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  املقدمة                         
التخلف ، العزلة ، التهميش ، مصطلحات تطلق بشكل واسع على األوساط اجلبلية و الريفية هذه الظاهرة اليت  

موارد يف تقص  ة،واالقتصادية و االجتماعيتربز حالة التدهور و التأخر الكبري احلاصل يف خمتلف ااالت التنموية 
 و نتج عنهالتهميش و العزلة والتخلف ،  الناجتة عناستمرار املعاناة الشبه الدائمة لسكان املناطق الريفية مع السكان 

 و االتصاالت ،التكوين التأطري ملختلف اخلدمات و املرافق احلياتية األساسية مثل الصحة ، التعليم ،  نقص فادح يف
كما نسجل أيضا النقص ،ردود يف خمتلف األنشطة االقتصادية كالزراعة و الصناعة و التجارة بإضافة إىل اخنفاض امل

جيب أن نعرف أن هناك عالقة مباشرة بني العزلة  و يف هذا اإلطار.يف خمتلف اهلياكل القاعدية  كالطرقات و النقل
يت متس شرحية كبرية من سكان املناطق يف املناطق اجلبلية و انتشار ظاهرة الفقر و البؤس و التخلف  ال التهميشو

اجلبلية و خاصة الريفية منها يف البلديات الشمالية اجلبلية لوالية سطيف حمل الدراسة مثل واد البارد و تزي نبشار ، 
  .   عموشة ، دهامشة ، عني الكبرية و أوالد عدوان 

من مساحة األطلس التلي، مع  %43 ميثل  و %12اال اجلبلي الذي حيدد من خالل نسبة االحندار بأكثر من إن 
 %12.5من املساحة و مابني   %8و متثل نسبة  %12هكتار و اليت متثل املنحدرات أقل من  7.565.000مساحة إمجالية 

من مساحة اال اجلبلي لألطلس التلي و تتمثل يف اجلبال  %25 متثل %25و االحندارات أكرب من  %67 ومتثل %25و
  :التالية

بعدد سكاين يقدر )البابور ، جبال سطيف، إيدوغ ، جبال القبائل الكربى و الصغرى (الشرق جبال يف-
و املناطق الشمالية لوالية سطيف هي من املناطق .من سكان املناطق اجلبلية  %41نسمة أي ما نسبته  3.278.900بـ

  .²كلم/ن199األكثر كثافة سكانية نسبيا ،أي حوايل
من سكان  %40أي  سمة ن 3.154.500حتتوي على )ريس، زكار ،التيطري،البيبان ،جرجرة الونش(يف الوسط جبال-

  .املناطق اجلبلية 
نسمة ،أي  1.476.800بـبعدد سكاين يقدر ) طاراس ،تلمسان،شيوخ تاسال،بين شقران ،الظهرة (يف الغرب،جبال-

  .من سكان مناطق اجلبال %19متثل 
وأما على مستوى املساحة و .املناطق اجلبلية يف اال اجلغرايف اجلزائري عامةهذه األرقام تعطي مكانة و أمهية كل 

من الفقر و البؤس و التخلف يف ماضيه التارخيي الناتج عن نظام  السياسة  عانالذي اجلغرايف هذا اال  السكان ،
نمية املنتهجة من قبل الدولة و إىل وقتنا احلايل بالرغم من سياسة التهيئة و التاملعاناة استمرت  واالستعمارية،

اليت األزمة الكبرية  للتخفيف من حدة سياسة الالمركزية و التوازن اجلهوي ريف إطا عات احملليةاالسلطات و اجلم
كنها و ،ل ةتحقيق النمو و التقليص من آثار املوروثات االستعمارية و املصعب الطبيعيل،تعاين منها املناطق اجلبلية 

من خالل استمرار الال توازن مع ااالت األخرى  و ساهم يف اهلجرة الريفية و رقات جديدة لألسف محلت مفا
  .العزلة و التخلف
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على استثمار اإلمكانات احمللية ،املادية و البشرية و االقتصادية يف بعض لقد تركز تدخل السلطات العمومية 
كبري بني خمتلف البلديات اجلبلية اليت متتاز بنفس  عدم توازن قد أدى هذا بدوره إىل خلق و دون أخرى البلديات

 عاين منتلبلديات على حساب بلديات أخرى اليت بقيت لبعض االتنمية  هذه السياسة ، حبيث جلبت اخلصائص 
و بالرغم من الترقيات اإلدارية اجلديدة و اهودات املبذولة يف جمال التنمية مل تنجح يف . التخلف التهميش استمرار 

لتقليص من حجم هذه الفوارق داخل الوحدة اإلدارية الواحدة و تربز الفوارق أكثر  بني املناطق الريف و املراكز ا
  . أكثر منها وظيفية و حياتية حمضة  احلضرية ، وذا فقد جعل من هذه الترقية إدارية

طق اجلبلية لشمال سطيف مع و قد حاولنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة ،عرض حال عام عن واقع هذه املنا
و  ةو البشرية و االقتصادية و االجتماعية بشرح دقيق للعوامل الطبيعي ةالطبيعيحتليل الصورة احلالية يف كل ااالت 

، اليت لعبت عدة عوامل يف  للتنمية و التهيئة و تفاقم ظاهرة التخلف االقتصادية و األمنية اليت تبقى عائق حقيقي
  :فيما يلي موجزة  عض منها تفاقمها ونربز ب

من  %70التأثري الكبري للعوامل الطبيعية و خاصة التضاريسية و الطبوغرافية للطبيعة اجلبلية اليت تشمل أكثر من  - 1
  .مساحة هذه البلديات ، و الذي ساهم يف الرتوح الريفي و تفاقم ظاهرة التخلف و العزلة

ة اليت تركت بصمات واضحة ، حبيث مهشت من قبل االستعمار التأثريات التارخيية للفترة االستعماري - 2
 .االستيطاين لقلة امتالكها ملوارد لالقتصاد االستعماري مقارنة باملناطق السهلية خاصة الساحلية  منه

 .اجلهوية رو استمرا غياب اإلرادة السياسية خللق سياسة تنموية متوازنة من أجل حماربة التخلف و العزلة - 3

اليف املالية و التقنية اليت تتطلبها التهيئة والتنمية يف املناطق اجلبلية اليت تعاين من هذه الصعوبات و العوائق التك -4
من أجل تنمية شاملة و  إستراجتيةوضع  فقد أصبح ضرورياو أمام مثل هذه الوضعية ، .الطبيعية األكثر بروزا

البلديات حمل  يمس معظمسالذي  كارثي عوض حنوية و من أجل جتاوز و كبح تدهور الوضعية احلال، مستدامة
إعادة تشكيل ااالت اجلبلية يف تصور ،و هلذا فإنه من باب احلتمية الدراسة مثل واد البارد ، تزي نبشار و دهامشة 

احلالية  من أجل معارضة املقاربة األحادية البعد ، و حماولة اخلروج من وضعية األزمةاملستدامة و و  املندجمةللتنمية 
برؤية واضحة للتنمية االقتصادية و االجتماعية يف اغلب املناطق املدروسة خاصة البلديات غري احملظوظة و املهمشة و 

هنا أين  نالحظ املعاناة غري املطاقة من قبل سكان املناطق .املعزولة و املتخلفة مثل واد البارد و دهامشة و تزي نبشار
و نرى أنه خللق صورة جديدة لبناء ااالت اجلبلية .على مستوى املشايت و الدواوير  اجلبلية عامة و الريفية خاصة

من خالل يئة و تنمية شاملة و مستدامة يف جمال التنمية احمللية املندجمة ،  إالاملعرضة هلذه األزمة ، لن يكون 
عليم و النقل ، وسوف يساعد بدون و الت كالصحةاملناطق اجلبلية و الريفية ملختلف اخلدمات  ووصول سهل لسكان

قانون  اقتراحو سوف يتحقق هذا كله من خالل .شكك يف احلفاظ على استقرار سكان املناطق الريفية و اجلبلية 
اجلبلية و  قللمناطالبشرية و احلضارية و االقتصادية و  الطبيعية االعتبار اخلصوصيات نيبع يأخذخاص باجلبال الذي 

    .الريفية 
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  اإلشكاليةطرح  
والطبوغرافية و  ةالفيزيائيااالت اجلبلية من ااالت اجلغرافية األكثر تعقيدا خبصائصها الطبيعية ، تعد

منذ فترة االستقالل مشاكل  اال اجلبلي شهد ،فقداملناخية و مميزاا االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 
ظاهرة التخلف و و أفرزت  درجة الفوارقعمقت  ة و اليتاالستعماري السياسةناجتة عن  كثرية و خطرية

و الساحلية،كما أن هذه  بارز مقارنة مع مناطق السهليةال توازن سببت يف ، كما التهميش و العزلة
و التهميش املنتهجة من قبل السلطات  الةاالالمب  اإلمهال سياسة من نتجتالوضعية املزرية للتخلف 

من خالل  وهذه املناطق من كل أشكال التطور مقارنة مبناطق اجلزائر األخرى ،العمومية من خالل استثناء 
ميش املناطق اجلبلية اقتصاديا و  من خالل توجيه مشاريع التنمية للسهول واألولويات   انتهاج سياسة

من  تخالل التسعينيا يعود كذلك إىل األزمة اخلطرية اليت مست اجلزائر يف كل ااالتكما اجتماعيا ، 
 .قتصادية و االجتماعية و السياسية و األمنية خطورة الظروف اال

يف اجلزائر ، هذه املناطق اليت كانت  التلية البلديات الشمالية لوالية سطيف كنموذج للمجاالت اجلبليةتعد 
  .املعزولة  الريفيةوباخلصوص املناطق سياسة الدولة عرضة للتهميش و العزلة من قبل 

لضروري وضع سياسة  تفضيلية للمناطق اجلبلية للتحقيق التنمية الشاملة من خالل ترقية أصبح من القد  - 
، مع وضع سياسة مسطرة و  االقتصادي و البشري املردود حتسني ااالت اجلغرافية اليت حتتويها من خالل

املشاكل  دةالتخفيف من حلتطوير هذه املناطق و حمو آثار التخلف و العزلة و واضحة املعامل مرسومة
مستدامة و  لتنميةاالقتصادية و االجتماعية اليت يتعرض هلا سكان هذه املناطق  من خالل مشاريع ملموسة 

وكل هذا يهدف إىل حتقيق جو من الثقة بني اإلنسان و ،شاملة ذات أبعاد اجتماعية و اقتصادية و بيئية 
  .قام الثاينجماله اجلبلي و الريفي يف املقام األول،ومع الدولة يف امل

بالرغم من اهودات واحملاوالت التنموية املبذولة حىت وقتنا هذا ،تبقى النتائج غري كافية نظرا للوضعية 
متاطلنا يف تطبيق سياسة تنموية خاصة هلذه ما إذا  و،إليها هذه املناطق و تبقى مستقبلها  تآل اليتالكارثية 

 ةقانون خاص لتنمية مناطق اجلبال، و نظام للتنمي من خالل وضع ميزة ، وملا ال يكونتااالت اجلغرافية امل
  . على املستوى  احمللي  و اجلهوي و الوطين  ةاالي الفوارقالريفية وحماربة سياسة 

من خالل دراستنا هلذه البلديات ذات ااالت اجلبلية يف كل ااالت االقتصادية و االجتماعية و اخلدمات 
ية املختلفة ، الحظنا درجة النقص بالرغم من بعض املشاريع التنموية خللق نشاطات و اهلياكل القاعد

واحلريف و التجاري يف بعض البلديات دون األخرى ،  ياقتصادية حمدودة خاصة يف اال الزراعي و الصناع
  . هذا ما خلق اختالل التوازن بني نفس املناطق من خالل تطور بلديات على حساب أخرى 
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 ةمقاربة بني الظروف الطبيعية ،والتارخيية و السياسي تصورمن خالل هذه الدراسة املتواضعة  حاولت
بلديات جبلية مشال  6وتأثريها على سكان هذه ااالت اجلبلية و الريفية يف اجلزائر عامة ،ومن خالل مثال 

تأثري هذه العوامل كعوائق والية سطيف  حمل الدراسة  ،و قد حاولنا دراسة واقعها املتدهور الناتج عن 
  .احملرومة و املهمشةذه املناطق اجلبلية أما حتقيق التنمية املنشودة هل حقيقية

إن إثارة إشكالية التخلف و العزلة و التهميش  يف ااالت اجلبلية و الريفية و انعكاساته السلبية على سكان 
الرتوح  أثريترية يف هذه البلديات من خالل األرياف يف هذه املناطق من جهة و على سكان املناطق احلض

إفراغ ااالت الريفية و اجلبلية من حمتواها البشري ، كما ينعكس سلبا على الوضع االقتصادي ، الريفي 
  .االجتماعي على املستوى احمللي و الوطين 

مجلة من  طرحنقف على حتديد عواما التخلف و مؤشراته و مظاهره ، كما دفعنا إىل  هذا جعلنا كل
التساؤالت حول تفسري هذه الظاهرة وآليات مواجهتها و حتقيق التنمية  اليت أصبحت هاجسا حقيقيا 

  .للسلطات العمومية و الوطنية و احمللية
هل التخلف و التهميش و العزلة هي نتائج لسياسة استعمارية مارسها االستعمار الفرنسي لبسط نفوذه -

  ؟اليت تتميز ا املناطق اجلبلية ،التضاريسية  خاصةتأثري الظروف الطبيعية  على اجلزائريني ، أو ناجتة عن
ما هي تأثريات التهميش و العزلة يف ختلف هذه املناطق يف خمتلف األصعدة االقتصادية و االجتماعية -

  ؟ .واحلضارية و الثقافية
تنموية   بلية ناجتة عن سياسةاجل  تتكون هذه الوضعية املزرية اليت يعيش فيها سكان هذه البلديا أال-

  .و حملية  فاشلة ،اليت ابتعدت عن سياسة التوازن اجلهوي و اايل ةوطني
أال تكون سياسة التمادي يف ميش املناطق اجلبلية ،هي اليت سامهت يف تفاقم الوضع الكارثي هلذه املناطق -

انعكاسات الرتوح الريفي الكبري للسكان و ، وتأثريها على مستقبل املناطق احلضرية اليت أصبحت تعاين من 
انعكاسه على توفري اخلدمات املختلفة من تعليم صحة و سكن  وعمل و مرافق أخرى ضرورية للحياة 

  .العصرية 
أمل حين الوقت بعد ،لوضع إستراتيجية واضحة املعامل  و األهداف و سريعة التطبيق إلنقاذ سكان هذه -

الذي يتعرضون له ؟ وملا ال يكون من خالل وضع قانون خاص باملناطق  املناطق من التخلف و التهميش
  .اجلبلية لتحقيق تنمية شاملة و مستدامة
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توازن و التخلف ااالت  الناجعـة ملواجهة ظاهرة الال واإلستراتيجيةهي اآلليات الضرورية  ما •
  .اجلغرافية اجلبلية يف اجلزائر عامة و مناطق الدراسة خاصة؟

و حتمية  ، ؟ضروريا أن تراعي مشاريع التنمية البعد االقتصادي االجتماعي و البعد البيئيأليس  •
  االبتعاد عن اجلهوية و االرجتال يف جتسيد املشاريع التنموية؟

و  كابوس التخلفهل ستتحقق التنمية يف املناطق اجلبلية و تنجح يف مواجهة و التقليل من ظاهرة و  •
 ؟   التهميش

ت بعد ، لوضع قانون خاص باجلبال للتكفل احلقيقي مبعاجلة املشاكل الصعبة  اليت تعاين أمل حين الوق •
للتحقيق التنمية يف مناطق  أخرى من  منها املناطق ، على غرار املخططات و القوانني اليت سطرت

  ؟اجلزائر الواسعـة 
أجل اإلجابة عنها ، ألا  جديرة بالدراسة املعمقة منكما أا كل هذه التساؤالت هي جديرة بالطرح 

 ةو علمية ملعاجلواضحة و عملية  إستراجتيةإذا أردنا وضع و حتليلها بدقة عناصر أساسية جيب فهمها 
األزمة اخلطرية اليت متس معظم هذه املناطق و إذا أردنا وضع سياسة تنموية متوازنة و مندجمة و مستدامة 

 ، حينئذ ستأيت بثمارها و ستنجح ولو على املدى البعيد يفة  االقتصادية و االجتماعي يف خمتلف ااالت 
وما يف اجلزائر و البلديات  مو مواجهة مظاهر التخلف و التهميش و العزلة اليت متيز املناطق اجلبلية ع

،و لن  ويكون االبتعاد عن سياسة الالمباالة و التهميش و اجلهوية و الشمالية لوالية سطيف حمل الدراسة 
   .املسببات األساسية و املباشر لتفاقم  هذه الظاهرة  ةال و أسلوب الترقيع عوض معاجلاالرجت
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  املنهجية و مراحل إجناز البحث
،و اليت  و املراجع العلمية و الدراسات األكادميية لقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعـة من املصادر

نمية و التهيئة يف املناطق اجلبلية و كل املراجع اليت متس بطريقة مباشرة تناولت دراسة  إشكالية التخلف و الت
  :و مر إجناز البحث باملراحل التالية . أو غري مباشرة املوضوع املطروح للدراسة و البحث 

  :املعطيات اإلحصائية  -1
  :مت  االعتماد على إحصائيات رمسية  وطنية و حمليـة بلدية و والئية  و منها  
  .1998و1987السكان و السكن مت االعتماد على العام للسكن و السكان لسنيت  يف جمال - 
 .يف جمال الفالحة كان االعتماد على معطيات إحصائية ملديرية الفالحة لوالية سطيف - 
 .يف جمال الصناعة مت استغالل إحصائيات مديرية الصناعة و املناجم و املؤسسات الصناعية - 
 .معطيات إحصائية الغرفة التجارية لوالية سطيف يف جمال التجارة مت اعتماد -
 .كما مت اعتماد بعض املعطيات اإلحصائية من املصاحل االقتصادية لبعض البلديات  - 
  : االتصال ببعض املصاحل املختصة -2 

و يف هذا اإلطار كان االتصال باملعهد الوطين للخرائط  بقسنطينة و اجلزائر القتناء اخلريطة الطبوغرافية و 
بعد عناء كبري ، كما فشلنا يف احلصول على كل ما يسهل دراستنا هذه ألسباب أمنية أو سياسية و يف 
 وبعض األحيان بسبب البريوقراطية يف بعض اإلدارات اجلزائرية على مستوى البلديات أو الغرفة التجارية أ

، وأكد هنا على  بعض املصاحل ا ألخرى ، و قد ساهم هذا بدون شك يف تعطيل إجناز هذا البحث
الظروف األمنية الصعبة اليت كانت تعيشها خمتلف البلديات الشمالية ، واليت الزالت حىت اآلن و لكن بأقل 

وهلذا فقد كان علينا االنتظار و تكرار احملاوالت حىت نظفر مبعلومة أو إحصائية معينة تسمح ،ما كانت عليه
ظنا فقر الكثري من البلديات إىل الوثائق و املعطيات مبواصلة البحث و االنطالق يف العمل ، كما الح

اإلحصائية اخلاصة بالبلدية يف نشاطها االقتصادي و االجتماعي  ،أو توفر معلومات لكنها مشتتة و غري 
و هذا جزء من املعاناة اليت تلقينها و يتلقاه الباحثون يف اجلزائر و اليت ال ختدم قطاع البحث .منظمة 
   .العلمي

  :ل امليداينالعم-3
جهة و صعوبة احلصول على املعلومات الضرورية من جهة أخرى ،  نإن طبيعة البحث و التخصص م

على بعض أجزاء و عناصر اإلشكالية و  ةفرضت علينا القيام بزيارات ميدانية من أجل حتليل الواقع و اإلجاب
السكان مباشرة و مع السلطات احمللية و يف ظاهرة التخلف يف املناطق اجلبلية من خالل التحدث إىل  ةاملتمثل
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التنفيذية وكثريا ما كانت املعلومات اليت استقيناها من السكان البسطاء مبستواهم املعفي احملدود ذات فائدة 
  .كبرية يف حتليل الظاهرة و اإلجابة على الكثري من األسئلة  املطروحة

  :البحث إجناز مراحل -4
  :ثل فيما يليتتم ; مر هذا البحث بعدة مراحل

األكادميية و اجلغرافية  اليت تناولت  ثحبيث مت استغالل خمتلف الدراسات و األحبا :العمل النظري - 
، وقد املوضوع من زوايا خمتلفـة، من أجل جتميع كل املعلومات حول املوضوع و املنطقة حمل الدراسة

 .ق اجلبلية صادفنا بدون شك قلة املراجع اليت تناولت ظاهرة التخلف يف املناط
و علمية ختدم املوضوع بطريقة األنترنت و ما توفره من معلومات جغرافية جمال  كما مت االعتماد على  - 

  .مباشرة أو هلا عالقة ببعض جوانب املوضوع خاصة يف جمال اإلحصائيات
يات و يتمثل يف التحركات و التنقالت بني خمتلف املصاحل جلمع املعلومات و اإلحصائ :العمل امليداين - 

و اجلغرافية و االقتصادية ، حبيث كان لزاما التنقل إىل عني  ةاملعاينة امليدانية لتفسري بعض الظواهر الطبيعي
املكان يف خمتلف بلديات منطقة الدراسة ، وخاصة أمام غياب بعض اإلحصائيات و التعقيدات و 

، ومت اعتماد أسلوب االستمارات الصعوبات اليت صادفتنا ففي احلصول على املعلومة إلجناز هذا البحث
لتقصي احلقائق و املعلومات حول عديد القضايا خاصة تلك اخلاصة بالشؤون االجتماعية كالتعليم و 

 .السكن و غريها
يف تصميم اجلداول و إجناز األشكال البيانية و الكارطوغرفيا ، املرحلة األوىل و يتمثل  :العمل املكتيب - 

األشكال البيانية و اخلرائط باستخدام طريقة اإلعالم اآليل بأكثر وضوحا و  حبيث مت التصميم اجلداول و
املرحلة الثانية من خالل التعليق مث كانت ،لقارئ االستفادة من البحث دون عناء كبريلتسهل لتشويقا 

، و كذا صب نتائج االستمارات و االستبيانات اليت مت والتحليل و التعليل لكل هذه املعطيات 
خالل تنظيم كل  نو يف األخري كان التحرير النهائي م.مها يف دراسة و تفسري حماور البحث استخدا

  . حماور الواردة يف هذا البحث
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  مضمون البحث -5
و املخططني تواجه اجلغرافيني و و يئة املناطق اجلبلية من أعقد القضايا اجلغرافيـة ، اليت إشكالية التخلف 

 يف وضع جهودهم يف صعوبة التعامل مع العامل الريفي و اجلبلي مما يعقد  هيئة اإلقليميةاملختصني يف جمال الت
اجلبلية و  اتمعاتحيث أن استفحال ظاهرة التخلف اليت متس  االقتصادية و االجتماعية ،خطط التنمية 

 ضرورة إعطاء أمهية  واإلقليمية من خاللالتنمية احمللية  أسسالريفية بشكل  خاص تتطلب تغيريا واضحا يف 
، وذلك من خالل الدراسة املعمقة للعام الريفي و اجلبلي لكونه ميتاز خبصوصيات أكرب حلالـة هذه املناطق 

سوف  املتميز اال على مستوى هذاخمتلفة عن ااالت اجلغرافية األخرى ، و هلذا فإن التعامل و التدخل 
و اايل  اإلقليميمن هذا التمايز  انطالقاية و املعنوية و التقنية يكون خمتلفا من حيث األسس املادية و العلم

.   
هلذه املناطق أي  و لتناول هذا املوضوع حاولنا إعطاء نظرة شاملة حول الوضعية االقتصادية و االجتماعية

 و من جهة أخرى حتديد إشكالية لواقع هذه املناطق يف خمتلف ااالت هذا من جهة constatعرض حال 
  .رئيسيةحماور  5قسمنا هذا البحث إىل ،و قد التخلف و التهميش 

و عالقتها بظاهرة التخلف ، وباعتبارها من العوامل الطبيعية  اخلصائص خصص للدراسة :احملور األول-*
   :فصول  3احملور إىل  هذا و قد قسمنا املناطق اجلبلية الرئيسية اليت سامهت يف ختلف 

حبيث نسجل هنا  ،العامة للمجال الطبوغرايف و اجليولوجي دراسة اخلصائص فيه تناولنا : الفصل األول-
  .اجلبلية الريفية و عزلة و ختلف املناطقالدور الكبري للطابع اجلبلي يف 

مت تناول و بالتفصيل دراسة عناصر املناخ من تساقط و حرارة و رياح و أقاليم مناخية مع  :الفصل الثاني 
   .االقتصادي تأثريها على االالعناصر على سكان املناطق اجلبلية  ربط تأثري خمتلف هذه

خصص لدراسة الشبكة اهليدروغرافية  من مياه سطحية و جوفيـة و أمهية هذا العنصر  :الفصل الثالث
  . احليوي اليت تتوقف عليه احلياة و األنشطة االقتصادية و االجتماعية 

أعطينا أمهية خاصة لدراسة  ،و قدالسكان و السكنواقع  التخلف دراسة تناولنا فيه :احملور الثاين -*
 لالوقت بالعواميف نفس  التأثرو  اجلبلي لعلى ااالعنصر البشري ملا له من أمهيـة يف عالقـة التأثري 

 و املعاناة الكبرية اليتو ألنه الضحيـة األولـى املتأثرة بسلبيات التخلف و التهميش  الطبيعية احمليطة به
  :فصول  3و قد قسم احملور إىل  .يعانيها يف خمتلف املستويات
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مربزين  التحوالت الدميوغرافية اليت شهدا بلديات حمل الدراسة و مفصلة مشل دراسة :الفصل األول - 
و الرتوح  اهلجرة والتوزيع و الكثافة  والنمو السكاين منها  متعددة عدة جوانباملختلفة من حيث  اتطورا
  .مؤشرات التخلف  من خالهلا العوامل املؤثرة و ، وحمددينالسكان و الشغل باإلضافة إىل   الريفي

، من  و التطورات اليت شهدهامراحله واقعه و منطه  دراسة جمال السكنفبه تطرقنا  :الفصل الثاني  - 
  .يف هذا االالفترة االستعمارية إىل عهد اجلزائر املستقلة و حاولنا إبراز مواطن الضعف و التخلف 

كل القاعدية و اخلدماتية من صحة ،تعليم ، طرقات و نقل و جتهيزات ااهليفيه التخلف و واقع تناولنا 
ذلك إبراز مؤشرات التخلف اليت تعاين منها املناطق اجلبلية من  لحاولنا من خالقد خدماتية و ثقافية و

   .حيث العجز املسجل يف العديد من اهلياكل و اخلدمات 
لدراسة واقع اهلياكل القاعدية و اخلدماتية يف منطقة الدراسة باعتبارها مؤشر خصص  :ور الثالث احمل

رئيسيي حتديد و تفسري ظاهرة التخلف ملا تكتسيه اهلياكل القاعدية و املرافق اخلدماتية من أمهية يف حتقيق 
  :فصول  4الرفاهية و التنمية االقتصادية و االجتماعية و قد قسمنا احملور إىل 

هذا القطاع من أمهية يف  همت فيه دراسة واقع قطاع شبكة الطرقات و النقل ، ملا يكتسي : الفصل األول
   . تواصل السكان و فك العزلة  و حتقيق التنمية بأبعادها املختلفة االقتصادية و االجتماعية 

ذا من خالل دراسة مفصلة خصصناه لدراسة قطاع التعليم و التكوين و الثقافة و ه :الفصل الثاني 
  .لواقعـه و حتديد جماالت الضعف و التخلف الذي يعاين من هذا القطاع 

تناولنا فيه دراسة قطاع آخر له مكانة بارزة يف حياة الفرد و اتمع وهو قطاع الصحة ،  :الفصل الثالث 
بشري و تقييم أدائه و حتديد حبيث تناولنا بالتفصيل و التحليل واقع القطاع من حيث التأطري املادي و ال

  .مؤشرات الضعف و التخلف فيه 
دراسة مرافق خدماتية أخرى ذات أمهية اقتصادية و اجتماعية هامة هلا عالقة تناول : الفصل الرابع 

حق مباشرة حبياة السكان و تعترب من املؤشرات املنتهجة يف حتديد مستوى التطور و التخلف و تتمثل يف 
  .ل على خدمات مثل املاء و الكهرباء و الغاز املواطن يف احلصو

تناولنا فيه دراسة شاملة للواقع االقتصادي الذي مييز منطقة الدراسة ،و تناولنا يف هذا  : احملور الرابع-* 
اليت متيز منطقة الدراسة  و لتحليل هذا احملور  كواقع و جهود التنمية احمللية احملور خمتلف األنشطة االقتصادية

   : فصلني احملور إىل فقد  قسم  اهلام
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من خالله دراسة و حتليل واقع القطاع الزراعي ، من حيث اإلمكانات املادية و مت تناول  :الفصل األول- 
البشرية و واقع هذا القطاع الذي يتميز بالتخلف ، حبيث حددنا بعض مظاهر و مؤشرات التخلف و 

  .العوامل اليت سامهت يف ذلك
واقع القطاع الصناعي ، خاصة وأن منطقة الدراسة التطرق إىل  هخاللمن  مت تناول و :الفصل الثاني  

 اختالل ةمتتلك مركبني صناعيني هامني يف كل من عني الكبرية و أوالد عدوان ، كما حاولنا إبراز ظاهر
  .التوازن بني خمتلف بلديات الدراسة فيما خيص توزيع األنشطة الصناعية 

دراسة القطاع التجاري لكونه نشاط استطاع خالل السنوات األخرية استرجاع  تناول :الثالث الفصل
  . مكانته و أصبح ينافس الزراعة و الصناعة 

البلديات حمل الدراسة ، كما خصص هذا احملور لدراسة إستراجتية التهيئة و التنمية : اخلامساحملور -*
  .حلوال للتهيئة و التنمية واقتراح حاولنا 

اجلبلية بصفة عامة ، بطرح بعض األسس و  قمت تناول إستراجتية التدخل يف املناط : لالفصل األو- 
،و لكوا متشاة طبيعيا و سكانيا  الصعبة، التصورات لكيفية التدخل لتنمية و يئة ااالت اجلبلية

اجلزائر عامة و املناطق  اقتصاديا ،و حماولة إجياد خمرجا للوضعية الكارثية اليت آلت إليها املناطق اجلبلية يف
  .الشمالية لوالية سطيف خاصة 

التنموية االقتصادية و االجتماعية  من أجل جتاوز بعض احللول لاقتراح  تناولنا فيه : الفصل الثاني-
تنموية للبلديات اجلبلية مشال والية سطيف، ألن من خالل تصور سياسة ظاهرة التخلف و التهميش و

 بذلك ننجح يفاحلفاظ على اال الريفي و  التهيئة اليت سوف تأخذنا حتما إىل يف األخري جناح  الغاية
    .احلضري يف نفس الوقت اال   ىاحلفظ عل
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                                                                                       اهلدف من البحث -6 
و  اإلمجاليةمن املساحة % 0.27ن الشمالية  اليت متتاز بامتدادها الواسع والية سطيف من أهم واليات الوط

من حيث عدد العاصمة  راجلزائمن سكان اجلزائر و تعترب ثاين والية بعد  % 4.18قوا البشرية اليت متثل  
ري حد كب إىلحاولنا من خالل هذا البحث املتواضع الوقوف على أهم األسباب اليت سامهت و قد .سكانال
ظاهرة التخلف الذي ميس نسبة كبرية من مناطقنا اجلبلية ، اليت الزالت تعاين من ظاهرة التهميش و  يف

  ة ـالفوارق احلقيقية الواضحة مبقارنة ما موجود يف املناطق السهلي
من  اكما حاولن، اليت جنحت و لو نسبيا يف حتقيق تنمية متوازنة يف خمتلف ااالت االقتصادية و االجتماعية

أن نربز ظاهرة الالتوازن يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية يف نفس اال خالل هذا البحث 
اهرة التخلف و ظبلديات أخرى تعاين من  تنموية دائبة بينماجند بلديات متتاز حبركية  اجلغرايف،حبيث

علنا نتساءل عن مربرات انتهاج التهميش رغم امتالكها لنفس املؤهالت يف الكثري من األحيان ، كل هذا جي
  .مثل هذه األساليب يف جمال التنمية مبختلف جماالا

جمال ميتاز بطابعه اجلبلي الذي حيتل مساحة  تعمدنا اختيار  املختلفة،اجلغرافية  االيةو إلبراز الفوارق  
م 900تراوح االرتفاعات و ت  %70معتربة من  مشال والية سطيف و تقدر نسبة املساحة اجلبلية فيه بنسبة 

 %6.89من املساحة اإلمجالية للواليـة و  %10.74م هذه املنطقة متثل نسبة  1450 كمتوسط و م2000و
وسكانا  ²كلم6549.64ملتربعة على ا مساحـة  من حيث املساحة مقارنة مع مساحة والية سطيف

فتحليل .سكانامساحة و  الدراسة نسمة و بدون شك من خالل هذه املعطيات تربز أمهية منطقة 1.466.125
و البشرية االجتماعية و كذا االقتصادية، سوف تسمح بدون  بتشريح و  ةخمتلف املعطيات اليت الطبيعي

حتليل الواقع االقتصادي و االجتماعي ، وإبراز ظاهرة التخلف و العزلة و التهميش اليت عانت و الزالت 
 اقتراحنا لبعض احللول الية سطيف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تعاين منها البلديات اجلبلية الشمالية لو

،كآليات من أجل مواجهة التخلف و حتقيق يئة و تنمية ريفية ملناطق اجلبال تكون أكثر توازنا و اندماجا 
  .مع االت اجلغرافية  األخرى حمليا و وطنيا
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  قدمي منطقة الدراسةت-1
بلديات جبلية تقع يف اجلزء الشمايل من والية سطيف إذ نالحظ أن  6 تتكون منالدراسة جمال منطقة 

يتكون جمال الدراسة من البلديات من . نصف بلديات سطيف تقع يف الشمال الذي مييزه الطابع اجلبلي 
و -01اخلريطة_الشرق إىل الغرب دهامشة عني الكبرية ، أوالد عدوان ، عموشة ، تزي نبشار ، واد البارد 

من املساحة اإلمجالية % 10و متثل بذلك نسبة  ²كلم703.56و تقدر مساحتها االمجالية بـ 01اجلدول 
من  %6.89نسمة أي متثل نسبة  99.665 كاا بــكما يقدر عدد س ²كلم6549.64للوالية املقدرة بـ

 اية سكان الوالية  اليت قدرت حسب تقديرات حسب تقديرات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية يف
  .ن 1.466.125بـ. 2003

    1998سنة  املساحة و السكان يف منطقة الدراسة 01:جدول 
  منطقة الدراسة  واد البارد  تزي نبشار  عموشة  عدوان.أ  دهامشة  عني الكبرية  البلديات

  703.56  50  71.62  86.02  27.57  104.30  64.05  2كلم/املساحة

  90.799  3013  18443  19756  8032  9709  32045  ن/عدد السكان

  :موقع منطقة الدراسـة -2
  :إداريا-أ

مع  و اخلارجية ، فداخليا تتصل  اخليةوالية سطيف متتاز حبدودها الد تراب  يف مشال متتد منطقة الدراسة 
  عدة بلديات تابعة لترا

لدية ومن الشمال ب و سرج الغول من الشرق بلدية معاوية و من الشمال الشرقي بلدية بين عزيزفب الوالية 
بلدية عني عباسة و جنوبا بلدية  و من الغرب و اجلنوب الغريب الشمال الغريب بلدية خراطة، من بابور ،و 
  من و أما خارجيا فهي تتصل مع حدود  و الية جباية .بلدية بين فودة  ياجلنوب الشرقمن أورسيا و 

  :جغرافيا -ب
دها الطبيعية من خالل السالسل اجلبلية املمتدة و احمليطة حبدو و مبوقعها اجلغرايف املتميز  متتاز منطقة الدراسة

اليت متتد على  ا يف معظمها من الشمال الغريب حنو الشمال الشرقي و تتمثل يف سلسلة جبال البابور مشاال
جبل  إىل   ةباإلضافطول اجلهة الشمالية و الشمالية  الغربية على مستوى بلدييت تزي نبشار و واد البارد 

  .الغربية س جنوبا و جبل مغرس و جبل تزيت يف اجلهة جمون
جيعلها من  مماالطابع اجلبلي ملنطقة الدراسة  خاصيةو ذا نقول أن االمتداد الكبري هلذه املرتفعات قد أعطى 

    .تضرساأكثر مناطق والية سطيف 
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  ، وجمال الدراسة صورة جوية تربز احلدود اإلداريـة لوالية سطيف
  وإضافات الباحث   www.googleearth.com: دراملص

  

 

http://www.googleearth.com
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كلم  25                                  0

برج بوعریریج 

والیـة المسیلـة 

والیة بجایة 

والیة 
 میلة

ش 

 

 
حدود البلدية 
حدود والئية 

مقر الواليـة 

مقر الدائـرة 

والیــة جیجـل 

 منطقة الدراسة

 عدوانأ.

 مقر البلديـة

 01اخلريطة رقم: املصدر: املصاحل الوالئية و البلديـة و اجناز الباحث  

       والیــة  باتنــة
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مقر الوالیـــة                     
 

مشاتي و دواویر                      
 

مجاري مائیـــة                       
 

 طرق  رئیسیــة                  
 

 ATLAS  MONDIAL 1999المصدر: أطلس العالم 

  كلم10                     0   

02خریطــة :  

 
 
  
  
  



 17

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقــر البلدیـة 

 مقر البلدیة و الدائرة 

 
 صورة جویـة ملتقطة  باألقمار االصطناعیة  لمنطقة الدراسة 

  مع إضافات الباحث www.googleearth.comالمصدر :  

  
  
  
 
 
 

http://www.googleearth.com


 18

  : أشكال التقسيم اإلداري -3
باالنتقال من االستيطان  يف مرحلته الثانية من التوسع  جلأ االستعمار الفرنسي :لتقسيم االستعماري-أ

ف اجلزائري ، لكوا مناطق تكتسي املناطق الساحلية إىل املناطق الداخلية و من املدن إىل التغلغل يف الري
اقتصادية هامة و هي الغاية اليت جاء من أجلها االستعمار حبيث تتوفر املناطق الشمالية للوالية على  أمهية 

االستعمارية و  هذه السياسة اليت كانت تعترب من أهم مناطق إنتاج احلبوب ، خصبةزراعية  أراضي 
  .ثالث بعدما كان من أشد املعارضني هلا من قبلال نابليوناالستيطانية شجعت من قبل 

تشجيع االستيطان الرأمسايل الواسع عن طريق تشجيع الشركات  إىلفقد اجتهت حكومة اإلمرباطور (
كبرية من املهاجرين األوروبيني الذين كثرية ألعداد  استيطانيةالرأمسالية األوروبية اليت وعدت بإنشاء قرى 

 .1)أمالك عقارية واسعة  أراضيمقابل حصوهلم على  تتوىل بتهجريهم من أوروبا
جلأ االستعمار من خالل قوانينه التعسفية خاصة قانون سناتوس كونسلت  و لتحقيق هذه السياسة فقد

 تفكيك النظام القبلي،و تفكيك البنية العقارية من خالل مصادرة أراض العرش و أراضي القبائلل 1863
يف منطقة  انطلقتاليت  1871 و الشيخ احلداد قاومة الشيخ املقراينبعد م 1973كما نص عليه قانون 

  .برج بوعريريج و معظم مناطق سطيف خاصة الشمالية منهاانة مث انتشرت يف جم
استحدث  و لبسط السيادة االستعمارية على هذه املناطق ، و السيطرة أكثر على حركة اجلزائريني فقد 

بلديات ال (وني من البلديات املختلطة يف املناطق الريفية و الداخلية و نوعالسلطات االستعمارية الفرنسية 
أين كان احلكم  يف املدن الكربى خاصة الساحلية commune en pleine exercice2)كاملة الصالحياتال

البلديات املختلطة ( أخضعتفقد ،الفرنسيني  األوروبيني كبري للمعمرين، مع استيطان مدنيا  
(3communes mixteاالستعمارية املباشرة من خالل جتميع السكان يف سلطة إدارية موحدة لتسهيل  للسلطة

وقد  TAGUITOUNTإداريا للبلدية املختلطة تاقيطونت  فقد كانت معظم هذه البلديات تابعة عليهم،السيطرة 
هي عني  و  . PEROGOVILLEو اليت كانت تشمل حينها بريوغوفيل  1884أفريل  05أنشأت مبوجب قرار 

، إضافة حاليا بين عزيز و هي   CHEVREULشوفريل كبرية حاليا اليت تعترب املقر اإلداري هلا و تنتمي إليها  
  .بابور و عموشة و تزي نبشار 

و DEPARTEMENTعمالة  12بتقسيم اجلزائر إىل  1956وبعد قيام الثورة التحريرية قامت اإلدارة الفرنسية سنة 
  .لدية تاقيطونت البلدية الوحيدة ومقرها عني الكبريةبلدية ، وبقيت ب 1535

                                                        
1 René Passeron les grandes societés de la colonisation dans l’afrique du nord.page 135  -1  

  - االس البلدية  املنتخبـة–املدن اليت يسكنها أغلبية من األوروبيني و تكون حبكم مدنـي   communes en pleine exercice البلديات الكاملة الصالحيات - 2
 .عربيــة بلديات يسكنها أغلبية من اجلزائريني و أقلية من املعمرين و ختضع للحاكم العسكري و يساعده القياد و املكاتب الcommunes mixteالبلديات املختلطة  -3
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  : تقسيم مرحلة االستقالل -ب
   :1963تقسيم 

 عن اتعبري إعادة التقسيم اإلداري من حيث عرف التقسيم اإلداري الذي عرفته اجلزائر بعد االستقالل تطورا
والية أما عدد البلديات  15ارية إىل أثناء املرحلة االستعم 12حبيث ارتفع عدد الواليات من  الوطنية،السيادة 

بلدية حماولة منها حملو آثار السياسة االستعمارية اليت اعتمدت يف تقسيمها  676إىل 1535فقد شهد تقليصا من 
على أسس عنصرية و مصلحية ال غري ، حبيث شهدت منطقة الدراسة إنشاء بلديتني و مها عني الكبرية و 

  تزي  نبشار–ة طاقيطونت عموشة بدال من البلدية املختلط
  : 1974تقسيم 

بلدية يف  12ضافة إبعد  1977سنة  701إىل   676والية و عدد البلديات من 31 إىل 15انتقل عدد الواليات من 
مستوى بلدية عني الكبرية إىل  ، ترقيـةالتنظيم اإلداري ، أما يف منطقة الدراسة فقد شهد اجلزائر العاصمة 

، إضافة إىل البلديات احلالية اليت مل تكن تظم عدة بلديات مثل بابور و بين عزيزدائرة حبيث اليت كانت 
  .خالل تلك املرحلة سوى جتمعات ثانوية تابعة هلا ، مثل الدهامشة و أوالد عدوان

   : 1984تقسيم سنة 
، لدميوغرايفحتوالت و تطورات كبرية يف اال ا شهدت اجلزائر خالل مرحلة السبعينيات و بدية الثمانينيات

بلديةأما بالنسبة ملنطقة الدراسة فقد  1541والية و عدد البلديات إىل  48وذا ارتفع عدد الواليات إىل 
حيث رقيت بعض املراكز احلضرية إىل بلديات و هي تزي نبشار  يف التنظيم اإلداريشهدت نفس التحول 

و إىل دائرة يف نفس التقسيم   موشةع رقيت، كما من أجل التخفيف على بلدية عموشة  ، واد البارد
و أصبحت كل من  و يف إطار نفس التقسيم ،تزي نبشار و واد البارد بلدييت كل من إىل إقليمها  يتبـع

لقد ساهم هذا التقسيم اجلديد يف كبلديتني تابعتني إلقليم دائرة عني الكبرية  الدهامشة و أوالد عدوان
يف جمال التنمية االقتصادية و االجتماعية ليص الفوارق بني خمتلف املناطق إعطاء نفس كبري للتنمية احمللية و تق

  .األخرى إىل تسهيل الشؤون اإلدارية بالنسبة للمواطن و ختفيف العبء على البلديات  ةباإلضاف،
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 03خریطة : 

 كلم15                  0

                    أنجزت الخریطة من قبل الباحث اعتمادا على دراســة مارك كوت  
     Marc Cote .Mutation Rural En Algerie Ca Des Hautes                 

Plaines De L'Est OPU 1981 Carte 18                          

 محام قرقور

 عني الكبرية

 تزي نبشار بابور
 عموشة

والية 
  برج بوعريريج

 والية جيجل

 والية جباية

 والية ميلة

 1870-1830توسع استعماري بین  والية مسيلـة

 1895-1871توسع استعماري بین 

 1926-1896توسع استعماري بین 
 مــركز استعمــاري

 مقر الوالیـــة

 جمیلة

 عین الروى

 سطیف

 ملول
 قصر األبطال

ش

 بئر حدادة

 املعفر

 عني أزال

 سيدي مسعود

 حمام السخنة
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 بلدیة تاقیطونت المختلطــة -–  التقسیم اإلداري االستعماري 

 04خریطة: المصدر: أرشیف بلدیة عین الكبیرة 
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ش 

 عني الكبيــرة دهامشــة 
أوالد عدوان 

 عمــوشــة 

تزي نبشــار 

 واد البارد 

 

حدود منطقة الدراسة 
   حدود بلديــــة  

 
 حــدود الدائــرة

 مقــر البلديــة
 

 مقــر الدائــرة
كلم 6              0

 
 
 
  
  

 05:خريطـة
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  الطبيعية المصاعبالتخلف و :                     
   .بطابعها اجلبلي الصعب، ساهم يف ختلفها و عزلتها و ميشهامتتاز جماالت جغرافية       

   
  لطبوغرافية و اجليولوجيـة اخلصائص ا  :1-1 
 :اخلصائص الطبوغرافيـة :1-1-1

زاد يف ختلف و معاناة السكان،و أثر سلبا على نشاطهم  سيادة الطابع اجلبلي ، وضعف امتداد السهول
  .  ةيف املناطق اجلبلية و الريفي واستقرارهم

اليت  املرتفعاتطابع   مشال سطيف سوف يالحظ بدون شـك ةة الطبوغرافية ملنطقطلخريل حإن املتصف
و متتد السهول اليت يصل ارتفاعها  املرتفعاتمتتاز ا املنطقة   مقارنة باملناطق األخرى للواليـة حبيث تقل 

من املساحـة  %70نسجل أن املرتفعات متثل يف منطقة الدراسة نسبة  ذاو،عن مستوى سطح البحر  م800
، و من هنا نربز ظاهرة الطابع  م1300متوسط  االرتفاع  كبري هو اإلمجالية للبلديات حمل الدراسة  حبيث أن 

يف منطقة  م600اجلبلي الذي يعترب السـمة الطاغيـة على منطقة الدراسـة بينما أخفض نقطـة تصل إىل 
م دائما يف نفس املنطقـة و نالحظ ازدياد  2004واد البارد مشاال و أعلى نقطـة هي قمة جبال البابور 

باستثناء قمم اجلبال اليت  م800-700موما كلما اجتهنا جنوبا   حبيث أن االرتفاع يتراوح بني االرتفاع ع
بينما نالحظ امتداد املناطق السهلية على مساحات صغرية .يف الكثري من األحيان  م1000يتجاوز ارتفاعها 

ط عمل احلت جدا و تتخللها تالل و منحدرات كثريا ما تكون  على شكل أخاديد تشكلت بفعل نشا
كما متتاز منطقـة الدراسة عموما بطابع االحندارات الشديدة . و ااري املائيـة  السيول من خالل املائي 

  و هي متثل أقداما للجبال % 25اليت تصل إىل حوايل 

و لدراسة دقيقة و بأكثر حتليل حاولنا حتديد اخلصائص الطبوغرافيـة لكل بلدية ، رغم أن البلديات 
  .يف سيادة الطابع اجلبلي  ةاملتمثلسة تشترك يف اخلصائص الطبيعية و املدرو

  :عني الكبرية  -
 550حوايل  هارتفاعمنحدر يصل  على معظم تراب البلديـة، حبيث تقع البلدية على  يطغى الطابع اجلبلي 

جنوبا  املمتدجبل زريب  قدم لى مستوى عمقر البلديـة   و يتموضعم فوق مستوى سطح البحر كما  
م على حدود 1461ميتد جبل جمونس  كما م ،1370بارتفاع  شمال غريبيف الم و جبل شناتور 1300بارتفاع 



 24

جبلي يف البلدية و متتاز باحنداراا   البلدية حنو اجلنوب مع بلدية بين فودة  و هو ميثل بذلك  أكرب مرتفع
عريـة الدائمة خاصة يف املناطق اخلالية من لتامما جيعلها عرضة لنشاط  %15-5الشديدة اليت تتراوح بني 

  .، أين تربز األخاديد على شكل تالل و منخفضاتالنباتات الغابية
  :دهامشة  -

 م967االرتفاع   بلدية متتاز بتنوع يف املميزات الطبوغرافية من جبال و سهول و تالل   حبيث يقدر متوسط
م ، جبل سناتور و جبل 1225تتمثل يف جبل مول اجلديان و متتاز بانتشار كتل جبلية ذات االرتفاع املتوسط 

كما تتخلل هذه الكتل اجلبلية منخفضات و احندارات و امتداد لبعض السهول الضيقة اليت  م1177الدردام 
 إىل اجلهـة  الشمالية من البلديـة ،كما تتميز مبنحدراا و أخاديدها م720-700يتراوح ارتفاعها بني 
ت و التعريـة ، خاصة و أن املنطقة متتاز بعدم كثافـة الغطاء النبايت جعلها عرضة لعمل متأثرة بعوامل احل

 . و الطبوغرايف للبلديـة  يالسيول خالل فصل الشتاء مما أثر تأثريا واضحا على املظهر املورفولوج
ملرتفعات مشاال متتاز بالتناوب بني اجلبال و ا م760بلديـة تتمركز على ارتفاع حوايل   :أوالد عـدوان -

 لقدم جبوضع بلدية أوالد عدوان على مستوى متت، و غربا و الطابع السهلـي الذي ميتد جنوب و شرقا 
م ، متتد جنوبا مناطق شبه مستوية لكنها متتاز بارتفاعها الذي يتراوح 1336العسل الذي يصل ارتفاعه إىل 

  .عةكثريا ما تكون على شكل تالل صاحلة للزرا م1000-800بني  

حماطة مبرتفعات و هي  م 530يصل غرتفاعهمنخفض  حوض أو  وضع مقر البلدية  يفميت  :عموشـة  -
و جبل  سناتورو هي امتداد جلبل  م1100–م 900اليت يتراوح ارتفاعها بني  تقريبا من جبلية كل اجلهات

و اليت تشكلت بفعل التعرية  ابأخاديدهاليت متتاز  العسل كما متتاز املنطقة بانتشار مساحة كبرية من التالل
  .النشاط الزراعي و تستغل يف لتكويناا الصخرية اهلشة على مستوى املنحدرات

تقريبا حيث أن مقر البلدية يتواجد السهول ،  امتدادو ضعف   اجلبليبلدية متتاز بطابعها  :تزي نبشار -
جبلية من كل اجلهات مثل جبل  و متتد يف البلدية مناطق م950على مستوى قمة جبل أي على ارتفاع 

هو  هلذه البلديةالطابع الطبوغرايف   مييز كما أن ماغربا ،  م1112شرقا و جبل كالوم  م 1156منتانو  
الواسعـة خاصة خالل  ة والسريع التعريـة بنشاط  و اليت متتاز   %15االحندارات الشديدة اليت تصل إىل 

باستثناء  الغطاء النبايت   كثافـة  ينات الصخرية اهلشة و ضعففصل الشتاء  بسبب شدة االحندار و التكو
  . بات الصنوبرية املمتدة على مساحات ضيقـةابعض الغ
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  :وادي البارد  -
متتاز البلدية بطابعها اجلبلي الذي يغطي معظم مساحتها حبيث متتد سلسلة جبال البابور يف أراضيها  

م تقع إىل الشمال الشرقي ، 2004ينما أعلى قمـة جلبال البابور هي م  ب1833 ارتفاعهايقدر  حبيثالشمالية 
ى مستوى املنخفضات و األودية العميقة املمتدة بني اجلبال ، و يقدر متوسط لع م600و تقدر أخفض نقطة 

الشديدة خاصة على مستوى سلسلة جبال البابور أين  املنحدراتم ، كما متتاز بطابع 1200االرتفاع هو 
ين منه سكان البلدية اهذه املنحدرات اليت أصبحت تشكل عائقا كبريا يع %  25 بعض األحيان تتجاوز يف

   .،الذين تعرضوا للتهميش و العزلة
  
  

إن دراستنا للخصائص التضاريسية ملنطقة الدراسة جيعلنا نستخلص بعض املميزات العامة ملنطقة 
   :الدراسـة و اليت تتمثل على اخلصوص يف

قارنة باملناطق بامل، و البلديات الشمالية للوالية ابع اجلبلي الذي يسود منطقة الدراسـةالط سيادة* 
  . م900 لألراضي املستوية على شكل للسهول يصل ارتفاعها  اليت متتاز بامتداد كبرياجلنوبية 

  البابور  لالسفوح اجلنوبية جلباانتشار واسع لالحندارات على مستوى أقدام اجلبال خاصـة * 
الطابع السهلي ، و الذي جنده ميتد خاصـة يف اجلهة اجلنوبية ملنطقة الدراسة على شكل  احنصار *

  الزمن الرابع   ت، و هي عبارة عن تر سيبا على العموم م800- م600سهول يتراوح ارتفاعها بني 
ود ذلك انتشار كبري لألخاديد بسبب نشاط احلت و التعرية على مستوى املنحدرات اجلبليـة  و يع* 

  .هلشاشة التكوينات الصخرية اليت متتاز ا املنطقة عموما و ضآلة كثافة الغطاء النبايت 
  .الصخرية ها للحت و التعرية هلشاشة تكوينااـطابع التالل الرسوبية اليت متتاز هي كذلك بتعرض* 
تاز جبرياا شتاءا متكاذبة  هي عبارة عن أودية التعريةرسوبية تشكلت بفعل نشاط امتداد منخفضات * 

  . سامهت برواسبها يف تشكيل تربة هذه املنخفضات الصاحلة للزراعةبينما جتف صيفا 
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جبال بابور م 2004
عني الكبرية دهامشة 

1370  
جبل شناتور 

1406  
جبل جمونس   

1225  
مول اجلديان 

عموشة
1336  

  1737جبل لعسل 
جبل مغرس 

جبل منتانو  1153

تزي نبشار 
بوقاعـة 

جبل طافرات 
1613 

جبــال بوعنـداس 

1342 

جبل هالل 
   1079  

  1179جبل تيزيت 

سطيــف 

العلمــة 

  1886بوطالب 

جبال احلضنة 
   1745  

عني وملـان  جبل براو 
1442  

1435  

برج بوعريـريج    
ميلـــة 

  جيجــــل

 جبــايــة 

 

املناطق اجلبلية 
كتل جبليـة 

هضاب و سهول 
شطوط و سباخ 

مقر الواليــة 

مقر الدائــرة 
مقر البلديــة 

  

 كلم 18                         0

  باتـــنة 
لة ملسيــا

 06خريطة رقم: 
  200000/ 1 لسطيف املصدر :  اخلريطة الطبوغرافيـة

 و  إجنــاز الباحث 

واد البارد 

ش

 قمم جبلیـة
 منطقة الدراسة 
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 جبل بن نمور

 جبل شنتور

 جبل منتانو

 جبل بابور

بل زریبج  

 جبل سناطور

 جبل دردام

 جبل العسل
 

 جبل بن السبة

 جبل بوقایس

  
  

  
  

  
  
  
  

الذي مييز البلديات الشمالية لوالية سطيف ، صورة ملتقطة باالقمار االصطناعية تربز سيادة الطابع اجلبلي 
  .بلديات منطقة الدراسـة   يف  أم اجلبال املنتشرة كما تربز
 .و إضافات الباحث –موقع قوقل إرث : املصدر 

1370 

1336 

1225 

 

1156 

2004 

1300 

1177 

931 

1266 
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صور جویة ملتقطة باألقمار االصطناعیة  تبرز جانبا من الطابع الجبلي  و انتشار األخادید واألودیة الذي یعتبر الخاصیة الرئیســـیة 
لطبوغرافیة منطقة الدراسة  و تمثل الصور بعض مناطق بلدیات كل من عین الكبیرة و عموشة و تزي نبشار و بعض المشاتي التابعة . 

 www.googleearth.com 2008المصدر : قوقل إرث 

 المر تفعات و المنحدرات الوعرة تزي نبشار مشاتي تابعة لبلدیة عین الكبیرة 

 مشتة سنینة

مشتة أوالد فاید-عموشة-   مركز بلدیة عموشة

 تزي نبشار

  
  

 
  

http://www.googleearth.com
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    1خصائص البنية اجليولوجيــة - 2- 1- 1
  .بتنوع يف تشكيالا الصخريـة و  ببنيتها اجليولوجية احلديثـةاز منطقة متت 

 وتنوعاامتزاجا  أكثروما بعده ، كما  األولتعود للزمن  و،احلديثة  هتكويناتب رالشمايل للجزائ اإلقليم يتميز 
و ،الزمن الرابع لتوائية والبنائية اليت متت يف الزمن الثالث وبدايةإلاملائي وشدة احلركات ا احلثبسبب فعالية 

خالل الزمن إفريقيا الشمالية و منطقة البحر املتوسط و جنوب أوروبا  انتابتأدت احلركة األلبية اليت  قد
كجبال األطلس التلي و  األطلسية يف املغرب و اجلزائر، و اليت أدت إىل بروز السالسل اجلبلية الثالث

حبيث تعيش هذه املناطق من حني م استقراها التكتوين و جبال األلب يف أوروبا و اليت متتاز بعدالصحراوي 
،  2006و زلزال و بومرداس سنة  1980زلزال األصنام يف كان أخطرها آلخر حركات زلزالية متتاز بعنفها 

تعترب املناطق الشمالية لوالية سطيف أكثر املناطق تعرضا للحركات الزلزالية حيث تعيش من حني  اكم
و قد سامهت . اليت متتاز بانكسار عميق  البابور جبال سلسلة  ما مقرهاآلخر حركات متوسطة عمو

منها سلسلة  منطقة الدراسة و  للمنطقة  الشمالية لوالية سطيف و احلركة األلبية يف بناء السالسل اجلبلية
 كما تتميز والية سطيف خاصة املناطق.جبل جمونس و أم اجلديان و جبل العسل و مغرسللبابور و  جبال 

كما تربزه الرابع  و إىل الزمن  من الزمن األول و الثاين و الثالثالتكوينات الصخرية الشمالية منها بتنوع 
 .للتكوينات اجليولوجية  ملنطقة  سطيف 07اخلريطة 

الثاين و هي عبارة عن تكوينات الكريتاسي  تشمل هذه التكوينات اليت تعود للزمن:تكوينات كلسية  
اسعة على و ميتد على مساحة وعدة مناطق على شكل  طبقات  إىل الترياسي  اإلضافةب املتوسطالعلوي و

جنده على مستوى سلسلة جبال البابور أي يف واد البارد و تزي نبشار و اجلهة الغربية من عموشة ، كما 
 .شرق الدهامشة و بين فودة يف اجلنوب الشرقيشكل كتل يف جبل جمونس بعني الكبرية و 

  : مارنية كلسية ،كريطاسية رنية ،تكوينات ما
يوسني و األخاصـة اىل عصر  و الثالث الثاين إىل الزمن أساساتعود تكوينات متنوعة من املارن و الكلس 

ملنطقة الدراسة خاصة يف عني الكبرية و الدهامشة و  الشرقية  املناطق تنتشر يف  و و الكريطاسي  الباليوسني
  .و أم اجلديانبلية  خاصة على مستوى جبل جمونس املرتفعات اجل ىعلى مستوتكون 

   : تكوينات جبسية و طينية
جبسية و أو املتمثلة يف تكوينات جريية  الكريتاسي ظهرت تكوينات األساسيةويف الزمن الثاين بعصوره الثالثة 

شمل و تو السفوح اجلبلية  املنحدرات  تتكشف على مستوى طينية و يف بعض احلاالت حصوية و رملية 

                                                        
1- Notice explicative de la carte geologique de kharata et setif  1/50000 
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كما ميتد على بعني الكبرية و أم اجلديان يف الدهامشة و جبل العسل يف أوالد عدوان خاصة جبل النصارة 
  .عموشة و الشرقية لتزي نبشارالسفوح اجلبلية لشمال 
  : القدمي و احلديث رواسب الزمن الرابع

اجلزائر الشمالية  أجزاءكرب ويف الزمن الرابع استمرت التبدالت اجليولوجية ، لتغطي تكوينات هذا الزمن ا
كما تنتشر هذه التكوينات على طول  ، و املنخفضاتفرواسبها حتتل منخفضات اهلضاب العليا والسهول 

والسيول ، ورسبتها  األوديةاألودية ، يف شكل أحزمة طبقية وهي تكوينات فيضية يف اغلبها ، محلتها مياه 
 .حيث السهول واملنخفضات 

يغلب عليها طابع  و اليت متتاز خبصوبتها ، كما و الفيضية   السهول الرسوبية شكلت لنا بعضرواسب 
عدم متاسكها مما جعلها عرضة للحت و التعريـة خاصة على  مستوى التالل  التربـة السوداء ، كما متتاز 

و اليت تستغل   يف جبل جمونس و أم اجلديان لعني الكبريةالشمالية الشرقية و الغربية خاصة يف اجلهة  و متتد
   .كالقمح و الشعري الزراعي خاصة زراعـة احلبوب  يف النشاط

فعموما نقول أن التكوينات الكلسية و املارنيـة و تكوينات الزمن الرابع هي السائدة يف منطقة الدراسـة 
للمياه  خزاناتفتكون  التكوينات الكلسية  أما حبيث تكون التكوينات الرباعية السهول الرسوبية الزراعية 

، و هلذا نالحظ أن منطقة الدراسة و املناطق الشمالية لوالية سطيف على العموم متتاز بتوفر اجلوفيـة 
    .كميات هائلة للمياه جلوفيـة و على اخلصوص يف جبال البابور

  
قة و ذا و من خالل دراستنا خلصائص البنية اجليولوجية للمناطق الشمالية لوالية سطيف ، نربز أن منط

الدراسة متتاز حبداثة تكويناا اجلبلية اليت تنتمي للزمن الثالث الناجتة عن احلركة التكتونية األلبية اليت 
قد أدى هذا إىل عدم استقرار املنطقة  املتوسطمنطقة مشال إفريقيا و جنوب أوروبا و البحر  انتابت

ليت ضربت املناطق الشمالية على تكتونيا ، حبيث كثريا ما تتعرض حلركات زلزالية متوسطة،كتلك ا
و مست واد البارد و تزي نبشار  بين و رثالن ، بوعنداس و قرتات 2005مستوى جبال البابور سنة 

كما ساهم ذلك يف بروز تكوينات صخرية من الزمن الثاين و الثالث و الرابع املشكلة للمنطقة على 
وينات اهلشة سامهت بشكل مباشر يف تنوع هذه التك، مستوى اجلبال و اهلضاب و التالل و السهول 

املظاهر التضاريسية و نشاط احلت و التعرية الذي ميس معظم املناطق اليت متتاز شاشة تكويناا 
  .و انعكس سلبيا على الزراعة من خالل تقلص املساحات الزراعية و صعوبة استغالهلاالصخرية 
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 05الخریطة : 
و  فیال        1979المصدر : -  مذكرة كشوكالي عن كوت  

 و تحسینات الباحث                            1980                

 بابور

  
  
  

 07:اخلريطـة
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 صور جویة تبرز خاصیة تشكل و انتشار واسع لألخادید و األودیة و التالل و المنحدرات الناتجة 
عن البنیــة  الجیولوجیة الھشة و التي تعرضت إلى نشاط كبیر و سریع  للحت و التعریة المائیــة  
السیول و نشاط الریاح و مما سھل العملیة التكوینات و الترسبات الصخریة الھشـــة  .الصورھي 

ألحدى مناطق التابعة لبلدیتي واد البارد و تزي نشار . 
   www.google earth.comالمصدر : برنامج موقع قوقل إرث.

