جملة علوم اإلنسان واجملتمع............................................الباحث :قايـــــدي خمتار
مقاربـــة اهلضـاب العليـــــا
خللق التوازن اجلهـــوي مشـــال  -جـنــــوب
دراســة سوسيولوجيـــة (قطــــاع النقــــــــــل باجلزائر)
الباحث :قايـــــدي خمتار ،جامعة عنابة ،اجلزائر
امللخص:
ميثل قطاع النقل دعامة رئيسية ترتكز عليها الربامج التنموية للدول ،من
أجل خلق التوازن اجلهوي و العدالة اإلجتماعية ،يتجسد ذلك من خالل
املشاريع التنموية املدرجة ضمن املخططات الوطنية و احمللية لتهيئة اإلقليم ،و
كغريها من الدول تعتمد اجلزائر على خمطط وطين لتهيئة اإلقليم ،الذي يعتمد
بصورة أساسية على هذ العنصر.
Résumé:
Le secteur du transport constitue une pilier essentiel sur lequel
s’appuient les Programmes de développement dans tous les payes
dans le but de créer un équilibre régional et une justice social. Cette
dynamique se matérialisé a travers les projets de développement
inscrits dans le cadre des plans nationaux et locaux pour
l’aménagement du territoire.
A L’instar des autres pays, L’Algérie a opté pour an plan national
pour L’aménagement du territoire qui repose essentiellement sur cet
élément.
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مقدّمة:
لقد إعتمدت اجلزائر على التخطيـط اإلقليمي ،كوسيلـــة لتحقيق التنميـة
اإلجتماعية و التوازن اجلهوي ،و يتجلى ذلك من خالل املخطط الوطين لتهيئة
اإلقليم و الذي يعمل على تهيئة الفضاء ،والدولة اجلزائرية تراهن من خالل هذا
املخطط على قطاع النقل بإعتباره حمور فعال مـن احملاور اليت تبنى عليها
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية ،و يتجلى ذلك من خالل خمططات التهيئـة اإلقليمية.
و يعترب خيار تنمية اهلضاب العليا خيارا إسرتاتيجيا من أجل ضمان التوازن
اجلهوي بني الشمال و اجلنوب اجلزائري ،و يتجلى ذلك من خالل خمتلف املشاريع
التنموية اليت تتبناها ضمن الواليات املتواجدة ضمن هذا اإلقليم.
من خالل حبثنا هذا سنحاول اإلجابة على اإلشكالية احملددة بسؤال
مركزي متمثل يف:
ما هي الديناميكية اإلجتماعية املصاحبة لتنمية و تطوير قطاع النقل بأقاليم
اهلضـاب العليا للجزائر؟
و أعترب قطاع النقل يف اجلزائر قطاعا حامال للتنميـة ،وأعطيـل لـه أهميـة
كبرية يف خمططات التنمية ،املختلفة حيث خصص هلذا القطاع غالف مالي ضخم،
قدر بـ  9312مليار دينار جزائري ،وهذا يف إطار املخطط الوطين لتنميـة اإلقلـيم
آفاق سنة .9292
و خصص هذا الغالف من أجل إنشاء اهلياكل القاعدية ،و تـوفري وسـائل
النقل احلديثة ،وكذا إنشاء مؤسسات للنقل احلضري يف املدن الكربى ،ثم تعميمهـا
على كافة املدن األخرى ،و إعادة اإلعتبار للنقل بالسكك احلديدية،وإنشاء حمطـات
للنقل الربي ،وهـذا مـا مـن شــأنه أن يـؤدي إي اسـتيعاب األعـداد املتزايـدة مـن
الس كان الداخلني يف قوة العمل ،وبالتالي يف حل مشكلة البطالـة ومـا يـنجم عنهـا
من آفات اجتماعية عديدة من جهة ،و من جهة أخرى عودة القطاع العـا للهيمنـة
بعد مدة من الغياب.
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كما مت رصد غالف مالي قدره  2889,67مليار دينار جزائري يف إطار الربنامج
اخلماسي لتنمية قطاع النقل ( ،)9232-9232وبذلك يبلغ االستثمار املخصص
لقطاع النقل خالل الفرتة املمتدة من  9232-3222أكثر من  7228,87مليار
دينار ،إن تنمية قطاع النقل ستؤدي بالضرورة إي فرض ديناميكية جديدة،على
املستوى اإلجتماعي باإلضافة إي املستويني اإلقتصادي و البيئي ،و من خالل هذا
املقال نعاجل الديناميكية اليت حتدث نتيجة تنمية هذا القطاع ،بهدف الكشف عن
اآلثار اإلجتماعية اليت تصاحب هذه الديناميكية  ،و ما ينجر عنها من خلق
التوازن اجلهوي باجلزائر.
قبل التطرق ملوضوع البحث ،وجب علينا التطرق لإلطار النظري و الذي
حيتوي على ستة حمــــاور:
.3املخطط الوطين لتهيئـة اإلقليــم
تعتبـر اجلزائر واحــدة من الــدول اليت إعتمـدت على خيــار
التخطيط اإلقليمي ،كوسيلة لتحقيق التنميـة و بتجلى ذلك بإعتمـــادهـــا
املخطــط الوطين لتهيئة اإلقليم الذي ميتــد إي آفاق .)0( 9292
و يعد امل خطط الوطين لتهيئـة اإلقليم يف اجلزائـر ،أحد أهم الرهانـات
التنمويـة الكبـرى اليت تعمل على رسم املخطـط االسرتاتيجي للتنميـة عبــر
الرتاب الوطنـي وترتجم آفـاق االسرتاتيجيـة األساسية والرئيسية للسياسة
الوطنيـة اخلاصة بتهيئـة اإلقليـم ،والتنمية املستدامـة ،ويتجه هذا املخطط ،حنو
إدماج مجيع القطاعات يف السياسة اإلمنائيــة للبـالد وتوجيـه مجيع املشاريـع
االستثمارية حنـو املناطـق املؤهلة لذلك ويعتمـد هذا املخطط على أربعة حمـاور
رئيسيـة:
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 دميومة الثروات الطبيعية اإلسرتاتيجية

