليت يبدو أأهنا قد اس مترت اىل القرن الثالث ق. .
 كهف ادلببة :يبلغ طوهل  11ويوجد ابلصمرة الشاملية لقا نطينة.كهف ا ألرو  :يوجد قرب كهف ادلببة ويبلغ طوهل  1ويعترب الك الكهفني حمطتني لصناعات أأررية تعود اىل
فرتة ما قبل التارخي.
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رضحي ماسينياا ابخلروب :عىل بعد  41لك جنوب رشق قا نطينة يقع رضحي ماسينياا وهو عبارة عن برج
مربع ،مت بناله عىل شلك مدرجات ب ثالثة صفوف من احلجارة ويه منحوتة بطريقة ما توحاة من ا ألسلوب
االغريقي -البونيقي وقد ناب هذا الرضحي ملاسينياا اذل ودل س نة  239ق .وتويف س نة  419ق ، .محى
هذه املنطقة ملدة  11س نة ويعود هل الفخل يف تأأسيس ادلوةل النوميدية ،كام أأسه يف ترقية العمران وتطوير
الزراعة ابملنطقة و أأسس جيش ًا قو ًاي.
رضحي لوليوس :يقع رضحي لوليوس يف جبل شواية ابملاكن املامى "الهر " عىل بعد حوايل  29لك شامل
غرب قا نطينة ،غ ر بعيد عن "تيدس" هل شلك أأسطواين ،بين من اجارة منحوتة وش يدل من طرف "ك
لوليوس ابريكيس " حامك روما أنذاك ختليدا لعائلت .
تيديس:
تقع عىل بعد 31لك اىل الشامل الغريب من قا نطينة وختتفي يف جبل همجور ،اكنت لها قدمي ًا أأسامء عدة مثل:
"قا نطينة العتيقة"" ،ر أأس ادلار" كام مسيت أأيخا "مدينة ا ألقداس" نظر ًا لكرثة الكهوف اليت اكن ا ألهايل
يتعبدون هبا ،ويبدو أأن امسها احلايل تيديس هو امس حميل نوميد أأما الرومان فأأعطوها امس castelli
.respublica tidditanorum
ومعىن "اكستييل" هو املاكن احملصن ،ومعىن "روس بيبلياك" أأ انمتتع بتنظاميت بدلية ،وقد اكن دور هذه
املدينة هو القيا بوظيفة القلعة املتقدمة محلاية مدينة س رات من الهجامت ا ألجنبية.
وال تزال أاثر احلخارات اليت تعاقبت عىل "تيديس" شاهدة اىل اليو بدءا بعصور التارخي ،فاحلخارة
البونيقية ،احلخارة الرومانية ،احلخارة البزينطية اىل احلخارة االسالمية.
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ويتجىل عرص ما قبل التارخي يف مجموعة من القبور سامى "دوملن" ومعناها" املناضد الصمرية" ،وكذا مقربة
قدمية تقع عىل منحدر اجلانب الشاميل وجتمع عدد ًا من املباين ا ألررية ادلائرية املتأأررة بطريقة ادلفن امجلاعي
واليت سامى "ابزانس" وتدل النصب والشواهد املوجودة عىل العرص البونيقي ،فامي يتجىل الطابع الروماين يف
املناجه املتعلقة بنظا ختطيط املدن.
ابب س رات :هو معمل أأرر يوجد مبركز سوق بومزو ويرحج أأن اكن معبد ًا ،ويعود اترخي اكتشاف اىل شهر
حزيران من عا  ،4739وحاب بعض ادلراسات فان هذا املعبد قد بين حوايل س نة . 313
ا ألقواس الرومانية :توجد ابلطريق املؤد لشعاب الرصاص ،واكن املاء املتدفق هبذه ا ألقواس مير من منبع
بومرزوف ومن الفاقية (جبل غريون) اىل اخلزاانت والصهارجي املوجودة يف كدية عايت ابملدينة ،وهذا املعمل
هو من شواهد احلخارة الرومانية.
حاممات القيرص :ما زالت أأاثرها قامئة اىل اليو  ،وتوجد يف املنحدر بواد الرمال ،وتقع يف اجلهة املقابةل حملطة
القطار ،غ ر أأن الفيخاانت قد أأتلفهتا عا  ،4799وقد اكنت هذه امحلامات الرومانية سا تقطب العائالت
وا ألرس ،لالس تحام مبياها ادلافئة والاس متتا ابملناظر احمليطة هبا ،خاصة يف فصل الربيع.
اقامة صاحل اب  :يه منتجع للراحة ،يقع عىل بعد  9لك شامل غرب قا نطينة ،وقد اكن من قبل مزن ًال ريفي ًا
خاص ًا ،قا صاحل اب ببنائ ألرست يف القرن  ،49لينتصب بناية أأنيقة وسط احلدائق الغناء اليت اكنت تزين
حمج تقصده النااء ملامرسة بعض الطقوس
املنحدر حىت واد الرمال ،وتتوفر االقامة عىل قبة قدمية يه ل
التقريبية اليت تعرف ابمس "النرشة".
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قرص أأمحد البا  :يعد قرص البا احدى التحف املعامرية الهامة بقا نطينة وتعود فكرة انشائ اىل " أأمحد
اب " اذل تأأرر أأثناء زايرت للبقا املقدسة بفن العامرة االسالمية و أأراد أأن يرتمج افتتان هبذا املعامر ببناء
قرص ،وابلفعل انطلقت ا ألشغال س نة  4929لتنهتيي س نة  .4939ميتد هذا القرص عىل مااحة 9111
مربع ،ميتاز ابسااع ودقة تنظمي وتوزيع أأجنحت اليت تدل اىل عبقرية يف املعامر واذلوق معا.
تعرض طيةل اترخي اىل عدة حماوالت تغي ر وتعديل ،خاصة أأثناء املرحةل الاس تعامرية حيث حاولت االدارة
الفرنا ية اضفاء الطابع ا ألورويب عىل القرص بطمس معامل الزخرفة االسالمية والقشاين (س راميك) .أأما
الرايزة املعامرية للقرص فقد حورت كث ر ًا عن أأصلها االساليم بعد الاحتالل الفرنيس للمدينة و أأصبحت عبارة
عن خليط من الرايزات املعامرية ،ومع ذكل فان الهوية ا ألصلية للقرص ظلت يه الاائدة واملهمينة عىل لك
أأجزائ وفخائات الرائعة ،وان الزائر هل سيا متتع بنقوش وزخرفت وتلوينات مواده اليت حتيل اىل مرجعية
معامرية ضاربة يف ا ألصاةل والقد  .تخفي املدينة القدمية بدروهبا الخيقة وخصوصية بناايهتا طابعا ممزي ًا ،وجتهتد
ببيوهتا املاقوفة وهندس هتا املعامرية االسالمية يف الصمود مدة أأطول ،ملمحة اىل حخارة وطابع معامر يرفض
الزوال .وتعترب املدينة القدمية اراث معنو ًاي وجاملي ًا يشلك ذابرة املدينة بلك مكوانهتا الثقافية والاجامتعية
واحلخارية .وقد عرفت قا نطينة كغ رها من املدن والعوامص االسالمية ا ألسواق املتمصصة ،فلك سوق
خص بتجارة أأو حرفة معينة ،وما زالت أأسواق املدينة حتتفظ هبذه التاميات مثل :اجلزارين ،احلدادين،
سوق الغزل ،وغ رها .هذا اىل جانب املااحات اليت حتوط هبا املنازل واليت سامى الرحبة ،وختتص معينة
مثل رحبة الصوف ورحبة امجلال .أأما ا ألسواق اخلاصة بلك يح من أأحياء املدينة ،فاهنا اكنت سامى
الاويقة ،ويه الاوق الصغ ر ،وما يزال حيا للمدينة القدمية اىل اليو يامى "الاويقة".
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املااجد
طغت عىل قا نطينة صبغهتا الثقافية وادلينية منذ القد  ،وتكرس هذا املظهر بعد اس تقرار االسال هبا،
فعرفت معلية بناء املااجد هبا س رورة دامئة ،وسنرسد أأسامء أأمه هذه املااجد كام ييل:
اجلامع الكب ر :بين يف عهد ادلوةل الزيرية س نة 913هـ ، 4431 ،وقد أأقمي عىل أأنقاض املعبد الروماين الاكئن
بهنج العريب بن هميد حاليا ،تغ رت هندس ت اخلارجية من جراء الرتممي ،ويمتزي ابلكتاابت العربية املنقوشة
عىل جدران .
جامع سوق الغزل :أأمر ببنائ البا حان واكن ذكل عا (4413هـ ) 4931-حولت القيادة العاكرية
الفرنا ية اىل اكتدرائية وظل كذكل اىل أأن عاد اىل أأصهل بعد الاس تقالل.
جامع س يد ا ألخرض :أأمر ببنائ البا حان بن حاني امللقب أأبو حنك يف عا ( ) 4913-4499كام يدل
علي النقش الكتايب املثبت عىل لوح من الرخا فوق ابب املدخل ،وتوجد جبانب املاجد مقربة تخ عدة
قبور من بيهنا قرب البا حان.
جامع س يد الكتاين :يوجد بااحة "سوق العرص" حاليا ،أأمر صاحل اب بن مصطف ببنائ يف عا
(4471هـ )4991-واىل جانب توجد مقربة عائةل صاحل اب .
ماجد البيخاو  :يوجد حبي ابب القنطرة ،بين يف فرتة ما بعد الاس تقالل ،تعاقب علي ببار علامء مدينة
قا نطينة مهن الش يخ الطولقي والش يخ يوسف بوغابة ادلاعية املعروف ،ويوجد جبوار املاجد معهد االما
البيخاو للعلو الرشعية.
ماجد ا ألم ر عبد القادر :وضع اجر أأساس الرئيس هوار بومدين ودشن من طرف الرئيس الشاذيل بن
جديد يعترب من أأكرب املااجد يف شامل افريقيا ،يمتزي بعلو مئذنتي اللتني يبلغ ارتفا لك واحدة  419وارتفا
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قبت  ، 11يهبرك منظره هبندس ت املعامرية الرائعة ويعدل احدى التحف اليت أأبدعهتا يد االناان يف العرص
احلارض ،وان اجنازه هبذا التصممي عىل انومط املرشيق ا ألندليس ،اكن مثرة تعاون بني بعض املهندسني والتقنيني
من مرصيني ومغاربة ،اضافة اىل املاامهة الكب رة للمهندسني والفنيني والعامل اجلزائريني ،ويتاع املاجد لنحو
 49أألف مصل ،ونش ر اىل أأن املهندس املرص "مصطفى موىس" اذل يع لد من ببار املهندسني العرب هو
اذل قا بتصاممي املاجد واجلامعة.كام تزخر املدينة بعدد أخر من املااجد من بيهنا  :جامع س يد فعان –
جامع س يد محمد بن مميون -جامع س يد بوعنابة -جامعة الا يدة حفصة -جامع س يد راشد -جامع
س يد منديل -جامع س يد عبد املؤمن -جامع س يد بومعزة -جامعة س يد مقوش -جامعة ا ألربعني
رشيف ًا ،اخل.
أأبواب قا نطينة:
اكنت املدينة حمصنة باور تتخهل س بعة أأبواب ،وبعخه يقول س تة ،تغلق مجيعها يف املااء ويه:
ابب احلنانشة :اذل يامح ابخلروج من شامل املدينة عرب واد الرمال ،ويؤد اىل الينابيع اليت تصب يف
أأحواض ما بح س يد ما يد.
ابب الرواح :ميتد عرب سمل مث ر لدلوار ،ويؤد اىل الناحية الشاملية من واد الرمال ويوصل هذا الباب اىل
منابع س يد مميون اليت تصب يف املغال.
ابب القنطرة :يصل املدينة ابلخفة اجلنوبية لواد الرمال.
ابب اجلابية :ينفتح عىل الطريق املمتد اىل س يد راشد ويقع عىل ارتفا . 941
ابب اجلديد :يقع شامل ساحة أأول نومفرب ،هد س نة .4729
ابب الواد " أأو ابب ميةل" :يامح ابلوصول اىل روايب كدية عايت ،وقد اكن يوجد مباكن قرص العداةل حاليا.
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لقد اكنت هذه ا ألبواب تقو بوظيفة التحصني للمدينة ضد الغرابء وبد أأت ختتفي ابلتدرجي اىل أأن أأزال
الاحتالل الفرنيس أأاثرها لكية .نصب ا ألموات يعود بناله اىل س نة  4731وقد ش يد ختليدا ملوىت فرناا
اذلين سقطوا يف احلرب العاملية ا ألوىل ومن سطح يا تطيع الزائر أأن ميتع انظري ببانوراما جعيبة ملدينة
قا نطينة ،أأقمي علي متثال النرص اذل يبدو كطائر خرايف يتأأهب للتحليق .ومن خصوصيات هذا النصب
أأن يقع متام ًا يف منتصف املاافة بني اجلزائر العامصة وتونس ،ويوجد قبالت متثال" مرمي العذراء" واملامى
"س يدة الاال ".
الرحبات وا ألسواق :تعترب الرحبة ذكل املاكن الواسع اذل يا تعمل ألغراض جتارية ،حيث تبا فهيا خمتلف
الالع والبخائع اكملالبس ،ا ألمقشة وغ رها .عرفت قا نطينة قدميا عدة رحبات مهنا ما يزال قامئا حىت اليو
ومهنا ما حتول اىل مباين وطرقات كـ"رحبة الزر " اليت اكنت تتوسط املدينة وتقا فهيا عدة نشاطات جتارية
ببيع احلبوب ،انمتور والزيوت ،ومن الرحبات املعروفة يف قا نطينة قدميا نذبر "رحبة الشربليني"" ،سوق
اخلرازين"" ،سوق العطارين"" ،سوق الصاغة" ،و"سوق الصباغني" وغ رها ...وحاليا ال تزال بعض الرحبات
موجودة مثل " "رحبة الصوف" اليت حتولت اليو اىل سوق لبيع اخلرض والفواك وا ألواين وبعض ا ألغراض
املزنلية ،أأما "رحبة امجلال" اليت يذبر املؤرخون أأهنا اكنت مرباك للقوافل اليت تأأيت من خمتلف ا ألحناء محمةل
ابلبخائع ،فقد أأصبحت اليو سوق ًا لبيع املالبس وماك ًان مفخ ًال للمطامع الشعبية الشهية بوجباهتا،
وهناك"سوق العرص" اذل اكن قبال يامى "سوق امجلعة" ويش هتر بتنو خرضه وفواكه وابللحو وا ألمقشة
وعادة ما تكون أأسعار هذا الاوق معتدةل مقارنة مع بقية ا ألسواق .ومن أأمه أأسواق املدينة أأيخا يف الوقت
احلايل نذبر :سوق بومزو :يعد من أأمه ا ألسواق ويعود اترخي بنائ اىل عهد الوجود الفرنيس ،يقع مبحاذاة
ساحة أأول نومفرب ويعرف يوميا حركة نش يطة.
سوق بن بطو :ويعترب من أأقد ا ألسواق ،ونظرا ملوقع املمتزي بشار بلوزداد وجودة الالع والبخائع اليت
يعرضها فهو يا تقطب الكث ر من رابت البيوت.
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التاالالت :
 ما مص ر مدينة قا نطينة يف ظل التغ رات االقلميية ؟ مايه مراحل التطور اليت مرت هبا املدينة ؟ مايه الا ياسات املنهتجة ؟ ما هو ارر خمططات انهتيئة يف اعطاء الصورة احلالية للمدينة ؟ ماهو دور احمليط و الطبوغرافيا الصعبة يف ختطيط املدينة؟ هل مازلت همينة مدينة قا نطينة املرتو بولية ابرزة و ذكل عن طريق ماسرت اخملطط بالطةقا نطينة الكربى؟ و ملاذا نقول التجمع القا نطيين؟ و ذكل ابدماج املدن التوابع؟
 هل قدمت املدن اجملاورة أأو التوابع يد املااعدة يف فك اخلناق عن املدينة ا أل قا نطينة ؟ أأ أأنواقع توسع املدينة هو اذل فرض حمتية اس تغالل اجملاالت احمليطة من مدن وجتمعات ؟
 بيف اكن ذكل ؟ من الغالب يف توسع مدينة قا نطينة هل منطق العشوائية والظروف التارخيية أأو الا ياس ية ؟ أأمنطق التمطيط املا تقبيل؟
وقد اعمتدت يف ا الجابة عن هـذه التاالالت املهنجية التالية :
*مرحةل البحث النظر :
ومت خاللها مجع لك ما اكن ابس تطاعتنا الاعامتد علي يف موضو البحث من دراسات احصائية متعلقة مبجال
ادلراسة.
ادليوان الوطين لالحصاء ( .)ONS16

 ديوان الرتقية والتا ي ر العقار (.)OPGI مديرية التعم ر والبناء لوالية قا نطينة. مديرية الاكن والتجهزيات العمومية لوالية قا نطينة. مديرية الرتبية والتعلمي لوالية قا نطينة. مديرية الشؤون الاجامتعية مصلحة الاكن لبدلية قا نطينة. املصاحل التقنية للك البدلايت املعنية مبجال ادلراسة. مكتب ادلراسات والاجناز العمراين(.)URBACO . DPAT* مرحةل البحث امليداين:
مت خاللها االتصال مبمتلف املصاحل اليت لها صةل و تقاطعات يف جمال التمصص.

* مرحةل العمل املكتيب:
ومت خاللها حتليل و معاجلة املعطيات وفق قاعدة بياانت ميكن من خاللها صياغة ا ألفاكر واجياد الطرق
للوصول اىل النتاجئ املا هتدفة يف البحث العلمي.
اخلرائط املعمتدة:
 -4صور ا ألمقار الصناعية .Google Earthe Professional
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( Global mapper -2برانمج معلومايت متمصص يف اعداد اخلرائط).
 -3انوموذج الرمقي ل ألرض )(Model Numérique Du Terrain
 -1صور جوية ملتقطة بطائرة الهيلكوبرت بتارخي جوان  2141من طرف الا يد دابح جابر
 -9اخلريطة الطبوغرافية لقا نطينة 91111/4
 -1اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعم ر ملدينة قا نطينة ) 2141 )PDAUمبقياس  ،4/41111وهذا
اخملطط املراجع بتارخي مارس  2141واملصادق علي يف نومفرب .2141
 -9خمطط شغل ا ألرض ملدينة قا نطينة مارس  2141مبقياس .4/41111
 -9خمطط التجهزيات القامئة واملقرتحة ملدينة قا نطينة مبقياس .4/41111
 -7خمطط انهتيئة ،التقا مي اىل قطاعات لبدلية قا نطينة 4779و  2141مبقياس .29111/4
 -41اخلريطة الا ياحية للجزائر جنوب رشق مبقياس .4/911111
الواثئق املعمتدة:
 - Iالاعامتد عىل  2119 schéma de cohérenceاملعمتد من طرف الوزير املنتدب امللكف ابملدينة.
 - IIالاعامتد عىل مراجعة الـ  PDAUبني بدلايت قا نطينة  -احلامة بوزاين -ديدوش مراد-عني
الاامرة – اخلروب :املرحةل الثالثة بعنوان هتيئة و تنظمي والصادر بتارخي مارس  2141/و املطبق ابتداء من
اترخي .2141/ 44/44
وقد مت هذا البحث وفقا لثالث أأبواب:
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الباب ا ألول :قا نطينة من منظور طبيعي وتطور اترخيي اىل خمططات انهتيئة العمرانية و انعاكساهتا عىل
اجملال:
مشل الوقوف عىل الرتبيبة الطبيعية و التطورات التارخيية الـذين أأررا بشلك أأسايس يف اعطاء خشصية
للمجال املدروس ،و دور خمططات انهتيئة يف هيلكة املدينة وحتول احلوارض اىل مدن توابع حيث تخمن
ثالث فصول:
الفصل ا ألول :سشميص طبيعي جغرايف ملدينة قا نطينة.
الفصل الثاين :حمطات ابرزة يف اترخي مدينة قا نطينة.
الفصل الثالث  :مراحل تطور مدينة قا نطينة مضن خمططات انهتيئة وبروز املدن التوابع.
الباب الثاين :العالقة بني احلراكت الااكنية و اس هتالك اجملال ( الرتبة ) من املدن التوابع و بناء التجمع
القا نطيين
الفصل ا ألول :دراسات ساكنية  ،الزايدة  ،الكثافة و الهجرة وماامههتام يف تغي ر بنية قا نطينة و املدن
التوابع
الفصل الثاين :احتياج املااحات ابلهكتار لاكن و التجهزيات للمدى ( احلايل  ،املتوسط ،و البعيد )
الفصل الثالث :مدينة قا نطينة و املدن التوابع جمال متناسق  ،مشرتك و ديناميكية جمالية موهجة حنو
مدينة اخلروب
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الباب ا ألول:
مدينة قا نطينة من جتمع عىل رخرة اىل توسعات خارج نطاقها
مقدمة الباب:
يف هذا الباب س نحاول اعطاء صورة سشمصي جملاالت ادلراسة املعمتدة وابراز االماكانت الطبيعية
ودورها يف الرتكزات البرشية و هدا اجلانب ذو أأمهية بب رة ألن يوحض العالقة بني تنو الطبوغرافية و توطني
الااكن و كذكل العوائق اليت تقف أأما توزيع الااكن و تؤد اىل ابعادمه .
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

الفصــل ا ألول:
تشخيـص طبيعي جغرايف ملدينة قــســطييـــة
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

مقدمة الفصل:
ان اشاكلية منو مدينة قس نطينة تعرف اليوم أأزمة وذكل بسبب عوامل طبيعية وبرشية حيث الطلب املكثف
عىل اجملال بسبب الزتايد الساكين انعكس عىل اس تخدام اجملال يف املدينة و حميطها ،وهذا ما نتج عنه عدت
مشالك يف أأمناط اس تخدام اجملال سواء داخل املدينة أأو يف أأطرافها
يتـاول هذا الفصل دراسة عامة ملدينة قس نطينة يف جمالها
مدينة قس نطينة يف جمالها الواليئ): (1
نذكر هنا مدينة قس نطينة يف جمالها الواليئ ،الكتشاف العنارص اليت لها تأأثري مبارش أأو غري مبارش
عىل ديناميكية اجملال فهيا ،أأو حنو هذه املدينة العريقة
 ا ألمهية اجلغرافية للمدينة مضن اقلميها :املوقع :للمدينة موقع جغرايف هام:
تقع قس نطينة يف الشامل الرشيق اجلزائري اذلي يعترب أأحد ا ألقالمي الكربى يف اجلزائر ،فتبعا للموقع
اجلغرايف الهام هذا فهيي اليوم عامصة للوالية ،اذ تؤدي عدة وظائف وقد لعبت دورا أأساس يا يف تمنيهتا
وتوسعها ،فهيي املركز الثقايف والصحي والتجاري والاجامتعي والس يايس والاقتصادي والعسكري لهذا
االقلمي ،كوهنا قريبة من الساحل ا ألمر اذلي مسح لها أأن تكوﱢن عالقات اقلميية وحىت دولية
أأنظر خريطة رمق 10
) (1نعين ابجملال الواليئ :مدينة قس نطينة مضن احلدود االدارية للوالية
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

فهذا املوقع اجلغرايف الهام جعلها عقدة للمواصالت نتيجة وجود مجموعة من الطرق الوطنية والوالئية،
وتمتثل يف :الطريق الوطين رمق  10حنو ابتنة جـواب و سكيكدة شامال ،الطريق الوطين رمق  5حنو سطيف
والعامصة ،الطريق الوطين رمق  01حنو تبسة ،الطريق الوطين  01حنو قاملة ،الطريق الوطين  02حنو امليلية
وجيجل ،الطريق الوطين رمق  27الرابط قس نطينة مبيةل ،والطرق الوالئية املمتثةل يف الطرق 50 - 02 – 00
–  ،000 – 010ومرشوع الطريق الرسيع رشق غرب
ابالضافة اىل السكة احلديدية اليت تربطها ابجلنوب والشامل ،واملطار ادلويل محمد بوضياف الواقع
جـوب البدلية اذلي سهل االتصاالت االقلميية وحىت ادلولية
كام تعد قس نطنية حلقة وصل بني مدن الشامل الرشيق اجلزائري وجـوبه اذ تقع مضن الش بكة الواقعة
بني املنطقة احلرضية الساحلية وادلاخلية ا ألمر اذلي جعلها حتظى ابهامتم التجار القادمني من الشامل
واجلنوب ،كام جعلها تعرف منوا ساكنيا مزتايدا مما أأدى اىل زايدة املساحة املعمورة هبا ويوجد ابملدينة
جامعتان جعلتا مهنا مركزا لالشعاع الثقايف والفكري والعلمي ،كام أأعطاها بعدا اقلمييا وحىت دوليا (افريقيا
والعامل العريب) ،ويه جامعة مـتوري هبا عدد كبري من الفروع والاختصاصات وجامعة ا ألمري عبد القادر
للعلوم االسالمية ،ولك هذه اخلصائص اليت متزي هذا املوقع جعلت مـه جماال جذااب وحمفزا لالقامة فيه
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

 ا ألمهية اجلغرافية للمدينة:قسنطينة

الصورة رمق  )10( :موقع قس نطينة مضن شامل رشق اجلزائر
 -0موقع املدينة :
تنحرص مدينة قس نطينة جغرافيا بني خطي طول ’‘  6° 30’ 00و ’’ 6° 45’ 00رشق خط غرينيتش،
وبني خطي عرض ’’ 36° 15’ 00و ’’ 36° 26’ 00شامل خط الاس تواء حسب نظام الاحداثيات
اجلغرايف  WGS 84املعمول به يف اجلزائر ،كام هو موحض يف اخلريطة رمق ( ) +
يتشلك موضع مدينة قس نطينة من عدد من التالل املرتفعة و الهضاب  ،موقع ذو انقطاع يف وحاداته
الطبوغرافية بسبب وجود واد الرمال و بومرزوق و الاحندارات الشديدة أأدت اىل قةل ا ألرايض املنبسطة و
املس توية القابةل للتعمري اليشء اذلي انعكس عىل البنية املرفولوجية العمرانية للمدينة واليت خضعت للوسط
الفزياييئ اذلي نشأأت عليه و حال دون توسع معراين متصل ،وهيذا املوضع أأكسب املدينة يف بداية نشأأهتا
مالحظة  :مت حتديد املوقع الفليك ابالعامتد عىل نظام  global mapperحيث ارتأأينا التأأكيد عىل هذا املوقع ابعطاء أأمهية لتوسع النس يج احلرضي من لك
هجات مدينة قس نطينة
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

عىل الصخرة وظيفهتا ادلفاعية ،كام تربز شدة الترضس يف املوضع املدروس أأي مدينة قس نطينة وذكل من
خالل تعقد و تنوع وحداته الطبوغرافية

الانكسارات و عدم االتصال
يف الوحدة الطبوغرافية

الصورة رمق (  :)10صورة توحض انكسار الوحدة الطبوغرافية للمدينة من اجلهة الشاملية الرشقية

فالصخرة يه أأمه وحدة طبوغرافية ابرزة يف املوضع حبيث يه النواة ا ألوىل للمدينة  ،مساحهتا  01هكتار
حماطة خبوانق واحندارات شديدة من مجيع اجلهات ما عدا الناحية الغربية أأين تتصل ابلكدية برشيط يصل
عرضه 011م

()0

 )0مصدر املعطيات اجلغرافية مأأخوذة من مذكرة خترج :املدن التوابع حول مدينة قس نطينة لـ فؤاد بن غضبان  0110غري منشورة
مصدر الصور :صور جوية ملتقطة من طرف الس يد دابح جابر عن طريق طائرة هيليكوبرت بتارخي جوان 0100
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

و يه كتةل لكس ية ابرزة شلكها مثلث يتفق مع الاحنناءات اليت خلقهتا اخلوانق احمليطة بواد الرمال بطول
حوايل  0 .1لكم  ،الصورة رمق)15( :

الارتفاع عن سطح البحر 400م
الاحندار 01%

ر أأس س يدي راشد

يبلغ احندار الصخرة مبتوسط  % 01ابالجتاه جـوب رشق ابرتفاع 400م عن مس توى سطح البحر
و يف اجلنوب الرشيق ر أأس سدي راشد ابرتفاع 500م كام هو موحض يف املقطع الطبوغرايف رمق 10:
المقطع الطبوغرافي رقم10:
جنوب شرق

شمال غرب

أأما أأقىص الشامل الغريب جند مـخفض احلامة ابرتفاع يقل عن 011م و ابحندارات ترتاوح بني ضفيت واد
كاف شكارة
الصخرة األم
الرمال بني %05-00 50من الضفة الميىن وتقل عن  %00 5عىل الضفة اليرسى كام هو موحض يف املقطع

الطبوغرايف رمق  10:ييط ابلصخرة عدد من الهضاب و التالل و اليت ختتلف فامي بيهنا من حيث الارتفاعات
,هدا ما يؤكد تعقد طبوغرافية املوضع
رأس سيدي راشد

المصدر :انجـاز الباحث
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

يف أأقىص الشامل الغريب مهنا جند مـخفض احلامة ابرتفاع يقل عن 011م ،وابحندارات غري متجانسة
بني ضفيت واد الرمال ،حيث ترتاوح مابني  00 5ــ  % 05عىل الضفة الميىن وتقل عن  %00 5عن الضفة
اليرسى وهو مبني يف املقطع الطبوغرايف رمق 10

()0

المقطع الطبوغرافي رقم12:
جنوب شرق

شمال غرب

الصخرة األم
واد الرمال
منخفض الحامة

ييط ابلصخرة عدد من الهضاب والتالل املرتفعة واليت ختتلف فامي بيهنا من حيث الارتفاعات،
والاحندارات اليشء اذلي يبني تعقد طبوغرافية املوضع ،فهضبة املنصورة تقع عىل الضفة الميىن لواد الرمال ،
و تمتزي ابرتفاع يرتاوح بني .05م401-م و يه تنحدر من الشامل الغريب اىل اجلنوب الرشيق ابحندار قدره
 %.و تتصل هباته الهضبة مجموعة من التالل املتوسطة الارتفاع أأمهها تل س يدي مربوك اذلي ترتاوح قمية
الاحندار به بني % 00-.و يف شاملها تتواجد هضبة س يدي مس يد عىل احلافة الميىن خلوانق الرمال مقابل
الصخرة و اذلي يفصل بيهنام هو مـخفض احلامة

( )0املقاطع الطبوغرافية اعمتدان يف اجنازها عىل المنوذج الرمقي ل ألرض ) (MNTبنس بة دقة تصل اىل  01مرت عن مس توى سطح الأرض ،وهذا وفق نظام
االحداثيات اجلغرايف  WGSاملعمتد يف اجلزائر ،ابس تعامل قاعدة بياانت يف برانمج  Global Mapper V13.2من خالل تطبيق (من – اىل) وضعية
حنددها حسب احتياجات البحث )(from pos – to pos
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الفصل ا ألول :تشخيص طبيعي جغرايف ملدينة قس نطينة

يبلغ ارتفاعها يف املتوسط  205م و احندارها العام  %00كام هو موحض يف املقطع الطبوغرايف رمق 10:
المقطع الطبوغرافي رقم13:
شمال غرب

جنوب شرق

هـضـبـة الـمـنـصورة

هـضبـة سيـدي مسـيد
واد الرمـال

المصدر :انجـاز الباحث

ومن اجلهة الغربية من الصخرة جند الكدية اليت مت تسويهتا ،يبلغ احندارها يف املتوسط %.و ارتفاعها 402م
مث تل املنظر امجليل اذلي يقع جـوب غرب الصخرة يتسم سطحه تقريبا ابالنبساط %.-5
و من اجلهة اجلنوبية جند هضاب ممتدة عل اكمل هيذه اجلهة و يه ذراع بوفريكة املنفتح عىل هضبة عني
الباي اليت يرتاوح متوسط ارتفاعها ما بني  .11-411م اليشء اذلي جعلها ترشف عىل املناطق الشاملية و
الرشقية و الغربية ،احنداراهتا متوازنة يف العموم عىل الرمغ من وجود احندارات شديدة تفوق  % 05عىل
احلواف الصخرية لهضبة عني الباي و الناجتة عن النشاط الكثيف لواد الرمال و بومرزوق
و نظرا لنقص ا ألرايض القابةل للتعمري ابملدينة و تزايد الطلب علهيا ،جند أأن موضع مدينة قس نطينة اتسع
ليشمل سفوح اجلبال و خنص هنا السفح اجلنويب الغريب جلبل الوحش اذلي يقع يف أأقىص الشامل الرشيق
من مركز املدينة عىل بعد  00لكم  ،و ترجع أأمهيته لتكويناته الصلبة و املامتسكة مما جشع يف انتشار معلية
التعمري به
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من خالل هده اخلصائص املمزية خملتلف الوحدات الطبوغرافية و املركبة ملوضع مدينة قس نطينة تبني لنا شدة
الترضس و قةل ا ألرايض القابةل للتعمري ،حيث جند أأن الاحندارات يف بعض ا ألحيان و اليت تفوق
 % 01تصل نسبهتا اىل  % 12 41من مساحة املدينة و يه أأرايض غري قابةل للتعمري ،بيامن جند أأن أأكرث
من نصف مساحة املوضع أأي حوايل  % 50يغلب علهيا احندار يرتاوح بني  %05-1.تتطلب يف غالبيهتا
تاكليف مرتفعة من اجل هتيتهتا و جعلها قابةل للتعمري وهذا ما حاولنا ابرازه من خالل خريطة الاحندارات
رمق () واجلدول التايل:
جدول رمق (  :)10توزيع فئات االحندار عىل موضع مدينة قس نطينة

()0

فئة الاحندار

نس بة الفئة %

املساحة لكم ²

10-1

12 51

1. 72

1.-10

05 05

0. 00

05-1.

00 25

50 00

01-05

00 25

00 15

01+

14 04

12 40

مساحة املوضع

.0 04

011

( )0املصدر :مأأخوذ من مذكرة خترج :املدن التوابع حول مدينة قس نطينة لـ فؤاد بن غضبان  0110غري منشورة ،عن مذكرة موضع مدينة قس نطينة و أأثره يف
التطور العمراين ،مذكرة خترج من معهد علوم الأرض قس نطينة  0771لـ عتيقة بوقفة  +مفيدة بن احلاج
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التكوينات الصخرية للمدينة :
يتشلك موضع مدينة قيس نطينة من تكوينات ليتولوجية خمتلفة تقل مقاومهتا من اللكس الصلب اىل
التشكيالت الهشة و الفيضية و اليت تنترش عىل الوحدات الطبوغرافية للموضع اكليت :
الهضاب يف معوهما من اللكس ،الكـغلومريا  ،الرمل  ،الطني و تكوينات الررصصة ،و تغطي التالل
تشكيالت متناوبة أأو سائدة من املارن ،الطني احلىص  ،الفليش و اللكس الرميل
أأيضا املنحدرات الواسعة لواد الرمال وبومرزوق تتكون من املارن الاسود و املارن ذو احلببيبات الصفراء و
تغطي الضفاف الترسيبات الهنرية
كام نالحظ أأن مقم الهضاب و التالل املس توية تنحرص هبا تشكيالت خصرية صلبة ،خاصة يف الصخرة
و تل س يدي مس يد و هضبة املنصورة و عني الباي ،بيامن حواف الهضاب تقل هبا اماكانت التعمري الن
الاحندار هبا بني  %01-01خاصة يف رشق هضبة املنصورة و رشق ذراع بوفريكة ،وتغطهيا تكوينات
خصرية غري مامتسكة ( الطني والكونغلومريا) ،اال أأن التالل صاحلة نسبيا للتعمري لكن جيب ا ألخد بعني
الاعتبار خصائص سفوهحا املتشلكة من املارن و هبا أأيضا احندارات معتربة مهنا تل املنظر امجليل
عندما نربط بني عاميل االحندار و الرتكيب الصخري ،نس تنتج أأن املناطق ذات الاحندار املناسب للتعمري
تغطي مساحة هامة و يه  %50 00من مكوانت موضع مدينة قس نطينة وهذا ما جعل مـاطق التوسع
العمراين جد قليةل اذ أأن ا ألرايض القابةل للتعمري املس تقبيل موجودة فقط عىل املدى القريب و يه جد
حمدودة  000 5هكتار وتتوزع يف ثالث مـاطق حرضية يه:
أأقىص الشامل الرشيق  :املنطقة احلرضية السكـية اجلديدة جببل الوحش مبساحة تقدر ب  52 41هكتار
الشامل الرشيق  :و تشمل مـطقة رسكينة  ،مبساحة  000 0هكتار
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اجلنوب :عىل احلافة الميىن للطريق الرسيع رشق – غرب مبساحة تقدر ب  00 51هكتار
أأما ا ألرايض غري القابةل للتعمري و اليت يشملها احمليط احلرضي تقع خارج االطار املبين و تغطي مساحة 510
هكتار ،مهنا  021هكتار يف اجلنوب الرشيق و الثانية يف الشامل الغريب مبساحة  001هكتار
ا أل خطار الطبيعية احمليطة مبوضع مدينة قس نطينة :
نتج موضع مدينة قس نطينة من عدة تفاعالت بني عنارص الطبيعة و يه الاحندارات الشديدة  ،التكوينات
الصخرية الهشة و النحت ادلامئ ل ألودية
الانزالقات :
ان وجود خصور لينة طينية أأو مارنية و قابليهتا للتش بع ابملاء ،مع وجود احندارات معتربة سامهت بصورة
واسعة يف االنزالقات و عدم اس تقرار السفوح مبدينة قس نطينة و زايدة ظاهرة االنزالقات ا ألرضية
و ترتكز االنزالقات ا ألرضية داخل احمليط احلرضي و يف مـاطق عديدة من موضع املدينة حيث
تتوزع كام ييل :
 السفح الشاميل للكدية و املنظر امجليل يح بود راع صاحل السفح اجلنويب للكدية رحامين عاشور مـحدرات تل املنظر امجليلالفياضاانت  :يرتبط حدوث الفيضاانت عىل طول وادي الرمال و بومرزرق  ،مثل يح ابردو  ،شعب
الرصاص و املناطق الصناعية
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و أأمه الفياضاانت اليت عرفها موضع مدينة قس نطينة:
فيضان  :075.تسبب هذا ا ألخري يف هدم جرس اركول و وفاة  12أأشخاص و خلف  0511مـكوب و
تفريغ  011مسكن
فيضان  :07.0بتارخي  01/07/0.ديسمرب  07.0تساقطت  050 0ممل من ا ألمطار دون انقطاع مما أأدى
اىل حدوث فيضاانت
اىل جانب العوائق الطبيعية هناك عوائق حرضية تقف كعائق أأمام التوسع العمراين اكملناطق العسكرية
املنترشة خاصة هبضبة املنصورة ،الصخرة ،الكدية ،وكذكل تل املنظر امجليل
خالصة الفصل:
مما س بق نس تنتج أأن موضع مدينة قس نطبنة شديد الترضس  ،حماط بعوائق طبيعية و أأخرى حرضية ،و
تسود به مجةل من ا ألخطار هذا ما أأعطاه خصوصية و دفع ابملدينة اىل تكييف منوها مع ظروف موضعها
حيث يتجىل لنا بلك وضوح أأن التوسع احلرضي ملدينة قس نطينة اعمتد عىل شلك الانتشار احللقي ليتطابق
مع الظروف الطبوغرافية
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الفـــصــل الـــانـي:
حمطات ابرزة يف اترخي مـدينـة قسـنطيـنة وتأثري اخملططات يف اعطاء الصورة
احلالية دليناميكية اجملـــــــــــال.
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مقدمة الفصل :حناول اعطاء صورة عن مدينة قس نطينة و اجملال احمليط هبا و طبيعة تطور الوضعية
العقارية عرب الزمان و ابراز أصل اس تغالل و اس تعلال اجملال وييفية تطوره ،حيث س يربز لنا بلك وضوح
ابن العالقة بني مدينة قس نطينة و اجملاالت احمليطة هبا مند الفرتة العامثنية اىل املرحةل الاس تعلارية مث ما بعد
الاس تقالل .
 /Iالوضعية العقارية ملدينة قس نطينة وعالقهتا مبجاالهتا احمليطة ( ما س يعرف يف املس تقبل ابملدن التوابع ):
 /1مرحةل العهد ما قبل التراك قبل ( 1111م):
اكنت هناك ما يعرف ابمللكية العقارية ،أي بداية العالقة بني مدينة قس نطينة و اجملال احمليط هبا و ذكل
ابمتالك ساكن قس نطينة لرايض هبده املناطق احمليطة  ،مل تكن هناك مدن بعد حيث اكنت الوضعية
العقارية تمتثل يف املكل والعرش
/2 .مرحةل حمك التراك( 1111م  1381-م):
عندما جاء التراك اكنت هناك حتوالت للوضعية العقارية ،فبالتوازي مع الربجوازية القس نطينية املالكة
للرايض الهامة و اليت عرفت ابملكل  ،خلقت برجوازية أخرى من حاش ية الباي و قيادات يف ادلوةل و
اليت منحت لها أرايض عزلت من أرايض البايكل و اختذت امس أرايض العزل ،كلا ا ازدادت معها أرايض
العائالت القس نطينية توسعا وهدا ي ﱠون نوع من الس يطرة عىل اجملال من طرف مدينة قس نطينة عىل الرايض
أو الضوايح احمليطة هبا و متزيت مبردوديهتا الكبرية  ،مث تلهيا أرايض "الكراغةل" اليت تقوم عىل زراعات
احلبوب ،مث ظهر نظام امخلاسة من اجل ابقاء تركز امللكية بني عائالت قالئل ،من هنا بدأ تأييد تركز
جتمعات صغرية أو مش تات و مدارش متفرقة و اكنت العالقة بني هذه التجمعات عبارة عن وصااي زراعية،
ذكل الن الارتباط اكن ينحرص يف عامل امللكية العقارية.
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حيث امتلكت العائالت الربجوازية القس نطينية (عائالت ابش تارزي ،بن الش يخ لفقون ،بن ش يكو ،بن
رشيف ) نس بة يبرية من أرايض الفالحة عرب اجملاالت احمليطة أو ضوايح مدينة قس نطينة ،و اكنت هذه
الربجوازية متواجدة قبل جميء التراك.
ما ميكن اس تنتاجه من هذه املرحةل هو أن العالقات بني مدينة قس نطينة و املناطق الضوايح
مرتبطة ابمللكية العقارية ،حيث تربز س يطرة املدينة يف احتفاظ ساكهنا مبلكيات زراعية توجد ابالطراف ،و
من مت تتحمك يف تنظمي هذا الظهري الزراعي اذلي ميون املدينة مبا حتتاج اليه من املواد الغذائية .
و اكنت الرايض خالل هذه املرحةل تسيـر بأسلوبني خمتلفني هلا:
أوال :املالكني الصغار ادلين ميلكون مساحات صغرية تقلص عددمه مبجيء التراك ،و تعد الفالحة ابلنس بة
هلم مصدر للعيش ال لرثاء.
اثنيا :أرايض الباي و حاشيته و املالكني الكبار احملليني فالتس يري هنا اكن هل أبعاد اقتصادية متثلت يف تغطية
حاجات املدينة ابملنتجات الفالحية و عىل اثر ذكل خلقت العديد من السواق مبدينة قس نطينة مـل :رحبة
الصوف ،سوق العارص ،السويقة ،و اليت اكنت حاضنة ملنتجات اخلروب ،عني السلارة ،ديدوش مراد و
احلامة بوزاين هذه الخرية اليت اكن لها ادلور الكبري يف متوياها وحريية أسواقها.
و ابلتايل نس تنتج أن العالقة بني مدينة قس نطينة و اجملاالت احمليطة مرتبطة ابمللكية العقارية الزراعية حيث
تربز س يطرة املدينة ابحتفاظها هبذه امللكية اليت تظم جتمعات ساكنية من قرى و مدارش للعلال
املس تغلني هبا سوف تتطور لتصبح مدن توابع الهدف ماها هو المتوين ابملواد الغذائية.
-8مرحةل الاحتالل الفرنيس ( :)1692-1381مبجيء املس تعمر تطورت املناطق و الضوايح يف شلك قرى
ريفية ذات طابع استيطاين ،حتيط مبدينة قس نطينة يف اطار ما يعرف حبوض التعمري الاس تعلاري ،متزيت
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هذه املرحةل ابلطابع التوسعي و الس يطرة عىل أرايض الفالحة من قبل املس تعمر وقد مشل هذا الاستيالء:
عىل الرايض ذات الاس تادام اماعي (العرش) و أرايض البايكل و ذكل عن طريق تفكيك أرايض
املالكني الصغار ابلضغط علهيم  ،حبيث مل يبق دلهيم سوى أرايض هامش ية حمدودة يف حني جند أن
املس تعمر قد اس توىل عىل أجود و أخصب الرايض و خاصة أرايض احلامة بوزاين كلا هو موحض يف الصورة
التالية،صورة رمق )69( :