 تزي نبشار

 مشتة بوعمران
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  الفصل الثاني                         
  و الشبكة اهليدروغرافيـةاخلصائص املناخية  -1-2
  :اخلصائص املناخيــة -1-2-1
  . منطقة متتاز مبناخ شبة  رطب مشاال و شبه جاف جنوبا مع اختالف يف كميات التساقط 

املناخية آت من منطلق أمهية و تأثري هذه العوامل يف جمال يف حياة  بدراسة العناصر و اخلصائص اهتمامناإن 
اإلنسان و نشاطه االقتصادي ، فكثرا ما تكون املصاعب املناخية عامال من عوامل عدم االستقرار السكاين 

  .و االجتماعية  ة، و تفاقم مشاكل التخلف يف خمتلف ااالت االقتصادي
سطيف بوقوعها يف نطاق املناخ املتوسطي الشبه الرطب ، إذ تعتـرب بلـديات    متتاز املناطق الشمالية لوالية

منطقة الدراسة أوفر حظا يف ما خيص التساقط حيث تستقطب كمية معتربة مـن التسـاقط الـيت يصـل     
مل بينما تتنـاقص هـذه   م1200ملم  و تصل يف القمم اجلبلية مثل البابور اىل 750متوسطها عموما إىل حوايل 

هذا التذبذب يف التساقط يؤثر سلبا بدون شك علـى  ملم500لما اجتهنا جنوبا لتصل إىل حدود الكمية ك
اليت قد تبقى يف بعض األحيان حىت شهر  جللثلومعترب النشاط الزراعي ، كما متتز املنطقة الشمالية بتساقط 

   .درجات احلرارة  رياح السريوكو احلارة ، وعدم استقرار يف  على قمم اجلبال و أيام الصقيع و وماي
  :النطاقات املناخية  1-2-1-1
اليت متثل النطاقات املناخية لوالية سطيف ، جيعلنا نستنتج التنوع يف النطاقات  06 رقم إن تصفحنا للخريطة 

و تتنـاقص  الرطوبة تزداد كلما توجهنا من جنوب الوالية إىل مشاهلا ،  درجةاملناخية احليوية حبيث نالحظ 
حبيث أن القرب من ساحل البحر املتوسط جيعل املناطق الشـمالية  ، اصية املناخ يف اجلزائرعكسيا و هي خ

الـيت متيـز املنـاطق     االرتفاعاتأكثر رطوبة بفعل تأثرها بالتيارات البحرية ، كما أن عامل التضاريس و 
  :مها يف نطاقني مناخيني و الشمالية للوالية و على اخلصوص بلديات حمل الدراسة جيعلها تقع

يشمل هذا النطاق املناخي األجزاء الشمالية من منطقة الدراسة خاصة مشـال عـني   : شبه رطب معتدل-
 يف املرتفعـات ملم  1000أكثر من الكبرية ،واد البارد و تزي نبشار و ميتاز بكميات تساقط معتربة تصل إىل 

حراري عموما خالل فصل الصيف ، كما ميتاز باعتدال م2002اجلبليـة خاصة على مرتفعات جبال البابور 
  .الثلوج على املرتفعات اجلبلية  تساقطخالل فصل الشتاء و  قارصبينما ميتاز بربد 
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يشمل األجزاء اجلنوبية من منطقة الدراسة و هو مرحلة انتقالية بني املنا شبه الرطـب إىل   :مناخ انتقايل -
و كلما قط مع ارتفاع حمسوس لدرجـة احلرارة املناخ شبه اجلاف إذ نالحظ تناقص تدرجيي لكميات التسا

تقلص الطابع اجلبلي  امتداد الطابع السهلي و إىل  باإلضافةاجتهنا جنوبا ظهرت مميزات املناخ شبه اجلاف ، 
  . يف جنوب الوالية 

   :الرطوبة -1-2-1-2
إىلأثريات البحرية من جهة من الت ا قريبةمتتاز املنطقـة برطوبتها مقارنـة باملناطق اجلنوبية للواليـة كو 

جانب تأثري الغطاء النبايت الذي يكسو املناطق اجلبلية خاصة البابور  و نسجل كمتوسط للرطوبـة لواليـة   
و سجل يف نفس السنة أقصـى حـد    %70 إىلبينما يف املناطق الشمالية قد تصل  %66سطيف يف حدود 

ن معتربة خاصة بني شهر نوفمرب حىت اية شـهر  تكو هذه الرطوبة اليت %83.3للرطوبة النسبية يف حدود 
مارس يف احلاالت  املناخية العادية أي بعيدا عن الطفرات املناخية اليت قد متس اجلزائـر ككـل يف بعـض    

مـن   بدايـة الصيف خاصة  خالل  %47.3 ـب أدناها  السنوات اليت تؤدي اىل ظاهرة اجلفاف كما تسجل
اخلاصة بالرطوبة و   و ذه املعطيات .صة يف شهري جويلية و أوتشهر ماي إىل سبتمرب حيث اجلفاف خا

  .ه الرطبة ـمناخيا اىل املنطقة الشب التساقط أن املناطق الشمالية لوالية سطيف تنمي
  :ألمطــارا-3- 1- 2- 1
  . ينقصها االستغالل احملكم لكنها متذبذبة،و  تساقطات مطرية شتوية معتربة 
و معطيـات  تساقط يف حمطة عني الكبرية و حمطة األرصاد اجلـوي سـطيف ،   املعطيات املناخيـة لل تبني

من ،من التسـاقط كميات تستقطب  الشمالية ، أن املنطقةالتساقط للشرق اجلزائري اليت توضح  08خريطة
لديات منطقة الدراسـة إذ نالحظ أن كمية التساقط قدرت يف عـني  بذلك ب و تشمل  األمطار و الثلوج

ملم على مستوى املناطق اجلبلية و املناطق 1200ملم سنة  و تصل إىل  1006لم و يف عموشة م 948الكبرية  
 خـالل  الواقع مشاال يف نطاق املناخ الرطب  بينما نالحظ تراجع كمية التساقط يف سنوات اجلفاف خاصة

ذا نالحـظ  متتاز املنطقة خبصائص املناخ املتوسطي أي شتاء ممطر بارد و صيف حار جاف و هل. 2000سنة 
حيث احلرارة و  أشهر 7أن املرحلة الرطبة تبدأ من نوفمرب إىل أفريل لتترك اال للمرحلة اجلافـة ألكثر من 

ملم يف شهر جويلية و  7يقدر أدىن كمية املسجلة يف التساقط حبوايل     2و1اجلفاف كما يبينه الشكل رقم 
ب سقوط األمطار هي السمة الرئيسة ملناخ املنطقـة  فظاهرة تذبذ.ملم  282أقصاها يف شهر جانفي حبوايل 

اليت تنتمي ملناخ البحر املتوسط املمطر و البارد شتاءا  و جاف حار صيفا ، و كثريا ما يساهم هذا املنـاخ  
  .خبصائصه املناخية يف مشاكل كثرية متس سكان هذه املناطق 
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 خريطة النطاقات املناخيـــة لواليــة سطيف

  كلم12            0

 

  paw wilaya de setifاملصدر: النطافات املناخية 
          مصاحل الرصد اجلوي لوالية سطيف 

مناخ معتدل رطب معتدل احلرارة 

مناخ شبه رطب معتدل احلرارة 

منــاخ انتقالــــي 

مناخ شبه جاف حار و بارد 
مناخ قاري جاف و حــار 

 

سطيـف 
ملم 421.5
15.22..

عني الكبرية 
 ملم 665.3
دم 15.4

 

عموشة 
 ملم 613.9

 دم 15.1

بوقاعــة 
 ملم 877

دم 15.5

العلمــة 
 ملم 379

عني وملان دم 15.08
 ملم 351

 دم 15.78

حمطــة للرصد اجلوي  
   2003- 2000الفترة 

ملـم :  كمية التساقط السنوي 
د.م    :  متوسط احلرارة السنـوي 

 07خريطــة :

  
  

08 
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خريطة التساقط للشرق اجلزائري .: املصدر
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   -حمطة عني الكبرية  – 2004-2003تغريات احلرارة و التساقط بني                   

  02:جدول 
  الشهور     

  
  2003التساقط    
  

   2004 التساقط   

  اموع  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أوت  جويلية  جوان   ماي  افريل  مارس  فيفري  جانفي
  املتوسط

  ملم941  184  39  58  70  11  4  8  51  144  46  50  276

  ملم733  188  98  30  23  7  16  29  118  109  50  48  17

رة 
حلرا

ا
  

2003  4.6  3.9  9  12.7  17.1  21.3  28.5  26.6  20  16.4  10.2  5  14.6  

2004  5.5  8.2  9.8  10.6  13.2  21.7  25.9  26.3  20.5  18.4  8.4  5.7  14.5  

  
   سطيف-الرصد اجلوي حمطة :  األرقاممصدر                                                                                                                                           
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 02: شكل 
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يف حمطـة عني الكبرية ، حبيث متثل عني   للتساقط -2و1-و الرسم البياين 2من خالل حتليل اجلدول   
  :                         يلي منوذج للخصائص املناخية للبلديات املدروسة و نستخلص ما الكبرية

أوفر حظا يف جمال  2003 ، حبيث كانت سنة 2004و  2003اختالف  واضح يف كميات التساقط بني سنة  -
يت كانت ال 2004ملم فكانت هذه السنة أكثر رطوبة و تساقطا مقارنـة بسنة  941التساقط قدرت الكمية 

  فقط ، أي اقل من متوسط التساقط يف منطقة الدراسـة عموما  ملم733الكميةشبه جافة  و قدرت 
جافا حبيث  ةرغم فصل الشتاء إال أنه كان خالل هذه السن 2004لقد كان شهر جانفي أكثر جفافا يف سنة  -

ملم أي  276اقط فيهحبيث وصلت كمية التس 2003ملم فقط ، عكس سنـة  17مل تصل كمية التساقط إىل 
يعتمد نظام التساقط يف منطقة الدراسة بتزايد كمية التساقط .من كميـة التساقط السنوي % 30حوايل 

كلما اجتهنا مشاال أي كلما اقتربنا من البحـر ، كما تزيد هذه الكمية بفعل تأثري التضاريس و القرب من 
  . ساحل البحر 

  الثلوج   - -4- 1- 2- 1
اجلوي أن املنطقة متتاز بظاهرة تساقط الثلوج بكميات معتربة خاصة على مستو ى القمم  تبني معطيات الرصد

خاصة يف جبال البابور و جبل مغرس و تقدر عدد أيام  األحياناجلبلية اليت قد تبقى حىت شهر ماي يف الكثري من 
ذا ما قارنا هذه املعطيات أيام يف السنة وإ 10يوم  و قدر املتوسط السنوي  39حبوايل   2003 إىل 2000بني 

فإننا نالحظ تغريات مناخيـة هامة قد طرأت فيما خيص التساقطات و  1935-1913بني  لسلتزرباملعطيات املناخية 
يوم يف  40 قدر بـع الواضح لكميات التساقط و عدد األيام املطرية  حيث ايام الثلوج ـاحلرارة  مييزه التراج

  .م سنويا يو 71السنة و األمطار حبوايل  
  الصقيع:5- 1- 2- 1
اية شهر مارس و قدر عدد أيام الصقيع  إىلبداية من شهر نوفمرب  خاصةمتتاز املنطقة بكثافـة تساقط الصقيع  

الزمنيـة كبرية ،  يوم يف السنة ، و تعترب هذه الفترة 46يوم أي مبتوسط سنوي  186حبوايل  2003 ىلإ 2000بني 
قعها الداخلي و مناخها الذي ميتاز بشبه القارية لبعدها عن التأثريات البحريـة ، كون أن منطقة سطيف متتاز مبو

مستويات دنيا حتت  إىلمما جيعل الواليـة متتاز عموما بربودا خالل فصل اخلريف و الشتاء و تنخفض احلرارة 
ني شهر نوفمرب و الصفر حبيث تسمح بتشكل الصقيع يف معظم مناطق الواليــة، و تكون بقوة كبرية خاصة ب

يشكل عامال سلبيا على النشاط النشاط االقتصادي و انتشار الصقيع و اتساع جماله و مدته الزمنية  إن. فيفري 
االجتماعي  عموما و على مردود النشاط الزراعـي خاصة  ، حبيث تبقى هذه الفترة الزمنية فترة ركود يف اال 

إىل األشجار املثمرة مثل اللوز و املشمش و  ة، باإلضافة كاخلضروات الزراعـي خاصة يف جمال الزراعات الكثيف
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اخلوخ اليت تزهر خالل هذا املوسم بني  شهري فيفري و مارس مما يؤدي إىل إتالف احملصول الزراعي و يكون 
  .املوسم الفالحي كارثي بالنسبة للفالح

   :احلرارة  -6- 1- 2- 1
 03 و 02من خالل اجلداول  لوالية سطيف و حملطة عني الكبرية جلوياتربز املعطيات اإلحصائية حملطة الرصد  

للتغريات املناخية اليت عرفتها اجلزائر  سطيف تبعاهامة شهدا  تغريات حرارية  أن هناك 04و 03األشكال و  04
رارة عامة و نالحظ ارتفاع احل  °م 16.08حبيث قدر املتوسط احلراري السنوي حبوايل   خالل السنوات األخرية ،

خالل فصل الصيف خاصة شهري جويلية و أوت حبيث نسجل أقصى متوسط لدرجة  احلرارة خالل  شهر 
يف شهر جويلية  أما بالنسبة لدرجات احلرارة  °م29، بينما املتوسط احلراري الشهري يصل إىل   °م36جويلية 

و أدناها  °م9قدرت ، بينما أقصاها  °م5املتوسط الشهري سجل  خالل شهر جانفي  الدنيا شتاءا فنالحظ أن 
و قد تنخفض احلرارة اىل مستويات دنيا على مستوى املناطق اجلبلية اليت تسجل  °م3دائما يف نفس الشهر ب 

  .تشكل الصقيع اليتدرجة الصفر مما يؤدي 
يطع خطتقاو من خالل دراسـة العالقـة بني احلرارة و التساقط من خالل التمثيل البياين فإننا نالحظ 

إىلمتتد  اجلافة اليتالتساقط و احلرارة يف شهري ماي و أكتوبر حبيث يقل التساقط و ترتفع احلرارة لتظهر املرحلة 
بينما تصل  م14.6مبينما الوسطى  °م10.4و املالحظ هو أن احلرارة الدنيا هي 2كما يربزه اجلدول أشهر تقريبا  7

رارة يف واليـة سطيف بينما يقد يكون هناك تغريا طفيفا يف خصائص احل°م 20.2حدود  إىلالعظمى  النهاية
  .البلديات الشمالية للوالية مثل ما تربزه حمطـة عني الكبرية و عموشة 

فإن مستوى درجات احلرارة متقارب يف االجتاه العام يف خمتلف السنوات  04و املالحظ من خالل الشكل 
أدىنفاض حيث تكون احلرارة غري فصلية أ غري عادية حبيث ان باستثناء بعض التذبذبات من االرتفاع و االخن

، هذه اخلاصية تعود بدون شك إىل التغريات املناخية اليت تعرفها  2003درجة حرارة و أعالها سجلت سنة 
  .اجلزائر من سنة ألخرى 
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  2003حلرارة حملطة عني الكبرية درجات ا             03:اجلدول  

  جانفي  النوع
  

  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أوت   جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس   فيفري

  10  16  22  26  34  36  31  23  18  15  9  9  النهاية العظمى

  4  8  14  16  21  22  19  12  9  6  2  3  النهاية الصغرى

  14.33  12  18  21  27  29  25  18  14  11  6  05  املتوسطات الشهرية

  أجنز الشكل وفق معطيات حمطة الرصد اجلوي لوالية سطيف                                                                                             
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 03: شكل 
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تطوردرجات الحرارة من سنة 2000إلى 2004 -محطة سطیف -
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جانفي  فیفري مارس  أفریل ماي  جوان جویلیة  أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر

الحرارة د/م

2000
2001
2002
2003
2004

  
  
  
  

  .حملطة سطيف-  2004إىل  1199تطور لبعض العناصر املناخية بني       04:جدول 
  كمية التساقط   السنـة 

  - ملم- 
  متوسطات  

  درجات احلرارة 
  -°دم -

  عدد أيام الثلج 
  - يوم -

  عدد أيام الصقيع
  -يوم-

  عدد أيام  
  السريوكو

  -يوم-
1991  401.2  13.3  13  81  11  
1992  505.5  13.6  15  68  08  
1993  319.2  14.3  13  75  13  
1994  272.9  15.4  15  72  14  
1995  422.4  14.3  12  74  07  
1996  442.9  13.7  12  61  09  
1997  402.4  15.1  03  54  08  
1998  455.9  14.6  12  76  11  
1999  384.0  15.5  19  49  13  

2000  331.3  15.4  04  62  10  
2001  397.3  15.6  06  52  07  
2002  520.0  59.3  09  36  11  
2003  610.3  66.2  20  36  09  
2004  620.4  66.4  13  49  00  

 04:الشكل

 أجنز التمثيل البياين حسب معطيات حمطة الرصد اجلوي لوالية سطيف
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  :الرياح  --7- 1- 2- 1

، اليت متتاز باختالفها و تنوعها من سطيف  هلبوب الرياح  لواليةتتعرض منطقة الدراسة و املناطق الشمالية عموما 
  . حيث اجتاهات هبوا و كذا من حيث رطوبتها و جفافها و مواسم هبوا ومدا الزمنية 

خالل طول فصول السنة  24.31نسبة ترددها  هي الرياح األثر هبوبا و تقدر : الرياح الشمالية الغربية-*  
خاصة خالل فصل الشتاء و متتاز برطوبتها حبيث جتلب معها كمية معتربة من خبار املاء و األمطار 

ترب لألمطار يف املناطق الشمالية لوالية ـباعتبارها متر على البحر املتوسط و هذا ما يعلل التساقط املع
  .البارد و عموشة و عني الكبرية سطيف و منطقة الدراسة خاصة واد 

و عادة ما ون     هذه % 22.16 ترددهامتتاز بوا املتوسط و تقدر نسبة  : الرياح الشمالية الشرقية-*  
سقوط الثلوج ألا قادمة من سيربيا مارة على أوروبا و متتاز بربودا الكبرية  إىلالرياح ممطرة و تؤدي 

  .ما دون الصفر شتاءا  إىلة حبيث تساهم يف خفض درجة احلرار
  :-1 السريوكو–الرياح اجلنوبية  -* 

بني   الصيف أيهبوب هذه الرياح خاصة خالل أوج فصل  إىلواليـة سطيف ككل الواليات الشمالية  تتعرض
السريوكو بني   أيامعدد حسب معطيات حمطة الرصد اجلوي لوالية سطيف شهري جويلية و أوت قدرت 

2002و تعترب سنة  2001أيام يف 7أيام و  10بـ 2000هبوا سنة  أيامو قد بلغت عدد يوم  37حوايل  2000-2004

هبوبا  2004بينما مل تشهد سنة أيام ، 09بلغ  2003سنة يوما و يف  11من أطول الفترات اليت شهدت هلبوا بـ
فصل الصيف حبيث تأثرا سلبا على  ذه الرياح تأثريات سلبية على املنطقة خاللهلذه الرياح و لو يوما واحدا ،وهل

عات خاصة القمح وزراحملاصيل الزراعيـة خاصة الزراعات الواسعـة كون أن املنطقة متتاز ذا النوع من امل
سلبا على املوارد املائية السطحية و اجلوفية ، إذ تعمل على ارتفاع نسبة التبخر مما يؤدي إىل جفاف  ثر،كما تأ

ملائية ، و يطرح بذالك مشكلة اجلفاف و قلة املياه املستخدمة للشرب أو للسقي  و تتفاقم بعض األودية و املنابع ا
  .هذه الظاهرة خاصة يف سنوات اجلفاف 

  
  
  

                                                        
1 

اليابسة و و على  أا متر على السريوكو أو  رياح  اجلنوب ب من أوساط الصحراء اإلفريقية الكربى  حنو مشال القارة اليت متتاز حبراا و جفافها كوا -
   .الصحراء اإلفريقية الكربى أحر منطقة يف العامل و هي
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  :الشبكـة اهليدروغرافية - 2- 2- 1

  إن املوقع اجلغرايف الذي مييز البلديات الشمالية لوالية سطيف جيعلها افر حظا يف جمال التساقط
  تقطب كميات معتربة من األمطار و الثلوج مما يساهم يف توفر كمية معتربة منالسنوي حبيث تس

  .املياه السطحية و اجلوفية منها ، و تبقى املشكلة قائمة يف كيفية استغالهلا
  املياه السطحية - 1- 2- 2- 1

األودية اليت يقل تتميز منطقة الدراسة بوجود شبكة من األودية اليت متتاز جبرياا املؤقت عموما باستثناء بعض 
جرياا خالل فصل الصيف بسبب احلرارة املرتفعـة و تراجع كميات األمطار باعتبار أن املنطقة متتاز جبفافها 

ميتد يف عني الكبرية كل من وادي أوالد منعة ، و وادي زاتني اللذان وصيفا مثل باقي مناطق اجلزائر الشمالية 
ما ميتد واد الداب غرب عني الكبرية و الذي يلتقي بوادي بربر الذي ينبع يصبان يف الوادي الكبري بالدهامشة ، ك

طريقه باجتاه اجلنوب الغريب، و مير على تزي نبشار و يصبح باسم واد  مناناف يف  من جبال البابور مث يأخذ
  .منطقة تزي نبشار  مث  يواصل طريقـه غربا حىت يصب يف سد خراطـة 

  املياه اجلوفيـة- 2- 2- 2- 1
منطقة الدراسة تقع يف مشال والية سطيف فإا كما الحظنا أوفر حظا يف جمال التساقط بكميات  م موقعحبك

ملم و هذا يسمح بدون شك اىل 700معتربة أمطارا و ثلوجا حبيث تصل كمية التساقط عموما إىل أكثر من 
لمنطقة اليت متتاز بطابعها خاصة و أن التكوينات الصخرية ل،ختزين كمية معتربة من املياه يف جوف األرض 

خاصة منطقة جبال البابور حبيث متتاز  بقدرة متوسطة على ختزين املياه مقارنة مع املناطق اجلنوبية للوالية  الكلسي
ساهم يف تواجد العديد من األمسطة املائية الباطنية كخزانات جوفية ملياه  و قد ذلك 11 و07تني كما تبينه اخلريط

و اليت تكون قريبة من سطح األرض، وكثريا ما تتكشف على سطح األرض على املتساقطةاألمطار و الثلوج 
شكل ينابيع و عيون دائمة اجلريان بعضها يساهم بشكل كبري ف التغذيـة الدائمة لبعض األوديـة خاصة واد 

املناطق و من جهـة بربر و واد منانا ف يف واد البارد و تزي نبشار ، كما توجـه هذه املياه لتزويد سكان هذه 
أخرى تقوم هذه الينابيع بتزويد مدينـة سطيف باملياه الصاحلة للشرب خاصة مياه ينابيع وادي البارد اليت 

كما أن .كلم 45سنة، بقنوات و حمطات للضخ على مسافـة  25سامهت يف تزويد مدينة سطيف منذ أكثر من 
سنفتح بدون شك آفاقا واعدة الستغالهلا يف جمال املياه املعدنية من املياه ذات اجلودة العلية متتاز ينابيع واد البارد 

  .تسويقها يف السوق الوطنية  تعبئتهاخالل 
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  مصاعب الطبيعة و دورها يف التخلف -
ن و الطبيعة ضاربة جذورها يف الزمن و هي عالقة للتأثري و التأثر بني اإلنسان و بيئته ، إن العالقة بني اإلنسا

فمنذ ظهور اإلنسان على سطح األرض و هو يصارع  مصاعب الطبيعة و حياول أن يتأقلم مع ظروفها رغم 
تار سبيل اهلجرة قسوا و حياول االستقرار رغما عنها خاصة عندما ال ميتلك خيارات كثرية ، وفئة أخرى خت

بظروف طبيعية مالئمة و مؤهالت أو حمفزات تساعد على استقرار السكان  زمتتاو الرتوح إىل مناطق أخرى 
  .خاصة إذا كانت هذه العناصر الطبيعية تساعد على ازدهار النشاط االقتصادي خاصة  النشاط الزراعي

  .  التوزيع السكاين و حركية النشاط االقتصادي  و انطالقا من هذا فنقول أن الطبيعة عامال رئيسيا يف ظاهرة
و صلنا إىل نتيجـة هامة هو أن هذه  و املناخية  من خالل دراستنا للخصائص اجليولوجية و الطبوغرافية ف

و تساهم بنسبة كبرية يف تلعب دورا سلبيا على اال االقتصادي و البشري نسبيا  والزالت تلعب العناصر
و سكان األرياف هم األكثر تعرضا و  للبلديات اجلبليةو العزلة و التهميش و احلرمان  تفاقم ظاهرة التخلف

و تتلخص  ممعاناتأثرا هذه الصعوبات التضاريسية املناخية و اليت حتد من رفاهيتهم و ازدهارهم و تزيد يف 
  .تأثريات خمتلف العناصر الطبيعية التضاريسية و املناخية 

  : مصاعب السطح
صعب ساهم بشكل كبري يف تفاقم مشاكل التخلف على مستوى هذه نطقة الدراسة بطابع جبلي متتاز م

  :سلبا على استقرار السكان و نشاطهم من خالل م يلي أثرتاملناطق خاصة املناطق الريفية و 
اتساهم يف تقليص املساح ،وقلـة املناطق السهليـةو االحندارات انتشار الطابع اجلبلي و املرتفعات إن  -

  .خاصة الزراعات الواسعـة مثل احلبوبالزراعية و استغالل السكان للمناطق اجلبلية يف النشاط الزراعي 
و التهميش من خالل  أثارساهم الطابع اجلبلي يف الكثري من البلديات يف زيادة معاناة السكان من كما  - 

لكهرباء ، املياه و خدمات أخرى ، اقلة التأطري اخلدمايت يف جمال التعليم و الصحـة و طرق املواصالت
  .لكوا تتطلب أموال كبرية 

السريع للمناطق اجلبلية بسبب تزايد نشاط عملية احلت و التعرية اليت تتعرض هلا  ياملورفولوجالتحول  إن-
إىل تقليص  هذا أدى وقدخالل فصل الشتاء ، خاصة عمل السيولاملناطق اجلبلية علي مستوى املنحدرات 

غسل التربة لتتركها بطبقة  عمليةمن جهة وتفقريها من جهة ثانية الناتج عن لزراعية يف املناطق اجلبلية املساحات ا
  .نشاط التعرية الكثيف مقاومة و غري قادرة على  رقيقة جدا

و تربية املاشية اىل نشاط التجارة و البناء و الصناعـة و  الزراعةتغيري يف نوع النشاط االقتصادي من  - 
  .أخرى نشاطات 
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   املناخ مصاعب-
املناخية اليت متيز املنطقة ،من وفرة للتساقط السنوي و اعتدال يف درجـة  للعناصربالرغم من اجلوانب اإلجيابية 

دورا سلبيا على اال البشري من جهة و على اجلانب  عدم استقرار هذه العناصر كثريا ما يلعباحلرارة إال أن 
  :زه فيما يليكما نربالطبيعي و االقتصادي 

يؤثرا سلبا على النشاط االقتصادي خاصة احملاصيل الزراعية املختلفة  احلبوب  التذبذب يف التساقط  إن -
خسائر اقتصادية هامـة تؤثر على ديناميكية النشاط  إىليؤدي  األعالف و اليت تعتمد مباشرة على األمطار قد

  . استمرار بعض األنشطة كتربية املاشية على سبيل املثالودية و ر، خاصة من حيث املالزراعي باملنطقة عموما
هبوب رياح السريوكو احلارة خالل فصل الصيف إىل إتالف احملاصيل الزراعية املختلفة من احلبوب و  يؤدي -

  .اخلضروات حبيث تؤدي احلرارة إىل جتفيف الينابيع و األودية اليت تساهم يف ري أراضي و بساتني الفالحني
لصقيع و الربد الذي يستمر يبدأ أحيانا من أكتوبر و يستمر حىت شهر أفريل ينعكس سلبا على النشاط سقوط ا -

  .الزراعي ، حبيث يؤدي إىل إتالف احملاصيل املوجودة من خضروات و أشجار مثمرة 
ري على طرق التأث إىلشتاءا و ايارات و االنزالقات األرضية  أيامتؤدي تساقطات الثلوج الكبرية خالل عدة  -

عزلة حقيقة تتعرض هلا التجمعات السكانية البعيدة عن  إىلاملوصالت كالطرق البلدية و املسلك غري املعبدة 
لظاهرة الرتوح الريفي حنو مراكز التجمعات الرئيسية،  اواسعجماال و  يفسحاملراكز  الرئيسية ، وكل هذا يسمح 

  .أخرى اقتصادية و تغيري النشاط االقتصادي إىل قطاعات
إن الطابع اجلبلي الذي مييز املنطقة عموما يتأثر دوما لتأثري التساقط حبيث يساهم بشكل كبري يف ظاهرة احلت و -

التعرية خاصة و أن الكثري من املنحدرات متتاز بضعف بنية التكوينات الصخريـة اليت متتاز بضعف مقاومتها   مما 
ملائية مما أدى إىل إتالف مئات اهلكتارات من األراضي الزراعيـة جيعلها عرضة لنشاط عمل السيول و ااري ا

  .على مستوى املنحدرات اجلبلية 
الكبرية لألمطار إىل  اتساع لنطاق إلنزالقات األرضية اليت تؤثر سلبا على طبقة التربـة  التساقطاتكما أدت -*

ات زراعيـة واسعة على مستوى اليت تكون بسمك ضعيف على مستوى اجلبال و يؤدي بذلك إىل ضياع مساح
  .املنحدرات 

انتشار  إىلص املرفولوجية هلذه املناطق من خالل عملية التعرية بكل أشكاهلا اليت أدت ئالتغري السريع يف اخلصا -
ذات البنية  الصخريةاألخاديد على مستوى املنحدرات اجلبلية ، و حركة واسعــة لألتربـة و التكوينات 

  .نية منهاالضعيفة خاصة الطي
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ذلك يف ، فقد ساهم  الشتاءفصل  خاصةاتساع جماري األوديـة على مستوى سريرها نتيجة لقوة تدفق املياه  -
  .تقلص املساحات الزراعية  خاصة األراضي املوجهة للزراعات الكثيفة

على املنحدرات تناقص املساحات الزراعية بسبب النشاط الكثيف لعملية احلت و التعرية خاصة نشاط السيول  -
  .األرضية االنزالقو مياه األودية خالل فصل الشتاء و تزايد 

السكان و اخلصائص الطبيعية و التضاريسية غري املالئمة و الصعبـة عامال أساسيا يف طرد  أصبحت - 
 .احلضريةهروم من املناطق الريفية إىل املراكز 

  
 
 

  خالصة 
بيعية اليت متيز البلديات الشمالية لوالية سطيف ، تربز إن دراستنا و حتليلنا ملختلف اخلصائص الط

بوضح صعوبة الظروف الطبيعية التضاريسية و املناخية و تأثريها السليب املباشر على حياة السكان 
  خاصة على مستوى املناطق الريفية األكثر حرمانا و ختلفا و ميشا 

يف ختلف املناطق اجلبلية للبلديات  رئيسيا العام  بعوائقها الطبوغرافية و املناخيةالطبيعة  أصبحت
الشمالية لوالية سطيف و مسامهتها الكبرية يف ظاهرة الرتوح الريفي وعدم استقرار السكان ، و عدم 

تنمية لالدولة  ضعف تدخلقدرة السكان على التأقلم و التغلب عليها لقلة اإلمكانيات املادية الذاتية و 
يها و توفري اخلدمـات الضـرورية للسكان، إضافة إىل  تأثريها السليب فك العزلة علل ،هذه املناطق

يبقى العامل .أحيانا أخرى على النشاط االقتصادي لسكـان املناطق اجلبلية خاصة يف اال الزراعي 
و تبقى العامل  اجلبلية،اليت تعرقل التنمية و استقرار السكان يف املناطق  العوامل األساسيةالطبيعي من 

املراكز احلضرية بسبب تزايد ظاهرة الرتوح الريفي و إفراغ املناطق  اكتظاظيف تزايد مشكلة  لرئيسيا
حتمية جيب  ليستلكن بالرغم من كل هذا فإن الصعوبات الطبيعية .اجلبلية من حمتواها البشري 

يساهم بدون  وفنموية خاصة باملناطق اجلبلية ست تيجيةاإسترالتسليم ا ،فإن توفر اإلرادة و حتديد 
 . حدة تأثري املصاعب  الطبيعية  شك يف حل أو التخفيف من
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  التخلف و واقع السكان و السكن                                            
  :الفصل األول

  الدميوغرايف التخلف و الواقع- 2-1
 مو التخلف ،مع منو دميوغرايف معترب و توزيع سكاين غري منتظ شالتهميللعزلة وجمتمع ريفي يتعرض  

  .الرئيسية .ريفي حنو املراكزالالرتوح  اهلجرة و ظاهرةلوتفاقم 
 ملا يكتسيه ،لوضع أي سياسة تنمويـة مستقبلية أصبحت الدراسة الدميوغرافية من العناصر األساسية  

يف  املختلفة و أمهيته الدميوغرافية بأبعادهاو اخلصائص  ؤشراتقصوى يف معرفة املاجلانب البشري من أمهية 
جمال التنمية  االقتصادية و االجتماعية و نظرا هلذه األمهية فقد خصصنا حمورا  لدراسة و حتليل هذا العنصر 
احليوي ، وحاولنا تفسري خمتلف التساؤالت من خالل حتليل خمتلف املعطيات السكانية،املتوفرة لدينا و 

و اعتمادنا على التعدادات الثالثـة مكننا   1998-1987-1977اصة مدونات تعدادات السكان لسنوات خب
من تشريح الوضع السكاين ملنطقة الدراسة خالل خمتلف املراحل الزمنية ، ملعرفة ما طرأ على السكان من 

  .حيث منوهم و تركيبتهم، ونشاطهم تطورات من 
 االجتماعيقة الدراسـة سوف يفتح اال إىل التعمق أكثر يف دراسة الواقع إن دراسة احلالة السكانية ملنط

 حاولناالواقع املعيشي الصعب الذي مييز حياة السكان يف البلديات اجلبلية خاصة يف املناطق الريفية ، كما  و
هرة التخلف اليت متيز يف ظا التأثرحتليل الوضعية الدميوغرافية و حتديد دور اال البشري يف عالقة التأثري و 

اتمعات اجلبلية يف البلديات املدروسة من خالل خصائص النمو و التوزيع السكاين و العوامل املؤثرة 
 واملعالعامل البشري و النمو السكاين عامال من  ميكن اعتبارفيهما،و هذا جيعلنا نطرح تساؤال ،هل 

  ؟يف املناطق اجلبلية و الريفية  التخلف 
نسبة  من% 6.89ديات الشمالية لوالية سطيف أمهية كبرية بالنسبة لقوا البشرية حبيث متثل متثل البل

 1998و   1987السكان موع الوالية و قد عرفت بلديات الشمالية منوا سكانيا معتربا خاصة يف إحصائي 
بينما املعدل  2002حسب توقعات مصاحل التهيئة ا لعمرانية لسنة  %1.49حبيث قدر النمو السكاين بـ 

، و من خالل هذا فاملالحظ أن  1998خالل تعداد %2.15بينما املعدل الوطين قدر   2.52الوالئي قدر بنحو 
بلديات  و القائمة بني خمتلف  الفوارقمنطقة الدراسـة قد عرفت معدال أقل من املعدل الوطين و تبقى 

و ثقافيـة ، وسوف حناول من خالل حتليل  تدخل يف ذلك عدة اعتبارات و عوامل اجتماعية و اقتصادية
 العواملدراسة خصائص النمو السكاين لكل مرحلة و  98- 87-77معطيات اإلحصاءات السكانية الثالثة 

  .املتحكمة فيه
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  98-87- 77حسب التعدادات السكانية  النمو السكاين- 1- 2-1
ت السكانية اليت عرفتها اجلزائر منذ شهدت منطقة تطورا معتربا يف تزايد عدد السكان  عرب خمتلف التعدادا

و  1977ن يف  38920إىل 1966نسمة يف تعداد  24756االستقالل إىل اآلن، حبيث تطور عدد السكان من 
نسمة و من خالل حتليل  91049حبوايل  1998و بلغ يف آخر تعداد رمسي يف   1987ن يف  66226ارتفع إىل 

نستنج النمو السكاين املعترب الذي عرفته منطقة الدراسـة   05شكل و ال 05هذه املعطيات املربزة يف اجلدول 
بينما عرفت    77-66بني التعدادين % 36.39ن أي بنسبة  14164حبيث بلغت الزيادة يف عدد السكان 

ن أي بنسبة 30094دميوغرافيا حبيث تضاعف عدد السكان بزيادة قدرت بـ انفجارا 87-77املرحلة 
ن أي  24823نوع من التراجع بسبب اخنفاض يف معدا النمو و بلغ 98و87 زايد  بنيبينما عرف الت% 44.45
بالرغم االخنفاض احملسوس الذي عرفـه معدل النمو الذي  1998و 1987خالل إحصاء % 27.26بنسبة 

عرف تراجعا بسبب السياسة الدميوغرافية املنتهجة من قبل اجلزائر و املتجهة حنو تنظيم النسل و احلد من 
خمتلف  ظاهرة االنفجار الدميوغرايف، اليت أصبحت عبئا كبريا على الدولـة لتزايد متطلبات السكان يف

مناحي احليـاة ، االقتصادية و االجتماعية و اخلدماتية املختلفة ، و املالحظ أن الظاهرة الدميوغرافية يف 
تفاع حبيث شهدت ار )1987-1977( بلديات منطقة الدراسة،فقد متيزت باختالف واضح بني مرحلتني 

تراجع  1998-1987، و اخنفاض يف معدل النمو بني  05معترب ملعدل النمو كما تبينه معطيات اجلدول رقم 
جناع سياسـة تنظيم األسرة املنتهجة من قبل الدولة ملواجهة االنفجار  إىلهذا النمو يعود بدون شك 

  . حلضاري خاصة على مستوى املناطق احلضرية تطور املستوى الثقايف و ا إىلالدميوغرايف إضافـة 
  1987-1977 لفترة النمو السكاين  1- 1- 1- 2

 ارتفاع معتربقد  عرفت منطقة الدراسة ف 5الشكل و 4اجلدول حسب املعطيات اإلحصائية املوضحة يف 
ن 27306قدر حجم الزيادة الطبيعية للسكان بنحو  ملنطقة الدراسة إذ  1)عدل النمو السكاينم(فيما خيص 
نسمة و معىن ذالك فإن عدد السكان  38920فقد بلغ  عددهم  1977عن ما كان عليه  %  41.23أي بنسبة 

خالل عشرة سنوات أي  1987-1977بني %  58.76تزايد عدد السكان  خالل فترة عشرة سنوات بنسبة 
                                                        

1   - 100*) P0-P1   =(R =حساب معدل النمو السكانــي 
                    PO*N                                                                                                

R  = معدا النمو  
P1 =التعداد الالحق أو احلايل  
P0  = السابقالتعداد  
N =ع دد السنوات الفارق بني التعدادين  
)1+0.0228 (POP98=POP87=P0*N    
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قد ،فو املعترب للسكان ، و هذا يربز النمو السريع  1987سنة  66289نسمة أن عدد السكان قد وصل إىل  
  %.3.08بـو هو أكرب من املعدل الوطين املقدر  5.39بلغ املعدل العام للنمو ملنطقة الدراسة 

و لتحليل التطور السكاين خالل هذه املرحلة ، من حيث اختالف معدل النمو السكاين من بلدية ألخرى 
 .فيئات  4حاولنا تقسيم النمو السكاين خالل هذه املرحلة إىل

 
 

 
  
  
  
 

 05:الشكل

تزاید عدد الس كان حس  ب اإلحص  اءات الس  كانیة - 1977- 1987- 1998
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عین الكب  یرة 7700 20391 32113

دھامشة     6400 7680 9709

اوالد عدوان  2800 5498 7998

عموشة     9800 14258 19714

تزي نبش  ار 8300 13318 16876

واد الب  ارد 3420 5081 3013

المجموع      38920 66226 91049

  إحصاء   1998 إحصاء  1987  إحصاء   1977
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  1998و 1987الزيادة الطبيعية و معل النمو السكاين لتعدادي   50:اجلدول 
  1998-1987معدل النمو               1987-1977معدل النمـــو                          البلديات

  
1977  

  
  

  عدد السكان
  

الزيادة 
  السكانية

الزيادة   عدد السكان  معدل النمو
  السكانية

  معدل النمو

  عین الكبیرة  
8200  20391  12191       14.86  32045  11654    5.74  

  2.64    2029  9709  2.0  1280    7680  6400  الدهامشة 
  4.60    2534    8032  9.6  2698    5498  2800  أوالد عدوان

  3.85        5498  19756  4.5  4458  14258  9800  عموشة 
  3.84  5125  18443  6.04  5018  13318  8300  تزي نبشار

  3.94-  2006-  3012  4.85  1661  5081  3420  وادي البارد
  %6.97  27306  66226  38920  املعدل/اموع

  
90997  24835  2.78%  

  %2.28  -         -          %3.08                   -         -           -   املعدل الوطين
 املصاحل البلدية+ املركز الوطين لالحصاء: املصدر                                                                                       

  

  %:14.80-9.6من : النمو السريع جدا -أ
و متثله بلديتني و مها عني الكبرية  دميوغرافيا غري مسبوق، انفجاراشهدت منطقة الدراسة خالل هذه املرحلة 

  :   هذا لعدة عوامل منهاالسكاين ر، ويعودا النفجاو أوالد عدوان 
  . ، بين فودة و بين عزيزاهلجرة الكبرية من املناطق ااورة هلا خاصة بابور ،سرج الغول ، الدهامشة -   
احلركة الصناعية و االقتصادية اليت عرفتها البلديتني خاصة بعد بناء مركبني صناعيني ، مما ساعد على  -   

   .و  جباية  الوالية و الواليات ااورة خاصة قسنطينة ميلة ، جيجل توافد الكثري من املهاجرين من داخل
  الثانوية   مثلبعض املراكز  أليهاعدوان مبوجبه بلدية فضمت  أصبحت أوالد 1984 اإلداريبعد التقسيم  -

  .كلم 3الثانوية للتجمعات السكانية ، مثل اخلربـة اليت تبعد عنها حبوايل 
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  %6.04 عالنمو السري-ب
وادي  يشمل تزي نبشار ، حبيث عرفت البلدة منوا سكانيا معتربا ، نتيجة للرتوح من املناطق ااورة خاصة

  .البارد و من بعض املناطق التابعة لوالية جباية و التابعة خاصة لدائرة خراطة
   %4.85-4.5 طالنمو املتوس–ج 
هذه البلديات و أن النمو السكاين قريب يشمل كل من عموشة و وادي البارد و املالحظ على مستوى     

  %3.08هو  1987-1977من املعدل الوطين الذي بلغ بني 
  : %2.0بطيء النمو ال-د
و يشمل بلدية واحدة و هي الدهامشة ، حبيث عرفت منوا بطيئا مقارنة مع باقي البلديات ، و يعود ذلك  

طق ااورة هلا خاصة باجتاه عني الكبرية ،بين عزيز اىل ظاهرة اهلجرة و الرتوح الذي عرفته هذه البلدية للمنا
  .ااورة و إىل الواليات  ، بين فودة ، و العلمة أو باجتاه مقر الوالية

األرقام و املعطيات فإن  ينيف جمال النمو السكا 1987-1977إذن من خالل دراسة الواقع الدميوغرايف ملرحلة 
 :تربز ما يلي اإلحصائية

  .%3.08 بـ 1987ملعدل الوطين الذي قدر سنة بامقارنة  6.97إىل النمو السكاينمعدل يف  تضاعف - 
تباين معدل النمو السكاين من بلدية ألخرى لتأثري عدة معطيات سوسيولوجية و اقتصادية،                  -   

ملعدل دهامشة و أوالد عدوان أن معدل النمو أقل من ا إذ نالحظ أن معدل النمو يف عني الكبرية و
  :و قد سامهت عدة عوامل يف هذا النمو و منها. ، بينما مرتفع يف باقي البلديات 3.08الوطين و قدر 

غياب إستراتيجية وطنية حمكمة يف جمال السياسة السكانية ملواجهة النمو الدميوغرايف حبيث كان املعدل  - 
 1987الدراسة  سنة  ملنطقة السكاين و قدر معدل النمو %3.2الوطين للنمو السكاين يصل إىل حوايل 

  .و هو ضعف املعدل الوطين %6.97بـ
و تأثري التقاليد االجتماعية لسكان األرياف على  الزواج املبكر و حتسن الظروف املعيشيـة للسكان - 

  .وجه اخلصوص 
املعتقدات الدينيـة ، و العادات و لتأثري  قلة الوعي و عدم االهتمام مبجال تنظيم النسل و األسرة - 

 .لتقاليـد اليت تعارض فكرة حتديد النسل أو تنظيمه  ا
الذين مت ترحيلهم من اجلزائر العاصمة و تسكينهم أوالئك ارتفاع نسبة اهلجرة الوافدة إىل املنطقة خاصة  - 

  .عائلة  30 اليت استقبلت عدوانيف بعض املراكز مثل ما حدث يف قرية أوالد 
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  19981- 1987 السكاين لفترة  النمو-2- 1- 2-1

 1987أن منطقة الدراسة عرفت منوا سكانيا منخفض مقارنة مع إحصاء  1998لسنة  اإلحصائيةتبني املعطيات 
نسمـة إىل 66226من  عدد السكان انتقلحبيث  2.78، و معدال للنمو متقاربا مع املعدل الوطين إذ بلغ 

و يبقى هذا معدل أكرب ، % 3.74نسمة و مبعدل سنوي يقدر ب  نسمة ، بزيادة سنوية تقدر ب  89423
و من خالل  معطيات اجلدول و التمثيل البياين   2.15 ـر لنفس االحصاء بدمن املعدل الوطين الذي ق

نالحظ التباين الكبري التباين الكبري بني خمتلف البلديات فيما خيص اخلصائص السكانيـة ، و لتحليل 
  .سية الظاهرة أكثر  قمنا بتصنيف النمو اىل ثالثـة فئات رئي

  3.84%و5.74النمو السريع بني -أ
و من خالل %  3.85و عموشة  4.60و أوالد عدوان  5.74تشمل ثالث بلديات وهي عني الكبرية  و 

تعترب هذه -،حبيثدراستنا للوضعية الدميوغرافية هلذه البلديات ، إلجياد العوامل املسامهة يف هذا النمو الكبري
الصناعي و التجاري و اخلدمايت ، مع توفر نسيب لألمن خالل مرحلة  املناطق كأقطاب للنشاط االقتصادي

التسعينيات فهي مراكز جلذب السكان، مما ساعد على نزوح السكان و االستقرار فيها الظروف األمنيـة  
من واليات  املتردية و الصعبـة  اليت عرفتها املناطق ااورة  ، مثل بابور ، بين عزيز ، سرج الغول و حىت

أخرى مثل جيجل ساعدت على هروب الكثري من السكان حبثا عن األمن و االستقرار غياب التوازن 
اجلهوي يف جمال التنمية بني خمتلف البلديات و تفاقم ظاهرة التخلف يف خمتلف ااالت يف بعض البلديات   

  .النائيـة  مما جعلها مناطق طاردة للسكان حنو هذه املراكز 

  % : 2.64و . 2.00ط  النمو املتـوس-ب

، و املالحظ أن النمو %2.64و تشمل هذه الفئة بلدية دهامشة حبيث يقدر متوسط النمو السكاين ا  
السكاين يف هذه البلدية هو أكرب من املعدل الوطين،و قد عرفت هي كذلك ظاهرة الرتوح حنو املراكز 

  .القريبة مثل بين فودة و عني الكبرية 
  
  
 

                                                        
  .%                            3.21 )= 77-66 (      املعدل الوطين للنمو السكاين 1

 P0-1P   =(R (*100                                            %3.08 = 87-77(    املعدل الوطين للنمو السكاين   

                                                                          PO*N                                                           %2.33)= 98-87(         ملعدل الوطين للنمو السكاين
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  ) 3.94-(:أو السليب  النمو البطيء- ج
نسجل النمو السليب يف بلديـة واحدة و هي وادي البارد ، و من خالل حتليلنا ألوضاع البلدية فقد 

  : خاصة يفو املتمثلة  ةاستخلصنا أبرز العوامل اليت سامهت يف هذا النمو السليب للسكان هلذه البلدي
لفقدان األمن حبيث كانت املنطقة معقل  1995/1998مشكلة اهلجرة اجلماعية اليت عرفتها املنطقة بني  - 

للجماعات املسلحة و تعرض الكثري من السكان لتقتيل  و النهب و السلب مما جعلهم يفرون حنو 
 .و عني الكبريةاملناطق القريبة فكانت اهلجرة حنو تزي نبشار و عموشة 

 تفاقم مشاكل البطالـة و ا ساهم يفهذه البلدية من خمططات التنمية االقتصادية و االجتماعية مم استثناء - 
عساهم جيدون ضالتهم و يودعون  لهروب و الرتوح ملناطق أوفر حظالالسكان دفع بمما  الفقر و البؤس
  .الذي الزمهم لفترة طويلة منذ االستقالل الفقر و البؤس

كل اتماعية و اهلي،حبيث تفتقر البلدية للمرافق االجالعزلة و التهميش الذي تعرفه البلدية تفاقم ظاهرة  - 
و تزداد القاعدية مثل الطرقات و النقل مما ساهم يف عزلة السكان خاصة سكان املناطق الريفية و اجلبلية 

  .معانام خاصة خالل فصل الشتاء 

  :نستخلص النتائج التالية  1998-1987إذن من خالل دراسة واقع النمو السكاين لفترة 
و متقارب مع املعدل الوطين  1998سنة  2.78إىل  1987سنة  6.97ن متراجع يف معدل النمو السكاين * 

  .2.28بـلنفس املرحلة و املقدر 
احتفاظ بلديات عني الكبرية، عموشة و أوالد عدوان  مبعدل منو مرتفع و سريع أكرب من املعدل الوطين * 

  .مثل دهامشة ،واد البارد به هذه البلديات خاصة من البلديات املهمشة زويعود إىل االستقطاب الذي تتمي
و يعود الستمرار العزلة و التهميش الذي تعرضت له  3.94-تسجيل بلدية واد البارد لنمو سكاين سليب *

،خاصة وأن الطبيعة اجلبلية و انتشار الغابات البلدية و تدهور األوضاع االقتصادية و االجتماعية و األمنية 
   .نطقة جبال البابور و املناطق ااورة ساهم يف استقرار اجلماعات املسلحة يف م

  فظاهرة النمو السكاين تسجل ضمن مؤشرات التخلف سواء عندما نتكلم عن ظاهرة االنفجار السكاين 
و النمو السريع للسكان الذي شهدته بعض بلديات منطقة الدراسة لعوامل اجتماعية يف املناطق الريفية أو 

جتماعي و تفاقم ظاهرة الرتوح الريفي و اهلجرة من بلديات ألخرى بسبب تدهور الوضع االقتصادي و اال
  .حبيث أن تفاقم ظاهرة التخلف كانت سببا رئيسا يف هذه اهلجرة و عدم االستقرار
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  1987معدل النمو الدميوغرايف حسب تعداد 

 %  14.80-9.6منو سريع جدا 

 %6.04منو سريع    
 %4.85-4.5منو متوسط 

 %2.0بطــيء  منو 

  كلم6 0

دهامشة 

 عني الكبرية
 أ.عدوان

 عموشة

 تزي نبشار

 واد البارد

 13خريطــة :

 

  12خریطــة :

  
  

 
 
 

  1998معدل النمو الدميوغرايف حسب تعداد 

 %5.74-4.60منو سريع جدا 

 %2.64- 2.0منو متوسط 
  %3.94  منو سليب   -

  كلم6 0

 أ.عدوان عني الكبريةدهامشة 

 عموشة

 تزي نبشار

 واد البارد

 %3.85-3.84منو سريع 

  11خریطــة : 14خريطة :

  
 
 

 13:ةـخريط

 الديوان الوطين لإلحصاء  -1998و1987طيات اإلحصاء العام للسكان لسنيت مت إجناز اخلريطتني وفق مع
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   ن25000-32500
 ن18443-20391

   ن9800 -8032

 ن 3500-  2081

 1998سكان 

 1987سكان 
  ن14252-   9709

 1977سكان   ن5500  -6400

 

 14خريطة :

 كلم8                 0

 1998- 1987- 1977أجنزت اخلريــطة إنطالقا من معطيات تعدادات السكان لسنوات 
 ONSاملصــدر :الديوان الوطـــين لإلحصـــاء 

 دهامشة

 عني الكبرية

 أوالد عدوان

 
 ةعموشـة

 تزي نبشار

 واد البارد
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  1998و الوفيات حسب إحصاء  املواليد -1-3- 1- 2 
من  يعتمد بشكل مباشر على حركة السكان إن دراسة الوضعية الدميوغرافية و ظاهرة النمو السكاين 

اعتمادا على آخر  1998هلذا فقد مت تناول وضعية املواليد و الوفيات لسنة حيث املواليد و الوفيات و 
  .06كما هو موضح يف اجلدول إحصاء سكاين يف اجلزائر 

  : املواليد -أ
من اإلناث أي  1075من الذكور و  822ن منها  1597حوايل  1998بلغ جمموع املواليد خالل سنة 

و هذا يربز جبالء أن %  2.08الدراســة  املواليد ملنطقةبارتفاع ملحوظ لإلناث و قد قدرت نسبة 
فهي بذلك زيادة غري  يتأثر بشكل كبري باهلجرة ، 98-87السابقة  اإلحصاءاتالنمو السكاين يف 

يف املواليد  ارتفاعين الواضح بني خمتلف البلديات ، إذ نسجل اكما نالحظ التب. طبيعيــة للسكان 
و هي نسبة معتربة ، % 4.49ن أي 888و عموشـة   %2.87أي  921يف بلديتني و مها عني الكبريةبـ

توفر عيادات التوليد على مستوى  جهـة و عدم اهلجرة حنو هذه املراكز من إىلويعود هذا االرتفاع 
حبيث كثريا ما البلديات املهمشة و املعزولة مثل واد البارد و دهامشة ، و أوالد عدوان و تزي نبشار 

اليت تتوفر على مراكز للتوليد و -عني الكبرية و عموشة –مقرات الدوائر  إىل تنقل األمهات احلوامل 
واد البارد و دهامشة و أوالد  اليد يف البلديات املعزولة مثليفسر قلة املو ،و هذاالطفولة و األمومـة

  .عدوان يف هي ال تعرب عن ضعف املواليد و لكن للسبب املذكور سابقا 
  :الوفيات -ب

ن وهي وفيات عادية بينما بلغت  276نسيب حبيث بلغ عدد املتوفون من اجلنسني  باخنفاضمتتاز 
و هو عدد مرتفع يساهم يف تزايد نسبة  متوىف 390 وعامليصبح  مولودالوفيات عند الوالدة 

و تنتشر هذه الوفيات يف كل من عني الكبرية و عموشة كون أا % 0.42اىل  % 0.30الوفيات من 
و املالحظ هو التقرب بني .لقاعات التوليد  تفتقدحاالت يأيت معظمها من البلديات ااورة كوا 

و هي نسبة ضئيلة و لكن سجل ارتفاع % 0.42وفيات العامـة الذكور و اإلناث و قدرت نسـبة ال
تعود رمبا للظروف الصعبة اليت متيز املنطقة  ، من حيث العزلـة و % 0.56ملحوظ يف واد البارد 
  .خاصة ، و الظروف املعيشية الصعبة اليت يعشها السكان الريفينيغياب املراكز الصحية 
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  1998ملواليد و الوفيات حسب تعداد ا                      06:جدول  
  الزواج  متوفون عند الوالدة  الوفيات  املواليد  النوع

  البلدیات
  مج  مج  إناث  ذكور  مج  إناث  ذكور  مج  إناث  ذكور

  عین الكبیرة
480  441  921  63  49  112  9  9  18  102  

  45  0  0  0  28  9  19  22  15  7  الدهامشة 

  46  0  0  0  21  13  8  2  1  1  أوالد عدوان

  99  96  18  2  67  44  23  888  588  300  شةعمو

  86  0  0  0  31  12  19  43  22  21  تزي نبشار

  13  0  0  0  17  6  11  21  8  13  وادي البارد

  391  114  27  11  276  133  143  1897  1075  822  اموع

 ONSوان الوطين لإلحصاء الدي: املصدر                                                                                   

   : السكانيةالتركيبة - 2- 2-1
إىل معرفة حالة الديناميكية  باإلضافةالسكانية ،  أمهية دراسة التركيبة ال أحد منا ميكن أن يتجاهل 

و الفئات من ذكور و إناث الفئات النوعية أو اجلنسية  فيما خيصمن حيث تركيبة  اتمع  السكانية
كبرية بالنسبة للمخططني تكتسي أمهية فإن هذه الدراسة كذلك ول و شيوخ ، من شباب و كهالعمرية 

االقتصادية و االجتماعية الالزمة من أجل  لتوفري  املستقبلية يف ااالت وضع اإلستراتيجيةيف جمال 
أخرى أساسية حلياة  اجتماعيةحاجيات السكان من عمل و سكن و تعليم و صحة و مرافق و خدمات 

  من خمتلف اجلوانب فالتخطيط لن يكون ناجحا بدون دراسة معمقة و دقيقة لديناميكية السكان  ،املواطن
  :)اجلنسية(التركيبة النوعية :1- 2- 2-1

فإننا نالحظ فيما خيص  07و الواردة يف اجلدول  ،1998من خالل دراسة املعطيات السكانية لإلحصاء 
عدد الذكور و اإلناث على العموم إذ نالحظ تفاوت التركيبة النوعية أو اجلنسية أن هناك تقارب بني 

باملائة و عدد اإلناث يقدر  50.49أي بنسبة نسمة46083بسيط لعدد الذكور الذين يقدر عددهم بـ
و من خالل .، وهي تقريبا نفس   الظاهرة السكانية يف  اجلزائر باملائة 49.50ن أي بنسبة تقدر بـ45184بـ

  .أنثى  100رجل لكل 102ملنطقة الدراسة حبيث تقدر بـ 1جلنسيةا(ذلك نستخرج ما يسمى بالفئة
  
  

                                                        
 )ععد الذكور على عدد الذكور على عدد اإلناث(وحتسب .نثى أ100عدد الذكور لكل : النسبة اجلنسية  1
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  1998اجلنس حسب تعداد التركيبة السكانية من حيث  07: جدول

 ONSالديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                 

  
 التركيبة العمرية :- 2- 2-1

 السكانية من حيث فئات األعمار من خالل دراستنا و حتليلنا للمعطيات الدميوغرافية من حيث التركيبة
 تعكسالدراسة أن منطقة  الحظفامل، 06ين رقم االشكل البيو 09و  08رقم  الواردة يف اجلدول خاصة 

الصورة السكانية للجزائر من حيث الفئات العمرية حبيث نالحظ أن بارتفاع يف نسبة الشباب اليت تقدر 
تزي نبشار و واد البارد  يتالبلديات باستثناء بلدي حبيث تتقارب النسب بني خمتلف %52.20نسبتها بـ

و يعود ذلك بدون شك إىل ظاهرة  %57.31و  % 54.53 التوايلاللتان سجلت نسب مرتفعة و هي على 
يرجع لغياب دور اهليئات الصحية و االجتماعية لتشجيع  الذي كبري وارتفاع نسبة الوالدات بشكل 

  .انتشار اجلهل و التخلف يف املناطق الريفية و اجلبلية املهمشة  شكلةإىل م باإلضافةسياسة  تنظيم النسل،
بينما نالحظ   %39.32  و تنخفض يف واد البارد إىل %43.31متقاربة و متثل نسبة  فهيأما نسبة الكهول 

، وهذا  %4.5و هي اقل من النسبة الوطنية اليت تقدر بـ %3.47أن فئة الشيوخ ضئيلة فهي ال متثل سوى 
حبيث أن نسبة كبرية من عموما ،متوسط العمر يف منطقة الدراسة  وتراجع مدى احلياة  بوضوحس يعك

 عدة أسباب يف ارتفاع وفيات الشيوخ و اخنفاض أمل حياة قد سامهث وسنة ، 65سن  يفالسكان ميوتون 
الرعاية جمال  الفادح املسجل يفنقص ،باإلضافة إىل الكسوء التغذية  ملستوى املعيشي املترديا:و منها 

األعظم من سكان هذه املناطق و  على  ديعاين منه السوا يالذ الصحية وتفاقم ظاهرة التخلف و الفقر
  .اخلصوص سكان املناطق الريفية يف املداشر  و الدواوير هم الضحية األوىل هلذا الوضع املأسوي املزري

  
  
  

منطقة  واد البارد تزي نبشار عموشة عدوان.أ دهامشة   عني الكبرية   النوع
 الدراسة 

  46083  1490  9512  9939  4049  4900  16193  عدد الذكور

  45184  1523  9208  9775  3949  4810  15919  عدد اإناث
  

  91267  3013  18720  19714  7998  9710  32112  اموع
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  1998 تعداد -السكانية من حيث العمرالتركيبــة      08: جدول 
 

 لفئات العمرية عني الكبرية الدهامشة عدوان.أ عموشة نبشار.ت واد البارد اموع

10385 389 2146 2182 895 1155 3618 0-4 

12803 478 2648 2620 1109 1378 4370 5-9 

13460 457 2895 2842 1157 1395 4714 10-14 

12105 403 2518 2649 1051 1231 4253 15-19 

9297 294 1937 2078 887 940 3161 20-24 

6951 193 1436 1578 624 742 2378 25-29 

5525 162 1059 1207 495 597 2005 30-34 

5063 126 948 1066 427 586 1910 35-39 

4032 125 761 877 352 383 1534 40-44 

3325 126 651 747 286 323 1192 45-49 

1842 46 368 372 163 189 704 50-54 

1781 53 376 395 148 207 602 55-59 

1597 60 255 414 124 185 559 60-64 

1304 48 169 284 130 187 486 65-69 

770 29 99 192 77 95 278 70-74 

497 15 73 116 37 65 191 75-79 

349 9 12 94 36 50 148 80+ 

  اموع  32113  9709  7998  19714  18719  3013 91216

      onsالديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                                                                                  

  
  
  



 63

  1998فئات األعمــار حسب تعداد                  09: جدول 
    سنة فما فوق 65   سنة  64إىل  20من   سنة 19إىل  0من    فئات األعمــار

العدد 
  الكلي

  
النسبة 
  النسبة  العدد  النسبة    العدد  النسبة    العدد  الكلية 

  100  32103  3.43  1103  43.73  14045  52.81  16955 عني الكبرية

  100  9708  4.08  397  42.76  4152  53.14  5159 دهامشة

  100  7998  2.85  280  43.83  3506  52.66  4212 أوالد عدوان

  100  19713  3.47  686  44.30  8734  52.21  10293 عموشة

  100  18718  3.24  608  42.22  7903  54.53  10207  تزي نبشار

  100  3013  3.35  101  39.32  1185  57.31  1727  واد البارد

 100 91253  3.47 3175  43.31 39525  53.20  48553  منطفة الدراسة

  onsالديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                                                     
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 1998 ملنطقة الدراسة حسب تعداد التركيبة العمرية

 1998أجنز الشكل وفق معطيات الديوان الوطين إلحصاء لسنة 

 06:الشكل
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 1998املواليد و الوفيات تطورا بعد تعداد  حركة شهدت، 3200الوضعية الدميوغرافية سنة  تطور - 

اجلدولني املراقني و  08و07الشكلني يف  املوضحةفحسب إحصاءات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية 
إن الوضعية الدميوغرافية عرفت تراجعا فيما خيص املواليد و الوفيات و معل النمو الذي انتقل من ف

و هي نسبة معتربة و يعود  %1.33إي باخنفاض قدره  2003حسب توقعات % 1.45إىل  1998سنة  2.78%
اخل شرائح اتمع خاصة على ذلك بدون شك إىل حتسن املستوى الصحي و الوعي الذي بدأ يتغلغل د

مستوى املناطق الريفية و اجلبلية بأخطار اإلجناب الكثري على صحة املرأة إضافة إىل املشاكل االجتماعية 
  .، اليت يعاين منها معظم السكان خاصة يف املناطق الريفيةمثل البطالة ، و غالء املعيشية 
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16193 عدد ال  ذكور 4900 4049 9939 9512 1490

15919 عدد االن اث  4800 4800 9775 9208 1523

عین الكب  یرة دھامشـــة  أوالد ع  دوان عموشة   تزي نبشار  واد الب ارد 

 2003التركيبة النوعية حسب توقعات  07:الشكل

 DPATأجنز الشكل البياين حسب أرقام مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية 
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0

0.5

1

1.5
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2.5

3

 %
بة

نس
ال

الموالید    1.8 0.76 1.32 2.84 1.53 1.76 1.66 2.77
الوفیات   0.46 0.3 0.23 0.42 0.36 0.46 0.53 0.52
م/النمو   1.59 0.61 1.21 2.65 1.34 1.55 1.49 2.52

عین  
الكبیرة  دھامشة أوالد  

عدوان     عموشة   تزي 
نبشار

واد  
البارد 

منطقة 
الدراسة   الوالیة  

  
 
الدميوغرايف يف منطقة الدراسة هو النمو السكاين املتزايد الذي عرفته  الوضعكن تسجيله من خالل دراسة ما مي

، إضافة إىل ظاهرة اختالف معدل النمو السكاين بني خمتلف البلديات   1998-1987معظم البلديات يف  التعدادين 
النشاط االقتصادي و الظروف الصحية و الختالف العوامل املؤثرة يف النمو السكاين خاصة جانب األمن، 

تبقى اهلجرة و الرتوح و عدم االستقرار السكاين من العوامل الرئيسية املؤثرة يف التزايد السكاين و  ،واملعيشيـة 
عدم استقرار معدل النمو يف خمتلف البلديات سواء تلك اليت استقبلت اهلجرة الوافدة ، أو البلديات اليت هاجرها 

ما و نسجل كذلك تراجع النمو ك.دين وجهات خمتلفة  خاصة حنو املراكز التجمعات القريبة منها  سكاا قاص
السكاين يف بعض البلديات اليت عرفت منوا سكانيا إن صح التعبري سلبيا الذي سجلته بلدية واد البارد اليت عاشت 

ية و األمنية و تفاقم ظاهرة العزلة و التهميش الظروف املعيشية و االقتصاد لقسوةهجرة مجاعية حنو املراكز ااورة 
عدم انتهاج السكان لسياسة تنظيم النسل نتيجة  ، باإلضافة إىل اليت شهدا املنطقة خاصة يف بداية التسعينات 

املادية و غياب السلطات احمللية يف جمال توعية األزواج و الزوجات مبخاطر النمو  اإلمكاناتللجهل غياب 
السلبية على اجلانب الصحي و املعيشي و على مستقبل أبنائهم من حيث  بآثاره  اإلجنابيف   واإلفراطالدميوغرايف 

تعليمهم و التكفل م من كل اجلوانب ، خاصة أمام زيادة و تطور  مستلزمات احلديثة اليت تتطلب أموال كبرية 
  .يتعني عليم توفريها 

  
 

 2003حسب توقعات الدميوغرايف الوضع   08الشكل
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  التوزيع و الكثافة السكانية - 3- 2-1

  1998و1987حسب تعدادات  التوزيع السكاين -1- 3- 2-1
الدولة  بإمكان حيث ،يعتمد التوزيع السكاين على تأثري عوامل عدة طبيعية ، اقتصادية و تارخيية و سياسية 

 تستطيع التحكم يفأا تستطيع التحكم و تنظيم التوزيع السكاين كما  من خالل سياسة سكانية معينة
  . توزيع السكان و حتقيق املصلحة الوطنية العليا  مبا يراعي التوازن  و هذا مبا يراعي،  منوهم 

 98- 87-77من خالل إطالعنا على واقع التوزيع السكاين من خالل املعطيات اإلحصائية ملختلف و  
أن التوزيع السكاين ملنطقة الدراسة شهد تطورات كبرية خالل خمتلف اإلحصاءات السكانية نكشف على 
  . 07دول رقم كما يربزه اجل

  1998و1987 السكان و توزيعهم حسب تعدادات            10:اجلدول 
 

 
  البلديات

  

  
1966  

  

  
1977  

  
  

1987  
  

1998  

  موعا  مبعثرة.م  ثانوي.ت  زاملرك  جمموع   مبعثرة.م  ثانوي.ت  املركز

  32045  7138  4814  20093  20391  7607  2248  10536  8200  11848  عني الكبرية

  9761  5221  2210  2330  7680  5105  1195  1380  6400  *  دهامشة

  8032  1676  2389  3967  5498  1831  1726  1941  2800  *  عدوان.أ

  19756  6372  3502  9882  14258  6869  1232  6157  9800  12888  عموشة

  18443  12065  1633  4745  13318  12354  -  964  8300  *  تزي نبشار

  3012  2517  -  495  5081  4565  -  516  3420  *  واد البارد

  91049  34989  14548  41512  66226  38331  6401  21494  38920  24736  اموع

 ONSحصاءالديوان الوطين إل: املصدر                                                                                                                                                  
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  1987التوزيع السكاين حسب تعداد  -أ
متيز  قدنطقة الدراسة ملأن التوزيع السكاين   1987حىت سنة  هبأن 08 لالشك 11و10ني معطيات اجلدولتبز 