 ضمان توازن الساحل (خيار اهلضاب العليا -خيار تنمية اجلنوب)
حتسني جاذبية و تنافسية اإلقليم ،و ذلك عن طريق حتديث و تنسيق
منشآت النقل
 املساواة اإلجتماعية يف جمال العمران (.)7
يرتكب الرتاب الوطين حسب املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم من  2أقاليم
تتوزع على  1وحدات طبيعية شديدة التباين من ناحية توطن السكان ،ونسبة
التحضر ،الصناعة ،األنشطة اخلدمية واألنشطة الزراعية ،وهذه الوحدات هي على
الشكل التالي:
 املناطق اجلبلية واملرتفعات وسهول الساحل ومتثل  %2من مساحة البالد.
 املناطق االستبسية باهلضاب العليا ومتثل  %2من مساحة البالد.
 الصحراء ومتثل  %86من مساحة البالد.
لقد كشفل البيانات اإلحصائية عا  ،3228عن عد توازن سكاني
وجمالي بني أقاليم البالد ،وخباصة االختالل الكبري بني الشمال واجلنوب عالوة
على عد التوازن بني الساحل واهلضاب العليا.
يتناقص عدد السكان والكثافة السكانية ،وتزيد املساحات كلما اجتهنا
جنوباً واألمر بديهي أن السكان يف سعي دائم حنو أرزاقهم ،وهلذا هم يف حركة
دائمة حبثاً عن فرص العمل يف بداية الرحلة ،ثم عن السكن واخلدمات هلم
وألبنائهم ،و يعترب النقل أحد أهم هذه اخلدمات اليت أصبحل أكثر من ضرورة يف
وقتنا احلالي و هذا راجع إي التوسع الكبري الذي تشهده املدن اجلزائرية.
.2خيار التـوازن اجلهــوي
إن تشكل الرتاب الوطين على واقعه احلالي هو نتيجة تراكمات خمتلفة
مرتبطة بعوامل إجتماعية ،تارخيية ،إقتصادية و سياسية ،مما نتج عنه ال توزان جمالي
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يف التوزيع اجلغرايف للسكان وهياكل قاعدية متباينة التوزيع ،وما من شك بأن
اجملهودات اليت تقو بها الدولة وعلى خمتلف األصعدة املؤسساتية والتشريعية
والتقنية ضمن سياسة التهيئة العمرانية وذلك منذ تبين خيار اهلضاب وما حيمله من
رؤى تنموية وأهداف تنظيمية وأبعاد ختطيطية إلعادة التوازن "املختل" يف تنظيم
اجملال الوطين من خالل التحكم يف اهلجرات و توسع املدن و إنعدا التوازن بني
األقاليم.
إن املقاربات التنموية الناجحة جيب أن تبنى على مبادئ التكامل والتالز
الفعلي بني األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتؤسس يف إطار رؤية
تأخذ يف االعتبار مقتضيات املرحلة و عمق التحوالت اجملتمعية وتسارع التغريات
العاملية .
و يف إطار هذه املقاربة إخرتنا إقليم للبحث و هو إقليم اهلضاب العليا و
يتكون من  32والية موزعة حسب املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم كاآلتي:
 اهلضاب العليا شرق :تبسة ،باتنة ،خنشلة ،أ البواقي
 اهلضاب العليا وسط :سطيف ،برج بوعريريج ،املسيلة ،اجللفة ،لغواط
 اهلضاب العليا غرب :تيسممسيلل ،تيارت ،سعيدة ،البيض ،النعامة
إن التوازن اجلهوي بقدر ما هو اختيار جوهري هو وسيلة أكيدة لتحقيق
اختيارات جوهرية و تتمثل هذه اخليارات يف مايلي:
 االستخدا األمثل لإلمكانيات و الثروات الطبيعية املتاحة .