سهول احلامة بوزاين

متزيت أيضا هذه املرحةل ابن العائالت القس نطينية قد اس تفادت من أحواض التعمري ،اليت منحها اايمه
املس تعمر حيث تدمعت مساحهتا السابقة لوالهئا للحمك الفرنيس ،كلا أن هذه العائالت عقدت صفقات مع
املالكني الصغار برشاء أراضهيم حيث بلغ متوسط امللكية العقارية اخلاصة ابجلزائريني مابني  11-16هكتار يف
حني وصلت ذلا الفرنس يني أن ذاك اىل  21هكتار .اكنت أرايض املس تعمرين تعترب كقوة انتاجية بأسلوب
متطور يف مجيع املدن التوابع و ذكل عن طريق الهتيئة و الاس تصالح اليت أدخلت علهيا مـل :الري و
ترصيف املياه ،ابالضافة اىل الس يطرة عىل الرايض الفالحية و توس يع النطاق الاس تعلاري يف وسط سهل"
اخلروب "و أحواض ديدوش مراد ،احلامة بوزاين و عني السلارة  ،كلا قام هبيلكة اجملال من خالل شق
طرق و حماور برية (الطريق الوطين رمق  ،68الطريق الوطين رمق )61و خط السكة احلديدية ،و الهدف
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هنا هو نقل املنتجات الفالحية اىل مدينة قس نطينة أين مت انشاء خمزون للخرض واحلبوب ابلقرب من
حمطة القطار مث ابجتاه فرنسا .انظر الصورة رمق :61

صورة رمق ( :)61اخملازن بقس نطينة بتارخي /62جانفي 1616/

جشعت هذه املنتجات عىل قيام الصناعات مبدينة قس نطينة اكملدابغ و املطاحن و املغازل و ظهور شوارع
متخصصة مـل شارع اجلزارين لبيع اللحوم و خمازن الصوف حبي ابردو و النس يج و شارع اخلياطني.
أنظر الصور رمق :11-16 -66 -63

الصورة رمق  :63شارع اخلياطني
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الصورة رمق  :66شارع احلدادين

الصورة رمق  :16س يطرة الهيود عىل حرفة احليل

الصورة رمق  :11يح اجلزارين العرب
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كلا اكن لرتبية املوايش و البقار يف املدن التوابع تأثريا يبري يف ظهور االسطبالت هبا ،اليت انترشت
بصفة يبرية الس امي يف مدينة اخلروب اليت مازالت تشهد بعض ماها حلد الن هذا ما أدى بصورة مبارشة
اىل خلق السواق خاصة سوق اخلروب اذلي اكن يعد أكرب سوق لبيع املوايش ،كلا ظهرت أسواق ابملدن
التوابع الخرى (ديدوش مراد ،احلامة بوزاين و عني السلارة ).
خنلص أنه خالل هذه املرحةل اس متر ارتباط املدينة الم مبدهنا التوابع ،من خالل نقل املواد الغذائية و املواد
الولية للساكن و مصانع املدينة و جتهزي الريف خبدمات املدينة بواسطة السواق الس بوعية و ابلتايل حتويل
الموال من الريف اىل املدينة .
/1مرحةل ما بعد الاس تقالل :2611 -1692
بقيت العالقة بني املدينة الم واملدن التوابع يف شلك امللكيات العقارية للرايض احمليطة هبا للعائالت
القس نطينية ،و قد وصلت املساحة االجلالية للمالكني عىل سبيل املثال يف بدلية اخلروب اىل 8116.98
هكتار أي بنس بة  % 29من مجموع القطاع اخلاص ،أما يف بدلية احلامة بوزاين فقد بلغت مساحهتا بـــ
 961.11هكتار  .توضعت مجمل هذه الرايض يف املناطق املهمشة و البعيدة عن ش بكة املياه و الوداين و
كذكل ش بكة الطرق اليت أنشاها املس تعمر وغالبية هذه الرايض واقعة يف مناطق وعرة وذكل بسبب
هتميش املس تعمر لحصاب الرايض و طردمه حنو الطراف و يف نفس الوقت س يطر هذا الخري عىل
أخصب و أجود الرايض .
تعرضت هذه امللكيات العقارية اىل التقس مي وذكل بسبب مرياث العائالت املالكة  ،كلا تعرضت أيضا اىل
االهلال بسبب انشغال أحصاهبا بنشاطات يف قطاعات أخرى و هذا ما أدى اىل اتساع الهوة بني املدينة و
الريف .
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بعد الاس تقالل وخالل الس بعينات شهدت املدن التوابع حركة تصنيع يبرية ومتثلت يف توقيع العديد من
املناطق والوحدات الصناعية ابلقرب ماها ونذير هنا  :املنطقة الصناعية بواد محميمي ابخلروب ،املنطقة
الصناعية بعني السلارة و املنطقة الصناعية بديدوش مراد ،و من مث خلقت ديناميكية جماليه متعددة
الاجتاهات نتج عاها ارتفاع جحم ساكن املدن التوابع جراء معلية تفريغ الفائض الساكين املمتركز بـمدينة
قسـنطينة.
وبعد وصول جحم املدينة الم اىل حد الزمة اخلانقة واس تحاةل و جود جيوب عقارية الس تغاللها يف اجلانب
العمراين و حل أزمة السكن ابدلرجة الوىل ومن هنا اكن لزاما الاجتاه حنو املدن التوابع اليت أبدت مؤهالت
و اماكنيات جماليه الس تقبال الساكن اجلدد القس نطينيون ،دمعهتا العالقات القدمية و ابلتايل فقد أعطت
لنا هذه الوضعية بعدا جماليا جديدا يف جتدد العالقات بني مدينة قس نطينة و املدن التوابع مند الس بعينيات
و حىت وقتنا احلايل .

املصدر  :مذيرة املدن التوابع حول مدينة قس نطينة لـ فؤاد بن غضبان  2661غري منشورة ،عن مذيرة خترج  1666لــ عبد املاكل غرور و طبطوب عيل.
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 IIحملة اترخيية عن تطورات توسع املدينة :
ان الاهامتم بدراسة التوسع العمراين ملدينة قس نطينة عرب التارخي و حماوةل الوقوف عىل العوامل املؤثرة فيه
و حتديد اجتاهاته من اجل الفهم اجليد دليناميكيته ،يف ظل الزتايد ادلميوغرايف اذلي يؤثر بشلك مبارش يف
الطلب عىل الرايض القابةل للتعمري.
 /1مدينة قس نطينة ما قبل الاحتالل الفرنيس قبل عام :1381
اكنت الصخرة يه النواة الوىل لنشأة املدينة يف العهد الروماين ،ومل تعرف أي نوع من مظاهر التوسع
العمراين وذكل لن وظيفهتا اكنت دفاعية حمضة.

الصورة رمق  :12قس نطينة س نة 1389

بعد عام 1166م شهدت املدينة توسع داخل السوار وبلغت مساحهتا  86هكتار ،واكن هذا حتت احلمك
العامثين ومتزيت بنس يج معراين متداخل و مساين جلاعية ذات منط موحد تتاللها أزقة ضيقة.
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/2مدينة قس نطينة أثناء الاحتالل الفرنيس :1692-1381
ميكن تقس مي هذه املرحةل اىل ثالث فرتات حسب توسع املدينة ويه اكليت:
عش ية الاحتالل الفرنيس :

ابب القنطرة
مدخل وحيد

الصخرة يه النواة الوىل للمدينة

صورة رمق ( :)18ملدينة قس نطينة عش ية احتاللها يف  69أكتوبر 1381

من خالل هده الصورة اليت رمست من طرف رسام فرنيس عش ية احتالل مدينة قس نطينة بتارخي
 /69أكتوبر  1381/و اليت توحض بداية وصول فرقة اخلياةل املس تكشفني هبدف يرس املقاومة الشعبية
والولوج اىل داخل أسوار املدينة حيث نالحظ ابن حدود املدينة متطابقة متاما مع الصخرة أو النواة الوىل
ملدينة قس نطينة ببناايت متداخةل و مدخل وحيد و هو جرس القنطرة .

املصدر :الصور من رمق  61اىل  18مأخوذة من املوقع www.constantine. Free.com
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فرت ة  1311 /1381توسع فرنيس بشلك نقطي داخل الصخرة بعد احتالل املدينة و ادلخول الهيا:
قام املس تعمر ابلتدخل عىل النسج العمراين للصخرة ابدخال تعديالت عىل املدينة واظهار المنط الوريب
وذكل بعد شق طريق وطين اذلي اصطفت عىل جانبيه املباين ذات المنط الوريب هبدف ربط جرس القنطرة
و حمطة القطار بساحة لربيش.

1

2

صورة رمق  )11( :الطريق الوطين يف العهد الفرنيس  1611م طريق العريب بن هميدي حاليا .

املصدر :الصورة مأخوذة من املوقع  www.constantine. Free.comو خمتومة بتارخي  13ديسمرب 1611م.
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كلا قام ببناء ثكنة عسكرية عىل مساحة فاقت  61هكتار وذكل عىل حساب مساحة الصخرة من أجل
تدعمي وجوده وجبابها احلي االداري .صورة رمق )11 ( :الثكنة العسكرية س نة  1661م القصبة (قس نطينة).

اكن لك هذا عىل حساب مساحة الصخرة و ذكل بعد العمل عىل ازاةل جزء يبري من مساكاها اليت متزيت
ابلطابع املزدوج عريب تريك أو عامثن ،وبتايل اكن هناك مزجي من منطني للسكن أو املباين وهلا المنط العريب
العامثين و المنط الوريب.
شارع العريب بن هميدي

12

الثكنة العسكرية حبي القصبة قس نطينة يف العهد الاس تعلار الفرنيس متخصصة يف الرماية و القناصة
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بطاقة تقنية تبني مساحة الثكنة العسكرية من مساحة الصخرة:
الصخـرة الم
املساحة =  86.961هكتار
احمليط =  68كـلـم
االرتفاع =  911م

الــكنـة العـسـكريـة
املساحة =  61هكتار
احمليط =  61كـلـم
االرتفاع =  911م

املصدر اجناز الباحث

يربز لنا جليا ابن الثكنة العسكرية حتتل مساحة هامة من الصخرة حبيث بلغ حميط الصخرة  68لكم مبساحة
 86.96هكتار ،يف حني تصل مساحة الثكنة العسكرية  1هكتار مبحيط  61لكم  ،و هذا ما يؤكد تركزي
املس تعمر عىل وجوده ابملدينة و بسط س يطرته علهيا .

مالحظة :الارتفاع حمدد ابلنس بة ملس توى سطح البحر أما ابلنس بة لالرتفاع ابلنس بة للواد فهو حوايل 266م .
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/8فرتة 1311اىل  :1681توسع فرنيس بشلك ضوايح خارج أسوار املدينة
اس متر توسع املس تعمر خارج الصخرة و عىل ضواحهيا يف اجتاهني:
الول :حنو اجلنوب حيث ظهر يح سان جان و مت تسوية الكدية وظهور يح املنظر اميل ،انظر
الصورتني 19و.11
الكدية قبل التسوية

الكدية بعد تسوية

الصورة رمق) 19( :و( . )11
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الثاين :ابجتاه اجلهة الرشقية يح المري عبد القادر و هضبة املنصورة و ابب القنطرة.انظر الصور،13
16،26،21
13

يح املنظر اميل

هنا جتدر االشارة بأن السلطات الفرنس ية قامت ابنشاء مجةل من الحياء هبضبة املنصورة و س يدي مربوك
و ابب القنطرة ،و ابلتايل صارت مدينة قس نطينة جامعة ملدينة ذات طابع عريب أو عامثين و املركز الفرنيس
و يف نفس الوقت الضاحية الفرنس ية.
16

ضاحية ابب القنطرة
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ضاحية املنصورة

26
6

بعدما تش بعت املدينة أو الصخرة بدأت السلطات الفرنس ية ابلتفكري خالل هذه الفرتة ابلتوسع خارج املدينة
وقد متت هذه التوسعات من خالل أول خمطط مت وضعه من طرف البدلية عام  1681لتنظمي املدينة ،اكنت
غايته توجيه منوها العمراين ابالضافة اىل جتهزيها ابملرافق الولية للحياة العرصية و حتديد مناطق التوسع
العمراين و الطرقات اجلديدة املس تقبلية و قد تزامن هذا اخملطط مع هدم لعدد يبري من املباين القدمية لتحل
حملها بناايت ذات منط أورويب ،و ابلتايل تضاعفت مساحهتا عام  1681اىل حوايل  281هكتار مبقدار 63
مرات خالل  166س نة ،ذكل بتجسد منشات أساس ية و هيالك ادارية و مساين خاصة و مؤسسات
صناعية أما املناطق املهمشة مـل املنحدرات اجلنوبية الرشقية فمتزيت بس يطرة المنط الفوضوي .

املصدر :الصور من رمق  11اىل  21مأخوذة من املوقعwww.constantine. Free.com
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منط العريب داخل
النس يج الورويب

21
6

مالحظة :اهمت املس تعمر خالل هذه املرحةل ابملناطق احمليطة ملدينة قس نطينة و اليت مت ذيرها سابقا مـل
يح المري عبد القادر وبعض الحياء هبضبة املنصورة و س يدي مربوك و ابب القنطرة يف الوقت اذلي معل
عىل اعادة البناء و شق الطرق داخل الصخرة وان دل هذا عىل يشء فانه يؤكد ابن فكر التخطيط
املس تقبيل اكن موجودا ذل ا االدارة الفرنس ية من اجل الاس تغالل المـل و السهل .
/4فرتة  1692-1681توسع مدينة قس نطينة مضن خمططات معرانية :جتدر االشارة هنا بأنه خالل هذه
الفرتة مت الرتس مي الفعيل لبداية العمل بفكرة خمططات التوسع العمراين ابتداءا من اترخي  1618حيث صدر
ما يعرف بــ خمطط اكراكس عام  1618املتضمن انشاء  2186وحدة سكنية موزعة عىل أحناء املدينة ماها ما
مت اجنازه خالل املرحةل الاس تعلارية هبدف تلبية حاجات املعمرين وبقي جزء أخر مت اجنازه بعد الاس تقالل ،
متزي هذا اخملطط ابعادة ختطيط الشوارع و بناء التجهزيات الرضورية للمعمرين أثناء فرتة الاحتالل .
مرحةل احلرب التحريرية و س ياسة الرض احملروقة :شهدت مدينة قس نطينة بزوح يبري من طرف ساكن
الرايف الهيا ،وهنا اكن حمتيا ظهور أحياء فوضوية تعرف مبساين الصفيح ،مبارشة بعد هذه الوضعية جاء ما
مسية مبخطط قس نطينة عام  1616و من خالهل انبـق:
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خمطط اكلزات عام  :1696بعد صدور قانون رمق  1198/13املؤرخ يف .1613/12/81
يعترب خمطط اكلزات أول حماوةل لتخطيط املدينة وذكل عن طريق ما ييل:
*تطوير السكن وبرجمته خالل  26س نة ابس هتالك جمايل يصل اىل  116هكتار من اجل اساكن املوظفني
عىل هضبة املنصورة وتالل املنظر اميل وبوفريكة و جتميع النازحني اىل املدينة يف حمتشدات ( احلطابية و
البري  )1616/1613من أجل تسهيل مراقبة النازحني .
*اجناز مناطق صناعية عىل مساحة  916هكتار جبانب ضفيت وادي الرمال و بومرزوق.
*اعادة هيلكة املدينة و اجملال احلرضي و ذكل من خالل تقس ميها اىل أحياء كربى اكليت :
 الصخرة و الكدية  11هكتار. املنظر اميل  216هكتار. -املنصورة  866هكتار.

انظر اخملطط

و قد متزيت هذه اخملططات برتس يخ فكرة االحنياز اللكي لصاحل الفرنس يني و ذكل لهنم س يطروا عىل
اجملاالت االسرتاجتية و الرايض السهةل للتعمري ببناايت سكنية وجتهزيات ادارية أساس ية و خداماتية  ،يف
املقابل بقيت املواضع الهامش ية جتمعات لحياء فوضوية وحمتشدات خاصة ابلساكن الهايل .
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/2مدينة قس نطينة ما بعد الاس تقالل : 2611 - 1692
 1. 2فرتة  1611-1692ظهور كثيف للحياء الفوضوية مع اس مترار توهجات خمطط اكلزات:
اس متر منو وتوسع مدينة قس نطينة يف شلكني :
الول :اجلهة الرشقية للمدينة أحياء فوضوية غري مالمئة للتعمري و ارتفاع المنو العشوايئ يف لك من يح
المري عبد القادر وبرج الرمال  ،ابن تليس  ،يح رومانيا و اليواخ القصديرية يف رسيينة و املنصورة و
عىل طول واد الرمال و بومرزق واللكمرت الرابع يف اجلنوب الرشيق ،أما من اجلهة الغربية يح املنشار
و بودراع صاحل و يح بن الرشيق .الصورة رمق)22 (:

يح بن الرشيق

يح بودراع صاحل

الثاين :و متثل يف اس مترار منو الحياء اخملططة التابعة للمشاريع يف العهد الاس تعلاري مـل يح املنظر اميل.
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يح املنظر اميل

الصورة رمق)28( :

كلا متزيت بمنو رهيب و جد متسارع بظهور أحياء فوضوية يف مناطق خطرة مما اس توجب وجود أهجزة
التخطيط ونذير ماها مكتب ادلراسات الوطين للهندسة والتعمري  E.T.A.Uاذلي اعد اخملطط العمراين
التوجهييي لس نة  1616و هو ما يعرب عن حتديث خملطط اكلزات اكن الهدف منه هو تقيمي مدى اماكنية
التعمري عىل منحدرات املنصورة و تالل املنظر اميل و اليت تتعدي نس بة الاحندار هبا الــ .% 16
و نظرا ملتطلبات هذه املرحةل اكنت التوهجات الكربى للمخطط العمراين للمناطق اخلاصة ابملنشات
الصناعية بلك من شعبة الرصاص و ابملا ابملنطقة اجلنوبية وذكل بهتيئة املنطقتني.
 2.2فرتة  1632-1611توسع املدينة يتحول اىل املدن التوابع :اقرتاح انشاء مدينة جديدة يف اطار
اخملطط العمراين التوجهييي مبنطقة عني الباي مضن خمطط عام  1611 -1618من اجناز الصندوق الوطين
للهتيئة العمرانية  ، C.A.D.ATاكن هيدف اىل الرتكزي عىل النس يج القاعدي القامئ أنذاك و مد التعمري
عىل احملورين - :الرشيق يح ساقية سدي يوسف و الزايدية .
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 الغريب عىل حمور الطريق الوطين رمق  61و واد الرمال مـل :يح 26اوت 61،جويلية،يح حسان بوجنانة و عبد احلفيظ بوالصوف.

الصورة رمق)21( :

يح  26أوت  61،جويلية ،حسان بوجنانة

الصورة رمق )21( :
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كلا شهدت هذه الفرتة انشاء اجلامعة عىل ذراع بوفريكة و املريب الاومليب ابجلنوب ،اضافة اىل
املناطق الصناعية عىل ضفاف واد الرمال و بومرزوق،طبيعة املوضع و خصوصيته أدى بشلك حمتي اىل
قةل الرايض القابةل للتعمري حيث مل يبقى مضن احمليط العمراين للمدينة سوى  216هكتار  ،هذه
املساحة مل تكن قادرة عىل تلبية املتطلبات املزتايدة لمنو املدينة .
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الصورة رمق )29( :

لهذا بدا التفكري بطريقة جدية يف اجياد أماين أخرى للتوسع اجملايل للمدينة ،وقد اقرتح اخملطط العمراين
لتكل الفرتة فكرة تفريغ و حتويل منو املدينة اىل املدن الضوايح ( التوابع) " اخلروب -ديدوش مراد –
عني السلارة "هبدف الاس تفادة من البنية التحتية املوجودة و اس تغالل املرافق و لقرهبا من الطرق اليت
تربطها ابملدينة.

تنبيه :الرتقمي يف الصورة من اجناز الباحث ،ليس هبدف الرتتيب التارخيي لتعمري هذه القطاعات املعينة ابللون الصفر ،و امنا هبدف حتديد أسلاءها عىل
ارض الواقع حىت ميكن للقارئ فهم معىن الافتقار للمجال العقاري.
: 1املدينة والصخرة الم.

 : 2ضاحية ابب القنطرة

 : 1يح المري عبد القادر  : 9جبل الوحش ،ساريينة والزايدية

 : 8كدية عايت

 : 1املنصورة و س يدي مربوك

 : 1ادلقيس ،القلاص ،المك الرابع ،شعبة الرصاص  : 3املنظر اميل
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اكن هذا اخملطط هيدف من وراء التفريغ اىل:
 جتنب تضخم املدينة و التفكري يف تدعمي اس تقاللية املدن التوابع. العمل عىل تثبيت و توقيف منو املدينة عند نصف مليون ( )166.666ساين. العمل عىل تطوير التجمعات اجملاورة سواء اكنت صغرية أو متوسطة.ان مجيع الربامج املسطرة يف خمطط  1618مل تعد لها القدرة يف استيعاب لك متطلبات التطور العمراين
للمدينة ،و اس متر منو املدينة بشلك خاضع للعشوائية والفوىض و مع صعوبة اجياد موارد موضعية و حلل
اشاكلية التعمري يف املدينة قد مت يف عام  1632و ضع خمطط معراين توجهييي خاص ابجملمع العمراين
لقس نطينة ( اخلروب  ،عني السلارة و ديدوش مراد) من طرف مكتب ادلراسات  C.N.E.R.Uفالربمغ
من وجود بعض املناطق اليت اكنت محمية يف خمطط " اكلزات" فقد مت اس تغاللها يف اخملطط العمراين
التوجهييي لعام  1632مكناطق ميكن اعلارها .أنظر اخملطط.
ومن أمه توهجاته ما ييل :
 حتويل الفائض الساكين اىل املدن الصغرية املتواجدة عىل حمور اخلروب عني السلارة و ديدوش مراد ،النهذه التجمعات حتتوي عىل جتهزيات ميكن الاس تفادة ماها و اليت مت انشاءها يف اطار برامج اخملطط العمراين
السابق للمجمع العمراين لقس نطينة لس نة .1611-1618
 الاعامتد عىل البناايت العمودية حلل الزمة احلادة للزنوح الريفي و الزايدة الطبيعية و ابلتايل احلد من كثافةالساكن يف الهكتار .
 انشاء مدينة جديدة هبضبة عني الباي حبيث تكون قريبة من اخلروب و عني السلارة ومن املدينة المقس نطينة حوايل  18لكم  ،لها القدرة عىل اس تقبال  22.666ساين عىل املدى املتوسط و البعيد.
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 ابالضافة اىل التوسع من اجلهة الغربية كحي بوالصوف ،جبل الوحش ،بكرية ورسيينة من هجة الشلالالرشيق.
 8 .2فرتة  2666-1638توسع املدينة يتجه حنو هضبة عني الباي و بدلايت املدن الضوايح التوابع:
اس متر منو املدينة حنو اجلهة اجلنوبية الرشقية بني يح سيساوي و يح القلاص عن طريق البناء اجلاهز،
ومن اجلهة الغربية يح بوالصوف أما اجلهة اجلنوبية فمتثل التوسع يف يح االخوة فراد مع اس مترار منو الحياء
الفوضوية مـل بن الرشيق وبذراع صاحل  .انظر الصورة رمق .)21( :

يف العرشية السوداء شهدت املدينة توسعا يف مجيع الاجتاهات سواء اكن يف املراكز احلرضية اجلديدة
مـل يح بو الصوف و يح الزاوش ،أو توسع يح القلاص  ،جبل االوحش  ،يح بومرزوق  ،سيساوي و
من اجلنوب هضبة عني الباي نظرا للمؤهالت الطبيعية اليت مكنهتا من اس تقبال التوسع و المنو العمراين ،كلا
شهت املدينة ظهور نوع أخر من التوسع وهو التحصيصات يف مناطق خمتلفة من املدينة مـل حتصيصات
اجلباس ويح بوالصوف ابجلهة الغربية بــ ( 91.11هكتار ) و حتصيصات س يدي مس يد بــ  63.96هكتار،
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جبل الوحش  32.36هكتار و الباردة بـــ  31.92هكتار و رسيينة ابجلهة الشلالية الرشقية  ،أما اجلهة
اجلنوبية – هضبة عني الباي – فهيي تس تحوذ عىل حصة السد من هذه التحصيصات و ذكل عىل مساحة
قدرها  112هكتار عني الباي (.1.2.8و االخوة فراد ,عني الباي .)1
ان هذه الظاهرة املمتثةل يف ظهور التحصيصات ما يه اال حتصيل حاصل لالزمة السكنية.و صعوبة اجياد
جماالت القامة مشاريع بناءات جديدة  .يف عام  1663ظهر اخملطط التوجهييي للهتيئة والتعمري من أجل حل
اشاكلية ادليناميكية اجملالية املتسارعة اليت تشهدها مدينة قس نطينة و اذلي يرى أن احلل يمكن يف اجملال
االقلميي للمدينة  ،وذلكل فقد مشلت هذه ادلراسة يف تغطية  61بدلايت يه  :قس نطينة  ،اخلروب ،عني
السلارة ،ديدوش مراد و احلامة بوزاين من أجل العمل عىل التوزيع املتوازن دليناميكية منو املدينة جبميع
متطلبات الثقل الساكين و حل أزمة السكن ملدينة قس نطينة ابجتاه البدلايت احمليطة هبا ،ركز هذا اخملطط
عىل املدينة اجلديدة من أجل ختفيف الضغط عىل بدلية قس نطينة و بدلايت أخرى .
مدينة قس نطينة مابني  2666و : 2611خالل هذه الفرتة مدينة قس نطينة تدمعت ببداية الاعامتد الفعيل
عىل س ياسة املراجعة ملـخطط الهتيئة و التعمري  PDAUللمجمع القس نطيين و كذكل خمطط شغل الرتبة
. POS
التطور الواسع ملدينة لــقس نطينة  :ان التحاليل املقدمة يف خمطط الهتيئة والتعمري ،تربز املدن التوابع اليت
ميكن لها الاس تجابة مبقاييس معينة الشاكلية المنو يف املدينة ،و لهذا جاءت بداية انشاء قطب جديد للتعمري
"مدينة عيل منجيل يف س نة  ، "1663احتوت مدينة قس نطينة ما يقارب نصف مليون  500 000ساين و
ذكل حسب احصاء  GPRHالخري ،و تبعا للمخطط التوجهييي للهتيئة والتعمري ( )PDAUاملــمجع لــ
 61بدلايت احتوى عىل حوايل  166.666ساين س نة  2663أما س نة  2611فقد يـصل ساكهنا اىل
 163.666نسمة ،اذن ان احتياجات املدينة السكنية مقدرة عام  2611بــ  81.666وحدة سكنية أي ما
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يقارب اس هتالك  1616هكتار ،لكن اذا تعمقنـا يف حتلـيل اخملـطط التوجـهييي لهتيـئـة و التعمـري ال يتوفر
سوى عىل 216هكتار ،و بتايل ما يقارب  1166هكتار غري حمددة العوامل أو مضن اخملطـط ،ذلكل خلصت
مجةل من احللول مضن اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري ممتثةل يف النقاط التالية :
*توسعة جمال البحث و دراسة الوسائل للموقع و ذكل حول قطر مخس بدلايت و كذكل تدعمي و تقوية
الهيلكة املوجودة
هبذه البدلايت  ،و احرتام ومراعات املدينة اجلديدة اليت سوف تتكفل ابلسكن و التجهزيات عىل املدى
القصري و حتمل توسع اجملــمع القسنـــطيين للمــدى طــويل.
* البحث و دراسة الـــهتيئة داخل النس يج احلرضي املوجود مع تدعميه بعمليات تدخل خمتلفة من ( جتديد –
اعادة الهيلكة -الهتيئة ......اخل ).
* اعادة امتصاص الساكن املرهونون بظروف غري مس تقرة للسلاح بشغل الرتبة املتحررة و اساكن
املساحات املتحررة والقابلــة للهتئيــة و البناء مبا يتطابق و خمططات الــــ (.) POS
* اعادة الاعتبار للمناطق السكنية العشوائية مضن معليات واسعة العادة الهيلكة و تنظمي هذه التجمعات
من اجل حتسني رشوط احلياة و االعلار ،و تكون هذه التدخالت يف اطار اعداد خمططات الــ ( .)POS
تشمل الحياء التالية :يح س يدي مس يد  ،يح المري عبد القادر  ،يح بوذراع صاحل  ،اللكومرت الرابع ،
سيساوي .
أدوات الهتيئة العمرانية يوسائل الس تادام الرض احلرضية:
اعمتدت اجلزائر عىل عدة وسائل لتنظمي جمالها العمراين ،تعرف بوسائل أو أدوات الهتيئة العمرانية .حفسب املرسوم التنفيذي  26/66املؤرخ يف 61
ديسمرب  1666للهتيئة و التعمري ،توجد أدااتن لهتيئة اجملال و تنظميه و يمتثالن يف:
-

اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري ( ................. .)P.D.A.U.يتبع ص91
خمطط شغل الرض ( ...................................... .)P.O.Sيتبع ص93
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* معليات هتيئة خاصة لــمخطط الطرقات هبدف تنفس املركز احلايل اذلي يربط بني قلب املدينة و حميطها
وذكل برتممي الطرقات الكربى املوجودة و انشاء حموالت .
* اجناز مساحات للراحة داخل الحياء مع احلفاظ عىل املساحات املوجودة.
* حلاية البيئة و ذكل بتوفري حمطات التصفية للمياه املس تعمةل من طرف املعامل و تطوير معلية معاجلة
النفاايت.
مدينة قس نطينة و خمططات شغل الرتبة :
منذ املصادقة عىل اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري للمجمع القس نطيين س نة  1663هناك  12خمطط
مت برجمهتا و انطالقها من مجموع  19خمطط  POSاليت تضماها الــ  PDAUملدينة قس نطينة ،من 12
خمطط متت املصادقة عىل  16و  62ماها يه يف اطار ادلراسة و قد وصلت نس بة الشغال هبا اىل  31يف
املائة من معليات اعادة البناء و االعلار و هيلكة النس يج التلقايئ أو ما يعرف ابلعشوايئ للبناايت القدمية،
اذن يف اطار خمطط ادلمع و الرهان الاقتصادي و تبعا لتوجهيات اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري بعض
املواقع عىل مس توى املدينة أخذت عىل عاتقها اعادة التأهيل احلرضي من اجل الهتيئة اخلارجية :قس نطينة بـ
 61مناطق ويه(  61جويلية ،يح بوالصوف الشطر الثالث ويح بو الصوف الشطر اخلامس  ،جبل
الوحش  ،الزايدية وساقية س يدي يوسف ).
اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري (:)PDAU
هذا اخملطط هيمت ابلتجمع احلرضي داخل اطاره الطبيعي ،وينظم العالقات بينه وبني ابيق نقاط الوسط الخر املوجودة عىل املس توى احمليل و االقلميي،
ويراعي جوانب الانسجام بينه و بني مجيع املراكز احلرضية ،فهو وس يةل للتخطيط أجملايل و التس يري احلرضي ،اذ يعطي:
 التوجهيات الساس ية للرايض. حيدد الرايض الزراعية الواجب حلايهتا. -حيدد مواقع التجهزيات الكربى
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اخلروب بـ  61مناطق ابالضافة اىل ماسينيسا  ،ديدوش مراد بأربع مناطــق .
البدلية

 POSمسجل

املساحة /هكتار

POS

 POSمنهتيي و يف اطار املصادقة

POSمنهتيي

قس نطينة

12

919.66

62

16

66

اخلروب

11

1661.16

69

66

62

عني السلارة

61

891.66

68

61

68

احلامة

69

861.21

68

62

61

ديدوش مراد

61

181.39

66

69

61

مصدر اجلدول رمق  )62( :من schéma de cohérence urbaine de Constantine (SCU) rapport II. Le diagnostic
prospectif du Constantine .février 2007 .groupement URBACO- EDR.

