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دراسة حالة والية البرج
�أ. زهري �صيفى

اأ�ستاذ م�ساعد مكلف بالدرو�س ق�سم اجلغرافيا 

املدر�سة العليا لتكوين الأ�ساتذة ق�سنطينة، اجلزائر

ملخص : 
النظام  بفعل  ه�سة  اقت�سادية  منظومة  اجلزائر  ورثت 

فدخلت  متوازن   غري  اقت�سادا  وراءه  تارك  ال�ستعماري، 

ال�ستقالل،  بعد  العميقة  التحولت  من  جو  يف  اجلزائر 

بفعل املجهودات الكبرية يف عملية التنمية التي م�ست جميع 

الدولة  اأعطت  حيث  املحلية،  التنمية  قطاع  منها  القطاعات 

تهدف  �سيا�سة  �سمن  ال�ستينات،  منذ  القطاع  لهذا  اأولوية 

اإعادة التوازن اجلهوي والإقليمي، لكن ما مييز الرتاب  اإىل 

اقت�سادي  و�سع  اإىل  اأدت  جمالية،  فوارق  حاليا  الوطني 

يف  حملية  تنموية  �سيا�سة  لغياب  نظرا  متدهور،  واجتماعي 

املرتبطة  املفاهيم  بع�س  دمج  اأغفلت  التي  الطلب  م�ستوى 

الربامج  نوعية  املجالت،  )خ�سو�سية  مثل  املحلية  بالتنمية 

والفاعلني(، على الرغم من الغاية التي تهدف اإليها التنمية 

فكانت  والقت�ساد،  واملجتمع  املجال  بني  التوفيق  يف  املحلية 

اأهداف هذا البحث تتمحور حول �سيا�سة التنمية املحلية يف 

اجلزائر واهم حتدياتها

Résume:
L’Algérie, a hérité d'un système économ-

ique fragile par le régime colonial, après 
l'indépendance, l'Algérie est entré dans une 
atmosphère de profondes transformations, en 
raison de grands efforts dans le processus de 
développement qui a touché tous les secteurs, 
y compris le développement local, Et l'Etat a 
donné la priorité à ce secteur depuis les an-
nées soixante, sous une politique visant à ré-
tablir l'équilibre régional, Mais ce qui distingue 
le territoire national actuellement différences 
spatiales, a conduit à l'élaboration d'une dété-
rioration économique et sociale En raison de 
l'absence de politique de développement local 
dans le niveau de la demande, qui donnait sur 
l'intégration de certains des concepts liés au 

développement local (tels que les zones de con-
fidentialité, la qualité des programmes et des ac-
teurs), Bien que son objectif de concilier, Entre 
l’espace et la société et l'économie, L'objectif 
de cette recherche a porté sur la politique de 
développement local en Algérie et les défis les 
plus importants

مقدمة :   
ال�ساملة  التنمية  اأركان  من  ركن  املحلية  التنمية  تعترب 

من  اأ�سبحت  املا�سي  القرن  من  الثاين  الن�سف  ومنذ 

اأ�سا�سي  مطلب  وهي  احلكومات  ملختلف  الهتمامات  اأهم 

لتحقيق العدالة والإن�ساف يف توزيع املكا�سب واخلريات بني 

الأجيال)غريبي اأحمد، 2010م(، فهي عبارة عن عملية يتم 

ال�سعبية  واجلهود  بني اجلهود احلكومية  الدمج  من خاللها 

املالية  املوارد  ا�ستغالل  خالل  من  املحليات  م�ستوى  على 

املحليات  تلك  م�ستوى  على  املتاحة  والطبيعية  والب�سرية 

واملتطلبات  الحتياجات  وحتقيق  تلبية  اإىل  التو�سل  بغية 

من  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول  اأجل  من  اجلماهريية 

الرفاهية لتلك املجتمعات)م�سري نا�سر،2011م(.  

والدور  املحلية  التنمية  باأهمية  ال�سعور  بداأ  اجلزائر  يف  و 

باحلاجات  التكفل  يف  وم�سروعاتها  براجمها  توؤديه  الذي 

بداية  مع  مبكرًا  حملية  ووحدة  اإقليم  بكل  اخلا�سة،  املحلية 

تطبيق املخطط الثالثي الأول   )1967-1969م( حيث مت اإىل 

جانبه اإقرار 08 برامج خا�سة من اأجل ا�ستدراك النقائ�س 

التي ت�سمنها ووجهت هذه الربامج اإىل08  وليات �سمالية، 

ل�سنة  الإداري  التق�سيم  بعد  برناجما   18 اإىل  تطورت  ثم 

1974م، الذي رفع عدد الوليات من 15 اىل31 ولية لأن 10 

الربامج  من  امل�ستفيدة  الثمانية  عن  تفرعت  جديدة  وليات 

وتزايد  املحلية  التنمية  ب�سرورة  ال�سعور  ومنى  اخلا�سة،  

-1970( الأول  الرباعي  املخطط  و�سع  عند  بها  الهتمام 

1974م(، حيث تنازلت الوزارات عن ت�سيري الربامج اخلا�سة 

الرباعي  املخطط  ظل  ويف  )املحافظات(،  الوليات  ل�سالح 

املحلي  العمل  نحو  التوجه  تعمق  )1974-1977م(  الثاين 

الأكرث  ال�ستثمارية  الربامج  من  جديد  نوع  اإقرار  فتم  اأكرث 

حملية واإقليمية وذات طابع ل مركزي اإعدادا و ت�سيريًا حتت 

م�سمى املخططات البلدية للتنمية PCD، اإىل جانب الربامج 

القطاعية غري املركزة PSD، التي اأ�سهمت اإىل حد كبري يف 
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التوازن  من  نوع  وحتقيق  لل�سكان  املحلية  الحتياجات  تلبية 

)اأحمد  والن�ساطات  ال�سكان  وا�ستقرار  والإقليمي  اجلهوي 

اجل  من  و�سيلة  تعترب  املحلية  فالتنمية  2009م(،  �سريفي، 

اإحداث توازن جمايل واحلد من الفوارق والتباينات املحلية 

والقت�سادية من خالل الربامج وامل�ساريع امل�سطرة من طرف 

الدولة والتي تعرب هذه الأخرية عن �سيا�سة وتوجهات الدولة 

يف ميدان التنمية املحلية، ويف هذا البحث �سنحاول التطرق 

لولية  الدولة ل�سالح  امل�سطرة من طرف  امل�ساريع  اأهم  اإىل 

الربج ملتابعة م�سار التنمية املحلية يف املنطقة وا�ستخراج اأهم 

حتدياتها

✹  إشكالية البحث : 
حظي قطاع التنمية املحلية باأهمية كبرية من طرف الدولة 

اإعادة  اإىل  تهدف  �سيا�سة  يومنا، �سمن  اإىل  ال�ستقالل  منذ 

التوازن اجلهوي والإقليمي للرتاب الوطني، لكن املتتبع لواقع 

الفوارق  يالحظ  الربج،   ولية  م�ستوى  على  املحلية  التنمية 

املجالية التي تتميز بها هذه الولية، وما اأفرزته  هذه الأخرية 

من موؤ�سرات �سلبية �سواء كانت اقت�سادية اأو اجتماعية، رغم  

الإمكانيات الطبيعية والب�سرية التي تتميز بها ولية الربج ، 

ومن هذا املنطلق ما هي �سيا�سة التنمية املحلية املنتهجة من 

طرف الدولة يف نطاق ال�سهول العليا ) ولية الربج( من اجل 

التغريات  ظل  يف  حتدياتها  هي  وما  املجايل  التوازن  اإعادة 

ال�سيا�سية والقت�سادية احلالية التي تعي�سها اجلزائر ؟  

✹  أسئلة الدراسة : 
بها  تتمتع  التي  والب�سرية   الطبيعية  الإمكانيات  هي  ما   -