توفري مواطن العمل وموارد الرزق .

 دفع حركة االستثمار يف مجيع جماالت التنمية املختلفة
 املساهمة يف بناء ) (mécanismeآلية ووحدة ) (unitéتنمية على
املستوى الوطين قادرة على االستمرار والتجدد
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و يف هذا الصدد نذكر دراسة قا بها الباحث حممد عبيدي بأكادميية
اإلقتصاد ببولونيا سنة  )1( 3222يف أطروحة دكتوراه بعنوان:
« Le développement regional en Algérie , ses perspectives a
» travers le cas des hauts-plateaux

حيث عاجل فيها إشكالية التنمية اجلهوية يف اجلزائر ،إذ تطرق إي كيفية
تنمية منطقة كبرية نسبيا و هي منطقة اهلضاب العليا و املشاكل اليت تعانيها املناطق
الداخلية و اليت تدفع بالسكان إي النزوح حنو الشمال أي العاصمة ،لكن هذه
الدراسة تعد قد مية نسبيا إذ تعود إي سنــة  3222و غطل الدراسة الفرتة من
 3276إي  3282كما أنها مل تأخذ بعني اإلعتبار مشاكل الوحدات الصغرية
(الوالية و البلدية) بل ناقشل مشاكل منطقة كاملة ،كما أنها مل تأخذ بالتعديالت
اجلديدة اليت جاء بها قانوني الوالية و البلدية لسنة .3222
.3األقلمـة يف املصفوفـة الزمكانيـة
إن األقلمة يف علم اإلجتماع تعترب حال للحدود و احلواجز املوجودة بني
الريف و املدينة ،و هي أساسا متعلقة بإدراك كيفية إلتقاء الزمان باملكان يف
منضومة التفاعالت البشرية ،1969 )Goffman) ،و مفهو األقلمة يساعدنا
على فهم امل سار الذي تتخذه احلياة اإلجتماعية يف حالة إلتقاء الزمان باملكان (.)4
إن تنظيم و توجيه النقل من شأنه أن يؤدي إي اإلستغالل األمثل
لألنساق اإلجتماعية ،فقد يساهم النقل إي أبعد احلدود يف تكسري احلواجز و هذا
ما يضفي على اإلنسان أنواع من التغريات اإلجتماعية يف أساليب احلياة و طرق
اآلداء.
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.4التهيئـة اإلقليميــة
 3.2التهيئة اإلقليمية بني األقاليم
يتخذ هذا النوع من التعامل مع مشاكل التفاوت بني األقاليم البالد و هو
يدرس املشاكل و القضايا اإلقليمية اآلتية:
 الفوارق اإلقليمية اإلجتماعية و اإلقتصادية بني األقاليم و سبل التغلبعليها لتحقيق املساواة و التوازن اإلقليمي.
 حركة السكان و العمالة و رؤوس األموال بني األقاليم املختلفة و اآلثارالنامجة عن ذلك
 مشكالت الفقـر و البطالـة و سبـل مكافحتها و التغلب عليها. توزيع أمثل لعوائد النمو و التنمية بشكل يضمن حد أدنى من العدالةاإلجتماعية.

