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دور المركزية التجارية في تنظيم المجال الحضري بالمدن الجزائرية
الكبرى
دراسة تطبيقية على مدينة عنـابة
الدكتور فـؤاد بن غضبان
معهد تسيير التقنيات الحضرية -جامعة أم البواقي -الجـزائـر

ُمقدمة:
ترتبط األنشطة التجارية اِرتـباطا وثيقا بكل فئات المجتمع ,فهي المجال الذي
تتجمع و تنعكس فيه كل الخصائص ا ِالقتصادية و ا ِالجتماعية للسكان.
تتطور التجـارة باستمرار لتلبية اِحتيـاجات السكان و ينجـر عن ذلك ظهور تغيرات
عمرانية و معمارية في المظهر الحضري ,تتـضح من خالل توقـع المؤسسات
التجارية ,دور الفاعليـن ,حركة التدفقات التجارية ,و بالتالي فهي تُعد عنصرا مهيكال
للمجال و في تعدد العالقات التي تُميز تنظيم المجال الحضري.
ففي الوقت الذي يرتفع فيه حجم السكان ,فإن التجارة تتنوع و تتسع كذلك ,و
يساهم التطور الصناعي ,اِرتفاع القدرة الشرائية ,تحسن مستوى المعيشة و تطور
وسائل النقل في فرض أشكال جديدة للتوقيع التجاري ,و قد تزايدت أهمية األنشطة
التجارية من خالل سلطتها المعتبرة سواء في البنية ا ِالقتصادية أو في العالقات التي
تميز تنظيم المجال الحضري ,و نتيجة لهذه األهمية فقد تضاعفت األبحاث و تعددّت
التحاليل ,مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالتعمير التجاري (Merrenne-
).schoumaker B., 2003,18
وسنحاول في هذا البحث توضيح دور المركزية التجارية في تنظيم المجال
الحضري بمدينة عنـابة رابع المدن الجزائرية الكبرى ,و تحليل أبعادها الكمية و
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المجالية ,بعدما أصبحت هذه المدينة تتميـز خالل العشـريات األخيـرة بظاهرة
ا ِالستقطاب التجاري و تردّد التدفقات إليها بأحجام مرتفعة و تحديد العوامل ال ُمساهمة
في الحركية الحضرية بالمدينة التي رفعت من مستوى آداءها من ناحية النوعية و
الكمية و وسعت من مجال نفوذها ,إضافة إلى الكشف عن أشكال توقع األنشطة
التجارية عبر النسيج العمراني للمدينة و أحجامها المختلفة مع توضيح العوامل
المتحكمة فيها كأسعار اإليجار ,نمط المباني و تأثير الموقع الساحلي بعدما سجلت
المدينة دخول فاعلين اِقتصاديين جد ّد في هذا الميدان و تقييم إمكانية نمو و تطور
األنشطة التجارية بها ,و هو ما يستوجب الوقوف على أهم المشاكل التي تُواجه
تحقيق التنمية الحضرية بمدينة عنـابة من خالل اِقتراح بعض الحلول المناسبة لتفعيل
دور المركزية التجارية.
و من أجل تحقيق أهداف البحث اِتبعنا عدّة مناهج ,يتصدرها المنهج التاريخي
الذي يسمح بالكشف عن األبعاد األساسية لظهور األنشطة التجارية بمدينة عنـابة و
تطورها حتى اآلن بعد التحوالت ا ِالجتماعية و ا ِالقتصادية ,إلى جانب المنهج الوصفي
ا ِالستقرائي إلعطاء فكرة توضيحية عن التوزيع المجالي لهذه األنشطة عبر المجال
الحضري للمدينة و عالقته بتوزيع السكان و أصل التدفقات الوافدة إليها ,كذلك
المنهج الكمي الذي يُساهم في قياس الظاهرة كميا من خالل تحليل البيانات الرقمية و
تفسير العالقات بين مختلف المتغيرات لتوضيح دورها في تنظيم المجال الحضري.
لكن قبـل التـطرق إلى كل ذلك ,اِرتأينا أنه من الضروري توضيح أهمية موقع
مدينة عنـابة و دوره في توطن و تمركز األنشطة التجارية.

 -4موقع مدينة عنـابة ُمحفز للتطور التجاري:
تقع مدينة عنـابة بالجهة الشرقية من الساحل الجزائري على بعد 177كم من
الجزائر العاصمة ,تحتل الجهة الغربية من خليج المرجان الذي أصبح يحمل اِسم "
." Golfe de Bône
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يح ّد المدينة من الشمال و الغرب جبل ايدول ,من الشرق البحر المتوسط و من
الجنوب سهل عنـابة و وادي الذهب و سيبوس الذي يصب بالبحر بجهتها الجنوبية
الشرقية (خريطة.)74 :
ترتبط مدينة عنـابة بشبكة كثيفة من الطرق الوطنية (الطريق الوطني رقم
 ,11الطريق الوطني رقم  )41خطوط السكة الحديدية ,المطار و الميناء و التي
تسمح لها بإنشاء عالقات مع المدن المجاورة (القالة ,سكيكدة ,قالمة ,تبسة,
قسنطينة )...و حتى مع مدن الدول المجاورة :تونس ,فرنسا...
كل هذه الخصائص الموقعية تُكسب مدينة عنـابة أهمية بالغة نتيجة اِلتقاء كل
طرق المواصالت البرية ,الجوية و البحرية بها مما يجعلها بـؤرة تجمـع رؤوس
األمـوال ,اِستقـطاب الوظائف و التدفقات و التبادالت.