خمطط شغل الرض POSكخر وس يةل الس تادام الرض:
ينظم خمطط شغل الرض اس تادام الرض أو اجملال احلرضي عىل ضوء ما جاء به اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري ،وهو وس يةل يف يد اماعات احمللية
واجب تطبيقها ،ال خيضع للمركزية وهيدف اىل:
 حيدد ابلتفصيل حقوق اس تادام الرايض يف اطار توجهيات اخملطط الرئييس للهتيئة. حيدد املناطق العمرانية ( السكنية ،اخلدمات ،التجارة ،و املناطق الصناعية....اخل). حيدد للك منطقة الاس تادام الرئييس للرض. حيدد خمطط ش بكة الطرق و املواصالت و مواصفاهتا و ابيق الش باكت اكملياه الصاحلة للرشب و الغاز الطبيعي و الرصف الصحي و أماينريم القلامات و حيدد مواقع الرايض اخملصصة للتجهزيات العمومية.
 يعني المكية ادلنيا و القصوى من البناء املسموح به. -يضبط القواعد املتعلقة ابملظهر اخلاريج للبناايت وحيدد الارتفاعات.
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اس هتالك جمايل واسع و متطور :
6000
5000
4000

معدل الزيادة

3000

المساحة المعمورة (ه)

2000

السنة

1000
0
4

الس نة
1977
1987
1993
2000
2611

3

2

1

الكـافة (س/ه)
نصيب الساين
معدل الزايدة
املساحة املعمورة (ه)
135
73
60
2558
134
75
70
3285
114
86
210
4547
93
107
118
5138
خارج حميط املدينة أي يف مواضع املدن التوابع سنتطرق لها ابلتفصيل يف الباب الثاين :تفريغ الفائض
الساكين و اس هتالك اجملال.
جدول رمق  )68( :من اجناز الباحث (تعديل وترييب) ،مصدر املعطيات من:

عرفت مدينة قس نطينة مند بداية توسعها و خروهجا عن نطاق الصخرة تسارع يبري يف اس هتالك الرايض
احلرضية من اجل اقامة املشاريع السكنية و التجهزيات اخملتلفة لتلبية الطلب املزتايدة علهيا  ،فبعدما اكنت
املساحة عند الاحتالل الفرنيس  86هكتار ،أصبحت س نة  281. 1681هكتار لتتضاعف هذه املساحة اىل
 63مرات .اكنت مساحة املدينة تبلغ س نة  2113 : 1611هكتار لتتطور س نة : 1631اىل  8231هكتار و
ذكل مبعدل زايدة س نوية اىل  16هكتار  /لس نة ،مث ارتفعت اىل  1111هكتار س نة  1668مبعدل زايدة
س نوي بلغ  216هكتار  /لس نة.
املصدرSchéma de cohérence urbaine de Constantine (SCU) rapport II. Le diagnostic prospectif du février 2007 :
+ révision du PDAU intercommunal:
El khroub.Hamma Bouziane. Didouche Mourad et Ain Smara ..Groupement URABACO. Mars 2014.
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ففي مدة زمنية قصرية  19س نة ازداد منو املدينة من انحية اس هتالك اجملال ب 1663هكتار ،و هذا راجع
اىل املشاريع املسجةل يف خمتلف مناطق املدينة بسبب املشاريع السكنية و توطني املناطق الصناعية عىل
مساحات شاسعة .
أيضا نالحظ أن التوسعات العمرانية خالل  19عام بلغت  % 11أي حوايل نصف املساحة العمرانية
للمدينة ،مقارنة ب  116س نة (  1681اىل )1611وهذا ما يعرب بشلك واحض عن ادليناميكية املتسارعة يف
اس هتالك اجملال.
اب لنظر يف خمتلف مراحل وفرتات المنو الس نوي للمدينة نالحظ بأن اكرب معدل منو س نوي للمدينة اكن بني
 1611-1613واذلي قدر بـــ  % 8.32هذا راجع اىل الزنوح الريفي اذلي شهدته املدينة خالل فرتة حرب
التحرير بسبب ما عرف بس ياسة الرض احملروقة و هتجري الساكن ،و وصلت نس بة صايف الهجرة خالل
تكل الفرتة اىل .% 9.16
مث جاءت الفرتة مابني  1699-1611حيث عرفت املدينة كغريها من املدن الكربى بزوح ريفي يبري ،مما اثر
عىل معدل منو املدينة و وصل اىل  ،% 1.21ابالضافة اىل مرحةل الاس تقالل و توطني العديد من املشاريع
الصناعية و تفعيلها مما جعل املدينة كقطب اقتصادي تمنوي معل عىل جلب الساكن من املناطق و الرايف
اجملاورة ،و أمه املناطق الصناعية بقس نطينة يه  :ابملا ،بومرزوق  ،واد محميمي و املنطقة الصناعية عني
السلارة  ،ابالضافة اىل ازدهار القطاع الثالث و خاصة قطاع التعلمي العايل .
بعد هذا جاءت الفرتتني 1631/1611و  1663 /1631حيث عرف هذا املعدل اخنفاضا بشلك مس متر و
بلغ  % 2.13مث معدل منوا س نواي ال يتعدى  ،% 6.11وعرف أيضا نس بة صايف الهجرة نفس وترية تطور
معدل المنو الس نوي
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ابلتحليل يف الرقام السابقة و املتعلقة مبعدالت المنو الس نوي  ،يظهر لنا واكن املدينة تسجل زايدة يف عدد
ساكهنا لكن يف احلقيقة اخملفية وراء الرقام اليت تغالط القراءات السطحية و غري العلمية  ،فان منو املدينة اكن
يعرف اخنفاضا عند مقارنته مبعدل المنو احلرضي الوطين املقدرب % 1.16لتكل الفرتة كلا رافقه أيضا اخنفاضا
يف نس بة صايف الهجرة ،اذ تراجع منذ  1611/1699حىت .1663/1631
اذن الرتاجع يرجع تفسريه اىل معليات تفريغ الفائض الساكين من مدينة قس نطينة حنو الطراف بسبب
صعوبة الطبوغرافيا وندرة الرايض القابةل لتعمري أو ما يعرف ابملدن التوابع وهذا بعدما وصلت املدينة الم
اىل التش بع الفعيل بـــ  113 969نسمة ،ومن هجة أخرى شهدت معدالت منو املدن التوابع خالل هذه
الفرتات معدالت منو قياس ية ،فكيف توزع هذا احلجم الساكين؟
من اجل الفهم اجليد لتوزيع جحم ساكن مدينة قس نطينة و املدن التوابع ،و دراسة توزيع معدل المنو
الس نوي سوف نتطرق اليه يف الباب الثاين ابلتفصيل .
معدل المنو احلرضي الس نوي يف ارتفاع مما أدى اىل اس هتالك جمايل يبري ،ابالضافة اىل جاذبية املدينة
للساكن من لك النوايح اىل أغراض ادارية  ،اكس تخراج الــواثئق لغراض جتارية  ،أو للتبضع و حىت
الس ياحة والتحراكت اليومية للموظفني االداريني و تالميذ املدارس و طالب الثانوايت و اجلامعات و
املعاهد ابالضافة اىل اعتبارها مدينة يف منطقة عبور أدى اىل اختناق املدينة بشلك لكى و صعوبة أو انعدام
حركة النقل أصبح السمة الرئيسة ليوميات القس نطنيون .ان اخلصوصية اليت متزي هبا موقع مدينة قس نطينة
فرض منطق انشاء اجلسور يف القدمي من اجل خلق االتصال بني خمتلف جوانب و أطراف املدينة أو
الصخرة  .و مبا أن املدينة تشهد اختناقات يف حركة املرور اليومية  ،سوف حناول الرتكزي عىل مجةل من
املشاريع الهادفة و املسطرة لفك الاختناق عىل مدينة قس نطينة و يف نفس الوقت التسهيل من ديناميكية
حركة الساكن و النقل وفق اجملال املدروس مع االشارة اىل أهيهتا من الناحية امليدانية.
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منشأت فنية و ش بكة املواصالت:
ان املدينة مفتوحة عىل ا ملدن التوابع بش بكة مواصالت مقبوةل من الناحية النظرية ،أما داخل املدينة فهل
هناك تفكري يف تطوير الش بكة و عرصتاها خاصة و أن املدينة تشهد اختناقات يف حركة املرور اليومية؟
نظر ًا لتضاريس املدينة الوعرة وأخدود وادي الرمال العميق اذلي يشقها ،أقميت علهيا س بعة جسور لتسهيل
حركة التنقل ،واش هترت بعد ذكل قس نطينة ابمس مدينة اجلسور املعلقة ،ويه:
جرس س يدي مس يد:
بناه و قام بتصمميه املهندس الفرنيس فرديناند أرنودان عام  1612ويسمى أيضا ابجلرس املعلق ،يقدر ارتفاعه
بـ111م وطوهل 193م وهو أعىل جسور املدينة والعىل يف أفريقيا .

الصورة رقم)82( :

الصور ملتقطة بطائرة الهليكوبرت جوان  2611من طرف املالح اجلوي دابح جابر.
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جرس س يدي راشد :قام بتصمميه املهندس الفرنيس اوبني ايرو ،وحيمهل  21قوسا ،يبلغ قطر أكربها 16م،
ويقدر علوه بـــ 161م ،طوهل 111م وعرضه 12م ،بدأت حركة املرور به س نة ،1612و هو أعىل وأخضم
جرس جحري يف العامل انظر الصورة رمق .)26( :

جرس ابب القنطرة :وهو أقدم اجلسور بناه الرومان مث رممه التراك عام  ،1162هدمه الفرنس يون ليبنوا عىل
أنقاضه اجلرس القامئ حاليا  ،انظر الصورة رمق )86( :
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جرس الشالالت :يوجد عىل الطريق املؤدي اىل املس بح أسفل جرس س يدي مس يد ،وتعلو اجلرس مياه
وادي الرمال اليت متر حتته مكونة شالالت ،وبين عام  .1623أنظر الصورة رمق.)81( :

جرس صاحل ابي اجلرس العمالق  :بطول 1116م وبعرض  21م ذو طريقني ذهااب وطريقني ااياب ،وعىل
ارتفاع أكرث من 166م وميتد من مرتفعات "يح املنصورة" وصوال اىل "يح جنان الزيتون" وقد خصص هل
غالف مايل قدر بــ  216مليون دينار جزائري.

الصورة رمق )82( :اجلرس يف مرحةل الاجناز.
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( )88اجلرس بعد الاجناز

ا ن أهية بناء جرس صاحل ابي ال تمكن يف فك اخلناق فقط عىل مدينة قس نطينة بل هو وس يةل ربط جد
هممة للك جوانب و أطراف املدينة ،حبيث تزيد املسافة اليت يعمل اجلرس عىل تعزيز احلركة فهيا بـ  61لكم
 ،فهو يربط بني طريق املؤدية للمدينة اجلديدة عيل منجيل و مطار محمد بوضياف (قس نطينة ) اىل وسط
املدينة من هجة يح جنان الزيتون  ،هذا ابلنس بة ملدخل اجلرس اجلنويب حنو هضبة املنصورة من هجة
الشلال الرشيق و كذا الربط ابلطريق الس يار رشق  -غرب  .أنظر الشلك التايل:

الشلك رمق ) 61 ( :جناعة اجلرس يف ربط أطراف املدينة
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ابالضافة اىل جسور أخرى ال تقل أهية.
جرس مالح سلامين :هو ممر حديدي خصص للراجلني فقط ,بين بني س نة  1611و  1621ويبلغ طوهل 11م
وعرضه مرتين ونصف ،يربط بني شارع حمطة السكك احلديدية ووسط املدينة.
جرس جماز الغمن :هو امتداد لشارع رحلاين عاشور ،ونظرا لضيقه فهو أحادي الجتاه.
جرس الش يطان :جرس صغري يربط بني ضفيت وادي الرمال ويقع يف أسفل الخدود.

مصدر الصور:
-

من رمق  22اىل  26و رمق  88صور جوية ملتقطة بطائرة الهليكوبرت بتارخي جوان  2611من طرف الس يد دابح جابر.

 الصورة رمق  21من google earth -الصور رمق  82 ، 81 ، 86مصدرها من  EPC- CTC/EST SPA Agence de Constantineالس يد شعبان سلامين.
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النقل و ش بكة الواصالت العرصية:
81

عرابت تلفرييك قس نطينة :كلا متتكل قس نطينة
تيلفرييك حيث يربط يح ططاش بلقامس حبي المري
عبد القادر مرورا ابملستشفى اجلامعي ابن ابديس عىل
علو  161أمتار ويضم هذا اخلط  88عربة بطاقة
استيعاب تصل حىت أكرث من  1266مسافر يف الساعة

ابالجتاه الواحد وميكن تغطية الرحةل يف ظرف  63دقائق ويضمن اخلدمة لزيد من  166ألف نسمة كلا خيدم
زوار املستشفى اجلامعي املقدر بـ 16أالف زائر يوميا وأدى اىل خلق ديناميكية جديدة الس تكشاف املناظر
الس ياحية لقس نطينة.

81

الرتام واي  :متكل فس نطينة وسائل نقل متوفرة اكلنقل
احلرضي وش به احلرضي اذلي يغطي املدينة ولكنه
اليلبيب طلبات املس تاذمني خلطوطها ،مما أدى اىل
التفكري ابس تحداث خطوط ترامواي وهو املرشوع
اذلي بدأ العمل فيه يف ترامواي قس نطينة ،وبدأ التشغيل الرمسي هل يوم  1جويلية  ، 2618ومت وضعه يف
اخلدمة العمومية يف اليوم املوايل .وتعترب والية قس نطينة يه اثلث والية حتظى بنظام الرتامواي احلديث يف
اجلزائر منذ الاس تقالل وحمطة الانطالق من ملعب بن عبد املاكل اىل حمطة زواغي سلامين و هو يف طريق
ربط ومتديد اىل حمطة جديدة يف املدينة اجلديدة عيل منجيل.

الصور 81و  81مصدرها من  EPC- CTC/EST SPA Agence de Constantineالس يد شعبان سلامين.
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خالصة الفصل:
متزيت مدينة قس نطينة ابلعديد من اخملططات اليت تعاقبت علهيا هبدف التخطيط و التوجيه العمراين ،
وهذا من أول خمطط ( اكلزات) اذلي حيدد منو املدينة يف اطار حميطها العمراين احمليل  ،لكن بعد
الاس تقالل و مع الزتايد الساكين و معدل المنو ادلميوغرايف اذلي وصل اىل  8.11يف املائة و ذكل بسبب
الزنوح الريفي احلاد و انتشار الحياء الفوضوية يف مناطق الخطار الطبيعية و اس مترار منو الحياء اخملططة ،
حبيث أكدت لك خمططات التوجيه العمراين ( )1632/1611/1618اىل أن منو املدينة ال ميكن أن يبقى
حمصور يف الطابع احمليل ،بل جيب و حمتيا أن يتعدى اىل االطار اجلهـوي عن طريق حتويل المنو اىل املدن
التوابع ( اخلروب  ،عني السلارة  ،ديدوش مراد و احلامة بوزاين ) و ذكل لالس تفادة من املرافق و
التجهزيات القاعدية املوجودة هبذه الخرية ابالضافة اىل اقرتاح مدينة جديدة .
ان الزمة السكنية احلادة فرضت عىل ادلوةل مشاركة الفراد يف بناء املساين و هذا ما حتدد يف ظهور منط
البناء التحصييص خاصة ابجلهة اجلنوبية للمدينة كـهضبة عني الباي  ،و مبا انه اكن من املس تحيل استيعاب
منو املدينة املزتايدة جاءت فكرة حل اشاكلية المنو العمراين ملدينة قس نطبينة يف اجملال االقلميي و ذكل ابنشاء
مدينة جديدة عىل منجيل وهذا ما تأكد يف اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري لس نة .1663
اختناق املدينة و صعوبة التنقل أدى ابلتفكري اجلدي يف تطوير ش بكة مواصالت عرصية من و اىل املدينة .
االتفاق الفعيل ابن املدن التوابع يه املتنفس الوحيد لمنو مدينة قس نطينة و تفريغ الفائض الساكين املتواجد
هبا.
ذلكل سوف نتجه لكشف الغطاء عن هذه املدن التوابع ابدلراسة والتحليل من اجل فهم ييفية ظهورها و ما
هو اثر التقس اميت االدارية يف تشلكها و بروزها؟ و كذكل ما يه أس باب ترقيهتا و اماكانهتا الطبيعية و
مؤهالهتا يف استيعاب منو مدينة قس نطينة ؟
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مقدمة الفصل :
هتدف أمهية التقس اميت ا إلدارية يف اجملمتعات إاىل زايدة ادلمع املايل اذلي متنحه ادلوةل ،و اذلي يعمل عىل
زايدة املشاريع و اخلدمات ،و ابلتايل س يؤدي إاىل اس تقطاب الساكن من املناطق الفقرية احمليطة هبا ،فينتج
عن هذه الظاهرة تطور رسيع ومنو كبري ،أنظر الشلك اذلي يوحض تطور احلدود ا إلدارية إلقلمي ولية
قس نطينة وهذا عرب خمتلف التقس اميت ا إلدارية و اذلي ميكن من خالهل حتديد التطورات ا إلدارية اليت
مست املدن التوابع بعد ما اكنت جتمعات رئيس ية ،حيث اكن يف القدمي التنظمي القبيل هو السائد  ،و يف
مرحةل ما قبل الاس تعامر اكنت أرايض بدلايت :قس نطينة  ،اخلروب  ،عني السامرة  ،ديدوش مراد و
احلامة بوزاين يه أرايض مكل اتبعة للباي.
وعندما جاء املس تعمر الفرنيس معل عىل حتويل الرايض اإىل ملكية للمس تعمرين وفقا لقانون
 3681 senatus- cosultم و اليت رمس علهيا حميط جمال اس تعامري عقاري يف وسط احلوض و
السهل ،و ابلتايل اكنت لك من اخلروب  ،عني السامرة  ،احلامة بوزاين و ديدوش مراد يه اجملالت الوىل
اليت تأثرت ابلس تصالح و الهتيئة من طرف املعمر الفرنيس  ،وكذكل معل عىل فك النظام القبيل اإىل
دواوير و مدارش ،اكن هدف التقس اميت الإدارية تشكيل جمالت ذات جامعات إاقلميية أقل جحم هبدف:
* الس يطرة و التحمك مثل التقس مي الإداري لس نة  3686و التقس مي الإداري لس نة  3598هذا الخري اذلي
معل بشلك أسايس يف رمس احلدود الإدارية للمناطق أو التجمعات اليت أصبحت اليوم مدن توابع.
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 /Iالتقس اميت الإدارية عرب التارخي و أثرها يف اإعطاء الصورة احلالية للنشاط ادلينامييك أجملايل و حمتية بروز
املدن التوابع:
 - 3التقس مي الإداري يف س نة : 3598
شهدت س نة  3598تغريات كبرية يف حدود و قوانني التنظمي ا إلقلميي للجزائر يف اإطار ما عرف
ابلإصالحات الكربى للسلطة الفرنس ية حيث ارتفع عدد املقاطعات من  48اإىل  31مقاطعة.
وقد أفرز هذا التقس مي ابلنس بة جملال ادلراسة أي إاقلمي قسنـــطينة اإىل  48مقاطعات ويه ابتنة ،عنابة،
سطيف ابلإضافة اإىل مقاطعة قس نطينة اليت مضت أان ذاك  36دائرة و  354بدلية و ابلتايل تقلصت
مساحهتا .
 -1مرحةل ما بعد الاس تقالل :3581
احتفظت اجلزائر ابلتقس مي الإداري السابق وورثت بذكل  3918بدلية  ،اكنت تعاين من مشالك التس يري
ابلإضافة اإىل قةل املوارد املالية بسبب صغر جحمها مما دفع ابدلوةل اإىل اإلغاء أكرث من نصفها كام أكده مرسوم
38ماي  3581و مبوجب هذا املرسوم ألغيت بدلية عني السامرة وأصبحت عبارة عن جتمع اثنوي اتبع للتجمع
الرئييس لواد العامثنية .
مث قامت السلطات اجلزائرية يف س نة  3598و وفقا للمرسوم رمق  386/98املؤرخ يف  31جويلية 3598
حتت المر رمق  98/98املؤرخ يف  41جويلية  3598ابإحداث تقس مي اإداري جديد هدفه احلد من همينة
املدن الكربى و ذكل بتقليص مساحهتا يف اإطار س ياسة الالمركزية و التقليل من س يطرهتا من أجل اإعطاء
فرص للتجمعات املتوسطة لتمنية نفسها ابلعامتد عىل اإماكانهتا احمللية .
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من هنا تعرضت احلدود الإدارية لولية قس نطينة لتعديالت جديدة تتفاعل مع منو و تطور الساكن ،و
أصبحت املساحة اليلية للولية  48.44لكم أي بـ  14يف املائة من مساحهتا السابقة يف س نة  3598بثالث
دوائر يه قس نطينة  ،ميةل و شلغوم العيد و  31بدلية مهنا بدلية ديدوش مراد ،احلامة بوزاين و كذكل
اخلروب بيامن يف هذه الفرتة بقيت عني السامرة اتبعة لبدلية واد العامثنية كتجمع اثنوي .
 -1التقس مي الإداري لس نة :3568
يف التقس مي الإداري لس نة  3568جاء قانون  45/68املؤرخ يف  45فيفري  3568اذلي ارتفع فيه عدد
الولايت اإىل  86ولية بدل  13ولية يف تقس مي  ،3598و قد مس ولية قس نطينة مجةل من التعديالت :
انفصال ولية ميةل عن قس نطينة ،ومض و ذمج بدلية زيغود يوسف بعدما اكنت اتبع لولية سكيكدة يف
تقس مي  ،3598ابلإضافة اإىل ترقية عني السامرة إاىل بدلية من جديد.
* أصبحت مساحة ولية قس نطينة 11.89لكم  ²و  31بدلية و ابلتايل فان املدن التوابع ( اخلروب ،عني
السامرة ،ديدوش مراد و احلامة بوزاين) أصبحت عبارة عن جتمعات رئيس ية لبدلايهتا .
رمغ لك هذه التقس اميت الإدارية وإاعادة النظر يف تنظمي اجملال حافظت مدينة قس نطينة عىل وضعيهتا املركزية
داخل إاقلميها  ،حيدها من الشامل بدلييت احلامة و ديدوش مراد ومن اجلنوب الرشيق بدلية اخلروب ومن
اجلنوب الغريب بدلية عني السامرة ومن الرشق بدلية ابن ابديس ومن الغرب بدلية ابن زايد.كام شهدت بعض
التعديالت املتعلقة ابحلدود الإدارية لبدلية قس نطينة نفسها .
*من اجلنوب مض مركز الردم التقين للنفاايت اإيل بدلية قس نطينة و اذلي مت حسبه من بدلية عني السامرة.
* ومن الشامل مض قطاع بكريه اإىل احلامة بوزاين ليكون جتع اثنوي هبا.
* مض املطار اإىل بدلية قس نطينة اذلي اكن اتبعا لبدلية اخلروب.
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وقد جاء هذا العديل يف احلدود الإدارية لبدلية قس نطينة لتطور الساكن و نشاطاهتم ،ومضت ولية
قس نطينة يف س نة  3559حىت ألن  49دوائر ويه قس نطينة ،اخلروب ،زيغود يوسف  ،ابن زايد و عني
عبيد .
اإداراي اليوم لك من اخلروب و احلامة بوزاين يعتربان مقر دلائرتني ،فامي تبقى لك من عني السامرة و ديدوش
مراد جتمعات رئيس ية يف بدلايهتا .اإن هذه الرتقية الإدارية اليت عرفهتا اخلروب واحلامة بوزاين زادت من
سلطهتا ا إلدارية و مكهنتا من ا إلرشاف عىل جمالها الرتايب و الرفع من قمية عالقاهتا الإدارية مع املدينة
قس نطينة هذا ما أهلها يف املس تقبل القريب من اس تقبال مشاريع سكنية و مشاريع صناعية .

Par le Décret n° 63-189 du 16.05.1963 et les ordonnances n° 63-421 du 28 Octobre 1963 et n°63466 du 2 Décembre 1963, portant réorganisation territoriale des communes.
Ordonnance 74-69 du 02 Juillet 1974 relative à la refonte de l'organisation territoriale des wilayas
Loi n° 84-09 des 04.02.1984 portantes organisations territoriales du pays
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/ IIمن جتمعات رئيس ية اإىل (مدن توابع):
تطورت عالقات بعض التجمعات احمليطة بقس نطينة الم عرب التارخي
من عالقات املدن الضوايح أو التجمعات الرئيس ية اإىل مدن هتيأت
لس تقبال الفائض الساكين و مسحت بطريقة مبارشة أو غري مبارشة من
فرض منطق قبول منو و تطور املدينة حنوها واس هتالك جمالها يف صورة
جد متسارعة وكهنا تتعامل مع هذه ادليناميكية اجملالية بتقدمي يد املساعدة لفك الاختناق اذلي ألت اإليه
املدينة العجوز ،واليت ثقل اكهلها من متطلبات
اس هتالك اجملال و حاجيات الساكن اليومية ،وتزامن
ذكل مع بوادر ظهور املدن التوابع و ذكل بعدم اإعطاء
ظهرها للمدينة الم بل تعاملت مع هذه الظاهرة حتت
الوزن الكبري جلاذبية قس نطينة الم ،والسامح لها
ابس تغالل جتهزياهتا وبنيهتا التحتية ،وبتايل اكنت مواقع
ومواضع (اخلروب،احلامة بوزاين ،عني السامرة ،ديدوش مراد ) متنفسا مالمئ

لمنو و توسع مدينة

قس نطينة ،وذكل بسبب توفرها عىل أرايض قابةل لتعمري و اس تقبال مشاريع الإساكن يف اإطار الربامج
املتنوعة وإانشاء خمتلف التجهزيات لتلبية متطلبات الساكن احملولني اإلهيا أي (تفريغ الفائض الساكين ) و
ابلتايل تكون العوامل الطبيعية ( اكملوقع ،و املوضع ) لهذه املدن التوابع احملاور الكربى و أساس ية اليت تتحمك
يف تطوير العالقة مع مدينة قس نطينة .
املدن التوابع  : satellite townsظهرت فكرة املدن التابعة مبعرفة اخملطط رميوند انوين عام3511م وحض تأثره ابملدينة احلدائقية اليت جعلها اتبعة ملدينة
رئيس ية أو فكرة املدن الضوايح ،ترتاوح ساكن الضاحية بني  36 -31ألف نسمة حبيث ل تتطلب مواصالت داخلية و قد تشمل بعض الصناعات ،و
لكن جيب ربطها ابملدينة الم بواسطة ش بكة مواصالت رسيعة و مرحية.
*الصورة يف النص للمخطط رميوند انوين مؤسس نظرية املدن التوابع 3511...م
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 /IIIاجلانب التارخيي و الطبيعي للمدن التوابع :
فامي خيص املدن التوابع ملدينة قس نطينة فان ظهورها يعود اإىل العهد الاس تعامري حيث تكونت هبا جتمعات
استيطانية هبدف اس تغالل الرايض الفالحة الشاسعة و كذكل وفرة املياه هبا بغزارة .
1مدينة اخلروب :
نشأت هذه املدينة من اس تقرار برشي قدمي قرب واد بومرزوق مبنطقة تدعى جميبة  ،و ذكل مند جفر
التارخي ،أكدت الحباث العلمية التارخيية اإىل تواجد برشي مبنطقة اخلروب وهذا ما تأكده بعض احلفرايت،
ظهر العمران بعد وصول املس تعمر يف شلك وحدات عسكرية س نة  ،3618أصبح اخلروب مقر لبدلية
بتارخي .3681/41/16
 1.1املوقع اجلغرايف ملدينة اخلروب :
تقع مدينة اخلروب يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من مدينة قس نطينة ،عىل ارتفاع  944-844م ،حيدها من
الشامل جبل الوحش 3163م و من الرشق جبل أم سطاس 3118م ومن الغرب واد بومرزوق أما اجلنوب
فاملدينة منفتحة عىل السهول العليا .
2مدينة عني السامرة :
أصبحت مقر بدلية يف  46أكتوبر  3685مبساحة  399.8لكم  ²تضم  1511نسمة ،بعد الاس تقالل
أصبحت جتمع اثنوي اتبع لبدلية واد العامثنية اإىل غاية  3568حيث متت ترقيهتا اإىل بدلية اتبعة لبدلية اخلروب

اللمحة التارخيية من مذكرة خترج مدينة قس نطينة و مدهنا التوابع .فواد بن غضبان . 1443
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1.2 .املوقع اجلغرايف ملدينة عني السامرة
تمتوقع هذه املدينة يف اجلهة اجلنوبية الغربية من مدينة قس نطينة ،عىل ارتفاع 844م 894-م حيدها جبل
شطابة من الشامل و الشامل الغريب عىل ارتفاع 3138م و جبل صـاحل 511م من الرشق و من اجلنوب
جبل فلتان 3311م.
 /3مدينة ديدوش مراد :
نشأت هذه املدينة س نة  ،3698اكنت عبارة عن منطقة غابية مغطاة بشجر الصفصاف ،تركز املس تعمر هبا
هبدف اس تغالل أرايض الفالحة اخلصبة حيث اكنت القرية الاستيطانية يه النواة الوىل،مث أصبحت
مدينة ديدوش مراد جتمعا رئيس يا للبدلية عام  ،3686مسيت أيضا املدينة ب  Bizotنس بة اإىل جرنال
خمتص يف الهندسة العسكرية ،اإىل حني جميء الاس تقالل حيث أطلق علهيا امس الشهيد ديدوش مراد،
تشري الإحصائيات أن عدد ساكهنا بلغ  194نسمة س نة  3659اغلهبم من املعمرين ليتطور عام 3586
اإىل 3811نسمة و  3855نسمة س نة .3598
 / 1.3املوقع اجلغرايف ملدينة ديدوش مراد :
تقع شامل مدينة ديدوش مراد عىل ارتفاع يرتاوح بني 944-994م و تنمتي اإىل السهول ادلاخلية املوافقة
للسلسةل المنوميدية ( جبل طااي ،جبل س يدي اإدريس) ،حيدها جبل قالل ابرتفاع 3461م من اجلنوب
الرشيق ،و جبل برغيل 994م و يقطع املدينة واد احلجر يف قسمها الشاميل الرشيق .
 /4مدينة احلامة بوزاين :
ظهرت أول نواة بقرية الهايل( برغيل ) س نة  ،3684شامل غرب التجمع الرئييس احلايل للبدلية  ،قامت
السلطات الفرنس ية ابإنشاء القرية الاستيطانية س نة  3688بعد اإصالح املنطقة بتجفيف الرايض وشق
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الطريق الوطين رمق  ،41اكنت خاضعة حلمك اإدارة قس نطينة مبساحة  85،98لكم  ²و اكنت تسمى احلامة
ملنابع املياه أو العيون الساخنة و بني عام  3581/3511أصبح امسها  Hamma plaisanceو تعين
املتعة وامجلال وبعد الاس تقالل أطلق علهيا امس احلامة بوزاين يف جانفي من س نة  ،3581وذكل للجمع بني
وفرت مواردها املائية و امس الشهيد أحسن بوزاين .
.1.4املوقع اجلغرايف ملدينة حامة بوزاين :
تقع مدينة احلامة بوزاين شامل مدينة قس نطينة يف منخفض أقدام خصرة قس نطينة بفارق معودي ما بني
144-194م و يه بذكل حتتل موقعا ممتزي كوهنا توضع عىل هضبة الررصصة ،حيد املدينة من الشامل الرشيق
جبل برغيل و من الرشق جبل الوحش و من اجلنوب الغريب جبل شطابة و واد الرمال كام أن هذه املنطقة
يقطعها عدد هام من اجملاري املائية اليت تعترب روافد لواد الرمال .
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/VIحتديد خصائص مواضع املدن التوابع و متوقعها ابلنس بة ملدينة قس نطينة :
 /3خصائص موضع مدينة اخلروب:
ذكران سابقا ابن مدينة اخلروب تقع يف منطقة ارتفاعها مابني 944-844م  ،وهو أعىل موضع يف سهول
بومرزوق ،اكن يعترب نقطة مراقبة اإسرتاجتية لسهول بومرزوق .
 /1.1طبوغرافية املدينة:
حتتل املدينة منطقة واسعة مفتوحة عىل سهل الباردة وسهل بومرزوق ،وجزء أخرمن هضبة عني الباي.

 /1.2الاحندارات :
أمهية دراسة الاحندارات تظهر جليا يف حتديد الرايض املالمئة للتعمري ،ومدينة اخلروب تضم  48فئات من
الاحندارات ويه :
الفئة  : % 49 - 4تغطي هذه الفئة  98.46هكتار و يه متثل نس بة  49.14يف مائة من مساحة املدينة.
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فئة  : % 34-9تصل نس بة هذه الفئة اإىل  % 99.91من مساحة املدينة ،ويه أكرب فئة خيتص هبا جمال
املدينة اإذ تصل اإىل  811.98هكتار.
فئة  :% 39-34تمتركز هذه الفئة ابجلهة الرشقية للمدينة مير هبا الطريق الرسيع ،حتتل  386.18هكتار من
مساحة املدينة.
فئة  :% 14-39تشمل املناطق الرشقية و اجلنوب رشقية  ،أرايض مترضسة يشملها حاليا توسع املدينة بغية
احملا فظة عىل الرايض الزراعية .
التكوينات الصخرية ملوضع مدينة اخلروب صلبة و ابلتاي من الناحية اجليوتقنية للرايض فهيي قابةل للتعمري،
شساعة الرايض متتد عىل مساحة قدرها  391.51هكتار أي بنس بة  88.94يف املائة .
اإذن موضع مدينة اخلروب  ،متوفر عىل لك العوامل اجملالية لرتس مي مشاريع توسع املدينة قس نطينة  ،و
ابلتايل فهو مس تعد لس تقبال الفائض الساكين و تعد الناحية الرشقة يه الاجتاه احلايل لتوسع مدينة
اخلروب ( ماسينيسا و عني النحاس).
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 2خصائص موضع مدينة عني السامرة :
تقع مدينة عني السامرة مضن منطقة سهلية واسعة نسبيا ممتدة عىل رشيط طويل.
 /1.2طبوغرافية املدينة
متتد املدينة يف شلك حوض طويل يتخلهل عائق طبيعي ذو منطني طبوغرافيني التالل و املتواجدة ابلشامل و
الوسط و اجلنوب الغريب  ،ابلإضافة اإىل تواجد املسطبة الهنرية عىل ضفيت واد الرمال .

 /1.3الاحندارات  :تتوزع الاحندارات عىل  48فئات اكلتايل:
الفئة : % 49-4حتتل هذه الفئة مساحة كبرية تقدر بـــ  191.15هكتار ،متتد بشلك متواصل دون انقطاع
ويه تشلك نس بة  ، % 86.94تغطي املنطقة اجلنوبية الرشقية عىل ضفيت واد الرمال واملنطقة املركزية من
املوضع و املنطقة اجلنوبية الغربية  ،و هذه املنطقة تتعرض اإىل الغمر مما يشلك عائقا يف مد الش باكت اخملتلفة.
الفئة  % 34-49تتواجد هذه الفئة يف املنطقة اجلنوبية الغربية و يف املنطقة الشاملية و متثل نس بة %39.14
من مساحة املدينة أي  86.81هكتار  ،و تنترش عىل حواف الغابتني .
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الفئة  :% 39-34حتتل هذه الفئة  89.98هكتار  ،أي بنس بة ،% 31و تتواجد يف منطقتني الول يف أقىص
شامل املوضع  ،و الثاين يشلك مرتفع يفصل اجلهة الرشقية عن الغربية .
الفئة  :%14-39تنترش هذه الفئة بنس بة  % 1.34أي بـــ  6.19هكتار حتيط ابلعمران يف شلك رشيطي .
إادن املساحات الغالبة من مساحة مدينة عني السامرة تمتزي ابلنبساط  % 49-4يف شلك رشيط من الشامل
رشق اإىل جنوب غرب.
أما التكوينات الصخرية هبا عبارة عن انتشار الرتس بات مع س يادة املارن
من الناحية اجليوتقنية للرايض فهيي قابةل للتعمري بشلك واسع .
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/3خصائص موضع مدينة ديدوش مراد :
 /1.3طبوغرافية املدينة
يمتزي املوضع ابلنبساط  ،مما جيعهل يأخذ شلك احلوض.

/2.3الاحندارات :انتشارها ضعيف و ميكن يه الخرى تصنيفها يف  48فئات يه:
الفئة  :%49-4متثل حوايل  31.84يف املئة أي  89.16هكتار من مساحة املدينة  ،توجد ابجلهة اجلنوبية.
الفئة  :%34-49تغطي هذه الفئة مساحة كبرية تصل إاىل  111هكتار أي  86يف املائة ،متتد عرب اجلهة
الرشقية و الغربية و الشاملية.
الفئة  :% 39-34ويه متثل  % 9.33من مساحة املوضع أي  18.65هكتار و يه صعبة الهتيئة .
الفئة  :% 14-39غري صاحلة للتعمري ،تصل نسبهتا اإىل  9.34يف املائة من مساحة موضع املدينة أي 18.84
هكتار .
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التكوينات الصخرية هبا خليط من الطني واحلجر الرميل ،و هذا يف املنطقة الشاملية الرشقية من املدينة،
ابلنس بة للناحية اجليوتقنية و امتداد الرايض القابةل للتعمري فانه ينحرص يف ثالث فئات و يه [ -49
. ] 14-34 -[]34
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 /4خصائص موضع مدينة احلامة بوزاين :يعترب موضع مدينة احلامة بوزاين منبسط.
/1.4طبوغرافية املدينة
حتد املدينة من مجيع الاجتاهات مرتفعات ما عدا اجلهة الغربية أين حيدها واد الرمال و ابلتايل فاإهنا عبارة عن
منخفض.

 /2.4الاحندارات :تضم أربعة فئات يه
الفئة  :% 49-4تغطي هذه الفئة مساحة  158.84هكتار ،أي ما نسبته  89يف املائة و يه تتوسط اجملال،
أراضهيا صاحلة للتعمري ومن ادلرجة الوىل .
الفئة بني  :% 34-49تقع أرايض هذه الفئة يف الشامل الرشيق و الشامل الغريب ،و يف اجلنوب أين متتد
طوليا بنس بة  15يف املائة من مساحة املدينة أي  353هكتار .
الفئة من  :% 14-39مساحهتا حمصورة يف  88هكتار تقع يف الشامل و يه أرايض غري قابةل للتعمري.
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تكويناهتا الصخرية من تكوينات الررصصة و رسوبيات العصور الغابرة مما أعطاها قمية زراعية كبرية ادن من
الناحية اجليوتقنية فان الرايض القابةل للتعمري يه نفسها الرايض الزراعية الهامة.

اللمحة التارخيية من مذكرة خترج مدينة قس نطينة و مدهنا التوابع .فواد بن غضبان  1443عن مديرية مسح الرايض.
مصدر الصور يف هذا الفصل من املوقع  Google Earthعىل ارتفاع  3لكم.
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خالصة الفصل :
اإن بداية نشأت املدن التوابع يعود بشلك رمسي اإىل عهد الاحتالل الفرنيس ،حيث أصبحت هذه املدن
عبارة عن قرى استيطانية هبدف اس تغالل اإماكانهتا الفالحية ،و مما ساعد يف منو هذه املدن من هجة أخرى
هو مواقعها اجلغرافية و مواضعها املتالمئة مع اس تقبال املشاريع العمرانية ،و ذكل لتوفرها عىل اخلصائص
املعمول هبا يف التعمري.
اس تغالل القرب من املدينة الم عىل دائرة  38لكم .
توفر ش بكة املواصالت.
خصائص الرضية و الرتكيبة الصخرية الصلبة اليت ساعدت يف معلية الاس تقرار و أيضا عامل الانبساط.
أغلبية أرايض املدن التوابع ملكية معومية ،مما يسهل يف اس تغاللها من طرف ادلوةل دون نزاعات.
ادن املدن التوابع مبواقعها اليت أنشأت عالقات مند القدم مع املدينة قس نطينة الم اإىل خصوصية مواضعها
اليت شيلت جمالت سامهت يف متدد املدينة و تطور ديناميكيهتا ابجتاهها .
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خالصة الباب الول:
اإن العوامل اجملالية ،و خصوصية موضع مدينة قس نطينة ابلإضافة اإىل ازدايد حاجيات ساكن املدينة من
الناحية الاقتصادية و الاجامتعية أدى اإىل تش بع اتم للمدينة يف مرحةل ما ،ابلإضافة اإىل العوائق الطبيعية
وهناك زايدة ساكنية معتربة انجتة عن عدت عوامل من ارتفاع معدل الزايدة الساكنية اإىل الهجرة الوافدة
لس باب عدة خاصة بعد الاس تقالل أو خالل التسعينيات أو ما اتفق عىل تسميته ابلعرشية السوداء مما
أدى اإىل زايدة حدة الزمة يف ظهور الحياء الفوضوية و الحياء القصديرية ،حيث ادلينامكية اجملالية للمدينة
اتسمت ابلعشوائية وعدم قدرة ادلوةل و السلطات احمللية يف اإجياد احللول داخل املدينة ذلكل اكن احلل
الوحيد هو التوجه اإيل اإسرتاجتية اخلروج من املدينة وحميطها القريب حلل ألزمة بتطبيق ما جاء يف
خمططات التوجيه العمراين ،و خاصة اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري بتحويل منو املدينة اإىل املدن التوابع.
هذه املدن التوابع شيلت عالقة متينة مع مدينة قس نطينة ،من جتمعات نقطية يف عهد التراك أو مراكز
مراقبة اإىل قرى ملعمرين أوروبيني خالل الاحتالل الفرنيس .
و قد اكن ادلور الرئييس للمدن التوابع هو تفريغ الفائض الساكين لتخفيف الضغط عن مدينة قس نطينة
حيث أصبحت هذه املدن التوابع حماور رئيس ية يف منو املدينة و قد اندجمت مفا يعرف ابجملمع القس نطيين أو
قس نطينة الكربى .ذلكل سوف حناول التطرق اإىل دراسة العالقة بني تفريغ الفائض الساكين للمدينة الم
قس نطينة و اس هتالك اجملال داخل املدن التوابع .
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الفصل ا ألول:
الفصل ا ألول  :دراسات ساكنية  ،الزايدة ،الكثافة و الهجرة ومسامههتا يف
تغري بنية قسنــطينة واملدن التواب

104

الفصل ا ألول  :دراسات ساكنية  ،الزايدة ،الكثافة و الهجرة ومسامههتا يف تغري بنية قسنــطينة واملدن التواب

مقدمة الفصل :
من أأجل الفهم اجليد لطريقة تأأثري حركة الساكن مبختلف صورها ( من زايدة طبيعية  ،كثافة ساكنية اىل
الهجرة ) يف جملال ،قرران املرور عىل احلجم الساكن الجاميل لاكمل القلمي الوليئ وذكل من أأجل حتديد
التأأثريات اخلارجية وادلاخلية حلركة الساكن بلك أأنواعها ألهنا مرتبطة ببعضها البعض بشلك جذري.
 - Iجحم ساكن ولية قس نطينة :
شهدت قس نطينة منوا متباينا يف عدد الساكن من حيث احلجم و معدل المنو اذ بلغ عدد الساكن س نة
 7891حوايل  774616نسمة مقابل  966186نسمة س نة  7889بزايدة ساكنية قدرت بـ  764864نسمة
ومبعدل منو  %7.18وهو منخفض مقارنة ابملعدل الوطين اذلي بلغ حوايل  %4.9س نة  ،7889وقد وصل
يف أخر احصاء ساكين س نة  4009اىل حوايل  938 475نسمة.
ومن حتليلنا للجدول رمق (  )06اذلي يوحض جحم الساكن ومعدل منومه ،يتضح أأن هناك منوا مس مترا يف عدد
ساكن الولية و البدلايت ،كام أأن معدل المنو خيتلف من بدلية اىل أأخرى ،حيث تظهر بدلية قس نطينة
مبعدل منو ضعيف قدر بــ  %0..0مقارنة مع املعدل الوليئ والبدلايت ا ألخرى ،حيث أأصبحت هذه البدلية
غري قادرة عىل اس تقبال ا ألعداد الكبرية من الوافدين الهيا نتيجة تش بع جمالها احلرضي ،كذكل مرببات املوضع
اليت ل تتالءم مع هذا التوسع العمراين ،فاكن اجتاه منوها حنو املدن التوابع ( اكخلروب وعني سامرة و ديدوش
مراد و احلامة بوزاين ) ،اذ شهدت هذه ا ألخرية معدلت منو مرتفعة جدا مقارنة مع الولية والوطن وابيق
البدلايت فقد اس تقبلت يف الفرتة ا ألخرية معظم املشاريع السكنية املوهجة لساكن بدلية قس نطينة أأما ابيق
البدلايت فهي ذات طابع فاليح تراوح معدل المنو فهيا ما بني  % 4و  %0.8حسب احصاء  7889و
.4009
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/7توزيع ساكن بدلايت قس نطينة و معدلت المنو حسب الحصائيات الرمسية مند الاس تقالل :
البدلايت

ساكن (77نسمة) ساكن (11نسمة) ساكن ( 91نسمة) ساكن (89نسمة) ساكن 4009

معدل المنو %

قس نطينة

46.747

06..77

660964

67.047

669049

0.16

اخلروب

8.48

76874

.0197

80444

179 033

..07

عني السامرة

4090

497.