التهيئة اإلقليمية
بيـن األقاليـم

حركة السكان
التوازن اإلقليمي

و العمالة
و رؤوس األموال

معالجة قضايا

توزيع أمثل للعوائد

الفقر و البطالة

خمطط من إعداد الباحث  :يوضح أدوات التهيئة اإلقليمية بني األقاليم
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 2.4التهيئة اإلقليمية دخل اإلقليم الواحد
اهلدف األساسي من النوع هو الربط املخطط بني املواد املتاحة على
مستوى اإلقليم الواحد و اإلنتفاع بها من أجل حتقيق توازن بني خمتلف أجزائه ،و
تشكل اخلطة اإلقليمية داخل اإلقليم حسب طبيعة املشاكل السائدة يف اإلقليم من
اجل إجياد حلول ناجعة هلا (.)5
.5رهــــــان قطاع النقــــــــل لتحديد اإلقليـــــــم
يعتمد حتديد إقليم املدينة على عدة عناصر ،و يعترب النقل من أبرز هذه
العناصر ،فيمكن حتديد اإلقليم حبدود املناطق اليت تصل إليها خطوط النقل ،وهذا
ما يعرف حدود مناطق خدمة النقل احمللية (.)6
كما أن حتديد مناطق الرتدد على املدينة يتم من خالل احلصول على
اخلدمات مثل النقـل ،و تعترب الطرق سـواءا الربية أو اجلوية أو بالسكك احلديدية
عنصـر مهم يف حتديــد نقـاط اإلنقطاع واإلتصال.
هذا وتتعدد عوامل حتديد إقليم املدينة ،ويتشكل اإلقليم يف النهاية من جتميع
حدود كل العوامل السابقة ،وكلما كانل أكثر كلما أعطى ذلك شكالً أكثر دقة
إلقليم املدينة ،ويعرب احلد ا خلارجي النهائي لكل احلدود عن اإلقليم األمشل
للمدينة.
أما اإلقليم الفعلي للمدينة فهو يتحدد بشكل أكثر دقة نتيجة حتديد خطوط
الفصل بني نطاقات النفوذ للمدن املتجاورة ،والواقع أن ذلك يعد من اإلشكاليات
اهلامة حيث يصعب حتديد خط واضح لنهاية نفوذ مدينة ،أو بداية نفوذ أخرى،
األمر الذي جيعل املخطط يلجأ إي دراسة العالقات اإلجتماعية و اإلقتصادية
وغريها ،ومع عد كفاية تلك العالقات لبيان حدود اإلقليم الفعلي.
لقد جلأ بعض العلماء إي وضع قواعد رياضية تفسر بعض العالقات بني
املدن وبعضها ،وما يؤخذ على تلك القواعد الرياضية إعتمادها دائماً على عوامل
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بسيطة أو عالقات حمددة ،وعد مشوهلا لكافة ضوابط حتديد إقليم املدينة وبالتالي
فهي تفسر شكل اإلقليم أكثر منها حتديد اإلقليم.
إن البحث يف العالقات السوسيولوجية و البنى و التشكيالت اإلجتماعية
من شأنه أن يعطي صورة أكثر وضوحا و أكثر دقة عن حدود اإلقليم،
و ذلك قد جيعلنا نقرتب من املفهو احلقيقي له.
 .6اهلــــــدف اإلجتماعـــي للنقـــــــــل
يساعد اهلدف اإلجتماعي يف سهولة اإلتصال بني املناطق يف املدن و
الألقاليم املختلفة مما يزيد مـن اإلحتكاك والتفاعل اإلجتماعي بني خمتلف
املستقرات احلضرية و الشبه حضرية و كذى القرى الريفية ،ويلعب الطريق دورا
مهما فـي عمليـة التفاعل اإلجتماعي بني خمتلف اجملتمعات و ذلك ألن الطريق
يوفر فرصة للتقابل و التفاعل املباشر بني الناس من خالل سفرهم مقارنة مع
الوسائل األخرى.
تعترب آنية اإلستهالك و اإلنتاج من اخلصائص األساسية للنقل اليت تزيد من
التفاعل اإلجتماعي حيث أن الناقل بإعتباره منتج لعملية النقل و الراكب أو
البضاعة بإعتبارها املستهلك تكون يف وقل واحد ،وهذا ما يزيد يف أهمية النقل
اإلجتماعية (.)2
إن قطاع النقل من البنى اإلرتكازية لالقتصاد ومؤثراً يف الوقل نفسه
بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف احلياة االجتماعية لألفراد ،من خالل ما حيققه
من عمليــة إتصال وتغيري يف السلوك اإلجتماعي واحلضاري هلم ،حيث يساهم
النقل إي حد كبري يف إحداث التغيري االجتماعي بني أفراد اجملتمع عموماً وذلك
من خالل تسهيل عملية االتصال االجتماعي ،بني الريف واملدينة ،أي بني أرجاء
األقاليم الواحد من جهة ،وبينه وبني األقاليم األخرى اجملاورة من جهة ثانية،
األمر الذي يساهم بشكل فعال يف زيادة حتقيق التطور االجتماعي ،بإعتبار أن