ولية الربج؟

- هل توجد فوارق جمالية  اأدت اإىل بروز تباين يف م�ستويات 

التنمية  بني بلديات الولية ؟

- ما هي اأهم برامج التنمية املحلية املخ�س�سة للولية؟ 

- ما  هي اأهم حتديات التنمية املحلية يف ولية الربج؟

✹  أهداف البحث : 
- التعرف على مكونات جمال ولية الربج؟

با�ستعمال  الربج  املجالية يف ولية  الفوارق  الك�سف عن   -

جمموعة من املوؤ�سرات؟

- �سيا�سة التنمية املحلية من خالل الربامج امل�سطرة من 

طرف الدولة للولية؟

- اأهم حتديات التنمية املحلية على م�ستوى الولية ؟

✹ أهمية الدراسة : 
املحلية  التنمية  برامج  اأهمية  من  البحث  اأهمية  تكمن   -

وهذا  الدرا�سة  منطقة  يف  املجايل  التوازن  لإعادة  كو�سيلة 

تطوير  اأجل  من  املبذولة  للجهود  علمية  اإ�سافة  البحث 

املنظومة املحلية.

✹ فرضيات  الدراسة :
اإىل  اأدت  والب�سرية  الطبيعية  الإمكانيات  حمدودية   -

�سعوبة التنمية املحلية  

- قلة امل�ساريع ال�ستثمارية اأدت اإىل تاأخر التنمية املحلية 

يف املنطقة  

- العوامل الطبيعية تتحكم يف تنمية الولية 

- تهمي�س بع�س الأو�ساط اأدى اإىل التباين املجايل 

✹ منهج الدراسة : 
- تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، يف و�سف 

حتليل  ثم  الربج،  ملنطقة  والب�سرية  الطبيعية  الإمكانيات 

برامج التنمية املحلية و مت تق�سيم الدرا�سة اإىل اأربعة مباحث، 

واأهدافها  املحلية  التنمية  تعريف  الأول   املبحث  يف  تناولنا 

واملبحث الثاين خ�س�س لدرا�سة املكونات الطبيعية والب�سرية 

البلديات  ت�سنيف  حاولنا  الثالث  املبحث  الربج،  ملنطقة 

ح�سب م�ستويات التنمية لإثبات الفوارق املجالية  با�ستعمال 

اأهم  اإىل  جمموعة من املوؤ�سرات ويف املبحث الرابع تطرقنا 

الربامج التنموية للولية  يف اإطار املخططات البلدية للتنمية 

ويف الأخري عر�س اأهم نتائج الدرا�سة مع بع�س التو�سيات

✹ حدود الدراسة :
من  املحلية  التنمية  مو�سوع  يعترب  �لنظرية:  �حلدود   -

التي ميكن درا�سته من جوانب خمتلفة ويف  املوا�سيع املهمة 

درا�ستنا حاولنا الرتكيز على دورها يف اإعادة التوازن املجايل 

برج  ولية  حول  امليدانية  الدرا�سة  �ملكانية:  �حلدود   -

بوعرريج يف ال�سرق اجلزائري  

- �حلدود �لزمانية: تطور ال�ستثمار العمومي لفرتة زمنية 

متتد من 1985م اإىل 2007م

✹  الدراسات السابقة: 
ظل  يف  املحلية  التنمية  عنوان  حتت  ماج�ستري  ر�سالة   -

ولية  حالة  درا�سة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سالحات 

بلقا�سم  جعفري  للباحث  الفرتة)1988-2000م(،  الربج 

)2003م(، جامعة اجلزائر، وكان الهدف من هذه الدرا�سة 

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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التعرف على التنمية املحلية يف الولية قبل �سنة 1990م، وبعد 

الإ�سالحات ال�سيا�سية والقت�سادية التي قامت بها اجلزائر 

يف  املدين  املجتمع  دور  عنوان  حتت  ماج�ستري  ر�سالة   -

امل�سيلة  لوليتي  ميدانية  درا�سة  باجلزائر  املحلية  التنمية 

من  ال�سالم)2012م(،  عبد  الالوي  عبد  للباحث  والربج، 

فاعلية  درا�سة مدى  اإىل  البحث  ويهدف هذا  ورقلة،  جامعة 

يف  البحث  اأهدافها،  حتقيق  يف  املدين  املجتمع  منظمات 

مقومات التنمية، البحث يف واقع التنمية يف اجلزائر

والفوارق  املحلية  التنمية  عنوان  حتت  ماج�ستري  ر�سالة   -

والربامج(،  )الفاعلون  العيد  �سلغوم  اإقليم  يف  املجالية 

جامعة  من  )2009م(،  العيا�سي  ال�سالم  عبد  للباحث 

مفهوم  على  التعرف  الدرا�سة  هذه  من  والهدف  ق�سنطينة، 

خالل  من  �سيا�سة  اأو  كممار�سة  اجلزائر  يف  املحلية  التنمية 

حتديد التاأطري املوؤ�س�سات والهيئات الفاعلة، املوارد الب�سرية 

والطبيعية، القت�سادية واملالية  

أوال: التنمية المحلية:
1-1- مفهوم التنمية املحلية:

ظهر مفهوم التنمية املحلية بعد ازدياد الهتمام باملجتمعات 

املحلية لكونها و�سيلة لتحقيق التنمية امل�ستدامة على امل�ستوى 

القطري، فاجلهود الذاتية واجلهود ال�سعبية ل تقل اأهمية عن 

ال�سكان  م�ساهمة  عرب  التنمية  حتقيق  يف  احلكومية  اجلهود 

ت�سافر  ي�ستوجب  مما  التنمية،  م�سروعات  وتنفيذ  و�سع  يف 

نوعية  لتح�سني  احلكومية  واجلهود  الذاتية  املحلية  اجلهود 

احلياة من جميع نواحيها » )بن الطاهر احل�سني 2012م(، 

ومن بني تعاريف التنمية املحلية «  هي مفهوم حديث لأ�سلوب 

العمل الجتماعي والقت�سادي يف مناطق حمددة يقوم على 

اأ�س�س و قواعد، من مناهج العلوم الجتماعية والقت�سادية 

تغيري ح�ساري يف طريقة  اإحداث  على  يقوم  الأ�سلوب  وهذا 

التفكري والعمل واحلياة، عن طريق اإثارة وعي البيئة املحلية 

اأن يكون ذلك الوعي قائما على اأ�سا�س امل�ساركة يف التفكري 

جميعا  املحلية  البيئة  اأع�ساء  جانب  من  والتنفيذ  والإعداد 

1993م(،  التابعي،  )كمال  واإداريا  عمليا  امل�ستويات  كل  يف 

ومن بني التعاريف كذلك  » التنمية املحلية، ل هي منوذج ول 

اإمنا ديناميكية ت�سلط ال�سوء على فعالية العالقات   طريقة، 

لي�س فقط بني اأفراد املجتمع من اجل حت�سني الرثوة لديهم«  

)Bernard Pecqueur, 1989 (، وح�سب هيئة الأمم املتحدة 

بها  ميكن  التي  العمليات  جمموع  هي  املحلية  التنمية  فاإن 

توحيد جهود الأهايل مع ال�سلطات احلكومية من اأجل حت�سني 

للمجتمعات  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  الأحوال 

املحلية )منال طلعت حممود،2003م(، ومن خالل التعاريف 

ال�سابقة فاإن التنمية املحلية عبارة عن اأ�سلوب عمل جماعي، 

لإحداث تغيري هذا التغيري يكون اإيجابي ي�سمل جميع جوانب 

هدفها  عمل  منهجية  وفق  والجتماعية  القت�سادية  احلياة 

النهو�س باملجتمع والرقي به اإىل �سف الدول املتقدمة والرفع 

تتحد  العمل اجلماعي   للمواطن، هذا  املعي�سي  امل�ستوى  من 

فيه اجلهود احلكومية و الأهلية ول ميكن للجهود احلكومية 

اأن تقوم وحدها بكل متطلبات التنمية وعملياتها، لذلك من 

ال�سروري م�ساركة املواطنني يف و�سع وتنفيذ اخلطة حيث اأن 

م�ساركة املواطنني تعترب من املمار�سة الدميقراطية للحرية 

بجانبيها ال�سيا�سي والجتماعي.