70.98

46007

36 908

..04

ديدوش مراد

0.76

6804

77.61

00470

44 951

7..0

حامة بوزاين

77610

784.4

09407

.9070

79 952

0.87

أأولد رمحون

400.

4090

76177

40649

26 132

0.04

عني عبيد

0088

6000

79146

4.874

31 743

0.07

بن ابديس

7790

7477

70097

70104

18 735

4..1

زيغود يوسف

.076

9774

46618

07010

35 248

4.78

بين محيدان

008

779

7898

9470

9 397

7.61

ابن زايد

4.08

6008

74048

7.707

18 861

4.67

مسعود بوجريو

7064

7690

7087

18.8

9 050

4

مجموع الولية

499099

60884.

774616

90.677

938 475

7.18

جدول رمق ( )06املصدر :من تربيب الباحث عن مجموع الحصاءات الساكنية لــ س نوات ( .) 4009-7889 -7891 -7811 -7877

مصدر معطيات اجلدول رمق ( : ) 06
-Collections Statistiques N° 163/2011Série S : Statistiques Sociales° Recensement Général
De la Population et de l’’Habitat– 2008 – (Résultats issus de l’exploitation exhaustive).
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 -4حتليل التوزيع العددي لساكن ولية قس نطينة :
خيتلف توزيع الساكن يف ولية قس نطينة من بدلية اىل أأخرى ،حيث خيضع هذا التوزيع مجلةل من العوامل
ترتبط بمنوها العمراين وجحم ساكهنا ،و يتضح من دراسة منو ساكن الولية يف خمتلف التعدادات الساكنية أأن
مدينة قس نطينة وما جاورها من املدن عرفت منوا ساكنيا ببريا  ،انظر اخلريطة رمق (  )08ويؤكده اجلدول
رمق (  ) 06حيث يتوزع ساكن الولية كام ييل:
 -7-4عدد ساكين مرتفع:
تنفرد مدينة قس نطينة بعدد ساكين ببري حيث وصل اىل  475809نسمة حسب الحصاء الساكين
لس نة  4009أأي بنس بة  % 69من مجموع ساكن الولية نظرا لكوهنا مركز الولية الداري والثقايف والصح
والس يايس والاجامتع والاقتصادي والتجاري والعسكري ،وقد تراجع بــ حوايل  % 0عن . 7889
 -4-4عدد ساكين متوسط :
جند مضن هذه الفئة لك البدلايت اليت يفوق عدد ساكهنا  60000نسمة ،تمتثل يف اخلروب ،عني سامرة،
ديدوش مراد ،احلامة بوزاين ،زيغود يوسف ،عني عبيد بنسب ترتاوح بني  %4.89و  %77.40من
مجموع ساكن الولية حيث تقع هذه البدلايت عىل حماور الطرق الرئيس ية اليت تربط قس نطينة ابلولايت
ا ألخرى :سكيكدة ،ابتنة ،و سطيف ،كام توجد هبا مناطق صناعية ،و هذه البدلايت تعترب مناطق توسع
ملدينة قس نطينة.
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 -0-4عدد ساكين منخفض:
ويضم لك البدلايت املتبقية اليت يقل عدد ساكهنا عن  60000نسمة (ابلضافة اىل بدلية أأولد رمحون) وهذه
البدلايت ريفية هممشة وبعيدة عن حماور الطرق الرئيس ية.
 -0حتديد توزيع الساكن احلرض والريف عرب ولية قس نطينة ملعرفة اىل أأي طرف يمت تصنيف املدن التوابع
تصل نس بة ساكن احلرض بولية قس نطينة اىل  %80.01حسب أخر احصاء س نة  4009من مجموع
ساكن الولية ،يتوزعون عرب خمتلف مراكز البدلايت ،اذ ختتلف هذه النس بة من مركز بدلية اىل أخر
حسب أأمهيته عرب اجملال الوليئ ،حيث نالحظ من اجلدول رمق (  )0.ابمللحق أأن  %89.61من ساكن
بدلية قس نطينة مه من احلرض بيث ثمثل مركز الولية ،وتقل هذه النس بة لكام ابتعدان عن هذا املركز اذ جند
لك البدلايت اجملاورة هل اكخلروب و عني السامرة و ديدوش مراد و احلامة بوزاين و كذكل زيغود يوسف
أأما ابيق البدلايت فميثل ساكن احلرض هبا نس بة قليةل ألن معظمها بدلايت ريفية و فالحيه بعيدة عن مركز
الولية ذات طبوغرافية صعبة كام أأهنا بعيدة عن طرق املواصالت الرئيس ية ،وتوجد هذه البدلايت خاصة يف
اجلهة الغربية واجلنوبية الرشقية للولية ،كام تؤكده اخلريطة رمق ( .)70
 -6حتديد كثافة ساكن ولية قس نطينة ملعرفة نطاق املدن التوابع و املدينة قس نطينة :
من دراسة الكثافة الساكنية ببدلايت ولية قس نطينة ميكن أأن نقسمها اىل ثالث أأنواع اعامتدا عىل اجلدول رمق
( ) ابحمللق و اخلريطة رمق (  ) 77كام ييل:
 -7-6نطاق الكثافة العالية :وتضم بدلية قس نطينة ( 47.06نسمة /هكتار) وتزيد هبا الكثافة الساكنية عن
املعدل العام للولية ،حيث تعد مركز الولية وترتكز هبا لك النشاطات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
والرتفهيية وغريها.
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 -4-6نطاق الكثافة املعتدةل :وتضم لك من احلامة بوزاين  ،اخلروب ،ديدوش مراد وتمتزي بكثافة متوسطة
تقرتب أأو تساوي املعدل العام للولية ،حيث تصل الكثافة الساكنية فهيا عىل التوايل  9.48ن/ه0..7 ،
ن/ه  0.46 ،ن/ه ،عىل التوايل وميكن تفسري اعتدال الكثافة اىل اتساع مساحة هذه البدلايت .
 -0-6نطاق الكثافة املنخفضة :وتضم ابيق البدلايت اليت تقل فهيا الكثافة الساكنية عن املعدل العام للمدينة
وهذه البدلايت فالحية ابدلرجة ا ألوىل تقع يف أأطراف الولية هبا مساحات فارغة أأو غاابت أأو أأرايض زراعية
أأي اقل من  0.46ن /ه حسب . 4009
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-.الهجرة يف ولية قس نطينة:
 -7..ابلنس بة للهجرة الوافدة اىل قس نطينة:يالحظ أأن ولية جيجل تأأيت يف املرتبة ا ألوىل من حيث عدد املهاجرين مهنا اىل قس نطينة حيث بلغ عددمه
 6.01هماجر ما يعادل ، % 79.77مث تلهيا ميةل ،سكيكدة ،أأم البوايق ،ابتنة و قاملة عىل التوايل
بــ %..97 ،%70..7 ،%74.10 ،%77.98و %6.81وهذه الولايت سامهت يف منو ساكن قس نطينة
حيث ساعد قرهبا يف وفود املهاجرين الهيا ،ابلضافة اىل عوامل أأخرى تمتثل يف املرافق والتجهزيات وغريها،
بعد ذكل تأأيت لك من اجلزائر  ،%0.74سطيف  ،%4.99أأدرار  ،%4.10مس يةل  %4.7.و عنابة بـ%4
من مجموع الوافدين اىل قس نطينة ،كام يالحظ أأن مدن الغرب اجلزائري مل تسامه بنسب ببرية من املهاجرين
الوافدين وذكل لعامل املسافة.

عدد الهجرة و ا ألرقام من احصاء (  7889و .RGPH ) 4009
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 -4 ..ابلنس بة للمهاجرين املغادرين:
فقد بلغ عددمه  44017هماجر ابلنس بة للولية و 71711هماجر من بدلية قس نطينة ،واكنت منطقة ميةل
اليت اس تقبلت حوايل  %78.70من مجةل املغادرين من الولية وحوايل  %40.41من مجةل املغادرين من
امليلية ،وهؤلء ا ألشخاص اكنوا يقميون يف قس نطينة ونظرا لمنو مدينة ميةل وتوفرها عىل معظم اخلدمات عادوا
الهيا.كذكل لقرب هذه املدينة من قس نطينة حوايل دائرة ( .0مك)،و كذكل توفر املواصالت ،وتلهيا لك من
أأم البوايق ،سكيكدة ،عنابة عىل التوايل  ،%9.08 ،%8..9 ،%70.67ألهنا مدن قريبة واكن لظهور
الصناعة وتوفر اخلدمات اكجلامعات دور ببري يف ذكل ،و تأأيت بعد ذكل لك من اجلزائر العامصة و ابتنة و
قاملة و جيجل حيث سامهت يف مجملها بنس بة  %40.00من مجموع املغادرين من قس نطينة وما هو مالحظ
أأن هناك عدة عوامل جشعت عىل الهجرة اكنت وافدة أأو خارجة من قس نطينة ،مهنا جحم الساكن ،ش بكة
املواصالت ،قرب الولايت من بعضها وتوفري اجلامعات واملصانع وغريها كام أأن للعامل ا ألمين دور ببري يف
ذكل.
منو املدن و تضخمها تعود اىل عدة عوامل اجامتعية مهنا منو ساكن املدينة جبميع أأشاكهل و اعادة
توزيعهم ،وميكن تلخيصها فامي ييل:
 -7منو ساكن مدينة قس نطينة :
يعمتد منو ساكن املدينة عىل عاملني أأساسني وهام الزايدة الطبيعية للساكن ،وارتفاع معدلت الهجرة
حنو املدينة وبغض النظر عن تأأثري هذين العاملني فان الفرتة الزمنية لتضخم املدينة ومنوها ،مرتبط برتتيهبا اكن
تكون عامصة دوةل أأو اقلمي هل أأثر واحض يف هذا المنو ،كذكل بعض العوامل ا ألخرى اليت لها عالقة مبارشة
هبذا المنو كام وبيفا ،مثل العوامل الثقافية والاقتصادية و الس ياس ية ،مفدينة قس نطينة اليت تعترب من املدن
الكربى يف اجلزائر شهدت منوا ساكنيا معتربا حيث وصل هذا العدد س نة  4009اىل 61.809نسمة رمغ
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انه عرف تراجع ساكين بــ 00000نسمة ما بني التعدادين  7889اىل  4009وكذكل  4009واكن هذا نتيجة
للتفريغ الساكين املس متر من املدينة ا ألم حنو املدن التوابع اىل غاية وقتنا احلايل.
 -1ارتفاع معدلت الهجرة اىل املدينة :الهجرة ظاهرة عاملية زادت حدهتا مع تطور وسائل النقل ،وسهوةل
التصال والتقدم التقين ،و قد نتج عهنا تكل ا ألحياء السكنية العشوائية املنترشة حول أأطراف املدينة و يه
أأحياء تنترش هبا الفوىض و خمتلف ا ألمراض الاجامتعية اليت ابتت تشلك خطرا عىل املدينة ،وميكن تصنيف
الهجرة اىل نوعني هممني وهام:
أأ -/الهجرة ادلاخلية :ويه جمرد تغيري يف منط توزيع الساكن داخل البدل أأو القلمي الواحد  ،اذ ل تضيف
أأعداد جديدة من الساكن ،و تعترب حركة الزنوح الريف حنو املدينة من أأمه مظاهر الهجرة ادلاخلية  ،و اليت
أأدت اىل اتساع النس يج العمراين وبتايل تش بع املدينة ومن مث تضخمها وزايدة يف حركة التعمري الفوضوية يف
حاةل اجملال املدروس.
ب -/الهجرة اخلارجية :عىل عكس الهجرة ادلاخلية اليت يه تغيري يف منط التوزيع الساكين عرب اجملالت
احلرضية للنفس املدينة أأو مضن جمالهيا اجلهوي أأو القلمي  ،فان الهجرة اخلارجية تسامه بقدر ببري يف زايدة
عدد الساكن و ترجع أأس باب الهجرة بنوعهيا اىل اختالف مس توايت املعيشة وتوفر الرعاية الصحية ،و
اخلدمات التعلميية ووسائل الرتفيه ،وتوفر فرص العمل لتنوع ا ألنشطة الاقتصادية ،كام أأن لزتايد الكثافات
الساكنية يف الريف دور ببري يف ظهور تدفقات ساكنية ببرية حنو املدينة .وقد تؤدي الهجرة بنوعهيا اىل زايدة
عدد البطالني وانتشار ا ألحياء العشوائية ،واخنفاض مس توى اخلدمات ا ألساس ية يف املدينة كام تؤدي اىل
تلوث البيئة وتدهورها.
الزايدة الطبيعية للساكن :ويه الفرق بني املواليد و الوفيات ،وتعد الزايدة و الوفيات من أأمه العوامل
املؤثرة يف هذه الزايدة بوهنا املؤرش الوحيد عن مس توى اخلدمات الصحية السائدة  ،فالزايدة الطبيعية ألي
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مدينة تساعدان عىل معرفة التغريات الساكنية الطارئة ،مفعدل اخلصوبة وموما يكون ببريا كام هو احلال يف
املناطق الريفية كام يزداد هبا معدل الوفيات ،وخاصة يف ادلول النامية بسبب سوء توزيع اخلدمات الصحية و
نقص الوع ،و جسلت عدة حالت يف املناطق احلرضية زادت هبا معدلت اخلصوبة بشلك ببري لتواجد
املستشفيات بون هذه املناطق تعد مركزا جلذب الساكن وخاصة من املناطق الريفية احمليطة ،أأما يف ادلول
املتقدمة و خاصة املصنعة مهنا ،أأصبحت نس بة الوفيات تأأخذ ابلزايدة يف املناطق احلرضية بسبب تلوث
البيئة.
 -4-6التوزيع الساكين و الكثافة الساكنية يف مدينة قس نطينة :
تعرف املدينة ابلكثافة الساكنية املرتفعة انجتة عن تركز الساكن يف منطقة معينة ،نتيجة تركز
اخلدمات و املرافق العامة و النشاطات الاقتصادية كام أأن فرص التعلمي وخاصة التعلمي العايل لها دور ببري يف
جدب الساكن من ا ألطراف ،وخيضع توزيع الساكن يف املدينة اىل عدة عوامل ترتبط ابلمنو العمراين للمدينة
و زايدة عدد الساكن هبا ،وخيتلف هذا التوزيع من مدينة اىل أأخرى.
تفريغ الفائض الساكين و اخلروج من طوق مدينة قس نطينة حنو املدن التوابع :
اترخيا معدلت المنو الساكين للمدينة أأكربها جسل ابتداء من س نة  7869م ،حيث بلغ معدل المنو الس نوي
ملدينة قس نطينة يف الفرتة (  ) 78.6 -7869بـــ  % 0.94و ذكل يرجع اىل الزنوح الريف اذلي شاهدته
املدينة خالل حرب التحرير ،مما جعل نس بة صايف الهجرة يقدر بـــ  % 7..0مث ارتفع معدل المنو اىل
 %76.41يف الفرتة ( ) 7877-78.6و هو أأعىل معدل منو جسل ابملدينة ويرجع ذكل اىل بون هذه الفرتة
ثمزيت ابلزنوح الريف بسب حرب التحرير و هتجري ساكن ا ألرايف حنو احملتشدات ابملدن الكربى و أأيضا
يه مرحةل الاس تقالل أأين عرفت مدينة قس نطينة كغريها من املدن اجلزائرية الكربى نزوح ريف حاد ،مما
أأدى اىل ارتفاع جحمها ،و أأصبحت قطب اقتصادي تمنوي لتوطن املشاريع ،لكن يف الفرتتني 7891-7811
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و حىت  4009-7889جسل هذا املعدل اخنفاضا مس مترا و بلغ  %4.69و  %0.16عىل التوايل حسب
احصاءات ، 4009كام أأن نس بة صايف الهجرة تشهد وترية تطورها نفس وترية معدل المنو الس نوي .
مالحظة:
يف الوقت اذلي اكنت تسجل فيه مدينة قس نطينة زايدة يف عدد ساكهنا اكن معدل منوها يعرف اخنفاضا
( مقارنة مبعدل المنو احلرضي الوطين املقدر بـــ ( )%..60لتكل الفرتة  ، 4009رافقه كذكل اخنفاض نس بة
صايف الهجرة ،اذ هناك تراجع مند بداية الفرتة  7811/7877حىت الفرتة  7889/7891و اس متر يف
الاخنفاض يف الفرتة  4009بيث مل يتعدى سوى ، % 0.16هنا و يف هذه املرحةل عندما يكون معدل
الزايدة الساكنية اقل من معدل المنو الطبيع لهذه املرحةل أأي الفرتتني السابقتني اذلبر يؤكد وجود طرد خارج
احمليط العمراين ملدينة قس نطينة  .أأي أأن مدينة قس نطينة عرفت مرحةل (التضخم و التش بع وكذكل )----ان
هذا الرتاجع ميكن تفسريه ابلتفريغ الفائض الساكين ابلجتاه املدن التوابع و ا ألطراف و ابلنظر اىل اجلانب
ا ألخر و هو املدن التوابع نؤكد ارتفاع معدلت المنو الس نوية القياس ية اليت جسلهتا هذه التوابع و ابلتايل فان
هذا المنو هو ترمجة فعلية ميدانية لواقع نقل المنو الساكين من مدينة قس نطينة اىل ا ألطراف أأو املدن التوابع
وذكل لندرة ا ألرايض القابةل لتعمري فهيا ،و من هنا يتحمت علينا اخلروج حنو املدن التوابع :اخلروب –عني
السامرة – احلامة بوزاين و ديدوش مراد.
ملعرفة أأين يذهب الفائض الساكين من هجة و ما هو مقدار اجملال املسايح املس هتكل؟ و القابل ذلكل ؟
واملتوفر لالس تغالل يف املس تقبل و ابلتايل معرفة ما يه املزية اليت مسحت بقبول هذا التفريغ ؟
س نحاول اجراء اسقاطات ساكنية للك  70س نوات لهذه املدن التوابع و معرفة مدى تطور جحمها املسايح.
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 /اسقاطات ساكنية عىل املدن التوابع للك  70س نوات ابلتوازي مع الحصاءات الساكنية الرمسية :
ان الفهم احلقيق دليناميكية اس تغالل اجملال ما مرتبط بشلك أأسايس ابملعطيات الساكنية و حتراكهتم سواء
اكنت زايدة طبيعية أأو جهرة ذلكل س نحاول اعطاء صورة واقعية ملا حيدث يف جمالت املدن التوابع ،و ابلتايل
الوصول اىل فهم اشاكلية منو هذه املدن اليت يه يف ا ألصل اكنت قرى و مدارش،مث حماوةل الربط مع جموعة
املدن أأو التكتل مع املدنية ا ألم يف مفهوم قسنــطينة الكربى .
التطور التارخي حلجم املدن التوابع:
-7مدينة اخلروب  :بلغ عدد ساكن مدينة اخلروب عام 8.48 -7877 :نسمة ،ليتطور هذا العدد اىل
 76874نسمة س نة  7811أأي بزايدة ساكنية مطلقة قدرها  .600نسمة ما يقارب زايدة  686نسمة لك
س نة ويف س نة  7891تطور هذا احلجم الساكين اىل  76874نسمة  ،و ابلتايل فقد تزايد هذا احلجم
الساكين بقمية مطلقة قدرها  47874نسمة أأي بزايدة و يه زايدة أأعىل بكثري من تكل املسجةل يف الفرتة
 7811-7877وخالل احصاء س نة  7889بلغ جحم ساكن مدينة اخلروب  7.066نسمة أأي زايدة مبقدار
 .66.نسمة لك س نة،ويف س نة  4009بلغ عدد الساكن  791861نسمة ويف س نة  407.بلغ عدد ساكن
مدينة اخلروب  4770.1نسمة أأي بزايدة طبيعة س نوية % 4.7و يه اكرب زايدة س نوية تعرفها
قس نطينة ( س نربهن عىل هذا ابلربامج السكنية يف اطار اخملطط امخلايس(  ) 4070-400.و اليت تسلميها
لكيا .4076
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منحىن التطور العددي لساكن مدينة اخلروب
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-4مدينة عني السامرة :قدر جحم ساكهنا بـــ  4094نسمة س نة  7877بعد الاس تقالل ،ويف س نة
 7811وصل العدد اىل  497.نسمة أأي بزايدة طبيعية مطلقة قدرها  100نسمة و زايدة س نوية 71
ن/س نة ولكن هذا احلجم قفز اىل  70..9نسمة س نة  7891ليسجل زايدة مطلقة تقدر بــ  1160نسمة و
زايدة س نوية 116ن/لس نة،و يه أأعىل بكثري من تكل املسجةل يف الفرتة  11/77و يف س نة  7889بلغ عدد
الساكن  78890نسمة و ابلتايل قد ارتفع هذا احلجم بزايدة س نوية قدرها  9.7ن /لس نة و يه ا ألخرى
اكرب من الفرتات السابقة يف س نة  4009بلغ عدد الساكن  08170نسمة أأما يف س نة  407.بلغ عدد
ساكن مدينة عني السامرة س نة 60.9.نسمة أأي بزايدة طبيعية س نوية %.7.99
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منحىن تطورالعددي لساكن مدينة عني السامرة
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 -0مدينة ديدوش مراد :بلغ احلجم الساكين س نة  0.76/ 7877نسمة مث ارتفع هذا العدد اىل 6804
نسمة س نة  7811بزايد ة ساكنية مطلقة قدرها  7079نسمة و ابلتايل فقد ارتفع بزايدة س نوية 746ن/
لس نة و يف س نة  7891وصل عدد الساكن اىل  9908نسمة و هنا نسجل ارتفاع بزايدة مطلقة  0801ن
بزايدة ساكنية س نوية  080ن/لس نة و فقد قفز هذا العدد اىل  49484نسمة س نة 7889ليسجل بذكل
زايدة مطلقة قدرها  786.0نسمة أأي ما يعادل  7179ن/لس نة
يف س نة  4009وصل عدد الساكن فهيا اىل  6184.و يف س نة  407.بلغ عدد ساكن مدينة ديدوش
مراد  .0070أأي ابلزايدة طبيعية س نوية .%4.07
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منحىن تطور العددي لساكن مدينة ديدوش مراد
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 -6مدينة حامة بوزاين :قدر احلجم الساكين لهذه املدينة بـــ  77600نسمة لريتفع هذا العدد اىل 784.4
نسمة س نة  7811وذكل بزايدة ساكنية مطلقة قدرها  1118نسمة ،أأي بزايدة س نوية تقدر ب  101ن/
س نة ،و يف س نة  7891و صل جحم املدينة اىل  48400نسمة نأأي بزايدة مطلقة قدرها  88.7نسمة و
زايدة س نوية تقدر ب  88.نسمة  /لس نةن أأما يف س نة  7889فقد بلغ عدد الساكن  07789نسمة أأي
بزايدة س نوية قدرها  797نسمة /لس نة ،و يف س نة  4009ارتفع العدد ليسجل  9.100نسمة يف س نة
بلغ عدد ساكن  8.080 407.الزايدة الطبيعية الس نوية  % 4.71نالحظ أأن لك املدن التوابع جسلت
ارتفاعا مس متر يف جحمها الساكين مند احصاء  7877حيث عرفت مدينة اخلروب ارتفاعا رسيعا يف جحمها
الساكين مند س نة  7877و جسلت زايدة ساكنية مطلقة مرتفعة و اكرب زايدة ساكنية س نوية يف لك الفرتات
مقارنة ابلزايدة الساكنية اليت جسلهتا ابيق املدن التوابع*بيامن جسلت مدينة عني السامرة اكرب زايدة ساكنية
س نوية و ارتفع بشلك ببري جحمها الساكين يف الفرتة  7891/7811يف حني جسلت لك من مدينة ديدوش
مراد و زايدة ساكنية و اكرب ارتفاع يف جحمها الساكين يف الفرتة 7889-7891
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اذن ابلرجوع اىل مدينة قس نطينة :
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منحىن التطور العددي لساكن مدينة قس نطينة حسب الاحصائيات
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ما يثري الاهامتم هو التضاعف يف أأجحام املدن التوابع حيث تضاعف جحم مدينة اخلروب بــ  01مرات  ,أأما
مدينة عني السامرة فقد تضاعفت مبقدار  70مرات و ديدوش مراد بــ  09مرات و جحم مدينة احلامة بوزاين
فقد تضاعف مبقدار  09مرات أأيضا و جسلت حسب احصائيات و توقعات يف  4076اكرب معدل منو
س نوي بـ  ،% 4.71نالحظ ابلرجوع اىل النتاجئ السابقة جند أأن مدينة قس نطينة ترتاجع من حيث التعداد
الساكين و ذكل ابتداء من  7889وهذا ما يتطابق مع مت تأأبيده يف التضخم و التش بع اذلي عرفته املدينة و
كذكل يامتىش مع اخملطط التوجهيي لهتيئة و التعمري اذلي يذبر يف توجهياته ابن  .00أألف نسمة كحد أأقىص
تقبهل املدينة ا ألم  ،و ابلتايل فهذا يوحض بشلك علم بيف مت التفريغ الساكين .و من جراء تفريغ الفائض
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الساكين القس نطيين املس متر و ادلامئ اذلي تقوم به مدينة قس نطينة ابجتاه املدن التوابع و اذلي خص مدينة
اخلروب مابني  7811/7877مث مدينة عني السامرة  . 7891-7811احلامة بوزاين .7889-7891
معدل المنو الس نوي للساكن ارتفاع مس متر يف املدن التوابع و تراجع ملحوظ يف مدينة قس نطينة:
معدل المنو الس نوي من املؤرشات ادلميوغرافية الهامة يف فهم ادليناميكية الساكنية عرب اجملال كام تزداد أأمهية
هذا املعدل ملا حيمهل من دلةل لتوضيح ايقاع منو املدن التوابع و تفريغ الفائض الساكين ملدينة قس نطينة حنو
املدن التوابع .
دراسة معدل المنو الساكين للك  70س نوات :انظر ملحق اخلرائط رمق (76-70-74و )77 -7.
معدل المنو الساكين يف الفرتة  7811/7877ارتفاع معدل منو اخلروب و احلامة بوزاين :
ان التباين الواحض يف معدلت المنو الس نوي للساكن ما بني التجمعات الرئيس ية حيث يرتاوح بني اضعف
معدل و هو املسجل عىل مس توى بدلية أأولد رمحون بيث ل يتعدى  %7.00-ويرتفع اىل  % ..77يف
بدلية بين محدان ،و ابلتايل س نعمل عىل تصنيف التجمعات الرئيس ية حسب معدلت منو الساكن كام ييل :
*منو مرتفع  %6.79اىل  %..77تشمل هذه الفئة لك من التجمعات الرئيس ية اخلروب  ،احلامة بوزاين
زيغود يوسف  ،ابن زايد ،و بين محدان و يه مرتفعة مقارنة مبعدل المنو أألوليئ املقدر بـــ  ،%0.47و يه
جتمعات تقع مضن الوسط اجلغرايف من القسم الشاميل من اقلمي الولية ما عدا مدينة اخلروب .
*منو متوسط مابني  %6.71-%4.79تضم هذه الفئة جتمعات تقع يف مجةل من املناطق خمتلفة من اقلمي
الولية مثل قس نطينة  ،و ديدوش مراد ،عني السامرة و عني عبيد .و مسعود بوجريو .ويه معدلت من
متوسطة اىل ضعيفة اذ ما قورنت ابملعدلت الوطنية .

122

الفصل ا ألول  :دراسات ساكنية  ،الزايدة ،الكثافة و الهجرة ومسامههتا يف تغري بنية قسنــطينة واملدن التواب

123

الفصل ا ألول  :دراسات ساكنية  ،الزايدة ،الكثافة و الهجرة ومسامههتا يف تغري بنية قسنــطينة واملدن التواب

* منو ضعيف مبعدل  %7.00-اىل  %4.79-وتضم لك من ابن ابديس يف رشق الولية و أأولد رمحون
اذن أأن املعطيات الرمقية للمرحة  7877اىل  7811تأأكد ارتفاع نس يب يف منو املدينتني اخلروب بـــ%6.79
و احلامة بوزاين بــمعدل منو  %6.97يف حني مل يتعدى منو مدينة قس نطينة . % 0.7.
معــدل المنـــو الساكين يف الفرتة 7811ــــ 7891ارتفاع معدل منو اخلروب و عني السامرة :
خالل هذه  70س نوات ظهر تباين جمايل ببري يف توزيع معدلت منو الس نوي للساكن حيث تراوح من
 %4.69ويه املعدل املنخفض يف مدينة قس نطينة اىل % 76.70و يه أأعىل نس بة جسلت بــمدينة عني
السامرة ،و أأيضا ابن ابديس و ابلتايل خضعت لك من مدينة عني السامرة و ابن ابديس صفة الفئة اجلد
مرتفعة ابلنس بة للمعدل الوطين و الوليئ لتكل الفرتة.
منو مرتفع من  %8.00اىل  :%70.47تضم هذه الفئة لك من التجمع الرئييس للخروب وعني عبيد بـمعدلني
عىل التوايل  %8.6.و .%8.40
منو متوسط  %7.00اىل  : %8.00تضم هذه الفئة التجمعني الرئيسني زيغود يوسف و ديدوش مراد
.% 1.48، %1.64
نسبيا منو ضعيف  : %..88- %6.77تضم هذه الفئة لك من التجمعات الرئيس ية احلامة بوزاين و بين
محيدان  ،أأولد رمحون ومسعود بوجريو  ،ابن زايد مبعدلت منو ترتاوح بني % ..77و % 60.77
منو ضعيف من  % 6.70 -% 4.69مشلت هذه الفئة مدينة قس نطينة مبعدل منو قدر ب % 4.69وهو
معدل منو ضعيف مقارنة ب معدل المنو أألوليئ .اذلي قدر خالل هذه املرحةل بــ  % 0.7.حسب
4009/89
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اذن ان املعطيات الرمقية للمرحةل 7811ـــــ 7891تأأكد أأن لك من اخلروب ،و عني السامرة ،ديدوش
مراد تتواجد مضن فئة المنو املرتفع و املرتفع جدا و ابلتايل فان املدن التوابع تبقى تشهد ارتفاعا يف معدلت
منوها خاصة مدينة ديدوش مراد كام شهدت تراجعت مدينة اخلروب و عني السامرة عن املراتب ا ألوىل .مع
الاخنفاض الواحض يف معدل منو مدينة قس نطينة اذلي تراجع اىل(، )%0.16خالل املرحلتني السابقتني هناك
اخنفاض مس متر يف معدل منو مدينة قس نطينة بــ  06مرات .
اخنفاض معدل منو احلامة بوزاين  04مرتني وتضاعف معدل منو ديدوش مراد بــ  06مرات  ،أأما مدينيت
اخلروب و عني السامرة فهي ا ألخرى تضاعفت ب  04مرتني .
معدل المنو الساكين يف الفرتة  7891اىل  7889ارتفاع معدل منو املدن التوابع ابس تثناء مدينة احلامة
بوزاين  :ثمزيت هذه املرحةل ابرتفاع معدل منو لك املدن التوابع ال مدينة احلامة بوزاين  ،تفاوت جمايل يف
توزيع معدلت منو يف التجمعات الرئيس ية يف بدلايت لك اقلمي ولية قس نطينة  ،حيث ان الاختالف و
التباين يرتاوح بني  % 0.16أكقل نس بة مسجةل مبدينة قس نطينة  ،اىل أأعىل نس بة مسجةل ب % 77.7.
مبدينة ديدوش مراد،خالل هده املرحةل اكنت الفئات منقسمة اىل  0.فئات وفقا ملعدل المنو :
منو مرتفع جدا  % 70.08 :اىل  % 77.7.مضت :هذه الفئة التجمع الرئييس ديدوش مراد ،و التجمع
الرئييس أأولد رمحون مبعدلت  ،% 70.71 ،% 77.0.و  % 70.08عىل الرتتيب ويه معدلت مرتفعة
ابلنس بة ملعدل المنو احلرضي الوليئ املسجل يف الفرتة و املقدر بـ  % 7.88و معدل المنو احلرضي الوطين
.% 6.17
منو مرتفع  % ..07 :اىل : % 70.09تشمل لك التجمعات الرئيس ية اخلروب و عني السامرة  ،بين
محيدان  ،و ابن ابديس و مسعود بوجريو بــ  % 7.07وبــ.% ..07
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منو متوسط  % 0.79اىل  :% ..0.هذه الفئة ل تشمل عىل أأي فئة من املدن التوابع  .ويه ابن زايد
زيغود و عني عبيد .
منو ضعيف  % 4.08اىل : % 0.71تضم مدينة احلامة بوزاين .% 4.08
منو ضعيف جدا  % 0.16اىل  :% 4.09مشلت هده الفئة عىل مدينة قس نطينة فقط و مقارنة مع معدل
المنو الولية  % 7.88اذن من املعطيات الرمقية السابقة للمرحةل  7891اىل  7889ميكن القول ابن لك
من اس مترار الارتفاع املسجل يف معدل المنو الس نوي للمدن التوابع من  7891اىل الفرتة  7889يؤكد ابن
مدينة قس نطينة قد وصلت اىل مرحةل التضخم و تش بعت و أأننا أأمام ظاهرت طرد خارج احمليط العمراين
للمدينة ا ألم قس نطينة  ،اننا نعيش مرحةل التفريغ الفائض الساكين ابجتاه املدن التوابع  ،وهذا ما جعلها
تشهد معدل منو متسارع و خاصة مدينة اخلروب و احلامة بوزاين خالل املرحةل ا ألوىل  7877اىل ،7811
مث بقيت مدينة اخلروب لتضم الهيا مدينة عني السامرة  7811اىل  ، 7891مث انتقل المنو حنو مدينة ديدوش
مراد بشلك واحض خالل الفرتة  /7811اىل  ،7891ليس متر منو هذه املدن التوابع اىل غاية  7889حيث
وصل عدد ساكن هذه املدن س نة  407.اىل التايل املرحةل  7889اىل  4009وقفنا عند س نوات 7889
حنو .4009
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جدول توقع تطور الساكن معدل المنو و نس بة صايف الهجرة :
املدينة

املوقع

ساكن 4070

قس نطينة

قس نطينة

670407

اخلروب

البدلية
اخلروب

660680
8.040

7.76
4.7.

البدلية
احلامة
البدلية
عني السامرة
البدلية

791861
6076.
9.100
06.90
08170

4.0.
7.7
4.71
4
7.99

0.1.
0
0..1
0.6
0.49

ديدوش مراد
البدلية

6087.
6184.

4.7.
4.07

0...
0.67

69960
.0070

747910

7...

0.0.-

717880

.0740

777176
77767
90611.

4..0
7.70
7.16

0.80
0.610.76

790000
71017
911071

47.08
800
14.84

احلامة بوزاين
عني السامرة
ديدوش مراد

اجملمع القس نطيين املراكز الرئيسة
مراكز التجمعات الثانوية
املناطق املشتتة
مجموع البدلايت

407.-4070
نس بة المنو الفارق
 0.07.0

ساكن 407.

زايدة الساكن

601.17

41077

0.06
0...

61641.
70.790

00194
70770

40770.1
67170
8.080
09790
60.9.

40770
0.7.
8780
0700
091.
6849
.70.