247

العدد ............................................................................ :32جوان 7102
اجملتمعات املتخلفة هي اليت تنغلق على نفسها بسبب صعوبة اإلتصال مع
اجملتمعات األخرى.
وهذا ما يالحظ على بعض جمتمعات إفريقيا وآسيا حيث ما زالل
هذه اجملتمعات تعيش يف مستوى اإلنسان البدائي ،ولعل السبب يرجع إي إنعدا
اإلتصـال بني هذه اجملموعات البشرية املنعزلة واجملتمعات األخرى ( ،)8إن أي
تنمية إجتماعية ترتبط أساسا بتوافر تسهيالت وإمكانيات نظم النقل املناسبة ،األمر
الذي يتطلب أن تقو عملية التنمية اإلجتماعية على خمططات النقل املبنية على
أساس علمي سليم ،إنطالقا من الواقع الفعلي وعلى أساس التوازن بني التطور
السريع لنظا النقل الدولي من جهة ،والظروف االجتماعية احمللية من جهة أخرى
اجلــــزء الثانــــي  :اإلطــــار امليدانـــي للبحـــث
تشمل الدراسة مسح للبنية التحتية و اهلياكل القاعدية لقطاع النقل ب
 32والية املشكلة ألقاليم اهلضاب العليا ،و كذا املشاريع املتعلقة بقطاع النقل
املسجلة يف إطار تنمية إقاليم اهلضاب العليا ،و من ثم حماولة ملعرفة أثر التنمية
اإلجتماعية هلذه املناطق (.)9
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 7.1إقليــــــم اهلضاب العليا شـــرق