بارتفاع يف نسبة سكان الريف مقارنة بسكان احلضر فقد بلغت نسبة سكان الريف أي املناطق املبعثرة 
القريبة من املراكز احلضرية ، و هلذا  للتجمعات الثانوية% 9.66و فقط  %32.45كز بينما سكان املرا% 57.87

و قرى تعاين  مداشر و دواوير يف املناطق الريفية و اجلبلية يف  فقد كان يتمركز أكثر من  نصف السكان 
اال من مشاكل العزلة و التهميش و غياب الكثري من املرافق الضروريـة ، و تنشط على اخلصوص يف 

، و شهدت املراكز  %67.53إىل حوايل  اإلحصاءالزراعـي و بذلك ترتفع نسبة سكان الريف حسب نفس 
الذي سرعان ما زال يف بداية التسعينيات و العشرية السوداء اليت  املؤقت احلضرية نوع من الراحة و اهلدوء
    .عاشتها اجلزائر خالل هذ املرحلة 

  :  1998 لتوزيع السكاين حسب تعدادا-ب
لقد كانت هذه املرحلة حامسة يف التوزيع السكاين يف اجلزائر و منطقة الدراسة على اخلصوص، حيث 
سامهت املشاكل األمنية اليت شهدا اجلزائر خالل التسعينيات يف نزوح ريفي ضخم مل تشهده اجلزائر من 

  :ينستخلص مايل 09و الشكل  11و10اجلدولني و دائما باالعتماد على  قبل
حبيث لعبت  %  38.42سكان الريف أي املناطق املبعثرة إىل معترب لنسبةض االدراسـة اخنف منطقةشهدت  -

ا يف >الظروف األمنية و االقتصادية الصعبة دورا كبريا يف نزوح السكان حنو املراكز و التجمعات الثانوية و سجل ه
  .التهميش مثل واد البارد تزي نبشار و دهامشة خمتلف البلديات خاصة تلك اليت تعاين قراها من العزلة و 

فقد ،  %13.14أي بزيادة نسبته  %45.59 وصل إىل كبريا ت املراكز احلضرية ارتفاع هائل للسكان شهد -
  .، عموشة ، تزي نبشار قبلة للنازحني من املناطق الريفية التابعة هلا كانت  مراكز بلديات عني الكبرية

جتمعات شبه احلضرية لتوفرها على عدة خدمات و  أصبحتمعات الثانوية اليت ارتفعت نسبة التج كما -
مراكز االستقطاب  الثانوية أصبحت هذه التجمعاتفقد  %6.01أي بزيادة تقدر بـ  %15.97جتهيزات إىل 

البارد  من القرى و املناطق اجلبلية و حىت من مراكز بعض البلديات مثل الدهامشة و وادالسكان النازحني 
  . أدت لوضع مأسوي و كارثي اليت منية و االقتصادية و االجتماعية األخاصة ،لعدة عوامل 

، بينما مثل بلديات واد البارد و دهامشة تواها البشري كبريا حملإفراغا و هلذا فقد شهدت املناطق اجلبلية 
لكوا حتتوي على ها ا بشريا جتاهنزوح مثل عني الكبرية إقباال شهدت املراكز احلضرية لبعض البلديات

فقد ساهم هذا الرتوح يف ارتفاع .خدمات و مرافق اجتماعية كالصحة و التعليم و السكن و األمن 
  .الكثافة السكانية ، كما أصبحت اهلياكل املتوفرة غري قادرة على االستيعاب
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 1998و1987نسب توزيع السكان حسب تعدادي            11:اجلدول 
 

                       البلديات
  

1987  1998  

  % جمموع  مبعثرة.م  ثانوي.ت  املركز  %جمموع   مبعثرة.م  ثانوي.ت  املركز

  100  22.27  15.03  62.70  100  37.30  11.02  51.68  عني الكبرية
  100  53.48  222.64  28.87  100  66.47  15.55  17.96  دهامشة

  100  20.86  29.74  49.38  100  31.06  31.39  35.30  اوالد عدوان
  100  32.25  17.17  50.02  100  48.17  08.64  43.18  عموشة

  100  65.41  08.84  25.72  100  92.76  -  07.23  تزي نبشار
  100  8356  -  16.43  100  89.84  -  10.15  واد البارد

  /م
  الدراسة 

32.45  9.66  57.87  100  45.59  15.97  38.42  100  

  
  

م.مبعثرة
58%

المركز
32%

ت.ثانوي
10%

المركز ت.ثانوي م.مبعثرة

  
  

   

م.مبعثرة
38%

المركز
46%

ت.ثانوي
16%

المركز ت.ثانوي م.مبعثرة

  

 01: الشكل 1998التوزيع السكاين ملنطقة الدراسة حسب تعداد

  1987التوزيع السكاين ملنطقة الدراسة حسب تعداد  

 ONSوفق معطيات الديوان الوطين لإلحصاء  ا الشكالنأجنز

 09:الشكل
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ش 
  

جتمعات سكنية مبعثرة /مداشر 

جتمعـات سكنية ثانويـة 

جتمع رئيسي – مقر بلديـة 

جتمع رئيسي-  مقر الدائــرة 

 كلم 4                   0   

املصدر:  أجنزت اخلريطــة وفق معطيات اخلريطة الطبوغرافيــة  

مشتتة الربابة 

دهامشـة 

مشتة أوالد عزيز 
مشتة الزاديـة 

مشتة الريح 

لطويلة اعني

اجلباس الباهية  

مشتة لعوامر 
عني الكبرية 

عموشـة 

تزي نبشار 

واد البارد 

أوالد عدوان 
اخلربة 

بن عالق 

أوالد فايد 

بوعمران 

منتانو 

تاقيطونت 

بوعابد 

 15خريطـة :

  
 
 

 1/200000الطبوغرافيـة لوالية سطيف  ةاخلريط: املصدر 
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 13خریطة :

 
 
  
  

 16:خريطـة



 71

   1998و1987حسب تعدادات  لسكانيةا الكثافة-3-2 - 2-1
  .طردا للسكان أكثرمنطقة متتاز بال توازن يف التوزيع الكثافة ، مناطق أكثر استقطابا و مناطق 

إىل -تضاريسية و مناخية –ظاهرة اكتظاظ السكان ، و تدخل يف ذلك عدة عوامل طبيعية تربز الكثافة السكانية 
إن املالحظ من خالل الدراسة العامة . و االقتصادية السوسيولوجيجانب العوامل التارخيية و السياسية و أمنية  و 

ا أدى إىل اختالف يف الكثافة لمنطقة الدراسة مملتوزيع السكان ،  هناك فوارق مجة يف جمال التوزيع السكاين ل
و لتحليل معمق للظاهرة . عوامل طبيعية و دميوغرافية و اقتصادية  ذلكالسكانية بني خمتلف البلديات و تدخل يف 

12ن هذا ما يوضحه اجلدول رقم حبيث عرفت املرحلة تطورات دميوغرافية  1998و1987على إحصائي  اعتمدنا، 

  .لى جمال الكثافة السكانية و توزيعهامما أثر ع 18و  17 تنيو اخلريط
  1987 حسب تعداد كثافةال-أ

من % 30.79سكاين هام و متثل نسبة  إذ تعترب كقطب عني الكبرية الفئةمتثل هذه  : نسمة 318.36:كثافة عالية -
  : إىلالكثافة السكانية ذه البلدية  ارتفاعو تعود أسباب  1987جمموع السكان ملنطقة الدراسة لسنة 

  خاصة جمال التعليم و الصحة و الغاز الطبيعي  توفر اخلدمات و التجهيزات االجتماعية  -   
  .و اجتماعية اقتصاديةمتنوعة  و خدمات أخرى

النشاط االقتصادي خاصة الصناعي بعد بناء املركبني الصناعيني مما ساهم يف استقرار اليد العاملة الوافدة  -   
  . ت من واليات أخرى خارج البلدية و يف بعض احلاال

اهلائل الذي استقطبته ضيق املساحة حبيث تعترب عني الكبرية صغرية املساحة مقارنة مع عدد السكان  - 
  . خاصة يف مرحلة التسعينيات 

قدم بلديـة عني الكبرية حبيث أن استقرار السكان كان منذ الفترة االستعمارية و كانت متثل أهم مركز - 
 .الشمالية لوالية سطيف حضري على مستوى املنطقة
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  1998و 1987الكثافــة السكانية حسب إحصاء             12:اجلدول     
  فارق الكثافة   1998  1987  املساحـة      البلديات

  98- 87بني 
  2كلم/نسمة

  
  عدد السكان

  نسمة
  الكثافة
  2كلم/ن

  عدد السكان
  نسمة

  2كلم/ن

  عین الكبیرة
64.05  20391  318.36  32045  500.31  181.95  

  19.45  93.08  9709  73.63  7680  104.30  دهامشــة

  91.92  291.33  8032  199.41  5498  27.57  أوالد عدوان

  64.02  229.77  19756  165.75  14258  86.02  عموشــة

  71.66  257.61  18443  185.95  13318  71.62  تزي نبشار

  واد 
  البارد

50  5081  101.62  3012  60.24  -41.38  

  64.60  238.72  90997  174.12  66226  703.56  طقة الدراسةمن

  مصاحل البلدية+ ons: ملصدر ا                                                                                                                         

 
  ²كلم/ن199.41-ن 165.75كثافة متوسطة -

متثل من  ثافة متس عدة بلديات و هي عموشة ،تزي بشار، أوالد عدوان ، و هي بلديات الاملالحظ أن هذه الك
، هلذا السبب نالحظ %  49.64أما بالنسبة للسكان يف متثل نسبة  % 26.32ملنطقة الدراسة اإلمجاليةاملساحة 

ديات لتشابه الظروف و و املالحظ أن هناك تقارب واضح بني معظم  هذه البل.ارتفاع حمسوس للكثافة السكانية 
  .العوامل املتحكمة  يف توزيع السكان و الكثافة 

  :   ²كلم/ن 73.63–ن  101.62كثافة ضعيفة -
متثل هذه الكثافة بلديات وادي البارد و الدهامشـة ، و املالحظ أن توزيع السكان على مستوى هذه املناطق 

بالنسبة لبلدية وادي البارد اليت متتاز بطابعها اجلبلي مما  خيضع اىل عوامل متباينة أوىل إىل تأثري التضاريس خاصة
جعلها كمنطقة طاردة للسكان ، و املساحـة الواسعة بالنسبة لبلدية الدهامشة ، حبيث تعترب هذه األخرية أول 

و عموما أن . % 11.59و بالنسبة للسكان ال متثل سوى  % 14.82بلدية من حيث املساحة السكانية و متثل 
  . ²كلم/ن 174.12هو ط الكثافة ملنطقة الدراسة متوس
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 1987الكثافــة السكانية لسنــة 

ش 

  2 ن/كلم501.37

  2 ن/كلم290- 229.17

  2 ن/كلم93.08 اىل 60.27

 كلم 8              0

الدھامشة 
عین الكبیرة   73.63

أوالد عدوان   ن318.3
  ن199.41

عموشــة 
165.75 

  

تزي نبشار 
185.95  

  

واد البارد 
101.62  

  

  ons  1998أجنزت اخلريطة وفق معطيات إحصاء 

 15خريطة:

  1998الكثافة السكانية -ب
عدة تطورات  ، نسجل  18اخلريطة املوضحة يف اجلدول و  1998من خالل حتليل املعطيات السكانيـة لسنة 

وارتباطها الوثيق بتطور عدد السكان الذي عرفته ،  الدراسة منطقةيف السكانية  الكثافة  و عرفها التوزيع السكاين
  : ما يلي  استنتجنامنطقة الدراسة عموما  و من خالل حتليلنا لكل هذه املعطيات ،

الستقطاب السكان خاصة  مقرات  رئيسية الكثافة السكانية يف بعض البلديات اليت متثل مراكز ارتفاع - 
  .افق و خدمات اجتماعية و توفر األمن، لتوفرها على مرالدوائر عني الكبرية و عموشة 

 مشايت ودواوير و  إفراغ بعض البلديات من السكان خاصة اليت عرفت مشاكل أمنية مثل وادي البارد - 
  . و الدهامشـة  و واد البارد  تزي نبشار

راكز السكانية يف املظاهرة الرتوح الريفي من القرى و املداشر حنو املدن مما أدى إىل ارتفاعه الكثافة   - 
 .احلضرية ملعظم البلديات عموما 

السكان ملؤهالا  كمناطق الستقطابالكثافة السكانية يف بعض البلديات اليت تعترب  ارتفاع - 
و من خالل هذه التحوالت اليت عرفتها الكثافة السكانية و االختالفات اليت . االقتصادية و االجتماعيـة

 17:خريطـة
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حاولنا تقسيم الكثافة يف منطقة الدراسـة إىل ثالثـة فئات  متيز الظاهرة السكانية يف منطقة الدراسة ،
  :للكثافة موزعـة على الشكل التايل 

بلدية عني الكبرية و املالحظ أن هذه األخرية بقيت تعاين من  الفئةمتثل هذه  : ²كلم/ن500.31 :كثافة عالية-
ال اخلدمات املختلفة الصحة ، التعليم  للكثافــة السكانية مما أدى إىل طرح عدة مشاكل يف جم االرتفاع الكبري

املساعدة على االرتفاع تعود وفرة اخلدمات من جهة و األمن الذي عرفـه املنطقة  و تبقى العوامل.، و السكن 
البالد عامـة و باقي بلديات الدراسة و اليت جعلتها تعاين من اهلجرة   الذي عرفته ألالستقرارخالل مراحل 

زيادة سكانية هامة و قدر فارق الكثافة بني الكبرية خاصةو قد عرفت عني .ق أكثر أمنااجلماعية إىل املناط
  . اإلطالقنسمة و هي أكرب نسبة على  181.95ب  التعدادين

  ²كلم/ن 291.33 -ن 229.77: كثافـة متوسطة -
عدوان أين  نالحظه يف بلدية أوالد وولكن بارتفاع كبري  1987تبقى هذه الفئة متس نفس بلديات إحصاء 

و  ²كلم/ن 71.66تزي نبشار   ²كلم/ن64.02و كذلك بلدية عموشة ²كلم/ن91.92زادت الكثافة حبوايل 
حنو املراكز  الريفيإىل ظاهرة اهلجرة اجلماعية و الرتوح تربر هذه الزيادة املعتربة يف الكثافـة السكانية 

  :احلضرية و تكون يف شكلني 
لقرى إىل املناطق احلضرية األكثر أمنا ، و صعوبـة املعيشية يف املناطق اهلجرة و الرتوح من املداشر و ا - 

الريفية و اجلبلية لغياب  اخلدمات الضرورية كالتعليم و الصحة و النقل و التخريب الذي تعرضت له 
  . خمتلف املؤسسات اليت كانت تقدم خدمات متنوعة للسكان

صة بلدية وادي البارد اليت عرفت هجرة مجاعية حنو اهلجرة و الرتوح من البلديات ااورة حبيث خا-
و و االقتصادية و االجتماعية  ةالطبيعي عموشة  و تزي نبشار و مناطق أخرى هروبا من الظروف القاسية 

 .على اخلصوص املشاكل األمنية 

    ²كلم/ن 93.08/ ن60.24: كثافة ضعيفة -
مشة ، و املالحظ من خالل الدراسـة الدميوغرافية كل من بلدية وادي البارد و الدها الفئةتتصدر هذه  

بني السليب  ققدر الفارو منو السكان يف إن بلدية وادي البارد عرفت منوا سلبيا و تراجعا كبريا  
  للهجرة و الرتوح اجلماعي حنو البلديات القريبة حبثا عن  ذلك، و يعود ²ن كلم)41.38-(ـب اإلحصاءين

نفس  ،وت املفقودة فيها و قد استقر السكان يف تزي نبشار و عموشة األمن و االستقرار و اخلدما
و اجتماعية أكثر منها أمنية ، فكانت اهلجرة حنو  اقتصاديةعوامل   وتعود ل الظاهرة عاشتها الدهامشة



 75

و مناطق أخرى ، هروبا من األوضاع االقتصادي و االجتماعية و  عني الكبرية ، بين فودة  و العلمة
 .صعبة اليت الزالت تتعرض هلا هذه البلدية اجلبلية واملعزولة و املهمشة األمنية ال

  
  

 
 -  

 1998الكثافــة السكانية لسنــة 

ش 

  2 ن/كلم501.37

  2 ن/كلم290- 229.17

  2 ن/كلم93.08 اىل 60.27

 كلم 8              0

الدھامشة 
عین الكبیرة   ن93.08

أوالد عدوان   ن501.37
  ن290.09

عموشــة 

  ن229.17
  

تزي نبشار 
   ن235.63

واد البارد 
  ن235.63

  ons  1998أجنزت اخلريطة وفق معطيات إحصاء 

  
 

  
  
  
  
  

 18:خريطة
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  خالصة.
ن خالل دراستنا و حتليلنا ملختلف املعطيات السكانية يف جمال توزيع السكان و الكثافة ، فاملالحظ أن م

  :فيما يلي  إبرازها يف   ميكن مميزات ةمتتاز بعدمنطقـة  الدراسة 
الكثافة السكانية يف   ارتفاعففي حني نالحظ  للسكان،غياب التوازن يف جمال التوزيع اايل  -      

هامة سامهت يف  اقتصادية خدماتيةمتركز السكان يف بعض البلديات دون أخرى لتوفرها على مؤهالت 
  .استقرار السكان

م البلديات حنو املراكز احلضرية الرئيسية أو التجمعات ظاهرة الرتوح الريفي اليت مست معظ - 
و دواوير املناطق الريفية اجلبلية املعزولة لقلة اخلدمات الضرورية  مشايتالثانوية القريبة ، مشلت  

  .الستقرار السكان خاصة التعليم و الصحـة   و النقل ، و العمل  
ات حنو بلديات أخرى أوفر حظا يف جمال تفاقم ظاهرة اهلجرة اجلماعية للسكان يف بعض البلدي - 

و كذا توفر األمن ا خاصة ما حدث بالنسبة لسكان بلدية وادي البارد و  اخلدمات و العمل
 .الدهامشة 

تفاقم ظاهرة الكتظاظ املراكز احلضرية و تفريغ املناطق الريفية و اجلبلية مما أدى اىل اختالل توازن  - 
، رورية للسكان خاصة الصحة ، النقل ، السكن و التعليـم حقيقي يف جمال توفري اخلدمات الض

  .إضافة إىل توفر مناصب العمل و ازدهار القطاع التجاري
إن عودة األمن و االستقرار إىل الكثري من املناطق بعد السنوات العشرة السوداء قد فسخ ح   -  

ن أجل االنطالق يف حياة جديدة للعـودة احملتشمة للسكان النازحني إىل سكام و قراهــم م اال
لعدم حصوهلم على سكنات   ، خاصــة الذين مل يسعفهم احلظ االندماج يف اتمع احلضري

 .حمترمـة ، حبيث أن اغلبهم كان يقطن يف بيوت قصديرية و أخرى مؤجرة  
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  :1اهلجــرةالسكان و- 4- 2-1

املستقطبة ، و  ةاألرياف حنو املراكز الرئيسيمن مناطق اجلبال و  و الرتوح الريفياهلجرة  شبح تفاقم  
    .العزلة و التخلف و التهميش و البلديات احملرومة و املهمشة أكثر تعرضا هلاسامهت فيها 

  املختلفة  ابأنواعهالتحوالت السكانية املختلفة دون التطرق لدراسة ظاهرة اهلجرة السكانية  دراسةال ميكن 
  ان من حيث النمو و التوزيع و أمهيتها حىت يف حىت يف اال االقتصادي و ملا هلا من دور يف حركية السك

خاصة و أن منطقة الدراسة قد  للسكان،تساهم اهلجرة مسامهـة كبرية يف التأثري على الزيادة الطبيعية 
الوضع إىل  ةبه، إضافـوكثيفة للهجرة لطابعها اجلبلي و التخلف الذي متتاز  ةحركة واسععرفت 
و اختذت اهلجرة يف منطقة . و األمين الذي مرت به اجلزائر خالل السنوات العشرة و االجتماعي ياداالقتص

  :الدراسة عدة أشكال و هي
داخل جمال البلدية  و  البلديات أياملداشر و القرى حنو املناطق احلضرية أي مراكز  ريفية منهجرة - 1

  .اع نطاق هذه اهلجرة تلعب الظروف األمنية و املعيشية دورا كبريا يف اتس
حبيث توسع نطاق  البلديات،ناجتة عن اختالل التوازن يف جمال التنمية بني  البلديات،هجرة بني  -2

حظا يف جمال التنمية مبجاالا املختلفة إىل جانب توفر  أألوفراهلجـرة من البلديات احملرومة إىل البلديات 
  .األمن و االستقرار 

الوالية و مقر  الدراسة،ت أخرى يف حميط الواليـة خاصة البلديات املتامخة ملنطقة جرة باجتاه بلديااهل -3
إال أن هذه اهلجرة ال متثل نسبة كبرية  العاصمة،باجتاه اجلزائر  جماورة خاصةحنو مدن و واليات  ةاهلجر

ان و و من خالل هذا نالحظ أن منطقة الدراسة عموما ، هي منطقة طاردة للسك .املهاجرينمن عدد 
تدخل يف ذلك االعتبارات و العوامل السابقة الذكر،و املعاناة و الظروف القاسيـة اليت تعيشها املناطق 
اجلبلية ، و تبقى ظاهرة التخلف العزلة و التهميش عوامل رئيسيـة يف استمرار  نزيف الرتوح اجلماعي و 

خاصة عودة األمن من جهة و  اهلروب من هذه املناطق رغم التحسن الطفيف يف أوضاع هذه املناطق
بعض مشاريع التنمية اليت وجهتها الدولة إلعادة تأهيل و تنمية هذه  املناطق يف خمتلف ااالت  ، خاصة 
طرق الواصالت ، الكهربة الريفية و النقل و التعليم المتصاص هذا الرتوح ، الذي افرغ املناطق الريفية و 

                                                        
1 مفهوم  - ائية للسكان ، حبثا عن العمل أو يعرف السوسيولوجيون و اجلغرافيون اهلجرة على أا ظاهرة سكانيةطبيعية  تتميز ا كل اتمعات نو هي عبارة عن حركة عادية او إستثن: اهلجرة 

. املعيشي    فققد تكون داخلية داخل حميط البلد الواحد أو خارجية من بلد آلخر أو من قارة ألخرى  األمن أو السكن لتحسني املستوى  
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 هلذهو ازدحامها و كثافتها العالية ، ناهيك على املضاعفات اخلطرية اجلبلية و أدى إىل هاجس توسع املدن 
  .الظاهرة 

 وجماالت االستقطاب 1998-1987الداخلية بني حركة اهلجرة  - 1- 4- 2-1

حركة واسعة للهجرة خاصة الداخلية بعدما عرفت نوع من  1998و1987شهدت منطقة الدراسة بني 
و قد لعبت العوامل االقتصادية و الطبيعية و األمنية دورا كبريا يف ،  1987و1977االستقرار خالل مرحلة بني 
للسكان ، و قد كانت ظاهرة الرتوح الريفي  الواسع حنو املراكز احلضرية يف هذه احلركة غري االعتيادية 

خاصة عني الكبرية و عموشة و أوالد عدوان اليت البلديات األوفر حظا يف توفر اخلدمات و العمل و األمن 
الريفية مما بسبب املشاكل األمنية اليت عرفتها خمتلف املناطق  1998إىل1995استقبلت موجة بشرية ضخمة بني 

ساهم يف هجرة سكان حنو املراكز احلضرية هروبا ليس فقط من الواقع االجتماعي و االقتصادي املزري بل 
و مل  .ناطق اجلبلية الوعرة مركزا لهمن مشاكل اإلرهاب الذي ضرب بقوة يف هذه املناطق و اختذ من هذه امل

  تتوقف اهلجرة على املستوى الداخلي بني الريف و املدينة و بني خمتلف البلديات بل تعدى
  .خارج حميط الوالية باجتاه الواليات ااورة رمبا حىت إىل خارج الوطن 

 و مصفوفة اهلجرة  14و13م ني اجلدول يفخاصة الواردة  اإلحصائيةخمتلف املعطيات خالل حتليل نتائج  و من 
   .للهجرة رئيسني جمالنيفإننا نالحظ وجود   16إىل11األشكال البيانية من الداخلية و اخلارجية و 
  :السكاين جماالت االستقطاب

بلديات نعاين من العزلة و التخلف ن و التهميش،   : للسكان ةطاردواالستقطاب جماالت ضعيفة -أ
الرتوح إىل مناطق أخرى أوفر حظا يف جمال  كبري يف تفاقم ظاهرة   اهلجرة وعوامل رئيسية سامهت بشكل 

الشغل و السكن و اخلدمات األخرى، تتمثل هذه البلديات يف بلديات كل من وادي البارد و الدهامشة و 
تزي نبشار، ونالحظ من خالل حتليل حركـة السكان و اهلجرة من و إىل هذه املناطق هو ارتفاع عدد 

ن الذين اختاروا و جهات أخرى لالستقرار باهلجرة حمليا أي باجتاه بلديات أو خاصة باجتاه بعض السكا
إن حتليل معطيات اهلجرة الداخلية تربز جليا ظاهرة  الطرد . البلديات املتامخة هلا ، أو باجتاه واليات أخرى 

بارد عرفت هجرة واسعة بلغ عدد و اهلجرة اجلماعية اليت فرضتها الظروف املختلفة فمثال بلدية وادي ال
أي بنسبة  1998سنة  ن3013عدد السكان بـ  بلغو مهاجر 3584املهاجرين  اخلارجني من تراب البلدية 

الظروف املعيشية من جهة اىل جانب املشاكل  حبيث  البلدية إىل تفريغ من مذهل لصعوبة% 118.95
   .األمنيـة 
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  :   انللسك جماالت قوية االستقطاب وجاذبة -ب
بلديات متتاز مبؤهالت اقتصادية و اجتماعية يف جمال الشغل و السكن و اخلدمات الصحية و التعليمية و  

املوصالت ساعدت على  استقطاب عدد هائل من السكان البلديات احملرومــة و تتمثل يف كل من عني 
ة إىل جانب توفرها على األمن الكبرية و عموشة  اللتان تتوفران على أنشطة صناعية و زراعية و خدماتي

و األرقام تعرب على أمهية هذه املناطق، حبيث أن عني الكبرية مثال استقبلت .املفقود يف البلديات األخرى
ن 255قادمني على اخلصوص من بعض البلديات خاصة الدهامشة حوايل % 70.05مسة بنسبة ن22497حوايل

 فقد عموشةأما بلدية و نسمة 2385د هائل مقدر بـبعدو سرج الغول   و كذا من مناطق بلدية بابور
بأس به من املهاجرين من البلديات القريبة منها خاصة و ادي البارد و تزي  استقبلت هي كذلك عدد ال

، و نفس الشيء بالنسبة لدائرة تزي نبشار فقد استقبلت عدد معترب % 70.31نسمة بنسبة 14103نبشار حوايل
  .وادي البارد و مداشرها خاصة الوافدين من بلدية  

  1998-1987اهلجرة الداخلية بني البلديات ملنطقة الدراسة           31: اجلدول 
عدد السكان    بلديات

1998  
املهاجرون  

  اخلارجون
  النسبة

%  
املهاجرون 
  الداخلون

  النسبة
%  

سكان 
  مستقرون

  النسبة
%  

  55.35  17776  70.05  22497  62.22  19981  32113  عني الكبرية

  63.24  6140  69.57  6755  69.36  6735  9709  الدهامشة

  56.11  4488  81.37  5608  62.12  4969  7998  أوالد عدوان

  64.13  12643  71.53  14103  70.31  13862  19714  عموشة

  63.17  11651  70.62  13025  65.01  11990  18443  تزي نبشار

  65.35  1969  67.64  2038  118.95  3584  3013  وادي البارد

    91066  61121  67.11  64026  70.30  59631  65.48موعا

 ONSالديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                                      
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  :املالحظات التاليـةنستخلص  و األشكال البيانية   13معطيات اجلدولو انطالق من حتليل 
اخلني و اخلارجني و الذين مل يغادرون مقر سكناهم يف معظم البلديات و هي ، عني توازن بني نسبة الد - 

  .أوالد عدوان، الدهامشة   عموشةو  الكبرية تزي نبشار

 22497أي ما يقدر   %37و نأخذ لتحليل هذه الظاهرة بلدية عني الكبرية اليت عرفت هجرة معتربة متثل  - 
فقط من جمموع السكان  %33ما نسبة اخلارجني قدرت جبوايل  إقليم البلدية بين إىلنسمة  من دخلوا 

نسمة ، ومن  17776أي  %30نسمة و قدرت نسبة الذين مل يغريوا مل يغادروا تراب البلدية 19981أي 
خالل هذا نالحظ أن بلديات منطقة الدراسـة مل تعرف استقرا را يف سكاا و عاشت خالل مرحلة 

  :جرة الداخلة و اخلارجة لألسباب اآلتيـة لله واسعةحركـة و  1987-1998
بعض من هذه البلديات تعترب مناطق الستقطاب السكان لنشاطاا االقتصادية و توفر اخلدمات  -1  

  االجتماعية املختلفة 
نزوح السكان من بلديات جماورة لظروف خمتلفة منها االجتماعيـة و األمنية و االقتصادية خاصة  -   

رية  و هم النازحني من مداشر بابور و سرج الغول، و كذا من وادي البارد باجتاه باجتاه عني الكب
  .عموشة و تزي نبشار 

  .حركة اهلجرة حنو واليات أخرى خاصة باجتاه اجلزائر العاصمة-       
اتساع نطاق اهلجرة من بعض البلديات رغم مؤهالا خاصة من عني الكبرية جنو  مركز والية سطيف  -       
 7 وايلاليت تبعد عن مقر الوالية حبمثل بلدية أورسيا الواليـة  مقر  و باجتاه البلديات ااورة القريبة منأ

  .كلم  3 ـكلم و جتمع شيخ العيفة الذي يبعد عنها ب
اختالل توازن كبري بني نسبة اخلارجني و الداخلني يف سكان بلدية  وادي البارد حبيث عرفت نزيفا  -2-

من السكان و ال  %47ا حنو املناطق و البلديات ااورة ، حبيث قدرت نسبة الذين غادروها بشريا  نازح
من السكان الذين   %27بينما ال تعرف سوى  %26متثل نسبة السكان الذين مل يعريوا مكان إقامتهم سوى 

خارجها بعد  إىلرية لتوفر األمن ا بينما كانت اهلجرة كب 1993و  1987دخلوها و استقروا فيها خاصة بني 
استمرار تدهور يف األوضاع االقتصادية و االجتماعية بسبب  إىل إضافة 1993غياب األمن بدية من سنة 

  .ملناطقهلذه او العزلة  التهميش
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  :1998- 1987بني  حركـة اهلجرة اخلارجيـة:2- 4- 2-1

وافدة من مناطق و  ذه اهلجرة إمايقصد باهلجرة اخلارجية اليت تتم خارج نطاق حدود اإلقليم فقد تكون ه
و يف هذا . أقاليم أخرى خارج حدود الوالية أو خارجة باجتاه واليات أخرى و رمبا حىت خارج الوطن 

بأس ا للهجرة خارج نطاق منطقة الدراسة و حىت خارج  اإلطار فقد شهدت منطقة الدراسة حركة ال
ين من خارج نطاق إقليم الوالية مما يدل على أن نطاق حدود الوالية كما شهدت استقبال بعض املهاجر

بعض البلديات هلا قابلية الستقطاب السكان لكوا متتلك بعض املؤهالت و التحفيزات املستقطبة للسكان 
 ةو تتمثل على اخلصوص يف بلدية عني الكبرية لتوفر مناصب عمل يف املركبني الصناعيني أو يف قطاع الوظيف

و مصفوفة حركة اهلجرة و األشكال البيانية من  14لتعليم ، هذا ما يربزه جدول رقم كالصحة و ا ةالعمومي
  .22إىل 17

  اهلجرة اخلارجيــة بني بلديات منطقة الدراسـة و الواليات األخرى    14جدول             
عدد املهاجرين األجانب   عدد املهاجرين الداخلني  البلديات

  الداخلني
  عدد املهاجرين اخلارجني

  394  29  724  عني الكبرية

  110  8  153  الدهامشة

  71  3  137  أوالد عدوان

  207  10  240  عموشة

  76  31  336  تزي نبشار

  396  82  22  وادي البارد

  1254  163  1612  اموع

 onsوطين إلحصاء الديوان ال: املصدر                                                                                    
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  1998-1987مصفوفة حركــة اهلجرة الداخلية و اخلارجيــة  بني   

   
 

ـة
ـ

والـي
ال

  

  امـــــوع             واد البارد  تزي نبشار  عموشة  أوالد عدوان  الدهامشة  عني الكبرية

لني
داخ

ال
جني  

خلار
ا

لني  
داخ

ال
جني  

خلار
ا

لني  
داخ

ال
جني  

خلار
ا

لني  
داخ

ال
جني  

خلار
ا

  

ال
لني

داخ
جني  

خلار
ا

لني  
داخ

ال
جني  

خلار
ا

  

/ع
لني

داخ
ال

  

/ع
جني

خلار
ا

  

   
وع

م
ا

  

01  27    10  3  6  1  9    2        52  6  58  
02  3    1      1  1            5  1  6  
03      1    1          1      2  1  3  
04  9  2            1          9  3  12  
05  17  10  1    3  1  1  1        2  22  14  36  
06  101  34  3  2  32  1  110  100  257  42  15  140  518  319  837  
07  3  1  1    1  1  1  6          6  8  14  
08  1    1        1    1        4     -  4  
09  138  19  9  4  10  3  11  4  1  1    2  169  33  202  
10  3  3  1    1    1    1        7  3  10  
11  2  2  2                    4  2  6  
12  7    2    1    5    1        16    -   16  
13              1    2        3    -   3  
14  15        2                17    -   17  
15  1  9  5  3    1  7  2  2  1    1  15  17  32  
16  148  178  53  78  46  14  30  45  19  25  3  35  299  375  674  
17  13  1          4  3          17  4  21  
18  71  16  48  4  8  32  30  7          157  59  216  
20  1        1    2            4  -  4  
21  1  3  1                    2  3  5  
22    8            1            -  9  9  
23  3  1    2        2  1    2    6  5  11  
24  2  1            1      1    3  1  4  
25  17  3    1  12    4            33  4  37  
26    5      1                1  5  6  
27              4  1          4  1  5  
28  30  11  2  1    5    2  1  1      33  20  53  

29  11  4  2  2  1  9  3  5  1        18  20  38  
30  8  7    1        2          8  13  21  
31    4          2  1  1  1      3  6  9  
32                  1        1  -  1  
33  1              1          1  1  2  
34  19  35      1  1  2  11    1    5  22  53  75  

35  5  19  1  7        1    1    1  6  29  35  
36    4    1                  -  5  5  
37                  1        1  -  1  
38                  5        5  -  5  
39  2  2      1    1  1          4  3  7  
40  1                        1  -  1  
41  1  1                      1  1  2  
42  11  1      1                12  1  13  
43  18  8  1  1  4      10  3  2    1  26  22  48  
44          1        5        6  -  6  
45                          -  -  -  
47  3  1                      3  1  5  
48                          -  -  -  

  2575  1068    1526  82=   1  *    31  *  10  *  3  *  8  -  29  األجانب

  724  اموع
  

394  
  

153  110  137  71  
  

240  207  
  

336  76  22  187  2657    2657  
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  حـركـة اهلجرة الداخلية يف بلديات منطقة الدراسـة                            
  

سكان 
مستقرون

30%

 المھاجرون 
الخارجون  

33%

المھاجرون  
الداخلون 
37%

المھاجرون  
الداخلون 
34%

سكان مستقرون
31%

 المھاجرون 
الخارجون  

35%

  
                                                                                              

  

المھاجرون  
الخارجون  

47%

المھاجرون  
الداخلون 
27%

سكان 
مستقرون

26%

المھاجرون  
الداخلون 
35%

سكان مستقرون
32%

 المھاجرون 
الخارجون  

33%

  

 المھاجرون 
الخارجون  

33%

المھاجرون  
الداخلون 
37%

سكان 
مستقرون

30%

المھاجرون 

الداخلون
35%

 
المھاجرون 

الخارجون
34%

سكان 

مستقرون
31%

  
       ONSأجنزت األشكال وفق معطيات الديوان الوطين لإلحصاء                                           

  

 يف دهامشةالداخلية حركة اهلجرة  حركة اهلجرة الداخلية يف عني الكبرية 11:شكل 12:الشكل

  14:شكل يف تزي نبشار الداخلية حركة اهلجرة 13:شكل يف واد البارد الداخلية حركة اهلجرة

 16:شكل يف عموشةالداخلية حركة اهلجرة  15شكل أوالد عدوان الداخلية  حركة اهلجرة
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  :ألشكال البيانية نستخلص ما يليمن خالل حتليل معطيات اجلداول ا

تفاقم ظاهرة اهلجرة و الرتوح الريفي من املناطق اجلبلية املهمشة و الفقرية اىل املناطق و البلديات األوفر  - 
  .املرافق االجتماعية و االقتصادية و األمنيـة  على بعضحظا ، اليت تتوفر 

لديات مستقطبة للهجرة و السكان خاصة ديات منطقة الدراسة فهناك بلاختالف يف نوع اهلجرة بني ب - 
مهاجر و خرج منها يف  724عني الكبرية و عموشة مثال حبيث املالحظ أن عني الكبرية  مثال دخلها 

مهاجر   396فقط ، و نالحظ شبه توازن يف عموشة ، بينما يف واد البارد خرج منها  394نفس الفترة 
حنو تراب و والية جباية خاصة حنو شخص  140د هاجر يف اجتاهات خمتلفة داخل الوالية و خارجها فق

حنو  إقليم والية  42منهم  76دائرة خراطة ، كما عرفت بلدية تزي نبشار هجرة خارجية قدرت ب 
و هنا نربز بوضوح أن البلديات املهمشة و املتخلفة هي األكثر   22جباية كذلك ر و مل يدخلها سوى 

السكان اىل املناطق ااورة حبثا عن ظروفا معيشية و اقتصادية  تعرضا لظاهرة الرتوح الريفي و طرد
  .مقارنة مع البلديات األخرىأفضل 

 29عرفت بعض البلديات استقبال مهاجرين أجانب خاصة عني الكبرية اليت استقبلت خالل هذه الفترة  - 
اهلجرة و بعض  مهاجر معظمهم من الواليات ااورة أو من خارج الوطن خاصة بعودة املغتربني من

املهاجرين الذين مت توظيفهم يف قطاع التربية و الصحة و الصناعة كما بلغ عدد املهاجرين يف واد البارد 
 .مهاجر أجنيب أي من خارج املنطقة   82

  
  
  
  
  
  
  
 
 

    
  



 85

  1998-1987حـركة اهلجرة الوافدة و اخلارجــة يف بلديات الدراسـة                   
  
  

المھاجرین  
الخارجین  
80%

المھاجرین  
الداخلین 

4%

المھاجرین  
األجانب 
الداخلین 
16%

المھاجرین  
الداخلین 
76%

المھاجرین  
األجانب 
الداخلین 

7%

المھاجرین  
الخارجین  
17%

  
  
  

عدد المھاجرین 
الخارجین  

المھاجرین  
الداخلین 
65%

المھاجرین  
األجانب الداخلین 

1%

المھاجرین 
األجانب 
الداخلین

2%

المھاھجري
ن  

الخارجین
45% المھاجرین 

الداخلین
53%

  
  

المھاجرین  
الخارجین  

34%

المھاجرین  
األجنب الداخلین

3%

المھاجرین  
الداخلین 
63%

المھاجرین 
الخارجین
41%

المھاجرین 
األجانب 
الداخلین
3%

المھاجرین 
الداخلین 
56%

  
                           

 ONSأجنزت األشكال وفق معطيات الديوان الوطين لإلحصاء                                          
 
  
  
  
  

 18:شكل  اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف واد البارد 17:شكل اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف تزي نبشار

 20:شكل حركة اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف أوالد عدوان 19:شكل اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف عموشة

 22:شكل حركة اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف عني الكبرية  21:شكل حركة اهلجرة الوافدة و اخلارجة يف دهامشة
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  :الرتوح الريفي - 3- 4- 2-1
السكان من املناطق  هجرة و جغرافية ، وهي نزوح أو  دميوغرافيةالرتوح الريفي هي ظاهرة اجتماعية 

القتصادية و بسبب تردي الظروف املعيشية و األمنية و ا اضطراريةيف حالة الريفية حنو املناطق احلضرية 
و تعترب مشكلة  .البحث عن جمال جغرايف أكثر أمنا و حتقيق حياة أفضل اليت متتاز بالرفاهية االجتماعية 

الريفية ، باإلضافة إىل  للمناطقيف الرتوح الريفي من الظواهر اليت تساهم يف عدم استقرار السكان 
حلضرية بصفــة خاصة و تعترب اجلزائر من االنعكاسات السلبية على اال االقتصادي و على املراكز ا

هذه الظاهرة بالرغم من اهودات اليت بذلت و الزالت تبذل من أحل  تفاقمالدول النامية اليت تعاين من 
الذي اغرق مدننا يف مشاكل عديدة ال تنتهي و تتفاقم عام بعد عام ، كما وقف هذا الرتيف البشري 

 اليت هاجرها ألسباب عديدة طق الريفية و اجلبلية من حمتواها البشريسامهت و لسوء احلظ يف إفراغ املنا
  .أمنية و اقتصادية و اجتماعية  طبيعية و

، من أكثر املناطق يف والية سطيف عرضة لظاهرة وتعترب املناطق و البلديات الشمالية ذات الطابع اجلبلي 
اسة ، من خالل حتليل خمتلف املعطيات الرتوح الريفي ، فمن خالل دراستنا للبلديات الستة حمل الدر

الحظنا تفاقم مشكلة الرتوح الريفي خاصة يف السكانية من اهلجرة و التوزيع السكاين و الكثافة السكانية 
البلديات املهمشة و املعزولـة ، فأكثر البلديات من حيث تعاين من تفاقم هذه الظاهرة هي واد البارد و 

كما هو موضح يف مصفوفة رقام تشري إىل حجم خطورة هذه الظاهرة ، فاألتزي نبشار و الدهامشـة 
واد البارد شهدت هجرة سكانية ضخمة  ، حبيث جند أن بلدية األشكال البيانية اخلاصة باهلجرة اهلجرة و 

حبيث بلغ يف تلك الفترة  1977حبيث تراجع عدد السكان إىل أقل من سنة  1998و1987قدرت بني تعدادي 
حبيث قدر عدد املهاجرين أو ن 3013إىل حوايل  1998واخنفض سنة  سمةن5081بلغ  1987سنة بينما  ن3420

مهاجر  2068  حبوايل1998-1987خالل الفترة املذكورة بني النازحني  حنو املراكز احلضرية للبلديات ااورة 
خاصة املناطق لدية وا البرمن السكان هاج،%80و أن من جمموع سكان البلدية  %68.63نازح أي بنسبة  أو

يف حني هناك  . %20مل يدخلها سوى بينما من السكان هم ريفيني  %89.84اجلبلية و الريفية لكون أن 
بلديات تزايد عدد سكاا بنسب كبرية على مستوى املراكز احلضرية ألا مراكز الستقطاب السكان 

و الكهرباء و خدمات أخرى  و تعرب  لتوفرها على بعض الظروف املالئمة الستقرار السكان خاصة األمن
بلدية عني الكبرية و أوالد عدوان من البلديات اليت شهدت استقبال ظاهرة الرتوح الريفي من البلديات 

سنة 2800خاصة من واد البارد و دهامشة فعلى سبيل املثال انتقل عدد سكان أوالد عدوان من ااورة 
  فقد ساهم الرتوح الريفي بنسبة كبرية يف  1998نسمة سنة 7978 إىل  ن5498إىل 1977
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 ني من األرياف خاصة منحنازال تزايد عدد السكان خارج نطاق معدل النمو الطبيعي وهم من السكان 

وصل حنو هذه البلدية  الداخلني و اعتمادا على نفس السندات فإن نسبة النازحني ارد و تزي نبشارـواد الب
من األرياف  كما شهدت بلدية عني الكبرية استقبال الرتوحشخص  34 بينما مل خيرج منها سوى %65إىل 

،حبيث قدرت نسبة التابعة لتراا أو من البلديات املتامخـة هلا مثل الدهامشة و بابور وسرج الغول 
بينما مل تعرف هي ظاهرة اهلروب و الرتوح للمناطق ااورة و قدرت  %63و املهاجرين إليها النازحني 
و معظمهم من سكان املناطق الريفية و اجلبلية ، كما استقبلت تزي  %34 خارجها سوىهاجرين نسبة امل
املشايت و القرى التابعة لتراب البلدية وكذا التابعة خاصة لبلدية واد معظمهم من املناطق الريفية  %76نبشار 

  .البارد لكوا متامخة حلدودها 
ية يف إجياد حلوال جذرية هلذه املشكلة و دالتفكري جب الضروري و تفاديا لتفاقم هذه الظاهرة فقد أصبح من

و و دورها البشري و  استقراها سوف تكون بدون من خالل برنامج للتهيئة و التنمية الريفية للحفاظ على 
من جهة و من جهة أخرى التخفيف على املراكز و الثقايف  و أمهيتها االقتصادية و رصيدها احلضاري

  .وز املشاكل املختلف و احلفاظ على توازن منطقي يف توزيع السكان احلضرية و جتا
 
 

  :خالصة 
من خالل دراسة دراستنا حلركة السكان من خالل اهلجرة الداخلية و اخلارجية الحظنا أن املناطق 
اجلبلية هي أكثر املناطق عرضة للهجرة و عدم االستقرار ، وقد لعبت الظروف الطبيعية و املشاكل 

صادية و االجتماعية و ظاهرة العزلة و التهميش دورا كبريا يف تفاقم ظاهرة اهلجرة والرتوح الريفي االقت
من خالل حركة السكان من املناطق اجلبلية املعزولة و املهمشة حنو املراكز احلضرية يف البلديات ااورة 

واسعة للهجرة حنو مركز  حبثا عن األمن و العمل و حياة أفضل ، كما شهدت خمتلف البلديات حركة 
الوالية  ، أو حنو الواليات األخرى خاصة باجتاه العاصمة و جباية وبرج بوعريريج و غريها من الواليات 

إن توقيف هذا الرتيف البشري الذي تشهده هذه املناطق . 1998و 1987كما تربزه مصفوفة اهلجرة بني 
ء على مسببات اهلجرة و الرتوح من خالل القضا ضرورةإجراءات سريعة ، تكمن يف  اختاذيتطلب 

  . تنمية اقتصادية و اجتماعية 
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   :السكان و الشغل 5- 2-1
  .البلدیاتاختالل التوازن في التشغیل بین  أكثر تعرضا لھا،و من الشباب سكان األریافالبطالة و شبح اتساع نطاق

اهرة التقدم و التنمية االقتصاديـة و الشغل من املؤشرات االجتماعية و االقتصادية الرئيسية اليت تربز ظ
االجتماعي، ألن يف النهايـة أن الغاية من كل نشاط بشري هو حتقيق احلاجة االجتماعيـة و االقتصادية 

قوة التشغيل تدل على النماء االقتصادي الذي  إندف حتقيق املصلحة الفردية للشخص و العامة للمجتمع 
ويساهم يف ديناميكية اال اجلغرايف و تأثريه على ااالت اجلغرافية ، اعي يعود بالفائدة على النماء االجتم

  .غل ـنفوذ حقيقي يف جمال الش ذات نطقةامل تاألخرى إذا كان
التفاوت الكبري يف جمال التشغيل و اليد العاملة النشطة  ظاهرة 1998و1987 لتعدادياملعطيات اإلحصائية  تربز
اليد العاملة العدد ، بينما عرفت البلديات  تزايدا معتربا يفاصة بعض البلديات عرفت منطقة الدراسة خ ، إذ

تعترب كشبح يالحق السكان  اليت البطالةالفقرية تراجعا يف نسب التشغيل و ارتفاع حمسوس يف نسبة 
  .مبختلف فئام من شباب و كهول 

   1998-1987حسب تعدادي  البطالة 5-1- 2-1
 سنة 65 و 18بني  و تتمثل يف تعرض الفئة النشطة من السكانو اقتصادية  اعيةظاهرة اجتمالبطالـة هي 

للعطل عن العمل بصورة مؤقتة أو دائمة ، أو فقداا ملنصب عمل ما، و يستثىن من هذه الفئة التالميذ و 
فاقم تمن خالل إطالعنا على واقع التشغيل يف البلديات املدروسة الحظنا و ،النساء املاكثات يف البيت 

  البلديات املهمشة و املعزولة و اليت تعاين من التخلف و الركود االقتصادي ظاهرة البطالة بشكل كبري يف 

  :1987 البطالة حسب تعداد:1- 5-1- 2-1
من السكان  ن13489حبيث نسجل  تربز واقع العمالة ، 23الشكل  و15ن حتليل معطيات اجلدول رقم إ

من ،  ن3599حوايل ، بينما نسجل النشطني من السكان  % 73.1 أي بنسبة مشتغل 9872النشطني ، و 
و لكنها تبقى عرفت منطقة الدراسة خالل ارتفاع يف جمال البطالة  حبيث %  26.68البطالني أي بنسبة 

ـة سإال أن التفاوت بني بلديات منطقة الدرا %21.49قدر بـ الذيمتقاربة مع املعدل الوطين هلذه املرحلة 
   :مستوى البطالة إىل فئتني وقسمنا ،اليت متيز خصائص السكان و الشغل تبقى السمة 

  : % 24.07و 17.29بطالة متوسطة بني-

و تشمل البلديات التالية و هي عني الكبرية و الدهامشة و أوالد عدوان  حبيث نالحظ أن هذه البلديات  
نت و اللوالب و الصنابري الذي متتاز بنشاطات اقتصادية هامــة خاصة يف جمال الصناعة مركب اإلمس
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أمتص جزء كبري من اليد العاملـة إىل جانب البناء و األشغال العمومية ، حبيث عرفت املنطقة خاصة عني 
الكبرية توسع عمراين كبري خالل مرحلة الثمانينات ، مما مسح بتشغيل اليد العاملـة احمللية يف شركات البناء 

 يف ختفيفسكن خالل هذه الفترة  و بالتايل فقد سامهت بشكل كبري 1000العمومية اليت شيدت أكثر من 
أهم مركز للتجمع السكاين و القوة هذه األخرية و متثل %  17.27نسبة البطالـة خاصة يف عني الكبرية 

و املالحظ أن %  53.99و جمموع هذه البلدية متثل نسبة% 32.61نسمة متثل وحدها 7283النشيطة تقدر ب
ورة جنحت إىل حد كبري يف مواجهة مشكل البطالة حبيث ال متثل سوى نسبة البطالة سوى بلديات الذك

  %21.3وهي نسبة   أقل من املعدل الوطين  املقدر بـ19.18%

  1987واقع العمــالة حسب تعداد     51:اجلدول        

  نسبة البطالة   عدد البطالني   عدد املشتغلني  عدد النشطني     البلديات 

  17.29  761  3638  4399  لكبريةعني ا

  24.07  417  1315  1732  الدهامشة

  18.99  219  916  1153  أوالد عدوان

  28.56  824  2061  2885  عموشة 

  35.56  1026  1451  2477  تزي نبشار

  41.75  352  491  843  واد البارد

  اموع
13489  9872  3599  26.68  

  :% 41.75و  28.65بطالــة مرتفعـة -
ات ، عموشة تزي نبشار و وادي البارد إن املالحظ يف هذه البلديات هو هو توفرها على قوة بشرية تشمل البلدي

من نسبة القوة النشطة يف منطقة الدراســة ، %46متثل   مسةن6205معتربة و عمالة كبرية حبيث يقدر عددها 
و هنا %  35.48ث بلغت نسبة البطالةلكن املالحظ هو االرتفاع  احملسوس و الكبري يف البطالـة لقلة التشغيل حبي

تظهر ظاهرة التخلف و التهميش بشكل واضح، حبيث أن هذه البلديات تعترب من أفقر البلديات كوا ال تتوفر 
على نشاطات صناعية أو زراعيـة أو البناء و األشغال العمومية خالل هذه الفترة مما أدى إىل تفاقم البطالة 

لكون هذه املنطقة متتاز بطابعها اجلبلي  %41.75ة من البطالة يف وادي البارد ب بشكل خطري و نسجل أكرب نسب
   .و عانت من التهميش و العزلة و استثنائها من املشاريع التنموية 
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العمالة في أوالد عدوان 1987
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العمالة في بلدیة و ادي البارد
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21%

النشطین المشتغلین بطالین

العمالة في بلدیة و ادي البارد

29%
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النشطین المشتغلین بطالین

العمالة في تزي نبشار 1987
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 onsالديوان الوطين لإلحصاء  – 1987أجنزت األشكال حسب معطيات تعداد 



 91

  
  

13489

20796

9872

14023

3599

6283

0

5000

10000

15000

20000

25000

1987
1998

1987 13489 9872 3599
1998 20796 14023 6283

النشطیین المشتغلین البطالین

  
  ONS الديوان الوطين لإلحصاء أجنز الشكل وفق معطيات                                                  

  
  : 1998تعداد  حسب البطالة - 2- 5-1- 2-1

سياسية و و اقتصادية دميوغرافية واجتماعية حتوالت تطورات وشهدت منطقة الدراسة خالل مرحلة  التسعينيات 
6اجلدول رقم و من خالل .التشغيل ، أثرت تأثريا مباشرا على قطاع  متميزة مقارنة مبرحلة الثمانينيات أمنية و

يف عدد املشتغلني  ارتفاع، حبيث نسجل  1998سنة حسب تعداد  التشغيل قطاع يربز هذه التطورات اليت عرفها 
و هو عدد معترب مقارنة بسنة نسمة  14023، فقد بلغ عدد املشتغلني يف القطاعات االقتصادية املختلفة  حوايل 

و يعود ذلك الرتفاع عدد السكان عامة و ،  %70.3مشتغل أي بزيادة تقدر بنسبة  9872الذي مل يتجاوز ،1987
سمةن7307أي بزيادة قدرت بـ ن20796إىل 1987ن  سنة  13489الفئة النشطة خاصة حبيث ارتفع عددها من 

التشغيل الجمهودات الدولة يف جم إال أن  النشطني و املشتغلني،بالرغم من هذا التطور يف عدد و  % 64.8بنسبة 
اليت و املتفشية  البطالة هاجس  يف امتصاصفشلت كان الوضع أكثر كارثية املناطق املهمشة حبيث  ةعاجز تبقي

فقد و صلت البطالة يف بعض البلديات إىل مستويات كبرية ،بقيت متس شرحية كبرية من اليد العاملة النشطة 
  .% 30جتاوزت عتبة   

 24:الشكل 1998- 1987تطورا لعمالة يف منطقة الدراسة بني 
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و مها عني الكبرية و   على مستوى دائرتني  و البطالة  التشغيل واقع حتليل و  تطوراتحاولنا دراسة و قد  
من ظاهرة اختالل التوازن بارزة بني خمتلف البلديات كما نسجل بقاء استمرار .و البلديات التابعة هلما  عموشة

   . املعروفـة  البلديات املعزولة و املهمشـة التشغيل يفمشاكل البطالة و ضعف خالل تفاقم 
بينما عدد ن 12087النشطة حبيث فقدر عدد ها  الفئةفقد سجلت دائرة عني الكبرية ارتفاعا كبريا يف جمال 

و هي نسبة قريبة من املعدل الوطين ، بينما % 28.89و وصلت البطالة إىل  سمةن 8005املشتغلني مل يتجاوز 
ن و وصلت البطالة 6018دد املشتغلني و ع ن8709بلغ عددهم  النشطنيشهدت عموشة زيادة معتربة يف السكان 

و يعترب سكان كل من واد البارد و تزي نبشار األكثر تعرضا ملشكلة البطالة مقارنة مع بلدية  ،%32.04إىل 
ز حبـظوظ أوفر يف جمال التشغيل ، و عموما فإن منطقة الدراسة شهدت بطالة وصلت إىل اعموشة  اليت متت

 %70.40بلغت نسبة الزيادة حبوايل  1987ليد العملة الشغيلة مقارنة بسنة كما شهدت زيادة معتربة ل% 30.21
20796إىل 1987سنة  ن13489النشيطة يف منطقة الدراسة من  الفئة ارتفعتكما  ن14023ن إىل 9873انتقلت من

  .1998سنة الذي سجل 
ليت عاشتها اجلزائـر بسبب إن تفاقم مشكلة البطالة خالل هذه املرحلة تعود بدون شك لألوضاع الصعبة ا

املشاكل األمنية و الركود االقتصادي مبختلف قطاعاته زراعة ، صناعة و جتارة و بناء و أشغال ، و قد كان 
  .الوضع أخطر يف البلديات املهمشة و املعزولة مثل واد البارد و الدهامشة و تزي نبشار 

           9819واقع العمالة حسب تعداد            16:  اجلدول    
  %نسبة البطالة   البطالني  املشتغلني  النشطني  الدائـرة

 28.89  3,492 8.005 12,087 عین الكبیرة

 32.04 2.791 6.018 8,709 عموشة

 30.21 6.283 14.023  20796 المجموع

  ONSطين لإلحصاء الديوان الو: املصدر                                                                      
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  1998و1987حسب تعدادي اإلعالة  :2- 4- 2-1
ألنه يعترب من املؤشرات اهلامـة اليت تربز مستوى التطور و إن التطرق إىل دراسة معدل اإلعالـة ضروري ،

يربز الواقع االقتصادي و االجتماعي للسكان حبيث يرتبط  التخلف تمع ما يف بلد ما و يف منطقة ما ، لكونه
  .مبتغريين أساسيني ، يتمثل األول يف الوضع  االقتصادي  و الثاين يف الوضع السكاين 

مقارنة مع الفئة النشيطة املتوفرة ، الوقوف على حقيقة التشغيل  ة هذا العامل احلساس ،و نستطيع من خالل دراس
، كما وى األسرة الواحدة وعلى مست بصفة عامة  مدى حتمل القوة العاملة للسكانكما حندد من خالل ذلك ما 

و إعطاء صورة  املستوى االقتصادي و االجتماعي مستوى األداء على يسمح لنا بإعطاء صورة واضحة عن 
و املناطق اليت تعاين من التخلف و إجيابية  مقارنة بني املناطق اليت تشهد حركية تنموية اقتصادية و اجتماعية

التشغيل أي تقلص فرص خاصة على مستوى  االجتماعي لى جمالالسلبية ع انعكاساتهالركود االقتصادي و 
حبيث يرتفع عدد األفراد املتحمل م من قبل الفئة الشغيلة يف اتمع العمل و ارتفاع نسبة البطالة و اإلعالة 

من خالل تدين املستوى املعيشي و تفاقم ، و هذا يؤدي بدوره إىل تدهور الوضع االجتماعي بصفة عامـة 
   . و البؤس اليت متس على اخلصوص املناطق اجلبلية و الريفية األكثر عزلـة و ميشا  ة التخلف و الفقرظاهر

  1998و 1987حسب تعدادي و التشغيل  1معدل اإلعالة    71: جدول 
  1998إحصاء   1987إحصاء   التعدادات 

  
  النوع

معدل معدل اإلعالة  عدد املشتغلني  عدد السكان
  التشغيل

معدل   معدل اإلعالة  عدد املشتغلني  انعدد السك
  التشغيل

  15.72  6.35  5039  32045  17.84  5.60  3638  20391  عني الكبرية

  14.40  6.93  1399  9709  17.12  5.84  1315  7680  الدهامشة

  15.51  6.59  1217  8032  16.66  6  916  5498  أوالد عدوان

  16.17  6.18  3196  19756  14.45  6.91  2061  14258  عموشة 

  15.85  6.30  2924  18443  10.89  9.17  1451  13318  تزي نبشار

  8.16  12.24  246  3012  9.66  10.34  491  5081  واد البارد

  7.43  12171  90997  14.35  7.31  9872  66226  املعدل/ اموع
  

14.30  

 000 708 5  29.276.767  18.46  5.4  4.253.857  23.038.942  اجلزائر

  

5.12  19.49  

  ONSالديوتن الوطين لالحصاء: املصدر                                                                                                    

                                                        
 عدد املشغلني/عدد السكان= معدل اإلعالـة هو عدد األفراد املتحمل م من قبل الطبقة الشغيلة  اليت تقوم بإعالتهم على مستوى األسرة و اتمع ككل : 1
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نستخلص مجلة من املالحظات اليت تستحق الوقوف عندها و حتليلها و دراستها  17عطيات اجلدول املمن خالل  
انعكاسااتداعياا و  و الوقوف على  1998و 1987التعدادين  من خالل املقارنـة بني  بشكل أكثر تعمقا

  :، نسجل التطورات التالية االجتماعية و االقتصادية 
و بقي يراوح مكانه  1987مقارنة بسنة  1998اإلعالة سنة كبرية  يف معدل تغريات شهدت منطقة الدراسـة مل ت-

نالحظ أن هناك  –. بدون تغيري كبري رغم جهود التشغيل 7.43 بـ 1998و قدر سنة  7.31إىل 1987 فقد بلغ سنة 
الدهامشة  6.35و5.60عني الكبرية  1998و 1987التوايل بني  على 5.4الوطين من املعدل  تتقارب معبلديات 

  . 6.18و6.91عموشة و6.59و 6و أوالد عدوان 6.93و5.84
يف واد البارد ليت تعترب  10.34تزي نبشار و  يف 9.17بلغ  1987هناك بلديتني تسجالن ارتفاعا كبريا وهي سنة  -

و يعود  12.24و قد بلغ  1998سنة  يف االرتفاع معدل اإلعالة   زاد البلدية األكثر فقرا و ختلفا وميشا حبيث 
  . .التشغيل املبذولة يف جمال جهوداتملل 6.30للركود االقتصادي عكس تزي نبشار الذي اخنفض إىل ذلك 
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 25:شكل 1998و1987حسب تعدادي  اإلعالة معدل

 ONSالديوان الوطين لإلحصاء– 1998- 1987حصائي إ: مصدر األرقام       
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  :1998و1987حسب تعدادي التشغيل  :5-3- 1- 2

معدل التشغيل من املؤشرات االقتصادية و االجتماعية اليت تعكس الوضعية احلقيقية للوضع االقتصادي و 
  ركود   هيربزضه احبيث أن ارتفاعه يعين حتسن الوضع االقتصادي و االجتماعي بينما اخنف االجتماعي،

  .معيلهااملباشر حبياة األسرة و  للسكان لعالقتهو املعيشي  اال االقتصادي و تدهور للوضع االجتماعي
جيعلنا  26و الشكل البياين  17اجلدول املوضحة يف  1998و 1987بني تعدادي  معطيات التشغيلإن حتليل 

  :نسجل املالحظات التاليـة
مقارنة مع املعدل الوطين  14.35ـب1987سنة ا قدر  اليت الدراسة ملنطقةالعام  يف معدل التشغيل اخنفض - 

بعض البلديات مثل تزي نبشار و واد البارد ود االقتصادي ركو هذا يوضح ظاهرة ال 17.95املقدر 
 .و غياب مشاريع تنموية اليت تفتح مناصب جديدة للتشغيلبسبب التهميش و العزلة 

15.72و 17.84و هي عني الكبرية  98-87سنة املعدل الوطين  التشغيل مععدل م يتقارب فيهابلديات  3 هناك - 

 .  15.51و16.66عدوان و أوالد 14.40و17.12الدهامشة 

و بقيت هذه األخرية  9.66و واد البارد 10.89 تزي نبشار و مها  1987بلديتني سنة التشغيل يف  فادح يف  ضعف - 
بينما شهدت تزي نبشار قفزة نوعية يف جمال التشغيل  8.16وصل إىل الذي تفاقم و  1998سنة  تعاين من العجز

 .للتنمية  االقتصادية اليت شهدا يف اية التسعينيات 

 26:الشكل 1998و1987معدل التشغيل حسب تعدادي 

 ONSيوان الوطين لإلحصاءالد– 1998- 1987حصائي إ: مصدر األرقام       
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  1998- 1987القوة الشغيلة و القطاعات االقتصادية - 5-4- 2-1
الشغيلة على  اليد العاملةتوزيع اخلاصة ب 1998و1987سنيت لتعدادي  املعطيات اإلحصائية  إن دراسة و حتليل 

أن هناك عوامل رئيسة تتحكم بطريقة مباشرة  14الشكل  و 13القطاعات االقتصادية كما يربزه اجلدول رقم 
  :و تتمثل على اخلصوص يف توزيع اليد العاملة على هذه القطاعات ، يف جمال 

املنتهج من قبل ي و هذا يدخل يف إطار التوجه االقتصاد املنطقة،طبيعة النشاط االقتصادي السائد يف  -
  .السياسة االقتصادية للبلدية و توجهات السكان يف اختيار نوع النشاط االقتصادي

يف اال الزراعي أو الصناعي أو  ، سواءهذه البلديات متتاز ااملؤهالت االقتصادية و البشرية اليت  -
ا اجلزائر يف اية الثمانينيات أدت و بصفة عامة فإن التحوالت االقتصادية و االجتماعية اليت شهد. التجاري

أي بزيادة تقدر  1998حسب تعداد  ن14023إىل  1987ن سنة 9873إىل تزايد يف الفئة الشغيلة اليت تطورت من 
ون شك و تعود إىل النمو السكاين الذي دو هي نسبة معتربة ببني التعدادين %70.4أي بنسبة  4150بـ

النشطة الكبرية اليت مناصب شغل للفئة  ، إال أا مل تستطيع أن توفر 1998و1987شهدته معظم البلديات بني 
مما ساهم يف ارتفاع نسبة البطالة إىل  نسمة 88078حبوايل  1998منطقة الدراسـة و اليت بلغت سنة  شهدا

  . يف نفس الفترة  7.43و اإلعالة إىل 27%
  1998- 9871توزيع العمالـة على القطاعات االقتصادية     81:جلدولا

  1998إحصـــاء   1987إحصـــــــــاء   البلديات
  قطاعات أخرى  زراعة  قطاعات أخرى  صناعة  بناء و اشغال  زراعة

  عني الكبرية
194  861  870  1713  235  4804  

  1223  176  402  133  566  214  الدهامشة
  1163  54  352  217  276  71  أوالد عدوان

  3015  183  1028  293  522  218  عموشة
  2626  298  513  183  667  88  نبشار تزي

  234  12  127  43  273  48  واد البارد
  اموع

  
  ن/833

  
  ن/3165

  
  ن/1739

  
  ن/4135

  
  ن/958

  
  ن/13065

  ن/14023  ن/9873  اموع الكلي
  93.16  6.83  41.88  17.61  32.06  8.43 %/النسبة

  ONSاملصدر الديوان الوطين لإلحصاء                                                                         
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كما نسجل ظاهرة تناقص اليد العاملة يف القطاع الزراعي هلروب السكان من ممارسة هذا النشاط لقلة 
مردوديته و عدم كفايته لتوفري متطلبات املعيشية للسكان من جهة ، واستخدام اآللة من جهة الثانية اليت 

ع لليد العاملة ، فقد بلغت نسبة اليد العاملة يف القطاع الزراعي يف منطقة خففت من االستخدام الواس
و % 17.61أما قطاع الصناعة فاستحوذ على  %32.06بينما قطاع البناء و األشغال  %8.33بـ 1987الدراسة سنة 

ريات أطلعنا على متغ 1998إال أن إحصاء . % 41.88القطاعات األخرى كالتجارة و اخلدمات فبلغت نسبته
هامة يف جمال  عدد اليد العاملة الشغيلة و توزيعها عـلى القطاعات االقتصادية حبيث بلغت نسبة اليد 

و يعود هذا التراجع للرتوح الريفي الذي عرفته  %1.6أي بتراجع قدر حبوايل %6.83بـالعاملة الزراعية 
الصناعة و اخلدمات و التجارة  واء ، كما نالحظ بأن القطاعات األخرى اليت متثل البن ةاملعزولاملناطق 

االقتصادي املعتمد على البناء و األشغال و القطاع  و هذا يربز بشكل كبري التوجه%93.16قدرت بـ
  تبقى الفوارق قائمة بني و.وهي صفة متيز ا اجلزائر ككل التجاري و اخلدمايت 

نشاط الزراعة يف البلديات املعزولة و البلديات لعوامل اقتصادية و اجتماعية ،حبيث نالحظ مثال انتشار 
  . و األشغال و الصناعة و التجارة  ءكالبنااألخرى  االقتصاديةاملهمشة أمام غياب األنشطة 

  
  
  

.