جدول رمق (  ) 70من دراسات اخملطط التوجهيي لهتيئة و التعمري املراجع مارس . 4076

مرحةل من  4009اىل غاية  407.وصل معدل منو املدينة قس نطينة و املدن التوابع اىل ما ييل س نة 407.
مدينة قس نطينة بــ ( 61641.نسمة ) املدينة التابعة اخلروب بــ  770.10ن املدينة التابعة احلامة
بوزاين بـــ 8.080ن املدينة التابعة عني السامرة بــ  60.9.ن املدينة التابعة ديدوش مراد بــ  .0070ن
ان تفريغ الفائض الساكين كحمتية حنو املدن التوابع  ،ليس هو الوحيد اذلي نعمتد عليه من اجل الفهم اجليد و
التحليل ا ألمثل دلينامكية حركة الساكن ألنه ل ميكن اغفال مؤرشات أأخرى مثل الزايدة الطبيعية و كذكل
صايف الهجرة ،أأي عزل ختطيط املدينة عن اقلميها و احلراكت البرشية داخل هذا القلمي ألنه و بدون شك

مصدر املعطيات الرمقية و اجلدول من PDAU 2014
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هناك ترابط بني خمتلف أأطراف و جمالت القلمي و لك أأنواع احلراكت املؤثرة عىل ادليناميكة اجملالية و عىل
ر أأسها احلراكت الساكنية خرائط ،لــفهم الهجرة
مالحظة :هامة ان لك ادلراسات السابقة تزامنت مع التعدادات الساكنية و الحصاء العام لساكن واد اكن
هناك اختالف زمين بس يط فقد مت العمل مبعطيات تكل الحصاءات
لكن يف بثنا هذا فقد اعمتدان عىل حساب عدد الساكن وفق  01س نوات اضافية الحصاء الساكين وذكل
ابلعامتد عىل أأخر ادلراسات مع املقارابت املتعلقة ابلحامتلت و التوقعات حيث تكون نس بة اخلطأأ جد
ضعيفة خاصة وان ا ألرقام املعمتدة مصححة من طرف .RGPH
صايف الهجرة :
نعرف أأن مدينة قس نطينة عرفت نزوح ريف حاد أأثناء الاس تعامر بسبب ا ألرض احملروقة وبعد الاس تقالل
هبدف حتسني ظروف املعيشة  ،من تعلمي  ،حصة  ،ابلضافة اىل توطن الصناعات مما أأدى اىل زايدة عدد
ساكن مدينة قس نطينة من  76914.ن س نة  78.6اىل  46.747ن  7877نسمة  ،أأي تضاعف مبرتني
خالل  74س نة مبعدل منو وصل اىل  % 6.47وهو اكرب معدل شاهدته املدينة و ابتداء من هناية س نة
 7877بد أأت املدينة ابلتفريغ الفائض الساكين حنو املدن التوابع ،هذا ما س يجعل معدل منو املدينة يشهد
اخنفاض مس متر و س نربهن عليه يف التحليالت التية ،حيث ان ندرة املوارد املوضعية و جعزها يف تلبية
حاجات الساكن املزتايدة .
نس تنتج من ا ألرقام الحصائية السابقة و املتعلقة بركة الساكن أأو الهجرة ما يلىي :
فرتة  7877اىل :7811
اكنت هناك جهرة داخةل حنو مدينة قس نطينة بسبب توطن املناطق الصناعية ،وحتسني ظروف احلياة
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فرتة  7811اىل :7891
عرفت املدن التوابع جهرة وافدة و هذا راجع اىل اس تقبالها للفائض الساكين بسبب تفريغ مدينة قس نطينة
حنو هذه املدن بــ  % 11..9+و بـــ ، % 40..97 +حيث اكنت لك من مدينيت اخلروب و عني السامرة
هلام النصيب ا ألوفر و الأكرب مث تلهيام مدينة ديدوش مراد بنس بة  ،% 70.07يف حني مدينة احلامة بوزاين
شهت جهرة خارجية خالل هذه الفرتة .
الفرتة  7891اىل : 7889
اس مترت نفس الظاهرة اليت عرفهتا املرحةل السابقة ،حيث عرفت مدينة قس نطينة تواصل التفريغ الساكين
حنو املدن التوابع و ا ألطراف ،و يف اغلهبا اكنت موهجة حنو ديدوش مراد مث مدينة عني السامرة واخلروب
ابدلرجة الثالثة .وحافظت مدينة احلامة بوزاين عىل نفس الظاهرة اليت عرفهتا خالل الفرتة السابقة و يه
الهجرة حنو أأطراف نفس املدينة أأي التجمعات الثانوية اكنت هناك اجتاهني ،جهرة خارجة مس مترة من
مدينة قس نطينة  ،% 09.17-و% .9.00 - .% 67.08-و تقابلها جهرة وافدة حنو املدن التوابع
اذن بصامت التفريغ الساكين من مدينة قس نطينة يه أأصل الزايدات الساكنية يف املدن التوابع ،ابلضافة اىل
اس تقبالها لساكن من مناطق أأخرى حىت يومنا احلايل .407.
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بيف مت توزيع ساكن حسب التشتت مند أأول احصاء ساكين س نة  7877؟
ان التوزيع اجلغرايف للساكن يلعب دورا رئيس يا يف فهم مناطق التبعر و مناطق الرتكز و كام هو معروف
فان الساكن يتوزعون بنس بة ببرية يف التجمعات الرئيس ية و الثانوية و ابلنس بة أأقل يف املناطق املبعرة ،كام
هو احلال يف املدن التوابع ،اخلروب ،عني السامرة ،ديدوش مراد ،و احلامة بوزاين .
توزيع الساكن حسب احصاء : 7877
اكنت مدينة اخلروب خالل هذه الفرتة جتمع رئييس يف بدلية اخلروب معظم ساكن هبا أأي %98.09
و البايق % 70.84يف املناطق التبعر .
مدينة احلامة بوزاين أأيضا تشلك جتمع لرئييس يف ا لبدلية بــ  ، %98.09يف حني لك من جتمع ديدوش
مراد و عني السامرة ،فقد اكنتا عبارة عن جتمعات اثنوية للك من بدلييت زيغود يوسف و واد العامثنية  .خالل
هذه الفرتة اكن التوزيع يتصف ابلتشتت .
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توزيع الساكن حسب احصاء :7811
زاد جحم ساكن املناطق املبعرة يف بدلية اخلروب حيث وصل نس بة الساكن هبا اىل  % 48.18من اجاميل
ساكن البدلية و ابلتايل اس مترارية يف ظاهرة التشتت .
توزيع الساكن حسب احصاء :7891
بعد التقس مي الداري لـعام  7896فقد ترقت بعض التجمعات الثانوية اىل جتمعات رئيس ية مثل عني السامرة
و يف نفس الوقت ظهور جتمعات اثنوية أأخرى ،فف بدلية اخلروب أأصبح التجمع الرئييس للبدلية يضم
 % 14.46من مجموع ساكن البدلية كام ظهرت به  06جتمعات اثنوية مثل ملبالش  ،وواد محميم أأين
توطنت املنطقة الصناعية ابلشامل  ،أأيضا صاحل ادلرايج يف الغرب و يف اجلنوب قطار العيش ،و وصل
احلجم الساكين هبا اىل  .001نسمة و هو ما يشلك  % 70.66من اجاميل ساكن مدينة اخلروب يف تكل
الفرتة  ،يف حني تقلصت جحم ساكن املناطق املبعرة عام اكن عليه يف  7811أأي .% 71.04
أأما مدينة عني السامرة  ،فقد أأصبحت جتمعا رئيس يا للبدلية تس تحوذ عىل ، % 11.74من اجاميل ساكن
املدينة أأي البدلية وظهرت هبا املنطقة الصناعية اليت شلكت التجمع الثانوي الوحيد .يضم  % 6.44بيامن
البايق  % 79.77فهو موزع عىل لك مناطق التبعر،يف حني جند يف بدلية ديدوش مراد أأن مناطق التبعر
اس تحوذت جحم ساكين  ..00ن أأي نس بة  % 00.47واكنت اكرب نس بة جسلهتا مناطق التبعر يف لك
البدلايت  ،بيامن تس تحوذ التجمعات الثانوية  % 70.00أأما نس بة  ، % .0.67فهي ممتركزين يف التجمعات
الرئيسة للبدلية .
أأما بدلية احلامة بوزاين  ،فاكرب جحم ساكين ابلتجمع الرئييس  48400ن بــ  ، % 11.70يليه التجمع
الثانوي الوحيد ابلبدلية قدره  69.0ن بـــ  % 74.97بيامن بقيت مناطق التبعر تشلك نس بة% 70.07
من اجاميل الساكن .
134

الفصل ا ألول  :دراسات ساكنية  ،الزايدة ،الكثافة و الهجرة ومسامههتا يف تغري بنية قسنــطينة واملدن التواب

توزيع الساكن حسب احصاء :7889
من خالل الحصاء الساكين لــعام ،7889حدثت عدة تغريات يف لك من اخلروب ،و عني السامرة ،و
ديدوش مراد ،و احلامة بوزاين .
حيث ارتفع عدد التجمعات الثانوية اليت بلغ عددها  ،08و أأصبحت تضم % 47.07من اجاميل ساكن
البدلية كام تقلص فيه جحم مناطق التبعر اىل  .709ن بـــ  % 7.44و ارتفاع جحم التجمع الرئييس.
كام جند يف بدلية عني السامرة ارتفاع نس بة جحم التجمع الرئييس للبدلية ،% 90.74كام ارتفع جحم التجمع
الثانوي مقارنة ابلحصاء السابق ،أأما بدلية ديدوش مراد ارتفع نس بة ساكن التجمع الرئييس اىل % 9..77
،و هذا بسبب اندماج و التصاق بعض التجمعات ا ألخرى  ،أأما بدلية احلامة بوزاين ،فهي تتشابه بشلك
ببري مع اخلروب  ،حيث ظهرت هبا  06جتمعات جديدة بجم ساكين قدره  .008ن.
خالل توزيع الساكن حسب احصاء : 4009
نالحظ نقص يف عدد ساكن املناطق التبعر و زايدة يف جحم التجمعات الثانوية املوجودة و ترقية بعض
التجمعات اىل جتمعات اثنوية جديدة و س يطرة التجمعات الرئيسة لهذه البدلايت عىل اكرب نس بة من الساكن
البدلايت و ابلتايل فقد عرفت بدلايت اخلروب ،عني السامرة ،ديدوش مراد و احلامة بوزاين مند س نوات
الس بعينات حتولت عىل مس توى التوزيع الساكن عرب التجمعات واكن اكرب التجميع يف التجمعات الرئس ية

مصدر املعطيات من  :الحصاءات الرمسية عن ا ألرش يف الرمس لـــ .RGPH .4009/7889/7811/7877
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خالصة الفصل :
من التحليل السابق و تركزيان عىل معدلت المنو الساكين  ،و الزايدة الطبيعية ابلضافة اىل صايف الهجرة
يف خمتلف فرتات الحصاءات الساكنية ان ارتفاع جحم املدن التوابع ل يعود فقط اىل الزايدة الطبيعية للساكن
بل اىل الهجرات الوافدة الهيا و ذكل من خالل التفريغ الساكين من مدينة قس نطينة اىل املدن التوابع ،
حيث اكنت يف ا ألول لك من مدينة اخلروب و احلامة بوزاين هام املس هتدفني أأي يف الفرتة 7877ــ 7811مث
اس متر التفريغ ليضم مدينة عني السامرة اىل اخلروب يف الفرتة املمتدة بني 7811ــــ .7819
و الفرتة  7891اىل  7889لك املدن شهدت تدفق ساكين ببري من مدينة قس نطينة ابلضافة اىل الهجرات
الوافدة اىل اخلروب

،عني السامرة ،ديدوش و احلامة بوزاين .
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الفصـــــل الثــــــاين
احتياج املساحات ابلهكتار للسكن والتجهزيات عىل املدى(احلــــايل،املتوســـط ،البــعيــد )
د
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مقدمة الفصل
ان توقع الاحتياجات العقارية للساكن يف املس تقبل س يكون مرتبطا بــ الآفاق ادلميوغرافية ،كام
جيب الخذ بعني الابتعتبار احتياجات الساكن املتوقعون يف املس تقبل حسب الفرايات العلمية احلسابية
املعمتدة يف مثل هذه ادلراسات .
ان هذا التقيــمي ملتطلبات الساكن فامي خيص السكن هو اذلي يرتمج توقعات احلاجيات العامة للمساحة،
من املساحات اخملصصة للسكن و ما يتبعها أوتوماتيكيا (احتياج املساحات فامي خيص التجهزيات و البنية
القاعدية) وذكل حسب نظام احلرص املعمتد يف ادلراسات و احملدد يف
 ، la grille des équipementsأي أن املساحات اليت يمت توفريها ( عىل املدى احلايل ـ املتوسط و
البعيد ) حىت أآفاق  0202ما يامتىش و توقعات اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري  PDAUاذلي تضمنه
الــ .SNAT
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 / Iدراسات ساكنية عىل املدى القصري  ،املتوسط  ،البعيد حسب توقعاتDUAC de Constantine
 +اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري مارس  0202املصادق عليه نومفرب: 0202
ان متوسط معدل المنو الطبيع لساكن قس نطينة و املدن التوابع وصل س نة  0222اىل  %0،،2حسب
احصاء  ONSمرصحا بقرار  ،205/02وهو مس تقر اىل غاية هناية س نة  0202وابلتايل تكون ادلراسة
عىل:
 ) 0املدى القصري (احلايل) من س نة  0202اىل :0202
ان جتمع املدن التوابع وصل معدل المنو به اىل رمق هام جدا و هو نفسه املسجل بني  0222-0992اذلي قدر
بــ  %0.،2س نة  ،0202و هذا املعدل ابلنس بة جملموع البدلايت  :اخلروب ،عني السامرة ،احلامة بوزاين و
ديدوش مراد مبا فهيم مدينة قس نطينة ،هو يف الواقع اليوم يؤكد الفرايات و اليت أصبحت اليوم معاشة
لتوقعات الساكنية حسب دراسات  RGPHو  ONSواليت تضمهنا الـــ  PDAUابلنس بة للساكن
حسب التجمعات الساكنية اكليت :
أ)-التجمعات الرئيس ية لبدلايت ( اخلروب ،عني السامرة ،ديدوش مراد ،احلامة بوزاين  +قس نطينة ) :
نالحظ بأن معدل المنو الطبيع و صل  ، % 0.22و هذا املعدل يرتبط بعدد املواليد ( اذلي قدر بــ
 22.000مولود جديد ) و هذا ما يؤكد أن ساكن التجمعات الرئيس ية لقس نطينة و املدن التوابع جتاوز
 ،5،.990نسمة .
ب)-التجمعات الثانوية لقس نطينة  +املدن التوابع ( اخلروب ،عني السامرة  ،ديدوش مراد ،احلامة بوزاين ):
جتاوز عدد الساكن به س نة  0202الـــ  020.020نسمة مبعدل منو طبيع وصل  %0.20و ابلتايل
عدد الساكن اجلدد هو حوايل  00.025نسمة
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جـــ) املناطق ااملبعرثة لقس نطينة  +املدن التوابع :
بلغ معدل المنو الطبيع هبا  %0,00أي  2.020نسمة جديد ،اذن ان مدينة قس نطينة و املدن التوابع
املشلكة لتجمع البدلايت اليت بلغ عدد ساكهنا  55.200نسمة جديد أي بـــ  02.220نسمة للك س نة مند
س نة  0202اىل ( 0202زايدة خالل  22س نوات).
  ) 2عىل املدى املتوسط :0202-0202ان معدل المنو الطبيع س يرتاجع عىل املدى املتوسط اىل  % 0.22يف الس نة ،رمغ أن جتمع املدن التوابع
و مدينة قس نطنية يس متر يف اجلاذبية حيث يف س نة  0202وصل اىل معدل منو  % 0.22ابلنس بة جملموع
التجمع و يكون موزع اكليت :
أ) التجمعات الرئيس ية لقس نطينة  +املدن التوابع (اخلروب ،احلامة بوزاين  ،عني السامرة  ،ديدوش مراد):
قس نطينة اليوم يه النواة املس تقطبة و خادمة للمدن التوابع لهنا املس تقبةل للرثوة و املوزع لها ،أي حنو
املدن التوابع من اجل البناء و ستس تقبل  2،.220نسمة أي مبعدل  9.092نسمة للك س نة ما يوازي
معدل منو  %0.02و صايف جهرة  % 2,0، -مبعىن دامئا تبقى طاردة.
ب) مناطق التجمعات الثانوية للمجال املدروس:
مناطق التجمعات الثانوية لقس نطينة و املدن التوابع يشمل حوايل  022.002نسمة أي بنس بة  % 00من
ساكن (التجمع القس نطيين) ،مبعدل منو  % 0.09و بصايف جهرة  % 2.،9 +أي مس تقبةل للساكن.
ج ) املناطق املبعرثة للمجال املدروس :
املناطق املبعرثة ملدينة قس نطينة  +املناطق املبعرثة للمدن التوابع س تعرف توازن دميوغرايف مركب فقط
من الزايدات الطبيعية للساكن ( املواليد – الوفيات ) مبعدل منو ال يتعدى .% 0.22
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ان مجموع املدن ( قس نطينة  +املدن التوابع ) و املتوقع عىل املدى املتوسط بــ 925.250نسمة خالل س نة
 0202أي بــ  92.525مولود جديد للك س نة و معدل منو ال يتجاوز  % 0.22أي خالل  02س نوات
من  0202اىل  0202ساكن قس نطينة واملدن التوابع س تحتضن حوايل (  ) ،9.522 + 50.290أي
 02009،نسمة بـــ  02.002نسمة  /لك س نة مهنا  % ،2يف التجمعات الرئيس ية للمدن التوابع .
 ) 0عىل املدى البعيد ( مدينة قس نطينة  +املدن التوابع ) بــ معدل منو متوقع : % 0.25
التوقعات االحصائية للك من  RGPHتتوقع أن معدل المنو الطبيع الوطين س يكون بعينه املسجل خالل
الفرتة  0202وذكل للك التجمع القس نطيين (قس نطينة  +املدن التوابع ) ،المنو ادلميوغرايف س يكون هو
الخر مركب من المنو الطبيع فقط ( املواليد – الوفيات ) جملال التجمعات البدلية املدروسة للك اجملال
اجلزائري حيث أكدت ادلراسة أن معدل المنو لن يتعدى  % 0.02ابلنس بة لتجمع مدينة قس نطينة و مدهنا
التوابع و ابلتايل الساكن اجلدد املتوقعون ال يتعدون  002.552نسمة ما بني  0202اىل  0202عىل مس توى
املدن امخلس و تكون موزعة اكليت:
أ/عىل مس توى التجمعات الرئيس ية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع :
س تحافظ عىل جاذبيهتا للساكن اجلدد و س يكون مركبون من الزايدات الطبيعية فقط مبعدل منو ال يتعدى
 % 0.25و معدل منو متوسط س نوي للزايدة ال يتعدى  2.002نسمة /الس نة.
ب /عىل مس توى التجمعات الثانوية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع :
ستس متر هذه املناطق أو التجمعات ابلتطور مبجموع ساكين  022.509نسمة  ،ابلنس بة لتجمع ( عيل
منجيل املدينة اجلديدة ) س يرتكز به حوايل  % 22أي (  )002.،02نسمة من مجموع ساكن هذه املناطق
عىل املدى البعيد .0202
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ج /عىل مس توى املناطق املبعرثة ملدينة قس نطينة و املدن التوابع :
س تتبع مسارها كام هو احلال عىل املديني القصري و املتوسط حبيث تبقى حتافظ عىل التوازن ادلميوغرايف،
ممتزية بتوقف الزنوح الريف حنو املناطق احليرية مبعدل منو .% 0.2،
اذن يف هذه احلاةل مجموع البدلايت أو املدن التوابع مبا فهيم مدينة قس نطينة س يكون مبجموع ساكين لك
متوقع خالل  0202بـــ  0.250.222نسمة أي أن (قس نطينة  +مدهنا التوابع ) س تصبح ذات صفة مليونية
مبجموع ساكن جدد متوقعون حوايل  002.552و معدل منو  %0.02عىل املدى البعيد و تتناقص نس بة
س يطرة ساكن التجمعات الرئيس ية من  % ،2اىل . % ،2
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/IIالبنية ادلميوغرافية لقس نطينة و املدن التوابع :
ابتعمتد الباحث عىل حماوةل اس تخراج الفئات العمرية مع حساب النسب ،و خالل هذه الفرتة أصبحت
فكرة القطاع اخلاص جد واحضة و هميلكة بعد  02س نة من حترير الاقتصاد الوطين س نة  ،0992هذا
القطاع اذلي أصبح دابتعام و فاعال يف تدبتعمي الاقتصاد الوطين و هتدف هذه ادلراسة اخلاصة ابلبنية
ادلميوغرافية للمجال املدروس اىل حتديد الفئة الفاعةل أي ( الشغل أو ادلراسة ) حيث يتوزع الساكن
حسب الفئات العمرية من(  + ) 0202-0222توقعات احلالية  0202و املس تقبلية . 0202-0202
تطور الفئات العمرية من  0202اىل غاية :0202
الفئة العمرية
0202
0202
0202
0202

 2 -2س نة
%00
%29
%29
%22

2010
2015

 00-،س نة
%29
%2،
%22
%20

اجلدول رمق ( ) 00

 02-00س نة
%25
%2،
%22
%22

 02-0،س نة
%2،
%2،
%2،
%2،

 29 -09س نة
%22
%،0
%،،
%،5

 ،2+س نة
%29
%00
%00
%00

منحىن تطور نس بة الفئات العمرية ملدينة قس نطينة و مدهنا التوابع

2020

80%
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سنة +60

0%

سنة 19-59

سنة 16-18

سنة 12-15

سنة 6-11

سنة 0- 5

9%

58%

6%

7%

9%

11%
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11%

63%

6%

6%

6%

9%

Série2

11%

66%

6%

5%

4%

9%

Série3

12%

67%

6%

4%

3%

8%
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منحىن رمق ( .)2،
مصدر اجلدول  :من اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري بتعن توقعات 0222 RGPH
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ان تطور الفئات العمرية يلخص بصورة واحضة التغريات الكربى للرتكيبة ادلميوغرافية يف املس تقبل ،حبيث
س يكون اخنفاض يف املواليد و يصاحبه اخنفاض يف نس بة الوفيات أي زايدة نس بة الش يخوخة ،وهذا ما
يعط نوع من التخصص يف الفئات العمرية ،ان هذه التخصصات يف ( الفئة العمرية) س يجعل المر
ملموس من خالل :
*تراجع يف معدل املواليد ( الفئة  22-22س نة )

بــ

*تطور الفئة العمرية الفاعةل (الفئة  29- 09س نة)

اىل % ،5

% 22

*تطور الفئة العمرية الش يخوخة(الفئة  ،2 +س نة) اىل % 00
ابلتايل ان توزيع الفئات العمرانية يربز لنا :
 22- 22س نة  :مبجموع ساكين حوايل  22.020خالل  0202و املشلكة لـــ  % 22من مجموع ساكن
التجمع القس نطيين .
 02-2،س نة  :مبجموع ساكين حوايل  020.222نسمة و مه يف سن المتدرس من مجموع ساكن لك التجمع
الساكين لقس نطينة و املدن التوابع أي مبعدل .% 00
 29 -09س نة  :و مه الساكن يف معر النشاط الاقتصادي أو الشغل مبجموع  % ،5من مجموع ساكن
التجمع قس نطينة  +املدن التوابع أي حبوايل  500.902نسمة.
أكرث من  ،2س نة :الساكن يف سن الش يخوخة يشلكون  % 00أي بـــ  005.202نسمة خالل . 0202
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الفرايات العلمية لفاق تطور الساكن اخلاص بـــ مدينة قســنطيــنة و املدن التوابع حــتــى س نة :0202
ان معدل الساكن يف سن العمل مقدرون حبوايل  % ،5من اجاميل ساكن التجمع القس نطيين و ابلتايل
تبقى هذه الفئة بنس بة جد معتربة حىت املدى البعيد  0202و يه الفئة اليت يقع عىل عاتقها تطوير اجملال
احليري املدروس من لك النوايح الاقتصادية سواء يف القطاع العام أو اخلاص ويه فئة اليت ميكن أن
نطلق علهيا اليد الفاعةل يف حمر التمنية.
من خالل ادلراسات و االسقاطات الساكنية س نحاول ربطها جبانب التشغيل أو العمل :
ان حتسني رشوط احلياة للساكن سينعكس عىل خفض معدل الالتحاق ابلنشاطات الاقتصادية  ،مثل
اكامل ادلراسة من طرف فئات معرية كبرية يف املدن وكذكل تشجيع يف التقاعد املس بق.
 ) IIتطور فئات الشغل عىل املدى ( القصري  ،املتوسط ،و البعيد ) :
خالل س نة  0202و حسب لك مناطق البدلية مبا فهيا املناطق املبعرثة  ،هنا ارتفاع يف معدل
النشاطات ينعكس خصوصا عىل نقص البطاةل و سوف نسجل اس تقرار ميزي عىل املدى القريب بساكن
أكرث ختصص يف فئة الشغل .
جدول توقعات(النشاطات) الشغل و البطاةل عىل املدى القصري ،املتوسط البعيد .انظر امللحق ص :05
أ) عىل املدى القصري:
ابلنس بة لتجمع ( قس نطينة  +املدن التوابع ) الساكن البطالون حوايل  % 00من مجموع الساكن يف معر
النشاط أو الشغل حسب احصائيات  ONSواكةل تشغيل الش باب  ،هذا الرتاجع يف نس بة البطاةل
ابلنس بة جملموع (التجمع القس نطيين ) ،اخنفض و ذكل راجع اىل اطالق مجةل من املشاريع يف لك املناطق
حبيث وصلت نس بة التشغيل اىل  ، % 22وابلرمغ من حتسني ظروف المتدرس بوجود  09معهد تكوين
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خالل املدى احلايل  ، 0202ادلراسة و التحاليل تؤكد أن عدد العامل املشغلون اجلدد و اذلي مت خلقه عىل
مس توى امخلس مدن ( 22قس نطينة ،اخلروب،احلامة بوزاين ،عني السامرة  ،ديدوش مراد) مسجل اليوم
يف  0202بـــــ 52.222موزعة اكليت :
 )-0مبراكز التجمعات الرئيس ية  :ميثل ( )%52من بتعامل التجمع كلك واذلي بلغ عدد العامل االجاميل
 22.925عامل هذا ما يربز:
 تواجد مناطق النشاطات و املناطق الصنابتعية يف أرايض بدلايت التجمعات الرئيس ية أو مبحيطها القريب. تطور لك القطاعات الاقتصادية ملراكز التجمعات الرئيس ية. تطور القطاع التجاري للتجمعات ما يؤكد و يدمع بقوة غىن التجمعات السكنية يف املدن التوابع .ب ) ابلنس بة للمدى املتوسط:
ان اس مترار جمال التطور سيسمح خالل الفرتة ما بني  0202اىل  0202خبلق حوايل  2،.0،0عامل مع
اخنفاض يف معدل البطاةل اىل حوايل  %2،و رمغ لك هذا يبقى حوايل  2.099بطال يتواجدون ابلنس بة لـــ
 2،.0،0مشغل جديد حيث يكونون موزبتعون اكليت:
يف املراكز الرئيسة للمدن التوابع  +مدينة قس نطينة بــ حوايل .%5،
اما ابيق املناطق الخرى بـــ  %02أي أن التجمع كلك يضم حوايل 2،.0،0عامل.
جــــ ) ابلنس بة للمدى البعيد:
عىل مس توى التجمع معدل البطاةل اذلي سيسجل ابلنس بة للعرشية من  0202اىل  0202س يعرف اخنفااا
كبريا بـــ معدل  % 2،من جحم ساكن التجمع من الشغل أي أن  002.0،،عامل أو نسمة يف سن الشغل
جديد يكونون موزبتعون اكليت:
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جــ-)0يف مناطق التجمعات الرئيس ية بــ  55.250مشغل أي بنس بة . % 50
جــ-)0يف املناطق الخرى ( الثانوية و املشتتة ) بــ  ( 00.090مشغل جديد ) أي حبوايل .% 09
و ابلتايل يكون اجملموع اللك لــمدينة قس نطينة و املدن التوابع بــ  002.0،،عامل جديد ،و مبراعاة مجيع
هذه الفرايات و الاحامتالت املبنية عىل أسس علمية جيب أخد التدابري حتس با لهذه التوقعات خالل
جمال 02س نة و عىل مس توى مدينة قس نطينة و مدهنا التوابع  ،هنا  022.000عامل جديد ( 0202اىل
 ) 0202مبعدل / 0220،للس نة و معدل  % 50مبراكز املدن الكربى املشلكة للتجمع القس نطيين اليت
تكون مس تقطبة و الضامنة يف نفس الوقت يف توزيع التطور حنو املناطق الخرى أي التطور الاقتصادي
للمدن اجملاورة ،من هنا نتلكم بتعن انتشار التمنية خارج التجمع حنو أطراف االقلمي الواليئ للمجال املدروس.
ان خلق اليد العامةل اجلديدة س يكون بشلك كبري و متطور خالل العرشية الآتية  ،و ابلرمغ أهنا س تكون
بشلك اخف من العرشية الثانية  0202اىل ، 0202كام أن حتسني الواعية الاقتصادية ملدينة قس نطينة و
املدن التوابع  ،جيب أن تكون يف الآجال القريبة و ذكل حسب طلبات الشغل املقدرة بــــ  ( 0،2.092يف
العرشية  ) 0202- 0202أي مبعدل  0،.222عامل جديد  /الس نة للك التجمع املدروس .
 )IIIتطور اليد العامةل حسب قطاع النشاطات الاقتصادية حسب املراحل الثالث(قصري،متوسط،بعيد):
جدول مقارنة توزيع اليد العامةل حسب لك قطاع اقتصادي ،عىل املدى القصري .0202-0202
عىل املدى املتوسط  ،0202-0202و املدى البعيد .0202-0202

مالحظة :مت حساب عدد العامل احلايل و  0202و املتوقعون حىت عام  0202وفق نظام احلرص La Grille Des équipements horizon 2030 SNAT
أو من خالل اس تخراج نس بة العامل من اجامل الساكن مث اس تخراج الفئة الفعلية املشغةل وبنفس الطريقة حيسب عدد العامل املتوقعون يف املس تقبل  0202انظر امللحق
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أ /املدى القصري : 0202 -0202
العامل اجلدد املتوقعون س يكونون موزعني مضن فروع النشاطات اخملتلفة ( الاقتصادية ) ابلنس بة للك
التجمع ابلصيغة التالية:
القطاع الول  :يشغل الآن  00.202خشص أي مبعدل  % 22من الفئة العمرية يف سن الشغل.
القطاع الثاين  :املتضمن الصناعة  ،أشغال البناء والشغال العمومية يشغل حاليا  50.202خشص أي حوايل
 % 02من الفئة العمرية يف سن الشغل.
القطاع الثالث  :بـــ  092.020عامل مشغل ما ميثل نس بة  % ،5من الساكن املش تغلون حاليا يف لك
التجمع القس نطيين ( قس نطينة  +املدن التوابع ).
اذن حسب ادلراسات السابقة فان القطاع الثاين شهد تطورا يف معدل الشغل خالل الــ  22س نوات احلالية
 0202اىل .0202
ب) /عىل املدى املتوسطة :0202-0202
الفئة املشغةل س تكون موزعة عىل خمتلف النشاطات الاقتصادية كام ييل:
القطاع الول:
سيشغل حوايل  02.220أي مبعدل  % 29من الفئة العمرية املشغةل.
القطاع الثاين:
سيشغل  5،.900خشص أي حوايل  % 00من الفئة العمرية يف سن الشغل.
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القطاع الثالث  :بـــ  0،2.222عامل مشغل أي بنس بة  % 52من الساكن املش تغلون حاليا يف لك التجمع
القس نطيين ( قس نطينة  +املدن التوابع ).
جــ) /عىل املدى البعيد  0202اىل :0202
التوزيع حسب خمتلف فروع النشاطات الاقتصادية للعامل اجلدد و املناصب اليت ستتوفر ما بني 0202
اىل  0202كام ييل:
 % 50يف القطاع الثالث أي حوايل  0،5.925عامل.
 % 02يف قطاع الصناعة بــ  20.222عامل.
 % 2،يف قطاع البناء والشغال العمومية بــ  02.،92عامل.
 % 02يف القطاع الول بـــ  22.090عامل.
اذن خالل هذه العرشية  0202 – 0202سنسجل حتسن يف مؤرش الواعية الاقتصادية حيث س يكون
مائل اىل تطور يف القطاع الثاين أي تطور فرع ( الصناعات ) +.انظر اجلدول رمق ( ) ابمللحق .
ان ادلراسات و االسقاطات الساكنية عىل املدى املتوسط و املدىل البعيد مبا فهيام الواعية احلالية تدفع بنا
اىل رضورة معرفة و البحث بتعن س بل ترقية الشغل ،حبيث بعدما مقنا بدراسة الساكن و حساب
التوقعات و الفرايات ،توزيع الفئات العمرية و اس تخرجنا مهنا الفئات العمرية يف مرحةل الشغل للك من
مدينة قس نطينة و املدن التوابع ( اخلروب  ،احلامة بوزاين  ،ديدوش مراد و عني السامرة ) ،مقنا ابسقاط
هذه الاحامتالت و الفرايات العلمية ادلقيقة عىل خمتلف القطاعات الاقتصادية وذكل لــتحديد طرق تطوير
الشغل و حماربة البطاةل.

149

الفصل الثاين :احتياج املساحات ابلهكتار لسكن و التجهزيات للمدى (احلايل،املتوسط  ،البعيد ) للمجال املدروس.

ان سوق العمل ابجلزائر هو يف احلقيقة جد معقد حيث أن السلطات قامت بواع قوانني و مراس مي حتت
بتعنوان اسرتاتيجية ترقية الشغل و حماربة البطاةل ،من اجل الوصول اىل الهدف املنشود و هو دامئا ختفيض
نس بة البطاةل و تفادي اخلطر القادم يف املس تقبل.
اجلزائر أو السلطات اجلزائرية خفضت هذا املعدل أي البطاةل مند حوايل  02س نة ،و ذكل ابطالق
ورشات كربى خاصة يف ميدان البناء و الورشات املزروعة أو املنترشة عرب اكمل القطر اجلزائري ،طريق
رشق –غرب ،الشغال الكربى خلط السكة احلديدية ابالاافة اىل الربامج اخلاصة ابلتمنية االقلميية،
ابالاافة اىل خلق الصيغ اجلديدة للتشغيل مثل (  JESNAخبلق املؤسسات املصغرة – JENAتدبتعمي
الش باب ) اليت تعمل بشلك حقيق يف تصفية و ختفيض نس بة البطاةل طبعا حسب التخصصات.
ابلنس بة للمجال املدروس مدينة قس نطينة و املدن التوابع ( اخلروب  ،عني السامرة ،ديدوش مراد  ،حامة
بوزاين) فان مسار النشاط الاقتصادي قد تغري جذراي حبيث أن القطاع العام اكن هو املمون و املزود
للشغل أو العمل حىت هناية الــ  ،0992لكن حاليا فان القطاع اخلاص احتل املرتبة الوىل دون منازع يف
التوظيف بعد االدارة.
ان توفري مجةل من الطر املوفرة ملناصب الشغل و خلق يد عامةل مثل الواكالت الوطنية لتشغيل الش باب
 ANSEJوالواكةل الوطنية لتس يري قروض املصغرة  ،JEGNAالصندوق الوطين لضامن الاجامتبتع
 ،CEJCشلكت لك هذه الوسائل فرص عديدة للش باب الراغب خبلق املؤسسات اخلاصة و يه
الخرى س تصبح موفرة ليد عامةل أخرى أي (مس تقطبة للعامةل و تقيض عىل البطاةل) .ان هذه الوسائل
اخملتلفة أخذت عىل عاتقها هدف حماربة البطاةل داخل لك اجملال املدروس.
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الواكةل الوطنية لتشغيل الش باب :JESNA
هده املؤسسة مت خلقها عام  0995واليت تساعد يف خلق مؤسسات مصغرة للش باب البطال ما بني  09اىل
 02س نة واذلي ميكل ختصص يف اجملال املطلوب .
الواكةل الوطنية لتس يري القروض املصغرة : ANGEM
هذه املؤسسة مت خلقها بعد س نة  0222ويه موهجة للبطالني مابني  02س نة اىل ما فوق ،يه مس تعدة
لتقدمي يد املساعدة للك الش باب البطال حىت اذلين ال ميلكون ( شهادات )  ،لكن دلهيم جتارب و
خربات يف ميادين معينة من أجل العمل ،تقدم هلم قروض مصغرة حسب تلكفة املرشوع من رشاء املواد
الولية مثال من  02.222دج اىل  222.222دج يمت ارجابتعها عىل  22س نوات .
صيغة  :JENAالواكةل الوطنية لتشغيل  :يه س ياسة جديدة مت تبنهيا مند جوان  ، 0222وذكل دلمع
شغل املتخصصون  PJADسواء اكن عامل سابق حامل خلربة أوحاصل عىل شهادة ،و يضم ثالث فئات
و بتعقود خمتلفة:
 حامل لشهادة جامعية عليا .PCA حامل لشهادة همنية .CAD يف اطار االعداد و التكوين .CFAالنصوص اجلديدة اخلاصة ابالذماج املهين :هذا النوع من الربامج موجه للبطالني هبدف دجمهم يف خمتلف
القطاعات الاقتصادية العام و اخلاص .
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 المنوذج الالكس ييك:هذا النوع موجه اىل البطالون مابني  02اىل  22س نة اذلين ميلكون خربة ( مرتباهتم تكون عىل حساب
االدارات أو املؤسسات اليت تقوم بقبول خدماهتم )
  ) Iاجلانب الجامتبتعصيغ املساعدات الاجامتبتعية موجه حنو الطبقة املهشمة هبدف حتسني رشوط احلياة دلينا سواء اكن
فردي أو جامبتع و هيدف اىل دجمهم ،هذا النوع أو الفئة من اجملمتع يف النس يج الاجامتبتع يقدم خدمات
بس يطة هبدف حماربة الفقر و االقصاء الاجامتبتع .
 أ) نفقة النشاط الاجامتبتع :IAIGتوجه اىل العائالت بدون دخل و املسامهون يف خدمات املنفعة العامة أشغال بس يطة معروفة ابمس
الش بكة الجامتبتعية.
 ب) برانمج ترقية مرشوع الاجامتبتع :PUD-OAAHوجدت لتدبتعمي الش باب بتعن طريق ادماهجم يف صيانة الورشات و املنشات القاعدية من اجل كسب اخلربة
و الاس تفادة من خدمات الش باب تكون متكونة ( من  25اىل  29أفراد ) ذات تس يري واحد هبدف
ترقية مرشوع اجلزائر البيضاء من اجل خلق مناصب شغل و االدماج يف النشطات اجلوارية مثل النظافة و
ترقية حياء املدن .
جــ) ابالاافة اىل ترقية النشاطات الصنابتعية  DAAو :DAN
وجدت هذه املؤسسات لتوفري مناصب الشغل  ،اخملطط الوطين لتطوير الصناعات ،DEPA
اخملطط املدمع لالنطالق الاقتصادي  ، SENDالواكةل الوطنية لرتقية الاستامثرات  ، IJEPAمن
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هذه املؤسسات و اخلاصة برتقية القطاع الصنابتع و خلق مؤسسات صنابتعية  ،هبدف تطوير هذا القطاع
مع اعادة تنظمي قطاع الصناعة و تسهيل متويل مشاريعها تدبتعامي لالقتصاد و تطوير هذا النشاط الاسرتاتيج
خبلق مؤسسات  DAAو DAN
 ) IIتطور اجملال الزرابتع :
ان دور اجملاالت الزرابتعية يف البنية الاقتصادية للمجال املدروس ،ال ميكن أن يكون فعال بدون حفظ
مساحات الزرابتعية اخلصبة ،ان انشاء املؤسسات و احلواان الزرابتعية مبا فهيا املزارع المنوذجية لتثبيت اليد
العامةل الفالحية املتخصصة و تتبث يف نفس الوقت ساكن الرايف املقميني و العاملني هبا .
ان مجةل من املؤسسات املتوفرة و اخلدمات بتعن طريق سلطة ادلوةل هادفة لتطوير هذا القطاع خاصة ما
هو مذكور يف اخملطط الوطين لتمنية الزرابتعية أو الفالحة .PNDAR
ان  PNDARهيدف أساسا اىل رفع معدل االنتاجية و رفع اليد العامةل ذات الكفاءة املتخصصة يف اجملال
الزرابتع و الفاليح عىل اخلصوص،كام يوجد أيضا  adnfو ذكل لفتح فرص أمام الش باب املهمتون خبلق
مزاربتعهم اخلاصة ،ادن حقيقة هنا س ياسة هادفة يف هذا القطاع هتدف حملاربة البطاةل و تدبتعمي االنتاج
الفاليح الوطين .
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الآن جاء ادلور عىل االجابة عىل أمه سؤال تضمنه هدا الفصل و بأسلوب علم دقيق و ابتعمتدان فيه عىل
حتديد اشاكلية اجملال داخل االقلمي أو اجملال املدروس و ذكل بتحديد توقعات احتياجات املساحة ابلهكتار
سواء للسكن أو التجهزيات اليرورية املرتابطة به.
 / IIدراســــات احتياجــات املساحة عىل املدى احلايل  ،املتوســط و البعيــد :
 تـــوقعات احتياجات املساحة:
ان حساب احتياجات املساحة مت خالل هذا الفصل حسب لك الوظائف احليرية لتجمعات اجملال
املدروس ،هذه التوقعات للمساحات اليت جيب توفريها عىل املدى القصري  ،املتوسط و البعيد سيمت
تقدميها وفقا لقواعد و أسس نظرية من أجل ابتعطاء الصورة املس تقبلية للتطور امللحوظ اذلي سوف يشهده
اجملال احليري .
توقعات حساب املساحة متت من خالل املرحةل العلمية املعمتدة كام ييل:
السكن:
الكثافة املتوسطة يه  52مسكن يف الهكتار مع الخذ بعني الابتعتبار خصوصية املواقع و العوائق الغري
متوقعة يف املساحات أو جماالت التوسع .
التجهــزيات:
مساحات التجهزيات موحضة حسب القاعدة العلمية و القانونية للتجهزيات كام ييل :
الطرق :حتسب املساحات اليت جيب توفريها حسب قاعدة 02م ²للسكن و مساحة التجهزيات القاعدية بـــ
 0.2م ²للك خشص .
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املساحات اخليراء و مساحات اللعب و الراحة 02 :م  ²للك خشص .
النشاطات  :حتسب حسب قاعدة  22عامل للهكتار و تكون حمدد بدقة حسب مجموع العامل اجلدد يف
قطاع الصناعة و  % 22من العامل اجلدد املتوقعون يف قطاع البناء و الشغال العمومية .
احتياج املساحات ملناطق النشاطات :حتسب املساحات خملتلف التجمعات مبا فهيا املناطق الريفية مع
الخذ بعني الابتعتبار الاحتياجات اجلديدة داخل املراكز الرئيس ية و يف الخري يمت حتديد بدقة ابلغة املواقع
اخلاصة مبختلف النشاطات حسب توفر املساحات أو اجملاالت.
مالحظة :حفاظا عىل املساحات أصبحنا نقوم بدمج بعض التجهزيات مضن البناايت هبدف الاقتصاد يف
اس تغالل اجملال .
 -0حساب الاحتياج لسكن احلايل  0202-0202حسب نظام احلرص : La Grille Des Equipements