جدول ( : )17البنية التحتية و مشاريع التنم ية لقطاع النقل بإقليم اهلضاب العليا شرق
حتليل اجلدول :17
 تعترب والية باتنة حمظوظة من حيث التنمية املتعلقة باهلياكل القاعدية لقطاع
النقل ،بينما تعترب والية خنشلة األقل حضا ضمن إقليم اهلضاب العليا شرق.
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 2.1إقليـــم الهضـــاب العليا وســــــط

جدول ( : )29البنية التحتية و مشاريع التنية لقطاع النقل بإقليم اهلضاب العليا وسط
حتليل اجلدول:29
 تعترب و الية سطيف حمظوظة من حيث التنمية املتعلقة باهلياكل القاعدية لقطاع
النقل ،بينما تعترب والية الربج األقل حضا ضمن إقليم اهلضـاب العليا وسط.
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 3.7إقليـــم اهلضاب العليــــــا غـــرب

جدول ( :)13البنية التحتية و مشاريع التمية لقطاع النقل بإقليم اهلضاب العليا غرب
حتليل اجلدول :21
 تعترب والية تيارت حمظوظة من حيث التنمية املتعلقة باهلياكل القاعدية لقطاع
النقل ،بينما تعترب والية تيسمسيلل األقل حضا ضمن إقليم اهلضــــاب
العليا وسط.
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.8مشاريع النقل باهلضاب العليا
حددت الدولة اجلزائرية برامج خمتلفة لقطاعي النقل و األشغال
العمومية للفرتات (.)9232-9232 ،9222-9222 ،9222-3222
و يف هذا السياق خصصل ميزانية قدرها  22مليار دوالر لقطاع النقل يف
الربنامج للفرتة املمتدة من  9232-9232من أجل:


حتديث وتوسيـــــع السكك احلديدية 12 :مليار دوالر.



حتسني النقل احلضري سيما حتقيق إجناز مشروع الرتاموي عرب  32مدينة.



حتديث القطاع اجلوي.

 7- 8التــــــــ رامــــــــــــواي
يف إطاراملخطط اخلماسي  9232-9232أطلقل اجلزائر خمطط أخر لتنمية و
حتــــــديث قطــــــــاع النقل اجلمــــــاعي و النقل احلضــــــــري ما بني
املــــــــدن عبــــــــر السكــــــك احلديديــــة أي الرتامــــــــوي.
ستعــزز العديــد من املــــدن اجلزائريــــــة بالرتامــــــوي منهــــا 22
واليــــــات باهلضاب العليا و هي واليات :تبســــة -باتنــــــة -اجللفــــة-
سطيــــــــف (.)32
 2- 8الطريق السيـــار للهضاب العليا
إن الدولــــــــــــة اجلزائريــــــــة تولي عنايــــــــة فائقــــة لتجسيد
املخطــــط الوطين لتهيئــــــــة اإلقليــــــــــم و ذلك مبساعــــــــدة
املخططات احملليــــــــة املتعلقــــــــة بتهيئــــــــة اإلقليــــــــم من خالل
جتسيــــــــد مشروع الطريــــــــق الســيـــار للهضــــــاب
العلـــيــــــــــــا فالدراســـات املتعلقــــــة بهذا املشـــــــــــروع مت
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اإلنتهــــــــــــاء منها وسيتــــــم االنطــــــــــــالق يف جتسيد الشطر األول
وذلك بعد االنتهاء كليــــــة من اإلجراءات اإلداريــــــة.
تعمل وزارة األشغال العمومية على إعداد دفاتر الشروط إلطالق
أشغال عدة أشطر من مشروع هذا الطريق السيار ،وذلك على مسافة حوالي 12
كلم لكل شطر ،حيث "سيتم إعطاء األولوية اي املؤسســــات اجلزائرية لتجسيد
هذا املشروع اهلا وذلك من خالل منحها الفرصـــــة يف الظفر بصفقات االجناز
وسيسمح هذا املشروع
يف املناقصات اليت سيتم اإلعالن عنها قريبا
االسرتاتيجي بفك العزلة عن والية اهلضاب العليا وكذا بربطها مبختلف شبكات
الطرق الوطنية وفتح فرص االستثمار باملنطقة
يبلغ الطـول اإلمجـالي للطريـق السيار اهلضاب العليا  3292 :كلم وهي
مقسمة إي ثالثة أجزاء:
اجلــــزء الشرقي  :طوله  992كلم و يشمل واليات تبسة  -خنشلة – باتنة
جــــــــزء الوسط  :طوله  222كلم و يشمل واليات  :باتنة-املسيلة-املدية-
اجللفة-تيارت .
اجلــــــــزء الغربي  :طوله  122كلم و يشمل واليات تيارت  -سعيدة –
سيدي بلعباس-تلمسان (.)33
 3- 8خط السكك احلديدية اهلضاب العليا
يقدر طول شبكة السكك احلديدية يف اجلزائر ب  2.150كلم ،إذ
شهدت يف اآلونة األخرية كهربة بعض املقاطع لوضع قطارات ذات سرعات
فائقة قريبـا من شأنها أن تربط املدن الرئيسية للبالد.
تسري شبكة السكك احلديدية من قبل شركة النقل للسكك احلديدية
الوطنيــة) (SNTFهذه الشبكة جمهـزة بأكثر من  200حمطـة تغطي خاصة
مشـال البـالد.
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على غرار الطريق السيار اهلضاب العليا تسعى الدولة اجلزائرية إلجناز خط
السكك احلديدية اهلضاب العليا ،فشبكة السكك احلديدية احلالية تعرف تراجع
يف عدد املسافرين و البضائــــــــع و السبب يعــــــــــــــــود
لعــــــــــــــــد جتديد الشبكــــــــــــات.