خريطة ( )00الموقع الجغرافي لمدينة عنـابة
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 -9نشاط تجاري متجذر في عمق تاريخ مدينة عنـابة:
تعود النـشأة التاريخية لمدينـة عنـابة إلى الحضارة النوميدية خالل القرن الثالث
قبل الميالد ,كانت تسمى هيبون ( )Hipponeتتربع على مساحة  17هـ ,و هي
مركز اِستراتيجي ضمن المملكة النوميدية بزعامة ماسينيـسا (خاصة بعد سقوط
قرطاج) ,و أصبحت هيبون مركز إقامة مالءمة لملوك و أمراء المملكة النوميدية مما
أهـلها ألن تكون مدينة ملكية "  1" Hippone la royaleكما أطلق عليها اِسم
" "Hippo-reguisنتيجة تطور األنظمة الزراعية من خالل توفر المياه و خصوبة
األراضي .بعد مرور قرنين من الزمن اِستفـاقت المدينة على حرب  , Césarلتـكون
فيـما بعد رومانية و عاشت تحت حكم الرومان  1قرون ,و كان يتمثل دور هيبـون في
النشاط المينائي الكثيف أين أصبحت أكبر قطب للتبـادالت بين ضفتي البحـر المتوسط,
باإلضافة إلى دورها اإلشعاعي للتفكير الالهوتي ( )Théologiqueمن خالل القديس
".)M. Bouchenaki, 2005, p. 81( "Saint-Augustin
خالل الغزو الوندالي و الذي دام قرن من الزمن ,تعرضت المدينة للتدهور و
التخريب و فقدت جمالها و بهاءها تدريجيا ,كما أن سكانها هجروها و اِنتشروا في
المناطق المجاورة .بعد ذلك تعرضت المدينة إلى ا ِالحتالل البيزنطي ,هذا األخير كان
على عكس الونداليين ,فقد أعاد البيزنطيون بناء المدينة و قاموا بترميمها و دام
تمركزهم بها قرنين من الزمن .بعد سنوات قليلة (خالل سنة 072م) و هو عهد
الزيريين ,قدّم المسلمون إلى المنطقـة بقيـادة "حسن بن نعمان الغساني" ,و بهذا
الفتـح تكون مدينة هيبـون قد دخلت في اإلسالم و أصبحت تحمل إسم " بونـة " أو "
مدينة سيبوس " ليتناسى فيما بعد إسم "هيبون" تدريجيا من طرف المسلمين العرب
الذين أسسـوا مدينتهم " بونـة" على موضع جديد يسمى " عقبـة العنـاب" في شكـل
ربوة يقع على بعد 9كم شمـال الموضـع القـديـم.

0

تقـع هيبـون في جنوب مدينـة عنـابة الحالية مندمجة مع نسيجها العمراني على محور الطريق الوطني رقم .41
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إن هذا التحول في الموضع كان نتيجة ألسباب صحية تمثلت في اِنتشار
األمراض في الموضع القديم على جوار واد سيبوس بسبب تواجد المستنقعات حيث
سجلت سنة 021م ما يقارب  127إصابة .وقد اِستقر بالمدينة األسرة المالكة لألغالبة
و ذلك في الفترة  279 – 012م ,و قد شهدت المدينة اِزدهارا تجاريا كبيرا بفضل
ميناءها الذي كان يحتل آن ذاك المرتبة األولى في العالم العربي.
و في عهد الفاطميين الذي اِمتد خالل الفترة 202 – 247م أعطى للمنطقة
أهمية جديدة تمثلت في اِستغالل المرجان .و تعتبر فترة حكم الزبيـريين الممتدة 202
– 4772م هي الفترة الحاسمة لتأسيس مدينة بونة على يد " الزاوي بن زبيـر "
ليكون أميـرها فيما بعد و هي "بونـة الحديثة" التي بلم عدد سكانها سنة 4721م ما
يقارب  1.777نسمة .كما عمل الموحدون خالل الفترة 4907 – 4427م على الدفاع
عن مدينتهم و تطوير ميناءها .و مع مجيئ الحفصيين (4201 – 4991م) شهدت
المدينة توسعا عمرانيا كبيرا و خاللها تم إنشاء القصبة على جبل عابد على 277م
شمال موضع بونـة الحديثة .ثم تعرضت بعد ذلك المدينة إلى الغزو اإلسباني بقيادة
 Charles Quintو الذي اِستمر طيلة الفترة الممتدة 4220 – 4222م ( H.
.)Derdour, 1982, p. 176
و بقـدوم اإلخـوة بربروس حررت مدينة بونـة سنة  4220م ,و اِستعادت بذلك
نشاطها التجاري و أعيد اِستغالل المرجـان حتى أطلـق عليها اِسـم ساحـل المرجـان.
و قد خضعت المدينة لمدة طويلة لحكم األتراك و كان دورها يتمثل في تجميع
الضرائب المفروضة على القبائل لفائدة صالح باي و عائلته باِعتبارها مقر السلطة و
حصن المراقبة .تتهيكـل مدينـة بونـة الحديثة ضمن شوارع ضيـقة و أزقة تصب كلها
في ساحة تسمى "بطحة سيدي اشريّط" أين يتواجد مسجد أبو مروان الشريف ,كما
يتخلل المدينة مجموعة من الحدائق ,و تضم مساكـن فاخـرة بطوابق ,تتشكل هياكلها
من خشب شجر األرز المتواجد محليا بجبـل اِيدول و الذي بقي يقاوم كل التحوالت و