1-2- اأهداف التنمية املحلية: 

املحلية  التنمية  فاإن  منها  املرجوة  الأهداف  اأما من حيث 

تهدف اإىل )بن الطاهر احل�سني،2012م(

- تطوير عنا�سر البنية الأ�سا�سية كالنقل واملياه والكهرباء، 

التنمية  اأ�سا�سا لعملية  النهو�س بهذه القطاعات  حيث يعترب 

ولتطوير املجتمع املحلي 

يف  ي�ساعد  مما  ال�سكان  بني  وامل�ساركة  التعاون  زيادة   -

نقلهم من حالة الالمبالة اإىل حالة امل�ساركة الفاعلة 

امل�سروعات  املحافظة على  املواطنني على  - زيادة حر�س 

اإذن  املحلية،  التنمية  فمنطلق  تنفيذها   يف  ي�ساهمون  التي 

اجلماعات  تنمية  من  جنعل  باأن  اأ�سفل  من  البناء  مبداأ  هو 

لأن  املجتمع،  لتنمية  الأ�سا�سية  النطالق  نقطة  املحلية، 

املجتمع  الن�ساط يف  اأوجه  �ساملة ملختلف  التنمية هي عملية 

تتكامل فيها كل العوامل القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 

وهي  القطاعات،  كل  ت�سمل  اأنها  مبعنى  والإدارية  والثقافية 

مفهوم كلي و�سامل يت�سمن تثمني الإمكانيات الذاتية املتوفرة 

اأ�سا�س  لأنه  الإن�سان  نوعية  على  وتعتمد  الوطني  لالقت�ساد 

التغيري والتنظيم والتحكم يف الو�سائل املتاحة

ثانيا: المكونات الطبيعية والبشرية لوالية برج بوعرريج:   
2-1- املوقع الإداري:

 04 يف   09/84 رقم  للمر�سوم  طبقا  الربج  ولية  تاأ�س�ست 

مت  الذي  اجلديد  الإداري  التق�سيم  اإطار  يف   1984 فيفري 
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على امل�ستوى الوطني، ترتبع على م�ساحة تقدر بـ 392.252 

هكتار تتكون اإداريا من مركز الولية و هي برج بوعريريج و 

11دائرة و 23 بلدية، تقع يف ال�سرق اجلزائري و يف اجلانب 

الغربي منه، مير بها الطريق الوطني رقم 05، ومتثل 600/1 

�سطيف  ولية  �سرقا  يحدها   ، الوطني  الرتاب  م�ساحة  من 

ولية  �سمال  امل�سيلة،  ولية  1(، ومن اجلنوب  رقم  )خريطة 

بجاية و من الغرب البويرة .

2-2- املوقع اجلغرايف: 

عر�س35˚و  دائرتي  مابني  الربج  ولية  تقع  جغرافيا 

37˚درجة �سمال ، وخطي طول4و5 درجات �سرقا على خط 

غرينت�س ، تنتمي اإىل اإقليم ال�سهول العليا ال�سرقية )اخلريطة 

التلي)جبال  الأطل�س  ب�سل�سلة  ال�سمال  من  حماطة   )2 رقم 

البيبان( و من اجلنوب بجبال املعا�سيد ومن ناحية ال�سرق 

ب�سهول �سطيف.

2-3- املكونات الطبيعية: 

1-  �لت�صاري�س: تنوع يف التوزيع مع �سيطرة جمال ال�سهول 

ح�سب معطيات اجلدول رقم )1( و اخلريطة رقم )3(، 

جند اأربع وحدات طبيعية تغطي جمال الولية و هي ال�سهول، 

يف  بينها  فيما  تختلف  وال�سهوب،  اجلبال  اأقدام  اجلبال، 

امل�ساحة و التوزيع، وهذا التوزيع ينعك�س فيما بعد على التوزيع 

جند  الأوىل،  املرتبة  ففي   ، القت�سادي  اجلانب  و  الب�سري 

ال�سهول التي تغطي 50% من م�ساحة الولية مبقدار 196126 

هكتار، تكون رواقا ميتد من ال�سرق حتى الغرب بحيث يحتل 

و�سط الولية، تتميز هذه ال�سهول بالنب�ساط التام، ال�سورة 

رقم) 1(، تتخللها جمموعة من الأودية وانت�سار نقطي لبع�س 

الكتل اجلبلية، اأهم ميزة لهذه ال�سهول اأنها مت�سعة يف ال�سرق 

و �سيقة يف الغرب ت�سكل حدودا مع اأقاليم اأخرى، متتد هذه 

ال�سهول من �سل�سلة البيبان يف الغرب حتى عني زادة يف ال�سرق 

و من الناحية اجلنوبية �سل�سلة جبال املعا�سيد و يف ال�سمال 

جبال ثنية الن�سر و برج زمورة بينما جند يف املرتبة الثانية 

هـ   101,985 بها  باأ�س  ل  م�ساحة  ت�سكل  التي  اجلبال  اأقدام 

يقدر  ارتفاع  ذات  الولية،  م�ساحة  اإجمايل  من   %26 بن�سبة 

ل�سل�سلة  ال�سمالية  اجلهة  يف  ،تنت�سر  مابني)600-900م( 

البيبان و يف اجلهة اجلنوبية ل�سل�سلة املعا�سيد، ثم املنطقة 

جمال  من   %21 بن�سبة  الثالثة  املرتبة  حتتل  التي  اجلبلية 

قمة  اأعلى  جند  حيث  هـ  بـ82,373  تقدر  مب�ساحة  و  الولية 

بالإ�سافة  الثلج )بلدية تاغاليت (  1885م بجبل  اإىل  ت�سل 

1852م،  �سك�سوت  جبل  1862م،  املن�سورة  جبل  ذلك  اإىل 

 ، بح�سناوة  1497م  املوري�سان  جبل  املوتان1705م،  جبل 

هي  اجلبلية  ال�سال�سل  وهذه  املهري،  ببلدية  املزيطة  جبل 

نوعني، �سل�سلة جبال البيبان يف املنطقة ال�سمالية، ال�سورة 

الغربي  اجلنوب  ال�سرقي حتى  ال�سمال  من  رقم )2(، متتد 

و �سل�سلة جبال املعا�سيد، ال�سورة رقم )3(، تقع يف اجلهة 

اجلنوبية للولية، و يف املرتبة الأخرية منطقة ال�سهوب تقع يف 

اجلهة الغربية للولية ذات انت�سار قليل ت�سكل ن�سبة 3%  اأي 

مب�ساحة 11,768هـ من اإجمايل م�ساحة الولية.