833 958

9093

13065

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

نسمة    

1987 833 9093
1998 958 13065

زراعة   قطاعات أخرى 

  
  
  

 1998-1987توزيع العمالـة على القطاعات يف منطقة الدراسة 

 27:الشكل

 ONSأجنز الشكل وفق معطيات الديوان الوطين لإلحصاء
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  : خالصة 
ديات اجلبلية اليت إن حتليلنا لواقع السكان و التشغيل جيعلنا نربز مؤشرات التخلف اليت تعاين منها البل

مما  لسكااشهدت و تشهد مصاعب مجة يف جمال التشغيل و تعرف عجزا كبريا يف توفري مناصب عمل 
النشطة و اليت معظمها من فيئة الشباب  الفئةساهم يف تفاقم مشكلة البطالة اليت مست شرحية كبرية من 

  :ضاعفات خطرية نلخصها فيما يليأخطار هذا العجز يف التشغيل و تفاقم البطالة إىل م أدتو قد 
تدهور املستوى املعيشي للسكان و تفاقم مشكلة التخلف اليت مست معظم السكان خاصة سكان  - 

  .البلديات األكثر ميشا و عزلــة و خباصة سكان املناطق الريفية 
د درج حتفاقم ظاهرة الرتوح حنو املناطق احلضرية داخل مراكز البلديات أو باجتاه مناطق أخرى خا - 

الواليـة حبثا عن العمل و السكن و باختصار عن حياة أفضل من اجلحيم الذي لزام حيام منذ أمد 
 .طويل  و تركهم لكل ممتلكام وأراضيهم و تغيريهم لنشاطهم االقتصادي 

 تأثر النشاط الزراعي سلبا نتيجة اهلجرة اجلماعية للسكان مما ساهم يف تراجع مكانة هذه البلديات يف - 
  .جمال املردود الزراعي من احلبوب و اخلضروات و املاشية و غريها من احملاصيل الزراعية 
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  التخلف و واقع السكن  :2-2 
  ديد و قياس درجة التقدم و التخلف يف جمتمع ما حيعترب قطاع السكن من املؤشرات األساسية املعتمدة لت 
 منط السكن و  من حيث العدد و من حيث حظرية السكن جوانب منها  مستوى لك علىذو يعتمد يف   

  .الذي وصل إليه هذا القطاع ستوىاملدرجة جتهيزه و معدل اإلشغال ، كل هذه املعطيات تسمح بتحديد 
  أمناطهومراحل تطوره و  السكن: 2-2-1

كبرية  ، فإن قطاع السكن قد عرف تطوراتمن خالل دراستنا لواقع السكن يف بلديات منطقة الدراسة 
عرب خمتلف املراحل من الفترة االستعمارية إىل مرحلة االستقالل و هي تطورات إجيابية عموما بالرغم من 
بعض السلبيات اليت ميكن تسجيلها ، خاصة عدم القدرة يف حتقيق االكتفاء يف جمال توفري السكن ،باإلضافة 

      .يف املناطق الريفية ضعف التجهيز اليت الزالت قائمة إىل حد اآلن خاصة ظاهرةإىل 
  :لسكن أثناء املرحلة االستعمارية :1- 2-2-1
  األوروبيني املعمرين  سكنات -أ    

، كون أن املنطقة كانت تعترب مركز استيطان لألوروبيني فقد ترك االستعمار بصماته بارزة يف جمال السكن 
راضي الزراعية بعدما استحوذ عليها فقد فكر يف بناء مساكن تتناسب مع سبب تواجدهم و هو استغالل األ

، و هناك من استقر يف القرية و املدينة لقرب اخلدمات و بالتعسف و القوة و قام ببناء مسكنه وسط املزرعة 
عموشة مركزا رئيسيا  عني الكبرية حاليـا –بريوغوفيل سابقا  فقد كانت . املرافق املختلفة و عنصر األمن 

  :و تنقسم سكنات األوروبيني إىل نوعيـن ،ينياألوروبالستقرار املعمرين 
  :سكن املزرعة - 

ائيا يف مزارعهم من خالل بناء  استقروابعدما استحوذ املعمرون على أخصب األراضي و منابع املياه ، 
سكنات وسط مزارعهم تتكون من بنيات على شكل منازل من طابقني مبنية باحلجارة و اإلمسنت و مغطاة 

للحيوانات من أبقار و  إسطبالتو مبحاذاا ضيتها بالبالط و مزودة بالصرف الصحي و املياه و أربالقرميد 
العمال أو اخلماسة اجلزائريني الذي يشتغلون  أكواخ و بالقرب منها و دواجن و خنازير ماشية و خيول 

  .لدى الكولون 
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   :القرية األوروبية -
( حىت  تكوين القرى اليت تشمل الغالبية من املعمرين األوروبيني ،إىل االستيطانيةاالستعمارية  اإلدارةبادرت 

ال تدفع السكان إىل التنقالت ، اليت قد ينجم عنها تشتيتا للمجهودات و اإلمكانيات و تضييعا للوقت و 
  1)املال و سلبيات يف جمال األمن و احلراسة  

ة و هي بنايات من طابق و و طابقني بقيت هذه األخرية حتافظ على سكنات ما تزال يف حالة حسن   
غرف و حديقة و مراب بنيت يف اية القرن  5مغطاة بالقرميد و أخرى على شكل فيالت مكونـة من 

و قد كانت هذه . و هي بنفس النمط العمراين املوجود يف معظم املدن اجلزائرية خاصة مدينة سطيف  19
ة اإلدارة الفرنسية كاملصاحل البلدية و الربيد و احملكمة البنايات سكنات ملك للمعمرين و أخرى كانت تابع

و بقيت هذه البنايات بعد مرحلة االستقالل قائمة و حتولت اىل تقدمي ،.و األمن و مراكز عسكرية 
خدمات خمتلفة و احتفظ بعضها بنفس املهام اليت قدمتها أثناء الفترة الستعمارية احلالة املدنية، احملكمة، 

كبري مقارنة بالبلديات  ة يف بلدية عني الكبرية اليت متتاز بنمطها العمراين االستعماري بشكلاملستشفى خاص
  .ألا مل يستقر فيها املستوطنون و اإلدارة االستعمارية الفرنسية  األخرى
  2:سكنات اجلزائريني -ب

ة اليت كان يعاين منها املزري االقتصادية و االجتماعية  كثريا ما كان وضعية و نوع السكن تعكس الوضعية
و سياسته التعسفية ، و يتضح ذلك من األكواخ و املنازل   اجلزائريني حتت ظل السيطرة االستعمارية

أكواخ احلطب  و هي أنواع  4، و تصنف إىل التقليدية و اليت تنعدم فيها شروط الراحة و املرافق الضرورية
  .خ الطني،و احلجارة املقولة ،وأكوأكواخ احلجارة اجلافة ،

 فهي مبنية هي عبارة عن سكنات تقليديـة بكل املقاييس من حيث نوع املواد املستخدمة يف جمال البناء 
و يلبس سم 50متر و عرضه  2حمليا ، فيتم بناء اجلدران اليت ال يتعدى ارتفاعها  منتجةمن الطني و احلجارة 

وهي غري كافية بدون شك ملتوسط   ³م24حجمه ال يتعدى أما و اخلارج، الداخلبالطني أو اجلبس من 
الديس و الطني وبعضها القليل   األشجارفتغطى بأغصان األسقف  أما   .أفراد  8أو6األسرة اجلزائرية بني 

 القرميد بنوعيه التقليدي كما يسمى بقرميد عرب، أي مصنوع حمليا و القرميد الفرنسي الذي يستخدم
luxe Marseille ليلة من سكنات اجلزائريني نتيجة لعدم توفره و غالء سعره هلذا مل ق فئة الذي يغطي أسقف

،حبيث .يكن يف متناول كل اجلزائريني باستثناء البعض منهم خاصة املوظفني لدى فرنسا القياد و غريهم

                                                        
1 René Passeron les grandes societés de la colonisation dans l’afrique du nord.page 135  -1  

  1995- رسالة ماجستري –السكن و السكان تنظيم اال الريفي يف السهول العليا لوالية سطيف  2



 101

تكن تتجاوز يف  ، سكنات النائية و املعزولةيف املناطق اجلبلية يف املداشر و القرى  بتبعثرهاكانت متتاز 
جتمع العائلة املكونة .سمة إىل غرفتني يفصالمها باحة عادة كانت عبارة مأوى للحيواناتقم غرف 4لبها اغ

فرد ألن العائلة اجلزائرية خالل هذه املرحلة كانت تتميز خباصية التجمع العائلي لعوامل  15من أكثر من 
حبيث كانت تعيش عدة  ،سوسيولوجيـة ، عادات و تقاليد من جهة و قلة اإلمكانيات من جهة أخرى

  .عائالت متجمعة يف عائلة واحد و مسكن واحد
يف املراكز احلضرية تواجد سكنات اجلزائريني بشكلها التقليدي على أطراف املركز احلضري بينما نالحظ 
كون أن معظم اجلزائريني يتمركزون يف هذه املناطق بعدما منعت عنهم املراكز احلضرية اليت ل.كأحياء شعبية

  . حوذ عليها املستوطنون و الفرنسيون است
  :االستقالل أثناء مرحلة السكن 2- 2-2-1

عرفت بلديات منطقة الدراسـة كباقي مناطق الوطن حركة و توسع عمراين كبري ملواجـهة آثار املرحة 
يت االستعمارية مبواجهة مشكلة السكن للتخفيف من حدة معاناة املواطنني من الوضعية املزرية للسكنات ال

آلت اىل االيار و األخرى املهددة بااليار ، اىل جانب القضاء على االكتظاظ الكبري الذي تعرفه 
فقد مت يف هذا اإلطار وضع خمططات وطنية لتطوير قطاع السكن  يف خمتلف مناطق . السكنات املوجودة 

هذه املشاريع على خمتلف  الوطن  و كانت استفادة والية سطيف معتربة يف جمال السكن ، حبيث مت توزيع
البلديات و كانت االستفادة الكبرية لبلدية عني الكبرية للتحوالت االقتصادي اليت عرفتها املنطقة خاصة يف 
اال الصناعي بعد إجناز مصنع االمسنت و اللوالب و الصنابري مما جعلها منطقة الستقطاب السكان من 

حىت من الواليات األخرى  حىت األجانب الذين استقروا فيها ملدة املناطق و البلديات ااورة هلا و كذا 
سنوات خاصة األملان الشرقيني الذين أجنزوا املصنعني مما أدى إىل هذا التطور الكبري الذي عرفه 10أكثر من 

  .قطاع للسكن من حيث حتسـن نوع السكن الفردي و اجلماعـي
  :السكن وتطور عدد أفرا د األسرة  2-2-1-3   

شهدت منطقة الدراسة كما هو مالحظ يف اجلزائر عموما تزايدا يف عدد األسر و و عدد أفرادها و قد 
حاولنا يف هذا البحث حتليل هذه الظاهرة الدميوغرافية و عالقتها مع الواقع االقتصادية و من خالل اجلدول 

  : يلي فنسجل ما 98-87لذي يربز تطور حجم األسرة اجلزائرية بنيا 18رقم
عائلة أي  4127أي بزيادة تقدر  12399إىل  1987أسرة سنة  8272زايد يف عدد األسر  حبيث انتقل من ت - 

بني اإلحصائني  و هذا  %53و هي زيادة معتربة ناجتة عن تزايد السكان الذي زاد بنسبة  %33.28بنسبة 
بسيط يف عدد أفراد األسرة يربز أن اتمع اجلزائري عرف تراجعا يف جمال الزواج  للظروف الصعبة تناقص 



 102

 الدراسة تقاربفراد وهذا جيعل منطقة أ7.46فراد إىل  أ8.06من  1998- 1987يف هذه املناطق بني إحصائي 
 .فرد 7.15املعدل الوطين  املقدر بـ

خاصة واد البارد و تزي نبشار و هذا  1998احتفاظ بعض البلديات بعدد مرتفع من األفراد يف إحصاء -
هرة التخلف و الظروف االقتصادية و االجتماعية الصعبة اليت الزالت تعيشها هذه املناطق يربز حتما ظا

خاصة على مستوى املداشر و الدواوير ، و ضعف االهتمام مبجال السكـن ا ، حبيث مل تستفد هذه 
يف  البلديات من السكن اجلماعي االجتماعي ، كما أن صعوبة الظروف االقتصادية و االجتماعية ساهم

عجز السكان علـى بنـاء سكنات جديدة ، وفضل السكان بسبب عزلة هذه املناطق اهلجرة و الرتوح 
اىل املراكز احلضرية أو اىل التجمعات الثانوية كما حدث بالنسبة لعني الطويلة التجمع احلضري الثاين الذي 

كل هذه .نيت يف أوالد عدوان بين بطريقة فوضويـة ، كذا بالنسبة للتجمعات السكانية الفوضوية اليت ب
املعطيات تبني أن قطاع السكن عرف منوا يف بلديات دون غريها ، وتعترب العوامل االقتصادية و االجتماعية 

 . عامال مؤثرا على جمال السـكن
  تطور عدد األسر و معدل األفراد يف األسرة        18  اجلدول رقم          

  1998إجصاء                     1987إحصاء                       
  املعدل  عدد األسر  عدد السكان  املعدل  عدد األسر  عدد السكان

  7.00  4573  32045  7.19  2834  20391  عني الكبرية

.7  1367  9709  8.38  916  7680  الدهامشة 10  

  7.34  1093  8032  6.98  787  5498  أوالد عدوان

  7.49  2637  19756  9.22  1546  14258  عموشة

  7.83  2355  18443  8.53  1561  13318  تزي نبشار

  8.05  374  3012  8.06  628  5081  واد البارد

  7.46  12399  90997  8.06  8272  66226  اموع

 SONالديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                                                                  

  1998- 1987تطور السكـن و أمناطه حسب تعدادي 4- 1- 2- 2     
تربز التطور الكبري لقطاع السكن الذي عرفته بلديات منطقة  1998و 1987إن معطيات اإلحصائني لسنة 

الدراسة و والية سطيف بصفة عامة ، حبيث حضي هذا القطاع احلساس باهتمام خاص من قبل السلطات 
ليـة بتنميته و مواجـهة العجز املتنامي يف جمال السكن، و التكفل احلقيقي ذا العمومية الوطنية و احمل
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 66226القطاع أمام النمو الدميوغرايف الذي عرفته سطيف و منطقة الدراسـة حبيث قفز عدد السكان من 
ت مما تطلب  ضرورة توفر سكنا% 11.18نسمة أي بنسبة  23197نسمة أي بزيادة مقدرة  89423نسمة اىل 

تغريات سوسيولوجية يف خصائص العائلة اجلزائرية من  -جديدة ملواجهة مشكلة تفاقم مشكلة السكن  
الذي بدأ يتأثر برياح ،التجمع إىل التبعثـر أي من العائلة الكبرية إىل الصغرية ر خاصة فئة الشباب 
إىل  غياب الصرامـة و  احلضارة و التغيري و الذي أصبح يفضل العيش بعيدا عن األسرة الكبرية ،إضافة

و . الشفافية يف تسليم السكنات االجتماعية ملستحقيها احلقيقيني بسبب الصمصرة ، و املزايدة و احملسوبية
يربز لنا التطورات اليت عرفها قطاع السكن سنة بأنـماطه املتعددة  28و الشكل البياين رقم 19اجلدول رقم 

 .اجلماعي ، الفردي، التقليدي و العادي

 
  1998األمناط السكنية  سنة       20:اجلدول            

  اموع  نوع السـكـــن                                                        
  %  مصرح/غ  %  أكواخ  %  عادي        %  تقليدي  %  فردي  %  مجاعي  البلديات

  4337  0.39  17  2.19  95  0.16  7  4.56  197  61.37  2662  31.33  1359  عني الكبرية

  1248  00  00  1.20  15  0.24  3  27.64  345  69.71  870  1.20  15  الدهامشة

  955  0.42  4  1.89  18  0.10  1  20.92  199  73.19  699  3.57  34  أوالد عدوان

 97  عموشة
  

38.75  2202  89.73  126  5.03  13  0.52  20  0.79  1  0.04  2504  

  2373  00  00  0.92  22  0.04  1  13.78  327  84.28  2000  0.97  23  تزي نبشار

  381  00  00  4.98  19  0.78  3  46.71  178  43.83  167  3.67  14  واد البارد

 72.70  8645  13.24  1542  الدراسة/م
  

1372  12.71 
  

28  0.25  
  

189  1.75  
  

22  0.20  
  

11789  
  

  ONSالديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                    
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0,24% 1,67%

73,25%

13,07%11,62%

الجماعي     الفردي  التقلیدي   العادي    أكواخ  

  
 
  : السكـن الفردي- أ 
ميثل السكن الفردي بنوعيه  احلديث و التقليدي املنتشر بشكل كبري يف املناطق الريفية و كذا يف مراكز  

التجمعات الرئيسية و الثانوية يف خمتلف البلديات النسبة الساحقة يف قطاع السكن حبيث تقدر نسبته 
و ميثل السكن الفردي العادي و %  84.03 اإلمجاليةتقليدي تقدر نسبته  % 11.64ي و ،فرد% 73.39

حيث ينتشر بشكل كبري يف بعض البلديات يف مراكزها احلضرية خاصة عموشة و تزي %73.39احلديث 
رة نبشار، و عني الكبرية، كما نسجل يف هذا اال أن السكن الفردي منتشر بشكل كبري يف املناطق املبعث

الذي يربز توزيع السكن على مناطق 16بوضوح   اجلدول رقم يربزهو كذا داخل مراكز البلديات و هذا ما 
كما نسجل كذلك ارتفاع نسبة السكن التقليدي املنتشر بشكل كبري يف . التجمعات السكانية املختلفة 

و هذا يربز جليا درجـة املناطق املهمشـة يف املداشر و القرى خاصة يف واد البارد و تزي نبشار ، 
يف  345حبوايل  1998 إحصاءالتخلف الواضح اليت متيز هذه املناطق و تقدر عدد السكنات التقليدية حسب 

من السكـن  16.35من السكن الكلي ، كما نسـجل ارتفاعا يف تزي نبشار % 27.34الدهامشة أي بنسبة و
نسبة مسجلة و هذا يربز بشكل كبري درجة و هي أكرب  %49.17الفردي و سجل يف واد البارد نسـبة 

مبا الشك فيه فإن .التخلف الكبري يف جماالت خمتلفة السيما يف جمال السكن  الذي متتاز به هذه البلدية 
  :عوامل منها  ارتفاع نسبة السكن الفردي املالحظ عموما يف معظم بلديات منطقة الدراسة ،يعود إىل

  االنتقال من العائلة الكبرية اىل العائلة الصغرية  تغيري يف ذهنيان السكان من خالل  - 
يف  بصيغه املختلفة االجتماعي أو التسامهي أو البيع باإلجيارالنقص يف مشاريع السكن اجلماعي  - 

 الكثري من البلديات خاصة تزي نبشار ، عموشة و واد البارد

 28:الشكل 1998يف منطقة الدراسة سنة  األمناط السكنية

 ONS -1998-أجنز الشكل وفقأرقام الديوان الوطين لإلحصاء
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مادية للسكان األرياف يف انتهاج الدولة سياسة تشجيع السكن الريفي من خالل مساعدات مالية و  - 
خمتلف البلديات من أجل إعادة ترميم سكنام، أو بناء سكنات جديدة تتوفر على بعض الشروط اليت 
ميتاز ا السكن احلديث ، و حماولة القضاء على السكنات القدمية خاصة تلك املهددة بالسقوط و 

لبناء الريفي للحفظ على استقرار السكان املالحظ يف هذا فقد استفادت معظم البلديات مبشاريع ضخمة ل
 .يف قراهم 

  :السكن اجلماعي-ب  
يقصد به السكن و البنايات املوجهـة إلسكان عدة عائالت و هي يف معظمها عمارات بنيت من قبل  

و أخرى عبارة عن  -التملك –الدولة يف إطار السكن االجتماعي املوجهة للكراء و أخرى موجهة للبيع 
ية و وظيفية تابعة ملؤسسات عمومية كالصحة ، التعليم ، اإلدارة أو ملؤسسات اقتصادية ، سكنات مجاع

 50مسكن التابع ملتقنة عني الكبرية ، 32ونسجل هذا بشكل كبري يف مركز بلدية عني الكبرية  مثل حي 
عظم مسكن التابعة لشركة اللوالب و الصنابري  و قد استفدت م 40سكن التابع لشركة االمسنت و 

و دائما تعترب بلدية عني الكبرية   -العمارات–البلديات خاصة مراكزها الرئيسية من السكن اجلماعي 
سكن معظمهما من فئة  1300املستفيدة األوىل من حصص السكنات اجلماعية  حبيث قدر عددها بـ

ديات اجلبلية النقص الكبري يف جمال السكن اجلماعي يف البل هذا االو نسجل يف ، غرف 4غرف و 3
يف وادي البارد و فقط  %3.86يف تزي نبشار و  %0.97املهمشة خاصة فقد بلغت نسبة السكن اجلماعي 

كبري يف جمال  بشكليف أوالد عدوان و يربز هذا طابع التريف و التخلف  3.54يف الدهامشة و  1.20%
يتوفر  احلديث ، الذي قد الالسكن اجلماعي الذي يتوفر بدون شك على التجهيزات الضرورية ا للسكن 

  .التجهيزات على الكثري من
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يف خمتلف تربز جانبا من السكن املبعثر يف املشايت و الدواوير ،صورة جوية ملتقطة باألقمار االصطناعية 
 .باردو واد الو تزي نبشار  لعني الكبرية للبلدية  ةألحدى املناطق التابع تنيو الصورمناطق الدراسة ،
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صورة جویة ملتقطة باألقمار االصطناعیة ، ألحد مشاتي التابع لبلدیة عین الكبیرة  و تبرز جانبا من السكن الریفي  

  األریاف . يالتقلیدي المبني بمواد بناء محلیة وھي الحجارة و الطین و القرمید ،و ھو السكن  األكثر انتشارا ف
 www.googleearth.com و موقع األنترنت قوقل جالمصدر : برنام

  
  
  

http://www.googleearth.com
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  1998-1987 حسب تعدادي و اجلغرايف السكن وتوزيعها اايل حظريةتطور  -2-2-2
  : مايلي نستخلص 30و29و الشكلني  20املوضحة يف اجلدول اإلحصائينيمن خالل معطيات  
سكنية وحدة  15569ىلإ 1987 سنة 9983التزايد املرتفع لعدد السكنات بصفة عامة يف منطقة الدراسة   -

  .و هذا يبني بوضوح تزايد للحظرية السكن اليت تبقى غري كافية يف املراكز احلضرية 1998حسب تعداد 
بوضوح  وهذا يربز 911 أي بزيادة 6498إىل  5587يف عدد السكن املبعثر من  و بسيط ارتفاع طفيف  -

تراجع تبعثر السكان و متركزهم يف التجمعات الرئيسية أو الثانوية و دائما لظروف أمنية و اقتصادية 
  االستقرار يف املناطق احلضرية  تفضلالسكان  و هو تغيري يف العقلية حبيث فئة كبرية منواجتماعية 

،  وح  من املناطق اجلبلية باجتاه هذه التجمعاتحلركة الرت الثانوية يعودتزايد معترب للسكن يف املراكز  - 
  .املذكور سالفا األسباب خاصة أمام تشبع املراكز احلضرية و متأثرة بنفس

تشبع بعض املراكز احلضرية بسبب اهلجرة الوافدة حنوها من املناطق ااورة خاصة عني الكبرية و عموشة  - 
و % 51.89وحدة أي بنسبة  6873اىل  1987سنة  3567حبيث ارتفع عدد سكان املركز من .و تزي نبشار

هذا يربز يف حد ذاته ظاهرة الرتوح الريفي و االستقرار يف التجمعات الرئيسية يف مراكز البلديات لتوفرها 
هذه احلالة اليت شهدها قطاع السكن سامهت يف النقص الفادح للسكن .معظم اخلدمات و املرافق الضرورية

  .الرتوح الريفي من املناطق اورة اهلجرة ويسية بسبب ظاهرة يف املراكز احلضرية الرئ
  1998-1987تطور حظرية السكن و توزيعها  حسب تعدادي     21: جدول رقم

  1998إحصـــاء            1987إحصـــاء             البلديات 
  اموع  مبعثرة -م  ثانوي.ت  املركز  اموع  مبعثرة -م  ثانوي.ت  املركز

  5039  1102  646  3291  3594  1187  258  2149  لكبريةعني ا

  1542  826  340  366  1090  722  165  203  الدهامشة

  1277  344  355  578  707  269  196  242  عدوان .أ

  3538  1059  614  1865  1977  1033  210  734  عموشة

  3242  2355  233  654  1859  1706  *      153  تزي نبشار

  931  812  *  119  756  670  *      86  واد البارد

  15569  6498  2188  6873  9983  5587  829  3567  اموع

     ONSالديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                                                            
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عین الكبیرة  الدھامشة     أوالد عدون  عموشة  تزي نبشار واد البارد  منطقة 
الدراسة   

المركز    ت.الثانوي    المبعثر   

  
 onsءالوطين لإلحصاحسب معطيات الديوان  ا الشكالنأجنز                                                        

 1998حظرية السكن حسب تعداد 

 1987حظرية السكن حسب تعداد 

 30:الشكل

 29:الشكل
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                                      98-87حسب تعدادي  مستويات تطور حظرية السكن- 2-2-2-1

كن يف البلديات املدروسة قد فإن حظرية الس 30و29و الشكلني البيانني  21من خالل معطيات اجلدول
،إال أن التفاوت يبقى قائما بني خمتلف  1998و1987بني تعدادي السكـن معترب يف جمال  تطورشهدت 

  :نوردها موجزة و تتمثل خصوصا يف التفاوت بعض األسباب  هذا البلديات ، ويعلل
تصادي مما جعل السكان يهجروا و العزلـة و التهميش للبعض البلديات اجلبلية اليت متتاز بتخلفها االق - 

خيتارون وجهات أخرى يف البلديات ااورة هلا مثل وادي البارد باجتاه عموشة و تزي نبشار  ، و 
  .الدهامشة و أوالد عدوان باجتاه عني الكبرية 

و أا   تعرف االستقرار استثناء بعض البلديات اجلبلية املهمشة من مشاريع السكن كوا أا مناطق ال - 
ال تشكل أمهية اقتصادية مقارنة مع البلديات األخرى اليت أصبحت تعرف باألقطاب االقتصاديـة الصناعية 
و التجاريـة مثل عني الكبرية ألمهية املراكز الصناعية و عموشة  ألمهية منطقة النشاط من جهة و الطريق 

ة تزي نبشار اليت تقع على نفس حمور الطريق ألمهية التجارية و نفس الشيء بالنسبة لبلدي 09الوطين رقم 
ـ نالحظ أن هناك بلديات عرفت . اجتاه واليـة جباية مما أعطاها أمهية جتارية متميزة  09الوطين رقم 

زيادة معتربة يف حجم و عدد املساكن خاصة عني الكبرية، عموشة عكس البلديات األخرى عرفت حركة 
لبلديات املهمشة  مثل واد البارد و الدهامشة اليت عرفت هروبا سكاا  اهلجرة و الرتوح اليت عرفتها بعض ا

حنو املناطق ااورة و مل تعرف استقرار لسكاا منها لوضعها االقتصادي و االجتماعي املتردي إىل جانب 
  غياب األمن 

  : بلديات املستوى األول  -أ 
ا معتربا يف عدد املساكــن بأنواعها و هي البلديات أوفر حظا يف جمال السكن فقد عرفت تزايد

اجلماعيـة و الفردية و قد سامهت عوامل اقتصادية و دميوغرافية و اجتماعية يف تطور حركية السكن فيها 
  : و تتمثل يف

  : عني الكبرية 
سكن و جد أن نسبة  3594حوايل 1987بينما بلع سنة  كن،س 3416وايل حب 1998بلغ عدد املساكن ا سنة 

سكن  1694و تراجع إىل  1987سكن سنة  2149من السكـن تتمثل يف جتمعات مقر البلديـة حوايل كبرية 
و يعود هذا التراجع اىل بروز جتمعات ثانويـة أخرى تظم اىل مركز البلديـة خاصة عني  1998سنة 

بلدية يف جمال الباهية  و أوالد خالـد و القطار  و املالحظ هنا ه التناقص الذي عرفتـه ال يالطويلة و ح
نسمة  32045 إىلنسمة 20391ارتفع بشكل مذهل حبيث انتقل من  السكن مقارنة مع النمو السكاين الذي
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برز عجز كبري يف جمال توفري السكـن خاصـة السكن اجلماعي و االجتماعي حبيث  إىلمما أدى  1998سنة 
ل مرحلة الثمانينات و مل تستفد خالل املالحظ أن معظم السكنات اجلماعـة قد استفادة منها البلدية خال

 معظمها بصيغة البيع من خالل صندوق التوفري و ذا تسجل البلدية عجزا وحدة سكنية 300التسعينات إال 
، مقارنة مع عدد ملفات طاليب السكن املودعة على مستوى البلدية و ديوان يف جمال السكـن معتربا

  . عن دعم السكن االجتماعي الترقيـة العقارية  ، ظل تراجع الدولة 
  : بلديات املستوى الثاين -ب
هي بلديات متتاز عموما حبركـة واسعة يف جمال السكن خاصة خالل مرحلة التسعينات ، من خالل    

التوسع العمراين يف مراكزها و زيادة معتربة يف جمال السكن إمجاال خاصة السكن الفردي و تزايد بطيء 
عرفت هذه البلديات حركة حمتشمة للسلطات العمومية ، اليت حاولت التخفيف للسكن اجلماعي ، حبيث 

املوجهة للسكن االجتماعي ، و تبقى دائما  من حدة مشكلة السكن من خالل بعض املشاريع السكنية
صاحلة للبناء كون أن  مشكلة السطح غري املستقر و الطابع اجلبلي العائق األساسي يف إجياد قطع أرضية

  .ت حتتاج إىل مساحات واسعة العمارا
  :عموشـة 

عرف قطاع السكن انتعاشا معتربا ا خاصة خالل مرحلة التسعينات كوا أصبحت كمنطقة هامة  
سنة  سكن1977 الستقطاب السكان نظرا ألمهيتها االقتصادية و التجاريـة فقد ارتفع عدد السكنات من

و يقدر عدد املساكن يف مركز البلدية  %41.17بنسبة  سكن أي 814سكن أي بزيادة تقدر ب  2791إىل  1987
الريفي الكبري حنو املراكز  و هذا ما يربز ظاهرة  الرتوح %37.12نت النسبة متثل و كا %44.9أي بنسبة  1254

و السكن  %29.93بـ 1998و تبقى دائما نسبة السكن املبعثر متثل أكرب نسبة حبيث قدرت سنة احلضرية،
كما نسجل السلطات احمللية يف البلدية بتوسيع جمال السكن اجلماعي ،فقط  %17.35نسبة الثانوي بالتجمع 

من خالل مشاريع لبناء عدة وحدات سكنية اجتماعية على أطراف املركز احلضري أما نفاذ العقار املوجه 
  .   تعاين من البلدية ملوقعها اجلغرايف اجلبلي أصبحتللبناء الذي 

  :تزي نبشار   
لديات اليت شهدت حركة واسعة للرتوح ملركزها خاصة املداشر و املناطق اجليل اجلبلية التابعة هلا أو الب  من

سكن  1859بـ 1987هلا خاصة وادي البارد و تشري األرقام أن عدد السكنات قدر سنة   من البلديات ااورة
فردية اليت متثل نسبة حوايل و هي زيادة معتربة ، و معظمها هي سكنات % 54أي زيادة بنسبة 3442إىل 

 654إىل  1987سكن سنة  153بينما سكن املركز  انتقل من  %72.64و معظمها يف املناطق املبعثرة بنسبة   98%
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و هذا يربز الرتوح الذي عرفته البلدية بسبب الظروف االقتصادية و  %23.3سكن أي بزيادة نسبتها 
ا خاصة الظروف األمنية الصعبة خالل التسعينيات ، إضافة إىل االجتماعية اليت عرفتها املناطق ااورة هل

  .09األمهية التجارية اليت متتاز ا مركز البلدية على الطريق الوطين رقم 
  : بلديات املستوى الثالث- ج
  أوالد عدوان  –الدهامشة  –وادي البارد  

ث مل تستفيد هذه البلديات بنفس هي مناطق تعاين من تأخر واضح يف جمال السكن خاصة اجلماعي منه حبي
 8الدرجة اليت استفادت منها البلديات األخرى حبيث أن املعطيات تشري اىل ارتفاع يف عدد أفراد األسرة اىل 

أفراد و هذا وحده يربز النقص الكبري يف جمال السكن، فقد بلغ  7أفراد مقارن مع بلديات أخرى القدر بـ
 175أي بزيادة مقدرة بـ 1998سنة  931و ارتفع اىل  1987سنة  756 عدد السكنات مثال يف وادي البارد

 362من أصل  345إضافة فإن األرقام تشري اىل ارتفاع يف السكن الفردي املقدر بـ%  23.14سكن أي بنسبة
و يف الدهامشة،يف أوالد عدوان و 14من جهة حبيث ميثل السكن اجلماعي يف وادي البارد  %95.30أي بنسبة 

سكن مجاعي فاملالحظ إذن هو اختالل التوازن بني خمتلف  البلديات  34ة سكاا فقد استفادت بـرغم قل
و يبقى السكن الفردي و استحواذ املناطق املبعثرة و التجمعات الثانوية تستحوذ ، يف جمال السكن اجلماعي 

ملستوى الثالث من على نسبة كبرية من السكنات  و هذا يربز ظاهرة التريف و التخلف الذي مييز ا
وعموما فقد حاولنا تعليل اختالل التوازن هذا الذي مييز . البلديات و خباصة الدهامشة و وادي البارد 

  : الدراسة و الذي يتلخص يف العوامل التاليـة السكن يف منطقة
ناعيـة و تدخل السلطات بتنمية السكن يف بعض املناطق دون غريها خاصة يف عني الكبرية ألمهيتها الص - 

  . االقتصادية عموما 
العزلـة و التهميش للبعض البلديات اجلبلية اليت متتاز بتخلفها االقتصادي مما جعل السكان يهجروا و  - 

خيتارون وجهات أخرى يف البلديات ااورة هلا مثل وادي البارد باجتاه عموشة و تزي نبشار، و الدهامشة 
  .باجتاه عني الكبرية

بعض البلديات اجلبلية املهمشة  من مشاريع السكن كوا أا مناطق ال تعرف االستقرار و أا  استثناء  - 
ال تشكل أمهية اقتصادية مقارنـة مع البلديات األخرى اليت أصبحت تعرف باألقطاب االقتصاديـة 

نطقة الصناعية من جهة الصناعيـة و التجارية مثل عني الكبرية ألمهية املراكز الصناعية و عموشة  ألمهية امل
ألمهية التجارية و نفس الشيء بالنسبـة لبلدية تزي نبشار اليت تقع على نفس  09و الطريق الوطين رقم 

ـ نالحظ أن هناك بلديات عرفت زيادة معتربة . احملور اجتاه واليـة جباية مما أعطاها أمهية جتارية متميزة 
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وشة و تزي نبشار بينما بلديات، الدهامشة و وادي يف حجم و عدد املساكن خاصة عني الكبرية، عم
  .البارد عرفت منوا سكانيا بطيئا نتيجة لرتوح السكان نح املناطق ااورة هلا 

  3200حظرية السكـن سنة     22:اجلدول
  النوع

  
  السكن التطوري  التوفري/سكنات البلدية ص  سكنات الترقية العقارية  السكن الريفي

  منجزة  مسجلة  منجزة  مسجلة  منجزة  مسجلة  منجزة  مسجلة
  -  25  -  124  90  220  20  90  عني الكبرية

  -  95  -  -  00  20  38  185  دهامشة
  -  65  -  -  -  00  01  105  أوالد عدوان

  -  60  -  42  70  170  14  145  عموشة
  -  55  -  -  30  60  13  195  تزي نبشار

  -  45  -  -  -  20  27  185  واد البارد
  -  345  -  166  190  490  113  905  الدراسة/ م
 1.868 5.575 1.340 11.441  الوالية 

 
3.780 24 3.554 -  

  DPATمديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : املصدر                                             
و  2003نالحظ بأن قطاع السكن  قد عرف منوا معتربا يف بدايـة سنة  22من خالل معطيات اجلدول

احملدودة الدخل  للفئات خمتلف املشاريع السكنية بالصيغ املختلفة كالسكن االجتماعي املوجه يظهر ذلك يف
، و كذا السكن  املوجه للبيع و املنجز مـن قبل الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط أو السكن التطوري 

ان هناك اهتمام كبري املدعم من قبل الدولة و الذي أجنز يف املناطق احلضرية و الشبه حضرية ، كما ك
  .بالسكن الريفي حفاظا على استقرار السكان و مواجهة ظاهرة الرتوح الريفي حنو املراكز احلضرية 

سكن ستوزع على  905سكن ريفي و تسجيل  113فاملالحظ أن قطاع السكن عرف اجناز و تسليم 
نمية قطاع السكن يف و قد وجهت خاصة لت ألف دينار، 50مستحقيها على شكل إعانات مالية تقدر 

وحدة  490و مت تسجيل مشروع إجناز .املهمشة مثل واد البارد و دهامشة و أوالد عدوان املناطق احملرومة و
وحدة خاصة بالسكن االجتماعي  166وحدة خاصة بالترقية العقارية و  تسجيل اجناز  190سكنية مت إجناز 

ستسلم معظمها خالل سنتني  يللسكن التطور وحدة 345البلدي يف كل من عني الكبرية و عموشة  و 
  . على األكثر 
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  السكن و درجـة التجهيز -2-2-2-2
يقصد بدرجة التجهيز توفر السكن على شروط الرفاهية و خدمات ضرورية حىت يصبح السكن قابل 
  للسكن ، وهي شروط بعضها ضروري للحياة العصرية خاصة التوفر على قنوات  الصرف الصحي ، املياه

للسكن احلديث ، و تربز بدون  أساسيةالصاحلة للشرب ، الكهرباء و الغاز الطبيعي ، اهلاتف و هي عناصر 
شك درجة التطور و العصرنة يف منطقة ما، و املالحظ من خالل التحقيقات امليدانية اليت قمنا ا يف خمتلف 

اصر ، و دائما النقص بشكل كبري يف بلديات منطقة الدراسة فقد سجلنا النقص الكبري يف توفر هذه العن
مستويات و  3حاولنا يف هذا تقسيم درجة التجهيز يف جمال السكن اىل  أونفس املناطق املهمشة و اجلبلية 

يربز جليا 18  و اجلدول رقم .سوف حناول يف فصل التجهيز احلديث على عناصر و مؤشرات أخرى 
د تلعب الظروف املعيشية و املستوى احلضاري دورا فق.اختالف درجة جتهيز السكن يف منطقة الدراسة

  .قسمنا منطقة الدراسة إىل هذه املستوياتهلذا كبريا يف  مستوى التجهيز للمسكن 
  درجة و مستوى جتهيز السكن         23:جدول رقم 
الغاز   %الكهـرباء  نوع التجهيز

  %يالطبيع
املــاء 
 %الشروب

الصـرف 
  %الصحي

 املطبــخ
%  

 امــاحلم
 %  

  درجة التجهيز

  نـحس  56.80  78.40  90  90  71.03  99.80  عني الكبرية

  فـضعي  19.40  51.90  70  91  **      97.86  الدهامشة

  وسطـمت  38.50  70.50  90  90.11  60.78  97.59  أوالد عدوان

  وسطـمت  29.70  72  90  85  *        96.27  عموشة

  يفـضع  13.70  46.90  76  79  *         98.28  تزي نبشار

  يفـضع  19.90  35.60  70  74  *        96.82  واد البارد

  متوسط  29.66  59.21  81  84.85  21.96  97.98  منطقة الدراسة
  DPATمديرية التخطيط و التهيئة العمرانية : املصدر                                                                                           

أن منطقة الدراسـة متتاز مبستوى متوسط فيما خيص التجهيز  نالحظفإننا ،22اجلدول ات من خالل معطي
درجة التجهيز بني خمتلف البلديات حبيث متتاز بلديات  واضح يف اختالفالرئيسي للسكن ، كما نالحظ 

كبري يف الأخرى متتاز بتخلفها  مثل عني الكبرية عموشة بينما بعض البلديات بتجهيز حسن بينما بلديات
، حبيث يفتقد السكان لعناصر و خدمات هذا اال و تتمثل خاصة يف واد البارد و دهامشة و تزي نبشار

أساسية كاملياه الصاحلة للشرب ، والغاز الطبيعي ، و حىت جتهيز البيت من حيث احلمام ، املطبخ و بيت 
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املناطق اجلبلية  ت الريفية و و تكون األوضاع أوسع و أخطر يف السكنااخلالء أو الصرف الصحي ، 
، حبيث أن السكان الزالوا حيتفظون باحلياة العصرية ، بعيدا كل البعد عن احلياة املشايتاملهمشة يف القرى و

و  خاصة املشايتهذه املناطق  يفالكثري من السكان ،فالقدمية ألسباب اجتماعية و ثقافية و اقتصادية 
جعلهم ال يهتمون  كل هذاة احلديثة لصعوبة املعيشة و الفقر و احلرمان، الدواوير مل تصلهم احلضارة و احليا

و لتوضيح أكثر لدرجـة التجهيز باعتبارها مؤشرا هاما للتعبري .سوى بأساسيات احلياة و هي لقمة العيش
  .مستويات 3يف هذه البلديات إىل  التجهيزعن ظاهرة التخلف و التهميش حاولنا تصنيف درجة 

  :تجهيزسكن حسن ال-أ
هي سكنات متتاز بوفرة كل املرافق و اخلدمات الضرورية للحياة العصرية ، حبيث أا مرتبطة بشبكة املاء و 

إىل التجهيز الداخلي التقليدي مثل املطبخ و  ةباإلضافالغاز و الكهرباء و اهلاتف  و الصرف الصحي ، 
رية لبعض البلديات مثل عني الكبرية و عموشة و و جند هذا املستوى يف  املراكز احلض.احلمام و دورة املياه 

  .أوالد عدوان 
  :سكن متوسط التجهيز-ب
و هي سكنات متتاز بتوفرها على بعض التجهيزات مثل الصرف الصحي و املاء الصاحل للشرب و  

عي الكهرباء ، لكنها تعاين من نقص يف جمال جتهيز البيت من حيث احلمام و املطبخ،والتموين بالغاز الطبي
لعدم وجود شبكة رئيسية للغاز الطبيعي و نقص يف شبكة اهلاتف و نسجل هذا يف بعض البلديات خاصة 
عموشة و تزي نبشار مما جيعل هذه املناطق تعاين مشاكل مجة يف جمال االتصال و التدفئة خالل فصل 

  .الصيف 
  :سكن ضعيف التجهيز   - ج
اىل التجهيز حبيث أا معظمها ال يتوفر على املياه الصاحلة للشرب  سكنات تقليدية بكل املعايري فهي تفتقد       

الكهرباء الريفية، كما أا تفتقد  إطاراستفاد من الكهرباء يف  يمنها الذو ال الصرف الصحي  القليل 
ا نسجل  هنا ضعف يف جمال جتهيز مك.للهاتف و الغاز الطبيعي ن و تتصدره واد البارد و الدهامشة 

من حيث احلمام ، املطبخ و الصرف الصحي،  بدون تردد درجـة التخلف و التهميش اليت متيز املنازل 
  .هذه البلديات و املعاناة الكبرية لسكاا 
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  السكن من حيث امللكية ودرجـة االشتغال- 2-2-3
و قد  شهدت منطقة الدراسـة كما هو مالحظ يف اجلزائر عموما تزايدا يف عدد األسر و عدد أفرادها   

حاولنا يف هذا البحث حتليل هذه الظاهرة الدميوغرافية و عالقتها مع الواقع االقتصادي و االجتماعي 
 تهميش الذيال للسكان الذي تعيشه املناطق اجلبلية ، وتأثري هذا جمال السكن وإبراز ظاهرة التخلف و 

متتاز بطابعها اجلبلي املتميز  و قد تعرفــه بعض مناطق إقليم والية سطيف خاصة البلديات الشمالية اليت 
  :وصلنا اىل االستنتاجات التالية

عائلة  4127أي بزيادة تقدر  12399إىل  1987أسرة سنة  8272انتقل من  األسر حبيثتزايد يف عدد نالحظ  - 
بني اإلحصائني  و هذا  %53و هي زيادة معتربة ناجتة عن تزايد السكان الذي زاد بنسبة  %33.28أي بنسبة 

 .يربز أن اتمع اجلزائري عرف تراجعا يف جمال الزواج  للظروف الصعبة اليت متيز منطقة الدراسة خصوصا

 7.46أفراد إىل 8.06من  1998-1987تناقص بسيط يف عدد أفراد األسرة يف هذه املناطق بني إحصائي نسجل  - 
 .فرادأ 7.15ب الوطين املقدراملعدل  الدراسـة تقاربأفراد وهذا جيعل منطقة 

خاصة واد البارد و تزي نبشار ، و هذا  1998احتفاظ بعض البلديات بعدد مرتفع من األفراد يف إحصاء  - 
يربز حتما ظاهرة التخلف و سيطرة التقاليد و العادات و قلة الوعي و التحسيس ، و ضعف االهتمام مبجال 

ها خاصة املناطق الريفية و اجلبلية السكـن و الظروف االقتصادية و االجتماعية الصعبة اليت الزالت تعيش
 .القرى و الدواوير

 
  2003 - 1998-1987 لفتراتالسكن و درجة اإلشغال :1- 3- 2-  2
يقصد مبعدل االشتغال عدد األفراد يف املسكن الواحد و هو مؤشر هام لتحديد الواقع احلقيقي للسكن  من   

يربز بوضوح درجة التخلف الواحدة قد  الغرفة حيث درجـة االكتظاظ فارتفاع عدد األفراد  يف املسكن أو
أو ختلف جمتمع يف هذا اال اهلام و احلساس ألنه يتصل اتصاال مباشرا حبياة الفرد و اتمع و يعرب عن رفاهية 

ما ، حيث أنه كلما اخنفضت قيمة هذا املؤشر دلت على مستوى الرفاهية و الكفاية و كلما ارتفعت قيمته 
و يتصل هذا املؤشر اتصاال مباشرا بعدد السكان و عدد السكنات املشغولة و  و الندرة  دلت على التخلف

  .24  اجلدول كما يربزهاملوجهة للسكن 
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  2003- 1998-1987معدل إشغال املساكن حسب الفترات :           241جدول  
  2003  1998                1987  البلديات

1  2  3  1  2  3  1  2  3  
  7.32  4852  36070  6.35  5039  32045  5.67  3594  20391  عني الكبرية

  6.49  1644  10784  6.30  1542  9709  7.04  1090  7680  الدهامشة

  7.47  1209  9081  6.28  1277  8032  7.77  707  5498  أوالد عدوان

  7.39  2916  22116  5.58  3538  19756  7.21  1977  14258  عموشة

  7.32  2699  20018  5.68  3242  18443  7.16  1859  13318  تزي نبشار

  5.27  517  3088  3.23  931  3012  6.72  756  5081  واد البارد

  6.87  13837  101157  5.57  15569  89423  6.92  9983  66226  املعدل/اموع

   DPATة مديرية التخطيط و التهيئة العمراني+ ONSالديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                             
  

  :يلي نستخلص ما اإلشغالذه املعطيات حول حظرية السكن و معدل همن خالل حتليل خمتلف 
و هذا  1998و1987بني تعدادي  و هو معدل منطقة  5.57فرد اىل  6.92تناقص يف معدل االشتغال من   -   

ملشاكل اليت واجهها يربز التطور الذي عرفه قطاع السكن يف منطقة  خالل مرحلة التسعينات بالرغم من ا
حسب توقعات مصاحل التخطيط و التهيئة  اإلشغالملحوظ يف معدل  ارتفاعإال أننا نالحظ .قطاع السكن 
و إذا  .و يعود لزيادة عدد السكان و عدم كفاية السكنات املنجزة   6.87حبيث بلغ  2003العمرانية لسنة 

و هو  2.5 إىل3.5معدل االشتغال قد يتراوح بني   اعتربنا أن معظم السكنات هي من غرفتني على األقل فإن
  . 2.4ل الوطين املقدر بـدقريب من املع

املهمشة و املتخلفة  التفاوت الواضح بني بلديات منطقة الدراسة حبيث نسبة االشتغال تتناقص يف البلديات- 
يبقى  اإلشغالعدل ، فبالرغم من قلة مشاريع السكن املوجهة هلا ، لكن م أي بلديات املستوى الثالث

مجاالت طاردة للسكان و هلذا فهي ال مقارنة ببلديات املستوى األول و الثاين و هذا ألا تعترب ك منخفضا
تعرف االكتظاظ و ال مشكلة السكن ، بل و قد جند بعض من هذه السكنات فارغة و ال جتد من يسكنها 

األول و الثاين مثل عني الكبرية و لديات املستوى بيف يرتفع كما . و الدهامشة  خاصة يف بلدية واد البارد

                                                        
  معدل اإلشغال-3-عدد السكنات -2-عدد السكان  -1- 1
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و 1998سنة  6.35إىل 1987سنة 5.67، ففي عني الكبرية على سبيل املثال ال احلصر ارتفع املعدل من عموشة 
فبالرغم من املشاريع الكثرية و املتعددة اليت استفادة منها يف جمال السكن بصيغه املختلفة  ،2003سنة  7.32إىل 

ين من نقص فادح يف جمال توفري السكن للعدد اهلائل من السكان خاصة الذين نزحوا من البلديات تبقى تعا
  و املناطق الريفية و اجلبلية املهمشة و 

  :توزيع السكن املشغول من حيث عدد الغرف :2- 2-2-3
تعتمد متتاز حظرية السكن بتنوع تركيبتها خاصة من حيث عدد الغرف و طريقة توزيع هذه السكنات و 

أن األسرة اجلزائرية متتاز بعدد أفراد ومببدون شك على املعطيات الدميوغرافية و السوسيولوجية للمجتمع ، 
غرف فما فوق ، حىت تستطيع أن تستوعب العدد املعترب  3 نوع من السكنات هي ذاتفإن أحسن  8و6بني 

  .من أفراد العائلة 
  1998شغول حسب عدد الغرف لسنة توزيع السكن امل                 52:  اجلدول
  اموع  مصرح /غ  غرف6  غرف5  غرف4  غرف3  غرف 2  غرفة 1   النوع

  4331  40  249  225  800  1573  1013  431  عني الكبرية

  1248  21  50  41  194  284  408  250  الدهامشة

  959  21  76  65  160  260  284  93  عدوان.أ

  2501  30  262  161  537  639  589  283  عموشة

  2371  67  187  116  541  530  265  278  شارتزي نب

  362  13  51  17  109  83  66  23  واد البارد

  11772  192  875  625  2341  3369  2625  1358  اموع

  ONS 1998الديوان الوطين لإلحصاء : املصدر                                                                            
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 السكن حسب عدد الغرف حسب إحصاء 1998
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عین الكبیرة الدھامشة  أوالد عدوان  عموشة  تزي نبشار واد البارد

غرفة  1  غرف  2 3غرف  4غرف  5غرف  6غرف  غیر مصرح
 

  
  
  
  :نالحظ ما يلي 31و الشكل البياين  25من خالل حتليلنا للجدول 

من نسبة السكن العام أي أن   %75.62إن نسبة السكن احملجوز و املوجه للسكن  ميثل سوى نسبة  - 
ة لالستعمال ألا لة  و هي معظمها سكنات هاجرها أصحاا ،أو أا غري صاحلـغغري مست% 24.38

 .مهددة بااليار لقدمهـا 

مسامهة كبرية لبعض البلديات يف جمال السكن يف منطقة الدراسـة خاصة عني الكبرية و عموشة و  - 
 .غرف النسبة املعتربة 3تزي نبشار أين ميثل السكن من 

  السكن من حيث امللكية:3- 2-2-3
يربز نوعية طريقة االستغالل و امللكية  فا الذي  1998و حسب إحصاء 26من خالل معطيات اجلدول 

هذه امللكية اليت %  58.83ملالحظ أن السكن يف منطقة  الدراسة يغلب عليه طابع امللكية الكاملة متثل نسبة 
تكون على شكل إرث أو من خالل التمليك خاصة يف السكن الفردي أو اجلماعي خاصة يف البلديات اليت 

جلماعي مثل عني الكبرية  من خالل سكنات صندوق التوفري و االحتياط و متتاز بتواجد واسع للسكن ا
 %9.49أما الكراء فنسبته ،% 17.14السكن االجتماعي التملكي البيع باإلجيار أما بالنسبة لشبه امللك فنسبته 

 ONSأجنز الشكل حسب معطيات الديوان الوطين لالحصاء

 31:الشكل
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الوظيفية لبعض و جند هذا األخري يف السكنات % 12.75معظمه تابع لديوان الترقية العقارية ، و اإليواء ااين 
  .القطاعات خاصة قطاع الصحة و التربية و بعض املؤسسات الصناعية خاصة مصنع االمسنت و الصنابري 

  
  1998السكن من حيث امللكية وطريقة االستغالل سنة             62: اجلدول

  
  البلديات

    نـــــــوع االستغالل                                   
  غري مصرح  إيواء جماين  كــراء  شبه ملك  لكم  وحدة/جممـوع

  4574  62  535  984  1176  1816  عني الكبرية

  1356  26  302  25  179  824  الدهامشة

  1087  29  199  43  122  694  أوالد عدوان

  2621  49  360  86  435  1691  عموشة

  2399  42  149  37  161  2009  تزي نبشار

  375  9  38  4  55  269  واد البارد

  12412  188  1583  1179  2128  7303  اموع

  %100  %1.51  %12.75  %9.49  %17.14  %58.83  %النسبة 

  1998ONSالديوات الوطين إلحصاء : املصدر                                                      
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  خالصة
خصائص متيز ننا نستنج عدة فإ 1998و1987تعدادي  واقع السكن يف بلديات الدراسة من خاللة من خالل دراس 

كوا مناطق جبلية تعاين من ظاهرة التهميش ،الطبيعية و االقتصادية و حىت االجتماعية حبكم املميزات هذا القطاع  
يف دراسة ظاهرة التخلف اليت تظهر جبالء يف  أمهيةأعطينا هلا هامشا كبريا من البحث ملا هلا من قد  و التخلف ، و

  :، و من هنا نستخلص ما يليالدراسة معظم بلديات منطقة 
اختالل التوازن بني بلديات منطقة الدراسة يف جمال السكن  اكتفاء ذايت يف مناطق و عجز يف مناطق أخرى   -

 . ناستقرار السكاخاصة تلك اليت تفتقر لنشاطات اقتصادية تساعد على 

ثل واد البارد و الدهامشة  و تزي نبشار سياسة التهميش اليت تعرضت هلا الكثري من بلديات منطقة الدراسة م -
  .لضعف أمهيتها االقتصادية 

أي بزيادة مقدرة بنسبة  15569سكن إىل   9983و املقدر بـ  1998و  1987يف جمال السكن بني  زيادةنسجل   -
اجة عدد السكان الذي عرفته منطقة الدراسة مما جعلها حبأمام التزايد الكبري لغري كافية تبقى لكنها  64.12%
ضرورة االهتمام بتنمية هذا القطاع احلساس و حماولة القضاء على مشكلة الرتوح الريفي  اليت تعاين  اىلماسة 

 .منها منطقة الدراسة 

نالحظ ارتفاع معترب للسكن يف املناطق املبعثرة و هذا يربز لنا  ،فإننا يف جمال التوزيع  اايل و اجلغرايف للسكن -
ارتفاع يف نسبة السكن الفردي  ، معتريف و التخلف اليت متتاز ا منطقة الدراسةكذالك بوضوح ظاهرة ال

عظم ميربز بدوره ميش الدولة لقطاع السكن يف  هوو % 85بأشكاله التقليدي و العادي الذي ميثل حوايل 
ظرية السكن من جمموع ح %13.09ال ميثل سوى   املنجز من قبل الدولة  حبيث أن السكن اجلماعي هذه املناطق

 . يف منطقة الدراسة
دعيم السكن الريفي من خالل املساعدات املالية املقدمة وذلك من خالل تيف اآلونة األخرية للعجز تدارك الدولة - 

 .راهمقللسكان املناطق الريفية لبناء أو ترميم سكنام ، وتأمني استقرارهم يف مشاتيهم و
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    و اخلدماتيةالتخلف و اهلياكل القاعدية       

 نقصها الفادحمع  و سوء استغالهلا كافية ، و اختالل واضح يف توزيعها  هياكل قاعدية و خدماتية غري
  . عزلة و ميشا األكثرالبلديات  يف

  
  :شبكة الطرقات و النقلواقع التخلف و  -1- 3

ئة لبعضها ، وقطاع مبختلف أنواعها و نقص و وضعية سي لطرقاتاشبكة تفاوت بارز بني البلديات يف 
  .و تأمني مقاعد التنقل و السفر لسكانه و البلديات املعزولة أكثر تضررانقل عاجز عن توفري 

إن حتديد درجـة التطور االقتصادي و االجتماعي تعتمد بدرجـة كبرية على مستوى التجهيز ، و 
ميكن احلديث عن  قتصادية ، حبيث الاخلدمات املتنوعـة ،ملا له من أمهية يف جمال التنمية االجتماعية و اال

تنمية اقتصادية ، يف اال الصناعي أو الزراعي و التجاري دون توفر هياكل قاعدية كالطرقات مثال ، كما 
أنه ال ميكن احلديث عن تنمية اجتماعية دون احلديث عن اخلدمات االجتماعية ، كالتعليم و الصحــة و 

القطاع اخلدمايت من القطاعات اليت املعتمد يف تصنيف التقدم و املوصالت و االتصاالت ، وقد أصبح 
حاولنا من خالل هذا البحث حتليل واقع هذا القطاع . التخلف يف خمتلف ااالت االقتصادية و االجتماعية 

طق اجلبلي ، معناها األقل حظا يف اال الطبيعي عندما تقارن مبنا ااحلساس و اهلام  يف مناطق متتاز بطابعه
 استثناءو بدون شك فإن غياب التوازن اجلهوي التنموي قد أثر سلبا على هذا القطاع ، من خالل .أخرى 

و حاولنا  من .هذه البعض من بلديات منطقة الدراسـة  من هذا القطاع احليوي اقتصاديا و اجتماعيا 
كان يف هذه املناطق ،و من خالل هذه الدراسـة إبراز واقع التجهيز و اخلدمات ، ومد سده حلاجيات  الس

  .األسباب اليت سامهت يف ذلكتوازن يف هذا اال وال حيث وظيفيته، و حتديد مظاهر ال
  :أنواعها و وضعيتهاشبكة الطرقات  -1- 1- 3

تعترب شبكة الطرقات من الركائز الرئيسية للتحقيق التنمية  مبجاالا املختلفـة االقتصادية و االجتماعية 
رة و الزراعة و الصناعة و تسهيل حركة املواطنني الداخلية و اخلارجيـة ، و سوف حناول من كتنمية التجا

خالل حتليل معطيات طرق املوصالت حتديد واقع هذه الشبكـة و نوعيتها و ما مدى حتقيقها للمتطلبات 
ألوضاع و االقتصادية و االجتماعية للسكان على مستوى هذه املناطق ؟ و هل كانت عامال يف تدهور ا

ختلف و ميش و عزلـة هذه املناطق و تزايد معاناة السكان و تفكري السكان يف اهلروب و اهلجرة و 
  .اختيار منطق جماورة أخرى أوفر حظا و أقل عزلة 
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  :أنواع شبكة الطرقات :  1-1- 1- 3

 :الطرق الوطنية-أ

 9ى مستوى  الطريق الوطين رقم لقد كانت بعض البلديات الشمالية حمظوظة كوا أا تتموضع  عل  
الذي يربط والية سطيف بوالية جباية ، حبيث مير على بلديتني و مها عموشة و تزي نبشار ، و قد ساهم 
هذا يف فك العزلــة و حتقيق تنمية خاصة يف اال التجاري ، و أنعش اقتصاد هذه البلديات من 

يف زيادة احملالت  معتربا متثل األخرية منوا سةاخلمخالل النشاط التجاري الذي عرف خالل السنوات 
التجارية ذات النشاط املتعدد مبحاذاة الطريق الوطين الذي يعرف حركة كبرية تقريبا خالل طول فصول 

و  اآللياتالسنة خاصة خالل فصل الصيف و الذي أصبح يف بعض األحيان غري كايف للعدد اهلائل من 
التفكري جديا يف توسيعه أو اجناز طريق مزدوج حلل  الضروريصبح من العربات اليت تعربه يوميا ، مم أ

  .مشكلة املرور و تسهيلها
  :طرق الوالئيـة -ب

تتميز والية سطيف بشبكة هامة من الطرق الوالئية اليت تربط خمتلف بلديات و دوائر والية سطيف  كما 
اليت تربطها  الطرق الوالئيةبكة من تربزه خريطة شبكة الطرقات ، و كما متتاز البلديات املدروسة بش

  بتراب الوالية من جهة و بالواليات األخرى مثل جيجل و ميلة 
تتجاوز يف  و من خالل خريطة شبكة الطرقات فإن البلديات املدروسة متصلة بطرق والئية مسافتها ال

ابط بني عني الكبرية الر w137aكلم بني بلدية وأخرى ، و تتمثل يف الطريق الوالئي  15معظمها يف حدود 
الرابط بني عني الكبرية عني الكبرية و دهامشة و مجيلة و يربط ها  w117الطريق الوالئي رقم  بابورو 

  .كلم53الرابط بني العلمة و بين عزيز طولــه  77مبدينة سطيف و يقطع الطريق الوطين رقم 
  :الطرق البلدية - ج

 95كلم منها152 اسطيف طوهللطرقات اليت متتاز ا والية من  شبكة ا %58.42متثل الطرق البلدية نسبة 

كلم يف دائرة عموشة تكتسي أمهية كبرية يف فك العزلة خاصة على مستوى البلديات جلبلية لكنها متتاز 
القرى و تعمل على  املداشر يفمبحدودية خصائصها و طاقة استيعاا ،و تقدم خدمات كبرية للسكان 

ناطق احلضرية و البلديات ااورة هلا و قد تصبح هذه الطرق يف مستقبل كطرق فك العزلة و ربطهم بامل
أن املالحظة اليت ميكن تسجيلها بالنسبة هلذه الطرقات هي حالتها  إالوالئية بعد أن ختضع للتوسيع ، 

صل املتردية حبيث تعرضت لاليارات و انتشارا حلفر مما جيعلها صعبة أو مستحيلة االستخدام خالل ف
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الشتاء حبيث يساهم  هذا يف تزايد عزلة السكان  يف املناطق اجلبلية النائية خالل فصل الشتاء ، و قد 
 أصبح من الضروري على املسئولني احملليني إعادة النظر يف شبكة الطرقات من خالل توسيعها و ترميمها

  .، للقضاء على الوضعية املزرية اليت آلت إليها
  :املسالك الغابية  -د
هي ممرات غري معبدة تنتشر بشكل كبري على مستوى املناطق الريفية و اجلبلية حبيث مت شقها إما من قبل  

التابعة للبلديات ، فقد قدرت مسافة سكان هذه املناطق أو من قبل مصاحل الطرقات و األشغال العمومية 
تشار هذه املسالك بشكل كبري يف كلم يف كامل البلديات املدروسة ، و ما نالحظه هو ان 152هذه املسالك 

كلم و تزي 26.5 البلديات اجلبلية و املهمشة و املعزولة و اليت متتز مبساحة كبرية مثل واد البارد مبسافة  
وقد سامهت هذه املسالك يف فك . كلم7.5أوالد عدوان  كلم بينما يف25.5كلم و الدهامشة  42نبشار 

إال أا غري قابلة لالستعمال أثناء تساقط األمطار فصول التساقط  العزلـة و  ربط خمتلف القرى و املداشر
خاصة الشتاء ، مما يساهم ذلك يف عزلة حقيقية للسكان  تدوم لفترة طول فصل الشتاء ، و تزيد بذلك 

  .،و تعطيل نشاطام املختلفـةمعانام اليومية
  :الطرق احلضرية  -ه

دروسة باحلالة السيئة ألوضاع شبكة الطرق احلضرية بني خمتلف متتاز معظم املراكز احلضرية للبلديات امل
األحياء و التجمعات العمرانية ، حبيث مل تستفد هذه البلديات من إعادة تأهيل و تعبيد هذه الشبكة خاصة 