 4- 8النقـــل اجلـــــــــوي
متتلك منطقة اهلضاب العليا  28مطارات من جمموع  12مطارا يف
اجلزائر و  9مطار دولي من ضمن  39مطار دولي  31دولية و تهيمن اخلطوط
اجلوية اجلزائرية على سوق النقل اجلـوي ،الذي سجل منذ افتتاحه للمنافسة 8
شركات خاصة أخرى.
و يعرف النقل اجلوي تراجع بسبب هيمنة القطاع العا و تدني اخلدمات دون فتح
اجملال للقطاع اخلص أو ملتطلبات السوق الدولية.
 -8األثــــــار اإلجتماعية لتنمية قطاع النقل باهلضاب العليا
 7- 9حتريك عجلة التنمية
إن إقامة البنية التحتية السيما الطرق والسكة احلديدية ،من شأنه توفري
وتهيئة الظر وف املالئمة للمستثمرين من القطاعني اخلاص والعمومي من
اإلستثمار يف أقاليم اهلضاب العليا ،كما من شأنه أن يؤدي إي وجود توازن بني
األقاليم و تنمية و تعزيز األقاليم الوسطى قد يؤدي إي تغيري و ديناميكية جديدة،
تؤثر على حركة السكان و األفراد و تؤدي إي حراك إجتماعي جديد.
إن هذا احلراك اإلجتماعي الذي ينتج عن تنمية قطاع النقل يؤدي إي تغيري يف
أمناط و أنساق التفاعالت اإلجتماعية ،وهذا وفقا خلطة التنمية اإلقليمية يف
اجلزائر ،هي جتربة مهمة وجديرة بالدراسة والتقييم.
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 2- 9إنتاج اليد العاملة
كما س يكون لتنمية قطاع النقل مبناطق اهلضاب العليا آثار مباشرة
تتمثل يف خلق مناصب عمل ،و التقليل من البطالة ،كما أن تدعيم القروض
املصغرة  ANSEJ –CNAC-ANDIيعتمد بشكل كبري على قطاع النقل
بواليات اهلضاب العليا للجزائر ،نتيجة نقص األقطاب الصناعية اليت يفرتض أن
تقلل من البطالة و متركزها بالواليات الشمالية.
خامتة:
من خالل حبثنا هذا ميكن ميكن تلخيص النتائج التالية:


يعترب خيار تنمية اهلضاب العليا أولوية ضمن خمططات التمية اجلزائرية
من أجل خلق التوازن اجلهوي



هناك تباين يف اهلياكل القاعدية لقطاع النقل املتواجدة على مستوى
اهلضاب العليا وبني األقاليم.