�لتوزيع �جلغر�يف�لن�صبة %�مل�صاحة )هـ(�لت�صاري�س

196,12650ال�سهول
�سل�سلة البيبان من الغرب حتى عني زادة يف ال�سرق ويف اجلنوب و 

ال�سمال حتدها �سل�سلة املعا�سيد و جبال ثنية الن�سر 

اجلهة ال�سمالية جلبال البيبان و اجلهة اجلنوبية جلبال املعا�سيد101,98526اأقدام اجلبال

�سل�سلة جبال البيبان يف ال�سمال، املعا�سيد اجلهة اجلنوبية ال�سرقية82,37321اجلبال

اجلهة اجلنوبية الغربية11,7683ال�سهوب

/392,252100املجموع

جدول رقم )1( توزيع ت�ساري�س ولية الربج

امل�سدر: مديرية التجهيز والتهيئة العمرانية لولية الربج2004

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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خريطة رقم ) 1(

خريطة رقم )2(
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�سورة رقم )1(  منطقة ال�سهول العليا بلدية ح�سناوة 

امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

�سورة رقم )2( املنطقة اجلبلية ال�سمالية بلدية املاين

امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

�سورة رقم )3( 

املنطقة اجلبلية اجلنوبية بلدية اأولد اإبراهيم 

امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

ال�ستاء  ذو  الرطب  ال�سبه  للمناخ  وا�سع  انت�سار  �ملناخ:   -2  

الدافئ

نطاقات  �أربعة  جند  حيث  بالتنوع  �ملنطقة  مناخ  يتميز 

مناخية و هي:  

➣ �صبه رطب ذو �صتاء بارد : ينح�سر تواجده يف املنطقة 
كمية  ترتاوح   ، اجلبلية  املرتفعات  م�ستوى  على  اجلنوبية 

الت�ساقط مابني )500-800 ملم( ، يتميز بالرطوبة و �ستاء 

بارد قليل النت�سار يف الولية

➣  �صبه رطب ذو �صتاء د�فئ : ينت�سر يف املنطقة ال�سمالية 
بني  ما  الت�ساقط  كمية  البيبان   جبال  �سل�سلة  توافق  التي 

)400-600 ملم( ، يتميز بالرطوبة و �ستاء دافئ 

،اأغلب  وا�سع  انت�سار  ذو   : د�فئ  �صتاء  ذو  جاف  �صبه   ➣
جمال الولية خا�سة الناحية الغربية ، يرتاوح الت�ساقط مابني 

)300-800 ملم(، تتميز مبناخ �سبه جاف و �ستاء دافئ 

➣ ن�صف جاف ذو �صتاء د�فئ :ينح�سر تواجده يف املنطقة 
 ، الأخرى  النطاقات  مع  مقارنة  النت�سار  قليل  اجلنوبية، 

يتميز ب�ستاء دافئ، وكمية الت�ساقط مابني)300-400 ملم(.

جمندة  غري  لكنها  هامة  �لهيدروغر�فية:  �ل�صبكة  ج- 

الدرا�سة على موارد مائية هامة �سواء كانت  حتتوي منطقة 

موارد مائية �سطحية اأو موارد مائية �سطحية 

➣ �ملو�رد �ملائية �ل�صطحية : 
لق�سب  واد  مثل  الرئي�سية  الأودية  بع�س  اأ�سا�سا يف  تتمثل 

بع�س  اإىل  بالإ�سافة  لق�سب  �سد  ميول  الذي  ة  اجلنوبية  يف 

ثنية  واد  و  ال�سمال  يف  اجلعافرة  واد  مثل  الأخرى  الأودية 

الن�سر يف الغرب .

و  زادة  عني  �سد  هو  و  كبري  �سد  على  املنطقة  حتتوي  كما 

ثالث �سدود ترابية ، �سد عني زادة الذي يقع يف �سمال منطقة 

كل  يغطي   1986 �سنة  اأن�سئ  �سطيف،  ولية  الربج مع حدود 

من البلديات التالية �سطيف،العلمة، بوقاعة،الربج، جمانة، 

�سيدي مبارك، ح�سناوة اأي حوايل 600.000 �ساكن، وت�سل 

طاقته اإىل 125 مليون م3 ، لالإ�سافة اإىل ثالث �سدود ترابية.

➣ �ملو�رد �ملائية �لباطنية:
كما توجد يف منطقة الدرا�سة �ستة ينابيع منها ثالثة ينابيع 

10ل/ث، منبع  حارة و هي كالتايل ، منبع احلمادية طاقته 

02ل/ث  طاقته  الي�سري  ،منبع  ل/ث   17 طاقته  الواد  را�س 

املاين،  املهري،  بلدية،  من  كل  يف  تتواجد  احلارة  الينابيع  و 

ال�سكان  بتزويد  خا�سة  الينابيع  هذه  وت�ساهم  املن�سورة، 

احلارة  الينابيع  اأخرى  جهة  من  و  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 

ت�ستخدم للحمامات .

2-4-  املوؤهالت الب�شرية: 

1- تطور حجم �ل�صكان: تزايد غري م�ستقر

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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جدول  رقم) 2 (   » تطور �سكان ولية الربج من 1966-2008م «

امل�سدر: الديوان الوطني لالإح�ساء 2008م

19661977198719982008�ل�صنة

116616176117416615623009698585عدد �ل�صكان)ن(

عدة  اإىل  الربج  ولية  �سكان  حجم  تطور  تق�سيم  ميكن 

مراحل ح�سب معطيات اجلدول رقم )1( واملنحنى رقم)1(، 

حيث قدر عدد �سكان ولية الربج بـ 116616 ن�سمة يف �سنة 

�سنة  يف  ن�سمة   176117 اإىل  ال�سكان  عدد  لريتفع  1966م، 

ن�سمة وهي   59501 بـ  التعدادين  الفارق بني  1977م، وميثل 

زيادة �سعيفة يف هذه الفرتة ترجع اأ�سا�سا اإىل الهجرة خا�سة 

التي تفتقر  املهم�سة  املناطق اجلبلية  البلديات احلدودية يف 

�سنة   ويف  ال�سكان،  لتثبيت  الالزمة  القت�سادية  لالإمكانيات 

�ساكن   240498 بزيادة  اأي  �ساكن   416615 ن�سجل  1987م 

قدر  فقد  ال�سابقة  الفرتة  مع  مقارنة  معتربة  الزيادة  وهذه 

فهذه  ال�سابقة،  الفرتة  على  مرات  باأربع  الزيادة  يف  الفارق 

وبالتايل  ل�سنة1984م،  الإدارية  الرتقية  مع  تزامنت  الفرتة 

متثل  كانت  والتي  الرتقية  م�ستها  التي  البلديات  ا�ستفادت 

التجهيزات  بع�س  من  ال�سابق  التعداد  يف  ثانوية  جتمعات 

طريق  عن  العزلة  فك  برامج  وكذلك  الأ�سا�سية  واخلدمات 

اأخرى، فتح�سن  البلديات ببلديات  اإن�ساء الطرق وربط هذه 

لدى  ال�ستقرار  من  نوع  اإىل  اأدى  القت�سادية  الأو�ساع 

املواطنني واحلد من ظاهرة الهجرة نحو املناطق املجاورة، 

ويف �سنة 1998م قدر عدد �سكان منطقة الدرا�سة بـ 623009 

مل  2008م،  �سنة  ويف  ن�سمة،  بـ206394  قدر  وبفارق  �ساكن 

ت�سهد الولية زيادة معتربة يف حجم ال�سكان حيث قدر العدد 

الإجمايل لل�سكان يف هذه الفرتة بـ698585 ن�سمة اأي بزيادة 

قدرها 75576 ن�سمة وهي زيادة �سعيفة مقارنة مع الفرتات 

الإداري  فاملوقع   ، �سكانية  هجرة  وجود  ب�سبب  ال�سابقة 

واجلغرايف واأ�ساليب التنمية كلها عوامل �ساهمت يف تهمي�س 

هذه البلديات

مركز  من  اجتهنا  كلما  تتناق�س  �ل�صكانية:  ب-�لكثافة 

الولية نحو الأطراف 

اأخرى ومن  اإىل  بلدية  ال�سكانية من  الكثافة  يختلف توزيع 

ل�سنة  الكثافة  تق�سيم  ميكن  حيث  اأخر،  اإىل  طبيعي  و�سط 

2008م، اإىل اأربعة فئات وهي، اخلريطة رقم) 4( 

➣ �لفئة �لأوىل ذ�ت كثافة عالية 
)280,07- 2088,56ن/كلم2( :

بلدية  وهي،   بلديات  خم�س  يف  الكثافة  هذه  ن�سجل  حيث 

 منحنى رقم)1(    » تطور �سكان ولية الربج من 66 - 08
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غيال�سة،  غدير،  برج  دحمان،  اأولد  الواد،  را�س  الربج، 

اأخرى،   اإىل  بلدية  من  الكثافة  هذه  توزيع  اأ�سباب  وتختلف 

فبلدية الربج ورا�س الواد وبرج غدير من البلديات القدمية 

يف  وتقع  العمومية  واملرافق  التجهيزات  اأغلب  على  حتتوي 

دحمان   اأولد  بلدية  اإىل  بالإ�سافة  العليا،  ال�سهول  اإقليم 

وغيال�سة تقعان يف املنطقة اجلبلية ، ومتثل ا�سغر البلديات 

من حيث امل�ساحة والتي تعد من اأ�سغر البلديات على م�ستوى 

الولية .