معاناة املواطنني خاصة  يزيد يفعلى مستوى األحياء اجلديدة حبيث ما تزال هذه الطرقات بأوحاهلا  مما 
املدارس خالل فصل الشتاء ، كما تعاين الشبكة املوجودة من تدهورها بانتشار احلفر و الربك املائية أطفال 

مما جيعلها صعبة االستخدام ، هذا رغم الترميمات اليت تقوم ا دوريا مصاحل الطرقات و األشغال 
اليت حظنا الوضعية املزرية  و من خالل تنقالتنا يف خمتلف املراكز احلضرية للبلديات املدروسة ال.العمومية

كما  األحياءعلى مستوى الكثري من  خاصة السكان حالةتعاين منها الطرقات احلضرية اليت أثرت سلبا على 
إىل تأثريها السليب على احلركية  ةباإلضافأثرت سلبا على صورة هذه املراكز خاصة بالنسبة للزوار ،

معظم  املزري الذي تعاين منه شبكة الطرقات احلضرية يف هذا الوضع.االقتصادية و التجارية بصفة عامـة
، خاصة شبكة املياه ، للتهيئة احلضرية  استراتيجيهالبلديات املدروسة يعود بالدرجة األوىل إىل غياب 

الصرف الصحي و الكهرباء و اهلاتف و الغاز حبيث كثريا ما يساهم املواطنون من خالل عمليات احلفر 
غياب الترميم هذا يف  حيدث فساد شبكة الطرقات إملياه أو الغاز أو الصرف الصحي يف العشوائية لتوصيل ا

   .الكهرباء و الغاز  و مصاحل املياه للبلدية وو الرقابة من قبل مصلحة األشغال العمومية 
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  مديرية النقل الواليــة سطيف معطيات: املصدر 
 - 2001ماجستري–النقل اجلماعي للمسافرين يف والية سطيف          
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  الطرقات البلدية و فك العزلـة : 27:جدول         
العزلة     نسبة فك      عدد السكان  الذين فكت 

 عزلتهم
  كثافة
 املساحة/الطول

 

  طول الطرق البلدية
 

 البلديات

100 36.070 0.4 24 
 

  عني الكبرية 

 الدهامشة  25.50 0.2 8.029 74

 أوالد عدوان 7.50 0.3 9.081 100

 عموشة 26.20 0.3 20.335 92

  تزي نبشار 42.50 0.6 19.027 95
 

 واد البارد 26.30 0.5 2.629 85

  املعدل/ اموع 152 0.38 95171 91

  جمموع الوالية  2.240,98  0,3  1.387.964  95

  

   DPAT+ املصاحل البلدية +مصاحل األشغال العمومية :  ملصدر ا                                                                                       
  

  شبكة الطرقات يف والية سطيف           82-:جدول      
  طرق وطين  الصنف

  كلم
  طريق والئي

  كلم 
  طريق بلدي

  كلم
جمموع الوالية  

  كلم
  3146  1838.42  708  600  طول الشبكة

  -  -  %40  %63  حالة جيدة
      %35  %30  حالة متوسط

      %25  %07  حالة سيئة
  %100  %54  %21  %25  النسبة بالنسبة موع الشبكة

  0.39  0212  0.08  0.09  2كلم/كلم ةبالنسبة للمساحكثافة ال
  5.18  2.83  1.06  1.28  ن1000/الكثافة بالنسبة للسكان كلم

  -ماجستري- يف والية سطيف اجلماعي للمسافرين النقل: املصدر                                                                   
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الطرق الوطنیة الطرق الوالئیة
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  مديرية األشغال العمومية و مديرية النقل لوالية سطف مصدر األرقام                                                     

  
   شبكة الطرقات وضعية:-1-2- 1- 3

دة نه ميكن تسجيل عفإ32اليت يربزها  التمثيل البياين  أيدينا اليت بني  اإلحصائيةبناءا على املعطيات 
نفس  تعكس تقريبا مالحظات فيما خيص حالة شبكة الطرقات عامة و منطقة الدراسة خاصة ، فهي

  :يلي الصورة اليت جندها يف معظم مناطق الوالية خاصة املناطق اجلبلية و نسجل ما
التوسيع و الترميم خاصة و  إىللكنها حتتاج  %63بنسبة  وضعية متوسطة عموما بالنسبة للطرق الوطنية -

على  09خاصة الطريق الوطين رقم  للسياراتغري قادرة على استيعاب احلركة الكبرية  أصبحتا أ
  عموشة و تزي نبشار نأوالد عدوابلديات ،تراب 

 إعادةالترميم و  إىلو هي كذلك حتتاج  %35و حبالة متوسطة  %25تدهور حالة الطرقات الوالئية بنسبة  -
حبيث تعرضت هذه الطرقات  اجلبلية و املعزولة، املناطق و البلدياتالتأهيل خاصة و أا تربط الكثري من 

االنزالقات و الطمي و الرواسب الترابية مما جعلها خطرية و صعبة االستخدام خاصة خالل فصل إىل 
 .الشتاء

 وضعية شبكة الطرقات الوطنية و الوالئية  يف واليـة سطيف 32: الشكل
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بسبب األشغال الدائمة لصرف تدهور كبري لوضعية الطرقات داخل املراكز احلضرية يف معظم البلديات  -
أو توصيل شبكة الغز أو قنوات مياه الشرب ، وقد سامهت هذه الوضعية السيئة للطرق احلضرية املياه 

من عقوبة احلفر و الربك املائية و األتربة خاصة يف معاناة املواطنني الراجلني أو مستخدمي السيارات 
  خالل فصل الشتاء مما ساهم يف تشويه صورة هذه املدن و املراكز احلضرية  

  :و أنواعه قع قطاع النقلوا:2- 1- 3
النقل هي الوسيلة اليت تساهم يف التواصل و فك العزلـة و سعي السكان لتحقيق مصاحلهم االقتصادية و  

االجتماعية و كل شيء يتوقف بدون شك على وسائل التنقل من حيث كثافتها و نوعيتها و طبيعة 
تاز بطابعها اجلبلي الصعب  الذي يؤثر على اخلدمات اليت تقدمها للمواطن خاصة يف هذه املناطق اليت مت

حرية تنقل  السكان عكس ما هو  يف املناطق ذات الطابع السهلي،و قد حاولنا من خالل هذه الدراسة 
حتليل واقع الطرقات و النقل ، و كيف ساهم تدهور هذا القطاع يف تفاقم ظاهرة التخلف و العزلة يف 

مقعد للعدد  65.17ملداشر، و قد سجلنا أن نصيب الفرد من املقاعد هو البلديات اجلبلية خاصة يف القرى و ا
  .1998نسمة حسب تعداد  91066سكاين مقدر ب

  2004سنة  حظرية النقل و مكانتها يف جمال نقل البضائع و املسافرين    92:دول رقمج
  نقل املسافرين                     نقل البضائع         النوع

عدد سيارات   عدد املقاعد  عدد العربات  طن/الكمية  ركباتعدد امل  البلديات
  األجرة

  229  عني الكبرية
 

2590 
 

64 
 

2049 
 

70  

  09 444 23 825 82  دهامشة 
  03  52  03  952.5  78  أوالد عدوان

  35  713  31  2420.5  187  عموشة
  11  512  30  1274  139  تزي نبشار
  05  351  19  194.5  18  واد البارد
  135  4121  170  8989.5  733  اموع

  2004مدرية النقل    : املصدر                                                                                      
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  :  1أنواعه و واقعه،النقل اجلماعي :1- 2- 1- 3
 حاجيامقضاء بعض و ب بعضهمحموريا يف جمال تنقل السكان و تواصلهم  دورايلعب قطاع النقل اجلماعي 
املختلفة ، و يسيطر عليه القطاع  املتعددة ابأصنافه مجاعيةيستخدم وسائل نقل  واالقتصادية و االجتماعية ،

و حاولنا من خالل نقل الوطنية ل شركةالاخلاص أمام زوال القطاع العام خالل السنوات األخرية خاصة 
  .ساس و مؤشرات ختلفههذه الدراسة الوقوف على أنواع و واقع هذا القطاع احل

    :أنواع النقل اجلماعي للمسافرين: 1-1- 2- 1- 3
وسائل  نقل تربط بني املراكز و األقطاب الرئيسية مبقر الواليــة عدد مقاعدها   arcauto- احلافالت-

حبيث تعترب عني الكبرية من أبرز البلديات اليت حتتوي ،وسنة  15-10يتعدى عمرها بني  مقعدا ال 60و50بني 
  .يف منطقة الدراسة  حظريةكرب أ

سنوات و تربط  10يتعدى عمرها  مقعدا   ال 25-19عدد مقاعدها بني   mini car: احلافالت الصغرية -
خط باجتاه : عني الكبرية بني املراكز و األقطاب الرئيسية  باألقطاب الفرعية  األخرى و باملراكز ااورة

خط باجتاه عني الكبرية : عموشة  أورسيا باجتاه وآخر–ه دهامشة باجتا وآخر–عموشة و آخر باجتاه بابور 
  .أورسياو اآلخر باجتاه تزي نبشار و آخر باجتاه 

   :سيارات األجرة -
سيارات األجرة اليت يقدر  هي نوع من النقل اجلماعي و متتلك منطقة الدراسة على حظرية متواضعة من

منطقة الدراسة  يفلتخفيف من حدة مشكلة النقل املطروحة اليت تعمل على فك العزلة و ا سيارة 150عددها
تربط هي كذالك املراكز الرئيسية باملراكز الفرعية و كذا مبقر الواليــة و نالحظ كثافة و ضخامتها 
بشكل كبري يف عني الكبرية حبيث تشتغل كلها تقريبا باجتاه مقر الواليــة و نفس الشيء بالنسبة لعموشة 

ن دورها يتضاءل بشكل كبري بني املراكز الفرعية و الرئيسية نتيجة لوجود وسائل النقل ، بينما نالحظ أ
و كثري ما يطرح مشكل عدم التنظيم يف استغالل دور هذه الوسيلة حبيث نالحظ .اجلماعي األقل سعرا 

ن املسافر ما يف عني الكبرية أو عموشة يف حني يعاين املواط’توقف أعداد كبرية من السيارات يف املوقف 
انعدام هذه السيارات يف مقر الوالية مما يؤدي إىل الطوابري الكبرية و طول مدة االنتظار الذي ال يصل إىل 
بيته إال بعد عناء كبري ، و يف وقت متأخر من املساء و نفس ما يعانيه املتنقلني من سطيف حنو هذه املراكز 

حماور خارجية أي مع الواليات األخرى خاصة باجتاه  اجلرة يف سياراتكما تنشط .خالل الفترة الصباحية 
  . اجلزائر العاصمة،جباية، قسنطينة ، باتنة و اجللفة و مناطق أخرى من الوطن

                                                        
 2001قسنطينة /رسالة ماجستري -الية سطيفالنقل اجلماعي للمسافرين يف و-عبد احلكيم كبيش - 1
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  واقع النقل اجلماعي :1-2- 2- 1- 3
-19الشكل البياين املرافق له و اخلرائط  30و 29الواردة يف اجلدولني  اإلحصائيةحتليل خمتلف املعطيات إن 
ليت تربز حجم املقاعد املتوفرة  يف جمال النقل اجلماعي و نصيب الفرد من املقاعد يف النقل باحلافلة ا 20-21

  :نوجزها فيما يليو سيارة األجرة جيعلنا نستخلص عدة مالحظات 
عجز نسيب  مسجل يف جمال النقل يف منطقة الدراسة ككل حبيث ال تتجاوز نسبة التغطية يف جمال النقل  -

  .و هي ضئيلة مقارنة مع التزايد املستمر للسكان و حاجته للنقل %9.11وى اجلماعي س
حبيث حتتل عني الكبرية الصدارة يف هذا اال حبيث وصل  نسبة التغطيةتفاوت بارز بني البلديات يف جمال -

لسكانية تعترب من األقطاب االقتصادية و االبلدية لكون أن  و هي نسبة معتربة %15.9مؤشر التغطية حوايل 
  .بوقاعة و عني وملان و غريهايف الوالية مثل العلمة و  و اهلامـة الكربى

ضعف بارز يف جمال النقل اجلماعي بنوعيه يف البلديات املهمشة و املعزولة خاصة واد البارد و دهامشة -
يف واد  4.94يف تزي نبشار و  3.79يف دهامشة و  1.54الذي ال يتجاوز  حبيث نالحظ تدين مستوى التغطية

إال أا  09رغم من وقوع بلدية تزي نبشار على حمور رئيسي و هو الطريق الوطين رقم و نقول أنه بال البارد
تبقى تعاين من العجز يف توفري العدد الكايف من املقاعد خاصة على مستوى القرى و املشايت اليت تعاين من 

، باإلضافة إىل تأثري الطابع الذي متتاز به هذه البلدية ر و املبعث العزلة باإلضافة إىل العدد السكاين الكبري
  .اجلبليةالذي مييز البلدية و ضعف شبكة الطرقات و العزلة املضروبة على املناطق الريفية و اجلبلي 

يف جمال النقل عن طريق احلافلة حبيث حتتل تفاوت واضح بني خمتلف البلديات فيما خيص املقاعد املوفرة  -
جد مرضية مقارنة مع بقية مناطق مقعد و هي حالة  40الكبرية و عموشة و تزي نبشار حبوايل دائما عني 

دورا كبريا يف توفري املقاعد يف عموشة و  09الدراسة و كذا بالنسبة للوالية و قد لعب الطريق الوطين رقم 
   .رب خمتلف املناطق تزي نبشار حيث حركة احلافلة حنو جباية و جيجل واليت تساهم يف نقل املسافرين ع

 11-9نفس التفاوت نالحظه بالنسبة للنقل بسيارات األجرة ، حبيث تبقى عني الكبرية و عموشة توفر بني  -
 5-3و هي حالة مرضية و  ن1000لكل  مقاعد تقريبا 7-5وصل يف دهامشة بني مسة بينما ن1000د لكل عمق

  .د و هي البلدية األكثر عجزا يف جمال النقل يف واد البار 2-1يف تزي نبشار و أوالد عدوان و بني 
من خالل كل هذا نصل إىل خالصة بأن واقع قطاع نقل املسافرين بعاين من اختالل توازن واضح يف 

األكثر عزلة و ميشا وقد يعود هذا العجز لتأثري  تتوزيعه من جهة  ، كما نسجل عجزا معتربا يف البلديا
و تفاقم العزلة يف األرياف ملصاعب التضاريسية للطابع اجلبلي و قلة الطرقات يف ا لاملتمثالعامل الطبيعي و 

   .يشجع االستثمار يف جمال النقل  ملعظم الطرقات و هذا ال املزرية ةوضعيو مناطق اجلبال باإلضافة إىل ال
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  يةحجم املقاعد املتوفرة و نسبة التغطية اليومية على احملاور الرئيس            30:جدول رقم
عدد املقاعد   عدد الرحالت  عدد املقاعد  احملاور الرئيسية

  املتوفرة يوميا
عدد السكان 

  1998سنة 
  نصيب الفرد

  من املقاعد
  التغطية%

  اليومية
  15.94  0.15  32113  5120  5  1024  عني الكبرية

  7.33  0.07  19756  1450  5  290  عموشة

  3.79  0.03  18443  700  4  175  تزي نبشار

  4.9  0.04  3013  150  3  50  واد البارد

  1.54  0.01  9709  150  3  50  دهامشة

  9.11  0.09  83034  7570  20  1489  اموع

  مديرية النقل لوالية سطيف:املصدر                                                                         
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   نقل املسافريننسبة التغطية اليومية يف جمال 
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 20:خريطة 

  مدیریة النقل لوالیة سطیف : المصدر
  2001رسالة ماجستیر /لنقل الجماعي للمسافرین في والیة سطیف -كبش عبد الحكیم  -        

 دھامشة
 الكبیرة عین

 تزي نبشار

N 

  منطقــة الدراسـة                   
  حجم المقاعد المتوفرة في الیوم         

  لنقل المسافرین بالحافلــة                  
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 نصيب الفرد من النقل اجلماعي باحلافلة عرب البلديات 

    حالة غري مقبولـة– مقاعد 10

     حالـة مقبولـة– مقعد  20
  حالـة مرضـية – مقعـد30

  نسمة1000/اليوم/ حالة جد مرضية -مقعد–  مقعد 40

  كلم6 0

دهامشة 

 عني الكبرية
 أ.عدوان

 عموشة

 تزي نبشار

 واد البارد

 20خريطــة :

 
 
  
  

 
 نصيب الفرد من النقل اجلماعي بسيارت األجرة عرب البلديات 

1.14   –  2.19    
 3.19  -4.86 

5.06-6.96   
ن 1000/  مقعد لكل 9.01-10.98

  كلم6 0

دهامشة 

 عني الكبرية
 أ.عدوان

 عموشة

 تزي نبشار

 واد البارد

 21خريطــة 

 
 مديرية النقل لواليـة سطيف   املستقاة من رقاماأل أجنزت اخلريطتان حسب     

 21 : خريطـة

 22 : خريطـة
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  :نقل البضائع :2- 2- 1- 3
يلعب النقل اجلماعي أو الفردي لنقل املسافرين من دور كبري يف تنقالت السكان لقضاء حاجيام و  اكم

،  يف اال االقتصاديع يكتسي هو كذلك أمهية كربى بعض ، فإن قطاع نقل البضائبهم ضعبتواصلهم 
حظرية من املركبات حبيث ال ميكن أن تكون هناك حركية و تنمية اقتصادية صناعية أو جتارية دو ن توفر 

املختلفة األوزان لنقل خمتلف البضائع من و إىل هذه البلديات ،خاصة تلك اليت تعرف نشاطا اقتصاديا 
  .عدوان على اخلصوص   أوالدثل عني الكبرية و عموشة و ملحوظا ، ونذكر هنا م

، فإن عني الكبرية حتتل الصدارة يف جمال عدد املركبات املقدرة  29و من خالل حتليل معطيات اجلدول 
و هي نسبة  % 28.82طن أي بنسبة  2590من حظرية نقل البضائع و تنقل سنويا  %31.24و متثل عربة   229بـ

الذي تتميز ا البلدية باعتبارها قطبا  و التجاري الصناعي حلجم النشاط االقتصادي معتربة و هذا يعود
و تساهم يف نقل حوايل  عربة187، كما تأيت عموشة يف املرتبة الثانية حبوايل اقتصاديا هاما يف مشال الوالية 

يف  لاملتمثو األخري خالل العقد  طن من السلع و يعود ذلك للنشاط الصناعي الذي تعرفه البلدية 2420.5
تأيت كما ، مواد البناء كصناعة الطوب و البالط و بيع االمسنت حبيث تتطلب وسائل نقل من الوزن الثقيل

و بالرغم من فقر و ختلف طن من البضائع  1274و تقوم بنقل  عربة 139بلدية تزي نبشار يف املرتبة الثالثة بـ
عي يذكر إال أن سكان هذه البلدية و معظمهم من املغتربني هذه البلدية اليت ال تتوفر على أي نشاط صنا

  .ياالستثمار التجاربفرنسا استثمروا يف جمال النقل بنوعيه للبضائع و املسافرين و هو شكل آخر من 
حركة هامة يف و حاثة منشئها ، صغرهاكما شهدت بلدية أوالد عدوان خالل السنوات األخرية و رغم 

متتلك نشاطا صناعيا هاما مثل مصنع االمسنت و توفرها على عدة حماجر مما جعل  جمال نقل البضائع لوا
خاصة مواد البناء من االمسنت و الرمل و يستثمرون يف جمال نقل البضائع  أصحاب رؤوس األموال السكان

  .طن  825عربة و تنقل سنويا  82قدر عدد العربات 
و تبقى  بضائع حبيث حتتل املرتبة الثانية بعد عني الكبرية كما شهدت تزي نبشار قفزة نوعية يف جمال نقل ال

عربة و تنقل  18 فيها حوايل، حبيث مل يتجاوز عدد العربات هذه الوسائلتعاين من قلة  بلدية واد البارد 
  . البلديــة مييز يالذ يف جماالته املتعددة االقتصاديحلالة الركود  هذا الضعفو يعود  طن194.5سنويا 
تعتمد اعتمادا كليا على طبيعة النشاط االقتصادي الذي  مبختلف أنواعه أن حركية النقل نقول ذاو من 

و هذا أمام الغياب الشبه الكلي  مييز املنطق كما يعتمد كذلك على القدرات املالية اليت ميتلكها السكان
  .به منعدم ،إن مل نقل أنه أصبح شللقطاع العمومي الذي تراجع بشكل كبري يف جمال النقل 
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  :خالصة

لقطاع شبكة و النقل ، فنقول بأن منطقة الدراسة الزالت تعاين من  ادارستنيف األخري و من خالل 
ضعف ملحوظ يف شبكة الطرقات خاصة على مستوى املناطق اجلبلية و الريفية مما ساهم يف تفاقم عزلة 

 من طرق والئية و بلدية  ئة للشبكة املوجودةاحلالة السي، كما نسجل السكان على مستوى هذه املناطق
و أما بالنسبة للنقل فنسجل عن .و الترميمات غياب الصيانة مأما و اإلهتراء   اليت تعاين من التدهور

و اجلماعية لكنها ينقصها  ةاملتنوعة الفرديمعتربة من وسائل النقل  حظريةتوفر منطقة الدراسة على 
خمتلفة  لبني بلديات املنطقة الدراسة تدخل فيها عوام الوسائلهذه زيع و غياب التوازن يف توالتنظيم 

سوء التنظيم يف كما نسجل .مناطق أخرى  منها العنصر البشري ، نوعية الطرقات ساهم يف نقصها يف
استخدام وسائل النقل املختلفة ، و غياب مديرية النقل يف اال التنظيمي مما أدى إىل انتشار الفوضى 

و هلذا فقد أصبح من الضروري إعادة النظر يف تنظيم و تطوير هذا .نها مستخدم هذه الوسائليدفع مث
يف قراهم و مداشرهم و إن أي تأخر يف القطاع احلساس لفك العزلة و احلفاظ على استقرار السكان 

ة األوفر تنمية هذا القطاع سوف ينذر بتفاقم الوضع أكثر و يستمر الرتيف البشري حنو املناطق احلضري
  .حظا 
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  الفصل الثاين 
  يةياكل التعليمية و التكويناهلالتخلف و- 2- 3
  :التعليم بأطواره املختلفةواقع قطاع -1- 2- 3

التعليم و التربية قطاع استراتيجي أولت له الدولة اجلزائرية اهتماما خاصة ، ألن املستقبل هو يف تكوين و 
لة حتقيق سياسة التوازن اجلهوي يف هذا اال و تطبيق شعار فقد حاولت الدو.تربية و تعليم األجيال 

إال أن األوضاع قد تكون خمتلفة فيما .كرسي التعليم للجميع من خالل سياسة جمانية و إجبارية التعليم 
  خيص مستوى التعليم بني املناطق الريفية و احلضرية و املناطق اجلبلية و السهلية لكون 

و من خالل إطالعنا على واقع قطاع التعليم و .رقل مشاريع الدولة يف هذا اال أن الطابع اجلبلي قد يع
اجلهود املبذولة أنه رغم  29اإلحصائية من خالل جدول رقم عطيات التكوين و من خالل حتليل خمتلف امل

ذه اهليكل يف قطاع التعليم يف خمتلف أطواره ، أن هناك نقصا يف بعض اهليكل و اختالل التوازن يف توزيع ه
مبشاريع هامة يف توفري اهليكل التربوية و التعليمية ، مقارنة  استفادتحبيث املالحظ أن هناك بلديات 

خاصة يف جمال التعليم التعليمية  ببلديات أخرى بقيت تعاين من نقص واضح و عدم توفر بعض اهلياكل
  .و التقينالثانوي 

  :الطور األول و الثاين -أ
يتمدرس  ابتدائية 66حبيث يقدر عدد املدارس بـ  التوازن يف عدد املؤسسات التعليميةاملالحظ هو اختالل 

تلميذ و تعترب  عني الكبرية البلدية األوفر حظا يف عدد املؤسسات و هذا يعود اىل ععد سكاا 15144ا فيها  
يف هذا اال و يطرح  املعترب ، و تبقى بلدية وادي البارد و أوالد عدوان البلديات اليت تعاين من نقص

تلميذ يف القسم بينما املالحظ يف واد 50بذلك مشكلة أخرى و تتمثل يف اكتظاظ األقسام حبيث يقدربـ
تلميذ يف القسم و يعود ذلك اىل اهلجرة السكانية الكبرية اليت عرفتها البلدية خالل التسعينات  16البارد 

وأما بالنسبة لدرجة التأطري فقد .االجتماعية الصعبة بسبب املشاط كل األمنية و الظروف االقتصادية و
تلميذ لكل معلم و هي منطقية مقارنة مع املعدل الوطين ،إال أننا نالحظ  ارتفاع يف هذا  28.30وصلت اىل 

املعدل يف أوالد عدوان و عني الكبرية و عموشة و هذا ناتج عن الزحف السكاين الكبري من البلديات 
وقد أدى ذلك إىل . ملراكز لتوفرها على األمن و االستقرار و توفرها على خدمات خمتلفة ااورة حنو هذه ا

بلديات الدراسة مثل واد  عدم قدرت املؤسسات التعليمية  استيعاب هذا العدد اهلائل من النازحني القادمني
  .البارد و الدهامشة و بلديات أخرى مثل بابور و سرج الغول و غريها 

  



 137

  
   توزيع التالميذ حسب البلديات و طبيعة اهلياكل التعليمية   31:اجلدول                      

للمجموع %  عدد التالميذ  عدد األقسام  املؤسسات/ع  البلديات  الطور
  اإلمجايل

معدا اشغال     
  القسم

  درجة التأطري  عدد املعلمني

ثاين
و ال

ول 
 األ

طور
ال

  

  34.95  146  47  33.69  5103  108  14  عني الكبرية
  21.52  75  23  10.65  1614  69  12  دهامشة

  29.44  54  50  10.49  1590  32  05  أوالد عدوان
  26.82  121  36  21.43  3246  89  13  عموشة

  25.78  119  38  20.26  3069  80  14  تزي نبشار
  26.1  20  16  3.73  522  23  08  واد البارد

اموع
-1-  

  66  401  15144  100  210  535  28.30  

املتوسط
-1-  

  -  66.83      35      

لث
الثا

ور 
الط

  
  20.02  146  43  12.21  2923  83  04  عني الكبرية  

  20.18  22  32  5.87  444  18  1  دهامشة
  20.35  37  44  9.96  753  21  01  أوالد عدوان

  20.18  96  39  25.64  1938  50  03  عموشة
  26.14  47  44  16.26  1229  36  02  تزي نبشار
  33.75  08  30  3.57  270  10  01  واد البارد

اموع
-2-  

  12  218  7557  100  232  356    

املتوسط
-2-  

        38.66    21.22  
وي

لثان
ا

  

  20.71  117  56  67.57  2424  60  02  عني الكبرية 
  27.69  42  61  32.42  1163  20  01  عموشة

                
اموع

-3-  
    80  3587  100  117  159    

املتوسط
-3-  

        58    22.59  

جمموع 
  يكل

  518  26288          

  2003معطيات مديرية التربيــة: املصدر                                                                                           
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  :الطور الثالث-ب
يف  3 وإكماليات  يف عني الكبرية   4تلميذ  منها  7557إكمالية يتمدرس ا  12حتتوي منطقة الدراسة على 

معدل إشغال األقسام حبيث  ارتفاععموشـة ، وباقي البلديات  حتتوي على إكمالية واحدة و املالحظ هو 
و تبقى بلدية واد البارد تعاين من مشكلة   21.22تلميذ يف القسم و تقدر درجة التأطري   38يقدر املتوسط بـ

لعزلة اليت متيزها لقلة النقل و صعوبة الطريق ضعف التأطري و تعود اىل بعد البلديات لطبيعتها اجلبلية و ا
  . املؤدي إليها ، فهي الوجهة غري املفضلة للمؤطرين خاصة األساتذة

  :التعليم الثانوي و التقين-ج
تعاين بلديات منطقة الدراسة من ضعف كبري يف جمال هياكل التعليم الثانوي حبيث يقدر عدد املؤسسات 

عموشة و عني الكبرية إضافة اىل متقنة يف عني الكبرية و يتمدرس فيها منها ثانويتني يف كل من  03ـب
تلميذ  بينما يعاين تالمذة  البلديات أألخرى من  3587ـبصفة نظامية عدد هائل من التالميذ و يقدر بـ

مشقة التنقل اليومي حنو هذه املؤسسات و يتمثل نفوذ ثانوية و متقنة عني الكبرية على الدهامشة و أوالد 
عدوان  و متس حىت عموشة و تزي نبشار و واد البارد خاصة و أن املتقنة حتتوي على شعب تكنولوجية و 
تقنية كما أا حتتوي على النظام الداخلي و النصف الداخلي و أما بالنسبة لنفوذ ثانوية  عموشة على تزي 

يذ من مشفقة التنقل ، إضافة إىل مشكلة نبشار و وادي البارد ، وقد أدى هذا حتما اىل املعاناة اليومية للتالم
تلميذ يف القسم و هو رقم معترب مما يساهم يف  58اكتظاظ األقسام حبيث  تقدر نسبة إشغال األقسام بـ

دون شك ،وضعف األداء التربوي و معاناة التلميذ و األستاذ على حد سوى من هذه الوضعية الصعبة 
 إشغالة عني الكبرية من مشكلة االكتظاظ فور االنتهاء من و متقنة و ثانوي سوف تتنفس ثانوية عموشة

املوسم  غضون يف أبواتفتح سإجناز الثانوية اليت استفادت منها بلدية تزي نبشار اليت هي يف طور االجناز و 
  . 2007-2006الدراسي القادم 

 توفريلثانوي يعاين من عجز يف و نقول أنه بالرغم من اهودات املبذولة يف هذا اال يبقى قطاع التعليم ا
اهلياكل و التأطري خاصة يف كل من عني الكبرية و عموشة حبيث أصبحت املؤسسات املوجودة غري قادرة 
 على استيعاب العدد اهلائل من التالميذ ، وهلذا أصبح من الضروري إنشاء ثانوية يف كل منهما ، كما جيب

كل . بلديات احملرومة مثل دهامشة ، واد البارد و أوالد عدوان تطبيق شعار ثانوية يف كل بلدية خاصة يف ال
  . و التمدرس اجليد يالتربوعلى التالميذ و حتسني األداء  ةاملعاناهذا سوف يساهم يف ختفيف 
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  كل التعليميةااهلي   03 مصفوفة 
عني   البلديات

  الكبرية
تزي   عموشة

  نبشار
أوالد   دهامشة

  عدوان
  واد البارد

  اهليكل
              ابتدائية

              إكمالية

              ثانوية

              متقنة

  املستوى الثانــــي          املستوى الثالث        املستوى

 2006- 2005خالل املوسم الدراسي  اجتاهات  حركة تالميذ الطور الثانوي 

 عني الكبرية
 عموشة

 دهامشة

 تزي نبشار

 واد البارد

 أوالد عدوان

 تلميذ 80 - 60

 تلميذ 60 - 40

 تلميذ 40 -20

 حتقيق ميداين+مصاحل مديرية التربية :املصدر  23: خريطـة 
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  التعليمية اهلياكلبالتجهيز مستويات  : 2- 2- 3
قة الدراسة حتتوي على مستويني املستوى من خالل معطيات اجلدول و املصفوفة املنجزة نالحظ أن منط

  .الثاين و الثالث و انعدام املستوى األول 
  .فقط على اإلبتدائيات و هو غري موجود يف منطقة الدراسة يحيتو و هو املستوى الذي  :ألولااملستوى *
فقط توي على حتتعاين من نقص فادح يف اهلياكل التعليمية خاصة الثانوية ، فهي بلديات  :املستوى الثاين*

  .الدهامشة ، أوالد عدوان ، واد البارد : بلديات  03إبتدائيات و أكماليات فقط و هي على 
بلديات حتتوي على إبتدائيات، أكماليات  و ثانويات، و متقنة ، أي أا كاملة  :املستوى الثالث*

عموشة حبيث ا عني الكبرية و التجهيزات التعليمية ، وهي البلديات األوفر حظا و تتمثل يف بلديتني  و مه
تشهد هاتني البلديتني إقباال كبريا من قبل عدد كبري من التالميذ املتوافدين عليها من خمتلف البلديات 
ااورة كواد البارد و دهامشة و واد البارد و تزي نبشار ، ورمبا سوف تتنفس هذه األخرية بعد أن يتم 

  2006- 2005سوف تفتح أبوا يف املوسم الدراسي االنتهاء من أشغال ثانوية جديدة اليت
التمدرس هو مزاولة التالميذ لدراستهم بطريقة نظامية يف املؤسسات التربوية يف خمتلف : التمدرس :3- 2- 3

، املتوسط و الثانوي ، فقد شهدت منطقة الدراسة خالل العقدين األخريين حتسنا  االبتدائيمراحل التعليم 
مدرس و يعود ذلك للمجهودات املبذولة من قبل الدولة ملواجهة األمية و التسرب إجيابيا يف جمال الت

 رقم اجلدول بوضوح من خالل  كما يظهرت معظم بالبلديات تطورا يف نسبة التمدرس دفقد شه،املدرسي
ولكن نالحظ ظاهرة اختالل التوازن يف نسب %86.15أن نسبة التمدرس بالنسبة ملنطقة الدراسة  حبيث  31
يف نسبة التمدرس مثال يف عني الكبرية للجنسني  ارتفاعلتمدرس بني بلدية و أخرى حبيث نسجل مثال ا

بينما نالحظ أن البلديات املهمشة و املعزولة تعاين من ضعف التمدرس حبيث تقدر هذه % 96.42لتصل إىل
أخرى يف هذه البلدية و و هي أدىن نسبة يف والية سطيف ، و نالحظ ظاهرة  %64.55النسبة يف واد البارد 

اخنفاض نسبة التمدرس لدى اإلناث و تعود لعوامل سوسيولوجية ،منها تأثري العادات و التقاليد اليت ال 
تشجع تعلم عنصر اإلناث ، كما تؤثر العوامل االقتصادية و املستوى املعيشي و الدخل احملدود دورمها يف 

  .لحياة العملية خاصة حرفة الزراعة و الرعي ختلي األولياء على تعليم أبنائهم و توجيههم ل
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  مستوى التمدرس يف البلديات املدروسة -23جدول                          
  ذكور  البلديات

% 
 إناث
%  

 النسبة العامة
%  

 96,82  96,14 97,47  عني الكبرية 

 86,45 84,24 88,41  دهامشة

 93,60 89,46 97,86أوالد عدوان             

 95,77 93,77 97,81  عموشة

 79,72 78,92 80,48  تزي نبشار

 64,55 59,54 69,95  واد البارد

  86.15  83.67  88.61  اموع

 86,70 85,04 88,30  الوالية/م

  2003 مديرية التربية:املصدر                                                                        
  
  

ولكن نالحظ ظاهرة %86.15معطيات اجلدول أن نسبة التمدرس بالنسبة ملنطقة الدراسة نالحظ من خالل 
يف نسبة  اارتفاع سبيل املثال ىعل نسجلاختالل التوازن يف نسب التمدرس بني بلدية و أخرى حبيث 

اين من و املعزولة تعبينما نالحظ أن البلديات املهمشة % 96.42التمدرس يف عني الكبرية للجنسني لتصل إىل
والية سطيف ، و نالحظ و هي أدىن نسبة يف  64.55ضعف التمدرس حبيث تقدر هذه النسبة يف واد البارد 

ظاهرة أخرى يف هذه البلدية و اخنفاض نسبة التمدرس لدى اإلناث و تعود لعوامل سوسيولوجية ،منها 
لعوامل االقتصادية و املستوى املعيشي تأثري العادات و التقاليد اليت ال تشجع تعلم عنصر اإلناث ، كما تؤثر ا

و الدخل احملدود دورمها يف ختلي األولياء على تعليم أبنائهم و توجيههم للحياة العملية خاصة حرفة الزراعة 
  .و الرعي 
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  :التكوين و التمهني- 4- 2- 3
ن مشاكل يلعب هذا القطاع أمهية كبرية يف مواجهة مشاكل شباب البلديات املهمشة اليت تعاين م   

خاصة أوالئك ،التسرب املدرسـي و تفاقم البطالة بني صفوف الشباب اليت متثل النسبة الكبرية من السكان
و يفتح قطاع التكوين املهين  آفاقا جديدة للشباب من  ،الذين مل يسعفهم احلظ يف مسارهم الدراسي 

: من خالل خمتلف التخصصات ، منها اجلنسني  يف جمال التكوين و التمهني و يؤهلهم لعامل الشغل ، وذلك
اخلياطة و الطرز ، الرقن ، السكريتاريا بالنسبة لإلناث و اخلراطة ، احلدادة ،الكهرباء ، الطالء ، اإلعالم 
اآللـي، و غريها حتتوي منطقة الدراسـة على  مركزين للتكوين املهين أكربمها يف عني الكبرية و الذي 

منطقة الدراسة و حىت  اتديبلو الذي يستقبل املمتهنني من خمتلف يشمل معظم التخصصات املذكورة 
و آخرين  البلديةمن سكان  179منهم  250حبوايل  استيعابهالبلديات ااورة ألمهيتـه الكربى، وتقدر طاقة 

ن و إلقليم الدائـرة مثل دهامشة و أوالد عدوا التابعة إدارياقادمني من املناطق ااورة و خاصة البلديات 
أما الثاين يف عموشة فهو يشمل بعض التخصصات فقط و يستقبل .كذا البلديات األخرى ااورة هلـا

من شباب  عموشة  102ممتهن منهم  250شباب عموشة و تزي نبشار وواد البارد و يقدر طاقة استيعابه بـ
  .ارو الباقي من البلديات األخرى التابعة هلا إداريا مثل واد البارد ، تزي نبش

كل يف بلديات دون غريها قد مسح تزايد معاناة شباب املناطق املهمشة و املعزولة من عناء اإن متركز هذه اهلي
من الشباب  الفئاتهذه املراكز و يف بعض األحيان ال تسمح الظروف االجتماعيـة لبعض  إىلالتنقل 

العادات و التقاليد القاسية  إىلنا أخرى تعود نتيجة للتكاليف املالية الكبرية اليت بفرضها التنقل اليومي،وأحيا
على اخلصوص ،حبيث يصعب عليهن التنقل و يفرض عليهن األمر الواقع و هو  عنصرا إلناثاليت متس 

و حرمان من التكوين و احلصول على مهنة تؤهلهن للدخول يف عامل الشغل و مساعدة املكوث يف البيت 
  .شي ذوينهن من أجل حتسني املستوى املعي

و بدون شك أن استمرار هذا التفاوت بني خمتلف البلديات و حرمان البلديات املعزولة و املهمشة من هذا 
 تفاقم ظاهرة البطالة و خاصة أمام تزايد ظاهرة التسرب املدرسي مع املرفق اهلام سوف يساهم ال حمالة يف

  .   اجلهل و املعاناةالتخلف و استمرار و تكريس حتمية 
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  اهلياكل الثقافية والرياضية و الدينيـةالتخلف و:5- 2- 3
  . كل املوجودةاكل و ضعف يف استغالل اهليااختالل التوازن يف توزيع هذه اهلي 

يف  من أمهية  األنشطة الثقافية متثله تقاس درجة تطور وحتضر الشعوب مبستواها الثقايف مبختلف أنواعه ، ملا
  .و الثقافيةنمية العقل و صقل املواهب و حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية ت

  :اهلياكل الثقافية - 3-2-5-1
إن تفاقم ظاهرة التهميش و العزلة قد تركت بصماا شاهدة على ختلف هذا القطاع احلساس يف معظم 

 الكبرية و عموشــة ، ولكن بلديات الدراسـة خاصة تلك احملرومـة من هذه التجهيزات باستثناء عني
رغم توفرها على بعض من هذه اهلياكل مثل دار الشباب  و املكتبة يبقى أداء هذه املؤسسات حمدودا ال 

عدم اهتمام السلطات احملليـة و الوالئية بتنشيط و جتهيز دور  إىلحيقق طموحات الشباب ، ويعود ذلك 
املفروض أن تكون مراكز لإلشعاع العلمي و الثقايف خاصة الشباب  ، و انتقل هذه املراكز اليت كانت من 

و كان عليها من املفروض أن .مراكز للهو و األلعاب اإللكترونيـة اآليل إىلاملسرح ، الرسم ، اإلعالم 
ورمبا أن ، ة املسرح ، الرسم ، اإلعالم اآليل ، و غريها من األنشطة املفيدة : تنشط يف جماالت عدة مثل 

حبيث سجلنا ناديني  االنترنتاع اخلاص يف اال الثقايف مهمة خاصة يف جمال اإلعالم اآليل و مسامهة القط
مثل واد البارد و  لإلعالم اآليل يف عني الكبرية ونادي  وحيد يف عموشة ، و تبقى البلديات األخرى حمرومة

تبقى كهياكل جوفاء حبيث  دهامشة و أوالد عدوان ، فالربغم من توفر املقرات كدور للشباب ، إال أا
  خمتلف التجهيزات و النشاطات القافية املفيدة و خالية إىلتفتقر 

  . و اهلادفة  من هذه اخلدمة الثقافية و العلمية و الترفيهية اهلامـة 
وتني اليومي و هو رو أمام هذا الوضع املتردي و القامت يبقى شباب املناطق املهمشة و املعزولة يعاين من ال

  . كع يف الشوارع و املقاهي أو البحث عن عمل مهما كان نوعـه و بأي أجرالتس
  :اهلياكل الدينية-5-2- 2- 3

بأس به من اهلياكل الدينيـة و املتمثلة يف املساجد و املدارس القرآنية  حتتوي منطقة الدراسـة على عدد ال
عني الكبرية حسب  مسجدا و مدرستني قرآنيتني يف عموشـة و 34فتشمل منطقة الدراسـة على 

تلعب هذه اهليكل الدينية يف التكوين . 2003اليت قدمتها لنا مديرية الشؤون الدينية لسنة  اإلحصائيةاملعطيات 
  و التوعية الروحية و االجتماعية .الديين خاصة يف جمال حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال

  .اهللا ملعظم فئات اتمع من خالل خمتلف الدروس املقدمـة يف بيوت
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  اهلياكل الرياضية - 5-3- 2- 3
و حتقيقاتنا امليدانية اليت مشلت خمتلف البلديات  يربز جليا ضعف التجهيز الرياضي ،باستثناء  معاينتناإن 

بعض البلديات اليت كانت أوفر حظا يف هذا اال مثل عني الكبــرية و عموشــة  و حتتوي منطقة 
أرضيات لكرة القدم منتشرة  يف  05يف مقر دائرة عني الكبرية  و الدراسة على ملعب واحد لكرة القدم 

ميادين  09بلديات عموشة تزي نبشار و واد البارد  و عني الكبرية ، كما تتوفر منطقة الدراسة على 
  . يف بلديات دائرة عموشة ، و تزي نبشار و واد البارد 06يف دائرة عني الكبرية و  03األلعاب اجلماعية 

  
   كل و التجهيزات الصحية و الثقافية و الرياضية و اخلدماتيــة العامةااهلي               05:مصفوفة

 
  البلدیات
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  1  3  3  2  57  6  07  05  01  34  02  01  03  02  06  المجموع

  تحقیق میداني: المصدر                                                                                                                       

  : الربيد و املواصالت -3-2-6
و يكون أكثر يف اخلدمة املقدمة ، وبارز يف خمتلف  مرافق الربيد و املواصالت ضعف واضح ختلف 

   .البلديات املعزولة و املهمشة  فداحة يف 
دروا فعاال  يف حتقيق التنمية  ملا له  األساسية  اإلستراتيجية و من القطاعات قطاع الربيد و املوصالت  يعد

من خالل خمتلف اخلدمات  كاالتصاالت خاصة اخلدمات اهلاتفية و و ذلك  االقتصادية و االجتماعية 
يساهم يف تواصلهم و حتقيق مصاحلهم كما الربيدية فهو يعمل بدون شك يف فك العزلة على املواطنني و

  .يف أحسن الظروف و أقصر وقت ممكن  االجتماعيةاالقتصادية و 
املعطيات و املعلومات اليت استقيناها من مصاحل من خالل  اهلام وهلذا القطاع عن قرب من خالل معاينتنا 

  الربيد و املواصالت لوالية سطيف و الوكاالت التجارية يف كل من عني الكبرية و عموشة و املوضحة يف 
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  :يلي فقد شخصنا واقع هذا القطاع من خالل ما  24و اخلريطة 4املصفوفة 
سوء توزيع خدمات هذا القطاع بني خمتلف البلديات، فنسجل بلديات أكثر جتهيز و أخرى تعاين من -

اصة اهلاتف حبيث نسجل ضعف معترب يف ، و خبنقص فضيع يف الكثري من اخلدمات اليت يقدمها هذا القطاع
بارد ، عموشة تزي نبشار و الدهامشة مما جعل إدارة الربيد تعتمد على الشبكة اهلاتفية خاصة يف واد ال

  .توسيع فكرة اهلاتف الريفي بسلبياته املتعددة
يف كل من عني الكبرية و عموشة نتيجة  رعدم كفاية املراكز الربيدية املتوفرة خاصة على مستوى الدوائ -

يف البلديات األخرى و اعتمادها فقط على جزء للعدد اهلائل من مستخدمي هذه املراكز و يف ظل انعدامها 
حبيث كثريا ما نرى الطوابري اليت ال تنتهي من أجل .من اخلدمات اليت تقدمها املكاتب الربيدية املوجودة 

  . سحب األموال يف املراكز اليت حتتوي على شبكة  اإلعالم اآليل خاصة عني الكبرية
القطاع ألمهيته الكبرية ، و السعي حملو النقص الكبري الذي االهتمام أكثر ذا  الضروريلقد أصبح من 

يعاين منه هذا القطاع إذا أردنا فعال مواجهة التخلف و حمو أثار و نتائج العزلة اليت متس جزء كبري من 
السكان على مستوى البلديات اجلبلية  مثل واد البارد و تزي نبشار و الدهامشـة ، و فتح آفاق جديدة 

  . قتصادية و االجتماعي للتطور اال
  

 واقع قطاع التعليم و التكوين مبنطقة الدراسة عامة و على مستوى كل البلديات سجلناإطالعنا على من خالل 
العجز املالحظ يف التجهيزات التعليمية  خاصة يف بعض مراحل التعليم مثل اإلكمايل و الثانوي مما أثر سلبا على 

كبري ظروف التمدرس و النتائج املدرسية ، و نسجل كذلك ضعف التأطري و اهلياكل املتوفرة و ساهم بشكل 
التمدرس يف البلديات املهمشة  لعوامل عدة منها اخلصائص الطبيعية اجلبلية الصعبة و كذا غياب خدمات النقـل و 

ضروري إعطاء دفعا  و هلذا فإنه من ال. املواصالت ، إضافة إىل العوامل السوسيولوجية اليت متيز سكان هذه املناطق
 .آخر لتطوير  قطاع التعليم و مواجهة العراقيل اليت تقف أمامه

كل بني خمتلف البلديات حبيث يظهر العجز ايف توزيع هذه اهلي نتواز أالنسجل يف جمال اخلدمات الثقافية ظاهرة  
وقد ساهم هذا العجز املسجل . ضية دائما يف البلديات املهمشة و املعزولة ،خاصة فيما خيص اهلياكل الثقافية و الريا

املقاهي  إىليف املناطق احملرومة يف حرمان أالف الشباب من النشاط الثقايف و الرياضي ، مما دفع الكثري منهم اللجوء 
 اإلحباط والذي مسه  هلؤالء أمام تفاقم مشكلة البطالة اليت متس شرحية كبرية من شباا اوحيدملجئا  اليت أصبحت

، و عساه أن حيقق بذلك حلمه  يفضل اهلجرة إىل واليات أخرى ، لعله جيد عمال ليأس و القنوط و أصبحالشعور با
    .و يودع الفقر و البؤس إىل األبديف بناء أسرة سعيدة 
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  :التخلف و واقع قطاع الصحة - 3- 3

 ف ، و والية سطي المهمشةنقص فادح في الخدمات و المرافق الصحية في المناطق الجبلية 
   .بعيدة كل البعد عن المعدل الوطني  

، و قطاع الصحة من القطاعات احلساسة اليت تكتسي أمهية كبرية ملا هلا من عالقة مباشرة حبياة املواطن  
اليت  الرئيسة  من املؤشرات و تنوع و نوعية اخلدمات الصحية  الصحي و التأطري مؤشر التجهيز هلذا يعترب 

و حاولنا من خالل هذه  قد ،وتماعي و جناح املنظومة الصحيـة عموما تربز درجـة التطور االج
على نوعيـة وأداء هذه اخلدمـة  اخلاصية اجلبلية دراسـة حتليل واقع الصحة يف املناطق اجلبلية و تأثري 

اليت  اإلحصائيةذات األمهية القصوى يف حياة السكان من خالل حتقيقنا و املعطيات  أو اخلاصة  العمومية
املرافق الصحية  حتقيقاتنا امليدانية ملختلف و كمديرية الصحة و خمتلف استقيناها من املصاحل الصحية 

الفادح يف اهلياكل و اخلدمات الصحية و تدهور كبري هلذا القطاع  زالحظنا العج، للبلديات املدروسـة 
مات و املرافق الصحية مما أثر سلبا خاصة يف البلديات اجلبلية املهمشة و املعزولة اليت حرمت من خمتلف اخلد

و من خالل هذه الدراسة استنتجنا أن والية سطيف عموما .نام اعلى الواقع الصحي للسكان و تزايد مع
الشمالية أن املناطق اجلبلية و الريفية  تعاين من عجز فادح يف اهلياكل و اخلدمات الصحية املختلفة ، و رمبا

و هو السبب الذي جعل  من هذا التخلف يف اال الصحياطق األكثر تضررا للوالية  كانت و الزالت املن
  .بشري  والية سطيف تكون حتت املعدل الوطين يف خمتلف اخلدمات الصحية من جتهيز و هياكل و تأطري

مواطن مقابل سريرين  1000خصصا لكل ) 1 ( وحسب بعض األرقام اليت حتصلنا عليها فإن سريرا واحدا

ومركز 2005ألف مواطن سنة  27 طين وذا يكون عدد املراكز الصحية مركزا واحدا لكلكمعدل و)2(
سطيف اليت تعد أكثـر من مليون ونصف  ألف مواطن كمعدل ضف إىل ذلك أن والية 12طيب واحد لكل 

وض من احلماليني نسمة  5وتضمن اخلدمات الصحية ألزيد من  املليون ساكن مليون منهم يف املناطق الريفية
 5وبالرغم من أن القائمني على القطاع كانوا قد وعدوا بفتح ما ال يقل عن  السكاين للواليات ااورة

تتوفر  عرب خمتلف مناطق الوالية إال أن العجز سيبقى قائما ولن حيسن من وضع الوالية اليت مراكز صحية
والثاين يف إعادة التأهيل  عباسة مستشفيات منها اثنان متخصصان األول يف األمراض العقلية بعني 8على 

أما عدد العيادات املتعددة اخلدمات فال يصل إىل  ،سرير 1500الوظيفي ببلدية رأس املاء ليبلغ عدد األسرة 
 54عدد املراكز الصحية أيضا ال تساوي عدد البلديات فهي ال تتعدى  .ثلث عدد البلديات الستني بالوالية
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 قاعة كما أن الوالية ال 229الـ 2005دد قاعات العالج خالل اية سنة أخرى بلغ ع من جهة. مركزا صحيا

والطاقم البشري املؤهل إذ  ما ال تتوفر على الوسائل الالزمة وكثري األحيانقاعة للوالدة  29تتوفر إال على 
ائي إىل وحدة األم والطفل باملركز االستشف كثريا أيضا ما يتم نقل النساء احلوامل على وشك الوالدة

إىل درجة أن  داألسرة حمدوأحسن حال من قاعات العالج فعدد  اجلامعي سعادنة عبد النور واليت ال تعترب
اخلدمات املقدمة بالرغم من اهودات املبذولة من طرف القائمني عليه، كما أنه  ذلك أثر سلبا على نوعية

املصحات  ن وجد متأخرة يف جمالبالتذكري أن والية سطيف األوىل وطنيا من حيث تعداد السكا جيدر
منهم  227طبيبا خمتصا و 358والعيادات اخلاصة فعددها ال يتعدى سبع عيادات بالرغم من أا تتوفر على 

اخلاص، كما أن التأطري الطيب ال يتعدى  منهم يف القطاع 330طبيب عام،  600يشتغلون يف القطاع اخلاص و
فكل هذه .شبه طيب 2714أستاذا حماضرا يؤطرون  93عدد احملاضرين  أساتذة يف الطب ليبلغ 8أطباء منهم  107

و نقص وأصبح ال تليب حاجيات املؤشرات تربز أن اخلدمة العمومية لقطاع الصحة تعاين من ضعف 
السكان و أن نقص احلاد نسجله خاصة يف البلديات اجلبلية الشمالية حمل الدراسة  ، وقد الحظنا هذا من 

  .يدانية و املعطيات اإلحصائية يف جمال التأطري الصحي اهليكلي و البشري خالل املعاينة امل

  اهلياكل الصحية و درجة تأطريها :  1- 3- 3

قطاع الصحة مرتبط ارتباطا وثيقا بوفرة و نوعية اهلياكل القاعدية األساسية من مستشفيات و مراكز  تطور
و املعدات املختلفة ،ألن توفر اهليكل دون توفر  باإلضافة إىل التجهيزاتصحية و عيادات متعددة اخلدمات 

  .التجهيزات أو التأطري البشري ال يعين شيئا

  منطقة الدراسة تاهلياكل الصحية و توزيعها على بلديا        33:جدول     
  صيدليات  قاعة عالج  مركز صحي  عيادة أمومة  تاخلدما.م.ع  مستشفى  اهلياكل الصحية

  06  03  -  01  01  01  عني الكبرية
  01  01  -  -  -  -  دهامشة

  01  03  -  -  -  -  أوالد عدوان
  03  03  01  01  -  -  عموشة

  02  03  01  -  -  -  تزي نبشار
  -  01    -  -  -  واد البارد

 -  14  02  02  01  01  الدراسة/م

    198  55  27  17  08  الوالية/م

  2003مديرية الصحــة : صدر امل                                                                      
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 19خریطة : 

  

 25: خريطـة
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  التغطية الصحية من حيث اهلياكل الصحية  34:جدول

  سرير لكل  اهلياكل الصحية
  ن/1000

  عيادة متعددة
  نسمة/لكل 

  مركز صحي
  نسمة/لكل

  قاعة عالج 
  الدائرة  نسمة/لكل

  6132  -  55187  3  عني الكبرية
  3695  22169  -  0.3  عموشة

  2003مديرية الصحة : املصدر                                                    
فإن منطقة الدراسـة حتتوي على مستشفى واحد بعني  24 خلريطةوا 34و33 نياجلدول معطيات من خالل

يات و الدوائر الكبرية يشمل خمتلف التخصصات و اجلراحة العامة و يقدم خدماته اإلستشفائية ملرضى البلد
سرير مما جيعله غري كاف ملتطلبات سكان منطقة الدراسة خاصة أمام تدفق الكثري  166ااورة و حيتوي على 

من املرضى من البلديات ااورة و حىت من مدينة سطيف ، كما حتتوي عني الكبرية على املستشفى القدمي 
أما بالنسبة للمراكز الصحية فهي . ددة اخلدمات سرير ، و عيادة متع 30ـاملختص يف األمراض الصدرية ب

تنتشر يف بعض بلديات الدراسة خاصة يف تزي نبشار و عموشة هذا األخري الذي يقدم خدمات متعددة 
منها قاعة للتوليد  و تقدم خدمات متعددة أمام غياب اهلياكل الصحية الضرورية أألخرى ، ويقدم خدماته 

واد البارد و تزي نبشار اليت تعاين من قلة اهلياكل الصحية املتعددة اخلدمات  لسكان البلديات ااورة مثل 
و تنتشر قاعات العالج يف البلديات املعزولة و املهمشة مثل واد البارد و دهامشة و أوالد عدوان ،يف انتظار 

ق يعنون من أن تشملها التنمية و تستفيد من مشاريع صحية يف املستقبل القريب يبقى سكان هذه املناط
اآلثار السلبية لقلة أو النعدام هذه املرافق مما يؤثر ذلك على وضعهم الصحي من جهة و عناء التنقل إىل 
البلديات ااورة اليت تتوفر على بعض املرافق الصحية لعلهم حيصلون على خدمات صحية ختفف عليهم 

لفيئات من الشباب و الشيوخ و النساء أثناء هذه املعاناة ، وختفف ظاهرة تزايد الوفيات اليت متس خمتلف ا
الوالدة ، حبيث الزلن يف املناطق املهمشة  و املعزولة يوضعن أطفاهلن يف البيوت بالطرق التقليدية لصعوبة 
التنقل إىل املستشفى الوحيد يف عني الكبرية أو مركز األمومة يف عموشة  لبعد املسافة و انعدام وسائل النقل 

  .لك و الطرقات و صعوبة املسا
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  التجهيزات الصحيــة 06  مصفوفة
أوالد   تزي نبشار   عموشة  عني الكبرية  

  عدوان
  واد البارد  دهامشـة

              ة عالجــقاع
              مركز صحــي
              عيادة طب العام
              عيادة طب أسنان

              يةــصيدل
              أمومة و طفولة
              مستشفـى

  املستوى الثالث   املستـوى الثـاين  املستـوى الثالث   املستــوى 
  2003معطيات مديرية الصحــة :  املصدر                                                                    

، فإننا نالحظ  كل الصحية و درجة التأطري الصحيااخلاصة باهلي اإلحصائيةمن خالل حتليلنا للمعطيات 
وازن حقيقي يف جمال اهليكل الصحية من حيث خدماا و توزيعها على خمتلف البلديات ، حبيث ت اختالل

نالحظ ضعف القطاع الصحي يف البلديات املهمشة املعروفة مثل واد البارد و تزي نبشار و الدهامشة بينما 
اإلطار فقد قسمنا  ويف هذا،البلديات مثل بلدية عني الكبرية  جيايب هلذا القطاع يف بعضإنالحظ تطور 

  :مستويات و هي 3بلديات الدراسة يف اال الصحي إىل 
  :املستوى األول - أ
و .للفحوصات العامـة  طبيب البلديات األكثر حرمانا يف اال الصحي حتتوي فقط قاعات عالج أويل 

   .تشمل دهامشة و واد البارد
  : املستوى الثاين-ب
ددة  اخلدمـات ، مع توفر عيادات خاصة للطب العام و جراحة بلديات حتتوي على مراكز صحية متع 

  .األسنان و صيدليات و تشمل تزي نبشار و أوالد عدوان
  :املستـوى الثالث- ج
و مستشفى متعدد  ةعيادة لألمومبلديات حتتوي على معظم التجهيزات و اهلياكل الصحية السابقة مع  

  .ة و عموشـةاالختصاصات و اجلراحة العامة تشمل عني الكبري
مستويات  فإن عني الكبرية تعترب البلدية  3و من خالل مصفوفة التجهيزات الصحية اليت تتكون من 

 الوحيدة األوفر حظا يف جمال التجهيز الصحي مث تأيت عموشة و تزي نبشار يف الرتبة الثانية ، و تبقى واد
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و عموما فإن عني .خلف الكبري يف اال الصحيالبارد و دهامشة يف الرتبة األخرية اليت تبقى تعاين من الت
و هذا يربز  1000سرير لكل  0.3ن بينما  عموشة 1000أسرة لكل3حبيث يقدر معدل األسرة  حمظوظةالكبرية 

  ن 1000سرير لكل  1.7بـ  العجز الكبري يف هذه األخرية عندما يقارن باملعدل الوطين املقدر
  :1 التأطري البشري لقطاع الصحة:2- 3- 3

 ن الطاقم البشري مبختلف مهامه و ختصصاته و املتمثل ف البشري يف اال الصحي  التأطرييقصد 
اليت تساهم يف تقدمي اخلدمات  ،وااملختلفة من حيث عددهم  و نوعية التأطري املقدم اإلطارات الصحية 

يزات و اهلياكل فقط من حيث وفرة التجه ال تكونإن اخلدمات الصحية . الصحية املتنوعـة للسكان
بل من خالل توفر هذا الطاقم البشري يف خمتلف مواقعه ، سواء من حيث التسيري ، الصحية فحسب 
كاألطباء  ، أو من حيث الطاقم الصحي الذي له عالقة مباشرة مع املريض ، تسيريه اإلداري و حسن

 اإلمكاناتمدى كفاية  إبرازو من خالل هذا ميكن  العامون و املتخصصون ،و اجلراحون  واملمرضني
، و هل هي يف املستوى أو تعاين البشرية الصحية ونوعية اخلدمات الصحية املختلفة اليت تقدمها للسكان  

  .  من النقص و العجز أو التقصري و سوء التسيري
ا  ضعيففإن التأطري البشري يعترباملستقاة من مديرية الصحة  اإلحصائيةو املعطيات  خالل التحقيقات امليدانية

و باخلصوص يف البلديات مثل واد البارد و دهامشة و  و املهمشة يف البلديات املعزولةعلى العموم خاصة 
عزوف الكثري من األطباء و املمرضني العمل يف هذه البلديات ملوقعها املعزول و صعوبة النقل و يعود ذلك ل

إضافة إىل الصحية من حيث التجهيز  إىل ضعف اهلياكل ةباإلضافظروف االستقرار يف هذه البلديات 
نعكاساا قائمة إىل حد ااملشاكل األمنية اليت عاشتها هذه البلديات يف السنوات العشرة املاضية و اليت الزال 

،كل هذا ساهم يف ضعف أداء قطاع الصحة باملناطق اجلبلية و الريفية املهمشة و املعزولة و زاد من الساعة
ول إىل اخلدمة الصحية و جعلته يتنقل ملسافات كبرية للحصول على هذه اخلدمة يف املواطن يف الوص ةمعانا

  .صحية و عيادات متخصصة عمومية و خاصة البلديات ااورة اليت تتوفر على املراكز 
  
  
  
  
 

                                                        
  األطباء العامون و اخلاصون ، اجلراحون، الشبه الطيب ، الصيادلة ، : يتمثل يف العنصر البشري املوجه للخدمة الصحية مبختلف ختصصاته مثل : التأطري الصحي البشري  - 1

 .ملستشفيات بإلضافة إاىل الطاقم اإلداري و العمال يف املراكز الصحيية و ا   



 153

  نوع التأطري البشري لقطاع الصحة و توزيعه على بلديات الدراسة. 53:جدول
التأطري 
  البشري

  صيادلة  شبه طيب  جراحة األسنان  ء أخصائيونأطبا  أطباء عامون

  عام  خاص  عام  خاص  عام   خاص  عام   البلديات
  

  خاص  عام  خاص

  06  -  -  122  -  04    04  04  21  عني الكبرية

  -  -  -  09  -  -  -  -   01  05  دهامشة

  1  -  -  12  -  -  -  -  04  03  أوالد عدوان

  03  -  -  88  03  01  -  -  05  03  عموشة

  -  -  -  14  02  01  -  -  03  02  تزي نبشار

  -  -  -  04  -  -  -  -  -  01  واد البارد

  10  -   -  333  05  06  -  04  17  35  الدراسة/م/م

  209  02  54  2209  168  100  189  41  279  309  الوالية/م
  حتقيقات ميدانية+2003مديرية الصحـة : املصدر                                                        

  :ميكن تسجيل املالحظات التالية  35 دول اجل معطيات فمن خالل
  .نقص معترب يف التأطري البشري عموما يف خمتلف املؤسسات الصحية املتواجدة -        
اختالل التوازن يف توزيع التأطري البشري بني بلديات منطقة الدراسة ، حبيث املالحظ تفضيل هذه  -

وفر السكن والنقل  ، و عدم االلتحاق اإلطارات لبعض البلديات لوجود بعض احلوافز خاصة ت
  .بالبلديات املهمشة و املعزولة لظروفها الصعبة 

تعترب بلدية عني الكبرية األوفر حظا يف جمال التأطري البشري خاصة يف عدد األطباء مبختلف  -
 .األسنان و الصيدلة  جلراحةختصصام يف  القطاع العام و كذا بالنسبة 

حي يف خمتلف اخلدمات الصحية من أطباء و صيادلة و شبه طيب يف دائرة نقص فادح يف التأطري الص -
 - .عموشة و البلديات التابعة ، خاصة تزي نبشار و واد البارد 

انعدام التأطري البشري يف جمال الصحة املتخصصة سواء بالنسبة للقطاع العام أو اخلاص ، خاصة يف  -
اجلهاز العظمي و غريها من التخصصات ،  بعض التخصصات مثل طب العيون ، األذن و احلنجرة

 .، باإلضافة إىل ضعف معترب يف جمال التحاليل الطبية املتخصصة
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  مؤشر التغطية الصحية:3- 3- 3
، و ختتلف اخلدمات الصحية املقدمة للسكانو نوعية  يقصد مبؤشر التغطية الصحية درجة و مستوى

   .اهلياكل الصحية التأطري البشري و درجة لى ويعتمد التغطية الصحية  ع باختالف عدد السكان و
  :1ري البشريطالتأ ثحي مؤشر التغطية من-أ

تعاين الكثري من البلديات اجلبلية املعزولة من ضعف التأطري البشري مما يِؤدي بدون شك ضعف مؤشر 
واد البارد  التغطية الصحية و يعود هذا الضعف الذي قد يكون كارثيا خاصة يف املناطق األكثر عزلة مثل

حيث نالحظ  عدم استقرار الطاقم الصحي ، بسبب الظروف الصعبة اليت تعيشها هذه املناطق سواء 
الطبيعية أو قلة املرافق اخلدماتية الضرورية كالنقل و السكن أو التحفيز املادي من أجل جذب اإلطارات 

طلبات السكان املختلفة ، و قدرة الصحية ملت اهلياكليقصد مدى تغطية . الصحية للعمل يف هذه املناطق
خمتلف اهلياكل و التأطري البشري تقدمي اخلدمات الصحية لكل مواطن يف ظروف عادية و معقولة ، دون 

  .أخرى  اجتاهاتجلوء السكان إىل 
  :من حيث التأطري البشري مؤشرات التغطية الصحيـة. 63:جدول 

  جراح أسنان  نسمة/طبيب   املؤشر
  نسمة/لكل

  /صيديل لكل
  نسمة

  إطارشبه طيب
  الدائرة  نسمة/لكل

  386  9198  4882  1283  عني الكبرية
  418  1085  6334  3167  عموشـة

                                                                                           
كبري يف دائرة عموشة حبيث بشكل  يظهرالبشري  التأطريأن نقص ، 36املالحظ من خالل معطيات اجلدول -