050

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

التغيرات ,المدينة محـاطة بسـور يتـراوح اِرتفـاعه ما بين 0 – 2م يتـخلـله  71أبواب
(باب المقابر ,باب السكان ,باب قسنطينة و باب البحر) و هي أبواب المدينة.
أما القـصبة و التي يطلـق عليها اِسـم القـلعة و التي تتواجد على جبل عابـد
فهي تتصل بموضع بونـة الحديثـة (عقبة العنـاب) من خالل جسر بطول  277م,
موضعها دفـاعي لذلك كانـت حـصنا منيـعا للحـفصييـن تحـت حكم أبو زكريـا ابن أبي
إسحاق (4277 – 4911م) مساحتها تقـارب 42.912م 4,29( 9هـ).
يأخـذ المخطط العام للقـصبة شكـل مقـدمة سفينة ,و قد أسندت للقصبة وظيفة
عسكرية تحت حكم الفضل (4227 – 4242م) و تم هدمها من قبل ال ُغزات األسبان,
االستعمار الفرنسي .وبدخول ا ِالستعمار
ثم أعيد تهيئة و ترميم ما تبقى منها خالل ِ
الفرنسي للجزائر سنة 4127م و سقوط المدينة سنة 4129م أعيد استغالل الميناء,
اِستغالل سهل بوناموسة ...حتى ا ِالستقالل سنة  4219لتحمل اِسم عنـابة
(.)Annaba
و عليه فمدينة عنـابة تُعرف على وجه الخصوص من خالل موضعها الساحلي
المتميز بالميناء ,نشاط الصيد البحري ,حركة السفن و عمليات نقل البضائع ...و
الذي لعب دورا أساسيا في نمو المدينة و توسعها و تنميتها الحضرية منذ ا ِالحتالل
الفر نسي (4129م) 2من خالل جذبه لليد العاملة التي هجرت أراضيها الفالحية
المسلوبة منها.
و بعد ا ِالستقالل أصبحت مدينة عنـابة بفضل ميناءها مقر لمختلف التبادالت
التجارية و التي تشجعت بفضل توقيع التجهيزات و البنـى التحتية (طرق وطنية ,سكة
حديدية ,مطار )...بعد التركز الصنـاعي خالل عشـرية السبعينات (مركب الحجار

 2عند دخول ا ِالستعمار الفرنسي لمدينة عنـابة سنة 4129م ,كانت المدينة تتمثل في " بونة الحديثة " المبنية
على جبل " عقبة العناب " بحجم سكاني قدره  4.177نسمة ,و بفضل ميناءها الذي أنشأ عند مصب واد بوجمعة
و تكاثف نشاطه في نقل الثروات الفالحية و المعدنية ,بعد ا ِالستقالل تزايد حجمها السكاني بفعل عدّة عوامل و
أصبحت رابع المدن الجزائرية من ناحية الحجم السكاني.
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للحديـد و الصلب ,مركب األسـمدة الفـوسفاتية و اآلزوتية) و ما رفقها من توقيع
للتجهيزات الخدمية (الجـامعة ,المستشفيات.)...
إن هذا ا ِالختيار ا ِالقتصادي الذي تبنته مدينة عنـابة جعلها قطبا صناعيا على
المستوى الوطني اِستمر بتوقيع العديد من المناطق الصناعية .ففي الوقت الذي كانت
تخطط فيه الدولة تحت النظام الموجه للنمو با ِالقتصاد الفالحي و تطوير القطاع
الصناعي بمدينة عنـابة ,كانت األنشطة التجارية تخضع في تطورها للعفوية دون أي
تدخل خاصة بعد التحوالت ا ِالقتصادية و ا ِالجتماعية التي شهـدتها الجزائر و المتميزة
با ِالنفتاح على اِقتصاد السوق و تحرير المعامالت التجارية مما زاد في الطلب على
النشاط التجاري في عشرية التسعينات حيث بلم إجمالي المحالت التجارية الموقعة
بها  2.270محل تجاري في مختلف األنشطة التجارية.
و في هذا اإلطار نستنتج بأن مدينة عنـابة قد اِستعادت نشاطها التجاري الذي
كانت تشتهر به خالل مرحلة النـشأة (خريطة )79 :أين كان يتـواجد بها  42سوقا,
أغلبها أسواق متخصصة ,حيث نذكر سوق العطارين ,الجزارين ,الحجامين,
السراجين و هي أسواق مجاورة لساحة "بطحة سيدي اشريط " باإلضافة إلى كل من
سوق الجيارين ,الحدادين ,النجارين و الفخارين و هي تقع بالجهة الغربية من
المدينة ,كما ينتـشر بالمدينة أسواق :الحوكة ,السوق ,الدياق ,الكتوت ,الباب...
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خريطة ( )79توزيع األسواق و المساجد في بونة الحديثة (سنة4170م) بمدينة عنـابة