أ /عدد الساكن اجلدد للــتجمعات الرئيس ية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو :
حسب معدل منو  % 0.22من مجمو ع ساكن التجمعات الرئيسة اذلي بلغ ساكنه بـــ  ،5،.990نسمة:
 ،52.990نسمة  02.252 = 022/0.22 Xنسمة.
 22 X 02.252س نوات ملدن ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  22.000نسمة.
وبتايل يكون الساكن اجلدد مه  22.000نسمة للتجمعات الرئيسة لــ  22مدن.
ب /عدد الساكن اجلدد للــتجمعات الثانوية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.20من مجمو ع ساكن التجمعات الثانوية اذلي بلغ ساكنه  020.020نسمة:
 020.020نسمة  2005 =022/0.20 Xنسمة.
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 22 X 2.005س نوات ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  00.025نسمة
جـــ /عدد الساكن اجلدد للــتجمعات املبعرثة ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.20من مجمو ع ساكن التجمعات الثانوية اذلي بلغ ساكنه  55.200نسمة:
55.200نسمة  252 =022/0.00 Xنسمة.
 22 X 252س نوات لــ  22مدن ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  5.020نسمة
ادن اجملموع اللك احلايل للساكن اجلدد هو يف حدود  55.200نسمة ما يقابهل احتياج سكين بــ 02.220
وحدة سكنية ،ما يعادل احتياج  000هكتار .
مالحظة:
لكن جيب توايح املساحات املس تغةل فعليا أو اليت مت اس هتالكها ابتداء من  0222اىل  0222مث من
 0222اىل  0202حسب الربامج امخلاس ية و الربامج املسلمة اليت جاءت اكليت:
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جدول رمق  )00الربامج املسلمة و املساحات املس تغةل من  0222اىل :0202
املنطقة
عني السامرة
عيل منجيل

الربامج املسلمة (وحدة سكنية)
،02
20202

املرصد أو البايق
/
/

املساحة ابلهكتار
29
،0،

اخلروب
ماسينيسا
ديدوش مراد
احلامة بوزاين
مجموع املساحة
ابلهكتار املس هتلكة
 02س نة- 0222
0202

922
02222
0222
222

/
ابيق 00.222 + 2022
2222

00
022
22
5
 299هكتار

مالحظة
توجه حنو مدينة اخلروب
ابملدينتني اجلديدتني عيل
منجيل و ماس ينسا

جدول رمق ( ) 00
ان اس تغالل املساحة بلغ خالل  02س نة سابقة من س نة  0222اىل س نة  0202بــ  299هكتار و
حسب الزايدة الطبيعية املدروسة حاليا نسجل  55.200نسمة أي ما يعادل احتياج  02.220وحدة
سكنية ودلكل ابتداء من س نة  0202ما يعادل  000هكتار،و ابلتايل جيب ااافة هذه املساحة اىل
الربامج املرصدة ،أيضا نالحظ توجه لك اىل مدينة اخلروب و ذكل راجع اىل اتساع املساحات و توفرها
وسهوةل اس تغاللها حسب ادلراسات اجليوتقنية .
- 0حساب الاحتياج للسكن عىل املدى املتوسط  0202-0202حسب نظام احلرص :
أ/عدد الساكن اجلدد للــتجمعات الرئيس ية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  % 0.22من مجموع ساكن التجمعات الرئيسة اذلي بلغ ساكنه بـــ  50500،نسمة
 50500،نسمة  = 022/0.22 Xنسمة  00095نسمة املعدل من اجملموع اللك
 00095نسمة  22( Xس نوات) ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  22922نسمة
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وبتايل يكون الساكن اجلدد مه  22922نسمة لتجمعات الرئيسة لــ  22للمدن .
ب /عدد الساكن اجلدد لــتجمعات الثانوية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.0،من مجمو ع ساكن التجمعات الثانوية اذلي بلغ ساكنه  022002نسمة
 022002نسمة  =022/0.0، Xنسمة  2،05نسمة املعدل من اجملموع اللك .
 2،05نسمة  22 Xس نوات ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  00090نسمة
جـــ /عدد الساكن اجلدد لــتجمعات املبعرثة ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.22من مجمو ع ساكن التجمعات املبعرثة اذلي بلغ ساكنه  022020نسمة يف
55200نسمة  =022/0.00 Xنسمة  252نسمة املعدل الس نوي من اجملموع اللك .
 22 X 252س نوات ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  5020نسمة
ادن اجملموع اللك عىل املدى املتوسط لسكن اجلدد هو يف حدود  2،055نسمة أي ابحتياج سكين
 05022وحدة سكنية ما يعادل احتياج  025هكتار .
- 0حساب الاحتياج البعيد  0202-0202للسكن حسب نظام احلرص : La Grille Des Equipements
ا/عدد الساكن اجلدد للــتجمعات الرئيس ية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو :
حسب معدل منو  % 0.22من مجمو ع ساكن التجمعات الرئيسة اذلي بلغ ساكنه بـــ  ،5،990نسمة
 ،52990نسمة  = 022/0.22 Xنسمة  02252نسمة املعدل من اجملموع اللك
 02 X 02252س نوات ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  022522نسمة
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وبتايل يكون الساكن اجلدد مه  022522نسمة لتجمعات الرئيسة  22للمدن .
ب /عدد الساكن اجلدد للــتجمعات الثانوية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.20من مجمو ع ساكن التجمعات الثانوية اذلي بلغ ساكنه  020020نسمة
 020020نسمة  =022/0.20 Xنسمة  2005نسمة املعدل من اجملموع اللك
 02 X 2005س نوات ملدن ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  20052نسمة
جـــ /عدد الساكن اجلدد للــتجمعات املبعرثة ملدينة قس نطينة و املدن التوابع هو:
حسب معدل منو  %0.20من مجمو ع ساكن التجمعات الثانوية اذلي بلغ ساكنه  020020نسمة
55200نسمة  =022/0.00 Xنسمة  252نسمة املعدل الس نوي من اجملموع اللك
 02 X 252مدن ( قس نطينة مدينة  +املدن التوابع ) =  2522نسمة
ادن اجملموع اللك عىل املدى البعيد لساكن اجلدد هو يف حدود  02،292نسمة اي ابحتياج سكين
 00052وحدة سكنية ما يعادل احتياج  222هكتار .
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 )Iعىل املدى احلايل:
خالل هذه املرحةل معدل شغل املسكن جسل حتسن جد عادي و حتسن أيضا عىل مس توى السكن ،حبيث
جسلنا  2فرد  /لسكن عىل مس توى لك التجمعات كام هو موحض يف اجلدول هذا خالل هناية س نة 0202
كام أن حتسني ظروف السكن من الوهجة المكية ( اس تخدام جيد لسكن ) و النوبتعية اعادة حتسني جزء
كبري من احلظرية السكنية و ذكل بتوفري عىل أو املدى احلايل ببناء و اجناز  0250سكن جديد ( موزعة )
كام ييل )ما بني  0202اىل  0202جمال الزمين لبحث و ادلراسة لهده الطروحة.
أ)ـ ابلنس بة لتجمعات الرئيسة جسلنا  22مسكن خالل هده املدة من  0202اىل .0202
ب)-التجمعات الثانوية بــ  00،9مسكن و يه الاحتياجات لك التجمعات الثانوية للمدن التوابع.
جــ) -املناطق املشتتة حوايل  020مسكن احتياجات املساكن الريفية .
وابلتايل فان لك من مدينة قس نطينة و املدن التوابع جسلت احتياجات بـ  0250مسكن عىل املدى القصري
و يه مضمونة خالل الربانمج . 0202- 0202
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 ) IIاملدى املتوسط:
 02،92سكن اليت سوف تنجز خالل  0202- 0202تكون موزعة ابلنس بة  % ،9مضن جماالت
التجمعات الرئيس ية ،التجمعات الثانوية بـــ  0022،للك املدن التوابع مبا فهيا قس نطينة و يف التجمعات
الثانوية بـ  2205احتياج عىل املدى املتوسط  ،املناطق املشتتة حوايل  005مسكن .
و ابلتايل فان اجملموع اخلاص للك من قس نطينة و املدن التوابع سيتجاوز  02،92مسكن عىل املدى
املتوسط .
 ) IIIعىل املدى البعيد  : 0202 – 0202هنا احتياج سكين وفق حلساابت توقعات الساكن بــ
 02500مسكن جديد جيب أن تنجز و تكون الاحتياجات عىل املدى البعيد موزعة كام ييل :املراكز
الرئيس ية للمدن التوابع و قس نطينة  00022مسكن ،التجمعات الثانوية  02229مسكن  ،و
املناطق املشتتة بـ  20،مسكن ،أي أن لك التجمع س يواجه حتدي اجناز حوايل  02500وحدة سكنية
عىل املدى البعيد  ،من خالل لك التوقعات اليت مت اجنازها وفق لزايدات لسكن خالل املدى القصري و
املتوسط و البعيد و س نحاول واع جدول حلوصةل شامةل للك من مدينة قس نطينة و املدن التوابع لسكن
املنجز عىل ارض الواقع  .اجلدول انظر امللحق ص . 02
* ان هذا السيناريو يوحض لنا رضورة اجناز  22292وحدة سكنية خالل فرتة  02س نة القادمة أي مبعدل
 0592وحدة سكنية  /لس نة .حقيقة اجناز هذه السكنات خالل  02س نة ابتداء من  0202اىل  0202و
تسلمي مجةل هامة من املشاريع  0202-0202أدى اىل امتصاص نس بة كبرية و اعادة تنظمي احلظرية السكنية
احلالية عىل املس توى قس نطينة ومدان التوابع .بعد أن تطرقنا اىل دراسات و اسقاطات ساكنية و حساب
هذه التوقعات عىل املدى القصري  ،املتوسط ،البعيد مث خرجنا لتحديد الاحتجاجات السكنية بطريقة
مرتبطة ابسقاطات السكنية .
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التجهزيات الكربى :
التجهزيات املهيلكة يه عامل نشاط جد هام  ،معرف ابلندرة التخصص لكن ابلتساوي فان اشعاعاهتا متتد
خارج التجمعات الرئيس ية خبمس أنواع للتجهزيات و قد تضمنهتا هذه املقاربة يف املس تقبل حتت اشاكل
املساحات الكربى ،راياة ،ترفيه ،ثقافة ،عداةل ،خدمات  ،حصة  ،جتارة .....اخل .
ان جتس يد هذه املشاريع حمدد حسب التوهجات املقرتحة و الاجتاهات الناجتة بتعن االحصاءات و
االسقاطات الساكنية .
 /0الراياة :
ملعب دويل  ،فندق س يايح مركب  ،تنس كرة قدم  ،كرة السةل  ،كرة اليد ،العاب القوى .
ملعب بقدرة  22ألف مقعد جمهز الس تقبال خمتلف التظاهرات الراياية
 /0الرتفيه :
قطب جتاري ،حمطة قطار ،مكتبة ،مس بح ،معرض ،فندق من ادلرجة الوىل مطامع (حديثة  +تقليدية ).
 /0ثقافة :
جمال للمعارض  ،جمال للعرض و البيع ،جمال الصناعات احلرفية مرسح أوبرا .
قاعات حمارضات ،متحف للممتلاكت ،معرض فنون ،مكتبة وطنية.
 /2العداةل حمامك  +احياء منظمة للرشطة .
 /2اخلدمات و التبادالت التجارية.
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فندق معامالت  ،قرص التجمعات التجارية ،مقر رشاكت أو مؤسسات  ،والكت بتعقارية واكالت اشهارية
ماكتب خربات  ،جتارة نوبتعية ،واكالت س ياحية .
التجهزيات الكربى اليت مت اطالقها أو يف طريق الانطالق يف اجملال املدروس
قطب راييض
مستشفى جامع
التجهزيات الثقافية
التجهزيات الراياية
جتهزي
اجملموع

املساحة ابلهكتار
22
022
،2
50
02
 002هكتار

نوبتعية التجهزيات
مركب راييض
 22هكتار من CHU
 60هكتار التجهزيات الكربى
قاعة الزينيت
قاعة معارض
فنادق
جتهزيات

املالحظة

املوقع
اخلروب
اخلروب  +قس نطينة مهنا  ،2هكتار مت حتديدها
قس نطينة

متت

قس نطينة
حامة بوزاين

مت حتديدها و اطالقها
مت حتديدها ومل تنطلق

جدول رمق (  )00املساحة اخملصصة لتجهزيات الكربى عىل مس توى التجمع القس نطيين يه  002هكتار .
أيضا الربامج السكنية املنطلقة ابملساحة سوف نعمل عىل توايح توزيع املشاريع السكنية حسب امخلايس 0202اىل  0202مع توايح الربانمج التمكييل املقدر بــ  02222وحدة سكنية حسب املوقع و املساحة
اخملصصة ابلهكتار انظر توزيع الربامج السكنية مخلاس يني  0202اىل  0202اخلريطة ابلهكتار.
املساحات اخملصصة للتجهزيات:
أ/عىل املدى احلايل  :يه  002هكتار مس تغةل يف التجهزيات الكربى.
ب /الاحتياج عىل املدى املتوسط ملساحات التجهزيات:
الطرق  99.02هكتار
املساحات اخليراء  020.90هكتار
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مناطق النشاطات  222هكتار 002 -هكتار =  222هكتار
اجملموع اللك للتجهزيات عىل املدى املتوسط بــ  0292هكتار=  522هكتار
ج /الاحتياج عىل املدى البعيد:
الطرق  002هكتار ،املساحات اخليراء بـــ  02،هكتار ،مناطق النشاطات  0222هكتار
Taux en %
2،
022
02
022
22
022
22
022
90
022
،2
00
0
022

Total
0،222
09002
2222
02200
20،2
00000
02،2
0922
2902
2090
0،092
02092
0029
22292

Logements a réalisé
Court Terme Moyen Terme Long Terme
0202
0202
0202
Constantine
2
5000
9222
Commune
0،9
5920
02290
El Khroub
2
095،
0922
Commune
202
2020
922،
Hamma Bouziane
2
0،09
050،
Commune
0009
0020
5،20
Ain Smara
2
599
0،،0
Commune
020
290
0922
Didouche Mourad
2
0020
0،20
Commune
2،
000،
0902
Les chefs-lieux
2
0022،
00022
Les A. Secondaires
00،9
2205
02229
Les Zones Eparses
020
050
20،
Les Communes
0250
02،92
02500

Dispersion

Constantine
El Khroub
Hamma Bouziane
Ain Smara
Di douche Mourad
Groupement de
Constantine

جدول رمق(  ) 02ملخص احتياج السكن عىل املدى القصري  ،املتوسط و البعيد لــقس نطينة و املدن التوابع 020-0202-0202

من خالل هذا اجلدول امللخص الحتياج السكن عىل املدى احلايل ،املتوسط ،و البعيد نس تنتج أن نتاجئ
حبثنا هذا تتطابق اىل حد كبري مع ما هو متوقع عىل مس توى اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري .0202
لكن اس تخلصنا أيضا أن هنا تأخر يف اجناز املشاريع مبا يامتىش و احتياجات الساكن مما يطرح اشاكلية
اس مترار الاحتياج للسكن حىت املدى البعيد لنه ومن خالل الربامج املسطرة و املنجزة فعليا تبني ابن
املشاريع املنجزة حاليا ويف حال اس مترت بنفس هذه الوترية و رمغ الزمة املالية أي اخنفاض أسعار البرتول
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فاننا يف احلقيقة ال نليب سوى الاحتياج عىل مس توى املدى املتوسط فقط ،حبيث خالل الربانمج املسطر
عىل املدى املتوسط للك التجمع أو اجملال املدروس ( مدينة قس نطينة و املدن التوابع) هنا برانمج تمكييل
ال يتعدى  02.222وحدة سكنية ،يه نفسها اليت تبقى مطروحة اكشاكلية ليس من حيث اجملاالت أو
العقار لهنا أصال مصادق علهيا وعىل الراية اليت سوف تشغلها امنا املشلك يف قدرة الاجناز اليت اتخد
عدت تساؤالت اذا اس متر احلال عىل هذه الوترية .
اذن ان الهداف املقررة يف هدا السيناريو جيب أن ختلق ما يقارب  22.292مسكن يف  02س نة القادمة
أي مبعدل  0.50،مسكن يف الس نة وهذا ما يعرب بتعن قوة وجحم متطلبات مدينة قس نطينة و املدن التوابع
للسكن و التجهزيات مبختلف أنوابتعها.
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جدول رمق ( )02يلخص املساحات اخملزنة للتجهزيات ابلهكتار للمراكز الرئيسة ملدينة قس نطينة و املدن
التوابع:
املدي القصري
التجهزيات
الطرق
املساحات اخليراء
جتهزيات خمتلفة

25
00
02
2

السكن
النشاطات
املساحة الاجاملية

2
00
002
املدي القصري

التجهزيات
الطرق
املساحات اخليراء
جتهزيات خمتلفة

25
00
02
2

السكن
النشاطات
املساحة الاجاملية

2
00
002

التجهزيات
الطرق
املساحات اخليراء
جتهزيات خمتلفة
السكن
النشاطات
املساحة الاجاملية

اخلروب
املدى
املتوسط
20
05
00
0

املدى املساحة
البعيد الاجاملية
020
20
20
00
29
02
00
،

02
2،
025

2،
02،
092

عني السامرة
املدى
املتوسط
20
05
00
0

املدى
البعيد
20
00
02
،

املساحة
الاجاملية
020
20
29
00

2،
02،
092

22
002
250

02
2،
025

22
002
250

التجمع القس نطيين
املدى
املدي القصري
املتوسط
020
025
022
05
22
،2
02
02

املدى
البعيد
090
002
90
02

املساحة
الاجاملية
،59
0،5
000
25

020
252
0002

022
520
0220

290
0229
00،9

2
020
،22

قس نطينة
املدى املساحة
املدي املدى
البعيد الاجاملية
القصري املتوسط
Equipements 20
092
90
0،5
Voirie
05
،2
20
000
Espaces verts 0،
02
22
002
Infra.
02
9
00
00
Diverses
Habitat
2
020
002
005
Activités
002
000
255 0202
Surface
052
502
202 0900
totale
حامة بوزاين
املدى املساحة
املدي املدى
البعيد الاجاملية
القصري املتوسط
Equipements 0،5
90
092
20
Voirie
000
20
،2
05
Espaces verts 002
22
02
0،
Infra.
00
00
9
02
Diverses
Habitat
005
002
020
2
Activités
0202 255
000
002
Surface
0900 202
502
052
totale
ديدوش مراد
املدى املساحة
املدي املدى
البعيد الاجاملية
القصري املتوسط
Equipements 22
00
00
00
Voirie
09
02
5
0
Espaces verts 02
2
2
،
Infra.
2
0
0
0
Diverses
Habitat
25
09
02
2
Activités
92
22
00
02
Surface
020
002
22
،0
totale

املصدر :جدول اس هتال العقار من تركيب الباحث بتعن اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري .0202
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جدول رمق (  ) 0،ملخص دلراسة احتياج املساحات للسكن والتجهزيات:
املنطقة مدينة قس نطينة  +املدن
التوابع
الاحتياج يف احلايل
0202/0202

الاحتياج عىل املدى املتوسط
0202/0202
اجملموع
الاحتياج عىل املدى البعيد
0202/0202

توقع عدد الساكن
املناطق الرئيس ية
املناطق الثانوية
املناطق املبعرثة
اجملموع
املناطق الرئيس ية
املناطق الثانوية
املناطق املبعرثة
املناطق الرئيس ية
املناطق الثانوية
املناطق املبعرثة

احتياج الوحدات
السكنية

22000
00025
5020
00022
22922
00090
5020
90252
022522
20052
2522
050،،2

اجملموع
اجملموع اللك
اجملموع اللك لتوقع املساحات ابلهكتار للسكن و التجهزيات مبختلف أنوابتعها .

02202
2،05
0202
0250
00095
2،02
0202
02،92
0292،
2،52
0522
02500
22292

احتياج مساحة السكن
ابلهكتار
020
،،
02
25
0،2
،،
02
0،5
022
002
02
20،
592

توقع احتياج
مساحة التجهزيات
ابلهكتار .

2،0

250

02،،
0292
00،9

حيث س تصل مساحة الاحتياج اللك للسكن للتجمع القس نطيين اىل  592هكتار حىت س نة  0202و
مساحة الاحتياج اللك للتجهزيات مبختلف أنوابتعها اىل  0.292هكتار عىل املدى البعيد  ، 0202ان
املتطلبات املقدرة بــ  0.0،9هكتار و احملددة املعامل طبقا للمخطط التوجهيي للهتيئة و التعمري  0202جيب
الترسيع يف مدة الاجناز لتفادي ترامك الاحتياجات لتفادي املشالك الاجامتبتعية و اعادة النظر يف انتشار اجملال
احليري هبدف اجياد احللول دون مركزية زرع املشاريع و التحمك يف احلزام املهيلك لدليناميكية اجملالية للك
من مدينة قس نطينة و املدن التوابع ( اخلروب ،عني السامرة ،ديدوش مراد و احلامة بوزاين ) وحتريك جعةل
المنو و الفعالية الاقتصادية و التجارية لنه تأكد لنا اليوم أن التعايش بني امخلس مدن أصبح واحض للعيان
يف مسار الرشاكة و التناسق بتعكس ما تطرقت هل بعض ادلراسات السابقة اليت اكنت لها وهجة نظر قبل 02
س نة حنو حترر لك املدن التوابع بتعن مدينة قس نطينة و اس تقالليهتا وفق املنطق املطروح أآنذا ذلكل سوف
نسعى يف حبثنا هذا لتوايح مجةل من أشاكل التناسق و الرشاكة للمدن التوابع مع مدينة قس نطينة والتأكيد
عىل فكرة ادليناميكية اجملالية املوهجة حنو مدينة اخلروب.
اجلدول رمق (  )0،من اجناز وتركيب الباحث بتعن املعطيات احلسابية يف ادلراسة السابقة لتوقع الساكن
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مقارنة مع معدل التحير لتجمع القس نطيين من  0202اىل : 0202
الس نة
املراكز الرئيس ية
التجمعات الثانوية
املناطق املبعرثة
مجموع البدلايت

0202
% 52
% 02
% 20
% 022

0202
% 55
% 00
% 20
%022

0202
% 5،
% 00
% 20
%022

0202
% 52
% 00
% 20
%022

جدول رمق ( ) 05

سنة  -0202سنة  – 0202سنة  – 0202سنة 0202

مثلث التشتت ( )25
خالل أآفاق  0202عدد الساكن القاطنون ابملراكز احليرية ينخفض اىل  % 52بدل  ،% 52لكن تطابق
الاحنرافات املعيارية يؤكد تشابه و اس مترار يف الواعية مما يؤكده املنحى السابق بــ تغري ال يتعدى يف اغلب
احلاالت بتعن  % 20لك  22س نوات ،سواء ابلزايدة أو هذا ابلنس بة للتجمعات الرئيس ية و الثانوية يف
حني تبقى املناطق املشتتة أو املبعرثة يف حاةل مس تقرة.

Cartographie La Direction Technique Chargée des Statistiques Régionales, l’Agriculture et de la
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وهذا راجع اىل أن النظم احليرية تبقى مس يطرة مبداخالهتا اكلتغري يف جحم الساكن اذلي توجه بشلك لك
حنو املدن التوابع اليت تعد مناطق اثنوية مضن اجملال احليري املدروس ،هنا قوة المتركز الاقتصادي ينحرف
معياراي حنو املدن التوابع لنه متالزم ومرتبط بتحويل و توطني الساكن اجلدد ،أيضا حتسن ظروف سواء
الصحية ،التعلميية  ...اخل لك هده املداخالت اخلاصة مبهنج معلية التحير مبا فيه اجلانب الس يايس تزداد
قوة بزايدة مطالب الساكن احملولني حنو املدن التوابع و عليه هنا س تكون خمرجات معلية التحير واحضة يف
اس تغالل الرض و حمتية توفري اخلدمات هذا ما ينقل مشالك املدينة الم قس نطينة حنو املدن التوابع ذلكل
س يكون هنا مضنيا اهامل للمناطق املبعرثة و لهذا ستبقى يف واعية ش به مس تقرة وتتجىل الاس تفادة
من االشعاع احليري سواء ابلبناء الريف أو تقريب اخلدمات الرئيسة املفرواة بسبب منو املدن التوابع.
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اخلامتة:
بعدما مقنا ابسقاطات ساكنية عىل مدينة قس نطينة و املدن التوابع ( اخلروب  ،عني السامرة  ،ديدوش مراد
و احلامة بوزاين ) توهجنا يف حتليلنا اىل غاية معينة و مس هتدفة اكنت الفكرة الرئيس ية يه حتديد عدد ساكن
التجمع القس نطيين أو ما يسمى يف اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري  0202بـقس نطينة الكربى،
احلقيقة أننا اس تخرجنا يف حبثنا هذا الفئات العمرية املركبة للك اجملال املدروس ،بعدها مقنا ابلرتكزي عىل الفئة
العمرية يف مرحةل ادلراسة و الفئة العمرية يف مرحةل الشغل أي اليد العامةل ،مث أكدان من خالل الفرايات
و املعطيات الرمقية احملددة بدقة بتعن دراسات متالمحة و مركبة بتعن مجةل من الوزارات .
وزارة الشغل و وزارة السكن و هيئات احصائية رمسية ( HESو  )EGDOابالاافة اىل ادلراسات
املعمتدة و املصادق علهيا من طرف  PUJCو URBACOو اخملطط التوجهيي للهتيئة و التعمري اذلي
يغط ويدمج قس نطينة و مدهنا التوابع هبدف حتديد الوزن الثقيل اذلي يلعبه هذا التكتل يف بتعودة
املرتوبولية ملدينة قس نطينة ،و ابتعطاءها أيضا صفة املليونية خالل س نة  0202أي خبمس مدن فقط.
بعدها حددان توقعات عدد العامل خالل بتعرشين س نة ابتداء من  0202اىل  0202حيث مقنا بتوايح وحتديد مجةل من الفاكر و الربامج الهادفة حملاربة البطاةل و حتني اليد العامةل نوعا و كام و ذكل ابلرتكزي عىل
بعض من املؤسسات اليت صاغهتا ادلوةل اجلزائرية و درس نا جانب مهنا خاصة و أنه يتجىل بلك واوح يف
اجملال املدروس تواجدها املكثف.
أيضا تبني الاهامتم ابملساحات و اجملاالت القابةل للزراعة أو ذات املردودية العالية من خالل الربامج
املسطرة.
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لكن يبقى السؤال املطروح هل مجيع الرايض الصاحلة للزراعة عىل مس توى اجملال املدروس مل تتأثر ابلصفة
الال بتعقالنية بتعن طريق الربامج السكنية املطلوبة بشدة لتلبية حاجات التفريغ الساكين ،اذلي س بق و أن
أكدان هذه الظاهرة ابلرقام و احلقائق امليدانية  ،يف احلقيقة ان هذه ادلراسة السابقة و الاحامتالت أو
التوقعات تعد من أصعب و أمه التخصصات يف جمال الهتيئة العمرانية ،لنه يعد السالح الوحيد القادر عىل
رفع التحدي و مواهجة املتطلبات املس تقبلية للساكن ،وتنظمي اجملال مبا خيدم و يضمن حق الجيال
املس تقبلية .
هنا تغري ملحوظ و متوقع يف العرشين س نة القادمة  0202اىل  ،0202و من خالل الفراية اليت مت
طرهحا و رشهحا سيبقى هنا جانب من التطور اذلي حتضا به التجمعات الرئيس ية للك املدن التوابع مبا فهيم
مدينة قس نطينة مقارنة ابملناطق الخرى أي التجمعات الثانوية و املناطق املشتتة.
أيضا عىل املدى البعيد اجملال احليري ملدينة قس نطينة و مدهنا التوابع س يصبح جمال حيري ش به
موحد ،متناسق من النوايح اجلغرافية ،الثقافية ،الاقتصادية وحىت الاجامتبتعية ).
كام أن املدن التوابع ملدينة قس نطينة سوف تتضامن مبؤهالهتا يف اطار خدمة املدينة الم قس نطينة
وسوف تدمع حترر اجملال احليري الكبري فامي بيهنا و ابلتايل هنا بوادر تشلك جمال حيري متناسق موحد
ومشرت .
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الفصل الثالث
الفصل الثالث  :مدينة قس نطينة واملدن التوابع جمال متناسق ،مشرتك و ديناميكية جمالية
موهجة حنو مدينة اخلروب
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 / Iمدينة قسنـــطينة و املدن التوابع جمال حرضي متناسق و مشرتك :
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خمتلف الوزارات
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مقدمة الفصــل :
اإن ظهور الوحدات الساكنية مند بداية  7711ابملدن التوابع ابلإضافة اإىل التجمعات املتواجدة أصال ،يؤكد
فعليا فكرة بداية حتويل ساكن من مدينة قس نطينة حنوها و خاصة بعد خلق مناطق للتحصيصات يف
هده املدن ،حيث توزع الساكن احملولون من قس نطينة ما بني  7711اإىل  7791يف احلصص التالية
اخلروب بــ  ، % 55عني السامرة بــ  ،% 32حامة بوزاين بــ  ،% 75ديدوش مراد بــ .% 71
اما يف العرشينية  7791اإىل  3779شهدت خاللها املدن التوابع تطور كبري من اجلانب الساكين بيث مت
حتويل  777777ساكن من قس نطينة حنو ( اخلروب بــ  ،%35ديدوش مراد بــ  ،% 37عني السامرة بــ
 % 77و  % 77جتمع بكرية  ،ابلإضافة اإىل  % 25مت حتويلها اإىل املناطق أخرى و يه الكيلومرت الرابع ،
املدينة اجلديدة عيل منجيل  ،عني عبيد  ،أولد رمحون و ابن زايد ) ،و يف الفرتة الخرية الس باعية -3779
septennale 3775

جسلنا خروج  12537ساكن من قس نطينة حسب مديرية السكن والتجهزي

لقس نطينة موزعة يف النسب التالية % 22 :تكفلت هبا السكنات اجلاهزة ابملدينة اجلديدة عيل منجيل و
اخلروب ابملدينة اجلديدة ماسينيسا ابمتصاص  % 22من الساكن احملولون اإلهيا .اي ان  % 11من
الساكن احملولون اجتهوا حنو مدينة اخلروب.
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/7حترك الساكن وفق املامرسات املنتجة يف وحداة احلياة احلرضية للمدن:
اإن هذا الاختيار هو حمتوى يف اإطار ادلراسة  P.U.Dللمجمع القس نطيين و هو مدمع بـــــ القرار
الوزاري رمق  71بتارخي  79جانفي  7799و املؤكد يف للمجمع القس نطيين (اخلروب – عني السامرة –
ديدوش مراد – احلامة بوزاين ) ابملرسوم التنفيذي رمق  92/79بتارخي  35فيفري  7779و منه جاء
اقرتاح .PDAU
 /3جمال جممتع و مشرتك تقارب يف التجارب املعاشة بني املدينة قس نطينة و املدن التوابع الخرى
القطاب أو املدن التوابع عىل بعد فقط  75لكم حىت 37لكم من قس نطينة هذا التقارب اكن جيد ،و
بلك وضوح سامه يف فهم اس مترار الس يطرة من طرف املدينة قس نطينة عىل املدن التوابع الربع مع العمل
انه و يف احلاةل العادية لكها ل تبعد هذه الخرية سوى مسافة 27دقيقة .
أصل الساكن و تنقالهتم بني خمتلف البدلايت أو املدن التوابع كام ييل:
املركز احلرضي
اخلروب
عني السامرة
ديدوش مراد
احلامة بوزاين

النس بة %
97.13
29.32
21.57
57.52

جدول رمق ( ) 79

نالحظ س يطرة الساكن الصلني من مدينة قس نطينة عىل املراكز احلرضية يف املدن التوابع  ،ففي اخلروب
دلينا أكرث من  % 97من أصل الساكن مه وافدون من قس نطينة هذا ما يربز الرتابط الكبري بني املدينتني
حيث الاس تقرار هبذه املدينة يعود اإىل قرارات س ياس ية و الشعور ابلنامتء و التبعية لقس نطينة حىت ألن
مازال بشدة .
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 /2جتارة و خدمات ( قس نطينة ) املامرسات و العادات احلرضية الوافدة حنو قس نطينة :
فساكن املدن التوابع أو اجملاورة ينتقلون حنو املركز أي املدينة قس نطينة هبدف اخلدمات  ،لتبضع  ،زايرة
القارب  ،أو ملتقى الصدقاء ،اإن عدم التوازن املالحظ يف تركزي مجةل من اخلدمات و التجهزيات و أيضا
الطبيعة التارخيية بني قس نطينة و القطاب الخرى أي املدن التوابع خيضع الساكن حلمتية التنقل.
 /2خصائص املدن التوابع من حيث النشاطات:
هناك تنقل مضين يندرج مضن خصوصية و نوعية لك مدينة  ،حنو مدينة عني السامرة ( املساحب ) ،
اخلروب الشواء و املطامع  ،احلامة بوزاين التجوال يف القرى و الرايف و لك ما هو حضاري حنو قسطينة
 /5جمال اقتصادي يعمتد عىل الرشاكة و التاكمل من خالل حركة الساكن ادلورية:
أ /تنقالت يومية للعمل أو ادلراسات :
كام هو موحض يف اجلدول اليت هناك حقيقة جهرة بشلك دوري نوايس بني مدينة قس نطينة و املدن
التوابع يف هذا املثال حلركة التنقالت امجلاعية املأخوذة بعني الاعتبار  ،لهنا يف الغالب الحيان تعين
ابلتنقالت للعمل و ادلراسة .
البدلية
قس نطينة
احلامة بوزاين
ديدوش مراد
اخلروب
عني السامرة
خارج حميط
خارج الولية
اجملموع

اخلارجون من قس نطينة
12521
2971
7251
77172
922
3727
2727
91171

الوافدون حنو قس نطينة %
13.35
12377
2.77
2597
7.95
7137
71.71
75721
7.77
991
7.59
7297
3.71
7971
777
91171

%
12.11
2.21
7.11
72.21
7.75
3.22
5.52
777

مصدر اجلدول رمق (  )77عدد املسافرين اخلارجون و الوافدون يف فرتة املساء ( نقل جامعي ) حتقيق ميداين عن مديرية النقل 3772
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ب  /جدول رمق (  )37خاص مصفوفة أصلية خاصة بغاايت التنقل للك الس باب:
البدلايت
قس نطينة
احلامة بوزاين
ديدوش مراد
اخلروب
عني السامرة
خارج حميط
خارج الولية

قس نطينة
29775
3959
7757
1211
7732
551
7237

احلامة بوزاين
3723
599
711
552
52
27
25

ديدوش مراد
7312
13
37
713
27
37
33

اخلروب
77251
357
751
3129
951
717
291

اجملموع

12377

2597

7137

75721

عني السامرة
7372
27
2
251
372
7
1

خارج حميط
297
2
39
221
39
7
77

خارج الولية
992
35
73
221
31
21
27

اجملموع
12521
2971
7251
77172
2727
922
3727

91171
7297
991
7971
GROUPEMENT URBACO –EDR 3777

 /1رشاكة اقتصادية و ختصص يف املدن التوابع :
يف املدن التوابع (احلامة بوزاين  ،ديدوش مراد  ،عني السامرة ،و اخلروب ) يه اقل درجة من حيث
القروية و الرتيف .اإىل حد ما أمه نشاطاهتا الساس ية يه الفالحة.
 /1الإشاكليات املدروسة يف اجملال املشرتك:
*مشلك السقي و*بيع املنتجات الفالحية خاصة و التوزيع املتوازن للمدن التوابع
* وجود مشاريع من طرف غرفة الفالحة عىل مس توى  75مدن
يف حني الصناعة بعض املدن متخصصة يف القطاع ( مواد غذائية ) الصناعة  ،أو قطاع الامسنت
احلامة بوزاين و مواد البناء للك احمليط  ،هذه الرشاكة تغين نشاطات قس نطينة الكربى و تدمع التواجد .
 /9ختصصات تدمع الرشاكة :
جمال س يايس ش به موحد من أجل التس يري جيد.
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أ  /سلطة حملية متناسقة:
اكن يف اقرتاح  PDAUبشلك واحض تاكمل و اتصال و اندماج املدن التوابع ( اخلروب  ،عني السامرة،
احلامة بوزاين ،وديدوش جماليا ،أي أن التوابع اليت يه حمطة تفريغ ساكين أو حتويل ساكين يه يف احلقيقة
المر ل تتواجد جماليا  ،إاذن كيف تسري هذه املدن التوابع ؟
ما مدى اس متراريهتا ؟
يف السابق
قس نطينة