أن البلديات التابعة هلا متتاز بقوا البشرية و ضعف واضح يف التأطري الصحي  خاصة يف عدد األطباء حبيث 
لكل /نسمة 1282تعاين من نقص كبري أي  نسمة لكل طبيب مقارنة مع عني الكبرية اليت ال 3167نسجل 

لكل حوايل ) 1(نة بعدد السكان أي صيدلية طبيب و نالحظ نقص كبري يف عدد  الصيادلة مقار
نالحظ افتقار بعض البلديات  ن إذ10000لكل  2ل الوطين داملع أن نسمة و يعترب كعجز كبري حبيث10000

بعيد عن  وهو 0.02يقدر بـ حبيث أن معدل التأطري البشريللصيدليات خاصة دهامشة و واد البارد و هذا 
يطرح إشكال ضرورة تنقل السكان إىل البلديات اليت تتوفر على سمة  ن1000لكل  0.1املعدل الوطين و هو 

                                                        
  لعدد السكان   ةهو معيار يعتمد لتحديد مستوى التغطية الصحية من حيث اإلطارات الصحية و الشبه الطبية بالنسب: مؤشر التغطية الصحية الشرية  1- 1

 نسمة 1000عدد األطباء لكل : مثال                                    
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يقارب بعض املناطق  ذات الطابع السهلي لوالية سطيف مثل العلمة الذي يصل  هوو  ن 1283 صيدليات
 .ن و بلدية سطيف 1994ن و عني وملان 1615طبيب لكل 

و التأطري البشري  مبختلف  املختلفة إن تفحصنا و دراستنا لواقع التأطري الصحي من حيث اهلياكل   
ختصصاته هو العجز املالحظ يف هذا اال ، الناتج عن نقص يف اهلياكل الصحية  يف املناطق و البلديات 

املتوفرة يف مراكز  الدوائر مثل عموشة و عني الكبرية يف  لكاهليااملعزولة و املهمشة و عدم قدرت  اجلبلية
برية ، كما يالحظ العجز  يف التأطري البشري خاصة األطباء  خاصة األخصائيون استيعاب القوة البشرية الك

و الصيادلة مما جيرب يف الكثري من تنقل املواطنني اىل مدينة سطيف ألجراء العمليات اجلراحية أو الفحوصات 
  . اليت تفتقر إليها هذه املناطق اخلاصة
  لهياكل الصحيةل التغطية مؤشر - ج

نوع اهلياكل الصحية املتوفرة و مدى و مدى مالئمتها و حتقيقها ملتطلبات السكان     يقصد ا حجم و 
  :باهلياكل الصحية نستنتج مايلي نياخلاص  37و 33 نيجدوللحتليلنا ل خاللالصحية  و من 

استفادة من مشاريع يف جمال الصحة و من خالل إجناز قد املؤشر إجيايب يف عني الكبرية باعتبارها  -
  .الدائرة التابعة بلدياتمنه ال تحيتوي على العديد من التخصصات و استفاد مستشفى

كل الصحية يف بلديات دائرة عموشة  يف جمال عدد األسرة اضعف معترب يف جمال التجهيز و اهلي -
نسمة  22169نسمة و املالحظ تزايد الضغط على املراكز الصحية أي حوايل 1000لكل  0.3

تلبية كل متطلبات السكان الصحية خاصة  التركزعدم قدرت  إىل للمركز الصحي و هذا يؤدي
 .و تراجع دعم الدولـة هلذا القطاع احلساس  اإلمكاناتأمام قلة 

االجتماعية خاصة على مستوى هذه  الفئاتو بروز القطاع اخلاص كبديل ، لكنه غري موجه لكل  -
 .املناطق اليت متتاز بوضع اجتماعي متدهور للغاية

  التغطية الصحية من حيث اهلياكل الصحية مؤشر               :73لاجلدو
  سرير لكل  هلياكل الصحية

  ن/1000
  عيدادة متعددة

  نسمة/لكل 
  مركز صحي

  نسمة/لكل
  قاعة عالج 

  الدائرة  نسمة/لكل
  6132  -  55187  3  عني الكبرية

  3695  22169  -  0.3  عموشة
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  :خالصة 

 اهلياكل سواء من حيث التأطري البشري أوتزال والية سطيف بعيدة كل البعد عن املعدل الوطين ال 
مستوى الوطن  الصحية إىل درجة أنه جيب مضاعفة اجلهود وبناء ضعف ما تتوفر عليه ثاين والية على

حبكم أن والية سطيف تعترب كذلك ثاين  ت الصحية للوصول فقط إىل املعدل الوطينمن حيث املنشآ
والية من حيث السكان بعد اجلزائر العاصمة ، وهلذا فإن الوضع الصحي متدهور و مريض فالنقص 

سلبا على  بأكثر جدية لو أن استمرار هذا الضعف أصبح يؤثر للوقوف أمام هذه الوضعية فادح ويدعو
التنقل مثل ما يعنيه سكان املناطق اجلبلية و  ةمعانابصورة جيدة و دون طنني والتكفل م صحة املوا

 .الريفية املعزولة و احملرومة من اخلدمات الصحية الضرورية

و من خالل إطالعنا على وضع الصحة يف منطقة الدراسة فقد وجدنا أنه يعكس الوضع املأسوي و 
تعاين من ضعف معترب الوالية عموما ، فمنطقة الدراسة عموما  املتردي الذي يعاين منه القطاع يف

للتجهيز الصحي ، وخباصة البلديات اجلبلية املعزولة اليت تأثرت بعوائقها الطبيعية من جهة و بالتهميش 
والظروف األمنية  الصعبة خالل التسعينات  فتعرض القطاع الصحي للتهميش كباقي القطاعات 

و  ةسلبا على الواقع الصحي للسكان  و خباصة املناطق الريفية و اجلبلية املعزول مما أثر  ياألخرى الصح
فأمام هذا الوضع يبقى املواطن بعيد عن الوصول إىل اخلدمات الصحية املختلفـة كما تستمر .احملرومة

حية معاناته من التنقالت اململة و املكلفة للوصول ملختلف اخلدمات الصحية ، كما تبقى املراكز الص
  .  القليلة و املستشفى الوحيد يعاين من الضغط الكبري مما يؤثر سلبا على أدائه
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 :شبكة املاء و الكهرباء و الغاز- 4- 3

ال ميكن احلديث عن التنمية االجتماعية دون تنمية لقطاع حساس و استراتيجي هام ملا يكتسيه من أمهية  
جتماعيـة ، كما أنه يعترب من املؤشرات اهلامة يف حتديد درجة كبرية يف حتقيق التنمية االقتصادية و اال

و نظرا ألمهية هذا القطاع ، فقد أولت الدولة اهتماما .التخلف و املستوى املعيشي و االجتماعي للسكان 
خاصا يف خططها التنموية لتطوير هذا القطاع من أجل احلفاظ على توازنات التوزيع السكاين بني الريف و 

ة ،و مواجهة ظاهرة  الرتوح الريفي الذي يثقل كاهل املدن و املراكز ، ويف هذا اإلطار فقد رصدت املدين
  ر الكهرباء و املاء للجميع االوالية ميزانية مالية معتربة ووجهت لتمويل مشاريع كربى يف جمال لتجسيد شع

  : مياه الشرب:  1- 4- 3
يف جمال التنمية االجتماعية و االقتصادية و انطالقا من  املاء عنصر أساسي للحياة ، فهو يلعب دورا فعاال 

هذا فقد شهد هذا القطاع تنمية غري مسبوقة ،وذلك من أجل التخفيف على السكان و حمو آثار التخلف و 
العجز الواضح الذي شهدته بعض البلديات يف جمال توفري املياه الصاحلة للشرب لسكاا مما زاد يف معاناة 

ول دو انطالقا من اجل.يلهم للهجرة حنو املراكز احلضرية و املناطق اليت تتوفر يف هذه اخلدمة السكان و تفض
 69.540ش منها /م184.231بأس ا إذ تقدر بـ فإننا نالحظ بأن منطقة الدراسـة حتتوي على شبكة ال 38
لتوزيع بنحو للتوصيل بني اآلبار و املنابع إىل خزانات التوزيع ، كما يقدر طول شبكة ا ش/متر

 % 84.85بـ الدراسة املقدرأما فيما خيص درجة التغطية فاملالحظ هو أن معدل منطقة .ش  /متر114.691
و هي نسبة معتربة ، أما فيما خيص نصيب كل شخص من املياه  %84املعدل الوالئي املقدر بـ أكرب من

للشخص و املعدل /ل93املقدر بـللشخص و هو أقل من املعدل الوالئي /ل91.16الشروب فقد قدر املعدل 
قائمة بني خمتلف البلديات فسكان عني الكبرية أوفر حظا من  الفوارقش ، وتبقى /ل98الوطين الذي يقرب 

للشخص ، كما /ترل74و7باقي البلديات و نالحظ أن بلدية تزي نبشار واد البارد تعاين من نقص للتمويل 
يتطلب عناء كبري 1)لوصول للماء( القرى و املداشر حبيث أن نالحظ بأن املعاناة تكون أكرب يف األرياف يف

و قطع مسافات طويلة للحصول عليه ، ورمبا ليس باألمر السهل أثناء فصل الصيف بسبب اجلفاف و 
 %60باملاء تكون أقل من  التموين و هلذا فإن نسبة الينابيعتناقص كمية املياه اجلوفية  و جفاف بعض 

واد البارد و تزي  مشايت تربز مشكلة الندرة يف املياه الشروب يف  و،فقط  ترل50ونصيب الفرد يف حدود 
                                                        

  .الوصول للماء اآلمن يف أصر وقت وبأقل عناء ممكن WHOحدة هو حسب تصنيف األمم املت:الوصول للماء 1
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 املراكز بالرغم من أا تنام على أكرب و أهم ثروة من املياه اجلوفية و هي اليت متول نبشار و الدهامشة 
جزءكبري  و الكربى ، حبيث متون الدهامشة عني الكبرية كما متون واد البارد كل من مركز بلدية عموشة

  .مدينة سطيف  من مركز 
  التزويد باملياه الصاحلة للشرب                               38:جدول 
  نصيب الفرد  ³م/  خزانات املياه      ش. م/طول الشبكة   البلديات

  شخص/لتر
  نسبة التغطية

  قدرة التخزين  العدد  التوزيع  وصيلتال %       

  90  148  250 .11  07  32.764  33.130  عني الكبرية

  90.11  75  950  06  21.073  9.700  هامشةدال

  91  67  450  03  9.218  4.030  أوالد عدوان

  85  82  2.250  07  17.961  5.580  عموشة

  79  78  750  06  24.675  11.000  تزي نبشار 

  74  97  550  05  9.000  6.100  واد البارد

  84.85  91.16  16.200  34  114.691  69.540  منطقة الدراسة/مج

  84  93  182.570  433  1.776.221  855.420  الواليــة/ مج
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نصیب الفرد من ماء الشرب

93

148

75
67

82 78
97

91,16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

عین الكبیرة  الھامشة  أوالد عدوان  عموشة  تزي نبشار    واد البارد  معدل م / الدراسة معدل الوالیة 

لتر / للفرد 

  
  
  
  الكهرباء - 2- 4- 3

تنا اليومية فهي تكتسي أمهية كبرية لكوا مظهرا من مظاهر الرفاهية اأصبحت الكهرباء ضرورة يف حي
القتصادية ، ويف هذا اإلطار فإن خمططات التنموية للحياة العصرية ، كما تتوقف عليها العديد من األنشطة ا

من خالل مشروع اإلنارة الريفية  تللدولة أعطت أمهية لتطوير هذا القطاع احلساس خالل اية الثمانينيا
اليت عنت من الظالم يف عهد اجلزائر املستقلة و  مبداشره وقراهاليت جنحت إىل حد كبري يف إنارة الريف 

 %97.77فإن نسبة التغطية يف جمال الكهرباء قد بلغت يف منطقة الدراسة نسبة  39 حسب معطيات اجلدول
فقد استفادت املناطق الريفية يف معظم البلديات من مشروع اإلنارة لكن بعد   %98.77أما املعدل الوالئي 

ذه املناطق أن هاجرها معظم السكان للظروف األمنية و االقتصادية و االجتماعية القاسية اليت عاشتها ه
خالل مرحلة التسعينيات رغم أننا نالحظ خالل السنوات األخرية العودة احملتشمة للسكان لقراهم بعد 

  .عودة األمن تدرجييا لبعض املناطق 
  
  
  

 33:شكل نصيب الفرد من ماء الشرب     

أجنز الشكل وفق مغطيات إحصائية ملديري التخطيط و التهيئة احلضرية 
FPAT 
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  التزويد بالكهرباء و الغاز                93: جدول        

  
 GPLاستهالك الغاز املميع 

  
 التغطية بالغاز

  
 باءالتغطية بالكهر

 النوع 

  االستهالك
 )قارورة(

  البلديات نقاط البيع

  عني الكبرية 99.80 71.03 03 120.227

  ةالدهامش 97.87 - 03 18.695

  أوالد عدوان 97.59 60.78 04 52.651

  عموشة 96.27 - 01 78.290

  تزي نبشار  98.28  02 44.992

  واد البارد 96.82 - 01 65.98

  منطقة الدراسة/مج 97.77 21.96 14 321.453

  الواليــة/ مج 98.77 39.80 280 4.904.621

 
   DPATو التهيئة العمرانية  طمديرية التخطي: صدر ملا                                                                     

  
   شبكة الغاز -3- 4- 3

حلياة املواطن من جهة ولنشاطه االقتصادي من  يعترب الغاز املميع و الطبيعي من موارد الطاقة  الضرورية
جهة ثانية ، وقد بذلت جمهودات لتوسيع هذه الشبكة لتشمل معظم البلديات يف والية سطيف حبيث 

بينما منطقة الدراسة ال تتجاوز  %39.8نالحظ أن نسبة التغطية الوالئية ضعيفة نوعا حبيث ال تتجاوز 
بلديات اليت استفادت من الغاز الطبيعي و هي عني الكبرية يف  6ل حبيث هناك بلديتني فقط من أص 21.96%

وذا يبقى السكان يف  البلديات احملرومة من هذه املادة  2005اية الثمانينيات و أوالد عدوان يف اية 
ادة اليومية  أما نقاط البيع القليلة ، وكثريا ما يكون النقص الفادح هلذه املوابري يعانون من مشاكل الط

املرتلية اليومية فهي  تلالستخداما خاصة حبلول فصل الشتاء حبيث يزداد الطلب عليها لكوا مادة أساسية
  .للتدفئة و العمل املرتيل اآلخر مادة أساسية 
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  الواقع االقتصادي التخلف و:          عالمحور الراب     
  . ر بلديات على حساب أخرى، وضعف في األداء و تطواألنشطـةتنوع  االقتصادي بين الواقع

إن دراسة الواقع االقتصادي لبلديات منطقة الدراسة ، سيمكننا  من حتديد اخلصائص االقتصادية اليت متيز 
االقتصاديــة هلذا اإلقليم من جهـة،كما أنه  اإلمكاناتاملناطق اجلبلية  كما ميكننا من الوقوف على 
صلته ، و مما الشك فيه أن العوامل الطبيعية  و اإلرادة البشرية  ميكننا من حتديد املستوى االقتصادي الذي و

من قبل الدولـة هي العنصر املتحكم يف حقيقة الوضع االقتصادي هلذه  ة، و السياسة التنموية املنتهج
املناطق ، اليت متتاز مبعطيات طبيعية و اقتصادية أقل حتفيزا مقارنة مبا هو موجود يف املناطق األخرى ذات 

و بشرية ،  ةلطابع السهلي خاصة يف جمال الزراعـة ، رغم ذلك أن منطقة الدراسة متتاز مبؤهالت طبيعيا
تؤهلها لتحقيق التنمية بأبعادها االقتصادية و االجتماعية ، كما أن هذه الظروف الطبيعية الصعبة يف كثريا 

ق التنمية االقتصادية و االجتماعية و جتاوزها ، و حتقي التأقلممن األحيان قد فرضت على السكان بضرورة 
إن غياب التوازن اجلهوي يف جمال . املختلفة املشاكل اليت تواجه القطاعات االقتصادية العراقيلكل  مرغ

توازن يف اال التنموي، و  الأالتنمية االقتصادية على املستويني الوطين و احمللي ، يطرح بشدة ظاهرة 
لواضح  للمناطق اجلبلية يف جماالت التنمية االقتصادية و االجتماعيـة مما املالحظ بدون شك هو التهميش ا

الذين يعانون من تفشي البطالة ، كما ،أثر سلبا على الواقع االجتماعي للسكان  على مستوى هذه املناطق 
سطيف ، تفرض عليهم الظروف االجتماعية اهلجرة من أجل  للعمل يف املدن ااورة أو باجتاه مقر الوالية 

أن الظاهرة اليت متيز النشاط االقتصادي يف البلديات .و هذا يزيد من معاناة السكان يف التنقل و مشاكله 
مما أدى إىل بروز فارق  تالبلديااملدروسة هي ظاهرة الالتوازن ، و عدم مشولية مشاريع التنمية ملختلف 

التنمية املتخذة  إستراتيجيةعدة ، و تبقى  خارقة يف هذا اال و تطو بلديات على حساب أخرى ، ألسباب
من قبل الدولة العامل األساسي يف هذا االختالل التنموي و استمرا التخلف و التهميش يف معظم البلديات 

لطابع اجلبلي حبيث نالحظ غياب واضح لتدخل الدولة يف جمال التنمية،و قد مسحت اإلصالحات  ذات
بربوز القطاع اخلاص بقوة،و استثمر يف خمتلف ااالت خاصة الصناعية االقتصادية خالل مرحلة التسعينات 

خاصة األكثر و التجارية  ، حماوال بذلك حمو مظاهر الركود االقتصادي الذي خيم على معظم البلديات 
 تواجهاحملور التعرض للواقع االقتصادي و املعيقات املختلفة اليت  اهذ يفعزلة و ميشا ، وسوف حناول 

 عامة و البلديات اجلبلية املهمشة خاصةنمية يف منطقة الدراسة الت
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:  
  : الزراعـي القطاع:1- 4

  .  ضعيفة و إنتاج مرهون بالظروف الطبيعيةبعليــة معاشية ذات مردودية زراعة 
بلي الطابع اجل مالزراعة من األنشطة االقتصادية اليت متت ممارستها من قبل السكان يف هذه املناطق ، فبالرغ

و قلة الطابع السهلي الذي مييز طبوغرافية معظم البلديات، إال أن سكان هذه املناطق كثفوا من استغالل 
األراضي السهلية املتوفرة اليت كانت يف معظمها أراضي للمعمرين مث حتولت للدولة بعد اإلصالحات 

استمر سكان املناطق اجلبلية يف  ، و1972و الثورة الزراعية  1963الزراعية املختلف مثل التسيري الذايت 
استغالل األراضي اجلبلية رغم مردودها البسيط و صعوبة زراعتها ،من خالل استصالحها و اعتمادهم على 
الطرق التقليدية ، و هي يف معظمها زراعات بعلية معاشية ، باستثناء بعض املناطق اليت بدأت يف انتهاج 

الزراعة النشاط األساسي للكثري من السكان و هذا رغم التوجه احلايل و تبقى .الطرق احلديثة يف هذا اال 
و سوف حناول من خالل هذه الدراسة حتليل .حنو القطاعات األخرى خاصة الصناعة و األشغال و التجارة 

يف جمال  هذا القطاعالواقع الزراعي هلذه البلديات من خالل حتديد أنواع احملاصيل الزراعيــة و أمهية 
  غيل و املردود االقتصادي عموما ، خاصة فيما خيص االكتفاء الذايتالتش

  اإلنتاجيةامللكية العقارية و الوحدات  :1- 4-1
    .بنية عقارية متنوعة بين الملكية الفردية و المستثمرات الفرديـة و الجماعية 
ية األخرية ، حبيث عرفت منطقة الدراسة على غرار اجلزائر ككل تغريات جذرية خالل اإلصالحات الزراع 

زالت الثورة الزراعية و التعاونيات االشتراكية و املسرية ذاتيا لتفسح اال إىل نظام جديد و يتمثل يف 
املستثمرات الفالحية الفردية و اجلماعية و قد أثر ذلك على البنية العقارية عموما ، لكن يبقى القطاع 

عية سواء كان على شكل الوحدات الزراعية ذات امللكية الزرا آللةلاخلاص هو العنصر الفاعل و املسري 
و قد .الفردية أو من خالل املستثمرات الفالحية اخلاصة و اجلماعية اليت كانت تابعة للدولة يف النظام القدمي 

فسح هذا اإلصالح إىل إعطاء هامش كبري من احلرية و التصرف للفرد أو اجلماعة يف جمال التنظيم الزراعي 
اج ، كما مسح حبصول الفالحني على دعم مايل مادي و تقين من أجل النهوض بالقطاع الزراعي و اإلنت

الزراعية خاصة  و لو يف بعض احملاصيل نسيب كما و نوعا و حماولة الوصول إىل غاية حتقيق االكتفاء الذايت
إلنتاجية نربز جدول استخدام األرض و الوحدات ا تمن خالل حتليل معطيا و.ذات االستهالك الواسع 

  : اخلصائص التالية
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مزرعة خاصة و هي على شكل قطع زراعية صغرية  3007ارتفاع عدد امللكيات الفردية حبيث تقدر ب* 
ميارس فيها الفالحون نشاطات زراعية متنوعة حبوب ، خضروات ، أشجار مثمرة و تربية املاشية و يعترب 

 853البلديات خاصة يف عموشة حبيث يقدر العدد بـ هذا النمط من االستغالل األكثر سوادا يف خمتلف
بينما ينخفض   ،%97.56وحدة أي بنسبة  3082 أصلوحدة من  3007ملكية ويقدر عدد امللكيات الفردية

  .ملكية ناتج ذلك النتشار املستثمرات اجلماعية و الفردية  274يف أوالد عدوان إىل حوايل 
يف ة على شكل مزارع كانت تابعة للثورة الزراعية و التسيري الذايت انتشار املستثمرات الفردية و اجلماعي* 

  . د عدوان و عموشة و قلة هذه املستثمرات كما هو يف عني الكبرية ن تزي نبشار و الدهامشةأوال
  

  ملكية األراضي و نوع االستغالل                      40: جدول 
  مستثمرات  مزارع منوذجية  النوع

  مجاعية
  اموع  أخرى  ملكيات فردية  ت فرديةمستثمرا

  البلديات
  عني الكبرية

- 1 1 328 - 330 
  أوالد عدوان

- 6 17 274 - 297 
  دهامشة

- 6 7 597 - 610 
  عموشة 

- 12 20 853 - 885 
  تزي نبشار

- 2 3 533 - 538 
  واد البارد

- - - 422 - 422 
  الدراسة/ م

00 27 48 3007 00 3082 

  يةمج الوال
5 520 941 40,751 83 42,302 

  2004مديرية الفالحة : املصدر                                                                                                                               
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ھكتار

عین الكبیرة أوالد عدوان دھامشة عموشة   تزي نبشار واد البارد

مستثمرات 
جماعیة   
مستثمرات 
فردیة 
ملكیات فردیة 

  
  
  الزراعةيف طبيعة استغالل األراضي  - 2- 4-1
الزراعية املنتهجة  التقاليدعديدة منها على اخلصوص  معطياتخيضع استخدام األرض يف النشاط الزراعي   

و املناخية و التوجه الزراعي املنتهج من قبل الدولة و  ةالتضاريسييف املنطقة فضال عن تأثري العوامل الطبيعية 
  .     الذي تفرضه املعطيات االقتصادية العامـة 

  2005-2004الفالحياملساحة الزراعية للموسم           41:ولجد
  

  النوع    
أراضي 
ه/مستغلة  

أراضي 
ه/مسقية  

أراضي 
ه/بور  

أراضي زراعية 
ه/منتجةغري   

 ةاملساحة الصاحل
ه/للزراعة  

األراضي نسبة 
 املستغلة

 عدد العمال 
 يف الزراعة 
 

 مؤشر
عامل/هكتار  

  عني الكبرية
2,953 112 786 945 4684 63.04  235 16.4  

  أوالد عدوان
2,266 21 60 120 2446 92.64  176 13.9  

  دهامشة
3,662 377 2,205 808 6675 54.86  54 123  

  عموشة
5,444 20.5 1,252 1,766 8462 64.33  183 46.2  

  تزي نبشار
2,529 20 1,500 1,934 5963 42.41  298 20  

  واد البارد
806 12 2,000 500 3306 24.37  12 275  

  اموع
17660 562.5 7803 6073 

31536  55.99  958 32.91  

  جمموع الوالية
360,890 18,499 57,879 41,258 

478625  
  
  
  

    75.40  23400  20.45  

  2004مديرية الفالحة: ملصدر ا      هكتار                                                              : الوحدة                                           

 34:شكل توزيع األراضي حسب طبيعة امللكية 
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                              استخدامات األرض الزراعيـة يف بلديات منطقة الدراسة         
               

      

 المساحة الزراعیة المستغلة لسنة 2005-2004

دھامشة
21%

عموشة 
30%

تزي نبشار
14%

واد البارد
5%

عین الكبیرة
17%

أوالد عدوان 
13%

                    

أراضي غیر منتجة للموسم 2005-2004

دھامشة
13%

أوالد عدوان
2%

واد البارد
8%

تزي نبشار
32%

عین الكبیرة
16%

عموشة  
29%

      

مراعي و أراضي بور للموسم 2005-2004

واد البارد
26%

تزي نبشار
19% عموشة  

16%

دهامشة
28%

عين الكبيرة
10% أوالد عدوان

1%

                    

المساحة المخصصة للحبوب 2005-2004

عين الكبيرة
15%

أوالد عدوان
11%

دهامشة
عموشة  18%

33%

تزي نبشار
22%

واد البارد
1%

+

                   

أراضي مسقیة
2%

أراضي بور
24%

أراضي غیر منجة
19%

أراضي مستغلة
55%

أراضي مستغلة أراضي مسقیة أراضي بور  أراضي غیر منجة 
                       

                                                                                         

 36شكل: 35شكل:

 38شكل:
 37شكل:

 39شكل:  2005-2004استخدامات األرض الزراعیة في منطقة الدراسة للموسم 

 2005-2004أنجزت األشكال وفق معطیات مدیریة الفالحـــة للموسم 
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 استخدامات األرض الزراعيةاخلاصة ب 39إىل 35 األشكال البيانيةو 41و40من خالل حتلينا ملعطيات اجلدولني 
  : فإا تتوزع على الشكل التايلالدراسة يف البلديات حمل 

ملنطقة الدراسة إال أن الساحة الصاحلة ال  لشاسعةابالرغم من املساحة  :األراضي الصاحلة للزراعة-أ
مساحة األراضي  توزيع تباين يفمن املساحة الكلية، كما نسجل  %44.8هكتار أي بنسبة 31536تتجاوز 

الصاحلة للزراعة فنالحظ أن هناك بلديات متتاز مبساحتها الزراعية املعتربة و الصاحلة للزراعة لطابعها شبه 
و  كتاره6675ه إضافة إىل الدهامشة 8462صوبتها وتتمثل خاصة من عموشة  مبساحة السهلي إضافة إىل خ

أا تعاين فعال من قلة و تناقص  يف  اجلبليةبينما املالحظ يف بعض البلديات كتار،ه 4684عني الكبرية 
لية أعاق املساحات الزراعية رغم أن هذه البلديات متتاز باتساع مساحتها اإلمجالية إال أن طابعها اجلب

استخدام أراضيها يف اال الزراعي  و أصبحت تعاين فعال من قلة املساحة الزراعيـة مما ساهم ذلك يف 
ـ رغم ه5963و تزي نبشار  هـ3306الزراعي و نقصد بذلك كل من بلدييت  واد البارد إنتاجهاضعف 

الطابع اجلبلي الذي ميز هذه إىل خاصية يف الساحة الصاحلة للزراعة  ، و يعزى هذا النقصكرب مساحتها
  .اإلمجالية من املساحة  %70بنسبةاملناطق 
 حبيثواضح يف جمال املساحات الزراعية املنتجة و املستغلة  اتبايننسجل  :األراضي املستغلة و املنتجة-ب

أي نصف املساحة الصاحلة للزراعة يف منطقة الدراسة إمجاال % 55.9هكتار أي بنسبة  17660 ال تتجاوز
، و املالحظ أن هذه النسبة هي اقل من النسبة الوالئية الواسعة مثل القمحتوجه خاصة للزراعة  وتقريبا 
كما نسجل اختالف يف نسبة األراضي املستغلة بني خمتلف البلديات حبيث بلغت يف .%75.4.املقدرة

بع اجلبلية  و نشاط لظروف طبيعية منها انتشار الطاو يعود هذا التفاوت يف ،و يف دهامشة %30عموشة 
التعرية ، باإلضافة إىل ظاهرة الرتوح السكاين حنو املناطق احلضرية و ترك األرياف مما ساهم أدى إىل تبور 

  .مساحات شاسعة من األراضي غري املستغلة
  :و املراعي البور يأراض- ج

 كتار أيه5444وايل عموشة اليت متتاز مبساحتها الواسعة و قدرت املساحة املستغلة حبو  %92.64بنسبة 
  :يعود هذا االرتفاع إىل%  63.04و عني الكبرية   بنسبة %64.33بنسبة 

الطابع السهلي الذي مييز معظم األراضي الزراعية  و امتدادها على مساحات واسعة دون وجود عراقيل -
ة االستعمارية كانت أثناء املرحل وقداستغالهلا خاصة يف جمال زراعة احلبوب مثل القمح  فتمتضاريسية 

  .مزارع تابعة للمعمرين مثل مزرعة شويل يف أوالد عدوان و مزرعة تورا يف عموشة
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معظم اإلصالحات  معظم أراضي هذه البلديات كانت تابعة للدولة على شكل مزارع مرت مبختلف -
 .كالتسيري الذايت و الثورة الزراعية إىل التعاونيات االشتراكية

هـ 6073ة املوجهة و الصاحلة للزراعة و لكنها تبقى غري منتجـة تقدر بـاتساع املساحات الزراعيـ -
فقد كان من املفروض أن تكون  ،و ترتفع خاصة يف واد البارد و عموشة و تزي نبشار % 19.2أي بنسبة 

 .هذه املساحات منتجة حملاصيل  زراعيـة خمتلفة 

بينما عرفت تراجعا هـ   10151بـ  2003ارتفاع مساحة األراضي اليت تعرضت للتبور فقد بلغت سنة  -
فهي تشكل مع املساحة الصاحلة للزراعة  %24.76و هي متثل نسبة   هـ6651إىل حوايل  2004خالل سنة 

  . الزراعيـةمن املساحة الكلية   %56بينما املساحة املستغلة هي  44%
ظ كمتوسط ملنطقة الدراسة و توزيع األراضي الزراعية على عدد الفالحني حبيث نالحاختالف يف مؤشر -

  .يف دهامشة  123هو 275يف واد البارد  ارتفاعهكتار للفالح بينما نالحظ  32
و  %1.78هكتار أي بنسبة تقدر بـ 562اخنفاض مساحة األراضي املسقية  حبيث تقدر مساحتها  الكلية  -

اصة احلواجز املائية و املياه هي نسبة ضئيلة جدا و تعود هذه الضآلة على قلة املياه السطحية من جهة خ
السطحية كاألودية ، إىل جانب عدم اهتمام الفالحني بالزراعات املروية كاخلضروات و غريها و اعتمادهم 

  .بشكل كبري على الزراعات الواسعة خاصة القمح و الشعري 
  املستغلة استخدامات األرض  -3- 4-1

  .ع سوء استغالل يف املساحات املتوفرة م ضئيلة المتداد طابع االرتفاعات،مساحات زراعية 
التعرية الذي مييز معظم البلديات الشمالية لوالية سطيف قد سامها نشاط  إن الطابع  اجلبلي و تأثري عوامل

،هذا من جهة و من جهة أخرى ظاهرة التبور و سوء استغالل األراضي  الزراعية ساحات يف تناقص امل
األرض  تاستخدامااخلاص ب 40و الشكل البياين  42اجلدول  ملعطيات من خالل دراستنا.الصاحلة للزراعة

األراضي يف اإلنتاج الزراعي خيضعه  ألن استخدامهو توزيع غري متوازن  خمتلف األنشطة فعلى  الزراعية 
  : فيما يلي ااقتصادي و تتلخص تأثريا وطبيعي و األخر اجتماعي  هاملعطيات و عوامل عديدة بعض

ية و تتمثل يف طبيعة األراضي من حيث خصائصها التضاريسية و بتكويناا الفيزيائية و عوامل طبيع-
  .يانا رغم طابعها السهليح، اليت قد ال تكون صاحلة للزراعة أالكيميائية املتنوعة 

 عوامل مناخية و تتمثل يف طبيعة املنطقة اليت متتاز خباصية املناخ املتوسطي شبه الرطب أي بكميات تساقط-
  .معتربة أكثر من املناطق اجلنوبية لواليـة سطيف 
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و تقاليد زراعية ضاربة جذورها يف املاضي و تتمثل يف تشبث السكان  يةسوسيولوج عوامل اجتماعية -
ببعض األنشطة الزراعية و إنتاج أنواع معينة من احملاصيل و هذا يدخل بدون شك يف اال املزارعني 

اليد اليت متيز سكان هذه املناطق ، و املقصود هنا اهتمام السكان بزراعة احلبوب التارخيي و العادات و التق
  .  خاصة القمح و األعالف الهتمامهم بتربية املاشية

  2005-2004 للموسم  على خمتلف احملاصيل توزيع األراضي الزراعية          42:جدول 
    النوع

  احلبوب
  

  
  األعالف

  

  
  اخلضروات

  

  
  البقول اجلافة

  

  
  األشجار املثمرة

  

  
  أحراش مراعي

  

  
  املساحة الصاحلة

  

 4684  3047 183.75 40 49 135 1230  عني الكبرية

 2446  686 117.66 5 8 97 913  أوالد عدوان

 6675  4504 309.18 30 104 238 1490  دهامشة

 8462  5252 313.72 8 16 314 2558  عموشة 

 5963  3411 496.06 7 13 226 1810  تزي نبشار

 3306  3411 69.25 2 6 18 72  واد البارد

  31536  20311  1489  92  196  1028 8073  الدراسة/م

 28586 580 8037 35618 176730  الوالية/ م
228907  478625  

  2005مديرية الفالحة : املصدر                                                                           هكتار: الوحدة  
  
  
  

                  

الحبوب 
26%

مراعي و بور
65%

الخضروات  
1%

ااألعالف
3%

البقول الجافة     %0.04 

األشجار المثمرة 
5%

الحبوب  ااألعالف   الخضروات    البقول الجافة  األشجار المثمرة  مراعي و بور  
              

 40:شكل 2005-2004توزيع األراضي املستغلة على احملاصيل الزراعيـة للموسم 
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توزيع األراضي و اختالل توازن  العوامل السابقة قد ساهم بشكل كبري يف التأثري على إن تأثري خمتلف  

و من خالل حقيقي يف استخدام األراضي من خالل إعطاء األولوية و االهتمام  مبحصول زراعي دون آخر 
  :عدة مالحظات حول نوجزها فيما يليليل هذه املعطيات نستخلص حت
املساحة اإلمجالية للحبوب يف  حبيث تقدراستحواذ احلبوب على مساحة معتربة من األراضي الزراعي  -

من األراضي املستغلة و هذا يربز بوضوح التقاليد  %45.71هكتار أي بنسبة  8073منطقة الدراسة 
طقة يف اال الزراعي حيث االهتمام الكبري بالزراعات الواسعة خاصة زراعة القمح الزراعية اليت متيز املن

و الشعري  و املالحظ أن منطقة الدراسة مبعظم بلدياا أولت أمهية لزراعة احلبوب مثل القمح و الشعري 
  . خاصة عموشة و عني الكبرية و الدهامشة و تزي نبشار 

من  %18.39هكتار أي بنسبة  1489حبيث تستحوذ على مساحة  اتساع تطاق مساحة األشجار املثمرة -
من املساحة الصاحلة و هذا يوضح االهتمام و التوجه الذي عرفته % 4.70املساحة املستغلة و نسبة 

و املتمثل يف تدعيم و تشجيع الفالحني على زراعة الشجار املثمرة  2000منطقة الدراسة يف بداية سنة 
 .و غريها  األجاصلتفاح ، التني ، ا، املختلفة كالزيتون 

هكتار أما البقول  196قلة مساحة زراعة اخلضروات و البقول اجلافة حبيث تقدر مساحة اخلضروات  -
و هي على شكل بساتني فردية ،لوفرة املياه السقي هكتار و جندها يف عني الكبرية و الدهامشة 92اجلافة 

  .الثوم،و البطيخ ن البطاطا ، البصل كبرية و صغرية تنتج حماصيل زراعية متنوعة م
من املساحة الصاحلة أي مبساحة  %64.4البور و املراعي اليت تستحوذ على نسبة  مساحة أراضي اتساع -

كاملاعز و األغنام  هكتار ، و تستغل خاصة يف األعالف الطبيعية كمراعي موجهة لتربية املاشية  20311
 .املناطق اجلبلية الريفية  ، حبيث يعترب النشاط األكثر انتشارا يف

  :اإلنتاج الزراعـي :4- 4-1
  :النبايت اإلنتاج: 4-1- 4-1
الزراعية الكثيفة كاخلضروات و  املنتجاتالزراعي النبايت يف احملاصيل الزراعية املتنوعة من  اإلنتاجيتمثل  

أن هناك اهتمام كبري   إالالدراسة رغم من الطابع اجلبلي الذي مييز منطقة لاباحلبوب و األشجار املثمرة ، ف
بالزراعة النباتية و معطيات اجلدول تربز احملاصيل الزراعية املختلفة و اليت يغلب عليها الزراعات الواسعة أي 

الزراعية و العوامل الطبيعية خاصة  دالتقالي، وقد لعبت البقوليات القمح و  إنتاجاحلبوب و على اخلصوص 
   .الزراعي النبايت  اإلنتاجنوع  راختيادورا كبريا يف  املناخية واملياه و طبيعة السطح
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زراعة احلبوب من التقاليد الزراعية اليت متيز املنطقة منذ العهد االستعماري حبيث أن منطقة  :احلبوب-أ
الدراسـة كانت مركزا الستقرار املعمرين الفرنسيني لكوا متتاز مبؤهالت و إمكانات طبيعية خاصة املناخ 

القمح  ط  املعتدل إىل جانب املساحة  الزراعية الواسعة اليت تساعد على زراعة احلبوب خاصةو التساق
 43 دولو اجل ،بنوعيه اللني و الصلب و الشعري و البقول اجلافة مثل العدس ، احلمص ، الفول ، البزالء 

منطقة الدراسة خالل املوسم  احملاصيل الزراعية يربز أمهية املنطقة يف جمال إنتاج احلبوب ، حبيث بلغ إنتاج 
كم نسجل يف هذا اال أن استغالل األراضي .قنطار من القمح و الشعري  189187حوايل  2004الفالحي 

املوجهة للحبوب تكون بطريقة الدورة الزراعية يكون استغالهلا لسنة مث تترك لالستراحة يف السنة املقبلة و 
مما ساهم يف تقلص املساحة الزراعية املستغلة ور و غري املنتجة هذا ما ساهم يف ارتفاع مساحة أراضي الب

يف حتضري  املتمثلةو  ) Dry Farming)1يتبع الفالح يف جمال استغالل هذه األراضي طريقة كل سنة ، كما 
التربة مسبقا من خالل احلرث العميق خالل فصل اخلريف و الربيع للقضاء على األعشاب الضارة و تسهيل 

، وتشمل هذه العملية األراضي املسترحيـة حىت تصبح جاهزة و بأكثر إنتاجية خالل تسرب املياه ختزين و 
أمهية قصوى يف احلفاظ على خصوبة التربـة من حيث املوسم الفالحي املقبل، كما تكتسي هذه الطريقة 

  .بشكل مكثف ألمسدةامكوناا خاصة وأن الزراعات املعاشية يف املناطق  اجلبلية ال تستخدم املخصبات و 
  
  

عموش   ة  
33%

ار  تزي نبش 
22%

عین الكبیرة
15%

أوالد عدوان
11%

دھامش   ة 
18%

واد البارد
1%

عی ن الكب یرة   أوالد عدوان دھامشة عموشة  ي نبش ار   ت ز واد الب ارد 

+  
  

                                                        
1 -  dry farming   طريقة طبقت يف اجلزائر من قبل الدكتورDRY  خاصة مبنطقــة سطيف 1898منذ.  

 2005-2004نسب األراضي المستغلة في الحبوب  للموسم الفالحي    
 41:الشكل
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  2005و1199 سنيتزراعة احلبوب املساحة و اإلنتاج ل              43:جدول 
  2005-2004املوسم   1991-1990املوسم   املوسم       

  مساحة  النوع     
  احلبوب

مساحة 
  القمح

  إنتاج
  القمح

  

  إنتاج
  الشعري

  إنتاج
  اخلرطال

  

ج االنتا
  الكلي

مردود 
  احلبوب

  مساحة 
  احلبوب

  مساحة
  القمح

إنتاج 
  القمح

  إنتاج
  الشعري

  إنتاج
  اخلرطال

االنتاج 
  الكلي

مردود 
  احلبوب

    عني الكبرية         
1260  

  
1050  

  
9312  

  
210  

  
 -  

  
12528  

  

  
09.9  

  
1230  

  

  
1040  

  
24040  

  
4180  

  
 -  

28220    
22.9  

    أوالد عدوان        
843  

  
683  

  
7445  

  
835  

  
80  

  
13960  

  
16.5  

  
913  

  
2640  

  

  
17518  

  
3300  

  
 -  

  
20818  

  
22.8  

    دهامشة          
1506  

  
1260  

  
11160  

  
2552  

  
 -  

  
13712  

  
09.1  

  
1490  

  
749  

  
3006

2  

  
4246  

  
 -  

  
34308  

  
23  

    عموشة             
1564  

  
1354  

  
13540  

  
2800  

  
80  

  
16420  

  
10.4  

  
2558  

  
2500  

  
5086

5  

  
7700  

  
800  

  
58565  

  
22.9  

    تزي نبشار          
704  

  
650  

  
6500  

  
644  

  

  
 -  

  
7144  

  
10.1  

  
1810  

  
1000  

  
3484

5  

  
6160  

  
300  

  
59065  

  

  
32.6  

    واد البارد        
35  

  
20  

  
120  

  
 -  

  
105  

  
225  

  
06.4  

  
72  

  
60  

  
851  

  
616  

  
140  

  
1607  

  
22.31  

  
    الدراسة/م       

6449  
  

5667  
  

48077  
  

7041  
  

165  
  

64019  
  

09.9  
  

8073  
  

7989  
  

157557  
  

31006  
  

  
1240  

  

202583  
  
  

  
25  
  

  

0

50000

100000

150000

200000

250000
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الحبوب  1991 الحبوب  2005 القمح1991 القمح 2005

عین الكبیرة 

أوالد عدوان 

دھامشة  

عموشة 

تزي نبشار

واد البارد 

منطقة الدراسة 

  
  

 2005و  1991ملومسي إنتاج احلبوب و القمح    

 مديرية الفالحة  و املستقاة من مصاحل 43وفق املعطيات الواردة يف اجلدول  الشكل أجنز      

 42:شكل
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  :ما يليبوضوح  يربز 42 -41ني الشكلو44و 43نيإن حتليل معطيات اجلدول
جمال احلبوب يف خمتلف البلديات  خاصة يف نسب املساحات املستغلة يف و االختالف من حيث تالتفاو -

  .املنتشرة  ةالتقاليد الزراعي الطابع اجلبلي،إلضافة إىل  تأثرياختالف املساحة الصاحلة للزراعة و  و يعود إىل 
، البقوليات و األشجار  اخلضرواتيف اإلنتاج الزراعي خاصة النبايت كاحلبوب و الواضح تذبذب ال -

حبيث  2003عي مقارنة مبوسم تراجعا كبريا يف اإلنتاج الزرا 2004املثمرة حبيث عرف املوسم الفالحي لسنة 
 93290سوى  2004بينما مل حيقق املوسم الفالحي  2003قنطار سنة  185623قدر أنتاج احلبوب مثال  

الذي عرفه القطاع الزراعي سنة  و يعزى هذا التراجع الكبري% 50.25 نسبته قنطار أي بتراجع
يف شح  املتمثلةة سطيف على اخلصوص و ليت ميزت اجلزائر و والياس إىل املشاكل املناخية اباألس2004

كبري يف كمية التساقطات املطرية ، خاصة و أننا نعرف أن الزراعة علة مستوى هذه املناطق بعليـة تعتمد 
يف معظمها على الظروف الطبيعية و املناخية ، و تقل فيها عملية الري مما أثر سلبا على معظم األنشطة 

  .و خسائر و إتالفات معتربة للمحاصيل الزراعية  اإلنتاجا يف الزراعية و أدى اىل تراجعا كبري
  :اخلضروات-ب
إن توفر املنطقة على مؤهالت متنوعة منها املساحة الزراعية ، كان من املفروض أن يلعب دورا كبريا يف   

ال تعرب عن ذلك حبيث املالحظ هو تركز هذه  حصائيةاإلتطوير زراعة اخلضروات إال أن املعطيات 
يف البلديات األخرى ،  اإلنتاجزراعات يف بلديات معينة خاصة عموشة و الدهامشة بينما نالحظ ضعف ال

أا متتاز بضعف املردودية لكون أن هذه الزراعة الزالت متارس بالوسائل التقليدية على شكل  كما نالحظ
ثمرات الفردية اليت متارس بساتني فردية مبساحات ضيقة على مستوى القرى و املداشر باستثناء بعض املست

و تفتقر منطقة . هذا النشاط ممارسة مؤقتة ألا تستغل األراضي املسترحية املستخدمة يف زراعة احلبوب
يف تذبذب مستمر و  اإلنتاجالدراسة إىل  مزارع موجهة خصيصا لزراعة اخلضروات ، و هذا ما جيعل 

أي % 0.64سبة املساحة املستغلة ال تتجاوز أن ن ياألراض تاستخدامانالحظ من خالل معطيات جدول 
تتمثل حماصيل اخلضروات .هكتار و هي مساحة ضئيلة مقارنة مع املساحة الصاحلة و املستغلة  192مبساحة 

وغريها من احملاصيل و قد  الطماطم ،الفلفل ءاخلضرا االفاصولييف البطاطا ، البصل ،الثوم ، اجلزر، اخلس ، 
ار بينما مل طقن15025وايل حب 2004-2005- وسم الفالحي ة يف املوسم الفالحي  ملقدر أنتاج منطقة الدراس

زراعة  قنطار ، و املالحظ هو أن 415يتجاوز حمصول البقوليات مثل العدس و احلمص و الفول حوايل 
البقوليات أو اخلضر اجلافة و اخلضروات األخرى تنتج يف معظم مناطق الدراسة خاصة يف عني الكبرية ، 

  .لدهامشة و عموشة  و أوالد عدوان المتالكها على املؤهالت الضرورية ا
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املستغلة يف اإلنتاج  الوعرة ، املنحدرات و التالل املرتفعات صورة جوية ملتقطة باألقمار االصطناعية ملناطق ريفية لعني الكبرية ، تربز
 ..راعة احلبوب ،و قد أثرت  بعوامل احلت و التعرية و خباصة عمل السيول الزراعي املعاشي على شكل مراعي و ز
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  :احليواين اإلنتاج :1-4-2- 4-
  :تربية املاشية -أ

الرعي و تربية احليوانات مبختلف جماالا من أقدم احلرف اليت مارسها السكان ، و تكون  ةتعترب حرف
طقة متتاز بطابعها اجلبلي و توفر مساحات واسعة للرعي كنشاط مكل للنشاط الزراعي اآلخر ، و ألن املن

إىل االهتمام بتربية املاشية خاصة األغنام ، املاعز و األبقار و إن كان أن الريفية  ملناطقافقد سعى سكان 
عرب عن التطور و األمهية اليت كان يكتسيها هذا النشاط  القطاع خالل يال  45 للجدول املعطيات اإلحصائية

املاضي ، حيث كان االهتمام بتربية املاشية  من النشاطات الرئيسة اليت ميارسها سكان هذه املناطق إال العقد 
بتراجع عدد قطيع الغنم و  هذا النشاط بشكل خطري و خميفتدهور ساهم يف أن تدهور األوضاع األمنية 

  : لعدة أسباب منها املاعز 
و الجتاه ألنشطة أخرى التجارة، البناء ، و تربية املاشية اعة تغيري السكان لنشاطهم االقتصادي بترك الزر - 

  .الصناعة و هذا ناتج عن الدخل املتواضع للقطاع الفالحي خاصة تربية املاشية 
   .املناطق اجلبلية و الريفية خاصة املناطق املعزولة و املهمشة شهدااليت  حركة الرتوح حنو املدن -
التنمية الريفية غياب وماديا و معنويا احمللية على دعم و تشجيع الفالح الدولة و السلطات ضعف تدخل  -

  .الصعبةتفاقم العزلة و التخلف و تذمر السكان من األوضاع  مباشرا على تأثرياأثر 
  2005- 1991للمومسني  الثروة احليوانية          43: جدول  

  
  النوع     

  2005- 2004املوسم الفالحي   1991-1990املوسم الفالحي  
  األبقار 

  
  األغنام

  
  املاعز

  
  األبقار 

  
  املاعز  

  
  310  3750  531  410  6801  1205  عني الكبرية

  110  3150  370  1250  5495  552  دهامشة

  500  أوالد عدوان
  

2586  230  1115  5615  1790  

  700  5000  1900  370  3271  1167  عموشة

  750  3500  1100  1250  2086  960  تزي نبشار

  550  1000  400  1200  930  550  ردواد البا

  4210  22015  5416  4710  21169  4934  اموع 
 مديرية الفالحة لوالية سطيف: املصدر                                                                                                         رأس: الوحـدة     
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الماعز

األغنام

                                                              
  مديرية الفالحة:املصدر

  : الدواجن -ب  
عرفت منطقة الدراسة خالل العشرية األخرية توجها كبريا حنو االهتمام بتربية الدواجن سواء تلك     

   :إىل خاصة و تعود عوامل تزايد هذا االهتمام اللحوم إلنتاجالبيض أو تلك املوجهة  إنتاجاملوجهة حنو 
  استخدام تقنيات حديثة و متطورة غري مكلفة مما جيعلها  يف متناول الفالح -
ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء و البيض مما جيعل –املداخيل الكبرية و املعتربة اليت تعود ا تربية الدواجن  -

  .ة معتربة و اخلسارة إال نادرايف كثري من األحيان الربح مضمون و بصور
  عدد معترب من اليد العاملة فبإمكان عامل واحد تتطلبال تتطلب يد عاملة متخصصة كما أا ال - 
  . مما يؤدي بدون شك على ختفيض يف تكلفة اإلنتاج .دجاجة  4000من  إسطبلأن يسري   

ي لو بنسب ضئيلة و متفاوتة حبيث تساهم و تربز أرقام اجلدول مسامهة منطقة الدراسة  يف اإلنتاج الوالئ
يف دجاج البيض و املالحظ هو تنقل جتار احلملة حنو  4.11%يف دجاج اللحوم ، و % 2.46منطقة بنسبة 

  .منطقة الدراسة لشراء اإلنتاج باجلملة مث يباع بالتجزئة 

 32:الشكل 2005-2004ملنطقة الدراسة ملوسم  اإلنتاج احليواين
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حية لتحسني املردودية و يبقى أن تطوير هذا القطاع اهلام يتطلب تدخل السلطات احمللية و اهليئات الفال
خاصة  تتدعيم الفالح مبختلف املساعدات التقنية و املادية خاصة و أن الفالح حباجة إىل مثل هذه املساعدا

، التقنية ألنه جيهل الكثري الزراعة احلديثة و أنه مارس هذا النشاط عن طريق التجربة و بوسائل تقليدية 
  .ولة مثل واد البارد و تزي نبشارخاصة على مستوى البلديات اجلبلية املعز

  :هختلف وعوامل، مؤشرات الزراعة قطاع تقييم : 5- 1- 3
يلعب القطاع الزراعي دورا مفصليا يف جمال االقتصادي و االجتماعي لكونه يسعى لتحقيق االكتفاء الذايت 

لة أي معناه أنه ، وتشغيل نسبة معتربة من اليد العامالغذائي ، كما أنه يساهم يف دخل الفالح السنوي 
إلضافة أنه يساهم يف تنمية الريف و تنمية اقتصاد ميتص جزء من البطالة املتفشية بنسبة كبرية بني السكان ،با

لقطاع الزراعي للبلديات املدروسة فقد حاولنا اخلروج ببعض ا لواقعمن خالل دراستنا و تشرحينا ،الدولة 
اليت يتوفر عليها هذا القطاع ،  اإلمكاناتقع الزراعي و واقع املالحظات و االستنتاجات تعرب عن حقيقة الوا

أساسية ، كما حاولنا  و وصلنا اىل حتديد خاصية التخلف اليت متيز هذا القطاع من خالل عدة مؤشرات
ختلف هذا القطاع احلساس و اهلام رغم ما تتوفر عليه منطقة الدراسة من عوامل سامهت يف رصد خمتلف ال

  .مادية و بشرية معتربة لو استغلت استغالل كامال و بصورة عقالنية متنوعة  ضخمة و تإمكانا
  ختلف القطاع الزراعي مؤشرات - 5-1- 4-1
اليت تتوفر عليها املنطقة من حيث املساحة  اإلمكاناتالزراعي النبايت و احليواين مقارنة مع  اإلنتاجضعف  -

الزراعي ال يعرب عن حجم هذه  جحيث أن اإلنتا.جـة الزراعية و الثروة املائية و الطاقة البشرية املنت
  . و أصبح غري كافيا حىت على سد حاجيات السكان و الفالحني اإلمكانات

احليواين ، حبيث ختلى الكثري من السكان يف املناطق اجلبلية على تربية املاشية  اإلنتاجتراجع واضح يف جمال -
  .الزراعة و نزوحهم حنو املناطق احلضرية  خاصة املاعز و األغنام بعد ختلي السكان على

املتوفرة ، حبيث نالحظ أن  اإلمكاناتاملردودية الضعيفة لإلنتاج الزراعي  مبختلف أنواع مقارنة مع  -   
 فقداملناخية العادية  مردود  اهلكتار الواحد من احلبوب ، كالقمح بنوعيه  الصلب و اللني و الشعري الظروف

د ينخفض يف بعض السنوات بسبب تدهور الظروف املناخية خاصة اجلفاف و تأخر هـ بينما ق/ق 25 بلغ
متوسط املردود الوالئي  ه كما يقدر/ق9.9حبيث مب يتجاوز املردود  1991مثلما حدث سنة سقوط األمطار 

ة احلبوب اليت تعترب املناطق األساسية لزراع هـ الوالئي فهو اقل لكون أن املناطق اجلنوبية للوالية/ق20.4بـ 
 خاصة تلك  الظروف الطبيعية خاصة اجلفاف الذي ميس مساحة كبرية من األراضي الزراعية لقسوةتتعرض 

  . و اليت تبقى دائما حتت رمحة الظروف الطبيعيةاملوجهة للحبوب 
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الزراعي التقليدي على حساب الزراعة احلديثة خاصة امللكيات الفردية أما احلديثة فهي  عسيادة القطا -
زارع كانت تابعة للدولة و أصبحت مستثمرات فردية أو مجاعية ورثت تقاليد زراعية متطورة نوعا ما م
  .بينما يبقى القطاع التقليدي ميس نسبة كبرية من األراضي خاصة يف املناطق املهمشة.
ف اليت متتاز زراعة بعليـة تعتمد اعتمادا شبه كلي على الظروف املناخيـة، مما جيعلها عبيدة هلذه الظرو - 

  .بالتذبذب و عدم االستقرار خاصة من حيث كمية التساقط ، و درجة احلرارة 
حبيث املالحظ أن أالف  الطبيعية من املساحة الشاسعة للصاحلة للزراعة، اإلمكاناتضعف استغالل  -

  .و اإلمهال بدل أن تستغل يف اإلنتاج الزراعي التبوراهلكتارات تعاين من 
ارتفع و  833حوايل  1987فقد قدرت سنة  مل تعرف ارتفاعا كبريا حبيث  الزراعية،ملة قلة اليد العا -

كما شهدت منطقة الدراسة تراجعا خطريا فب البد العاملة  فالح  958و بلغت  1998ارتفاعا طفيفا سنة 
و ما يف منطقة الدراسة عمو فالح 530 حبوايل 2004قدرت يف املوسم   2004يف املوسم  حبيثالزراعية 

دخل الفالح الزراعي حيث املردودية و تأثريه السليب على لضعف عدم االكتراث بالنشاط الزراعي  يعود
  .حاجياته املعيشية مما جعله يغري النشاط ال تسد الزراعة أصبحت

لسوق احمللية و حىت اكان الفالح يف هذه املناطق ميول  فبعدما ،انسبيعدم حتقيق االكتفاء الذايت ولو -
يعيش يف تبعية شبه كلية يف جمال  أصبحالنباتية و احليوانية  الزراعية  ناطق ااورة مبختلف احملاصيلامل

  .خاصة اخلضروات و اللحوم و احلليب األسبوعيةغذائـه الذي يقتىن من خالل األسواق 
   عوامل طبيعية و أخرى بشرية إىلميكن تصنيفها     :عوامل ختلف القطاع الزراعي:2- 4-1-5
  :طبيعية-أ

، و هبوب رياح  ةصعوبة الظروف الطبيعية خاصة منها املناخية  منها تذبذب التساقط ، احلرار -
السريوكو اليت تؤثر على احملاصيل الزراعية خاصة حمصول احلبوب كالقمح و الشعري ، كما قد يساهم 

، كما يؤثر سقوطه مع  اية شهر مارستساقط الصقيع يف تأخري النشاط الزراعي خاصة اخلضروات إىل 
الثلوج  يف إتالف بعض احملاصيل خاصة األشجار املثمرة اليت تزهر يف بداية فصل الربيع خاصة اللوز ، 

   . املشمش و اخلوخ و غريها من الثمار
من  األرضية بسبب االحندارات و التربة اهلشة و التساقطات اإلنزالقاتاتساع نطاق احلت و التعرية و  -

  .اليت قد ال تكون منظمة يف بعض األحيان مما يؤدي إىل إتالف ساحات زراعية وسعة  ل وخالل السيو
االمتداد الكبري للطابع اجلبلي و قلة امتداد السهول حبيث ساهم هذا يف قلة املساحـة الزراعية و اجتاه  -

  و املردودية الضعيفة صبة و غري اخل رقيقة  ةبطبقالتربة  تاجلبلية ذاالسكان الستغالل املناطق و املنحدرات 
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  .مما جعل السكان يتخلون عن استغالهلا و حتولت إىل أراضي بور 
ضعف استغالل املوارد املائية اجلوفية و السطحية اليت متيز خمتلف املناطق و اليت كان من املفروض  -

و تطوير زراعة استغالهلا يف بناء حواجز مائية تساهم يف توسيع نطاقات املساحات الزراعية املروية 
اخلضروات على اخلصوص، فكثريا ما يؤدي جفاف بعض األودية اىل إتالف حماصيل الفالحني من 

  .ة الطبيعة رمحاخلضروات، مما جعل الزراعة حتت 
  : مادية و تقنيـة-ب

القاسية نشاطات زراعية معينة متيز املناطق اجلبلية كما فرضت عليها طرق  ةالطبيعيلقد فرضت الظروف 
الت استخدام اآللة مما يفرض على الفالحني استخدام الطرق انة لالستغالل يصعب فيه يف الكثري من احلمعي

و من خالل إطالعنا على واقع .خاصة يف زراعة احلبوبالتقليدية لزراعة املناطق اجلبلية و املنحدرات الصعبة 
  :ما يلياستخلصنا  44ل الشكو 44يف اجلدول  املوضحةو  الزراعة من حيث استخدام هذه الوسائل

سجلنا يف املوسم  مقارنة بالبلديات السهلية حبيثعجز واضح يف جمال استخدام اآللة مبختلف أنواعها -
 6جرار يف  821مقابل  317يف جمال استخدام العتاد الفالحي فمثال يف جمال اجلرارات بلغ   2005الفالحي

البلديات السهلية فقدر ل دهكتار بينما املع 25.38جرار لكل 1كما نسجل أن املعدل بلغ بلديات سهلية 
يف البلديات اجلبلية ربغم من أن املعدل و نالحظ أنه بال، يف البلديات السهلية الستة  هكتار 52جبرار لكل 

الطبيعة اجلبلية  ،لكنه ال يعرب عن الواقع حبيث أن املشكلة  تكمن من املناطق السهليةاملدروسة هو أحسن 
حيث جند بعض البلديات اليت حتتوي  نتظماملغري  التوزيع وبة استخدام اجلرارت باإلضافة إىل الوعرة و صع

مثل عني الكبرية و أوالد عدوان و تستحوذ على عدد كبري من اجلرارات  مساحات زراعية سهليةعلى 
اء و جهد الفالح و بينما تبقى املناطق اجلبلية الوعرة تفتقر إىل مثل هذه الوسيلة اليت ختفف من عندهامشة 

 41بـ و الدرس نفس الفرق الشاسع مسجل يف آالت احلصاد تزيد يف املردود و ربح الوقت، كما سجلنا 
كما يف املناطق السهلية ، 1041مقابل  109بالنسبة آلالت الري  اوكذ 128مقابل حاصدة يف منطقة الدراسة 

و السهلية يعزى هذا التفاوت بني املناطق اجلبلية الكبري  يف وسائل البذر و النقل ، و  التفاوتنسجل نفس 
، حبيث تعطى لالختالف يف اخلصائص التضاريسية وأمهية النشاط الزراعي يف اقتصاد املنطقة و السكان 

و املادية و البشرية  ةالطبيعي اإلمكاناتللنشاط الزراعي يف البلديات ذات الطابع السهلي لتوفر  ىأمهية قصو
  .خاصة الطبيعية منها، وقلة الصعوبات 

بني موسم و آخر الزراعية يف االستراحة أو الدورة الزراعية  ياألراض مساحات استغاللتوزيع سوء  -
  . ،حبيث تكون املساحة كبرية يف موسم وضئيلة يف موسم آخر مما يؤثر على كمية إنتاج احلبوب عامة
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اد الفالحي يف بلديات الدراسة لنفس نفس ظاهرة التفاوت و اختالل التوازن يف توزيع العتنسجل  -
أن بعض البلديات اليت حتتوي مساحات زراعية معتربة النتشار الطابع نالحظ  األسباب تقريبا ، حبيث

أا تتوفر على عتاد السهلي يف بعض من مساحتها مثل دهامشة و أوالد عدوان و عموشة و عني الكبرية 
مثل تزي نبشار و واد البارد تعاين  البلديات اجلبلية األكثر جبلية معترب و لكنه يبقى غري كايف ، ولكن تبقى 

يكتسي أمهية  يف الزراعة لكون أن الزراعة أصبحت نشاط ثانوي و ال اآللةمن الضعف يف جمال استخدام 
  .كبرية من قبل السكان للصعوبات الطبيعية و املردودية الضئيلة 

  عوامل بشرية - ج
جعله جيهل الكثري من التقنيات الزراعية احلديثة سواء يف جمال اإلنتاج النبايت  ضعف تأهيل الفالح زراعيا -

  .  عامة يالزراع القطاع أو احليواين و هذا ساهم بدون شك يف ضعف مرودية
تقلص دور اهليئات الزراعية كمديرية الفالحة و املصاحل الفالحية األخرى اليت كان من املفروض أن  -

و ليس جلمع  ةاملر دودياىل جانب الفالح لتدعيمه تقنيا و توجيهه لتحسني اإلنتاج و يكون عملها ميدانيا 
و تسيري القطاع من املكاتب بدل التنقل و التحرك يف امليدان لتقدمي املساعدة الضرورية للفالح اإلحصاءات 

  . ماديا و تقنيا و معنويا
ة و من جهة أخرى من حيث استغالل هاالستغالل الزراعي غري املنتظم من حيث نوع اإلنتاج من ج-

األراضي بانتهاج طريقة الدورة الزراعية اليت متتاز بعدم التوازن يف مساحة األراضي من موسم فالحي ألخر 
  .، مما ينعكس على كمية  اإلنتاج الزراعي  من موسم آلخر .
و القرى ألسباب  املشايت يفلريفية ظاهرة الرتوح الريفي حنو املدن و املراكز احلضرية اليت عرفتها املناطق ا -

أمنية  و اقتصادية و اجتماعية جعلهم يغريون نشاطهم بترك الزراعة كنشاط أساسي و االجتاه إىل الصناعة و 
  الطبيعية  هالتجارة و البناء   مما أدى اىل تفريغ الريفي من طاقته البشرية و أمهلت إمكانيات

ت الكثري من جعل وارتفاع يف تكاليف اإلنتاج ردودية،ضعف دخل الفالح الزراعي بسبب ضعف امل -
  .ممصدر معيشته لتأمنيآخر  اقتصادي عن نشاط الفالحني يهجرون الزراعة باحثني

ختلي الدولة و السلطات احمللية و لو نسبيا خاصة يف مرحلة التسعينات على دعم و تشجيع الفالح ماديا  -
  .ر تأثريا مباشرا  أداء القطاع الزراعيعلى جمال التنمية الريفية أث و و معنويا
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الجرارت    آالت الحرث  الحاصدات      آالت الري  آالت النقل  آالت البذر و  
التسمید  

منطقة الدراسة    المنطقة السھلیة   

  
  

  خالصة
من خالل دراستنا و تشخيصنا للواقع الزراعي يف منطقة الدراسة الحظنا أمهية  القطاع الزراعي 

 أن و الدهامشة و عموشة و تزي نبشار و واد البارد خاصةبالنسبة القتصاد بعض مناطق الدراسة مثل 
لزراعة كنشاط كان توجه السكان لهلذا  ،أخرى  و أنشطة اقتصادية هذه املناطق تفتقر إىل مؤهالت

الطبيعة خاصة و ضعف  اإلمكاناتسوء استغالل  وما نسجله من خالل هذه الدراسة ه ، إال أن رئيسي
 اإلنتاجذا القطاع قد أدى اىل نتائج عكسية متثلت خاصة يف ضعف تدخل الدولة لتطوير و تدعيم ه

الزراعي النبايت و احليواين ، مما أدى بالفالح و سكان املناطق القروية عموما بترك العامل القروي و 
الرتوح حنو املدن ،و املراكز احلضرية ااورة مما أدى اىل تزايد و تفاقم مشاكل املراكز احلضرية و 

السليب على القطاع الفالحي بتزايد مشكلة العجز يف توفري املواد الزراعية كاخلضروات مثال اليت  التأثري
  .كانت يف وقت ليس ببعيد تقوم بتمويل سكان املنطقة مبختلف احملاصيل الزراعية النباتية و احليوانية 