و نحاول فيما يلي توضيح البنية التجارية لمدينة عنـابة مع التوزيع المجالي
للمحالت التجارية لتقديمها لمختلف الخدمات التجارية باِختالف أنواعها للتوافد الكبير
للسكان المترددين إليها بعد كل التحوالت ا ِالقتصادية و ا ِالجتماعية التي م ّرت بها
المدينة و أثرها في تنظيم المجال الحضري ,مع تحديد الفاعلين ا ِالقتصاديين الجدد في
هذا الميدان ,و عليه سنتطرق إلى:
 -2ثقل سكاني و كثافة تجارية عالية بمدينة عنـابة:
تكمن األهمية الديموغرافية لمدينة عنـابة من خالل ارتفاع حجمها السكاني و
المقدر حسب تعداد ( )4221بـ  917.402نسمة بنسبة  %12,29من إجمالي سكان
الوالية ,مما أهلها الحتالل المرتبة الثانية بعد مدينة قسنطينة على مستوى الشرق
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الجزائري .و قد عرف معدّل نمو مدينة عنـابة تراجعا ملحوظا في الفترة -4210
 4221حيث سجل  ,%7,07و هذا بسبب عملية تفريم فائضها السكاني باِتجاه
األطراف و المدن التوابع (البوني ,سيدي عمار و الحجار) بعد وصول مدينة عنـابة
إلى حد كبير من التضخم السكاني على مجال أصبح يُعاني من نقص الموارد
الموضعية .كما تبرز أهمية الوزن التجاري لمدينة عنـابة من خالل عدد المحالت
التجارية الموقعة ضمن نسيجها العمراني و المقدر بـ  2.270محل تجاري ,و تزداد
أهميته عندما نعلم أن كل عملية توسع تشهدها المدينة يرافقها توقيع و ظهور أعداد
جديدة من المحالت التجارية.
جدول ( :)74مدينـة عنـابـة
الحجم السكاني – الحجم التجاري
عدد السكان (ن)

عدد المحالت التجارية عدد المحالت التجارية

4221

9771

لكل  4777نسمة

مدينة عنـابة

917.402

2.270

92

والية عنـابة

221.212

44.222

97

النسبة ()%

12,29

29,44

/

المصدر :معطيات التعداد العام للسكان و السكن  + 4221تحقيق ميداني 9771 – 9772

حيث تؤكد معطيات الجدول ( )74و ذلك من خالل مؤشر نصيب  4777نسمة
من المحالت التجارية أهميـة الوزن التجـاري لمدينة عنـابة مقارنة بالواليـة ككل ,إذ
يرتفع ليصل إلى  92محل 4777/ن بمدينة عنـابة و ينخفض إلى  97محل 4777/ن
بالنسبة للوالية و هو ما يعكس أهمية التركز التجاري بالمدينة و دوره في تنظيم
المجال الحضري ,مما يستـدعي معرفة توزيعه المجالي عبر القطاعات الحضرية
لمدينة عنـابة بهدف إدراك اإلطار المجالي ,ا ِالقتصادي و ا ِالجتماعي لتطور و اِنتشار
المحالت التجارية.
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 -1مركزية تجارية عالية و تباين مجالي بمدينة عنـابة:
تنتشر المحالت التجارية في أغلب النسيج العمراني لمدينة عنابة ,لكن بشكـل
متفاوت من حي آلخر و هي تتركز بالمنطقة الشرقية المجاورة للميناء و المدينة
القديمة و ساحة الثورة مقارنة بالجهات األخرى ,و نخص هنا مركز المدينة الذي
يضم عددا كبـيرا من المحالت التجـارية ذات األنواع التجارية المتعددة و التي لها بعدا
جهويا لخدمة السكان و التي ال تتواجد في مناطق أخرى من المدينة ,حيث يرتبط هذا
التركز بمدى استحواذ هذا المركز على أهم التجهيزات اإلدارية ,التعليمية ,الثقافية…
و التي لها دور كبير في تنوع المحالت التجارية .و انطالقا من المركز نحو الجهات
الشمالية ,الغربية و الجنوبية من المدينة تصطف المحالت التجارية على محاور
الطرق الرئيسية و الثانوية (شارع مصطفى بن بوالعيد ,شارع بوزراد حسين ,شارع
أول نوفمبر ,شارع بوعلي سعيد )...بشكل تقل فيه تدريجيا كلما ابتعدنا عنها حتى
حدود المحيط العمراني .و هو ما يعكس عدم التوازن بين مركز يجمع أكبر عدد من
المحالت التجارية في مساحة مجالية محدودة و محاور تجارية حديثة النشأة تمثل
نمو و توسع للنشاط التجاري بالمدينة مع غياب كلي نحو األطراف .و توضح
الخريطة ( )72التباين في توزيع المحالت عبر أحياء مدينة عنـابة بعد تقسيم المدينة
إلى  47قطاعات حضرية.
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خريطة ( )72توزيع المحالت التجارية عبر القطاعات الحضرية لمدينة عنـابة