واليات باتنة ،تيارت ،سطيف تعترب واليات حمظوظة يف التنمية القطاعية
للنقل مقارنة بالواليات املتواجدة ضمن نفس اإلقليم



هناك تفاوت بني يف البنية التحتية و مشاريع النقل املتواجدة بإقليمي
اهلضاب العليا و الوسط ،و اإلقليم الغربي ،فاملشاريع و البنية التحتية
تنقص كلما إجتهنا غربا.



إن مشروع الطريق السيار للهضاب العليا و كذا مشروع السكك احلديدية
اهلضاب العليا من شأنهما أن يعطيا بعد إقليمي للهضاب العليا و فرض
معايري جديدة قد تؤدى إي توازن جهوي بني خمتلف الواليات املشكلة
للهضاب العليا



تؤدي مشاريع النقل املدرجة ضمن خمططات التنمية إي ديناميكية
إجتماعية جديدة ،ختلق توازن جهوي .
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تنمية قطاع النقل مبناطق اهلضاب العليا من شأنه أن يؤدي إي بطريقة
مباشرة إي زيادة اليد العاملة و بالتالي نقص البطالة ،بإعتبار قطاع النقل
منتج لليد العاملة  ،كما يؤدي بطريقة غري مباشرة إي دفع عجلة التنمية و
بالتالي الزيادة يف مناصب العمل.



يعرف النقل بالسكك احلديدية و النقل اجلوي تراجع ملحوظ مبناطق
اهلضاب العليا للجزائر.
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 هوامش البحث:
( )0

اجلريـدة الرمسيـة اجلزائريـة ً،قانـون رقم  23-92املتعلـق بتهيئـة اإلقليـم ،اجلزائـر،
 33ديسمرب.9223

( )7

فـوزي بودقـة ،أي دور للتهيئـة و التخطيط اإلقليمي يف ظل توازن الشبكـة العمرانية
اجلزائر منوذجا ،حبث منشور يف األنرتنيل على املوقـع:

( )3

http://www.omranet.com/vb/showthread.php

خنفري خيضر ،أطروحة دكتوراه يف العلو اإلقتصادية ،متويل التنمية احمللية يف اجلزائر،
كلية العلو اإلقتصادية ،العلو التجارية و علو التسيري ،9233/9232 ،اجلزائر.

( )4

أنتوني قيدنــز ،ترمجة و تقديم فايـز الصياغ ،علم اإلجتماع ،املنظمة العربية للرتمجـة
بيـروت ،9222 ،ص .367

()5

بن نعناع حممد ،مساهمة املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيق تنمية حملية متوازنة
جغرافيا ،كلية العلو اإلقتصادية ،جامعة اجلزائر.1121-1122 ،

( )6

( )2

حيدر كمونـة ،بــحث منشـور على شبكة األنرتنيـل على املوقـع:
www.almadapaper.com/sub/06-405/p19.htm

صدر الدين رمـزي ،ختطيط النقل و عالقته بتخطيط املدينـة ،تهيئـة التخطيط اإلقليمي
العـراق.3281 ،

()8
()9

حيـدر كمونة ،مرجع سبـق ذكره.
جداول مركبة من إعداد الباحث بناءا على اإلحصائيات الرمسية ملواقع األنرتنيل:
الديوان الوطين لإلحصاء  ،ONSوزارة األشغال العمومية  ،MTPوزارة النقل MT

()01

موقع الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار باجلـزائر على شبكة األنرتنيل:

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport ,13/06/2014 , 10.30

() 00

موقع وزارة األشغال العمومية اجلزائرية على شبكـة األنرتنيل:
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