ح ماديا و معنويا و إن تطوير هذا القطاع احلساس مرهون بضرورة تدخل الدولة من خالل تدعيم الفال
إعادة تأهيل العامل القروي من خالل مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي كالطرقات ، الكهرباء و 

  .غريها للحفاظ على استقرار السكان ، و عودة من هاجروها خالل سنوات اإلرهاب املاضية
  

 44: الشكل جنوبيةسهلية  العتاد الفالحي يف منطقة الدراسة مقارنة مع بلديات
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  القطاع الصناعي : 4-2

    . املهمشة املتخلفة و لبلدياتباقي ا يف هامو انعد يف بلديتني ، صناعيال طمعترب للنشا حضور
يعترب النشاط الصناعي من األنشطة اليت حتدد مستوى التطور و التقدم ، وقد عرفت بعض بلديات منطقة 
الدراسة حركية  صناعية  خالل مرحلة اية  السبعينات و تتمثل يف بلدييت عني الكبرية و أوالد عدوان 

احلركة خالل التسعينات خاصة بلدية عموشة ، بينما تبقى البلديات  كما عرفت بعض البلديات هذه
النشاط الصناعي و تكاد  أنواع املهمشة مثل الدهامشة و واد البارد و تزي نبشار بعيدة على أي نوع من

اليت تتوفر  اإلمكاناتمن خالل هذه الدراسة الوقوف على  تحاولو قد صناعيا،تكون كبلديات ميتة 
ة يف اال الصناعي و أمهية هذا القطاع احلساس على تنمية هذه املناطق سواء من خالل تشغيل عليها املنطق

اليد العاملة و توفري املواد الصناعية االستهالكية الضرورية ، أو من خالل أمهية هذه املؤسسات يف اجلباية 
ويل املشاريع التنموية و اخلدماتية الضريبية و املداخيل املالية اليت تعود على البلديات و اليت تساهم يف مت

  .املختلفة اليت ختدم سكان املنطقة 
  املركبات الصناعية:4-2-1
  SANIAKالرباغي اللوالب و  مركب-أ
اية السبعينيات من قبل شركة أملانية شرقية و يعترب من   الكبرية يفاملصنع يف تراب بلدية عني  أنشأ 

د ساعد هذا املركب يف تقليص حجم البطالة  اليت كانت متس عدد املركبات اهلامة يف والية سطيف ، وق
عامال من عمال منتجني و إداريني و مسريين و قد  662كبري من سكان املنطقة حبيث يشغل املركب حاليا 

طن من اللوالب و الصنابري ذات اجلودة  660يف حدود  2004حسب إحصائيات  اإلنتاجيةبلغت طاقته 
منتوج املصنع من اللوالب و احلنفيات  يصدر نصف و صل على شهادة اجلودة العاملية إيسوالعاملية ، و قد حت

  إىل اخلارج خاصة باجتاه أوروبا الشرقية و روسيا  ، الباقي يستهلك يف السوق الوطنيةو الرباغي 
ن يعترب من املركبات الضخمة يف اجلزائر املوجهة إلنتاج اإلمسنت م :ERCEمركب اإلمسنت للشرق-ب

و بين املصنع يف اية  ،نوع بورتالند ذو اجلودة العالية نتيجة جلودة صخور حماجر املصنع القريبة منه
إداريا و الباقي عمال منتجني و  40منهم حوايل  464يشغل حاليا  والسبعينات من قبل شركة أملانية شرقية

ج االنتاف تطورا معتربا يف كمية قد عرو   2005سنة  وطن  1.031.997يقدر إنتاجه السنوي من االمسنت 
ألف طن ، و نستطيع أن نقول أن املصنع قد و صل اىل  770حوايل  1995اليت مل تكن تتجاوز يف سنة 

  .طاقته اإلنتاجية احلقيقية لوال ضياع كمية االمسنت بسبب فساد مصفاة املصنع 
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صة خالل السنوات األخرية ، و خضعت للبيع و اخلصخ أسهماملصنع عبارة عن شركة ذات  أصبحو قد  
إال أن النقطة السوداء اليت تسجل على هذا املركب الضخم هو دوره املباشر يف  .و هي قضية وقت فقط 

تلوث البيئة يف املناطق املتامخة له خاصة ، و معاناة سكان هذه املناطق من املتاعب الصحية ألمراض 
  .احلساسية و الربو 

  والتشغيل اإلنتاج - مسنتمركب اإل            45:جدول  
  الوحدة  الكمية  النوع  

    CPJ 908.791  إنتاج االمسنت
  ألف طن

  
  
  

CRS 123.206  
  1.031.997 اموع

  دج 1000  .3.121.281.00    رقم األعمال

  دج1000  1.600.654.00  القيمة املضافة

    396.234.00  مصاريف التشغيل

  
  

  اليد العملة

  عون  67  إطارات
  عون  239  سني و تقنينيمهند

  عون  217  منفذين
  عون  529  اموع

 مديرية مصنع االمسنت عني الكبرية: املصدر                                                                                                                       

  :احملاجر :4-2-2
اب بلدية أوالد عدوان و تكتسي أمهية كبرية يف تشغيل عدد معترب من اليد العاملة تنتشر هذه احملاجر يف تر 

شركات تابعة خلواص كما توفر مواد البناء من رمل و  4عامال موزعني على عدة  160حبيث يشغل حوايل 
جات املوجه أساسا للبناء حبيث نستطيع أن نقول أن إنتاج هذه احملاجر يكفي احتيا إحجامهحصى مبختلف 

  .منطقة الدراسة و ميول والية سطيف و حىت والية جباية 
  :و مواد البناء صناعة البالط :4-2-3

متتاز منطقة الدراسة خاصة بلدية عموشة و أوالد عدوان بانتشار صناعة البالط ، حبيث تتوفر عموشة على 
مؤسسات خاصة  4على مؤسسات خاصة إلنتاج البالط من النوعية اجليدة ، كما تتوفر أوالد عدوان  3

باإلضافة إىل صناعة طوب تساهم يف تزويد السوق احمللية و الوالئية و حىت بعض الواليات ذه املادة ، 
يف تشغيل نسبة معتربة من اليد العاملة ، خاصة أمام تراجع القطاعات هذه النشاطات  تساهمو.البناء 

  .األخرى مثل قطاع البناء و األشغال و القطاع 
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  النشاط الصناعي يف منطقة الدراسـة – 64:  اجلدول
  طاقة التشغيل  طن/طاقة اإلنتاج  مكان التواجد  نوع اإلنتاج  الشركة

 464 1.031.997  أوالد عدوان  إمسنت شركة الشرق لإلمسنت

 660  عني الكبرية  لوالب و صنابري شركة اللوالب والصنابري
 

662 

 83 1.324.300  عني الكبرية  كلس  شركة إنتاج الكلس

  73  1.789.200  أوالد عدوان  حصى+رمل   احملاجر اخلاصة

  160  -                      عموشة  بالط  شركات البالط اخلاصة

  2005مديرية الصناعة و املناجم لوالية سطيف+حتقيق ميداين                                                               

  :يا وبيئياصح النشاط الصناعيتأثري  -
بالرغم من الدور االجيايب ملختلف املشاءات الصناعية خاصة يف جمال توفري املواد االستهالكية املختلفة 
كمواد البناء مثل الرمل و احلصى و االمسنت إىل جانب تشغيل اليد العاملة لسكان املنطقة فرغم مسامهتها 

املنشئات  أثرت سلبا على عدة جماالت خاصة اال  يف التنمية االقتصادية للمنطقة ،  إال أن هذه ةإجيابي
  .عدوان أوالدالبيئي و الصحي للسكان  خاصة بالنسبة للمحاجر و مركب االمسنت التابع لبلدية 

  :صحيعلى اجلانب ال–أ 
أوالد |على شكل سحابة اليت تنتشر بسرعة فائقة يف تراب بلدية  إن تسرب كمية هائلة من الغبار اإلمسنيت

سكان املنطقة على هذا املنظر الذي يعكر صفوة حيام اليومية  اعتادو عني الكبرية و الدهامشة قد  عدوان
ألنه غري من وجه الطبيعة اخلضراء إضافة خلطورته الكبرية على صحتهم ، فمن خالل إطالعنا على الوضع 

ملنطقة هو مرض الربو و الصحي للبلديات املذكورة الحظنا أن املرض األكثر انتشارا و استفحاال يف ا
من املصاحل الصحية ملستشفى عني الكبرية أن عدد  استقيناهااحلساسية فتشري املعطيات اإلحصائية اليت 

شخص و هي تصنف من األمراض املزمنة ، و ذا يضاف عبئا  1700املصابني ذه األمراض يناهز حوايل 
عباء املالية الكبرية اليت تكون على حساب آخر على املواطن الذي هو يف غىن عنه ، إضافة إىل األ

  . و اقتصادية   اجتماعيةالدولــة اليت كان من املفروض أن تصرف يف حتقيق مشاريع تنموية أخرى 
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   :على اجلانب البيئي–ب 
على بشكل كبري و مباشر  انعكست سلبية ات تأثريإىل قد أدى تسرب كمية كبرية من غبار االمسنت ل 

، ليس فقط على مستوى منطقة الدراسة خاصة عني الكبرية و أوالد عدوان و الدهامشة ،بل  ياال البيئ
حبيث أدى استمرار  ، املناطق ااورة الواقعة على اخلصوص يف اجلهة الشرقية و اجلنوبية من  املركب

النشاط فقد ساهم هذا للمنطقة  يعيو الطب البيئي النظام تسرب السحابة الكبرية من الغبار إىل التأثري على 
بالغبار اإلمسنيت الذي يغطي سطح األرض و األشجار احملاصيل الزراعية النباتية و و التربة   اهلواء تلوث يف 

إن خطورة تأثري . احملصول الزراعي و نوعيته ةاحليوانية املختلفة ، مما يؤدي حتما إىل التأثري على مردودي
اورة له بل تعدى إىل أبعد احلدود حبيث يصل حىت دائرة بين عزيز و املركب مل تتوقف فقط يف البلديات ا

عندما ب الرياح اجلنوبية  خاصة خالل فصل الصيف بين فودة شرقا و قد يصل حىت مناطق والية جيجل 
و باخلصوص خالل فصل  املنطقة علىو إىل والية سطيف جنوبا عندما ب الرياح الشمالية الشرقية ،

  .الشتاء
اآلثار السلبية للمركب صحيا و بيئيا فقد أصبح من الضروري من السلطات احمللية و اجلمعيات املدافعة  أمام

املركب و  تأهيلعلى البيئة و على الصحة أنه حان األوان لتوقيف الكارثة و أصبح من الضروري إعادة 
ويل املركب أا كبرية جدا ا ، حىت و إن كان التكاليف حسب مسئ البدءإصالحه ن األولويات اليت جيب 

ال مفر من إصالحها و أا وضعت يف أولويات  أصبحه مليار سنتيم ، لكن20مليار إىل 15و قد تتراوح بني 
  .املركب حفاظا على ما تبقى من صحة املواطنني 

ركز البلدية كما أدى تأثري احملاجر املنتشرة يف جبل العسل بأوالد عدوان إىل التأثري على القرى ااورة و م
 من جراء انتشار الغبار من جهة و أثر املتفجرات اليت تزعج املواطنني من جهـة كما أثرت على بنايام

، الذي ميس فئة  اليت انشقت و أصبح معظمها مهدد بااليار إىل جانب انتشار أمراض احلساسية و الربو
ان يشتكون هذه الوضعية املزرية و اخلطرية لدى كبرية من سكان املناطق ااورة هلذه احملاجر و أصبح السك

و ألن البيئة اليت تضررت من جراء ذلك  ذالسلطات احمللية من أجل التدخل السريع إلنقاذ حيام و إنقا
 اإلمكاناتمع  ةللتنميحتقيق التنمية املستدامة ال يكون إال من خالل محاية البيئة لوا عنصرا أساسيا 

  .فهل سيلقى هذا النداء آذانا صاغية من قبل أصحاب القرار؟.على حد سوى  االقتصادية و البشرية
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صور تبرز مصنع االسمنت التابعة لبلدیة أوالد عدوان ،و ھو في أوج نشاطھ و یلقي بغباره في عنان السماء 
في شكل سحابة بیضاء ،لینتشر في مختلف االتجاھات لیشمل  أنحاء المنطقة و یصل غباره أحیانا إلى 
 المناطق المجاورة و حتى والیة جیجل، تركا ورائھ أرض و نبات مغطاة بطبقة إسمنتیة رمادیة اللون.
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  التجاريالقطاع :4-3

  .تكاثر سريع للنشاط التجاري أمام ضعف القطاعات األخرى ،و ميزته الفوضى و سوء التنظيم
، و تلعب دورا أساسيا يف يف احلركية نذ القدمي م اإلنسانالتجارة من النشاطات االقتصادية اليت عرفها 

كما تلعب دورا . املباشر على فعلية و نشاط اال اجلغرايف ريفيا كان أم حضاريا  التأثرياالقتصادية ، و 
أمام التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر خالل السنوات  و.كبري يف حتركات السكان و استقرارهم 

اخلاص و انتهاج  لالستثمارمثلة يف رفع احتكار الدولة للقطاع التجاري و فسح اال األخرية ، و املت
سياسة االقتصاد املفتوح فقد شهدت اجلزائر والية سطيف خاصة  يف السنوات األخرية حركة جتارية واسعة 

ات بسبب تراجع القطاع مل تعرفها من قبل، و شهدت البلديات حمل الدراسة نشاط واسع للتجارة  
االقتصادية األخرى مثل الزراعة و الصناعة ، وما يعاب عنه هو انتشار  الفوضى و سوء التنظيم ، من حيث 

،وهذا أما غياب هيئات الدولة  اخلدمات املقدمة  للزبائن سواء يف التجارة اخلدمية أو احلرفية أو الصافيـة 
  .املختصة يف اال التجاري املختصة  يف التنظيم و الرقابة 

  )11( تعريف التجارة-1- 4-3
حبيث  ،و املفاهيم حول التجارة لكنها ختتلف يف الشكل و تتفق يف معظمها يف املضمون التعارف تعددرغم 

أي أا نقل ملكية )تسليم حيازة بواسطة حساب( :على أا التجارة . A.DELOBEZيعرف بوجو قارين
بني التاجر و العائلة ، و بالنسبة للتجزئة فهي الوسيط بني األشياء أو البضائع مقابل نقود ، فهي تبادل يقع 

فيتم من خالهلا تسويق املنتوج الزراعي أو الصناعي أو اخلدمايت مبقابل مادي أو مايل ، .املنتج و املستهلك
  .ويسهم يف توفري خمتلف حاجيات السكان األساسية و الكماليـة

  )22(: تصنيف النشاط التجاري- 2- 4-3

 يف مكان حمدد ثابتة بأن تكون  املكانأسس و عوامل متعددة حبيث تصنف من حيث رة على تصنف التجا
و يف ظرف زمين مفتوح أكون دائمة تعلى أساس الزمان بأن عرب مناطق خمتلفة ، كما تصنف  متنقلةأو 

التجاري  النشاط نوع  كذلك من حيث ، كما تصنفمؤقتة أي حمدود بظرف زمين معني و حمدود 
  .، أن تكون جتارة صافية و حرفيةو خدماتية س من قبل التجارملمارا

  
                                                        

 -2003-رسالة ماجستري-واقع التنمية احمللية باملناطق الريفية و اجلبلية  يف مشال واليـة  ميلة –صيفي زهري - 1
  70ص  2002رسالة ماجستري –التنظيم اايل يف املدن الصغرية –اسني محزة ي -
 نفس املصدر السابق  -2
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  :ةـالتجارة الثابت:1- 1- 4-3
، و قد مت اعتماد عدة تصنيفات تتحكم عوامل جغرافية و اقتصادية و اجتماعية يف نوعية النشاط التجاري 

  :على اخلصوص ما يلي اليت تتميز بعدة مواصفات منها

  :عن التمركز السكاين و تظم صنفني و مها نشاطات جتارية تظهر بغض النظر- أ
  .مثل صناعة القفف يف القبائل اإلقليمنشاطات ذات خصوصية خاصة يف *       
  .، تظهر بوجود عوامل ظهورها مثل بائع الفحم : نشاطات ذات خصوصية ت عامة*       
  :و تنقسم إىل : نشاطات جتارية هلا عالقة حبجم السكان  -ب

  ) أدوات رياضية - املطابع( رتبطة بالتركز السكاين أي بعدد السكان مثلنشاطات م*      
  نشاطات خاضعة للتمركز السكاين ، و هنا خيصص لتلبية حاجيات السكان احمللية *     
  )حمطات البرتين، السياقة( موجهة لتغطية حاجيات أكرب عدد من السكان ، مثل      

  :منها كما تعمد تصنيفات أخرى يف هذا اال 
  .تصنيف التجارة من حيث أا غذائية أو غري غذائية •
 .تصنيف التجارة الصافية و احلرفية و اخلدماتية  •

مقاهي،ألبسة و أحذية ،خمابر ،أواين ، مواد غذائية ، خضر و فواكه ، مطاعم :صافية ال تجارةال:1- 1- 4-3
لوبات ، مرطبات، أشرطة مسعية و بصرية ، دقيق، جزارة ، ح ةمرتلية ، أثاث ،عقاقري ، جتهيزات كهرومرتلي

.  
  )إنتاج و خدمات(رفية احلتجارة ال :2- 1- 4-3

حديدية  آالتغاز البوتان ، صياغة ،تصليح التلفاز و الراديو،تصليح الثالجات ، مواد البناء ، مطحنة ، 
حالقة ، مرش ،ميكانيك السيارات ، كهرباء السيارات ، ترقيم السيارات إصالح هياكل السيارات و طالء،

، ترقيم السيارات ، صناعة املفاتيح،خياطة ، جنارة ، حدادة معدنية ،أملنيوم و زجاج ،قطع غيار ، زيوت 
  .السيارات إسكايف ، مصور ، مغسلة ، تعليم السياقة ، خياطـة 

  :تجارة خدماتية ال :3- 1- 4-3
،إعالم آيل،حمضر قضائي انترنت ، مواد التجميل ، هاتفيةمكتبات ، صيدليات ، تبغ و كربيت ، خدمات  

، حمامي ،موثق ،كاتب عمومي ، موثق ،عيادة طبية خاصة ، عيادة بيطرية ،مكتب دراسات ، خبري عقاري 
  .مدارس خاصة وكالت عبور ،شركة تأمني السيارات ،مطبعة ، جتهيز املكاتب،
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  :التجارة املتنقلة من خالل األسواق :2- 4-3
لرئيسية للنشاط التجاري الذي يتم فيه تداول وبيع خمتلف املواد االستهالكية تعترب األسواق من األماكن ا

سواء الغذائية أو التجهيزات أو األلبسة و غريها من املواد االستهالكية األساسية و الكمالية اليت حيتاجها 
  :املواطن و تنقسم األسواق اىل قسمني

  :األسواق يومية - 1- 2- 4-3
أنشأت خصيصا لالستثمار قد تكون هذه األسواق مغطاة ،وال أيام األسبوع تنشط هذه األسواق خالل ط 

 .يف اال التجاري و بنيت من قبل البلديات لتنظيم و تسهيل النشاط التجاري ملختلف األنشطة التجارية 
د أستأجر للتجار و تعو  األول عبارة عن سوق فالح مت حتويله إىل مركز جتاري متتلك عني الكبرية سوقني

م ـللتجار و ويتكذلك بيعه أو استأجره  مت مداخيله للبلدية و الثاين مركز جتاري بين خصيصا هلذا الشأن 
استخدامهم على اخلصوص يف بيع املواد الغذائية املختلفة و استخدامها من قبل احلرفيني يف نشاطات خمتلفة 

التجارية ذات البعد غريها من األنشطة كاخلياطة و إصالح األحذية  و إصالح التجهيزات االليكترونية و 
  .اإلنتاجياخلدمايت و احلريف و 

كما تنتشر األسواق اليومية غري املغطاة املنتشرة يف أماكن خاصة بني التجمعات العمرانية و توفر مواد 
و .استهالكية غذائية على اخلصوص خاصة يف جمال املواد الغذائية كاخلضروات و الفواكه و غريها

  .ة أن معظم هؤالء التجار هم أساسا من السكان احملليني خاصة منهم فئة الشبابللمالحظ
  :األسبوعية الشعبية  األسواق:4-3-2-2      

من أقدم  ةظاهرة األسواق األسبوعي ، و تعتربللفقراء و متعـة لألغنياء  و نعمة  قبلة األسواق ههذيقال عن        
ط التجاري قبل أن عرف التطور احلايل و الزالت أمهية هذه األسواق التنظيمات التجارية اليت ميزت النشا

قائمة إىل حد اآلن و هلا نكهة خاصة تنشط يوم يف األسبوع باختالف البلديات حبيث يكون السوق 
يف عني الكبرية و يوم اخلميس يف تزي نبشار  حبيث تقدم  االثننياألسبوعي يف عموشة يوم األحد ، و يوم 

لنا و او من خالل جتوخدمات جتارية خمتلفة للسكان القادمني من خمتلف املناطق ااورة ،  سواقألهذه ا
 من التجار قدموا من خارج منطقة الدراسة من بلديات جماورة 1/3سجلنا أن ،حتقيقنا حول أصل التجار 

اشية و العقاقري ، و تنشط يف بيع امل أو من واليات أخرى جماورة خاصة جنوا ،تابعة إلقليم الوالية 
لكوا  اتاألسواق األسبوعية يف املداخيل املالية للبلدي و تساهم .املختلفة ، املالبس ،احلوم و الدواجن 

  .حبيث تعود مداخيل التأجري إىل البلديات - 1املكس-، يصطلح عليهامببالغ مالية كبرية   صتستأجر للخوا
                                                        

 . مقابل ممارسة نشاط التجارة يف السوق ، ويدفع  للشخص الذي استأجر السوق التابعة ملكيته للدولة هو عبارة عن مقابل مايل يدفع التاجر كأجرة: املكس  1
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  التجاري حسب اموعات التجارية النشاط:3- 4-3
  و بشرية و جغرافية اقتصاديةهدت منطقة الدراسة خاصة بعض البلديات اليت متتلك مؤهالت ش

دورا فعال يف ازدهار النشاط التجاري ، إذ أن تراجع النشاط الزراعي و قطاع األشغال و االرتفاع احملسوس 
حتياجات ملختلف االنسبة االستهالك  اليت سامهت بشكل مباشر يف تزايد  مستوى يف عدد السكان 

املستثمرين يف النشاط التجاري مقارنة مع عدد قد سامهت بشكل كبري يف تزايد الغذائية و اخلدماتية ،و 
  47السنوات املاضية خاصة اية الثمانينيات كما يربزه اجلدول 

  توزيع النشاط التجاري حسب اموعات التجارية  47:جدول 
  جتــــارة                    دماتيةخجتارة   حرفية  جتارة  النوع   

  بيع بالتجزئة  بيع باجلملة  مستوردين 
  525  18  03  294  05  عني الكبرية

  49  01  -  61  01  دهامشة

  44  01  03  57  02  أوالد عدوان

  264  05  00  152  04  عموشة

  164  05  00  131  01  تزي نبشار

  13  -  07  15  01  واد البارد

  1059  30  13  710  14  اموع

 5200مديرية التجارة : املصدر                                                                

  
البارزة لتحليل واقع  املالحظاتجمموعة من نسجل فإننا التحقيق امليداين  و 47اجلدول من خالل معطيات 

  :يلي ما القطاع التجاري يف خمتلف بلديات منطقة الدراسـة و تتمثل يف
حبيث مل  1839حوايل 2005عدد املستمرين يف النشاط التجاري حبيث قدر عددهم اإلمجايل سنة  تزايد يف-

  . عقد  لتاجر حبيث تضاعف عدد التجار خال 956حوايل يكون يتجاوز عددهم يف بداية التسعينات 
القاعدية مثل شرية و توفر اهلياكل باملالية و ال اإلمكاناتالنشاط التجاري يف بعض البلديات ذات  ازدهار-

  .عني الكبرية و عموشة و تزي نبشار و اليت تعترب كأقطاب جتارية يف املنطقة 
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ضعف النشاط التجاري يف البلديات املهمشة مثل واد البارد و الدهامشة و أوالد عدوان لعوامل متعددة منها  -
  .املناطق هذه نلسكا املاديةاملالية و  اإلمكانياتالرتوح الريفي و ضعف  االستهالك،ضعف 

كالنشاط احلريف و اخلدمايت ، بتوفرها على خمتلف  اإلمكانياتذات  يف البلدياتتنوع النشاط التجاري  -
 .األنشطة التجاري اليت تستجيب حلاجيات املستهلك بصفة عامة

تاجر بينما بلغ عدد جتار  1059التجارة على البيع بالتجزئـة يف معظم البلديات حبيث بلغ عددهم  اعتماد -
بينما تبقى واد البارد و الدهامشة من أفقر البلديات يف اال .يف عني الكبرية وحدها 18منهم  30جلملة ا

 .التجاري بكل أصنافه

اختالل التوازن يف توزيع النشاط التجاري على بلديات منطقة الدراسة حبيث نسجل تفاوت كبري فهناك  -
عد كأقطاب جتارية مثل عني الكبرية و عموشة بلديات تعرف ازدهارا كبريا يف النشاط التجاري و ت

 . لتوفرها على حمفزات ومؤهالت اقتصادية و جغرافية و سكانية 

خاصة الدهامشة و أوالد عدوان  املهشمةبعض األنشطة التجارية يف البلديات املعزولة و الندرة و االفتقار ل-
و اهلاتف و  االنترنتومثل  االتصاالت و واد البارد ، و نذكر على سبيل املثال اخلدمات اإلعالمية و

و بعض األنشطة احلرفية الضرورية ، مثل إلصالح التجهيزات اإلليكترونية و و الصحية اخلدمات املصرفية 
غريها من احلرف و اخلدمات ، مما جيعل املواطن جمربا على التنقل إىل املناطق ااورة من أجل قضاء 

 . اخلدماتيةاملتعددة خاصة االستهالكية  الضرورية احتياجاته

حمالت املواد  ، حبيث فسح اال لفتح  كثرة األنشطة التجارية ذات الطابع االستهالكي الغذائي خاصة -
  .املخابز  الدقيق،، حمالت بيع و املطاعم و املقاهيو التموين العام الغذائية 

دهامشة و أوالد عدوان لألقطاب  التبعية التجاريـة للبلديات املهمشة واملتخلفة مثل واد البارد و -
التجارية يف منطقة الدراسة وهي عني الكبرية و عموشة و تزي نبشار اليت عرفت حركية جتارية خالل 

 .السنوات األخرية لتزايد عدد سكاا بسبب ظاهرة الرتوح الريفي 

طريق الوطين رقم ازدهار التجارة الطريق  يف كل من عموشة و تزي نبشار ، لكوا تقع على مستوى ال -
ب الرابط بني سطيف و جباية فقد مسح ذلك بتنشيط التجارة مع مستعملي الطريق الوطين و الذي  09

تزداد حركته خاصة خالل فصل الصيف حبيث يبدأ موسم االصطياف ، ويف معظمها جتارة غذائية يف 
 .  هلاتف و خدمات أخرىاحملالت التجارية كاملطاعم ، املقاهي التموين الغذائي العام و خدمات ا
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  :خالصة
أنه أصبح من القطاعات االقتصادية اهلامة األكثر  الحظنامن خالل دراستنا لواقع القطاع التجاري ، 

و يعود ذلك للضعف الذي الوظيفة العمومية و البناء و الزراعة  ممارسة من قبل السكان بعد قطاع 
هلذا النشاط الذي  نويلجئالصناعة و البناء فأصبح السكان شهدته القطاعات األخرى مثل الزراعة و 

 .ميتاز بدخله و برحبه السريع و املضمون 

الظروف  واضح حتكم الذي مييز منطقة الدراسة و توازن يف اال التجاري  الال كما سجلنا ظاهرة 
تساع نطاقها يف بعض ا إذ نالحظ ،ي التجار الدميوغرافية و االقتصادية و األمنية يف ازدهار النشاط

البلديات احملظوظة مثل عني الكبرية و تزي نبشار و عموشة حبيث تعترب كأقطاب جتارية بينما تعاين 
و تقتصر فقط على جتارة املواد الغذائية أأخرى من ضعف واضح يف اال التجاري حبيث تكاد تنعدم 

النشاط تدين فإن كل املؤشرات موما عو .و بعض األنشطة التجارية و اخلدماتية الضرورية الضرورية
بأكثر حدة بعض البلديات اليت متتاز بعزلتها و ختلفها و نصف البلديات املدروسة  التجاري الذي ميس

، هذا الواقع التجاري غري املتوازن جيعل بلديات تنشط جتارا ، أوالد عدوانالدهامشة ،مثل واد البارد 
بلديات املهمشة و املتخلفة يف تبعية جتارية دائمة للبلديات على حساب بلديات أخرى ، كما جيعل ال

  .اليت تعرف حركية جتارية و اقتصادية لكوا  متثل أقطاب اقتصادية و سكانية 
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   ، وإستراتيجية التدخل يف ااالت اجلبلية احملليةالتخلف وجهود التنمية  :   
  محاولة محو آثار العزلة و التخلف و التهميشية في البلديات الجبلية بين جهود التنم

  . تنمية مناطق الجبالو اجتماعية خاصة ل إستراتيجية اقتصادية و حتمية تحديد 
  :الفصل األول

  يف البلديات املدروسة  احمللية جهود التنمية : 5-1
هميش و استثنائها من جماالت التنمية مما اثر لقد تعرضت معظم البلديات الشمالية لوالية سطيف إىل الت

  .سالبا على الوضعية االقتصادية و االجتماعية هلذه البلديات خاصة على مستوى املناطق الريفية 
شهدت انتعاشا ملفتا لالنتباه حيث أن  2005التنمية اليت شهدا اجلزائر بداية من سنة  إستراتيجيةإال أن 

اولة حمو أثار حملو الذي يرمي  2009-2005ترح من قبل الدولة و الذي ميتد بني خمطط اخلماسي للتنمية املق
التخلف و التهميش الذي تعرضت له املناطق اجلبلية و إعطاء نفسا جديدا للتنمية بإبعادها املختلفة  خاصة 

تنمية املدروسة وخمططات الPCDإطالعنا على خمططات التنمية للبلديات  من خالل االجتماعية منها ،و
اليت كانت  2004الحظنا الفرق الكبري بني املبالغ املالية املستثمرة يف خمتلف القطاعات بني سنة PSDالقطاعية 

حيث عرفت وترية  2005ضئيلة مقارنة مع املبالغ الضخمة اليت استثمرت بعد تطبيق املخطط اخلماسي سنة 
و بإرادة راسخة مواجهة مشاكل التخلف  و  التنمية قفزة نوعية ،و هذا يربز بدون شك االهتمام الكبري

التهميش اليت متس البلديات اجلبلية و املناطق الريفية خصوصا ، وهذا من خالل خمتلف االقتراحات 
الطموحة للتحقيق التنمية الشاملة و املستدامة، حسب األولوية لبعض القطاعات ذات الطابع االجتماعي  

بينما الحظنا الضعف فيما خيص املشاريع االقتصادية املباشرة بالرغم  كالصحة ، التعليم ، الري ، الطرقات
من أن الري و الطرقات و الغاز الطبيعي مثال تلعب دورا هاما يف جمال التنمية االقتصادية  كالزراعة ، 

  .الصناعة و التجارة 
  :يف عني الكبرية  احملليةالتخلف و جهود التنمية :5-1-1

هم البلديات الشمالية لوالية سطيف من حيث قوا البشرية و احلركية الصناعية اليت بلدية عني الكبرية من أ
عرفتها بع الثمانينيات بعد إجناز املركبني الصناعيني للوالب و الصنابري ، و مركب االمسنت األول على 

في خاصة يف املستوى الوطين  ، جعل مركز البلدية كمنطقة مستقطبة للسكان  وتفاقم ظاهرة الرتوح الري
مرحلة  التسعينات بسبب املشاكل األمنية اليت عرفتها البلديات ااورة هلا  مثل بابور و بين عزيز و 

عن عدم كفاية ناجتة التابعة للبلدية وقد أدى هذا إىل بروز مشاكل كثرية  و املشايت الدهامشة و القرى
  .و املواصالت وغريهاال الصحة و التعليم و السكن اخلدماتية االجتماعية املتوفرة  يف جم و املرافق اهلياكل
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هلذا كان من الضروري استدراك التأخر الذي عرفته البلدية يف جمال التنمية، فقد جاء املخطط اخلماسي 
فسح اال لبعض اإلجنازات اهلامة ذات  لتحقيق هذه الغاية  من خالل فسح اال  2009-2005للتنمية 

اخلصوص الري ، الطرقات و املنشآت االجتماعية األخرى كالتعليم و التكوين ، الطابع االجتماعي على 
  .أولوياا  الصحة الكهرباء الريفية و الغاز الطبيعي

  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية لبلدية عني الكبرية لسنة: 48جدول     
  2005                               السنوات

  عدد املستفيدين  دج-الغالف املايل  العمليات عدد  عنوان العملية

  13800  10.617.755.00  03  قطاع الري و غاز
  15000  10.900.000.00  04  الطرقات 

  2200  16.000.000.00  01  مدرسية و صحية/ م
    08  37.417.755.00  21000موع

  PCDاملخطط البلدية للتنمية : املصدر                                                                                 
  
 

  

م/  مدرسیة و صحیة
43%

الطرقات  
29%

قطاع الري و غاز
28%

قطاع الري و غاز  الطرقات    م/ مدرسیة و صحیة
 

 45:الشكل  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية يف عني الكبرية 
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و الشكل  48اجلدولكما يربزه  سطر أولويات رئيسية لصرف هذه املبالغقد طط التنمية احمللية للبلدية خمن إ
و هي املياه و الكهرباء و  سيةقطاعات رئي كبرية لثالثيف هذا اإلطار مت إعطاء أولوية حبيث مت و  45البياين 

  :الغاز و الطرقات من خالل املشاريع التالية 
باجتاه  الشبكة الرئيسية لنقل مياه عني احلمامتزويد العديد من املداشر باملياه الصاحلة للشرب و صيانة  -

  القريبةعني الكبرية حبيث سوف يقضي ائيا على مشكلة املياه يف مركز البلدية و التجمعات الثانوية 
، و بدون شك أن هذا املشروع %28مشروع تزويد حي عني الطويلة بالغاز الطبيعي و مثلت نسبة   -

السكان مع قارورات الغاز و  ةبالغاز و يقضي على معانا فردي مسكن 300سوف يسمح بتزويد 
 .هضبة  اليت يتميز ا هذا التجمع السكاين الفوضوي املتموضع على الشتاءبرودة فصل 

و  القرىالرابطة بني  تسجيل مشاريع لترميم و صيانة الطرقات البلدية  ا يف قطاع الطرقات فقد متأم  -
  عني الكبرية و قرية الشرفةو منها على اخلصوص ترميم الطريق البلدي بني  %29مركز البلدية بنسبة 

  . كلم 12على  مسافة 
حبيث مت ترميم و صيانة بعض  ا%43املنشآت الصحية و املدرسية فقد استحوذ على  و يف قطاع-

املؤسسات التربوية و توسيع املطاعم املدرسية و إجناز مراكز صحية جديدة خاصة يف املناطق الريفية و 
الصحية من  اخلدماتمن أجل تقريب و منها مركز صحي يف مشتة أوالد سي قاسم و هذا اجلبلية املعزولة 

  .نقص مثل هذا املرفق اهلام برض هلا السكان بسباليت يتع ة،والتقليص من حدة املعاناالسكان 
من لتحقيق تنمية متوازنة و غري كافية  األموال املرصودة  تبقى لكن بالرغم من هذه اهودات املبذولة 

املناطق التابعة هلا بسبب آثار التخلف و التهميش الذي أجل إعادة تأهيل و تنمية البلدية يف املركز و 
، و يبقى من الضروري تكثيف اجلهود إلجناز مشاريع أخرى ذات البعد عينيات تعرضت له خالل التس

  .االجتماعي كالصحة والنقل و الطرقات 
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  :  التنمية يف الدهامشة  التخلف و جهود:5-1-2

شهدت بلدية الدهامشة ميشا و ختلفا كبريا خاصة خالل مرحلة التسعينيات  يف خمتلف ااالت 
االجتماعية منها خاصة يف جمال الصحة، التعليم و املياه الصاحلة للشرب و شبكة الطرقات، و  االقتصادية و

.  سلبا على وضعية السكان االجتماعية و تفاقم معانام  كأثر ذل و قد غريها من اخلدمات الضرورية  
مشاريع تنموية شاملة  انطالقلقد كانت  بداية األلفية الثانية فسحة لألمل لسكان هذه البلدية من خالل 

وذلك من خالل برنامج املخطط البلدية للتنمية و من خالل و االقتصادية ،  لتحقيق التنمية االجتماعية
إعانات الوالية و صندوق اجلماعات احمللية  الذي مشل على اخلصوص تسجيل عدة مشاريع تنموية ذات 

يف إطار التنمية احمللية القطاعية البلدية و رصد ت السلطات  ،الطابع االجتماعي ، وهذا حسب األولوية 
مع مقارنة  هي معتربة سنتيم و  مليون 980و مليار 7الوالئية مبالغ مالية معتربة  قدرت قيمتها حبوايل 

، و لتقليص ظاهرة البلديات األخرى ، و هي حماولة من السلطات احمللية لتقليص الفوارق  يف توزيع امليزانية
يف خمتلف ااالت خاصة اهلياكل القاعدية كالطرقات و املياه  الذي عانت منه البلدية التخلف و التهميش 

و قد سطرت السلطات البلدية  أولويات رئيسية لصرف هذه األموال ، حبيث استحوذ .الصاحلة للشرب 
متت ة ، خاصة و أن مركز البلدية يعاين من فوضى عمرانيـة كارثيـقطاع الطرقات و التهيئة العمرانية 

  .وراثتها من العقود املاضية لغياب الرقابة و غياب التهيئة العمرانية ا
 

  2005التنمية يف بلدية الدهامشة حسب املخطط البلدي للتنمية : 49اجلدول
  2005                     السنوات

  نعدد املستفيدي  دج -الغالف املايل  عدد العمليات   عنوان العملية
  4800  2.050.000.00  04  قطاع الري

  7000  43.800.000.00  07  ع /طرقات و يئة 

  22700  18.000.000.00  11  مدرسية و صحية/ م

  34500  79.800.000.00  21  اموع

   PCD+خمططات التنمية البلدية : املصدر                                                                                                
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قطاع الري
11%

م/  مدرسیة و صحیة 
78%

طرقات و تھیئة  / ع 
11%

قطاع الري  طرقات و تھیئة  /ع  م/ مدرسیة و صحیة  
  

  
 
 
 

جيعلنا تقف على حقيقة التنمية اليت شهدا البلدية   46الشكل البياين 49ول دفمن خالل حتليل معطيات اجل
خاصة يف جماالت التجهيزات االجتماعية ، خاصة قطاع الصحة و التعليم  حبيث املالحظ هو القفزة الكبرية 

إكمالية جديدة بغالف مايل يقدر  البلدية يف جمال التجهيزات التعليمية حبيث استفادت من اليت حققتها
سنتيم  يف جتمع أوالد معيزة حبيث سوف خيفف من االكتظاظ الذي تشهده أكمالية عني  مليون 850بـ

معاناة و  الربيع مركز البلدية و خيفف بون شك من االنتقال اليومي للتالميذ على بعد عدة كيلومترات و
، و ذا  اإلناثسائل النقل اليت كثريا ما تكون سببا يف توقف التالميذ عن مزاولة الدراسة خاصة عنصر 

  .%78استوىل هذا القطاع على 
سواء داخل مركز لتنمية قطاع الطرقات الذي يبقى يعاين من ضعف كبري  %11نسبته  كما مت رصد ما

  .انوية و الريفية مثل عني الربيع و البطحة و أوالد معيزة البلدية أو يف املناطق و التجمعات الث

 2005 نصيب القطاعات من ميزانية التنمية  يف بلدية الدهامشة
 

 46: الشكل 
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يف الدواوير و املداشر و و نفس النسبة وجهت لتنمية قطاع الري و الذي يعاين من ختلف واضح خاصة 
املناطق الريفية املعزولـة، و هلذا نقول أن املبالغ املرصودة للتنمية تبقى ضئيلة و غري كافية من أجل حمو آثار 

  .لف و حتقيق تنميـة شاملة و متوازنـة التخ
  :أوالد عدوان بلدية لتنمية يفالتخلف و جهود ا:5-1-3

و معىن ذلك أا بلدية ،  1984 لسنـةالبلديات املنبثقة عن التقسيم اإلداري تلك من  عدوان  بلدية أوالد
ة الرتوح الريفي من عدة تزايدا سكانيا كبريا بسبب حركشهدت خالل السنوات األخرية حديثة النشأة فقد 

لظروف أمنية على اخلصوص ، كما شهدت  مناطق خاصة من مشايت و قرى واد البارد و تزي نبشار
من شأا ختفف من معاناة السكان و توفر خمتلف اخلدمات تنمويـة هامة حركة  البلدية يف نفس الوقت 

  .املرافق االجتماعية الضرورية 
من حيث قفزة تستحق اإلشارة هلا خاصة بع االجتماعي ااكل ذات الطاخلدمات و اهلي قطاع  دفقد شه
كل التعليمية و ترقية ابالغاز الطبيعي و كذا توفري املياه الصاحلة للشرب و إجناز بعض اهليالسكان  تزويد

اليت وضعتها البلديات حسب  التنمويةكل هذه املشاريع جاءت من خالل املخططات . اال الصحي 
دفعا كبريا لتحقيق التنمية  2009-2005فقد أعطى و سيعطي املخطط التنموي اخلماسي  ،طاعاتالقأولوية 

بالبلدية خاصة يف جمال اخلدمات االجتماعية، كاملياه الصاحلة للشرب ، التعليم و الصحة كما يربزه 
  . 47و الشكل البياين رقم 50اجلدول

  2005- 2004تنمية لبلدية أوالد عدوان نصيب القطاعات من ميزانية ال   :50جدول           
                   2005                          السنة

  نعدد املستفيدي  دج-الغالف املايل  عدد العمليات   عنوان العملية
  5000  9.500.000.00  05  قطاع الري

  7000  11.065.000.00  02  الطرقات 

  4700  14.092.657.92  01  شبكة الغاز

  10000  16.000.000.00  04  و صحية مدرسية/ م

  22000  50.657.657.00  11  اموع

  PCDاملخطط البلدي للتنمية : املصدر                                                   
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قطاع الري 
م/ مدرسیة و صحیة  19%

31%

شبكة الغاز 
28%

الطرقات  
22%

قطاع الري 

الطرقات  

شبكة الغاز 

م/ مدرسیة و صحیة  

  
  
  

سعت مشجعة حبيث نالحظ من خالل اجلدول و الشكل البياين بأن البلدية قد شهدت حركة تنموية 
يف بلدية أوالد عدوان يف استغالل املوارد املالية احمللية و ميزانية البلدية يف استثمار و السلطات املنتخبة 

  :استغالل هذه األموال يف مرافق و خدمات اجتماعية ذات األمهية و األولوية منها
ة سكان التجمعات املبعثرة و التخفيف من مشكلة املياه و التخفيف بذلك من معاناة املواطنني خاص -

حبيث حدد مبلغ  2006كذا مركز البلدية فقد وجهت عناية خاصة هلذا القطاع يف خمطط التنمية لسنة 
مليار سنتيم من خالل إصالح شبكة املياه الصاحلة للشرب  ،إيصال املياه لبعض  4.78مايل مقدر حبوايل 

  1961أكتوبر 17عيش و حي ياء املركز أوالد التجمعات مثل أوالد عياضي الصرف الصحي  لبعض أحي
الرواشد ، كما هو خمطط فسوف يتم التنقيب على حفر  و حفر  ، كذا بعض التجمعات مثل جتمع

سوف يساهم يف التخفيف من حدة  2008على مستوى جبل زغيب  سينجز يف آفاق   FOURAGEثقب 
  .مشكلة املياه بالبلدية 

ة مشاريع ذات األولوية يف جمال إجناز و صيانة شبكة الطرقات سواء على سجلت البلدية عد فك العزلة و- 
مستوى املركز البلدي أي الشبكة احلضرية اليت تعاين من عدم صالحية خمتلف الطرقات و قد خصص 

 47:الشكل
 

 2005عدوان لسنة  دنصيب القطاعات من ميزانية التنمية لبلدية أوال
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و أوالد  169Wبني جتمع ملناصرة و الطريق الوالئي  221الطريق البلدي رقم  إلمتاممليار سنتيم  1.10للعملية 
لتطوير الشبكة و فك العزلة على بعض التجمعات  أخرىفق مشاريع ألو يف ا09Bبالطريق الوطين رقم  علي

الكل   عياضيرة و تعبيد الطرقات بأوالد اوالرابط بني املركز و جتمع النو 220كإصالح الطريق البلدي
و الطريق الوطين W 169والئي مليار سنتيم و يئة الطرق الرابط بني الطريق ال 3بتكلفة مالية مقدرة حبوايل 

09B 2009و2008مرورا بدوار أوالد زاوي  ستنجز يف آفاق .  
  : التنمية يف تزي نبشار  جهودالتخلف و :4- 5-1

بلدية تزي نبشار  من البلديات القدمية حبيث وجدت أثناء الفترة االستعمارية وكانت تسمى ببلدية 
 09 م و رغم تواجدها على الطريق الوطين رقم1800 طاقيتونت و تتمركز على منطقة مرتفعة أكثر من

الرابط بني سطيف و جباية إال أا عاشت يف أوضاع اقتصادية و اجتماعية صعبة و تزيد معاناة التخلف و 
التهميش خاصة يف املناطق الريفية يف خمتلف املداشر و الدواوير يف جماالت الصحة و التعليم و الطرقات ،و 

و التوسع إال خالل اية التسعينات حبيث عرفت تنمية جتارية و استفادت من مشاريع  مل تعرف التنمية 
اجتماعية هامة صحية و تعليمية و خدمات أخرى، كاملاء و الكهرباء و شبكة الطرقات من خالل عمليات 

   .اإلجناز أو الترميم و الصيانة ملختلف اهلياكل الصحية و التعليمية  
  2005- 2004القطاعات يف ميزانية  التنمية لبلدية تزي نبشار لسنة للمرحلة نصيب :   52جدول     

  2006  -2005                    2005 -  2004                     السنوات
عدد   نوع  العملية

  العمليات 
عدد   دج-الغالف املايل

  ناملستفيدي
عدد 

  العمليات 
عدد   دج-الغالف املايل

  ناملستفيدي
  -     5.500.000.00  02  -     9.500.000.00  02  قطاع الري
  7806  50.000.000.00  07  -     5.000.000.00  01  الطرقات 

تعليمية و / م
  صحية

  و إدارية 

02  13.600.000.00     -  04  20.000.000.00     -  

  -      75.500.000.00  13     -     27.5000.000.00  05  اموع

 PCDخمطط التنمي للبلدية : املصدر                                                                               
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قطاع الري 
34%

الطرقات  
18%

م/ تعلیمیة و صحیة      
48%

قطاع الري  الطرقات   م/ تعلیمیة و صحیة و إداری  ة 

                         
  
 

تربز اهودات املبذولة من قبل السلطات احمللية من اجل  48الشكل  و52 إن حتليل معطيات اجلدول
التخلف و التهميش و حتسني الظروف املعيشية و االجتماعية لسكان  آثارو حماولة حمو  النهوض ذه البلدية

 2005البلدية من خالل خمتلف املشاريع ذات الطابع االجتماعي و قد استثمرت البلدية خالل السنة املالية 
در املبلغ مايل من مشاريع اجتماعية معتربة ق 2006واستفادت البلدية خالل سنة  سنتيممليار 2.75حوايل 

مليار سنتيم و هذا يربز التوجه االجتماعي 7.55املستثمر يف خمتلف القطاعات ذات الطابع االجتماعي حبوايل 
اليت عاشته البلدية خالل العقود املاضية،  الذي انتهجته السلطات املنتخبة ملواجهة أثار التخلف و التهميش

  :وتظهر هذه اهودات يف 
 و باخلصوص  ألمهيته احليويةالطرقات  كبرية هلذا القطاعالولوية األمهية و األلية السلطات احمل إعطاء-

مليار سنتيم  5ما مقداره  مت رصدحبيث  2009-2005اخلماسي و هذا يف إطار خمطط التنمية  2005ميزانية 
يف جمال  مليون سنتيم ، والغاية من ضخامة هذه االستثمارات 500زوالذي مل يتجاو 2004مقارنة بسنة 

 ةباإلضافاليت تكاد تكون منعدمة ،الطرقات هو من أجل فك العزلة و حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية 
و  إىل العزلة اليت كانت متس عدد كبري من القرى و الدواوير خاصة على مستوى املناطق اجلبلية الصعبة ،

از طرقات جديدة لربط املداشر و الدواوير خاصة متثلت هذه اإلجنازات يف أشغال التزفيت و الترميم و اجن

 48:الشكل 2005لبلدية تزي نبشار  التنمية نصيب القطاعات من ميزانية 
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مليار سنتيم و الطريق الرابط بني 1.2كلم مببلغ 9مشروع  الطريق الرابط بني بوشطال بعني الدفلة  على طول 
اوالد عليا –كلم و تزفيت الطريق الرابط بني تزي نبشار و أوالد عثمان 7برباس و تزي ورنس على مسافة 

كلم وتزفيت الطريق  3و قرقور على مسافة  09ناء الطريق الرابط بني الطريق رقمكلم و ب6على مسافة 
و ذا فقد سجلت البلدية يف جمال .مليار سنتيم 1مبقدار  09الرابط بني أوالد موفق و الطريق الوطين رقم 

 .كلم بني اجناز و تزفيت و إصالح 41إجناز حوايل  2006-2005الطرقات بني 

من خالل تزويد عدة قرى باملياه الصاحلة  2005قطاع قفزة نوعية سنة الشهد  الري فقديف جمال قطاع  أما
م 3500مليون سنتيم و استغل هذا املبلغ يف اجناز خزان  950بـ 2005للشرب حبيث قدر املبلغ اإلمجايل يف 

مليار سنتيم ،  3.5مليون سنتيم  ،و تزويد مركز تزي مالني و بين عمران باملياه بتكلفة  450مكعب بتكلفة 
  .مليار 5.5حوايل  2005و قدر أستثمر يف  

هلياكل ذات الطابع  عدة إجنازاتاالجتماعية التعليمية و الصحية و الثقافية فقد شهدت  املنشئاتو يف جمال 
مت جتهيز  إكمالية  2005االجتماعي و اإلداري فقد مت إجناز و ترميم عدة هياكل تربوية و صحية ففي سنة 

 مليون200كما رممت مدرستني بقيمة مالية . مليون سنتيم  800ز مقر للحرس البلدي بتكلفة مالية و اجنا
وإجناز قاعة متعددة الرياضات بقيمة مالية مقدرة .مليون سنتيم 110حبوايل  أطفالجتهيز روضة  ازسنتيم و اجن

م أنه يعاين من عجز معترب يف حني أن قطاع الصحة مل يعرف مشاريع  استثمارية رغ.مليون سنتيم  500بـ
  .يف اخلدمات الصحية و تزيد معاناة السكان يوم بعد يوم

  :التخلف  وجهود التنمية يف بلدية عموشة : 5-1-5
عموشة من البلديات اليت متتاز مبوضعها  الصعب وغري املالئم  لصعوبته الطبوغرافية  حبيث تقع يف حوض 

ساهم يف عرقلة التوسع العمراين و اخلدمات االجتماعية و ضيق بني و رمبا أن هذا املوقع الصعب قد 
االقتصادية لصعوبة السطح و عدم توفر القطع األرضية إلجناز هذه املشاريع و الطابع اجلبلي الذي مييز 

كما أن سياسة التهميش و اإلقصاء اليت شهدا .خمتلف البلديات املدروسة يعترب من العوامل املعرقلة للتنمية 
بلدية خالل العقود املاضية قد سامهت يف ختلف البلدية سواء يف مركزها أو القرى و التجمعات هذه ال

البلدية موقع مركز  إال أن    .األساسية  القاعدية الثانوية اليت تنتمي إليها ، حبيث عانت من قلة املنشآت
مثلها كمثل البلديات اليت تقع  قد أعطى أمهية اقتصادية و جتارية للبلدية  09 تقع على الطريق الوطين رقم

 احمللية  على نفس الطريق مثل أورسيا و تزي نبشار، و بدأت السلطات احمللية نعطي أمهية أكثر للتنمية
  . و االقتصادية خاصة تنشيط القطاع التجارياالجتماعية 
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ية متواضعة من نالحظ بأن بلدية عموشة عرفت تنم 49و التمثيل البياين 53اجلدول  معطيات  خالل  من و
حيث املبلغ املايل املوجه للتنمية مقارنة بالبلديات األخرى  ، كما نالحظ بأن توزيع هذه امليزانية كان شبه 

  . متوازن بني خمتلف القطاعات احليوية ذات الطابع االجتماعي 
ص يف يئة من ميزانية التنمية و متثل على اخلصو %40فقطاع التهيئة احلضرية و الطرقات استحوذ على 

بعض أحياء مركز البلدية اليت تعرف وضعا مأساويا بسبب الفوضى و غياب خمطط للنسيج العمراين ، كما 
دينار من أجل يئة و إجناز طريق عموشة  12.000.000استفاد قطاع الطرقات من مبلغ مايل معترب قدر بـ

ملنتخبة إىل وضع خمطط طموح سعت السلطات افقد يف قطاع الري أما .كلم 6.5لعوامر على حوايل 
من امليزانية متثل يف توفري املياه الصاحلة للشرب للسكان ، خاصة للمراكز الثانوي و % 30على  استحوذ

كلم من املياه الشروب ، و وتقوية 3.5بـبعض الدواوير ، حبيث استفاد حسي طاجنة الذي يبعد عن املركز 
و من خالل هذا سوف خيفف من معاناة السكان من هذه مركز البلدية باملياه الشروب من عني فرطاس 

  .املادة احليوية ، سواء بالنسبة لإلنسان أو االستخدام االقتصادي خاصة الفالحي 
  
  

  نصيب القطاعات من التنمية يف بلدية عموشة :  53جدول             
  2005                                          السنة

  نعدد املستفيدي  دج-الغالف املايل  العمليات  عدد  نوع  العملية

  5700  11000000  04  قطاع الري

  4500  15000000  04  الطرقات و يئة حضرية

  9500  11000000  04  تعليمية و صحية و / م

  19700  37000000  12  اموع

  PCDط البلدي للتنمية املخط: املصدر                                                                 
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الطرقات و تھیئة حض ریة 
40%

م/ تعلیمیة و صحیة      
30%

قطاع الري 
30%

قطاع الري الطرقات و تھیئة حضریة م/ تعلیمیة و صحیة و إداریة 

  
  
  

يف قطاع التجهيزات و املنشآت التعليمية و الصحية و الثقافية فقد وضع املخطط البلدية مشاريع هامة تتمثل 
إجناز  واملركز الثقايف  يئةخاصة يف بناء قاعة عالج بالزمالة ، كما استفادة قطاع الثقافة و الرياضة من 

لكرة القدم ، وبدون شك أن هذه ملعب بلدي مدرسة قرآنية يف مركز البلدية ، كما استفادت من 
  .كون متنفس لشباب البلدية الذي يعاين من الفراغاملشاريع الثقافية و الرياضية ست

  
  :التخلف و جهود التنمية يف بلدية  واد البارد : 6- 4-1

زلتها و اليت تعرضت إىل التهميش من قبل عاجلبلية اليت متتاز بتخلفها وتعرب بلدية واد البارد من البلديات 
من اهلدوء الذي رجع إىل املنطقة بعد سنني  مبالرغالبلديات ، و  أفقرالسلطات احمللية مما جعلها تبقى من 

كثر ن القرى و املداشر األامن احملنة و غياب األمن وهجرة و نزوح السكان خارج تراب البلدية خاصة سك
-2004عزلة ، بدأت احلياة تعود تدرجييا إىل هذه البلدية و قد استفادت البلدية خالل السنوات األخرية بني 

التخلف و  آثارمن مبالغ مالية معتربة لكنها تبقى غري كافية لتحقيق التنمية االجتماعية و حمو  2006و  2005
  .اليت عانت و تعاين منه البلدية و العزلة  الفقر الذي الزم سكان هذه البلدية منذ عقود من التهميش

 49:شكل 2005نصيب القطاعات من ميزانية ا لتنمية لبلدية  عموشة لسنة  
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تبقى ظاهرة التخلف و العزلة و التهميش و التخلف االقتصادي و االجتماعي السمات الرئيسية اليت متيز 
من االلتفاتة اليت نلمسها من خالل حماولة إنعاش البلدية و جتاوز بالرغم  و هذالدية واد البارد و املعزولة ب

و ختلفها من خالل بعض املشاريع ذات املنفعة االجتماعية خاصة الطرقات و املياه عزلتها و ميشها 
ملواجهة التخلف الذي مييز املنطقة و رفع املعاناة على السكان ،  الصاحلة للشرب و جمال التعليم و الصحة 

ياد و و حبيث مشلت التنمية قطاعات اخلدمات االجتماعية كفك العزلة على بعض املداشر مثل أوالد ع
أوالد مرية و بين مسايل  و غريها من القرى من خالل ترميم و إصالح بعض الطرقات البلدية و الغابية 

كما مشلت التنمية ترميم  بعض اهلياكل التربوية و توفري املطاعم املدرسية كمطعم اإلكمالية الوحيدة .
  .الطويلةيذ بالبلدية و مطعم مدرسي بقرية تاغروت سوف خيفف من معاناة التالم

إىل إصالح شبكة الصرف الصحي هناك اهتمام بتزويد السكان باملياه الصاحلة  ةأما يف جمال الري فباإلضاف
  .كلم  5للشرب خاصة تزويد القرى مثل مشروع تزويد قرية بوخروف على بعد 

  
  2005نصيب القطاعات من خمططات التنمية لبلدية واد البارد لسنة : 54جدول

  2006-2005  2005-2004  السنوات
عدد   عنوان العملية

  العمليات 
املناصب   املايل الغالف 

  املشغلة
  ـددع

  ناملستفيدي
  ـددع  

  العمليات
املناصب   املايل   الغالف

  املشغلة
  ناملستنفدي/ع

9.500.00  02  قطاع الري
0  

29  185   01  3.000.000  10  245  

11.000.00  03  الطرقات 
0  

40  3402  05  16.000.000  40  3749  

تعليمية،ثقافية  .م
   وصحية 

03  11.200.00
0  

40  2640  04  13.200.000  27  2699  

  6693  77  32200000  06  6227  109  31700000  08  اموع

    DPCخمطط التنمية البلدية : املصدر                                                                                                 
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قطاع الري
30%

الطرقات 
35%

م/  تعلیمیةوثقافیة صحیة 
/ خدماتیة
35%

قطاع الري  الطرقات   م/ تعلیمیةوثقافیة صحیة /خدماتیة

  
  
  
  
  

كل هذه املشاريع دف من خالهلا السلطات احمللية و الوالئية حتاول من خالهلا استدراك ما فات و 
الوقوف أما ظاهرة الرتوح و اهلجرة اجلماعية اليت متيز على اخلصوص هذه البلدية ، وتسعى السلطات 

هذه املناطق مغازلة لسكان  هياالجتماعي و االقتصادي و  ابطابعه تنمويةاريع التنفيذية احمللية جتسيد مش
، ومباشرة نشاطهم املعتاد ، وقد سجلنا خالل السنوات األخرية لعودة إىل قراهم و مشاتيهممن أجل ا

وخاصة بعد عودة األمن نسبيا إىل هذه املناطق عودة حمتشمة للسكان ،خاصة أوالئك الذين ظلت م 
ل و مل ينجحوا يف إجياد منصب عمل أو سكن الئق يساعدهم على االستقرار يف املراكز احلضرية أو السب

التجمعات الثانوية اليت استقروا فيها خالل سنوات األزمة األمنية اليت شهدا اجلزائر عامة و املنطقة خاصة 
مة و التهميش و التخلف أكرب ، و لكن نقول أن اهودات املبذولة حاليا تبقى غري كافية ألن أثر األز

الصحـة و النشاط وتتطلب دعم أكثر للسكان خاصة الريفني و القرويني يف جمال السكن و النقل و
و التجارة و الصناعة خلاق مناصب عمل و القضاء على هاجس البطالــة ،و ألن الزراعة ك االقتصادي

  .الغاية هو حتقيق  تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة
  

 50:الشكل 2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية لبلدية واد البارد لسنة 
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  :  احملليـة تقييم جهود التنمية :-*
نلمس بدون شك اجلهود املعتربة اليت أولتها السلطات  ،إن حتليلنا لواقع التنمية يف خمتلف البلديات املدروسة 

احمللية من اهليئة البلدية املنتخبة وكذا من قبل جمهودات الوالية من خالل مساعدا املالية املعتربة اليت منحت 
كل هذا يرمي إىل حماولة التخفيف من حدة . يف خمتلف البلديات حسب أولوية القطاعاتو استثمرت 

التخلف و ظاهرة العزلة و التهميش اليت تعرضت و تتعرض هلا البلديات اجلبلية مما ساهم يف تدهور احلالة 
جمهودات و سوف حناول من خالل هذا التعرض إىل تقييم .االجتماعية لسكاا خاصة املناطق الريفية 

  التنمية خاصة يف شطرها االجتماعي ، و نقف على ما حتقق ، وما مل يتحقق و ما جيب حتقيقه يف هذا اال 
  :الطرقات -أ

رغم اهودات املبذولة يف جمال التنمية من خالل املخططات التنموية املختلفة خاصة املخطط اخلماسي 
ن املعاناة الزالت متس شرحية معتربة من السكان خاصة يف الذي أوىل أمهية كبرية للتنمية البشرية  إال أ

املناطق الريفية و اجلبلية  من الدواوير و القرى على اخلصوص حبيث الزال التهميش و التخلف يالزمهم و 
و املاعلي الواقعتان يف تراب بلدية تزي نبشار ، كما  قد أخذنا عينة من هذه القرى خاصة قرية أوالد موفق

م دواوير و قرى بلدية واد البارد من العزلة و التخلف الذي ميس خمتلف اخلدمات االجتماعية و تعاين معظ
نذكر على سبيل املثال دوار بين مسايل و أوالد عباد و أوالد مرية كما نسجل دواوير و مداشر أخرى 

و يف بلدية .  تعاين من نفس املعاناة يف تراب عني الكبرية خاصة دوار أوالد مومن و أوالد سي قاسم
الدهامشة  دوار البطحة تعوينني و  شعبة القيطون ، بدون شك هذه عينة من املداشر اليت تعاين  من ظروف 
حياة صعبة يف جمال املياه الصاحلة للشرب ، حبيث يقضي األطفال و الكبار ارهم يف التنقل بالدالء يف كل 

ها آخر للمعاناة اليت متس شرحية كبرية من سكان االجتاهات  البحث عن قطرة ماء كما تشكل العزلة وج
املناطق القروية اجلبلية حبيث ال تتوفر على طرق صاحلة باستثناء بعض املسالك الترابية اليت تتحول شتاءا إىل 
أوحال مما يؤثر سلبا على قطاع التعليم حبيث يصعب على التالميذ و املعلمني االلتحاق مبؤسسام حبيث 

  .ل خالل فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج و األمطار و هراء الطرقات جيربون على عط
  :الري و الغاز -ب

لقد جنحت استراتيجية التنمية يف جمال الري إىل التخفيف و لو نسبيا من مشكلة املياه على مستوى املناطق 
كز و تزويد احلضرية و ذلك من خالل جتديد شبكة املياه الصاحلة للشرب داخل املركز احلضري يف مر

  . البلدية خبزانني للماء ، وكذا جتديد الشبكة من محام الدهامشة إىل مركز البلدية 
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كما كنت اجلهود معتربة يف توفري املياه الصاحلة للشرب ملختلف املراكز احلضرية يف خمتلف البلديات و 
جز يف هذا اال قائما خاصة يف االهتمام بتوفري هذه املادة األساسية لسكان القرى  و املداشر ، و يبقى الع

  .بعض املناطق املعزولة اليت تبقى تعاين من نقص كبري خاصة خالل فصل الصيف 
كما كانت جمهودات بعض البلديات هامة يف جمال تزويد السكان بالغاز الطبيعي خاصة تلك اليت متر عليها 

هية و كذا  حي عني االثانوية كحي البشبكة الغاز الطبيعي، حبيث جنحت عني الكبرية يف تزويد املراكز 
نسمة من الغاز الطبيعي ، كما كانت العملية ناجحة يف بلدية أوالد 11000الطويلة حبيث استفاد حوايل 

  .عدوان حبيث زودت قرية النواورة بالغاز و بعض التجمعات القريبة من مركز البلدية 
السلطات الوالئية مشروع تزويد بلدية  و يبقى مشروع تزويد البلديات األخرى قائما حبيث وضعت

اليت سجلت يف خمطط التنمية  تو يعترب من باألولويا 2009عموشة و تزي نبشار  بالغاز الطبيعي يف آفاق 
على أن تستفيد يف البداية املراكز احلضرية مث توسع الشبكة لتشمل الثانوية اليت حتتوي على  2005-2009

  .يئة و لو  شبه حضرية  
قيق هذه املشاريع سوف خيفف بدون شك من معاناة املواطنني و سوف حيسن من الظروف إن حت

  .االجتماعية و يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية و استقرار السكان يف هذه البلديات 
  :التهيئة احلضرية  - ج
غم اجلهود املبذولة يف واالقتصادية للسكان ،ر االجتماعيةيعترب من القطاعات احلساسة اليت تقدم خدماا  

هذا اال يبقى هذا القطاع يعاين من ضعف كبري حبيث الزالت العزلة متس نسبة كبرية من السكان خاصة 
سكان القرى يف بلدية تزي نبشار و واد البارد و الدهامشة هذه املعاناة  تزيد حبلول فصل الشتاء حبيث 

من نشاط السكان و تنقالم اليومية كما تزيد من معاناة  دحت كثريا ما تتحول املسالك الترابية إىل أوحال
يوما خالل هذا  20التالميذ الذين ينتقلون لعدة كيلومترات االلتحاق مبدارسهم و قد يغيبون عنها ملدة 

املعلمني لصعوبة الوصول اىل مدارسهم و قد ساهم هذا املشكل يف تراجع و  تالفصل كما تزداد تغيبا
ح يف االمتحانات الرمسية ملختلف األطوار خاصة األول و الثاين و يبقى املطلوب من نسبة النجا اخنفاض