و نتج عنها التوزيع المبيّن في الجدول ( )79الموالي:
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جدول ()79
مدينـة عـنـابة  -توزيع المحالت التجارية عبر القطاعات الحضرية
عدد المحالت التجارية

المميزات
تاريخ
النـشـأة

العدد

الصنف التجاري

الدور

السـائـد

التجاري للقطاع

%

القطاعات
4

قبل 4112

9.124

10,22

غير غذائيـة

اِستقطاب قوي

9

4107

172

1,29

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

2

4272

4.211

92,72

غير غذائيـة

اِستقطاب قوي

1

4292

191

47,17

غـذائيـة

2

4221

972

2,11

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

1

4217

491

9,42

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

0

4201

409

9,24

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

1

4227

21

4,11

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

2

4227

01

4,29

غـذائيـة

اِستقطاب محلي

47

4292

/

/

2.270

477

مجموع المحالت بالمدينة

/

اِستقطاب
ضعيف

/

 -2البنية التجارية بمدينة عنـابة:
سنتطرق لدراسة البنية التجارية لمدينة عنـابة من خالل ما يلي:
 -4-2عالقة توزيع المحالت التجارية باألحجام السكانية عبر القطاعات الحضرية
تتعدى حجم مدينة عنـابة:
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بـلم معامل ا ِالرتباط بين حجم السكان و عدد المحالت التجارية عبر القطاعات
الحضرية لمدينة عنابة  7,90124و هو معامل يعتبر ضعيف.
و قد سمح الشكل  74من توضيح  71مجموعات تتباين فيما بينها من ناحية
التوزيع ,إذ يمكن تفـسير ذلك بظاهرة المركزية التجارية التي تميز القطاع رقم 74
عن غيره من القطاعات األخرى  ,و هذا يدل على أن تركـز المحالت التجـارية بهذا
القطاع ال تخدم سكان المركز فقط بل تخدم كل سكان القطاعات األخرى و تتعدى كذلك
لخدمة كل سكان والية عنابة و حتى سكان الجهة الغربية من والية الطارف ,و هو ما
ينبأ بمدى إمكانية التطور المستقبلي لألنشطة التجارية.

شكل ( )74العالقة بين عدد السكان و المحالت التجارية عبر القطاعات الحضرية
لمدينة عنـابة

 -9-2تصنيف المحالت التجارية بمدينة عنـابة:
سمحت معطيات التحقيق الميداني بأن مدينة عنابـة تضم  442نشاطا تجاريا و
هو عدد مرتفع يمكنها من تقديم الخدمات لكل سكان قطاعاتها الحضرية و سكان
إقليمها .و بما أن توزيع هذه المحالت يمتاز بطابع الالتجانس المجالي و تداخل
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األنشطة التجارية فيما بينها يجدر بنا تصنيف هذه المحالت وفقا لنوع النشاط
التجاري الممارس بها إلدراك األبعـاد الكميـة و المجالية لهذه األنشطة اِعتمادا على
أهم الطرق ( )LAKEHAL A., 1996, P. 122و هي:
* -اِرتفاع واضح للمحالت التجارية غير الغذائية يُبين أهمية قوة الجذب التجاري:
أوضحت معطيات التحقيق الميداني بأن مدينة عنـابة تضم  4.221محل
تجاري للتجارة الغذائية و هو ما يمثل نسبة  %22,44و  2.224محل تجاري
للتجارة غير الغذائية بنسبة  %11,12من إجمالي المحالت البالم عددها 2.270
محل تجاري ,هذا ما جعل قوة الجذب التجاري تعادل  9,79و هي قيمة مرتفعة نسبيا
إذ يمكن تفسيرها باألهمية التجارية التي تكتسبها مدينة عنابة من خالل تنوع نشاط
محالتها التجارية و دورها الكبير في جذب السكان القاطنيين ضمن إقليمها.
يوضح الشكل ( )79أن هناك تباينا كبيرا حيث ترتفع نسبة محالت التجارة
غير الغذائية في القـطاعات ذات األرقـام 71 ,72 ,71 ,72 ,74 :حيـث تراوحت بين
 %01,49بالقطاع رقم  74و  %22,21بالقطاع رقم  71و تنخفض ببقية القطاعات
األخرى .و هذا يعني أن قـوة الجذب التجاري ترتفع بالقطاع رقم  74إلى  2,42و
تنخفض تدريجيا كلما ابتعدنا عن هذا القطاع باِتجاه القطاعات األخرى لتصل إلى
 7,19بالقطاع رقم .72
و يـفسر ذلك بالمركزيـة التجـارية التي يكتسبها القطاع رقم  74مقارنة مع
بقية القطاعات األخرى و دوره الكبير في اِستقطاب السكان و الوظائف باِعتباره أحد
العوامل المساهمة في حركية التنمية العمرانية بالمدينة.
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شكل ( )79توزيع المحالت التجارية الغذائية و غير الغذائية عبر القطاعات الحضرية
لمدينة عنـابة

فبعد دراسة المحالت التجارية و توزيعها المجالي سنتطرق فيما يلي إلى دراسة
خصائص التجار بهدف الكشف عن خصائص الفاعلين التجاريين في هذا الميدان و أثر
ذلك في تطور و اِزدهار المحالت التجارية واِنعكاساتها على التنمية الحضرية
بالمدينة.