ألن
قس نطينة

اندماج

حتويل ساكين
قطب اثنوي
مدينة ذات رشاكة
مدينة اتبعة
معلية تفريغ حنو املدن التوابع

عالقات بني املدن التوابع و مدينة قس نطينة

ظاهرة عالقة اتبعة لقطب اثنوي
تسري ما بني املدن

تسري غامض confus

اإن العالقة بني مدينة قس نطينة و املدن التوابع جيب أن تتطور من اجل اخلروج من مرحةل التبعية و أخد
بعني الاعتبار العالقة بني املدينة الم و املدينة التوابع  ،قس نطينة يه الخرى معنية مثل املدن التوابع
عىل سبيل املثال العالقة بني احلامة بوزاين و قس نطينة هتمل العالقة لالك الطرفني مع جتمع بكرية هذا
ابلإضافة اإىل عالقة القطاعات الخرى اليت تتجاوب مع موضوع العالقة التس يري بني املدينتني  ،هتمل و
ختفي جتمع ( بكرية ).
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ب /العالقة بني قس نطينة و املدن التوابع :
من خالل التنوع املعطيات السابقة اخلاصة ابلعالقة بني مدينة قس نطينة و مدهنا التوابع .
-7جمال جممتع و مشرتك 'متقارب'
-3جمال اقتصادي يعمتد عىل الرشاكة و التاكمل
-2حركة تنقالت جد معتربة
-2طرق ربط بني قس نطينة و املدن التوابع
-5ختصص جمايل دينامييك خيلق التنوع و يدمع الرشاكة يف املدن التوابع .
-1جمال ش به موحد س ياس يا من أجل التس يري .
-1سلطة حملية متجه حنو التناسق.
لك هذه احلقائق و املعطيات يف امليدان مسحت لنا اليوم ابلتلكم عىل( قس نطينة الكربى ) ،من أجل
س ياسة تس يري جيد للمدن التوابع و بلوغ التطور املتناسق و املس متر أو ادلامئ  ،أكدت لنا اخملططات أن
يف احمليط احلرضي هيدف اىل خلق توازن يف احمليط احلرضي .املسمى قس نطينة الكرب ى  .ما يعرف
هذا اجملال هو منتوج جمالت ديناميكية جلاذبية اقتصادية و نشاطات بناءة  ،جيمع مناطق النشاطات
و املناطق السكنية و املناطق التجارية  ،ادن لك عوامل التطور يه يف الصل موجودة يف ظل هذه
الرشوط و اخلصائص املتوفرة لهذا احمليط أو اجملال ادلينامييك املركب لقس نطينة الكربى اذلي ميكن أن
حيررها بتنوعها حنو ( املدينة ا إلقلميية ) بصفة اكرب  ،أيضا املدن التوابع امخلس الخرى  ، 75خبصائصهم
اجلوارية و الفزيايئية يشلكون جتمع جغرايف متناسق .
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ان متــوضع مدينة قس نطينــة يف الوسط أو قلــب الإقليــم يه اليت أجبـرت املدن التوابع يف الوقوع مضن
جاذبيهتا املبارشة ،هــذه التوابع دمعت الوزن الكبري ملدينة قس نطينة الم و مــشت معها يف طريق التناسق
بيث مسحت لها ابن تكون جمالت متاكمةل بيث نرى ابن لك من اخلروب  ،عني السامرة  ،ديدوش مراد
 ،و احلامة بوزاين أصبحوا يشلكون ما نسميه حزام قس نطينة  ،مبجالهتا تتفاعل ديناميكيا و تنحرص حنــو
املدينة الم و يه يف طريق أن تشلك جمال واحد مشرتك .
اإن التجمع أو التكتل يشلك ترابط بدون حتريف و هو يف الواقع اليوم احتاد جامع لرشاكة مربة و مفيدة لــ
 75مدن جيب أن يكــــون بروح تضـــامن و اإعــطاء انطـــالقة منـــصفة و عادلــة يف اجلانب الاحتيــاجات
الاجامتعية اليت تضمن للمؤسسات البرشية و املادية احتياجاهتا بيث ل تكون هناك حدود و عوائق أمام
املشاريع الكربى املشرتكة.
 /IIقسنــطينة جندت يف حدودها املشرتكة :
اإن مدينة قس نطينة عند حدودها البدلية تتأثر جبمةل من املشالك التس يري اليت ل ميكن يف احلقيقة معاجلهتا
يف اجملال ادلينامييك احلرضي من طرف بدلية واحدة،لكن يف املس تقبل س تحرص عىل بناء مشاريع
ابلإماكنيات موحدة من اجل خلق توازن شامل لقس نطينة الكربى.
حراكت ساكن قسنــطينة الكربى :
 / 7المنو احلرضي اإشاكلية مشرتكة بني بدلايت قسنــطينة الكربى :
أ  /زايدة الساكن و الاس هتــــــالك أجملايل:
منو دميغرايف متقامس مثل كربايت املدن اجلزائرية  ،قس نطينة ابلإضافة اإىل الانفجار الساكين و الزايدة
الطبيعية املعروفة عرفت جهرة ريفية مكثفة  ،خاصة بعد س نوات  7752حرب التحرير  ،بيث ساكن
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الريف تركوا اجلبال و القرى و املدارش من اجل حياة أمنة يف اجملال احلرضي داخل املدن القريبة بثا
عن احلياة املرجوة.
اإن مدينة قس نطينة عرفت تطور دميوغرايف غري منتظم بيث جسلت يف بداايت س نوات الاس تقالل
،جحم ساكين تعدى  325.137ساكن س نة  711اإىل  225.511ساكن يف  ،7711كام أن التدفق الساكين
اذلي عرفته املدينة يف البداية ترمج بسب منو رسيع لعامل الهجرة اذلي ختطى معدل  ،% 1.5ما بني 7729
اإىل  ( 7752بسبب س ياسة الرض احملروقة) مث  % 5. 32مابني  7752اإىل  7711بعد الاس تقالل و يف
الفرتة  7711اإىل  7711قس نطينة عرفت معدل منو س نوي وصل اإىل  % 2.71هذا املعدل تناقص و
تراجع بشلك متتايل خالل  27س نة الخرية من  % 3.9+اإىل س نة .7791
اإىل  % 7.15-س نة  3779هذا الرتاجع يف معدل المنو منسوب اإىل س ياسة التفريغ ساكن مدينة قس نطينة
حنو املدن التوابع  ،أي حنو مراكز هذه املدن ( ديدوش مراد  ،عني السامرة  ،احلامة بوزاين ) ادلين
يشلكون حاليا اجملال أو الفضاء احلرضي عىل بعد  75لكم اإىل  37لكم من قس نطينة بأجحام ساكنية بني
 37.777اإىل  15.777نسمة حسب اإحصاء  7779و 27 777اإىل  75.777نسمة حسب اإحصاء
 3779اإذن عىل مس توى التخطيط ادلميوغرايف وضعية قس نطينة أصبحت خمالفة و مناقضة ملدهنا التوابع ،
بيث نسجل تراجع دميوغرايف عىل مس توى مدينة قس نطينة بيامن منو ملحوظ و رسيع يف املدن التوابع .
ابملقابل املدن التوابع جسلت معدل منو جد مرتفع بني الفرتة  7791اإىل  7779والفرتة  3779-7779بــ
( % 2.72اإىل  )% 1.52يف حني قس نطينة جسلت معدل ضعيف ل يتعدى % 7.12 -خالل . 3779
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جدول منو ساكن قس نطينة الكربى :
التجمعات ساكنية
قس نطينة
اخلروب
احلامة
عني السامرة
ديدوش مراد

66-77
%3,15
%4,18
%4,81
%2,78
%2,99

87-98
% 7.77
%5,32
%2,09
%5,97
%11,15

77-87
%2,48
%9,45
%4,25
%14,13
%06

3779-79
%-0.12
%5.36
%3.91
%5.32
%6.35

جدول رمق () 37

منحىن تطور معدل المنو الساكن ملدينة قس نطينة و املدن التوابع حسب الاحصاءات الرمسية
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6

14,13
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9,45
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2,09
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1,01
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-0,74

98-2008

منحىن رمق ( ) 79

ب /تأثري التغريات الساكنية عىل اس هتالك لحتياطات العقارية لقس نطينة :
غياب س ياسة ذات املدى البعيد اخلاص ابلحتياطات العقارية  ،اإن حتويل منو مدينة قس نطينة مل يكن
حامس يف اجملال اس هتالك احملال احلرضي  ،بيث رمغ ضعف اس هتالك اجملال يف الفرتة  7713اإىل 7711
قبل تطبيق س ياسة حتويل المنو أقىص حد  7791اإىل .3777
186

الفصل الثالث  :مدينة قس نطينة واملدن التوابع جمال متناسق ،مشرتك و ديناميكية جمالية موهجة حنو مدينة اخلروب

الس نوات
1837
1937
1950
1977
1987
1993
2000

اجملـــال املس هتكل
30
234
1800
2558
3285
4547
5138
جدول رقم ( ) 22
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منحنى رقم ( )90

ابلنظر اإىل حر الساكن املهمة عرفت قس نطينة رمث جد متسارع يف اس هتالك اجملال من اجل اجناز مشاريع
سكنية و جتهزيات ففي امخلسينات وصلت اإىل  7977هكتار  ،مث بعد الاس تقالل  7713تنامت لتصل
اإىل  3559هكتار س نة  2.395 ، 7711هكتار  7791بـــ  2.521هكتار س نة  7772و  5.729هكتار
س نة " 3777مرحةل الش بع" .
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ابلإضافة اإىل املشالك املرتبطة بــموقع املدينة قس نطينة  ،هناك عوائق حرضية أو داخل النس يج أو اجملال
احلرضي خاصة مع تواجد مناطق عسكرية داخل النس يج احلرضي اكنت حاجز أمام التوسع أجملايل داخل
املدينة.
*يف البداية اكنت أو عرفت املدينة اس هتالك جمايل رسيع مما أدى اإىل تشلك ديناميكية اس هتالك جمايل ذو
ديناميكية غري متحمك هبا  ،وهذا راجع أيضا اإىل عدت ظواهر أخرى مما أدى اإىل تش بع املواقع القابةل للتعمري
و احتياجات بدون توقف و أيضا التوقف عىل التعدي عىل اجملالت الزراعية
يف هذه الوضعية السلطات احمللية اكن علهيا اللجوء اإىل جمالت أخرى قابةل للتعمري خارج مدينة قس نطينة،
كخيار ل بديل عنه و من بني الاقرتاحات للمشلكة بعد هذا الاختناق يف املدينة ميكن أن نسجل تعمري عىل
حماور الطرق احملوةل لمنو ادلميوغرايف من مدينة قس نطينة حنو املدن اجملاورة التوابع.
و من هذا املنظور املراكز احلرضية اجملاورة ملدينة قس نطينة اخلروب جنوب رشق ،عني السامرة جنوب
غرب ،و ديدوش مراد و احلامة بوزيــان شامل غرب اكن الاختيار من اجل امتصاص الفائض للساكن ،لك
هذه املراكز احلرضية يه اكنت قرى للمعمرين ممتوضعة عىل احملاور الكربى املهمة ( الطرقات) ،كام ان
الاحتياج الكبري للعقار دامئا اكن الإشاكلية العويصة و لكن مل يكن يف الوقت نفسه خاضع لس ياسة جمــالية
خاصة بديناميكية الاس هتالك العقاري أو أي ردود فعل لتحمك هبذا املوضوع و الهدف فقط اكن احلصول عىل
جمالت جديدة.
جـ  /صعوبــــــة الاحتيــــاط العقـــــاري:
أول تنظمي للعقار اكن قد خسر يف بداية  7712ملدينة قس نطينة اذلي اكن جيب أن يفصح ويرتمج عىل
اس تئثار البدلية حنو الرايض العارية ابلتعدي عىل المالك اخلاصة من اجل الزايدة يف اخملزون العقاري هذا
التنظمي فرض عىل مجيع املدن العمل عىل اإنشاء خمزون عقاري وفق ما تقتيض الرضورة و بداية المترن عىل
هذه احلاةل يف وقت واحد بسبب ظهور ما ييل .
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جتمعت أفعال غري عقالنية يف اس هتالك اجملال:هناك أفعال وترصفات منحرفة فاسدة جتمعت بشلك غري عقالين يف اس تخدام اجملال ،كغياب ضامن
للملكيات اخلاصة ( بيث املمتلكون يتعدون عىل العقار بصفة رهيبة ،و غريبة رمبا أكرث من املالك الوائل
أو احلققني ).
بناايت لحتوي عىل أدىن معايري العمران.اس هتالك الرايض الزراعية بطريقة تبدير للمجال العقاري ألفاليح.عدم اإجبارية رخصة البناء خاصة يف املناطق الريفية.تضاعف البناايت الفوضوية فوق الرايض ذات امللكية اخلاصة هؤلء ادلين يرتكون العمليات تس يري بطريقة
عشوائية هبدف خمفي و هو اإدماج أراضهيم مع النطاق احلرضي للبدلايت ،سواء ابلبيع أو ابلبناء عىل حساهبم
اخلاص .ادن اإن  PDAUاكن من املفروض ينظم املناطق احلرضية و املناطق الغري حرضية  ،مع حتديد
مناطق الاحتياطات العقارية واملشلك هو أن اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري طبق بطريقة ما ليك يشمل
اجملالت املقرتحة حتت دراسات شامةل يف احلقيقة تعرضت لالحنراف و التبديد
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* /خمططات شغل الرايض املصادق فعليا و اجملالت املشغوةل :
الرمق
77
73

العنوان

مكتب ادلراسات

خمطط شغل الرايض املرجي

SAU

خمطط شغل الرايض  Aاخلروب وسط
اجلهة الرشقية

SAU

72

خمطط شغل الرايض  71ابملدينة اجلديدة عيل منجيل

URBACO

72

خمطط شغل الرايضC4
املتعلق ابملنطقة العمرانية اجلنوبية

BEM MILA

75

خمطط شغل الرايض قطار العيش

بوعناق

71

خمطط شغل الرايض رمق  72ماسينيسا

BEM MILA

71
79

خمطط شغل الرايضC5
املتعلق ابملنطقة العمرانية اجلنوبية
خمطط شغل الرايض رمق  72املدينة اجلديدة عيل منجيل

SAU
URBACO

77

خمطط شغل الرايض رمق  72املدينة اجلديدة عيل منجيل

BEM MILA

77

خمطط شغل الرايض رمق  73املدينة اجلديدة عيل منجيل

ARCHIPLAN

77

خمطط شغل الرايض واد محميمي اخلروب

L’ANT

املالحظات
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا
ادلراسة مصادق علهيا

مصدر اجلدول رمق ( )32من املصاحل التقنية اخلروب جويلية .3775

اإن احملاور الكربى اخملطط التوجهييي للهتئية و التعمري املراجع يف مارس  3772ملا بني مدينة قس نطينة و
املدن التوابع تأكد حتسني الوضعية الاجامتعية و الاقتصادية للك البدلايت احمليطة مبدينة قس نطينة أي أن
تطور املدن التوابع مضن قس نطينة الكربى هو بد ذاته توزيع الإشعاع المنو خارج حميط املدينة الام
خاصة من الناحية الاجامتعية و الاقتصادية للك بدلايت الولية لكن الظاهر من س ياسات ادلوةل هو
توجيه ادليناميكية بشلك مركز حنو مدينة اخلروب ،مفن اجلدول السابق.
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اإن التطور و المنو ادلميوغرايف املتوقع خالل املدى املتوسط و البعيد س تكون ه نتاج مبارش عىل تطور
و حتسن الوضعية الاجامتعية و عىل الاقتصادية للك اجملالت املركبة للمجال املدروس يف حاةل بقاء ثروة
البرتول أو مداخهل بنفس الوترية احلالية بغض النظر عىل طريقة التس يري .
أيضا املؤهالت القابةل دلراسة تسمح لنا بتسجيل و معرفة ( جزء هام من الساكن الإجاميل ) حىت نمتكن
من توقع احتياجات اخلاصة و الرضورية لساكن و ذكل سوف نتجه حنو حمور جد هام مت طرحه يف
الإشاكلية ،ما هو جحم الاحتياجات العقارية أو املساحات املتوفرة لهذه الطبقة النامية من الساكن عىل
املدى القصري و املتوسط و البعيد؟ .خاصة بعد التفريغ اذلي يبقى مس متر خالل 75س نة القادمة حىت
.3727

احتياجات الساكن من املساحة:
اإن حتسني الظروف احلياة و السكن يعترب حمور رئييس يف الس ياسات السيس يو-حرضية بوضع
( التجمعات بصفة متساوية ) أي عادةل ،اإن توفري السكن ل جيب أن يدعن و ميتثل فقط اإىل المور
البس يطة الاقتصادية و اإمنا جيب أن يندرج حتت س ياسة إاقلميية هتدف اإىل تفادي خلق املدن املراقد
لجل توجيه و اإحاطة التدخالت و الترصفات امللزتمة مبراقبة املقاييس املأخوذة يف هذا الإطار من
الالئق اعامتد بعض الرتتيبات و التنظاميت التالية :
 حتسني حفظ و صون و تدعمي الصورة احلرضية اليت متزي مدينة قس نطينة و ابيق املدن التوابع املشلكةجملال املدروس.
تقوية و تدعمي ( اتصال املدن بتحرير الرايض لالحتياجات مدينة قس نطينة و ابيق املدن التوابع هبدفخلق جمال موحد.
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حتقيق الاكتفاء اذلايت للمجالت املس تقبلية لتفريغ الساكين يف برانمج طموح للسكن عىل املس توى البعيدمن اجل اإش باع الاحتياجات املساحية .
حتسني العرض العقاري و ترش يد شغل و اس تغالل الرتبة. البحث يف جمال عن التاكمل و الاندماج احلرضي املوحد اجامتعيا مضن قاعدة سكنية جامعية أو فرديةتفعيل ادليناميكية للك الو رشات احلالية املرتقبة يف املس تقبل بس ياسة حملية حامةل إلرادة مس مترة مناجل حتسني الوضعية عىل املس توى حظرية السكن و الإساكن ،هذه الخرية اليت ترمس بتدرج خاص جملال
ادلراسة .
ألن نالحظ بعض التدخالت املس يطرة و الغالبة و املهمينة يف الإطار التخطيط الالكس ييك اذلي يؤخر
اس تخدام و اس تعامل الوسائل حلرضية التنظميية الناجت عن ترامك مشالك سوء ختطيط يف بعض املناطق.
 أيضا جيب أخد ( احللول الإسرتاتيجية عىل املدى البعيد  ،اليت ترتكز عىل املساومون العقارينيالعموميون و اخلواص  ،مستمثرون وأحصاب الولوايت يف التس يري ذوي خربات  ،أخدمه يف
احلس بان و بأكرث أومية الفعال احلامةل لصورة هادفة حنو املواقع  .بأعامل وتدخالت متنوعة  ،سواء
بطريقة المتوين كـــــ ( إانشاء ماكتب ادلراسات ،املاكتب التجارية  ،املرافق التابعة لسكنات ...اخل
 هؤلء املتعاملون مه ادلين يقودون يف اإطار دينامييك متتابع مع التأكيد عىل الولوايت و الرضورايتوالاعامتد و الرتكزي عىل التدخالت املنتظمة و املقننة من اجل القضاء أو احلد من أخطار الانفجار
الاجامتعي عىل اجملال املدروس قس نطينة  +املدن التوابع .
 الفعال و التدخالت عىل السكن خالل الــ 75س نة القادمة جيب و بلك قوة أن تكون مضن منظوررشاكة بني القطاع العام و اخلاص بفعالية منظمة عىل قاعدة واحضة و شفافة .
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 -همام يكن فان تصفية و تنظمي الاسرتاجتيات الإقامة "السكن " عىل املدى البعيد،يف اجملال املدروس أيقس نطينة و املدن التوابع هبدف تنظمي الصورة احلالية ( ما يعرف برتف مدننا ).
 لتحقيق الهداف يف املس تقبل أصبح من الرضوري الإحلاح عىل طلب ا لصورة احلرضية ،اليت سيمتتطبيقها يف مدننا مس تقبال ،و ميكن القول و بلك بساطة وفقا للطلب املوجه و بدون شك و تردد عىل
المنط الفردي أو امجلاعي اإعطاء الولوية حلياة يف اإطار بييئ اقتصادي خاص ابجملال املدروس مثل سعر
الرايض.
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السكن:
متدد و انتشار السكن س يكون مطابقا للمحافظة عىل املوارد مثل الرايض و البيئة  ،و الولوايت أطلقت
الرخص لــــ حتسني رشوط السكن بواسطة الفرضيات احلامةل لتخفيف نس بة أو معدل شغل السكن اخلام
اذلي يعين اس تقرار يف  LOTبيث حاليا هو  75فرد لسكن مند س نة  3777اإىل  2.5فرد /لسكن عىل
املدى املتوسط والبعيد  .حسب اإحصاءات  + 3779توقعات اخملطط التوجهييي املراجع . 3772
امتصاص لكي عىل املدى القصري للسكن مرهون بـــ ( الربامج السكنية للخاميس  3777اإىل 3775
 اإهناء املشاريع السكنية املربجمة و نس بة كبرية قد سلمت و ذكل ل إالعادة الاعتبار للحظرية السكنيةوحتديدها من طرف مديرية العمران لقس نطينة ، CUDبيث هناك حوايل  9117مسكن خالل
 3779عىل مس توى املدن التوابع و املنترشة عىل نس يجها احلرضي.
 اإن املرشوع امخلايس ( )3775-3777مت تسجيل اجناز 15777وحدة سكنية مهنا  77357الباقية منالربامج القمية  3775اإىل  3777و اليت مت الانهتاء من اجنازها عىل املس توى املدن التوابع مبا فيه مدينة
قس نطينة.
 جدول رمق (  )32املشاريع يف طريق الإطالق و من الربانمج امخلايس(  + ) 3775 + 3777الربانمجالتمكييل :
يف طريق الانطالق
عدد السكنات املربجمة
الربانمج امخلايس
27127
يف طريق الانطالق
77357
الربانمج القدمي()3777-3775
72727
37777
الربانمج التمكييل
15777
اجملموع
اإن الربانمج السكن املسجل أو يف طريق الاجناز داخل التجمع البدلي للك من مدينة قس نطينة و املدن
التوابع يتضمن  15777وحدة سكنية موزعة كام ييل :
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مشاريع يف طريق الاجناز مقدرة بــــ  27127وحدة سكنية .عدد السكنات البايق من الربانمج  3777/3775هو  77357ابلإضافة اإىل  72727وحدة سكنية من 37777من السكنات املربجمة يف اإطار الربانمج التمكييل :انظر اجلدول
ادن و قد جاء توزيع الربامج السكنية يف طريق الانطالق ( حسب لك مدينة و موقع داخل كام ييل ):
املوقع
عيل منجيل
اخلروب

ديدوش مراد
احلامة بوزاين
عني السامرة
مجموع املدن
التوابع

املوضع
عيل منجيل
ماسينيسا اخلروب مركز
عني النحاس
واد محميمي
صاحل ادلرايج
قطار العيش
الرتبة
قرص قالل
SOP B-5
SOP B-2
بكرية
قوقايل
امحلايد
املركز

العدد
22927
75977
5377
377
757
757
5577
3157
377
777
357
357
277
327
15777

اجملموع
22927
37577

النس بة للبدلية
% 59
%37

9557

%77

577

% 77

127

% 77

15777

% 777

مصدر اجلدول رمق ( : ) 35من تركيب الباحث عن .2014 PDAU
ادن اإن التجمع املدن التوابع ملدينة قس نطينة يوفر برانمج جد همم لسكن بــ  15777وحدة موزعة عىل
التوابع الربع :
-عيل منجيل بربانمج  22927مسكن أي  % 59من الربانمج .
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 اخلروب بـ  75977وحدة سكنية عىل مواقع مدينة ماسينيسا أي بنس بة  % 37و مدينة ديــدوشمراد بــ  9557سكن أي  % 77من الربانمج املسطر لكها مرحشة لس تقبال أكرث من  215757نسمة
و ذكل ابعتبار أن معدل الشغل ل يتعدى أكرث من  75فرد  /لسكن موزعة عىل املدى احلايل املتوسط
و البعيد .
نسجل يف هناية هذا الربانمج املتواجد مضن التكتل البدلي للمدن التوابع ( حسب احتياجات السكن يف
املس تقبل ) أن الاحتياجات املساحة سوف ترتفع أوتوماتيكيا من اجل دمج هذا الربانمج مع الاحتياجات
يف املس تقبل.
اإن الاحتياجات العقارية مت تقيميها للمراكز الرئيس ية للبدلايت اجملال املدروس بـــ 2317هكتار مهنا 7177
هكتار لسكن و التجهزيات .
ابلنس بة للك لتجمعات احلرضية الاحتياطات العقارية لــ  75س نة القادمة مقمية خالل الفرتة للك التجمعات
احلرضية بــ  2217هكتار من  3293لسكن و التجهزيات و  7717هكتار ملناطق النشاطات من 3293
هكتار مت توقعها لسكن و التجهزيات عىل املدى البعيد هناك  275هكتار مت اس تغاللها يف التجهزيات
الكربى مثال املركز اجلامعي ألستشفايئ  ،التجهزيات الثقافية و القطب الراييض .
من مضن  2717هكتار املتوقعة للك التجمع حوايل  3225هكتار مت اس هتالكها حسب الربانمج السكين و
التجهزيات املرافقة ه حسب السلطات هبدف التكفل ابحتياجات الساكن املتواجدون حاليا و تزامن ذكل
مع القضاء عىل الحياء القصديرية من داخل مدينة قس نطينة أي مبعىن مل يبقى سوى  117هكتار قبل
اإطالق املرشوع. 3737-3775ادن من املساحة اللكية و املقدرة بــ  2957هكتار اي ( املسلحة املتبقية
من  + PDAUاملساحات اخملصصة من البدو احلايل  +مساحات التجمعات اجلديدة املذجمة).
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ما يتعلق المر بـــ ا لندماجات اجلديدة حوايل  971هكتار من اجل تمكيل القىص مهنا  713هكتار مت
حتديد معاملها ( التجهزيات الكربى بــ  17هكتار قاعة الزنيت  +قاعة املعارض  +فندق) .
أي اإضافة اإىل  27هكتار للمستشفى اجلامعي اجلديد ما يعين انه لن تبق من املساحة سوى  7232هكتار
التوزيع اجملايل لحتياجات السكن :
اإن حتسني رشوط و ظروف املعيشة و السكن تشلك حمور رئييس يف س ياسة اجملمتع احلرضي أو العمراين
 ، la politique socio-urbaineبيث هتدف عىل مس توى اجملال املدروس اإىل حتقيق عداةل و ذكل
ابندماج و تاكمل الربامج الاجامتعية و الرتقيات العقارية الباحثة داخل الإقلمي تفاداي لــنوعية ( التخصص
الاجامتعي للمجالت ).من اجل مرافقة الفعاليات تنظمي مقاييس يف اإطار اس تغالل الفرص من اجل ضبط
املواقع و الماكن .
حتسني و احلفاظ عىل الصورة احلرضية املمتزية ملدينة قس نطينة
 l’insertionيف املشاريع السكن املنطلقة أو يف مرحةل الانطالقالترسيع يف املشاريع قس نطينة عامصة الثقافة العربية .3775حتديد هوية اجملالت ( املساحات العقارية املربجمة لس تقبال الربامج السكين الطموح يف املس تقبل واملتوقعة حوايل  55979سكن عىل املدى البعيد .3727
-حتسني توفري العقار و ترش يد يف اس تغالل الرتبة
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التذخل عىل السكن يف  75س نة القادمة جيب أن تنجز يف اإطار رشاكة ( قطاع عام  /خاص )و تكونفعاةل و حمددة الاهذاف و العوامل ،اإن الهدف من حتديد اجملالت هو توزيع اجملال املدروس وذكل حسب
اإماكنيات املتاحة اليت تأكد قدرة املدينة عىل اس تقبال الربامج السكنية
ادن التكتل هو الإجابة الفعلية لهنا ترتكز عىل التطور املشرتك للك املدن امخلس.

/7ديناميكية جمالية مركزة حنو مدينة اخلروب :
مقدمة :
حسب التحويالت السابقة للساكن يف وخمططات التوسع و الربامج تأكدان من وجود تدفقات ساكنية كبرية
من مدينة قس نطينة حنو مدينة اخلروب ،
اإن ادلراسات الساكنية يف هذا البحث أكدت تطور مدينة اخلروب من الناحية ادلميوغرافية و تراجع هده
الخرية يف مدينة قس نطينة و تناقص معدل المنو الساكين .
//7و قد جاءت ادلراسات الساكنية و الإسقاطات ابن التفريغ خالل الفرتات السابقة هو املزية ملا لها من
تأثري عىل ديناميكية الساكن من اكمل أطراف اإقلمي ولية قس نطينة أو من خارهجا و هدا التفريغ اذلي اكن
حتصيل حاصل لتوجيه الساكين حنو مدن التوابع اخلروب  ،عني السامرة  ،احلامة بوزاين و ديدوش مراد
 //3من حساب احتياج املساحة أيضا لحظنا اس تحواذ نس بة املساحات اخملصصة أو املس هتلكة فعليا .
هدا ما يدمع فرضيتنا بتوجه ادليناميكية اجملالية ملدينة قس نطينة و الاستناد علهيا بشلك كبري خالل  75س نة
القادمة كدامع هام لحتواء هذه احلركية  ،بيث برزت أومية هده الخرية من حيث جحم الساكن و
اس هتالك اجملال بشلك كبري يس تجيب ليس ملتطلبات املدينة الم قس نطينة فقط ،و اإمنا أيضا ملدينة
اخلروب نفسها.
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بيث يظهر جليا يف زايدة النس يج احلرضي العمراين عرب مدينة اخلروب و س ياسات ترحيل الساكن
*ترحيل ساكن املدينة القدمية مثل مشلك الانزلق و البيوت القصديرية و ابلتايل تطور معدل المنو ملدينة
اخلروب مل يكن عشوايئ بل هو موجه.
اإن ادليناميكية تتحرك بكتةل كبرية ابجتاه جنوب رشق و جنوب غرب مدينة اخلروب الشلك
من هذا الشلك نس تنتج انه من خالل تطور خمططات ختطيط مدينة قس نطينة مضن حميطها كام جاء يف
اخملطط العمراين التوجهييي ( )7712/7712حيث جمالت التوسع تمتوضع عىل بعد  75اإىل  37لكم
كام مت حتديد وهجت الفائض الساكين القس نطيين حنو مدينة اخلروب بلك من عني الباي سابقا ،عىلمنجيل حاليا و مدينة اخلروب ابتداء من القرار الرئايس س نة  3777ملدينة ماسينيسا ابخلروب يه
الخرى و قد تأكد حسب الإحصاءات الرمسية أن نس بة التوجه ادلينامييك حنو مدينة اخلروب يفوق نس بة
 % 17بــ(عيل منجيل ،مدينة ماسينيسا و عني السامرة التابعة اإداراي اإىل مدينة اخلروب )  .لتلهيا مدينة
ديدوش مراد  ،و احلامة بوزاين .
*بدأ هدا التحويل الساكين وفقا للمخطط الرئييس للتعمري (  7712 ) PUDاملنجز من طرف الصندوق
الوطين للهتيئة العمرانية  CADATو ذكل تبعا الاحتياجات مدينة قس نطينة للعقار و حتويل الفائض
الساكين مهنا حنو مدينة اخلروب تعد أمه املدن التوابع وتزامن ذكل مع الربامج ساكنية هامة و اإنشاء فكرة
التحصيصات بعدها مبارشة و يف عام  7793أجنز اخملطط الرئييس للتعمري و ذكل من طرف املركز الوطين
لدلراسات و الاجناز العمراين و اذلي تطلب  71س نوات من اجل املصادقة عليه أي يف عام  7799و ذكل
مبقتىض املرسوم الوزاري املشرتك رمق  71املؤرخ يف  7799/77/39وادلي احتوى عىل ما ييل :
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 اإنشاء جتمع قس نطينة الكربى ( املدينة الم +املدن التوابع اخلروب ،ديدوش مراد ،احلامة بوزاين ،عنيالسامرة ) ويه املدن احمليطة مبجالهتا مبارشة .
حتديد جمالت جديدة لمتصاص احتياجات مدينة قس نطينة ومن هنا جاء التفكري يف مدينة اخلروبمبجالهتا العقارية الشاسعة و ذكل ابإنشاء مدينتني جديدتني و هام عني الباي و مدينة ماسينيسا .
 وفقا دليناميكية اجملالية ملدينة اخلروب حتمت ضبط حدودها وفق الاحتياجات العقارية ملدينة قس نطينةومدينة اخلروب نفسها .
بيث تتصل حدودها اإىل واد محمي شامل .جنواب حىت الطريق الوطين  37رمق . 37رشقا لإنشاء املدينة اجلديدة ماسينيسا .غراب حىت خط السكة احلديدية .و يف عام  7777صدر قانون الهتيئة و التعمري  37/77و املؤرخ يف  7777/73/77و اذلي احتوى عىل
أدوات الهتيئة و التعمري املتضمن اخملطط التوجهييي الهتيئة و التعمري و خمطط شغل الرتبة
اذلي صادق عليه  7775و اخلاص ابجلهة الرشقية ملدينة اخلروب و توسعها حنو مركز املدينة .
ويف عام  7779صدر اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري من طرف  urbacoحسب مرسوم التنفيذي
رمق /92/79املؤرخ يف  7779/73/35و قد حتدد مجةل من دراسات أفاق التعمري لقس نطينة من خالل
اجملالت احلرضية اجملاورة لها و البحث عن جمالت عقارية جديدة للتوسع و التأكيد عىل اإنشاء مدينتني
جديدتني مضن اإقلمي بدلية اخلروب  ،فنتج عنه حتويل الفائض الساكين من مدينة قس نطينة حنو املدن
التوابع عىل وجه اخلصوص مدينة اخلروب و ذكل للس باب التالية:
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-عدم قدرة مدينة قس نطينة عىل التس يري و تنظمي جمالها مثل ظهور الحياء الفوضوية و البيوت القصديريةنفاد اجملال أو الوعاء العقاري .ازدايد الطلب عىل السكن مما اس تدعى التفكري و اإجياد جمالت جديدة قادرة عىل أن تس توعب هذا المكالهائل من الاحتياجات  ،ذلكل جاء الانطالق يف اإنشاء املدينة اجلديدة عيل منجيل ( سابقا عني الباي )
و مدينة ماسينيسا س نة  3777و الك مهنام يمتوضع مضن جمال مدينة اخلروب وجاء هذا الطرح ملا تتوفر
علية من جمالت شاسعة .
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ديناميكية جمالية مبدينتني جديدتني ابجتاه مدينة اخلروب عيل منجىل و مدينة ماسينيسا

: الاس هتالك العقاري
– مع حتديد املواقع بدقة ابلغة3727- 3775) يوحض اجملالت اجلديدة لتجمعات املتوقعة عىل مس توى لك التجمع من31 ( جدول رمق
Surface En Hectare
Localisation

site

Constantine

El aifour
Sarkina

restante
PDAU
en
vigueur

Dégagée
PDAU
En Cours

Nouvelle
Intégration

100
120

Sissaoui & gammas

339
39

Hadj baba
10ème Kilomètre

09
29
22
099

El Djeddour
Pôle Culturel
Zone équipement+ CHU

Ali Mendjeli

Extension Sud

059
329
09

Extension Ouest
Complexe Sportif
Près de l'extension Sud

09
09
002

Près du complexe sportif

El Khroub

Didouche
Mourad
Hamma
Bouziane

Ain Smara

Ext Nord-Ouest ville
nouvelle
Massinissa q2+q3
Nord ACL El Khroub
Ain n'has
Oued Hmimime
Frère Brahmia
Retba
Pos B4 ksar Kellal
Zone industrielle Retba
Bekira
El Ghirane
Zegrour Larbi
Marche (souk)
Lahmaid
Sidi Romana Zone
Industrielle
13ème Kilomètre
Total Groupement

202
50
030
39
39
302
20
399
55
0
09
03
30
059

000

09
002

2000

Total
Dégagé

Consommée
Et Attribuée

Reste

099
029

099
029

339
39
09
29
22
099
059
329
09
09
09
002

339
39
09
29
02
09
9
9
9
9
09
002

202
50
030
39
39
302
20
399
55
0
09
03
30
059
09
3050

09
09
059
329
09
09

202
50
030

30
059

9
9
9
39
39
9
20
9
9
0
09
03
9
9

2035

09
0020

302
399
55

3225  هكتار املوفرة خالل التجمع املدن حوايل هكتار اس هتلكت مهنا2717 من خالل هدا اجلدول نالحظ انه مضن
 حسب برامج السكن و التجهزيات لتلبة حاجات الساكن احلالية و يف نفس الوقت، 3775 هكتار حىت س نة
 هكتار122 الاس تجابة اىل س ياسة القضاء عىل البيوت القصديرية من داخل مدينة قس نطينة و اباتيل مل يبقى سوى
 هكتار2957  من املساحة املطلقة و املقدرة بـ3775 حىت س نة
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Localisation
Ali Mendjeli

El Khroub

Didouche Mourad

Hamma Bouziane
Ain Smara

Total Groupement
Localisation
Ali Mendjeli

El Khroub

Didouche Mourad

Hamma Bouziane
Ain Smara

Total Groupement

Site
UV 14-15-16-17-18-20
Ext UV 20
Ext Sud
Ext Ouest
Complexe sportif
Massinissa Q2+Q3
Khroub Centre
Ain N'has
Oued Hmimime
Salah Derradji
Guettar El Ayche
Retba
Ksar Kellal
POS B5
POS B4
Retba Zone Industrielle
Bekira
Ghougali
Lahmaid
Centre
Zone Industrielle Sidi
Romana
Site
UV 14-15-16-17-18-20
Ext UV 20
Ext Sud
Ext Ouest
Complexe sportif
Massinissa Q2+Q3
Khroub Centre
Ain N'has
Oued Hmimime
Salah Derradji
Guettar El Ayche
Retba
Ksar Kellal
POS B5
POS B4
Retba Zone Industrielle
Bekira
Ghougali
Lahmaid
Centre
Zone Industrielle Sidi
Romana

Nombre de logements
10430
6250
14450
00711
1
05351
451
5011
011
051
051
5511
0751
011
011
1
051
051
411
031
1

Surface des terrains en Ha
ville nouvelle Ali Mendjeli

75101
Nombre de logements
10430
6250
14450
00711
1
05351
451
5011
011
051
051
5511
0751
011
011
1
051
051
411
031
1

0400
Surface des terrains en Ha
ville nouvelle Ali Mendjeli

75101

0400

454
414
41
047
55
034
31
5
5
397
01
01
09
311
55
4
34
041

454
414
41
047
55
034
31
5
5
397
01
01
09
311
55
4
34
041

 ) يلخص الربامج السكنية يف املنجزة طريق الاجناز مع املساحات اخملصصة عرب املدن و املوقع31 ( جدول رمق
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/7املدينة اجلديدة عيل منجيل :
يف  777/73/77سلطات مدينة لقس نطينة طلبت من مكتب ادلراسات  URBACOسابقا
 CADATابلنطالق يف اجناز دراسات خاصة ابملدينة اجلديدة عني الباي من اجل اإنشاء عدد همم من
السكنات الاجامتعية.
املقاولت يف القطاع العام أطلقت برانمج  22معلية يف الإجامل ما يقدر بـــ  1171مسكن جامعي
يف س نة  7773وايل قس نطينة أعطى الضوء الخرض لبداية الشغال و اإنشاء جملس للمتابعة العمليات بقرار
رمق  73يف .7773/72/39
اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري لقس نطينة صادق مبرسوم  7779/73/35عىل اإنشاء املدينة اجلديدة
املهيلكة رمسيا بقدرة استيعاب  57.777سكن و بجم ساكين  277.777عىل مساحة اإجاملية  7577هكتار.
املدينة اجلديدة مسيت عيل منجيل رمسيا مبرسوم رئايس  3777/79/75و عني مكتب ادلراسات
 URBACOملتابعة الشغال هبا مع رشاكة مصاحل .CADASTR
نفس املبدأ يف اعمند يف الاول يف متابعة مشاريع التسلسل يف ش بكة الطرق الرئيس ية الطرق و الثانوية
و الثالثية،و ابلنس بة للمركز فاملدينة مبنية و هميلكة حول مركز رئييس و مراكز اثنوية عىل مس توى
الحياء.كام تسجل ايضا تسسلسل يف الكثافة النس يج العمراين ،كثافة عالية يف املركز وكثافة متوسطة
حول املركز الاول ،أو الرئيس يي و ضعيف حول احمليط املركز الرئييس ،تطور هده املدينة جاء بشلك
خطي أي عىل حمور الطريق ألوليئ رمق  777و من خصوصيته كثافة عالية و هو جيمع معظم نشاطات(
القطاع الثالث جتارة ،سوسو -ثقافية  ،اإدارية اقتصادية و مناطق الراحة) املوقع دو امتياز من جانب
احلرضية و البناايت مجمعة لتشلك قطب جامع للبناايت املهيلكة،املركز الثانوي جمهز خللق تاكمل بني املركز
احلرضي للمدينة مع قربه املدينة اجلديدة هميلكة ب مركز قوي دينامييك جذاب و خالق للوظائف و هو
أيضا حوض حياة مزتن وموفر للسكنات يف اإطار لئق ذو هوية.
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/2اختيار موقع مدينة عيل منجيل و تنظمي اجملال:
اإن متوضع املدينة اجلديدة عني الباي يف اإطار دراسة خمطط العمراين التوجهييي لقس نطينة  7799فان املوضع
متواجد يف جنوب غرب املدينة قس نطينة و هو مؤلف من مساحات أرايض زراعية ضعيفة املرودية.
إاقلمييا املدينة اجلديدة عيل منجيل غري مربوطة ابملركز الرئييس لولية قس نطينة ،كام تس تدير جبزء من مدينة
اخلروب وقسم أخر مهنا مبدينة عني السامرة بــــ  7577ه .
الهدف الرئييس للهتيئة احلرضية املعمتد للمدن اجلديدة يف العامل مثل بريطانيا و السويد و الرايض املنخفضة
هو التنطيق ادلقيق لنشقاق أو خلق مواقع الإقامة أو السكن يف وحدات جواريه و تكون مركبة يف
حميطاهتا من احياء يف وحدات قاعدية تسمى اجلزيرة نظراي ،لك وحدة جوارية حتتوي عىل جتهزيات متنوعة
تليب حاجيات الساكن من التعلمي و الصحة  ......اخل  ،لك وحدة جواريه جتمع عدد من الساكن
مبس توى معني من التجهزيات هبدف الاس تجابة اإىل نظام احلرص املتطابقة لتنظاميت و قوانني التعمري ،
املدينة اجلديدة تنقسم اإىل  37وحدة جواريه مرمقة من  37-77و بــ  75أحياء كربى لك يح مؤلف من 72
وحدات جواريه مركبة يه الخرى من  72وحدات قاعدية .