➣ �لفئة �لثانية ذ�ت كثافة متو�صطة
) 149,32-224,67 ن/كلم2( :

بلمور،  الي�سري، حمادية،  بلدية   الفئة كل من  وت�سم هذه 

قلة، العنا�سر، برج زمورة، ح�سناوة، بن داود، الق�سور، اأربع 

نطاق  وتقع يف  الربج  لبلدية  الفئة جماورة  هذه  بلديات من 

وبرج  قلة  وهي  حدودية  جبلية  يف  بلديات  وثالث  ال�سهول، 

زمورة و بن داود .

➣ �لفئة �لثالثة ذ�ت كثافة �صعيفة 
)95,36- 134,18 ن/ كلم2( :

ت�سم هذه الفئة 13 بلدية يختلف توزيعها عرب جمال الولية 

فاأغلبها  الأخرى،  الفئات  مع  مقارنة  �سعيفة  بكثافة  تتميز 

بلديات حدودية مثل بلدية املاين، جعافرة، ت�سامرت، خليل 

متثل البلديات احلدودية من اجلهة ال�سمالية اجلبلية، وبلدية 

اأولد اإبراهيم و رابطة و تاغاليت بلديات حدودية يف اجلهة 

اجلنوبية اجلبلية،  و منها البلديات ال�سهلية احلدودية مثل 

بلدية �سيدي مبارك وتك�ستري.

➣ �لفئة �لر�بعة )35,58- 83,62 ن/ كلم2( :
املن�سورة،  بلدية  وهي،  بلديات  �ست  الفئة  هذه  وت�سم 

الع�س، حرازة،  تافرق،  اإبراهيم،  �سيدي  اأولد  الن�سر،  ثنية 

واأغلبها بلديات حدودية ذات طابع جبلي .

خريطة رقم )3(

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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ثالثا : الفوارق المجالية في والية البرج: 
�ختالف يف م�صتويات �لتنمية 

بالعتماد  الربج  ولية  يف  املجالية  الفوارق  حتديد  يتم 

الجتماعية  الدميوغرافية  املوؤ�سرات  من  جمموعة  على 

املعطيات  ح�سب  موؤ�سر   22 اختيار  مت  وقد  والقت�سادية، 

املتوفرة وهي كالتايل: 

1- �ملوؤ�صر�ت �ل�صكانية: عدد ال�سكان، الكثافة ال�سكانية، 

معدل النمو 

التعليمية  الهياكل  �لتجهيز: عدد  �ملوؤ�صر�ت م�صتوى   -2

)الثانويات(، عدد الهياكل ال�سحية )العيادات الطبية(، 

الثقافية،  الهياكل  عدد  الريا�سية،  املركبات  عدد 

بالغاز  التغطية  ن�سبة  العمومية،  بالإنارة  التغطية  ن�سبة 

ب�سبة  لل�سرب،  ال�ساحلة  باملياه  التغطية  ن�سبة  الطبيعي، 

التغطية بال�سرف ال�سحي 

3- �ملوؤ�صر�ت �لقت�صادية: عدد ال�سكان امل�ستغلني، عدد 

ال�سكان  عدد  الفالحي،  القطاع  يف  امل�ستغلني  ال�سكان 

امل�ستغلني  ال�سكان  عدد  ال�سناعي،  القطاع  يف  امل�ستغلني 

يف  امل�ستغلني  ال�سكان  عدد  العمومية،  الأ�سغال  قطاع  يف 

ال�ساحلة  امل�ساحة  البطالة،  معدل  الأخرى،  القطاعات 

عدد  احليواين،  الإنتاج  النباتي،  الإنتاج  للزراعة، 

الوحدات ال�سناعية التابعة للقطاع العام، عدد الوحدات 

ال�سناعية التابعة للقطاع اخلا�س

بعد اختيار املوؤ�سرات فاإنه يتم ترتيب رتب البلديات ح�سب 

الربج  بلدية  فاإن  ذلك  على  مثال  موؤ�سر،   22 من  موؤ�سر  كل 

لها  يعطى  لذا  ال�سكان  حجم  حيث  من  الأوىل  املرتبة  حتتل 

يتم  الطريقة  وبنف�س  الأول،  للموؤ�سر  بالن�سبة  واحد  الرقم 

على  نح�سل  الأخري  ويف  املوؤ�سرات،  ح�سب  البلديات  ترتيب 

اجلدول رقم )4(، ويف املرحلة الثانية يتم اجناز جدول ميثل 

مرات  عدد  الربج  بلدية  ذلك  ومثال  البلديات  رتب  تكرار 

ت�سنيف بلدية الربج يف املرتبة الأوىل �سمن 34 بلدية وبنف�س 

اأ�سا�س جمموع  ثم على  البلديات  نتعامل مع جميع  الطريقة 

ت�سنيف  املرحلة  هذه  يف  يتم   و  الفئات،  اإن�ساء  يتم  الرتب 

البلديات من الأقل نقطة اإىل الأكرب نقطة )اجلدول رقم5(، 

من  الأح�سن  تعترب  قليل  نقاط  جمموع  لديها  التي  والبلدية 

اخلريطة  على  املعطيات  متثل  واأخريا  الأخرى،  البلديات 

والتي ت�سمى خريطة م�ستويات التنمية اأو فوارق التنمية بني 

البلديات، وح�سب املعطيات التي لدينا حت�سلنا على النتائج 

املو�سحة يف اخلريطة رقم )5( واجلدول رقم )5 (

خريطة رقم )4(
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جدول رقم )3 (    » م�ستويات التنمية لبلديات ولية الربج «

امل�سدر: اجلدول رقم ) 5 (

�لنطاق �جلغر�يف�لبلديةم�صتوى �لتنمية

جيد
الربج-را�س الواد-جمانة-من�سورة - حمادية-الي�سري 

برج غدير-خليل

ال�سهول العليا

متو�صط

برج زمورة-العنا�سر-عني تا�سرة-ح�سناوة-بري قا�سد 

علي-عني تاقروت-�سيدي مبارك-ق�سور-مهري-الع�س 

بلمور-تك�ستري

ال�سهول العليا

�صعيف
جعافرة-اأولد دحمان-غيال�سة-اأولد اإبراهيم-بن داود-

املاين-ثنية الن�سر-قلة

املنطقة اجلبلية ال�سمالية واجلنوبية

املنطقة اجلبلية ال�سمالية واجلنوبيةت�سامرت-تاغاليت-حرازة-اأولد�سيدي اإبراهيم-تافرق�صعيف جد�

خريطة رقم )5(

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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جدول رقم )4( » توزيع رتب البلديات ح�سب كل موؤ�سر من اثنان وع�سرون موؤ�سر «
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 اجلدول رقم )5(  تكرار الرتب للبلديات