 -1بنية تجارية تستقطب فاعلين اِقتصاديين جدد:
نحاول فيما يلي دراسة التجار بمدينة عنابة من حيث خصائصهم المختلفة و
ذلك با ِالعتماد على معطيات التحقيق الميداني الذي تم فيه اِستخدام اِستـبيـان
( )Questionnaireيتضمن  22سؤاال على عينة مقدارها  %2من إجمالي
المحالت بمدينة عنابة  ,و عليه بلم حجم العينة المدروسة  922محل تجاري موزعة
على كل القطاعات الحضرية للمدينة و بعد تحليل المعطيات توصلنا إلى النتائج
التالية:
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 -4-1حداثة الممارسة التجارية بمدينة عنـابة:
من إجمالي المحالت التجـارية الممثلة للعينة المدروسة و المقدر حجمها بـ
 922محل تجاري نجد أن هناك  21محل تجاري بنسبة  %44,29يعود تاريخ بداية
النشاط التجاري بها إلى فترة ا ِالستعمار الفرنسي  4219-4221و هي تتركز بالقطاع
الحضري رقم  74بـ  90محل تجاري ( %42,74من اإلجمالي المقدر بـ  419محل
للعينة بهذا القطاع) و القطاع رقم  72بـ  70محالت ( %47,92من اإلجمالي المقدر
بـ  11محل للعينة بهذا القطاع) و يكمن سبب هذا التواجد للمحالت بهذه الفترة في كال
القطاعين إلى أنهما يمثالن مركز المدينة و هو أول توسع للمدينة في فترة
ا ِالستعمار ,و حسب تصريحات بعض التجار (أصحاب هذه المحالت) إلى أن هذه
المحالت كانت في األصل ملك للمستعمر و هم كانوا يشتغلون بها لفائدته و قد ورثوا
مهنة التجارة من عنده بعد رحيله .بينـما بلم عدد المحالت التي انطلقت في النشاط
التجاري في الفترة  4209-4212بـ  19محل بنسبة  ,%94,79كما نجد أن هذه
النسبة تتقارب مع تلك المسجلة في الفترة الالحقة  4219-4202بـ  %94,12حيث
بلم عدد المحالت التي انطلقت في هذه الفترة  12محل تجاري.
أما فترة  4229-4212فقد كانت تمثل بداية نشاط  21محل تجاري بنسبة
 %41,27موزعة بصفة متباينة بين  71قطاعات حيث ترتفع بالقطاع رقم  72إلى
 %17و تنخفض بالقطاع رقم  70إلى  .%49,27لكن في فترة  9771-4222فقد
ارتفع عدد المحالت التي كانت بداية نشاطها هذه الفترة في كل القطاعات إلى 19
محل تجاري و هو ما يمثل نسبة  %90,17و هي أعلى النسب المسجلة.
و نـشير هنا إلى أن كل الفتـرات كانت تمثل بداية نشاط المحالت التجارية في
القطاعين  74و  72رغم المساحة المحدودة لهما و يكمن تفسير ذلك إلى:
 ا ِالنتشار العمودي للمحالت التجارية بالطوابق العليا للبنايات. تجزئة المحل التجاري األصلي إلى محلين أو ثالث محالت مع تقلص الواجهةاألصلية.
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 اِستعمال مخزن المحل األصلي كمحل تجاري ثاني مجاور له.و هي عوامل ساهمت بشكل مباشر في تطور األنشطة التجارية بمدينة عنـابة
خالل العشريات األخيرة.

 -9-1تبـاين أعمار التجـار يعكس اِستمرارية التطور التجاري:
كشفت معطيات التحقيق الميداني بأن أعلى النسب المقدرة بـ  %17و الممثلة
لِـ  441محل تجاري من العينة المدروسة ( 922محل) أن أصحابها ينتمون إلى الفئة
العمرية  12-22سنة  ,تليها بعد ذلك الفئة العمرية  22-92سنة بـ  11محل تجاري و
بنسبة مقدارها  ,%40,12بينما نجد أصغر النسب  %42,99منحصرة في الفئة
العمرية أكثر من  12سنة بـ  22محل تجاري.
إن هذا التوزيع يدل على أن هناك تجديد مستمر لألنشطة التجارية بمدينة
عنـابة تبعا للتطور في الفئات العمرية لدى التجار و أن هناك تواصل و ارتباط مع
اِحتياجات السكان الوافدين إلى المدينة.
و لمزيد من التحليل في هذا الجانب سنتطرق إلى :