Rapport préliminaire « Pourquoi une ville nouvelle ? », février 1991.
. Extrait du rapport de suivi pour la DUC/cellule de suivi et de Coordination ville nouvelle Al
Mendjeli (2001), DUC, Constantine.. Direction de l’urbanisme de la construction (2003), « Les fiches
Techniques de la ville nouvelle Ali Medjeli », DUC, Constantine.
. Rapport préliminaire, « Pourquoi une ville nouvelle ? »,
URBACO, février 1991.
. Il ne fut approuvé qu’en 1998, six ans après le début des travaux.
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/3املدينة اجلديدة ماسينيسا :
اإن توضع لك مدينة ماسينيسا ابإقلمي بدلية اخلروب جاء وفقا للقرارات س ياس ية مس تقبلية هتدف حلل مشلك
التعمري عىل مس توى مدينة قس نطينة حىت املدى البعيد .
فبالنس بة ملدينة اجلديدة ماسينيسا ( كتوسع حمتي من اجلهة الرشقية ملدينة اخلروب لفك الضغط عن
اخلروب و استيعاب الفائض الساكين القادم أو احملول من املدينة الم و ابلتايل اكن الهدف ومازال يسعى
اإىل حتقيق التوازن يف ادليناميكية اجملالية ملدينة اخلروب بيث أن خمطط توسع مدينة ماسينيسا و متوضعها
مبساحة تصل اإىل  212هكتار و قد انبثقت عن املرسوم الرئايس  3777/332لتوفري  71977مسكن
الاحتواء ما يعادل  771.977ساكن مبساحة ترتبع عىل  212هكتار بتارخي . 3777/79/75

جدول رمق ( ) 39تطور مساحات اخلروب ابلتطابق مع الإحصاءات الرمسية .
الفرتة
املساحة

7711-7711

7791-7711

7779-7791

3775-7779

 39.5هكتار

 372هكتار

277+232

7177

املساحة املس هتلكة
7.52
الاس هتالك
الس نوي
معدل المنو

2.37

 72.23هكتار 17
7.21

% 5.37

206

717

مالحظة

تضاعف ب  72مرة

الفصل الثالث  :مدينة قس نطينة واملدن التوابع جمال متناسق ،مشرتك و ديناميكية جمالية موهجة حنو مدينة اخلروب

خالصة الفصل
اإن مرشوع  PDAUللك من قس نطينة و املدن التوابع  (،اخلروب ،احلامة بوزاين ،عني السامرة
،ديدوش مراد ) أو التكتل املس تقبيل (قس نطينة الكربى) اذلي يأخذ شلك اخملطط التنظميي همدد ابن
يأخذ صفة الوثيقة العمرانية بدون ترمجة عىل ارض الواقع  ،لن التنظاميت و التوجهيات اليت يتضمهنا يه
مجةل من التعلاميت و العمليات املربجمة ،أين حدود التخطيط و التنظمي العمراين لها مؤهالت تنظميية كام أن
القدرات العقارية املتوفرة من خالل  PDAUاملراجع . 3772جيب أن توجه من اجل خدمة الهداف
ا إلقلميية و القطاعية املذكورة مضنه و ليس لتلبية املطالب بشلك عشوايئ يف اس هتالك العقار و اجملالت
اليت ترتمج خبلق عدم التوازانت و املشالك اليت تؤثر عىل الهيلكة الاجامتعية و الاقتصادية .
اإن هذه التجربة البس يطة املتضمنة هذا البحث تأكد بأنه ل جيب حتديد اخملطط التوجهييي للهتيئة و التعمري
ببعض المور البس يطة لهتيئة العمرانية بدون النظر يف التطور الاقتصادي و القطاب الاقتصادية مثل
قطب الصناعات الصيدلنية ،املدينة اجلامعية ،اجلرس العمالق "صاحل ابي" ،الطريق رشق –غرب و
املشاريع الكربى جيب أن تكون مهتيئة من اجل اس تقبال التجهزيات مع ذمج خمتلف الوظائف احلرضية
املمكةل بني املعيار العلمي يف اجلامعات و أيضا يف امليدان الاقتصادي و الاجامتعي .
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خالصة الباب .
اإن مرتو بولية مدينة قس نطينة حسب موقعها الاسرتاتيجي منطقة عبور و حمو اتصالت جد هام حنو
املدن الكربى ( العامصة ،سطيف،عنابة،سكيكدة،ابتنة ) حيمت الاخد بعني الاعتبار خصوصية التكتل
القس نطيين ،اذلي هو مركب من اجل لس تجابة مجليع املتطلبات ،لنه يعمتد عىل المنو و التطور املشرتك
واملتاكمل مع توزيع متنامغ ومتوازن خملتلف النشاطات و التجهزيات عىل اكمل اجملال املدروس.
من خالل املرحةل الوىل و الثانية دلراسات مراجعة اخملطط التوجهييي لهتيئة و التعمري اخلاص مبدينة
قس نطينة و مجموع املدن التوابع ،اكن هناك تشخيص مقارابت للقدرات و املشالك املتوقع مواهجهتا و
الصيغة الولية لتوهجات الكربى من منظور حتديد مبادئ المنو و تطور الهتيئة العمرانية للمجال املدروس،
ذلكل حولنا حتديد مجةل من أفاق التطور.
أفــــــاق الـــتـــطور:
مبا أن اخملطط التوجهييي للهتئية و التعمري يه وثيقة التخطيط اليت تثبت و ترخس التوهجات الساس ية لهتيئة
اجملال احلرضي ( املدن التوابع  +مدينة قس نطينة) للمدة الزمنية القادمة  75س نة مبا يتطابق و مبادئ
 SNATحىت س نة . 3727
 احملافظة عىل التوازن بني التوسعات احلرضية العمرانية ،و النشاط الزراعي و تطوير خمتلف النشاطاتالاقتصادية  ،ترقية اجملالت الغابية واحلفاظ عىل املواقع الطبيعية .
 حيدد التوهجات العامة لرتبة أو املواقع و التجهزيات الكربى و املشاءات الفنية القاعدية و املهيلكة .من اجل هدف ضامن تنظمي متناسق للمجال متاش يا مع إالطار الس يايس و الهتيئة العمرانية .
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اخملطط التوجهييي لهتيئة و التعمري لتكتل البدلي حيدد الهداف الكربى لهتيئة و التعمري مضن قواعدأساس ية كربى .
 احلفاظ عىل التوازن( احلرضي – ريفي)الاخد بس بان التمنية املس تدامة الرتخيص لمنو املدينة مضن جتمعات الثانوية و املش تات مع احلفاظ عىل اجملالت الطبيعية .التسهيل يف اس تقبال الساكن مع توفري لك الرشوط املتوازنة السامح خبلق أماكن نشاطات تمكيلية مع أساس يات احلفاظ عىل لبيئة . حماربة أخطار الطبيعة التحمك يف الامتداد احلرضي مع أفضلية اإماكنية جتديد تنظمي املدينة نفسها يف اإطار التمنية املس تدامة -.اإعادة اإحياء الوسط الريفي
تقيمي املمتلاكت الثقافية يف اإطار التمنية الس ياحية املس تدامة حامية اجملالت احلساسة مثل الينابيع و الش بكة الهيدرولوجية طبيعية.اإن هذه الهداف ليس ابلسهل التحمك و لوصول اإلهيا و تطبيق لك ما تقتضيه قوانني العمران.
حيث الس ياسات القيادية أو الرايدية ليس بيدها سوى الوصول اإىل حلول عامة يف اإطار العرصنة النقطية
 ،ذلكل جند أن التكتل يف الس نوات الخرية تدعمي من اجل التحمك يف المنو العمراين  .و اتمني و تسهيل
التحمك يف التنقالت بني املدن امخلس .
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حتسني تنقالت الساكن عرب و الوسائل امجلاعية وذكل خلق طرق الربط بني الحياء الكربى و الصغرىحتسني و اإعادة تقيمي املساحات العامة و مناطق النشاطات توفري السكن ذو طبيعة متنوعة لتلبية الاحتياجات و التحمك يف اس تغالل اجملال.البحث عن توازن التجاري بني املركز و اجملالت احمليطة . تشجيع الاذماج احلرضي ل إالحياء اجلديدة مع التأكيد عىل النشاطات التجارية اجلوارية  ،حتسني ظروفاحلياة و التقليل من جحم التنقالت ابلتفريق بني مناطق العمل و السكنات .
 خلق رزانمة مراجعة أتوماتيكية هبدف التأكيد عىل الطلبات مع الساكن املزتايدين  ،السكن  ،النقلحضائن الطفال ـ ترفيه ـ معاجلة النفاايت ـ املزنلية ـ نوعية اجملالت العامة و البيئة احلرضي العمرانية
الطبيعية .
أهــم التدخالت الكربى لهتيئة و التطوير :
اإن اإعادة تركيب اجملال ( احلرضي ملدينة قس نطينة و مدهنا التوابع ) يف اإطار مرشوع  ، PDAUجيب أن
نؤكد عىل القواعد الساس ية التالية :
هيلكة التجمعات السكنية لقس نطينة مع الخد يف احلس بان حمتوى البعد ا إلقلميي خاصة التأثري عىل
البدلايت اجملاورة لولايت التالية ( ميةل ـ سكيكدة ـ قس نطينة ـ أم البوايق ) ،بيث ساكن هذه البدلايت
اجملاورة حلدود ولية قس نطينة متأثرون ( ابلتدفق املس متر حنو هذا القطب) كام أن التدخل عىل مس توى
اخملطط مضاعف ذو اجتاهني من اجلانب ا إلقلميي و الخر من اجلانب القطاعي مع الرتكزي عىل الش بكة
ا إلقلميية لطرقات و متركز النشاطات الاقتصادية و التخفيف من حدة املركزية و التأكيد عىل الس ياسات
القطاعية هبدف تفعيل الوسائل عىل خمتلف املس توايت ( حميل ـ مركزي ـ مابني البدلايت ـ مابني املدن)
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 تطوير الهيالك القاعدية الكربى لالتصالت ( السكة احلديدية ـ الطرق ـ الهاتف )....الرتكزي عىل التجهزيات الكربى داخل القطاب احلرضية بـ هدف خلق حضائن للمؤسسات الصغرى . خلق مساحات خرضاء للراحة و يف نفس الوقت حامية البيئة .تقيمي املدن احمليطة احلالية بـهدف تركيب املدن من انحية الوظيفية املتحركة حىت تكون لها ماكنة يف النظام حتديد اإعادة هيلكة التجمعات السكنية احلالية هبدف اقتصاد اجملالت الزراعية و الطبيعية مع حتديدالتوسعات احلرضية .
الرتش يد و التنظمي يف اس هتالك الطاقة الكهرابئية و الغاز و خاصة ابلنس بة لتوفريها عىل مس توىاملش تات
خمطط الهتيئة املقرتح جيب احرتام املبادئ التالية:
*حامية الوساط الزراعية و املشجرة مع الاخد بعني الاعتبار البعد البييئ يف الربانمج و خمطط التمنية
(الفضالت مزنلية  ،تلوث جوي ،النظافة .) ...
* اس تغالل عقالين جملالت الزراعية من اجل اإنتاجية و مرد ودية عالية .
*حامية و اإعادة تقيمي املواقع الثرية الس ياحية و ذكل خبلق مناطق اس تقبال و جاذبية لساكن.
*حامية و هتيئة الوداين و النقاط املائية من التدخالت البرشية ( هذا املبدأ من اجل حامية اجملالت الطبيعية
املتنوعة يبقى مطابق للتوهجات الساس ية للهتيئة ا إلقلميية بــ خمتلف و سائل و أدوات الهتيئة ا إلقلميية
. SNAT – SRAT-PAW - PDAU
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الفهرس
الشـــــــامل

GRILLE THEORIQUE
DES
EQUIPEMENTS
Horizon 2030

SNAT

- INTRODUCTION
La préparation des équipements est actuellement faite soit par les Bureaux d’études
d’Urbanisme en adaptant une ancienne grille d’équipements, doit directement par les
différents secteurs en fonction
des besoins ressentis et des contraintes de gestion des
projets.
Il en résulte des régularisations préjudiciables à la desserte de la population, dans
l’implantation des équipements, et une sous utilisation du potentiel de structuration de
l’espace urbain par les équipements Les équipements jouent, en effet, un double rôle ;
d’une part, ils assurent directement la satisfaction de certains besoins et d’autre part, s’ils
sont convenablement regroupés, ils peuvent constituer des centres, éléments essentiels de
l’animation et de la structuration urbaine. Il a souvent été constaté que les équipements
nécessaires à la création d’un centre existaient mais qu’ils étaient implantés de telle sorte
qu’ils ne pouvaient que jouer le rôle d’une collection d’équipements ne permettant pas
l’émergence d’un nouveau centre animé.
Ces constats ont conduit le MATUC à initier cette étude confiée au CNERU, avec pour
objectif :
- d’assurer la meilleure desserte possible de la population, en tenant compte des
contraintes économiques de fonctionnement des équipements.
- maximiser les effets structurant des équipements par un groupement adéquat.
Pour une application plus facile et une meilleure adaptation aux besoins au lieu de
proposer une seule grille, le CNERU a élaboré quatre grilles théoriques d’équipements et les
schémas des grilles correspond à des types de villes les plus représentatifs du système urbain
algérien, tel que le CNERU a pu les déterminer par analyses caractéristiques des préperspectives de l’avant projet du Schéma National d’Aménagement du Territoire pour l’an
2000.Le travail présenté organise, en une série de grilles théoriques. L’ensemble des grilles
sectorielles qui ont été recueillis par le CNERU auprès des Ministères concernés.
La maximisation des effets structurant des équipements et le niveau de desserte
optimale est obtenu par une organisation de la ville en unités fonctionnelles hiérarchisées ;
unités de base ; unité
de voisinage, quartier etc… Chaque unité regroupe des
logements et les équipements nécessaires pour assurer un certain niveau de service pour les
unités d’une certaine taille, constituer un centre ville. Les équipements exceptionnels et non
répétitifs ne sont évidemment pas pris en charge par la grille.
Une esquisse de grille théorique des équipements puis un avant projet ont été
communiqués aux départements ministériels concernés pour avis, remarques et compléments
d’infirmations. Les éléments ainsi recueillis ont permis d’enrichir l’avant-projet de façon à
produire ce projet de grille théorique des équipements.
METHODOLGIE DE L’ETUDE
Au plan méthodologique, la démarche a consisté en la mise en œuvre de deux
principes ; hiérarchie et cumul qui permettent d’étudier la cohérence tant aux plans intra,
qu’inter urbains.
Le premier principe est celui de la hiérarchie, il est expliqué aussi bien aux équipements
classés selon leur nature et leur niveau de service qu’aux unités urbaines organisés selon leur
taille et leur fonction. Le but de ce principe est d’assurer dans la ville, à travers la mise en
relation des niveaux de service des équipements de la taille des unités urbaines.
Le deuxième principe est celui du cumul, il s’applique : Au plan intra urbain par le
cumul dans le centre de chaque unité urbaine de taille supérieure des équipements déjà
programmés dans les unités
de taille inférieure. L’unité de voisinage, composée de
plusieurs unités de base auxquels s’ajoutera dans une unité de base les équipements de

voisinage. Il en ira de même pour le quartier qui cumulera
les équipements des
unités de voisinage et verra apparaître les équipements les équipements de quartier, etc…
Au plan inter urbain par la prise en charge des besoins des villes de taille inférieure
dans la ville de taille supérieure. Cette dernière centralisant les équipements dont le seuil
d’apparition ne peut se justifier par la taille des populations desservies par les villes de taille
inférieure. Des besoins de ces populations seront donc satisfaits au niveau de la ville de taille
supérieure qui joue son rôle de « centre » pour certains équipements. Cependant, des villes
dont la taille ne justifie pas l’apparition de certains équipements (seuil d’apparition non
atteint) peuvent se voir doter de ces équipements pour des raisons de rayonnement spatial et
d’équilibre régional.
Le principe du cumul a pour but d’éviter la séparation entre la fonction de desserte et
la fonction de centre des unités urbaines dont les rayons d’influence sont dépendants du
niveau d’équipements et
des villages dont certains grands équipements sont destinés à
desservir des périmètres qui dépassent ceux des agglomérations (rayonnement régional de la
ville).
Les grilles théoriques d’équipements ne sont en fait jamais limitatives ou définitives.
Leur caractère évolutif est intimement lié au caractère évolutif, même des sociétés et des
espaces. Elles doivent être utilisées pour ce qu’elles sont : un document de référence pour la
programmation des équipements urbains.
4 – PRINCIPE DE HIERARCHIE ET DE CUMUL
LE PRINCIPE DE HIERARCHIE
Il s’applique aux équipements, aux unités spatiales et aux villes.
Les équipements peuvent être subdivisés en deux grandes catégories, selon le caractère
du service.
- En équipements de base pour les équipements qui répondent à des besoins quotidiens,
ou fréquents (Equipements scolaires, sportifs, commerciaux, soins primaires…).
- En équipements de haut niveau : pour les équipements répondant à des besoins rares,
spécialisés, particuliers etc… (hôpitaux spécialisés, équipements juridiques, certains
équipements commerciaux, administratifs etc…).
L’ensemble des équipements, selon leur nature, peuvent être classés sur une échelle de
niveau de service. Le niveau de service, et la capacité déterminant les seuils d’apparition,
des équipements exprimés en volume d’habitants ou de logements à desservir.
Plus ils se
positionnent au bas de l’échelle, plus ils répondront à des besoins fréquents, et plus les
seuils d’apparition seront bas.
A l’inverse, les équipements devant satisfaire des besoins
moins fréquents ou spécialisés, auront des seuils d’apparition élevés correspondent aux
conditions de rentabilité économique.
Les unités spatiales composant la ville à travers le modèle de structuration peuvent être
ordonnées suivant leur taille :
- unités de base
- unités de voisinages
- groupement d’unités de voisinages
- quartiers
- groupement de quartiers
La dimension des unités spatiales varie selon le type de ville.
Leur taille correspondra au rayon d’influence de la fonction. L’importance de la
fonction de centre induite par l’implantation des équipements sera dépendante du degré de
concentration des équipements dans l’unité notamment, des équipements de haut niveau qui
rayonnent sur des volumes de population importants.

Plus l’unité concentre cette catégorie d’équipements, plus elle joue un rôle central, et
plus elle est importante. Plus son rayon d’influence sera de faible importance, plus elle sera
de petite taille, et jouer un rôle de desserte quotidienne des populations résidentes.
Les villes sont classées selon leur taille, les volumes respectifs de population appellent
une quantité et un niveau d’équipements.
Par exception, quelques équipements considérés comme nécessaires, ont été retenus
même lorsque le volume de population ne justifie pas théoriquement ces équipements.
L’application de ce principe aux équipements et aux unités urbaines a pour but
d’établir une relation de cohérence entre le rayon d’influence des unités et les seuils
d’apparition des équipements.
Il permet d’équilibrer les fonctions des unités avec
leur taille, de même d’équilibrer la taille des ville avec leur niveau d’équipement.
LE PRINCIPE DE CUMUL.
Il s’applique aux unités urbaines, et aux villes. A partir d’un certain niveau, les unités
et les villes jouent à des degrés divers un pôle central, mesure par leur rayon d’influence.
Ce principe veut que chaque unité – ou que chaque ville de taille supérieure cumule
les équipements programmés dans l’unité ou la ville de taille inférieure.
Ce principe a pour but d’éviter la séparation entre la fonction de desserte, et la fonction
de centre – unités du des villes, faute de quoi les populations résistantes dans les unités ou les
agglomérations urbaines qui assurent une fonction de centre devraient se déplacer dans les
unités ou les villes qui disposent des équipements de desserte, ce qui déséquilibre
l’organisation intra et inter urbaine.
5 – CATEGORIE DE VILLES
Pour l’élaboration de cette grille, il nous fallu différencier les villes en plusieurs
catégories plus ou moins homogènes. Le critère de base est celui de l’importance de la
population qui nous donne une taille de ville. La taille de la ville est un indicateur facile à
manier et pour lequel l’implantation est disponible. Les ratios d’équipements ont été évalués
sur la base du critère de volume de population, opérationnel pour les équipements de base.
Les ratios d’équipements ont été évalués sur la base du critère de volume de population,
opérationnel pour les équipements de base. Les ratios d’équipements d’un haut niveau
de
service devront être corrigés en fonction du rang administratif ou du rôle particulier que peut
jouer une ville dans un ou plusieurs domaines.
En effet, la taille de la ville est souvent en relation avec les poids de celle-ci dans
l’armature urbaine, mais cette relation n’est pas systématique. Des villes de très petite taille
ont été prises en compte pour l’élaboration du SNAT, notamment pour leur rôle de chef lieu
de wilaya En fonction de la taille de la population agglomérée, cinq catégories de villes ont
été retenues, dont la ville moyenne définit le type. Ce qui nous donne les types de villes
suivants :
- ville de 12.000 habitants dont la grille s’applique de 5.000 à 25.000 habitants
- ville de 25.000 habitants dont la grille s’applique de 25.000 à 50.000 habitants
- ville de 100.000 habitants dont la grille s’applique de 50.000 à 150.000 habitants
- ville de 100.000 habitants dont la grille s’applique de 150.000 à 250.000 habitants
- ville de 100.000 habitants dont la grille s’applique de 250.000 à 350.000 habitants
Les quelques villes de plus de 350.000 habitants constituent des cas particuliers pour
Lesquels une grille spécifique à chaque ville devra être élaborée.

6 – BASES ET HYPOTH7SES DE TRAVAIL
DEMOGRAPHIE
La structuration démographique, dépendant des comportements de natalité et de
mortalité des populations, est souvent liée au niveau de développement de la ville.
Constat a été fait, que plus la ville est développée, urbanisée, plus le taux de croissance
naturel a tendance à baisser. Compte tenu de cette hypothèse, une structure démographique
profilée à ‘horizon 2000 a été adaptée à chaque ville type. L’objectif est une évaluation plus
conforme des besoins en équipements scolaires qui sont directement déductibles du volume
d’enfants à scolariser.
En pourcentage de la population totale, nous avons respectivement pour les 6-12 ans
(A.E.F*), 13-15 ans (E.F*) et les 16-18 ans (secondaires).
- ville type 12.000 habitants : 18,99 % 7,50 % et 3,3 %
- ville type 35.000 habitants : 16,10 % 6,58 % et 3,1 %
- ville type 100.000 habitants : 16,01 % 6,53 % et 3,1 %
- ville type 200.000 habitants : 15,33 % 6,28 % et 2,5 %
Le pourcentage de population concernée par la scolarisation sera en moyenne
respectivement de 16.60 %, 6,72 % et 3,14 pour les trois cycles de l’enseignement.
* A.E.F = Annexe d’Enseignement Fondamental (1er et 2ème cycles)
* A.F = Enseignements Fondamental du 3ème cycle.

LOGEMENTS
Le T.D.L moyen de 7,35 arrête par la planification à l’horizon 2030 a été appliqué.
Les seuils d’apparition des équipements exprimés en volume de population a été calculé sur
cette base.

ACTIVITE
Les besoins en emploi ont été évalués sur la base du taux d’occupation de 22 % estimé
pour l’horizon 2030 dans le SNAT, ils ont été traduits en besoins de surface.

OCCUPATION DE L’ESPACE
Des ratios de surface donnés en mètre carré par habitant ont servi de base à
l’estimation des besoins en surface par nature à l’échelle de la ville.
- Habitat : Le ratio global habitat par ville type est déduit du tableau et du graphe de
relation entre densité brute et densité nette.
- Equipements : Le ratio global d’équipement est déduit pour chaque ville type de
sa grille théorique.
En régie générale le rapport surface foncière équipement, surface plancher habitat
doit être de
0.4 à l’échelle de l’unité de base.
- Activité : 66 emploi/ha dans les micros zones d’activités qui font 3 à 5 hectares soit
150 m² - 2000m²/emploi.
Un taux d’emploi induit par les équipements a été évalué » de façon indicative. C’est
l’emploi nécessaire du bon fonctionnement des équipements conformément aux
orientations des ministères concernés et aux constats faits lors des enquêtes.
- Voirie : En l’absence de normes, une formule empirique extraite d’un document
traitant des consommations d’espace par les équipements (CNERU) a été appliquée.
Elle a l’avantage de permettre une estimation rapide des besoins en voirie et de les
inclure dans l’estimation globale. La logique de la démarche est la suivante :
 Au dessus de 400 logements, la voirie n’est pas évaluée. Elle est censée être
comprise dans l’opération (voirie tertiaire)

 Au dessous de 400 logements, le ratio est de 5m²/logement additionnel ;
toutefois
les 25 m²/logement constituent un maximum strict pour
l’ensemble voirie secondaire et primaire induits
En régie générale le rapport voirie/espace libre ne doit pas dépasser les 50 %.

Infrastructures :

Pour l’ensemble des autres infrastructures, notamment les
emprises de transformation ratio de 3,5 m²/habitation a été retenu.
- Espace vert et réserves : Un ratio moyen de 10 à 15 m²/habitant est
généralement admis. Nous l’avons appliqué comme un minimum dans la plus grande ville, et
nous l’avons augmenté progressivement jusqu’à la plus petite ville de manière à leur
permettre de disposer des réserves satisfaisante pour admettre une future croissance urbaine,
qui peut aller jusqu’à doubler le volume de population, tout en réservant le minimum de 10
m² d’espace vert par habitant.
-

GROUPEMENT DE QUARTIERS : 72.000 Habitants / 9.800 Logements
Surface
unitaire (m²)
Lycée 1000
22000
Technicum 1300 élèves
30000
CPP 400
140000
Hôpital 140 lits
9000
Polyclinique (+1/21*
2250
Foyer pour personnes âgées
4000
Salle OMS II (1000)
7000
Salle de sport spécialisée 540 X 20)
1800
Piscine 25 m couverte
2000
Stade 6/8 couloirs
30000
Cinéma (500) ou (2 x 250)
1400
Hôtel des postes hors classe
1200
Central téléphonique
24.000
Centre de paiement
700
Siège APC
2600
Organisation de masse
1500
Commerce et service spécialisés
6000
TOTAL
137.990
* Il faut une polyclinique pour 48.000 habitants.
Equipement

Ratios
m²/habitant
m²/logement
0.305
2.245
0.416
3.061
0.194
1.428
0.125
0.918
0.031
0.229
0.055
0.408
0.097
0.714
0.025
0.184
0.027
0.204
0.416
3.061
0.019
0.143
0.016
0.122
0.033
0.244
0.010
0.071
0.036
0.265
0.020
0.153
0.083
0.612
1.910
14.076

Emploi
Induit
75
400
50
10
10
10
30
02
18
02
10
45
240
10
100
10
300
1332

VILLE DE 300.000 habitants / 41.000 logements
Equipement
Université + équip. Spécif.
Institut technologique
Ecole de sourd I
Ecole de jeunes aveugles
Pouponnières
Foyer pour enfants assistés
Foyer P/enfants handicapés
Hôpital 400 lits ou (2x200)
Etablissement de rééducation
Etablissement de prévention
Piscine 50 m
Stade 8/9 couloirs
Auberge 30 lits
Cinéma, théâtre
Maison de la culture
Salle d’exposition, Musée
Bibliothèque
Hôtel 300 lits
Siège Daïra ou Wilaya
Sûreté de Daïra ou Wilaya
Tribunal
Hôtel des postes classe excep.
Central téléphonique
Gestion des Infrastructure,
drection adm. et divers
(BMO, sec. Sociale…)
Protection civile
Commerces spécialisés,
banques et assurances
Abattoirs, Halles, Aires de
Stockage

Surface
unitaire (m²)
30000
30000
5500
5800
5000
6000
60000
25000
5000
1500
5000
60000
900
2500
10500
20000
2665
10200
5000
1200
3000
1400
2400

Ratios
m²/habitant
m²/logement
0.100
0.732
0.100
0.732
0.018
0.134
0.019
0.141
0.016
0122
0.020
0146
0.200
0.463
0.083
0.610
0.016
0.132
0.005
0.036
0.016
0.122
0.200
1.463
0.003
0.022
0.008
0.061
0.035
0.256
0.066
0.488
0.009
0.065
0034
0.249
0.016
0.122
0.004
0.029
0.010
0.073
0.005
0.034
0.008
0.058

Emploi
Induit
800
120
50
50
140
55
50
450
100
50
18
03
10
06
50
10
15
30
100
50
100
45
10

6000
20000

0.020
0.066

0.146
0.488

200
300

2000

0.066

0.488

600

70000

0.0233

1.707

50

Cimetières

600000

2.000

14.634

02

Grand equipments

100000

3.333

24.390

-

TOTAL

2017185

6.718

49.196

3464

فهرس اخلرائط و اخملططات
الرمق
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عنوان اخلريطة
والية قس نطينة مضن االإقلمي الشامل الرشيق للجزائر
مدينة قس نطينة اإحداثيات املوقع
الاحندارات ملدينة قس نطينة
اجتاهات توسع حسب خمطط اكلزات 0621
اجتاهات التوسع حسب اخملطط العمراين التوجهيي 0690-0692
اجتاهات التوسع حسب اخملطط العمراين التوجهيي 0683
مدينة قس نطينة التوسع العمراين 3111-0829
والية قس نطينة التقس اميت االإدارية 0652
والية قس نطينة التقس اميت االإدارية 0680-0690
قس نطينة و املدن التوابع من منظور جغرايف
قس نطينة و امتداد املدن التوابع اخلروب-ديدوش مراد –عني السامرة – احلامة بوزاين .
مدينة اخلروب ابلنس بة للمدينة الم طبوغرافية مدينة اخلروب
مدينة احلامة بوزاين ابلنس بة للمدينة الم طبوغرافية مدينة احلامة بوزاين
مدينة عني السامرة ابلنس بة للمدينة الم طبوغرافية مدينة عني السامرة
مدينة ديدوش ابلنس بة للمدينة الم طبوغرافية مدينة ديدوش مراد
حتديد كثافة ساكن والية قس نطينة ملعرفة نطاق املدن التوابع 3118
معدل المنو الساكين 0699/0622
معدل المنو الساكين 0689/0699
معدل المنو الساكين 0668/0689
معدل المنو الساكين 3118/0668
توقعات احتياج املساحة للسكن عىل املدى احلايل 3105-3101
توقعات احتياج املساحة للسكن عىل املدى املتوسط -البعيد 3121--3105
توقعات احتياج املساحة لتجهزيات عىل املدى احلايل 3105 -3101
توقعات احتياج املساحة التجهزيات عىل املدى –املتوسط -البعيد 3121-3105

ما بني الصفحتني
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فهــــــــــــــــــــــرس الصــــــــــــــــــــــور
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عنوان الصورة
سريات القدمية
معركة لالحتالل الفرنيس عند أصوار املدينة قس نطينة
موقع مدينة قس نطينة مضن شامل رشق اجلزائر
انكسار الوحدة الطبوغرافية للمدينة من اجلهة الشاملية الرشقية.
اخلوانق احمليطة بواد الرمال
سهول احلامة بوزاين
اخملازن بقس نطينة بتارخي  /13جانف 0601/
شارع اخلياطني
شارع احلدادين
س يطرة الهيود عىل حرفة احليل
يح اجلزارين العرب
قس نطينة س نة 0822
مدينة قس نطينة عش ية احتاللها يف  12أكتوبر 0829
الطريق الوطين يف العهد الفرنيس  0600م طريق العريب بن هميدي حاليا
الثكنة العسكرية س نة  0619م القصبة (قس نطينة).
الكدية قبل التسوية
الكدية بعد تسوية
يح املنظر امجليل
ضاحية ابب القنطرة
ضاحية املنصورة
المنط العريب داخل المنط الوريب
يح بودراع صاحل و يح بن الرشيق.
يح املنظر امجليل حاليا
يح عبد احلفيظ بوالصوف
يح 31اوت  ،يح حسان بوجنانة ،ويح  15جويلية
توضيح الحياء و توسعاهتم ملدينة قس نطينة
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اس مترار منو املدينة حنو اجلهة اجلنوبية الرشقية بني يح سيساوي و يح القامص
جرس س يدي مس يد
جرس س يدي راشد
جرس ابب القنطرة:
جرس الشالالت
ابي اجلرس العمالق يف مرحةل الاجنازجرس صاحل
اجلرس بعد الاجناز
عرابت التلفرييك قس نطينة
الرتام واي
اخملطط رميوند انوين عام0633
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عنوا ن املنحىن
منحىن التطور العددي لساكن مدينة اخلروب
منحىن التطور العددي لساكن مدينة عني السامرة
منحىن التطور العددي لساكن مدينة ديدوش
منحىن التطور العددي لساكن مدينة احلامة بوزاين
منحىن التطور العددي لساكن مدينة قس نطينة
منحىن تطور نس بة الفئات العمرية ملدينة قس نطينة و املدن التوابع
مثلث التشتت خملتلف أنواع التجمعات يف املدينة قس نطينة و املدن التوابع
منحىن تطور معل المنو الساكين ملدينة قس نطينة و املدن التوابع
تأثري التغريات الساكنية عىل اس هتالك الاحتياطات العقارية لقس نطينة
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الكتب:

 - 1محمد الهادي لعروق :مدينة قس نطينة "دراسة يف جغرافية العمران" ديوان املطبوعات اجلامعية ،الساحة
املركزية بن عكنون  ،اجلزائر العامصة.)CENAL.ALGER(،0680
 -3صاحل فليح حسني الهييت ،تطور الوظيفة السكنية ملدينة بغداد الكربى  0691-0651مطبعة دار
السالم ،الطبعة الوىل ،بغداد ،العراق .0692
 -2د :صربي فارس الهييت ،صاحل فليح حسن :جغرافية املدن ،جامعة بغداد ،العراق .0682
 -0د :عبد الفتاح وهيبة :يف جغرافية العمران ،دار الهنضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،ص ب
.0692 ،906
 -5د :صباح محمود محمد :مدينة احلةل الكربى ،وظائفها وعالقاهتا ا إالقلميية دراسة يف السس اجلغرافية
للتخطيط احلرضي وا إالقلمي  ،مكتبة املنار الطبعة الوىل ،بغداد العراق.0690 ،
9د:محمد أمين عبد اجمليد ضيف ،الثورة الرمقية وتغيري املبادئ الساس ية للتخطيط العمراين،جمةل املدينة
العربية العدد ،001سبمترب ،أكتوبر  ،3113تصدر عن منظمة ادلول العربية.
 /IIرسائل املاجس تري:
 -0فؤاد بن غضبان مذكرة لنيل شهادة املاجس تري يف الهتيئة العمرانية  ،حتت إارشاف عبد الوهاب لكحل
بعنوان املدن التوابع حول مدينة قس نطينة حتوالهتا  ،أدوارها و وظائفها  ( .مذكرة ماجس تري غري
منشورة)،
 -3رساج محمد اإلياس ،املركزية التجارية و تراتب الحياء ابلنطاق الغريب ملدينة قس نطينة ( ،مذكرة ماجس تري
غري منشورة) ،قسم الهتيئة العمرانية ،مارس .3113
 -2بوقبس نذيرة :التحصيصات السكنية يف اجلزائر ،معاجلة ورؤية للمس تقبل دراسة لبعض الامنذج يف مدينة
قس نطينة ( ،مذكرة ماجس تري غري منشورة) ،قسم الهتيئة العمرانية ،جوان3112
 -0منول مسعود :تقيمي اخملاطر البيئة للمنطقة احلرضية ،مثال مدينة قس نطينة ( ،مذكرة ماجس تري غري
منشورة) ،قسم الهتيئة العمرانية ،جوان .3110
 -5ليفة أس يا :تطور أنظمة اإنتاج العقار احلرضي ببدلية قس نطينة ( ،مذكرة ماجس تري غري منشورة) ،قسم
الهتيئة العمرانية.3110 ،

 IIIمذكرات التخرج: -0عايدة جغار ،صديق مصطفى انعاكسات س ياس ية السكن عىل االإنتاج السكين وترقيته ،حماوةل لتقيمي
نوعية اجملاالت السكنية ابجلزء اجلنويب الرشيق ملدينة قس نطينة( ،مذكرة خترج) ،قسم الهتيئة العمرانية،
سبمترب 3111
 -3وس يةل بن قارة مصطفى وسهام عزابوي ،اس هتالك الساكن والصناعة للمياه يف والية قس نطينة( ،مذكرة
خترج) ،قسم الهتيئة العمرانية ،سبمترب .3110
 -3دابش ربيعة ،محود نعمية ،محودة مسرية اإشاكلية التنظمي اجملايل حل المري عبد القادر ،قس نطينة (،مذكرة
خترج) ،قسم الهتيئة العمرانية ،سبمترب .3111
النصوص القانونية:
 املرسوم التنفيذي  36/61املؤرخ يف  10ديسمرب  0661للهتيئة و التعمري. -املرسوم التنفيذي  522/60املوافق لـ  38ديسمرب  ،0660املتضمن حدود املدينة والقطاعات العمرانية هبا.

:  املصادر و املراجع ابللغة الجنبية-3
Thèses d’état :
1- Amirech Hamza : l’eau, le substrat, la tectonique et l’anthropisation dans les
phénomènes érosifs du tell Nord Constantinois, Thèse d’état, science de la terre
2001.
Documents :
- Monographie de wilaya de Constantine, direction de la planification et de
l’aménagement du territoire, 2000.
-Monographie de wilaya de Constantine, direction de la planification et de
l’aménagement du territoire, 2007
- Les migrations internes inter – communal à travers les résultats exhaustifs du
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امللـــخــــــص:
اإن المنو العمراين املتسارع يف اجلزائر  ،يؤثر اليوم عىل أشاكل منو املدن بتوسعات تسعى لتلبية حاجيات و
متطلبات الساكن مما يؤدي اإىل اس هتالك اكرب للعقار .
نالحظ اليوم توسعات يف حميط املدن الكربى مبساحات شاسعة أكرث فأكرث و اليت تؤدي اإىل تشكيل جمال
حرضي متضامن و متعايش مع املدينة الم .
قس نطينة عىل غرار املدن اجلزائرية الكربى عرفت يف العرشينيات الخرية نس بة منو ساكين كبري جدا ،و اثر
هذا الخري عىل تطورها العمراين و عىل املدن التوابع اليت أصبحت تشلك حزام لها .
ادن قس نطينة يف حزيها اجملايل املس هتكل  ،تعرف توسع يف حميطها ابجتاه الربع مدن التوابع اليت تتواجد يف
حميطها املبارش اذلي ال يتعدى  31لكم  ،و بصفة جد مركزة خاصة حنو مدينة اخلروب و أيضا عني
السامرة  ،احلامة بوزاين و ديدوش مراد  ،وكام أكدان يف حبثنا هذا تبقى مدينة اخلروب املس تقطب الول
لساكن املدينة الم و بدينامكية جمالية هميلكة مبدينتني جديدتني هام عىل التوايل مدينة عيل منجيل  ،ومدينة
ماسينيسا .
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