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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رابعا: االستثمار العمومي في والية البرج: 
4-1- املخطط البلدي للتنمية:

1-  تعريف �ملخطط �لبلدي للتنمية :

اأ�س�ست املخططات البلدية للتنمية يف مرحلة ال�سبعينات، 

على  يحتوي  للتنمية،  �سامل  خمطط  عن  عبارة  وهي 

بالإ�سافة  الجناز  وو�سائل  الفالحية  القاعدية،  التجهيزات 

البلدية  اإمكانيات  تطوير  مهمته  الإدارية،  التجهيزات  اإىل 

86 من  املادة  للمواطنني، وح�سب  وتوفري اخلدمات الالزمة 

اإعداده  يجب  خمطط  بلدية  لكل  اأن   08/90 رقم  القانون 

وال�سهر على تطبيقه، وبهذا تعد املخططات البلدية للتنمية 

للتنمية  البلدي  املخطط  وي�سجل  لالمركزية،  جت�سيدا  اأكرث 

با�سم الوايل بينما يتوىل رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي على 

املخطط  مع  البلدي  املخطط  يتما�سى  اأن  ويجب  تنفيذه، 

القطاعي والوطني للتنمية .

     ب- �أهد�ف �ملخطط �لبلدي للتنمية :

- الالمركزية التخطيط وهذا عن طريق اإ�سهام البلديات 

يف اإعداد وتنفيذ املخطط 

- حت�سني الظروف املعي�سية للمواطنني عن طريق العمليات 

الثقافية  التجهيزات  بناء  اجلهوية،  العزلة  كك�سر  الريفية، 

و�سركة  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  اإن�ساء  الجتماعية، 

التطهري واإجناز التهيئة 

- اإن�ساء موؤ�س�سات الجناز على م�ستوى البلديات 

- التكفل التدريجي من طرف البلديات مب�ساكلها اخلا�سة 

والجتماعية  القت�سادية  املنافع  جممل  ح�سر  طريق  عن 

املحلية يف املخطط البلدي 

- توزيع مكاين متوازن لال�ستثمارات املحلية 

- حت�سني الطاقات املحلية

قطاعات  �ستة  على  للتنمية  البلدي  املخطط  يحتوي    -

كربى وهي، الفالحة، الري، املن�سات القت�سادية، املن�سات 

قطاع  وكل  الإنتاج،  وو�سائل  الإدارية  املن�سات  الجتماعية، 

مق�سم اإىل ف�سول 

4-2- التحليل املايل للمدونة :

بامل�ساريع  متعلقة  مالية  مبالغ  على  املدونة  حتتوي 

القت�سادية، حيث اأن هذا التحليل املايل ميكننا من الوقوف 

حظيت  التي  والقطاعات  املالية،  املخ�س�سات  اأهم   على 

اإىل  اأخرى، بالإ�سافة  باهتمام الدولة على ح�ساب قطاعات 

اأولويات ال�ستثمار عرب املراحل املختلفة للتنمية يف املنطقة، 

ال�ستثمار  من  النوع  بهذا  اخلا�سة  املعطيات  جمع  مت  ولقد 

ابتداء من  �سنة 1985م، تاريخ تاأ�سي�س ولية الربج، وح�سر 

جميع املعطيات  يف خم�س �سنوات ، لكي ت�سهل عملية قراءتها 

واملقارنة مع املراحل ال�سابقة

البلدية  للمخططات  ال�شتثمارات  قيم   -3-4

للتنمية لولية الربج من �شنة 1985 -2007م

جدول رقم)6(     » توزيع حجم ال�ستثمارات يف ولية الربج للفرتة 1985-2007م ح�سب املناطق اجلغرافية «

�ملنطقة �جلبلية 

�ل�صمالية

�ملنطقة �ل�صهلية 

�لو�صطى

�ملنطقة �جلبلية 

�جلنوبية
�ملجموع

�لفرتة

)1989-1985(

34.041.240

%12

229.778.370

%81

19.857.390

%7

283.677.000

%100

�لفرتة 

)1994-1990(

46.719.960

%14

256.959.780

%77

30.034.260

%9

333.714.000

%100

�لفرتة 

)1999-1995(

212.883.300

%21

679.199.100

%67

121.647.600

%12

1.013.730.000

%100

�لفرتة

)2007-2000(

1.301.963.000

%25

3.020.554.160

%58

885.334.840

%17

5.207.652.000,80

%100

�ملجموع 
1.595.607.500

%18

4.186.491.410

%70,75

1.056.874.090

%11,25

6.838.973.000,80

%100

الوحدة: مليون.د.ج                                                                                     امل�سدر: مدونات املخططات البلدية للتنمية)07-85(               

3 eme conférence nationale sur le développement. Rapport de la wilaya de bordj –bou- arreridj 1985                                   



101املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013

اإىل   ،)1( رقم  وال�سكل  رقم)6(  اجلدول  معطيات  ت�سري 

تق�سيم  مت  وقد  الربج  ولية  على  ال�ستثمارات  حجم  توزيع 

ال�ستثمارات ح�سب املناطق الطبيعية لت�سهل عملية املقارنة 

ففي  الولية،  يف  املحلية  التنمية  �سيا�سة  على  والوقوف 

بـ  قدر  الولية من غالف مايل  ا�ستفادت  الفرتة)89-85(، 

املنطقة  لفائدة   %81 منه  خ�س�س   ، د.ج   283.677.000

�سواء  اجلبلية  املناطق  تتح�سل  مل  بينما  ال�سهلية  الو�سطى 

ال�سمالية او اجلنوبية اإىل على 19% من جمموع ال�ستثمارات، 

ويف املرحلة)90-94(، نالحظ كذلك �سيطرة جمال ال�سهول 

املبلغ  من   %77 من  ا�ستفادت  ال�ستثمارات حيث  على حجم 

للمنطقة  و%9  ال�سمالية  للمنطقة   %14 مقابل  الإجمايل 

ما  نوعا  حت�سن   )99-95( املرحلة  ويف  اجلبلية،  اجلنوبية 

للمناطق  بالن�سبة  العمومية  ال�ستثمارات  من  ال�ستفادة  يف 

على  ال�سمالية  اجلبلية  املنطقة  حت�سلت  حيث  اجلبلية 

جمموع  من   %67 مقابل   %12 على  اجلنوبية  واملنطقة   %21

ال�ستثمارات للمنطقة ال�سهلية، ويف املرحلة الأخرية نالحظ 

اجلبلية  املناطق  بني  ال�ستثمارات  حجم  يف  ت�ساوي  تقريبا 

على  ال�سمالية  املنطقة  حت�سلت  حيث  ال�سهلية  واملنطقة 

من   %42 مبجموع  اأي   ،%17 على  اجلنوبية  واملنطقة   %25

ال�سهلية،  املناطق  لفائدة   %58 مقابل  ال�ستثمارات  جمموع 

من  ا�ستفادت  اجلبلية  املناطق  فاإن  املعطيات  هذه  فح�سب 

ال�ستثمارات العمومية لكن بوترية بطيئة جدا من مرحلة اإىل 

اأخرى بالإ�سافة اإىل عدم ت�ساوي يف حجم ال�ستثمارات بني 

املناطق اجلبلية وال�سهلية هذه الأخرية التي تبقى ذات اأولوية 

بالن�سبة للدولة يف جميع املراحل

حجم ال�شتثمار وعدد ال�شكان لكل مرحلة:  -4-4

  �سكل رقم )1(   » توزيع حجم ال�ستثمارات يف ولية الربج للفرتة 1985-2007 ح�سب املناطق اجلغرافية «

  جدول رقم )7(                                     » حجم ال�ستثمار وعدد ال�سكان لكل مرحلة من مراحل ال�ستثمار « 