 -2-1توزيع التجار حسب المهنة السابقة:
أعلى النسب للتجار –حسب مهنتهم السابقة -قبل ممارستهم للنشاط التجاري
كانت ممثلة من طرف أولئك الذين لم يسبق لهم العمل بنسبة  %29,21بـ  21محل
تجاري ,و اهتموا باألنشطة التجارية  :الصيدلية ,قاعة اإلنترنت ,بيع لوازم و معدات
اإلعالم اآللي ,األثاث ,المواد الغذائية األلبسة و األحذية ,األدوات الكهرومنزلية و
كراء السيارات ...و يعود سبب اِرتفاع هذه النسبة إلى عدم حصولهم على مناصب
عمل دائمة بأحد القطاعات ا ِالقتصادية.
يَلِيهم مباشرة التجار الذين سبق لهم العمل بالصناعة ممثلين بـ  11محل
تجاري و بنسبة  %92,42و قد توجهوا للعمل في النشاط التجاري بعد تسريحهم من
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مناصب عملهم الدائمة بمركب الحجار ,مركب األسمدة اآلزوتية و الفوسفاتية و
الوحدات الصناعية األخرى المنتشرة بوالية عنابة بعد خوصصة العديد منها و دخول
القطاع الخاص بقوة في هذا الميدان و الذي عمل على تقليص عدد العمال .و في إطار
عملهم الجديد فقد اهتموا باألنـشطة التجارية القريبـة و المتشابهة مع عملهم السابق
 ,حيث يتواجدون بتجارة :مواد البناء و األدوات الحديدية ,قطع غيار السيارات و
الشاحنات ,الترصيص الصحي ,الحدادة ,ميكانيك السيارات.
يأتي بعد ذلك التجار الذين سبق لهم العمل بقطاع الخدمات (غير التجارة) حيث
أنهم ظهروا في  11محل تجاري بنسبة قدرها  %92,72من إجمالي عدد المحالت
بالعينة المدروسة ,و هم يشتغلون حاليا باألنشطة التجارية و الخدمية التالية :مكاتب
دراسات ,خبراء,أطباء ,محامـون...
أما الذين وفدوا من القطاع الفالحي فقد بلم عدد المحالت التجارية المتواجدين
بها إلى  29محل ( )%47,12و أصبحوا يشتغلون في تجارة  :قطع غيار المعدات
الفالحية ,البذور و األسمدة ,الخضر و الفواكه ...و يعود سبب خروجهم من القطاع
الفالحي إلى عملية إعادة التنظيم و ما صاحبها من تشتت في العقار الفالحي و عدم
تالؤمهم مع صعوبات و عوائق المرحلة الحالية حسب اِعتقادهم .في حين بلم عدد
المحالت التي يمثلها التجار الذين سبق لهم العمل في قطاع البناء و األشغال العمومية
 42محل تجاري بنسبة  %1,14و هذا بسبب غلق و تصفية أغلب شركات البناء و
األشغال العمومية بالوالية .فإذا كانت األنشطة التجارية و الخدمية في الوقت الحالي
تضم تجار من ذوي اِختصاصات متباينة دفعت بهم الظروف إلى العمل بهذا النشاط,
يتحتم علينا دراسة مستواهم التعليمي.

 -1-1أغلبية التجار ذوي مستوى جامعي:
أظهرت نتائج التحقيق الميداني أن هناك تباين في المستوى التعليمي للتجار
حسب نوع التجارة بمدينة عنـابة وفق ما يوضحه الجدول ( )72الموالي:
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جدول ( :)72مدينة عنـابـة
المستوى التعليمي للتجار حسب نوع التجارة
أمي

األصناف
التجارية
تجارة

العدد %

74

7,14

اِبتـدائي

متـوسـط

ثـانـوي

جـامـعي

المجـموع

العدد %

العدد %

العدد %

العدد %

العدد %

40

47,21

21

97,02

22

22

22,20

477 411 29,29

صافية
تجارة حرفية

71

0,79

49

94,72

49

94,72

97

22,72

72

42,02

20

477

تجارة خدمية

74

4,22

71

47,14

79

9,07

70

2,11

21

02,11

01

477

المجـموع

71

9,72

20

49,21

11

41,90

11

477 922 17,77 441 92,42
المصدر :تحقيق ميداني .9771

يتضح من خالل هذه المعطيات اِرتفاع نسب التجار ذوي المستوى الجامعي
إلى  %17خاصة في التجارة الخدمية التي تعدت  %02و تتناقص هذه النسبة
تدريجيا بشكل يتناسب مع تدرج المستوى التعليمي حتى المستوى األمي الذي سجل
أخفض النسب  ,%9,72و هذا ما يعكس ظهور فاعلين جدد يتحكمون في حركية و
تطور النشاط التجاري بمدينة عنـابة ,إلى جانب عوامل أخرى.

 -2-1توزيع التجار حسب نوع ملكية المحل التجاري:
تتدعم حركية تكور األنشطة التجارية و الخدمية بمدينة عنـابة من خالل
طبيعة ملكية المحل التجاري في شكل عالقة طردية ,التي تتضح من خالل المعطيات
الممثلة في الجدول ( )71الموالي:
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جدول ( : )71مدينة عنـابة
توزيع التجار حسب نوع ملكية المحل التجاري عبر القطاعات الحضرية
ملـك