اهليئات املنتخبة و السلطات الوالئية النظر بعني العطف و املسؤولية إىل معاناة سكان املناطق اجلبلية من 
ن خالل شق طرقات العزلة املضروبة عليهم و العمل  جبدية و ليس جمرد التفكري يف مواجهة هذه العزلة ،م

الطرقات  اليت تعاين من وضعية مزرية اليت قد ال تصبح صاحلة الستخدام خالل  وإصالحبلدية جديدة 
فصل الشتاء و هي وضعية معظم الطرقات اليت تصل معظم املداشر مبراكز البلديات ، و قد يكون غياب 

ب تدهور هذه الشبكة اليت ختصص هلا كل مرة املراقبة التقنية الرتيهة للمصاحل البلدية أو الوالئية من أسبا



 209

و نفس املشكل الذي .مبجرد اية الشغال و حلول فصل الشتاء  ألوىلمبالغ مالية معتربة مث تعود إىل حالتها 
يعنيه القطاع الطرقات داخل التجمعات احلضرية يف معظم مراكز البلديات ، حبيث غياب يئة عمرانية و 

حياء الداخلية حبيث تفتقد إىل أرصفة و طرقات صاحلة لالستخدام مما جيد حضرية منظمة خاصة يف األ
السكان نفسهم خالل فصل الشتاء ال فرق بينهم و بني سكان القرى من التنقل يف األوحال و الربك املائية 

.  
ات يف جمال النقل فإن القطاع يعرف فوضى كبرية لسوء التنظيم حبيث املالحظ هو أن الكثري من البلدي-

خاصة الدوائر مثل عني الكبرية و عموشة تفتقد إىل مواقف و حمطات منظمة و مهيئة لتنظيم وسائل النقل 
األجرة  تلسياراضروريا تنظيم هذا القطاع احلساس من خالل بناء ة يئة حمطات  أصبحاملختلفة ، فلهذا 

ا حركات تنقلية من وإىل البلديات و أخرى للنقل باحلافالت لتحسني اخلدمة للمواطنني الذين يعيشون يومي
  .ااورة أو حنو مقر الوالية 

  :الصحية و الثقافية  املنشآت االجتماعية-د
بالرغم من اهودات املبذولة يف قطاع املنشآت ذات الطابع االجتماعي ، من منشآت صحية و تعليمية 

لصحية الضرورية للسكان حبيث الزال قطاع الصحة يعاين من ختلف و عدم قدرته يف توفري اخلدمات ا
،كما تعاين بعض اخلدمات الزالت الكثري من البلديات ال تتوفر على مستشفيات أو مراكز صحية متعددة 

املختلفة ، هذا الضعف  ، ونقص الصيدليات و التخصصات الطبية البلديات من غياب قاعات الوالدة 
  .سلبا على وضعية السكان الصحية  انعكس

جزء و لو ا آخر يف جمال املنشآت الثقافية و التعليمية ،فرغم اجلهود اليت بذلت لتوفري كما نسجل نقص
بشكل أوسع و أخطر يف  بسيط من هذه املنشآت يبقى العجز قائما  يف معظم البلديات ، وقد يكون 
  .البلديات املهمشة و املعزولة و نقصد هنا على اخلصوص واد البارد ،و دهامشة
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  في المناطق الجبلية  التدخل واقتراحات التنمية واستراتيجيهخلف الت :2- 5
  .ة و اقتصادية و بشرية حباجة إىل قانون خاص يجماالت جغرافية جبلية خبصوصيات طبيع 

  إستراتيجية التدخل لتهيئة و تنمية املناطق اجلبلية :5-2-1
البطالة و تدهور الوضع االقتصادي و كثريا ما تقترن ظاهرة التخلف و العزلة باملناطق اجلبلية ، حيث 

االجتماعي ، وتفاقم الفقر و غياب اخلدمات و املرافق الضرورية للسكان كالتعليم و الصحة و الطرقات و 
كل هذه املشاكل و املعاناة اليت يتخبط فيها سكان البلديات اجلبلية كحال بلديات مشال سطيف . غريها 

سا عن غياب تدخل حقيقي للدولة من خالل قانون خاص لتنمية اليت حنن بصدد دراستها ، ناجتة أسا
  : كما جيب أن جيب أن يكون التدخل من خالل عدة جوانب و تتلخص فيما يلي،املناطق اجلبلية 

   لألوساط الطبيعية واملعاينة و التعرف على اخلصائص العامة  صمرحلة التمحي -
 .منهااجلبلية  هذه األوساط خاصةهيل بوضع أسس فعالة و ناجحة لإلعادة تأ:التهيئةمرحلة  -
 .املستدامة و الشاملةبوضع مشاريع طموحة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية  :التنميةمرحلة  -
 .هلذه املناطق املتميزة للحفاظ على اال الطبيعي و االقتصادي و اإلرث احلضاري: مرحلة احلماية -
فعالة لتسيري اال الطبيعي و االقتصادي و  تراتيجيةإسأي من خالل اختيار : مرحلة التسيري  -

 .االجتماعي الذي تزخر به املناطق اجلبلية عموما 
 نوع من التالحم و التكاملنالحظ  بالرغم من املشاكل اليت تواجهها األوساط اجلبلية يف اجلزائر فإننا
تدخالت على نفس اال و يف نفس املوجود بني التهيئة و التنمية و التسيري و يظهر ذالك يف خمتلف ال

الذي تعرفه  التدهور و اهلشاشة الوقت ، بينما يبقى جمال احلماية حلقة مفقودة و رمبا ساهم هذا يف 
و التغيري  ةالبيئياجلبلية لشمال سطيف بصفة خاصة  يف ااالت  املناطقو  عامة  ااالت اجلبلية يف اجلزائر

لى اخلصوص ، من ظاهرة التعرية و تدهور يف الغطاء النبايت و املياه السطحية الذي عرفه اال التضاريسي ع
و بذلك كان تأثريه كارثيا على ،و تراجع يف املساحات الزراعية ، مما أثر سلبا على املردودية الزراعية  
  .السكان خاصة القاطنني باألرياف مما جعلهم يرتحون حنو املراكز احلضرية

تمية أن اال اجلبلي يشكل حاليا رهانا قويا األكثر تنوعا إيكولوجيا ، اقتصاديا ، لقد أصبح من باب احل
اجتماعيا و سياسيا ، هلذا فقد تزايد االهتمام بشكل كبري لتطوير املناطق اجلبلية من أجل الوصول لتحقيق 

ارها متتلك على إرث طبيعي باعتب تسيريالترافق و التالحم بني العناصر املختلفة من يئة و تنمية و محاية و 
  .العامليو بيئي له بعده الوطين و 
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واضحة و فعالة و عملية يف نفس الوقت ، فما  إستراتيجيةإن حتقيق هذا اهلدف يتطلب و بدون شك وضع 
؟ و ما هي األسس و الركائز اليت جيب اعتمادها يف هذا اال ملواجهة التخلف العزلة  اإلستراتيجيةهي هذه 
 ،واد البارد  الشمالية لوالية سطيف و على اخلصوصيش كتلك اليت تعيشها بعض البلديات اجلبلية و التهم

حل املشاكل  اإلستراجتيةو من خالل ذلك سوف نصل بدون شك من خالل هذه  دهامشة ،تزي نبشار ،
حىت الطبيعي  منها التخلف العزلة و التهميش والناتج عن تدهور الوضع االقتصادي و االجتماعي و  الكربى

اليت تعيشها الكثري من املناطق اجلبلية يف اجلزائر  كحالة و البلديات الشمالية لوالية سطيف على اخلصوص 
واد البارد و تزي نبشار و الدهامشة ، وهي تتطلب خطوات شجاعة و جريئة و اليت تتلخص يف النقاط 

  :التالية
بح اآلن أكثر هشاشة أصباعتباره جمال طبيعي هش ، و األخذ بعني االعتبار خصوصيات املناطق اجلبلية،-1

بسبب ظاهرة النمو الدميوغرايف الذي شهدته املناطق اجلبلية  يف اجلزائر  و والية سطيف خصوصا عموما و 
الطبيعية هلذه  اإلمكاناتالبلديات املدروسة على سبيل املثال ، حبيث شكل هذا النمو ضغطا على كبري على 

النفتاح االقتصادي الذي تعرفه اجلزائر منذ التسعينيات فأصبح من باب الضرورة محاية املناطق يف ظل ا
اإلرث الثقايف و التارخيي هلذه املناطق الذي بدأ ميسه اإلمهال و سيصبح يف طي النسيان أمام استمرار معاناة 

  .هؤالء السكان باستفحال ظاهرة التخلف و التهميش و العزلة 
لى تنوع النشاطات االقتصادية، حبيث ال ميكن لنشاط واحد مثل الزراعة حاجيات حتمية االعتماد ع -2

السكانية املتزايدة و املتنوعـة بسبب التطور احلضاري للمجتمع الذي مل يبق كما كان يف السبعينيات من 
ية الغالبة هذا يتطلب و بدون شك إجياد توازن بني النشاطات التقليد. جهة و ظاهرة  النمو السكاين املستمر

مثل الزراعة و الرعي و األشجار الثمرة و احلرف الريفية التقليدية املختلفة اليت حافظت على التراث القدمي 
  الذي ميز احلياة 

  القدمية يف هذه املناطق، و النشاطات احلديثة مثل التجارة و اخلدمات و السياحة و الصناعة 
  .هي عني الكبرية  اليت تعرب حمدودة و متس فقط بلدية واحدة و 

جيب أن يكون تدخل الدولة من باب حتسني األوضاع و حتقيق الفائدة من خالل حتقيق املردودية -3
االقتصادية مع احترام القيم االجتماعية و الثقافية الضاربة يف ماضي التاريخ كالعادات و التقاليد و احلفاظ 

مام ضعف و هزالة املردود االقتصادي خاصة على التضامن و التكافل و التضامن االجتماعي، خاصة أ
  .الزراعي الذي ميارسه سكان هذه املناطق 
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االعتماد على التوجه الشامل و املندمج و املنسجم و االبتعاد على االرجتال و التوجه املشتت، وهذا من  -4
و حىت لتسيري  و محاية  الريفية و اجلبلية خالل تنسيق جممل الربامج و التدخالت املوجهة للتهيئة و التنمية

هذه املناطق من خطر التحوالت السلبية كتدهور اال االقتصادي و الطبيعي و إفراغ العامل الريفي هلذه 
  .املناطق من حمتواها البشري كما حدث يف بعض البلديات مثل واد البارد و تزي نبشار و الدهامشة 

التدخل السريع للدولة و السلطات احمللية لعدة  الضرورة امللحة على أن تستفيد هذه البلديات من -5
  : مربرات مينكن تلخيصها يف ما يلي

يعاين منها سكان  لكوا مناطق تعرضت منذ القدمي للتهميش و العزلة و التخلف مشاكل عان و ال يزا-*
استفادت من هذه املناطق احملرومة ، مقارنة مع خمتلف   املناطق األخرى خاصة السهلية و الساحلية اليت 

، ولكوا ال تتطلب  أموال كبرية و  تباحترام باألولويا ىتدخالت متعددة  للدولة و هذا من باب ما يسم
  .هي سياسة انتهجت منذ عقود من الزمن

ضاريسية و تالبلديات ذات الطابع اجلبلي متتاز بتكلفتها العالية بسبب عوائقها الطبيعية خاصة  كون أن-*
ضعف  - *        .يف تنميتهاامهت يف ميشها و ختلفها منذ القدمي و تأخر تدخل الدولة املناخية ، اليت س

إمكانية تدخل املمثلني احملليني يف اال التنمية خاصة االستثمار يف خمتلف            األنشطة خاصة 
دعيم الدولة من جهة و الزراعية منها و التوجه إىل االستثمار خارج النطاق احمللي هلذه  البلديات لغياب ت

ألن نتائجها ليست مضمونة لتحقيق الربح السريع الذي يسعى إليه املستثمرين احملليني، مما جعلهم خيتارون 
مناطق أخرى خارج هذه البلديات و االستقرار يف مركز الوالية أو الواليات األخرى باستثناء فئة قليلة اليت 

لبناء خاصة يف              عموشة و أوالد عدوان على سبيل املثال استثمرت يف جمال البناء و صناعة مواد ا
، و الذي سوف وهذا كله يتطلب تدخل الدولة رمسيا لتشجيع االستثمار و التنمية يف البلديات املهمشة . 

  .يسمح يف خلق حركية اقتصادية اجتماعية تساعد على التخفيف من حدة التهميش و التخلف
لسكان احملليني يف جمال التهيئة و التنمية و التسيري و احلماية من خالل تكثيف جهود ضرورة اخنراط ا -   

و دور اجلمعيات و اإلدارة احمللية و القطاع اخلاص احمللي الذي مييز بعض من بلديات منطقة الدراسة خاصة 
ية من قبل السلطات جيد التشجيع و الدعم و املساندة الكاف مل عني الكبرية و عموشة و أوالد عدوان الذي

من شأنه أن حيقق التنمية من خالل الفعل التسامهي احمللي و ليس من خالل  احمللية و الدولة عموما ، حبيث
تنمية مفروضة من اخلارج و تكون نتائجها كارثية ألا قد ال تتوافق مع طموحات و خصوصيات هذه 

  .لمجتمعات اجلبلية املناطق الطبيعية و االقتصادية والثقافية و احلضارية ل
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توجيه اهودات لتنمية و تطوير اخلدمات االجتماعية العمومية مثل الصحة و التعليم و السكن خاصة  -*
الريفي منه و فك العزلة من خالل الطرقات و توفري النقل لفك العزلة على القرى و املداشر و حفاظا على 

  اكز احلضرية استقرار السكان و مواجهة الرتوح الريفي حنو املر
مع املعطيات احمللية و  مالئمتهاملعرفة الكافية للنظام اإلنتاجي احمللي خاصة الزراعي من حيث فاعليته و  -*

ضرورة تأهيله الستخدام الطرق احلديثة جماالت التنمية خاصة الزراعية ، حيث نالحظ أن طابع الزراعة 
على مستوى املناطق اجلبلية أين جند حضورا كبريا  خاصة التقليدية الزال مييز الزراعة يف معظم من البلديات

  . على الظروف الطبيعيةكبري للملكيات الفردية و الزراعة املعاشية اليت تعتمد بشكل 
التدخل السريع ملواجهة العزلة و التهميش املضروب على القرى و املداشر يف املناطق اجلبلية اليت تعاين  -*

ة اخلدمات الصحية و التعليمية ، حبيث أن دراستنا هلذه ااالت جعلنا من ضعف شبكة املواصالت وقل
التنقل و ضعف التعليم و اخلدمات  من صعوبة الريفينينقف على حقيقة مرة و تفاقم معاناة السكان 

  .الصحية اليت ليست يف متناول اجلميع 
على العنصر البشري     وذلك  ساألساضرورة التوجه إىل التغيري االجيايب و الفعال ألن التنمية تعمد ب -*

يف االنفتاح على  ةمن خالل تغيري الذهنيات من أجل تسهيل االندماج و التأقلم مع التطورات اجلديدة املتمثل
اآلخر ،وهذا معناه ضرورة تدعيم السكان احملليني على االندماج  يف الطرق احلديث للتنمية و توديع 

على احلرف الريفية ، كل هذا من خالل استغالل و استثمار اإلمكانيات  الوسائل القدمية  لكن مع احلفاظ
احمللية املتوفرة يف إطارها الصحيح و احلقيقي من حيث الزمن ، الثروات ، الفقر ، املصلحة و مردودية 

  .التنمية نفسها
م هذه اهلوة سوف حيقق بدون شك أهدافه اليت نسعى من و رائها ملواجهة تفاق رإن جتسيد كل هذه األفكا

يف جمال التنمية بني املناطق اجلبلية و غريها من املناطق، وسوف حتاول بدون شك مواجهة ظاهرة التخلف و 
التهميش اليت تعاين منها البلديات املدروسة يف مشال والية سطيف و اليت تعترب منوذجا ملختلف املناطق 

  .جغرافيا يف منطقة دون غريها ، ألن الظاهرة ليست حمدود ةاجلبلية يف اجلزائر الشاسع
و إن تشخيص الواقع االقتصادي و االجتماعي املزري الذي تعيشه املناطق اجلبلية و الريفية يف مشال الوالية 
، سوف يسمح بدون شك يف تصور إستراتيجية واضحة التوجه و املعامل  لتحقيق تنمية اقتصادية و 

ر حاولنا اقتراح بعض احللول لتحقيق التنمية  و نرى أا ، ويف هذا اإلطااجتماعية مستدامة و مندجمة 
  .سوف ختفف و لو نسبيا من آثار التخلف و التهميش لسكان هذه املناطق
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  التنمية  اقتراحاتالتهيئة الريفية و : 5-2-2
  :التهيئة الريفية: 5-2-2-1

والية سطيف ، يتطلب منا و من إن الواقع الريفي و الطابع اجلبلي الذي مييز البلديات املدروسة  لشمال 
  القائمني على قطاع التهيئة اإلقليمية و الريفية ضرورة اإلسراع يف التدخل املباشر إلنقاذ 

هذه املناطق اليت تتعرض إىل استمرار التخلف و التهميش و النسيان و عدم االهتمام خاصة خالل السنوات 
ق الريفية اليت عانت من ويالت اإلرهاب من جهة و ميش األخرية مما ترك أثارا سلبية على واقع هذه املناط

للتنمية الريفية على مستوى هذه املناطق ، فقد كان  ةوالمباالة السلطات من جهة أخرى ،و غياب إستراجتي
التحول سلبيا حبيث عرفت هذه املناطق نزوحا ريفيا غري مسبوق و أفرغت من حمتواها البشري ، هذا 

خلق أزمة أخرى يف املناطق احلضرية اليت أصبحت غري قادرة على استيعاب هذا العدد الرتيف البشري الذي 
كالتعليم و الصحة و السكن و  خاصة ذات الطابع االجتماعي اهلائل من السكان يف جماالت خمتلفة

ن يكون و لن يكون إال من خالل إعادة النظر يف جمال التنمية م إن حل هذا املشكل ال.املختلفةاخلدمات 
خالل الوصول حتقيق التوازن التنموي من حيث إعادة األمهية للمناطق الريفية خاصة املناطق ذات الطابع 

تنموية شاملة و تم بإعادة يئة و تأهيل املناطق الريفية و االهتمام باال  ةاجلبلي اليت حتتاج اىل إستراجتي
خاصة يف جمال فك العزلة و القضاء على  الريفالريفي و حل املشاكل الصعبة اليت سامهت يف تدهور وضع 

التهميش من خالل توفري اخلدمات االجتماعية و اهليكل القاعدية الضرورية للمجالني االقتصادي و 
انطالقا من اإلمكانيات اليت تتوفر عليها بعض املناطق و اليت ،االجتماعي ، وخلق تقاليد و أنشطة اقتصادية 

خاصة يف اال الزراعي من خالل تشجيع و دعم الفالح  اة لتجسيدها و تفعيلتهتنتظر فقط اإلرادة السياسي
  . ماديا و معنويا

إن اختاذ مثل هذه اإلجراءات سوف يساهم بدون شك يف فتح آفاقا جديدة للتنمية االقتصادية و االجتماعية 
يف قراهم و العودة اىل  رراالذي هاجروا قراهم بضرورة العودة و االستق هم يف عودة الثقة للقروينياو يس

و أمام هذه القناعة يف أنه من الضروري على  الدولة  .نشاطهم الزراعي ، كالزراعات املعاشة و تربية املاشية 
السنوات األخرية ، ألنه  لجتسيد هذه اإلستراجتية خاصة بعد عودة بعد عودة األمن و االستقرار خال

زن التنموي بني الريف و املدينة و إذا أردنا أن نوفر مشاكل إضافية املخرج الوحيد  الذي أردنا حتقيق التوا
ملدننا وحنن يف غىن عنها ، وإذا أردنا كذلك احلفاظ على الثروة االقتصادية لريفنا الذي عرف تراجعا خطريا 

  . من حيث مسامهته يف اال االقتصادي خاصة الزراعي 
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ول لتنمية هذه املناطق يف جماهلا الريفي و احلضري و هي و قد حاولنا يف هذا اال اقتراح بعض احلل
، و ستعمل بدون شك على حتقيق التنمية يف هذه املناطق و اقتراحات ذات بعد اجتماعي و اقتصادي

ستساهم يف إعادة الثقة يف السكان سواء يف املناطق الريفية و اجلبلية و حىت يف املناطق احلضرية اليت تعاين 
حنو املراكز احلضرية األكثر تطورا و اليت تتوفر على فرص اقتصادية و خدماتية أحسن هي كذلك جرة 

خاصة يف مقر الوالية ، و تتوفر هذه الفئة من السكان بتوفرها على إمكانات مادية و مالية معتربة كان من 
  .أن تستثمر يف بلدياا األصلية  ضاملفرو

  : التهيئة و التنمية اقتراحات : 4-2-2-2
التباين الواضح  الحظنا، ن خالل دراستنا وتشرحينا للواقع االقتصادي و االجتماعي للبلديات حمل الدراسة م

بني خمتلف البلديات يف جماالت التنمية ، إذ الحظنا أن بعض البلديات كانت أوفرا حظا  يف خمططات 
من حالة التخلف و التهميش التنمية و استفادت من مشاريع هامة سامهت اىل حد كبري يف حمو جزء كبري 

الوطنية ، بينما بقي التهميش و التخلف السمة الرئيسية لبعض  املأساةاليت عرفتها املنطقة خالل سنوات 
البلديات اليت ورثته منذ العقود املاضية ، و زادت األوضاع سوءا خالل العقد األخري بينما كان التحرك 

خاصة وأا تتوفر على بعض املؤهالت املساعدة على إىل إعادة تأهيل و تنمية هذه املناطق  إلعادةحمتشم 
بعث النشاط االقتصادي و االجتماعي من جديد و لكنه حيتاج فقط إىل إرادة سياسية  و اهتمام من قبل 
السلطات و اجلهات القائمة على جمال التنمية و التهيئة اإلقليمية خاصة للمجاالت اجلغرافية ذات الطابع 

من خالل هذه الدراسة تصور بعض االقتراحات لتهيئة و تنمية املناطق املدروسة ، و حاولت د وق.اجلبلي 
اليت من شأا أن تعطي ضة و انطالقة جديدة لبعث التنمية و حماولة حمو مظاهر التخلف و التهميش لبعض 

لبعدين االقتصادي و و هي عبارة عن اقتراحات لتنمية و التهيئة يف نفس الوقت ذات ا.من هذه البلديات 
  .االجتماعي يف ااالت احلضرية و الريفية 

  يف اال االقتصادي: أ
  : الزراعة -1

طبيعية هامة من شاا أن تلعب دورا مفصليا و أساسيا يف جمال  تمنطقة الدراسة على إمكانيا تتتوفر بلديا
راعية و املراعي ، و هلذا فأنه من الضروري التنمية الزراعية إذا ما استغلت استغالال عقالنيا كاملساحات الز

  :إعادة بعث النشاط الزراعي من حيث 
تشجيع الفالحني على استغالل أراضيهم الزراعية يف منتجات زراعية خمتلفة مثل احلبوب و إنتاج  - 

  اخلضروات و األعالف و غريها 
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قاليد اليت ميزت املناطق اجلبلية تشجيع العودة إىل تربية املاشية خاصة األغنام اليت كانت تعترب من الت - 
 .لشمال سطيف و اليت عرفت تراجعا خطريا يف الكثري من املناطق 

االهتمام مبجال توسيع املساحات الزراعية املوجهة لألشجار املثمرة خاصة و أن الكثري من البلديات  - 
ا يف زراعات حتتوي على أراضي صاحلة لزراعة األشجار املثمرة و غري صاحلة أو صعبة الستغالهل

أخرى فمثال أشجار اللوز و املشمش و الزيتون ال حتتاج على أراضي سهلية منبسطة كما أا ال 
اجلبلي متتاز بتوفرها على مساحات هامة لكنها  اللسقي و معظم البلديات املدروسة بطابعه جحتتا

سكان املناطق الريفية غري مستغلة و بقيت كأراضي بور ، وتكون من خالل الدعم املادي و التقين لل
الء ؤملعظم البلديات الذين باشروا  يف العودة إىل مداشرهم ، وإن تدخل السلطات احمللية لتشجيع ه

بسكاا و حل  اجلبليةالسكان قد أصبح أكثر من ضرورة إذا أردنا إعادة تأهيل الريف و املناطق 
 .أزمة املدن الناجتة عن ظاهرة الرتوح الريفي

  :ئيةالثروة املا-2
من  أكثرتستقطب املناطق الشمالية لوالية سطيف كميات تساقط معتربة قد تصل يف بعض السنوات على 

ملم إال أن تذبذب سقوط هذه األمطار  و عدم انتظامها و هي الصفة املميزة ملناخ البحر األبيض 650
احلاالت إىل هدر  املتوسط و سقوطها أحيانا بكميات كبرية خالل فترة زمنية قصرية يؤدي يف معظم

كميات معتربة من األمطار اليت تذهب هبائا دون استغالهلا  و تصب مباشرة يف البحر و هلذا قد أصبح من 
الضروري عقلنة استغالل هذه الثروة الضرورية للتنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل اختاذ إجراءات 

  :لالستفادة من كيات التساقط املتوفرة من خالل 
  :لسدود و احلواجز املائيةا- 

 ةالتضاريسيتعاين والية سطيف من قلة السدود و احلواجز املائية بالرغم من أمهيتها و بالرغم من اخلصائص 
كثريا ألن السطح يف الكثري مالئم  تكلف قد الفاليت تساعد على أنشاء احلواجز املائية و السدود الصغرية 

ناطق يف خمتلف البلديات هي أحواض طبيعية و تتوفر على جداول لبناء مثل هذه احلواجز فالكثري من امل
مائية كثرية و على بعض األودية املؤقتة ، و هلذا فإن بناء مثل هذه احلواجز و السدود سوف يسمح 
باستغالل املياه خاصة يف اال الزراعي و من خالل معاينتنا امليدانية للكثري من البلديات الحظنا إمكانية 

  :ثل هذه احلواجزبناء م
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بناء سد جنوب دائرة عموشة على مستوى منطقة بوقلعة  املوجودة بني عموشة و تزي نبشار حيث  - 
سيسمح هذا السد بتوفري كميات معتربة من املياه املوجهة للزراعة خاصة اخلضروات والشجار 

  املثمرة  و حىت توفري املياه الصاحلة للشرب
ضري لبلدية عني الكبرية الذي سوف يسمح خاصة الستغالل بناء حاجز مائي مشال املنطقة احل - 

األراضي الزراعية خاصة يف الزراعات املروية كزراعة اخلضروات و األشجار املثمرة مما يساهم يف 
 . تنشيط القطاع الزراعي يف البلدية 

 بناء حاجز مائي يف دوار واد الداب حبيث سوف يسمح بتجميع مياه الواد كما سوف يستغل كل - 
املنابع و مياه األمطار و الثلوج املتساقطة خالل فصل الشتاء و سوف يساهم املشروع يف تنشيط 

  .الزراعات الكثيفة خاصة و أن املنطقة حتتوي على مساحات زراعية واسعة و خصبة 
  اال االجتماعي -ب

امل القروي من حمتواها إن مواجهة  ظاهرة الرتوح الريفي ، و الرتيف البشري الكبري الذي سبب إفراغ الع
البشري لن يكون إال من خالل تكاثف اجلهود و استغالل كل الطاقات و الفرص ، خاصة من حيث 
خدمة اال االجتماعي من خالل حتسني خمتلف اخلدمات االجتماعية  اليت سوف و بدون شك تشجع 

قد حاولنا من خالل دراستنا السكان على العودة للقرى املهجورة و تستمر احلياة بشكلها املعهود و 
ملختلف البلديات اليت تعاين من تفاقم مشكل العزلة و التخلف خاصة على مستوى املناطق اجلبلية و رصدنا 
العجز الكبري يف اخلدمة االجتماعية من صحة و تعليم و سكن و طرق مواصالت ، و هلذا حاولنا اخلروج 

الريفي اليت نراها مناسبة و ضرورية إذا أردنا النهوض حقيقة  ببعض مقترحات للتنمية االجتماعية يف العامل 
  :يلي ذه املناطق  و تتلخص فيما

  :الصحة -1
اخلدمات الصحية  ضعفامليدانية أنه يعاين من عجز و  املعاينةقطاع هام و حساس و املالحظ من خالل 

واد البارد و يف هذا اال نقترح  املقدمة للمواطنني خاصة يف بعض البلديات مثل تزي نبشار ، الدهامشة و
  :  يلي ما

كز صحية يف التجمعات القروية اليت سوف تقدم اخلدمات الصحية الضرورية للمواطن ، و اليت مرا إنشاء - 
معاناة  ختفيفالصحية املوجودة يف املراكز احلضرية و تساهم يف  زعلى املراكسوف ختفف بدون شك 

 تقال اىل مراكز صحية على مستوى املناطق احلضرية ملختلف البلدياتسكان املناطق القروية من عبء االن
 .و التخفيف من معاناة  تنقالت السكان املتعبة  و املكلفة
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ضرورة بناء مستشفيات جديدة يف بعض البلديات خاصة يف دائرة عموشة ، حبيث أن إنشاء هذا  - 
ديات ااورة خاصة تزي نبشار املستشفى سوف يساهم يف تغطية اخلدمات الصحية للكثري من البل

 .واد البارد و أوالد عدوان 
للمراكز الصحية املوجودة يف بعض البلديات املهمشة مثل واد البارد و الدهامشة  إعطاء أمهية أكرب - 

 .لتوفري اخلدمات الصحية املتعددة ، خاصة يف جمال األمومة و الطفولة 
  :السكن -2

دولة ، لكنه يبقى حمدود من حيث احلصص املالية املوجهة هلذا تدعيم السكن الريفي الذي باشرته ال - 
الفقرية ذات الدخل الضعيف أو املعدوم  الفئاتو هي  النوع من السكن  والذي يشمل فيئان معينة 

، و هلذا نرى أنه من الضروري توسيع االستفادة ، ورفع التعقيدات البريوقراطية يف بعض احلاالت
ع هذا النوع من السكن و الذي نرى أنه أصبح من احللول اجلذرية  الستقرار اليت كثريا ما متيز توزي

و نرى أن . العامل الريفي و مواجهة ظاهرة عدم االستقرار السكاين و تفاقم مشكلة الرتوح الريفي
حباجة ماسة اىل تدعيم السكن الريفي خاصة واد البارد و تزي املدروسة  البلديات سكان  كل

، ألن التخلف و الفقر نلمسه بشكل كبري يف املناطق الريفية يف املشايت و القرى و ةنبشار و الدهامش
 .ميس تقريبا كل السكان و لكن بدرجات متفاوتة

-االهتمام بتطوير حظرية السكن على مستوى املركز احلضرية و ملا ال جتسيد فكرة البناء اجلماعي - 
إىل جتمعات حضرية معات شبه حضرية من جت و تتحوليف التجمعات الثانوية املتامخة –العمارات 

 .و االكتظاظ الذي تعاين منه املراكز الرئيسية  ستساهم يف التخفيف من حدة االختناق حبيث 
  الطرقات -3

لفك العزلة املضروبة على سكان القرى خاصة  اتطرقبتوسيع شبكة الاالهتمام أصبح من الضروري 
ا و عزلة مثل واد البارد و الدهامشة و تزي نبشار هذه العزلة مداشر البلديات األكثر فقر و القرىبعض 

تزداد تفاقما خالل فصا الشتاء ، الذي ميتاز بأمطاره و ثلوجه مما يؤدي اىل عزلة شبه تامة قد تدوم 
خالل طول فصل الشتاء و يعود ذلك لضعف شبكة طرق املواصالت و حالتها املزرية إذا وجدت أو 

 :يلي ت ، وهلذا نقترح ماانعدامها يف بعض احلاال
مثل طريق الرابط بني الدهامشة و عني الكبرية و الطريق الوالئية  إعادة تأهيل بعض الطرقات حتمية  - 

و اليت أصبحت غري قابلة لالستخدام النتشار الطمي و احلفر و الرابط بني تزي نبشار وواد البارد 
 .طرقاتمست أجزاء كبرية من الاألرضية اليت  تاالنزالقاكذا 
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نزالقات البا تأثرهاترميم و إصالح بعض الطرقات البلدية اليت أصبحت غري قابلة لالستعمال بسبب  - 
خاصة الطريق الرابط بني عني . الناجتة عن التقلبات اجلوية املؤدية لتساقطات مطرية و ثلجية كبرية

 .الكبرية و قرية الشرفة مشال عني الكبرية
لعزلة على سكان القرى و املداشر يف خمتلف البلديات خاصة شق طرقات غابية و بلدية لفك ا - 

 .دواوير كل من واد البارد و تزي نبشار و الدهامشة
 

  :املاء و الغاز -4
املاء و الغاز من العناصر احليوية للتنمية االقتصادية و االجتماعية ، وهلذا فإن تنمية و حتسني هذه الشبكة 

يف جمال التنمية يف هذا  املبذولة تللمجهودائيسية للسلطات احمللية و احليوية قد أصبحت من األولويات الر
   :جيب حتقيق ما يليمن ضعف هذه الشبكة و هلذا  تعاينالشأن فإن الكثري من البلديات 

توسيع شبكة الغاز الطبيعي للبلديات احملرومة خاصة باجتاه عموشة يف املرحلة األوىل حبيث أن مسافة  - 
كلم حىت تصل إىل مركز البلدية كما أن مسامهة املواطن سوف تساهم بدون 11الشبكة ال تتجاوز 

شك يف ختفيف التكاليف ، مث يتم توسيع الشبكة باجتاه بلدية تزي نبشار مشاال، كما نقترح مد 
كلم و هذا سوف خيفف 15تبعد إال حبوايل  الشبكة من عني الكبرية باجتاه بلدية الدهامشة اليت ال

ناة املواطن من قارورات الغاز خالل طول فصول السنة و خباصة خالل فصل بدون شك يف معا
املواطن خالل السنوات األخرية  أصبحالشتاء توسيع شبكة املياه حنو املناطق الريفية و اجلبلية حبيث 

يعاين من شح املياه ، حبيث كثري من الدواوير تعاين من مشكلة املاء الشروب خاصة خالل فصل 
برباميل و دال على البغال و نشاهد تنقالت سكان األرياف لعدة كيلومترات ، حيث الصيف

 .األمحرة من أجل احلصول على املاء  و لو كان قليال 
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  :خامتة                                          
 اباطيا و ال عشوائيإن إثارتنا ملوضوع إشكالية التخلف و التهميش و العزلة يف البلديات اجلبلية مل يكن اعت

املعاناة اليت كشفناها و اليت متس شرحية كبرية من سكان قناعة و حتليل دقيق للواقع و ، بل انطالقا من 
املناطق اجلبلية للبلديات املدروسة لشمال والية سطيف ، حبيث أصبحت ظاهرة التخلف و التهميش الصفة 

شواط اهلامة اليت قطعها قطاع التنمية بكل جماالا يف املميزة لسكان هذه البلديات منذ االستقالل رغم األ
عهد اجلزائر املستقلة، و إن كانت أن هذه الظاهرة ليست بدون شك حتمية على هذه املناطق خاصة و أن 
خمتلف هذه البلديات متتلك طاقات مادية و اقتصادية و بشرية هامة ، كافية إلخراج هذه املناطق من دائرة 

االهتمام من قبل الدولة و السلطات احمللية و الوالئية على  نيش و ذلك بقليل مالتخلف و التهم
اخلصوص،من خالل إعادة النظر يف سياستها التنموية بضرورة حتقيق التوازن يف جمال التنمية بني خمتلف 

ة كتلك اليت املناطق، خاصة من خالل التهيئة الريفية و ختصيص مبالغ مالية للتنمية االقتصادية و االجتماعي
  .ال احلصر اليت تعرف تنمية متوازنة و مندجمة   على سبيل املثالوجهت للمناطق السهلية أو لتنمية اجلنوب 

حقا يف البلديات اجلبلية املدروسة ،تعترب االقتصادية و االجتماعية يت شهدها قطاع التنمية الإن التحوالت 
باشرت الدولة من خالل خمطط التنمية اخلماسي  بداية مشجعة ونتمىن أن تكون ذات استمرارية ،فقد

بدأ يؤيت مثاره حبيث ملسنا التحوالت اليت  و2009-2005املقترح من قبل رئيس اجلمهورية للفترة املمتدة بني 
، خاصة توفري اخلدمات و املرافق االجتماعية شهدا الكثري من البلديات و املناطق الريفية يف جماالت خمتلفة 

 %70و الكهرباء الريفية اليت وصلت إىل تغطية جتاوزت  لتعليم و فك العزلة و املياه الشروب، ا ةكالصح
السنوات األخرية قطاع السكن بصفة عامة احلضري و الريفي خالل  يف بعض املناطق الريفية ، كما سجل

زة بالصيغ السكنية املنج تالوحدا، حبيث شهد السكن احلضري نقلة نوعية من حيث عدد تطورا ملحوظا 
املختلفة من البيع باإلجيار أو البيع عن طريق صندوق التوفري و االحتياط أو التسامهي و السكن االجتماعي 

سكن اليت ستنجز خالل السنوات القادمة و بدون شك  905سكن و تسجيل حوايل  113 من خالل إجناز
االقتصادي املعتاد ،و املتمثل يف  سوف يساهم هذا الدعم املباشر يف عودة السكان إىل قراهم و نشاطهم

، وسوف يكون األمر أكثر تشجيعا عندما توفر الدولة مرافق اجتماعية كالطرقات الفالحة و تربية املاشية 
  .،و غريها من املرافقلفك العزلة و كذا تنمية القطاع الصحي و التعليم 

املناطق اجلبلية و حمو آثار التخلف و من اهودات املبذولة يف جمال التنمية و إعادة تأهيل  فالربعم
إعادة النظر يف جمال  ، تبقى هذه املناطق بعيدة عن التطور احلقيقي و تتطلبالعزلة و التهميش 

أصبح أكثر من ضرورة لتقليص الفوارق يف جماالت التنمية سواء حسب على مستوى الذي التنمية 
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باب احلتمية االهتمام بتنمية املناطق اجلبلية  خمططات الوالية أو على مستوى الوالية حبيث أصبح من
ألن إمهاهلا أو ميشها سوف تكون له أثار سلبية على املناطق احلضرية ، ونتائجه أصبحت واضحة 
للعيان ، وذلك من خالل ظاهرة الرتوح الريفي اليت مست معظم البلديات و معظم املناطق احلضرية 

  .حبدة  حىت مركز الوالية يعاين منه و أصبحو 
و تقهقرا عن إن أي تأخر يف التدخل حملو أثار هذه العزلة و هذا التهميش سوف يزيد الوضع تفاقما 

يكون من الصعب إصالح اخلطأ و تكون  عودة ، و ما عليه اآلن كما سوف يصل إىل درجة ألال
مراء مسح بربوز لكثري من املناطق بعد العشرية احلنسبيا إىل ا عودة األمن إن.املشكلة اعقد و أصعب 

 و سكنام و ممتلكام املنسية و  نية صادقة و قناعة واضحة لسكان هذه املناطق للعودة إىل قراهم
خوفا من املوت احملتوم الذين كان يهددهم ، و ليس من الفقر و التهميش و  تركوها رغما و اليت 

ما هو سوف يدفع السكان إىل إن بقاء الوضع ك. العزلة الذين عانوا منها خالل عقود من الزمن 
اهلروب جمددا ليس من اإلرهاب املعهود لكن من إرهاب الفقر و العزلة إن العامل القروي و اجلبلي 
حباجة إىل معاملة خاصة من خالل التدخل املادي و املعنوي للدولة ألن املشكلة و املعاناة كبرية و 

ل تدخل حقيقي و ملموس من خالل إعطاء حتتاج إىل إرادة صادقة من السلطات العمومية، من خال
عناية خاصة من خالل إصالحات و مشاريع تنموية ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي، هذا إذا 
أرادت فعال احلفاظ على اخلصائص االقتصادية و االجتماعية هلذه املناطق ، وإذا أرادت فعال احلفاظ 

قيق تنمية عادلة و شاملة و مواجهة كل مظاهر على استقرار الريف و احلضر على حد سوى ، و حت
يف كثري من احلاالت  إىل معايري صحيحة ، و  داجلهوية و الشعبوية يف جمال التنمية ، اليت قد ال تستن

اليت كان جيب أن تكون ، ألن اإلمكانات املادية و  قد ساهم ذلك يف خلل حقيقي يف جمال التنمية
 واجهة هو توفر إرادة سياسية صادقة و سياسة تنموية هادفة ملالبشرية متوفرة و ما ينقصنا فقط 

و البلديات  عامة  كابوس و التخلف الذي يالحق املناطق اجلبلية و البلديات الريفية يف اجلزائر
  .  الشمالية لوالية سطيف خاصة 
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ال تزال األوساط اجلبلية و الريفية يف اجلزائر تربز الوجه اآلخر للتخلف و العزلة و احلرمان و املعاناة و ترسم 
الصورة احلقيقية للتهميش املقصود و غري املقصود ماضيا و حاضرا ، وحىت نكون منصفني و واقعيني فإن تابعات 
هذا الوضع املزري و الكارثي الذي آلت إليه هذه املناطق، ال يعود فقط  للموروث االستعماري و إمنا تتحمل 

 من خالل اعتمادهم على سياسة  يئيه و تنموية ةالدولة و القائمني على التهيئة اإلقليمية اجلزء الكبري من املسؤويل 
 و االندماج و معتمدة على اجلهوية و االرجتال مع غياب التخطيط  و التهيئة الواقعية و العلمية و يف نعدمية التواز

كثري من احلاالت ،كما أا مل تعتمد على معطيات اجلغرافيني و املهيئني الذين هم على دراية كافية بوضعية  
وخصائص هذه املناطق يف خمتلف ااالت الطبيعية و االقتصادية و االجتماعية و اليت ميكن اعتمادها كأسس لتحقيق 
التنمية و التهيئة اهلادفة و الناجحة .إال أن هذه السياسة جنحت يف تغييب و استثناء هذه املناطق من مشاريع التنمية  

االقتصادية و االجتماعية و أفرزت بذلك هذا الوضع اخلطري الذي الزال يهدد مستقبل و مصري سكان املناطق 
اجلبلية خاصة الريفية يف مشال سطيف خاصة و اجلزائر عامة. 

إن حتقيق يئة و تنمية متوازنة و مندجمة لن يكون إال من خالل التدخل املباشر و احملافظ على خصوصيات هذه 
املناطق احلضارية و االجتماعية و االقتصادية ، و من خالل مشاريع تنموية حقيقية شاملة لكل ااالت االقتصادية و 
االجتماعية و تأخذ بعني االعتبار محاية هذه ااالت اجلبلية الصعبة و اليت أصبحت أكثر هشاشة سواء على خمتلف  

املستويات   الطبيعية  و االقتصادية و االجتماعية، و تكون من خالل اقتراح حلول جذرية و ائية و بعيدة عن 
الترقيع لكل املشاكل اليت شجعت التخلف و العزلة ، وبذلك سوف نصل بدون شك إىل حماصرة الوضع و 

التخفيف من حدته و بأقل التكاليف. 
إن استمرار سياسة التهميش و الالمباالة اليت متس جزء كبري من املناطق اجلبلية يف اجلزائر عامة و يف  مشال والية  

سطيف خاصة ، سوف يساهم يف تفاقم داء التخلف و العزلة  و احلرمان ، هذا الداء الذي سيعم على باقي املناطق   
خاصة احلضرية من خالل تزايد أعداد السكان النازحني من اجلبال و األرياف حنو املراكز احلضرية و انعكاساا 

 اآلن  هو التدخل السريع إلنقاذ الوضع من خالل وضع قانون بالسلبية على الريف و املدينة  يف آن واحد.فاملطلو
خاص مبناطق اجلبال و األمل كبري يف أن حيقق النجاح يف القضاء على خطر التخلف بأشكاله املختلفـة .  

 
 
 

كلمات مفتاحية : 
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املستدامة . إستراتيجية التدخل. جماالت هشة. مناطق حمرومة و مهمشة. االستقطاب.قانون اجلبال . 
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 RUSUME 
Les milieux montagnard et rural  en Algérie montre l’autre face du sous-développement et l’isolement et la 
souffrance, reflète la vraie image de la marginalisation, actuellement et voire au passé. et pour être objectifs et 
réaliste les séquelles de situation déplorables et catastrophes  qu’a connu ces régions ,n’est pas du uniquement 
au colonialisme ,mais l’état aussi et les responsable d e l’aménagement de territoire et rural  assument  la 
grande responsabilité concernant leur politique d’aménagement et de développement non équilibré et non 
intégré ,basé sur le régionalisme sans étude scientifique et géographique avec l’absence totale d’une 
aménagement réelle et scientifique dans la plus part des cas , comme on a négligé les données des géographes 
et des aménagistes qui sont au courant des caractéristique de ces régions  d’ordre naturel , économique et 
sociale,et on pourrait les considérer comme des bases pour réaliser le développement globale et durable, 
l’aménagement objectifs et réalisable.  
Mais le résultat c’est l’absence et l’exclusion total de ces régions montagneuse des projets de développement 
socio –économique, ce qui nous a donné une situation catastrophique qui menace l’avenir des régions 
montagneuse  et rural au nord de la wilaya de Sétif. 
Tous les indices économique te sociale démontre le phénomène de sous-développement par un manque des 
infrastructures et services tell que la santé, l’éducation et routes et transport..Etc. une détérioration d’ordre 
économique, et l’augmentation du taux de chômage et de la pauvreté. 
Pour La réalisation d’un aménagement et d’un développement équilibré et intégré, i faut qu’il est l’intervention 
directe en respectant les spécificités culturelles, sociales, économique et naturelles de ces régions, travers 
des projets réelle et englobent tout les domaines d’ordre socio-économique, en tenant compte la préservation 
des espaces montagneux difficiles qui est devenu très fragile dans tout les domaines sans exception. 
Il faut nous faut une politique qui propose solution radicale pour réduire l’effet  de touts ces problèmes qui ont 
déjà encouragé le sous-développement, l’isolement et la pauvreté, on se débarrassant de marginalisation et 
négligence pour cela on arrive sûrement à encercler cette situation dramatique  ou la diminuer par moins de 
dégâts, et La continuité de cette politique de marginalisation et de négligence qui a touché une partie 
importante  des communes montagneuse et rural de la région d’étude, se qui va accentue le mal du sous_ 
développement, l’enclavement et la misère qui se généralise toutes les centres urbains a cause de l’exode rural 
.et les conséquences négatives sur la les zone ruraux urbaines au même temps. 
Donc il est nécessaire de pratiquer une intervention rapide et positive et privilégié pour sauver ces régions en 
imposant des lois spécifiques pour Ces régions montagneuse, pour créer une dynamisme spatial pour ces 
régions dans les domaines de développement économique et sociale, et on espère que cette intervention 
réalisera le succès pour mettre fin à toutes les formes de sous-développement.  

 
 

: Mots clés 
Milieux montagnards – l’enclavement –l’isolement -le sous-développement- développement durable et globale –
aménagement rural –les régions rurales – exode rural –marginalisation- négligences- les infrastructures- 
développent socio-économique- dynamisme spatial -mutation rural. 
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Summarized 
   
  One notices that in the surroundings highlander and farming in Algeria shows the other face of the 
underdevelopment and the isolation and the suffering, reflect the true picture of the marginalization, 
currently or even to the past. to be objective and realistic the aftermaths of deplorable situation and 
disasters that these regions knew, is not solely of the to the colonialism, but the state also that the 
person responsible d e the planning of territory and farming assume the big responsibility concerning 
their politics of planning and balanced and non integrated development, based on regionalism without 
scientific and geographical survey with the total absence of one real and scientific planning in the 
more part of the cases, as one disregarded the data of the geographers and the planning that are 
informed of the feature of these regions of natural, economic order you social.   
One could consider it as bases to achieve the global and lasting development, the planning objective 
and feasible himself that results the absence and the exclusion of these regions mountainous from the 
projects of development socio - economic, what gave us a catastrophic situation that threatens the 
future of the regions mountainous and farming to the north of the wilaya of setif.   
All economic indications social and economic demonstrate the phenomenon of underdevelopment by a 
lack of the infrastructures and services tell that health, the education and roads and transportation. 
an economic order deterioration and the increase of the rate of unemployment and poverty.   
For The realization of a planning and a balanced and integrated development, is necessary that he is 
the direct intervention while respecting the specificities cultural, socials, economic and natural of 
these regions, shortcoming of the projects real and include all the domains of socioeconomic order. as 
holding counts the preservation of the difficult mountainous spaces that became very fragile in all the 
domains without exception .   
It is necessary that she it proposes solution radical and definitive of all the problems that already 
encouraged the underdevelopment, the isolation and poverty, one getting rid of marginalization and 
carelessness. For it one manages surely to surround this dramatic situation or to decrease it by less 
damage. And The continuity of this politics of marginalization and carelessness that touched a part 
important of the townships mountainous and farming of the survey region, himself that goes 
accentuates the pain of the under development, the isolation and the misery that become widespread 
all centre urban because of the farming exude. And the negative consequences on her zone them 
farming urban to the same time.   
Therefore it is necessary to practice a fast and positive and privileged intervention to save these 
regions while imposing some laws specific for these regions mountainous, and to create one spatial 
dynamism in the domains social and economic .One hopes that this intervention will achieve success 
for thin master to all shapes of underdevelopment.   
        
 
 
Key words:   
Surroundings highlanders - the isolation - the underdevelopment - lasting and global development - 
farming planning - the farming regions - farming exodus - marginalization - carelessness – 
 The infrastructures –  development social and economic. Spatial dynamism- farming mutation  
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  ....................................................................................1998- 1987النمو السكاني لفترة :2- 1-1- 2
  ........................................................................................1998الموالید و الوفیات سنة : 3- 1-1- 2
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  ..........................................................................................................التركیبة السكانیة: 1-2- 2
  )...........................................................................................نسیةالج(التركیبة النوعیة : 1- 1-2- 2
  .......................................................................................................التركیبة العمریة: 2- 1-2- 2
  
  ...............................................................................................افةالتوزیع السكاني و الكث: 1-3- 2
  ........................................................1998- 1987خصائص التوزیع السكاني حسب تعدادا :1- 1-3- 2

  ................................................................................1987التوزیع السكاني حسب تعدادا - أ             
  ..............................................................................  1998التوزیع السكاني حسب تعدادا - ب            

  ........................................................................1998و1987الكثافة السكانیة حسب تعداد :2- 1-3- 2
  ....................................................................................................1987الكثافة لفترة -أ
  ..................................................................................................1998الكثافة لفترة - ب

  ..........................................................................................................السكان و الھجرة: 1-4- 2
  .......................................................1998- 1987حركة الھجرة الداخلیة بین البلدیات لفترة :1- 1-4- 2

  ..............................................................................................المجال الطارد للسكان  - أ             
  ...........................................................................................المجال المستقطب للسكان - ب

  .......................................................................1998- 1987حركة الھجرة الخارجیة لفترة :2- 1-4- 2
  ..........................................................................................................النزوح الریفي:3- 1-4- 2
  
  ............................................................................................................السكان و الشغل: 1-4- 2
  ............................................................................................1987البطالة حسب تعداد : 1- 1-4- 2
  .............................................................................................1998البطالة حسب تعداد :2- 1-4- 2
  .......................................................................1998و1987معدل اإلعالـة حسب تعدادي : 3- 1-4- 2
  .........................................................................1998-1987معدل التشغیل حسب تعدادي :4- 1-4- 2
  ............................................1998- 1987القوة الشغیلة و القطاعات االقتصادیة حسب تعدادي :5- 1-4- 2

  الفصل الثاني
  .....................................................................................................كن التخلف و واقع الس:- 2-2
  ..........................................................................................السكن مراحھ تطوره وأنماطھ: 2-1- 2
  ....................................................................................االستعماریة السكن أثناء المرحلة :1- 2-1- 2

  ....................................................................................................... سكنات المعمرین -أ
  ..................................................................................................سكنات الجزائریین- ب

  ........................................................................................السكن أثناء مرحلة االستقالل: 2- 2-1- 2
  ...........................................................................................السكن و تطور أفراد األسرة:3- 2-1- 2
  ................................................................1998- 1987تطور األنماط السكنیة حسب تعدادي :4- 2-1- 2

  ..................................................................              ........................................السكن الفردي - أ             
  ......................................................................................................السكن الجماعي - ب

  .............................................................................1998- 1987تطور حظیرة السكن لفترة : 2-2- 2
  ...............................................................1998- 1987مستویات تطور حظیرة السكن لفترة :1- 2-2- 2
  ................................................................................................السكن و درجة التجھیز:2- 2-2- 2
  ................................................................................السكن من حیث الملكیة و درجة اإلشغال:2-3- 2
  .............................................................2003- 1998- 1987السكن ودرجة اإلشغال لفترات :1- 2-3- 2
  ..............................................................................السكن المشغول من حیث عدد الغرف: 2- 2-3- 2
  .........................................................................................السكن من حیث نوع الملكیة : 3- 2-3- 2
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  ............................................. التخلف و الھیاكل القاعدیة و الخدماتیة:  المحور الثالث- 3

ھیاكل قاعدیة و خدماتیة ضئیلة و غیر كافیة ، و اختالل واضح في توزیعھا و سوء استغاللھا و  
  .البلدیات المعزولة و المھمشة ھي أكثر تضررا 

  :الفصل األول
  ..................................................................................................واقع شبكة الطرقات و النقل: 3-1
  ................................................................................شبكة الطرقات ، أنواعھا و وضعیتھا: - 1-1- 3
  .............................................................................................شبكة الطرقات و أنواعھا: 1- 1-1- 3

  ........................................................................................................الطرق الوطنیة - أ 
  .......................................................................................................الطرق الوالئیة- ب
  ........................................................................................................الطرق البلدیة - ج
  ......................................................................................................الطرق الحضریة - د
  .........................................................................................................المسالك الغابیة - ه

  ..............................................................................................شبكة الطرقة و وضعیتھا: 2- 1-1- 3
  ...............................................................................................واقع قطاع النقل و أنواعـھ: 1-2- 3
  ...............................................................................................النقل الجماعي و أنواعھ: 1- 1-2- 3
  ............................................................................................................نقل البضائع  : 2- 1-2- 3

  الفصل الثاني
  ............................................................التخلف الھیاكل التعلیمیة و التكوینیة و االتصاالت الثقافیة:3-2
  ..........................................................................................................التعلیم و أطواره  - 2-1- 3

  ................................................................................................الطور األول و الثاني  - أ 
  ..........................................................................................................الطور الثالث - ب

  ...............................................................................................التعلیم الثانوي و التقني  -ج          
  .......................................................................................مستویات التعلیم من حیث التجھیز - 2-2- 3
  ..........................................................................................................مستوى التمدرس: 2-3- 3
  ............................................................................................................. لتكوین المھني- 2-4- 3
  .......................................................................التخلف و الھیاكل الثقافي و الدینیة و الریاضیة: 2-5- 3
  ..........................................................................................................الھیاكل الثقافیة: 1- 3-4- 2
  .............................................................................................................الھیاكل الدینیة: 2- 3-4- 2
  .......................................................................................................الھیاكل الریاضیة: 3- 3-4- 2
  .................................................................................................قطاع البرید و المواصالت: 2-6- 3

  الفصل الثالث
  ..............................................................................................التخلف و واقع قطاع الصحة  -3- 3
  ......................................................................................الھیاكل الصحیة و درجة تأطیرھا- 3-1- 3
  .................................................................................................التأطیر البشري للصحة: 3-2- 3
  ..................................................................................................مؤشر التغطیة الصحیة:3-3- 3
  ...................................................................................التخلف و شبة الماء و الكھرباء و الغاز: 4- 3
  ..................................................................................................................میاه الشرب - 4-1- 3
  ................................................................................................................شبكة الكھرباء- 4-2- 3
  ....................................................................................................................شبكة الغاز- 4-3- 3
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  ...........................................................التخلف و الواقع االقتصادي : المحور االرابع   
                 

  .الواقع االقتصادي بین تنوع األنشطة و ضعف في األداء و تطور بلدیات على حساب أخرى    
  : الفصل األول 
  ...............................................................................................................القطاع الزراعي: 4-1
زراعة بعلیة معاشیھ و بمردودیة ضعیفة في المناطق الجبلیة ، وإنتاج مرھون بالظروف   

  .  طبیعیـة
  ..................................................................................الملكیة العقاریة و الوحدات اإلنتاجیة: 1- 1-  4
  ....................................................................................استغالل األراضي الزراعیة طبیعة: 1-2- 4
  ............................................................................................استخدامات األرض المستغلة: 1-3- 4
  ..........................................................................................................ياإلنتاج الزراعـ: 1-4- 4
  ............................................................................................................اإلنتاج النباتي: 1- 1-4- 4

  ...............................................................................................................الحبوب - أ 
  ...........................................................................................................الخضروات - ب

  ........................................................................................................اإلنتاج الحیواني: 2- 1-4- 4
  ..........................................................................................................تربیة الماشیة - أ 
  .........................................................................................................تربیة الدواجن - ب 

  ......................................................................تقییم قطاع الزراعة ومؤشرات و عوامل تخلفھ: 1-5- 3
  ............................................................... ..............................مؤشرات تخلف الزراعة: 1- 1-5- 3

  ................................................................................................عوامل تخلف الزراعة- ب
  :الفصل الثاني

  ...............................................................................................................القطاع الصناعي: 4-2
  .حضور معتبر للصناعة في بلدیتین ،وانعدامھ في معظم البلدیات المھمشة و المتخلفة      

  ......................................................................................................المركبات الصناعیة: 2-1- 4
  ...................................................................................................................المحاجر: 2-2- 4
  ............................................................................................صناعة البالط و مواد البناء: 2-3- 4
  ..........................................................................................تأثیر النشاط الصناعي صحیا و بیئیا - * 

  .................................................................................................................صحیا - أ                
  .................................................................................................................بیئیا- ب  

  الفصل الثالث
  ................................................................................................................القطاع التجاري: 4-3

  . تكاثر كبیر للنشاط التجاري أمام ضعف األنشطة األخرى ،متمیزه الفوضى و سوء التنظیم        
  ..........................................................................................................تعریف التجارة - 3-1- 4
  ...........................................................................................................تصنیف التجارة  - 3-2- 4
  ............................................................................................................التجارة الثابتة- 1- 3-1- 4

  ..........................................................................................................التجارة الصافیة  -أ       
  ..........................................................................................................التجارة الحرفیة: ب       
  .........................................................................................................التجارة الخدماتیة - جـ      

  ..................................................................................التجارة المتنقلة  من خالل األسواق: 2- 3-1- 4
  .........................................................................................................األسواق الیومیة: - أ        
  ...................................... ................................................................األسواق األسبوعیة- ب        

  ..........................................................................النشاط التجاري حسب المجموعات التجاریة: 3- 3- 4 
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  .التخلف و جھود التنمیة المحلیة ، وإستراتیجیة التدخل في المناطق الجبلیة : المحورالخامس 

جھود التنمیة المحلیة بین توفر المرافق الخدماتیة و االجتماعیة و ضرورة تحدید  إستراتجیة      
  .من  خالل قانون خاص للجبال  للتنمیة و التھیئة

  :الفصل األول
  .....................................التخلف و جھود التنمیة المحلیة االقتصادیة و االجتماعیة في بلدیات الدراسة: 5-1
   

  ...........................................................................................جھود التنمیة في عین الكبیرة: 1-1- 5
  ....................................................................................التخلف و جھود التنمیة في الدھامشة: 1-2- 5
  .................................................................................التخلف و جھود التنمیة في أوالد عدوان:1-3- 5
  .................................................................................التخلف و جھود التنمیة في تزي نبشار:1-4- 4
  ......................................................................................التخلف و جھود التنمیة في عموشة:1-5- 5
  .................................................................................التخلف و جھود التنمیة في واد البارد:1-6- 5
  ................................................................................................تقییم جھود التنمیة المحلیة- :1-7- 5

  الفصل الثاني
  ..................................................التخلف و إستراتیجیة التدخل و اقتراحات التنمیة للمناطق الجبلیة: 5-2

مجاالت جغرافیة جبلیة بخصوصیات طبیعیة و اقتصادیة و بشریة بحاجة إلى قانون           
  .خاص 

  .....................................................................و تنمیة المناطق الجبلیة إستراتیجیة التدخل لتھیئة: 2-1- 5
  .......................................................................................التھیئة الریفیة و اقتراحات التنمیة: 2-2- 5
  ...........................................................................................................التھیئة الریفیة : 1- 2-2- 5
  ..........................................................................اقتراحات التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة: 2- 2-2- 5

  ................................................................................................في المجال االقتصادي - أ 
  ...............................................................................................في المجال االجتماعي - ب 

  
  ................................................................................................................................الخاتمــة
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   فھرس األشكال و الرسومات                                          

 
 

الرقم 
 عنوان األشكال و الرسومات                            

الصفحة 
36 2003التساقط و الحرارة  01
23 2004التساقط  و الحرارة 02
39محطة عین الكبیرة- –النھایات الحراریة  03
40  -محطة عین الكبیرة- 2004-2000كمیات الحرارة  04
51 98-87-77التزاید السكاني حسب تعدادات  05
62 1987التركیبة السكانیة العمریة  حسب تعداد 06
63  1998 السكانیة  النوعیة حسب تعداد ةالتركیب 07
64 2003 الدیموغرافي حسب توقعات عالوض 08
67 1987نسب  توزیع السكان لتعداد  09
67 1998نسب  توزیع السكان لتعداد  10
82 في عین الكبیرة  1998-1987حركة الھجرة الداخلیة - 11
82  في دھامشة 1998-1987حركة الھجرة الداخلیة-  12
82  في واد البارد1998-1987حركة الھجرة الداخلیة - 13
82  في تزي نبشار 1998-1987حركة الھجرة الداخلیة - 14
82  في أوالد عدوان1998-1987حركة الھجرة الداخلیة - 15
82  في عموشة 1998-1987حركة الھجرة الداخلیة في - 16
84 في تزي نبشار 1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  17
84  في واد البارد1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  18
84  في  عموشة1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  19
84  في أوالد عدوان1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  20
84  في الدھامشة1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  21
84  في عین الكبیرة 1998-1987حركة الھجرة الخارجیة  22
89 1987واقع العمالة في بلدیات الدراسة حسب تعداد  23
90  1998-1987تطور العمالة في منطقة الدراسة حسب تعدادي  24
93 1998-1987معدل اإلعالـة حسب تعدادي  25
94 1998-1987معدل التشغیل حسب تعدادي  26
96 98-87توزیع العمالة على القطاعات االقتصادیة لتعدادي  27
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  103  1998األمناط السكنية حسب تعداد   28
  108  1987حظرية السكن حسب تعداد سنة   29
  108  1998حظرية السكن حسب تعداد سنة   30
  118  1998السكن حسب عدد الغرف حسب تعداد   31
  126  وضعية شبكة الطرقات يف والية سطيف  32
  158  نصيب الفرد من ماء الشرب  33
  162  توزيع األراضي حسب طبيعة امللكية   34
  164  2005-2004ة املستغلة  للموسم الفالحي املساحات الزراعي  35
  164  2005-2004املساحات غري املنتجة  للموسم الفالحي   36
  164  2005-2004املراعي و أراضي البور  للموسم الفالحي   37
  164  2005-2004املساحات املخصصة للحبوب للموسم الفالحي  38
  164  2005-2004استخدامات األراضي الزراعية للموسم الفالحي   39
  167  2005-2004توزيع األراضي املستغلة على احملاصيل للموسم   40
  169  2005-2004املستغلة يف احلبوب للموسم  ينسب مساحة األراض  41
  170  2005و1991إنتاج احلبوب و القمح لسنيت   42
  174  2005-2004اإلنتاج احليواين ملنطقة الدراسة للموسم   43
  180  يف منطقة الدراسة  مقارنة بالبلديات السهلية اجلنوبيةالعتاد الفالحي   44
  193  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدية  يف عني الكبرية   45
  196  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدية يف  دهامشة   46
  198  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدية يف أوالد عدوان   47
  200  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدية  يف تزي نبشار   48
  203  2005يف  عموشة  ةنصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدي  49
  205  2005نصيب القطاعات من ميزانية التنمية البلدية يف واد البارد   50
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  اجلداولفهرس                                                 
  
  
  الرقم

    عنوان  اجلدول                              
  الصفحة 

  12  املساحة و السكان ملنطقة الدراسة  01
  36  -حمطة عني الكبرية–التساقطات املطرية   02
  38  -حمطة عني الكبرية–درجات احلرارة   03
  40  2004-1991تطور لبعض العناصر املناخية  بني   04
  52  98-87الزيادة الطبيعية و منو السكان حسب تعدادي   05
  59  1998املواليد و الوفيات حسب تعداد   06
  60  1998التركيبة السكانية من حيث النوع   07
  61  1998التركيبة السكانية من حيث العمر   08
  62  1998فئات األعمار حسب تعداد   09
  65  1998-1987السكان و توزيعهم حسب تعدادي   10
  67  98-87نسبة توزيع السكاين حسب تعدادي   11
  71  1998-1987الكثافة السكانية حسب تعدادي   12
  78  1998-1987اهلجرة الداخلية بني البلديات لفترة   13
  80  1998-1987اهلجرة اخلارجية للبلديات بني   14
  88  1987واقع العمالة حسب تعداد   15
  91  1998واقع العمالة حسب تعداد   16
  92  1998-1987معدل اإلعالة و التشغيل حسب تعدادي   17
  95  1998-1987توزيع العمالة على األنشطة االقتصادية حسب تعدادي   18
  101  1998- 1987 يتطور عدد األسر و معدل األفراد  حسب تعداد  19
  102  1998األمناط السكنية سنة   20
  107  1998- 1987 تطور حظرية السكن و توزيعها حسب تعدادي  21
  112  2003تطور حظرية السكن سنة   22
  113  درجة جتهيز املساكن   23
  116  2003- 1998-1987درجة إشغال السكن حسب تعدادات   24
  117  توزيع السكن املشغول حسب الغرف   25
  119  1998السكن من حيث امللكية و طريقة االستغالل لستة   26
  125  الطرق البلدية و فك العزلة   27
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  125  شبكة الطرقات يف والية سطيف   28
  127  حظرية النقل و مكانتها يف نقل البضائع و املسافرين    29
  130  حجم املقاعد املتوفرة و نسبة التغطية اليومية   30
  136  توزيع التالميذ حسب البلديات و وضعية اهلياكل التعليمية   31
  140   مستويات التمدرس يف البلديات املدروسة   32
  147  اهلياكل الصحية و توزيعها  33
  149  التغطية الصحية من حيث اهلياكل  34
  152  التأطري البشري لقطاع الصحة   35
  153  مؤشر التغطية الصحية من حيث التأطري البشري  36
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