�ملر�حل
�لفرتة

)1984-1974(

�لفرتة

)1989-1985(

�لفرتة

)1994-1990(

�لفرتة

)1999-1995(

�لفرتة

)2007-2000(

176117416615501218623009698585عدد �ل�صكان) ن(

255.457.927,58283.677.000334.714.0001.013.830.0007.136.000.000حجم �ل�صتثمار  

  الوحدة: مليون.د. ج              امل�سدر: مدونات املخططات البلدية للتنمية )85-07(+ التعداد العام لل�سكان )08-98-87-77(

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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البياين  واملنحنى   )7( رقم  اجلدول  معطيات  خالل  من 

الفرتات  ال�ستثمارات يف جميع  اأن حجم  رقم)1(، نالحظ 

العالقة بني  فاإن  وبهذا  ال�سكانية  الزيادة  يتما�سى مع حجم 

كلما  حيث  طردية  عالقة  ال�سكان  وحجم  ال�ستثمار  قيمة 

ففي  ال�ستثمارات  حجم  معه  ارتفع  و  اإل  ال�سكان  عدد  زاد 

وقيمة  �ساكن   176117 بـ  ال�سكان  حجم  قدر  الأوىل  الفرتة 

ال�ستثمار بـ 255.457.927,58 دينار جزائري، ويف الفرتة 

معه  زادت  �ساكن   416615 اإىل  ال�سكان  عدد  ارتفع  الثانية 

قيمة ال�ستثمارات، ويف الفرتة )90-94( قدر عدد ال�سكان 

وال�سيء  ال�ستثمارات،  قيمة  كذلك  زادت  �ساكن  بـ501218 

اأنها  الفرتات  هذه  خالل  ال�ستثمارات  قيمة  على  املالحظ 

ت�ساعف  الذي  ال�سكان  عدد  عك�س  معتربة  زيادة  ت�سهد  مل 

بينما  1994م،  �سنة  اإىل  م   1977 �سنة  من  مرتني  مثال 

م   1977 �سنة  بني  كبريا  يكن  مل  ال�ستثمار  قيمة  يف  الفارق 

ال�سكان  عدد  قدر   )99-94( الفرتة  ويف  م،   1994 �سنة   و 

اأ�سبحت  لال�ستثمارات  الإجمالية  والقيمة  �ساكن  بـ623009 

املراحل  عن  جدا  كبري  وبفارق  دينار   1.013.830.000

ال�سابقة ككل، ويف املرحلة الأخرية )2000-2007( قدر عدد 

 منحنى رقم)2(    » تطور حجم ال�ستثمار وعدد ال�سكان لولية الربج للفرتة 1974-2007م «

  جدول رقم )8(  » توزيع ال�ستثمارات عرب القطاعات لولية الربج من �سنة 1985-2007م ح�سب املناطق اجلغرافية «

                              �ملناطق

�لقطاعات
�ملنطقة �جلبلية �جلنوبية�ملنطقة �ل�صهلية �لو�صطى�ملنطقة �جلبلية �ل�صمالية

�لفالحة
79.780.375

%5

334.919.312,80

%8

31.706.222,70

%3

�لري
478.682.250

%30

1.046.622.853

%25

295.924.745,20

%28

�لهياكل �لقت�صادية 
638.243.000

%40

1.883.921.135

%45

465.024.599,60

%44

�لهياكل لجتماعية
239.341.125

%15

586.108.797,40

%14

158.631.113,50

%15

�لهياكل �لإد�رية 
159.560.750

%10

334919.312,80

%8

105.687.409

%10

�ملجموع 
1.595.607.500

%100

4.186.491.410

%100

1.056.874.090

%100

      الوحدة: مليون.د.ج                                                                            امل�سدر: مدونات املخططات البلدية للتنمية)07-85(         
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املرحلة  ال�ستثمار يف هذه  �ساكن وحجم  بـ698585  ال�سكان 

قدر بـ 7.136.000.000 دينار جزائري، فقيمة ال�ستثمار 

ال�سابقة  املرحلة  على  مرات  �ستة  ت�ساعفت  املرحلة  هذه  يف 

بالفرتات  مقارنة  ال�سكان  حجم  يف  القليلة  الزيادة  رغم 

الولية  ت�سهده  الذي  املكثف  الن�ساط  اإىل  يرد  ال�سابقة وهذا 

من خالل تاأ�سي�س عدة م�ساريع ذات اأهمية

4-5-ال�شـــــتفــادة القطاعيــــــة مـــن ا�شــــــتثمارات 

املخططات البلدية للتنمية لولية الربج : 

التوزيع  مراعاة  ي�ستوجب  البلديات  ميزانية  تق�سيم  يف 

القطاعي ،يف كل مرحلة من مراحل املخطط البلدي للتنمية، 

وهذا التوزيع يربز التوجهات احلقيقية لال�ستثمارات يف كل 

نتمكن  ولكي  مرحلة  كل  يف  القطاعات  اأولوية  ويبني  بلدية، 

بتوزيع  قمنا  التنمية  مراحل  يف  قطاع  كل  اأهمية  معرفة  من 

املراد  الثالث  للمناطق  القطاعات  كل  عرب  ال�ستثمارات 

درا�ستها 

1- املنطقة الـجبلية ال�شمالية:

�سكل رقم )2( توزيع الإ�ستثمارات ح�سب القطاعات 

للمنطقة اجلبلية ال�سمالية

للمنطقة  القطاعات  على  ال�ستثمارات  توزيع  خالل  من 

املرتبة  القت�سادية  الهياكل  قطاع  احتل  اجلبلية،  ال�سمالية 

ويف  ال�ستثمارات،  جمموع  من   %40 على  م�ستحوذا  الأوىل 

اأهم م�ساريعه يف  تتلخ�س  الذي  الري،  الثانية قطاع  املرتبة 

والري،  املياه  وت�سريف  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  التزويد 

ا�ستحوذ  الهياكل الجتماعية الذي  الثالثة قطاع  ويف املرتبة 

على 15% من جمموع ال�ستثمارات العمومية على الرغم اأن 

هذا القطاع ي�سمل على ثمن عمليات منها ال�سحة، الثقافة، 

الريا�سة..الخ مل يحظ بالهتمام الالزم ويف املرتبة الرابعة 

جمموع  من   %10 على  حاز  والذي  الإدارية   الهياكل  قطاع 

ويف  البلديات  مباين  خ�سو�سا  �سملت  والتي  ال�ستثمارات 

ال�ستثمارات  من   %5 على  حاز  الذي  الفالحة  قطاع  الأخري 

وباعتبار  الأخرى  القطاعات  باملقارنة مع  تعد �سعيفة  والتي 

املنطقة ريفية

              �سورة رقم )4(    » الطريق الوطني رقم 5 

ببلدية اأولد �سيدي اإبراهيم املنطقة اجلبلية ال�سمالية «

    امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

2- املنطقة ال�شهلية الو�شطى:

�سكل رقم )3( توزيع الإ�ستثمارات ح�سب القطاعات 

للمنطقة ال�سهلة الو�سطى

فاإن  رقم)3(،  وال�سكل  رقم)8(  اجلدول  معطيات  ح�سب 

يخ�س  فيما  ال�سهلية  املنطقة  مع  تختلف  ل  تقريبا  الو�سعية 

توزيع ال�ستثمارات على القطاعات حيث احتل املرتبة الأوىل 

قطاع املن�سات القت�سادية بـ 45% من جمموع ال�ستثمارات، 

ال�ستثمارات، ثم قطاع  25% من جمموع  بـ  الري  يليه قطاع 

الهياكل الجتماعية بـ 15%، ويف املرتبة الأخرية كل من قطاع 

ال�ستثمارات،  جمموع  8%من  ب  والفالحة  الإدارية  الهياكل 

امليزانية  معظم  على  القت�سادية  املن�سات  قطاع  وا�ستحواذ 

يعك�س اإ�سرتاتيجية الدولة يف ربط عا�سمة الولية والبلديات 

ديناميكية  اأكرث  منطقة  جلعلها  هامة  طرق  ب�سبكة  املجاورة 

لأنها من الوليات احلديثة الن�ساأة .

دراسة حالة والية البرج              اأ. زهري �سيفى
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�سورة رقم )5(      » مقر الولية اجلديد بولية الربج «

امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

 ج- املنطقة الـجبلية الـجنوبية:  

�سكل رقم )4( توزيع الإ�ستثمارات ح�سب القطاعات 

للمنطقة اجلبلية اجلنوبية

من   %11,25 على  اجلبلية  اجلنوبية  املنطقة  حت�سلت 

جمموع ال�ستثمارات العمومية على الرغم من اأنها تتكون من 

�ستة بلديات، واأغلب هذه ال�ستثمارات ح�سب ما يبينه ال�سكل 

رقم)4( موجهة اإىل قطاع الهياكل القت�سادية حيث حاز هذا 

الأخري على 44% من جمموع ال�ستثمارات، ويف املرتبة الثانية 

قطاع الري بـ 28%، ثم قطاع الهياكل الجتماعية بـ15%، ويف 

املرتبة الرابعة قطاع الهياكل الإدارية بـ 10%، ويف اخلري قطاع 

الفالحة بـ 3%، رغم الطبيعة الفالحية للمنطقة اجلنوبية.

�سورة رقم ) 6(

» مركز �سحي ببلدية رابطة املنطقة اجلبلية اجلنوبية  «

امل�سدر: درا�سة ميدانية 2013م

خامسا: تحديات التنمية المحلية في والية البرج:
1- تركز �سكاين كبري يف املنطقة ال�سهلية يف م�ساحة تقدر 

بـ 2380كلم2 حيث ت�سل الكثافة ال�سكانية يف بع�س البلديات 

كلما  وتقل  الربج(،  بلدية   ( 2088.56ن/كلم2  ال�سهلية 

بلدية   ( اجلنوبية  و  ال�سمالية  اجلبلية  املناطق  نحو  اجتهنا 

35.58ن/ بها  ال�سكانية  الكثافة  قدرت  ال�سمال  يف  تافرق 

ت�سل  اجلنوب  يف  اإبراهيم  �سيدي  اأولد  بلدية  و)  كلم2( 

الكثافة ال�سكانية بها 42.70ن/كلم2(

املنطقة  يف  متمركزة  والتجهيزات  املرافق  اأغلب   -2

الكهرباء،  الغاز،  التعليم،  )امل�ست�سفيات،  الو�سطى  ال�سهلية 

امل�سانع....الخ(، مما اأدى بال�سكان للتوطن بعا�سمة الولية 

اأو بالبلديات القريبة من بلدية الربج ل�سهولة ال�ستفادة من 

اخلدمات .

3- ميثل الو�سط الطبيعي عائق اأمام التنمية املحلية، حيث 

تنق�سم ولية الربج اإىل منطقتني هما ال�سهلية متثل 50% من 

اخلدمات  جميع  وتوفر  كافية  بتنمية  حتظى  الولية  م�ساحة 

م�ستوى  ذات  بلدياتها  اأغلب  التي  اجلبلية  للمناطق  و%50 

�سعيف من التنمية .

4-  تعاين املناطق اجلبلية من التهمي�س حيث مل تتح�سل 

جمموع  من   %18 على  اإىل  ال�سمالية  اجلبلية   املناطق 

ال�ستثمارات و 11.25% بالن�سبة للمناطق اجلبلية اجلنوبية 

يف حني حت�سلت املنطقة ال�سهلية على 70.75% من جمموع 

ال�ستثمارات املوجهة للولية .

عزلة  فك  نحو  املحلية  التنمية  م�ساريع  اأغلب  توجيه   -5

ال�سحي،  وال�سرف  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  وتوفري  الولية 

قطاع  فاإن  القطاعات  على  ال�ستثمارات  تق�سيم  خالل  فمن 

الهياكل القت�سادية يحتل املرتبة الأوىل متبوعا بقطاع الري 

6- غياب القطاع املنتج )خا�سة الفالحة( باعتبار  اأغلب 

القطاع  الولية ريفية فالحية حيث مل يتح�سل هذا  مناطق 

على ا�ستثمارات كافية و مل تتعدى يف جميع الأحوال على %3 

من جمموع ال�ستثمارات وغياب متويل هذا القطاع يف بع�س 

مراحل التنمية .

اأولويات  وحتديد  لرتتيب  كافية  موؤ�سرات  غياب   -7

احلاجات القت�سادية عند اإعداد برامج التنمية املحلية .    
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نتائج الدراسة: 
يف  تتمثل  معتربة،  طبيعية  باإمكانيات  الربج  ولية  تتمتع   -

ال�سهول  ملنطقة  وا�سع  وامتداد  الطبيعية  الأو�ساط  تنوع 

من   %50 ت�سكل  حيث  الغرب  اإىل  ال�سرق  من  طويل  ب�سكل 

يف  �سد  بوجود  املائية  الرثوة  اإىل  بالإ�سافة  الولية،  جمال 

م�ستمر  تزايد  يف  املنطقة  �سكان  اأن  نالحظ  كما  املنطقة، 

مما تزيد معه حجم ال�ستثمارات .

- ارتفاع عدد امل�ساريع وقيمة ال�ستثمار من فرتة اإىل اأخرى 

ا�ستثمارية من  ت�سهد ديناميكية  املنطقة  اأن  مما يدل على 

طرف الدولة، حيث ارتفع عدد امل�ساريع يف اإطار املخططات 

2523 م�سروع يف �سنة  اإىل  87 م�سروع  للتنمية من  البلدية 

اإىل  283.677.000دج  من  ال�ستثمار  وقيمة  2007م، 

5.207.652.000 د ج

يف  الولية  بلديات  على  العزلة  فك  اإىل  التنمية  اجتهت   -

الهياكل القت�سادية حظي  املراحل، لذا جند قطاع  جميع 

باأولوية ال�ستثمار يف جميع املراحل، هذا �سمن املخططات 

)p.c.d(البلدية للتنمية

-  يحتل قطاع الري املرتبة الثانية مبتو�سط قدره %35.89 

على  يدل  وهذا  للولية،  املوجهة  ال�ستثمارات  اإجمايل  من 

اهتمام الدولة بالبعد البيئي يف برامج التنمية املحلية 

- تهمي�س املجالت الريفية اجلبلية حيث مل ت�سل بعد اإىل 

م�ستوى التنمية التي و�سل اإليه جمال ال�سهول 

رغم  املحلية  التنمية  عملية  يف  الفالحة  قطاع  غياب   -

الإمكانيات الطبيعية واملوارد املائية التي تتوفر عليها املنطقة 

توصيات : 
- الهتمام اأكرث بالقطاعات املنتجة مثل القطاع الزراعي 

وال�سناعي .

والب�سرية )تثمني  الطبيعية  املنطقة  اإمكانيات  ا�ستغالل   -

املوارد املحلية( 

- اإدماج البعد البيئي يف برامج وم�ساريع التنمية املحلية .

يف  واإ�سراكها  املحلية  للجماعات  املالية  املوارد  تو�سيع   -

�سنع القرار .

- اإ�سراك القطاع اخلا�س يف عملية التنمية املحلية .

- م�ساركة املجتمع املدين يف عملية التنمية املحلية .

الإدارة  كفاءة  ورفع  املحلي  التخطيط  وتدعيم  تطوير   -

املحلية الإقليمية.
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