نوع الملكية
القطاعات

المجـموع

إيجـار

العدد

%

العدد

%

العدد

%

74

11

12,70

01

21,22

419

477

79

49

17,77

71

17,77

97

477

72

20

21,14

24

12,22

11

477

71

42

14,21

41

21,71

24

477

72

71

17,77

71

17,77

47

477

71

79

22,22

71

11,10

71

477

70

71

11,10

72

22,22

72

477

71

72

477,77

/

/

72

477

72

79

27,77

79

27,77

71

477

المجموع

412

12,42

427

27,12

922

477
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في هذا اإلطار وجد تقارب في نسبة المحالت ذات طبيعة الملك ()%12,42
بعدد من المحالت المقدر بـ  412محل و بنسبة المحالت ذات طبيعة اإليجار
( )%27,12بعدد محالت  427محل تجاري .مع اإلشارة إلى أهمية ثمن إيجار المحل
التجاري الذي يعتبر عنصرا هاما من شأنه أن يعكس المردودية و اِستمرارية النشاط
التجاري ,مما يحتم إدراج ثمن اإليجار ضمن هذه الدراسة حسب ما تبينه معطيات
الجدول ( )72الموالي:
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جدول ( :)72مدينة عنـابة
توزيع ثمن إيجار المحالت التجارية عبر القطاعات الحضرية (دينار جزائري)
اإليجار

-47.777

-42.777

-92.777

42.777

92.777

27.777

أكثر من 27.777

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

المجموع

74

71

47,91

99

91,97

22

11,10

42

41,10

01

79

79

92,92

71

02,77

/

/

/

/

71

72

72

2,11

47

29,91

49

21,04

1

42,22

24

71

71

99,99

47

22,21

71

99,99

/

/

41

72

74

41,10

72

12,22

/

/

/

/

71

71

79

27,77

79

27,77

/

/

/

/

71

70

79

11,10

74

22,22

/

/

/

/

72

71

/

/

/

/

/

/

/

/

/

72

79

477

/

/

/

/

/

/

79

المجموع

91

41,77

21

20,22

10

24,22

42

49,10

427

القطاعات

المصدر :تحقيق ميداني 9771

يبقى أن نشير إلى أهمية القطاعين الحضريين رقم  74و رقم  72في
حصولهما على كل قيم اإليجار(المنخفضة ,المتوسطة و المرتفعة) بالمقارنة مع باقي
القطاعات ,و هذا يعود إلى أهمية ا ِالستقطاب التجاري الذي يُميز هذين القطاعين
بمدينة عنـابة و التي من شأنها تمكين التجار من اِسترجاع ثمن اإليجار من خالل
مردودية المحل التجاري المرتبط أساسا بمدى توافد السكان إليه.
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 -1-1توزيع التجار حسب أصلهم الجغرافي:
الهـدف من هذا التحليـل هو معرفـة األصل الجغـرافي للتجار قبل مجيئهم إلى
مدينة عنـابة و اإلقامة بمقر سكنهم الحالي (فؤاد بن غضبان ,9772 ,ص .)419
و قد أوضحت معطيات التحقيق الميداني و الممثلة بالخريطة ( )71أن ما
يقارب (½) نصف عدد تجار العينة المدروسة و الممثلين لتجار مدينة عنـابة أصلهم
الجغرافي من بلديات مجال الدراسة إذ يقدر عددهم بـ  410تاجر بنسبة %12,12
من إجمالي حجم العينة يتوزعون كما يلي:
 يبرز عدد التجار الذين ولدوا بمدينة عنـابة بـ  29تاجرا بنسبة .%40,12 بينما نجد عدد التجار الذين ولدوا ببلديات والية عنـابة يقدرون بـ  20تاجر( )%42,29و هنا نجد بلدية الحجار كانت مكان ميالد ِلـ  92تاجر بأكبر نسبة
( )%17,22و باقي العدد  21تاجر يتوزعون بين بلديـات :عين البـاردة (49
تاجر) ,برحال ( 1تاجر) ,سيرايدي ( 1تاجر) ,شطايبي ( 1تاجر) ,الشرفة (9
تاجر) و العلمة (9تاجر).
 أما والية الطارف فقد ُولـد بها  21تاجر موزعيـن على  1بلديـات أهـمها بلديـةبـسبـاس ( 42تاجر) ,بن مهيـدي ( 42تاجر) ,الشـط ( 1تاجر) ...و أصبحـوا
يقيـمون بمدينة عنـابة و يُمارسـون التجـارة الثـابتة بها.
تـأتي بعد ذلك والية قـالمة التي ولـد عبـر بـلدياتـها (نـشمايـة ,بوشقـوف,
هيـليوبوليـس و وادي زنـاتي)  21تاجرا و هو ما يُـمثـل نسبة  %49,97و يعـود
سبـب إقـامتهم بمدينة عنـابة و ممـارسة األنشطة التجـارية بها إلى عامل قـرب
المسافة و ا ِالرتباط اإلداري القديم (.)4212
كما تعتبـر والية سكيـكدة عبر بلديـاتها (بن عزوز ,عزابة ,المرسى )...مكان
ميالد  27تاجر بنسبة  ,%47,40أضف إلى ذلك والية تـبسـة التي ولد بها  91تاجرا
( )%1,41و والية سوق اهراس التي وفد منها  41تاجرا (.)%1,02
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خريطة ( )71األصل الجغرافي لِـ  922تاجر يُمارس التجارة بمدينة عنـابة حسب تاريخ الميالد

باإلضافة إلى ذلك نسجل بأن هناك واليات أخرى كانت ميالد لتجار يمارسون
التجارة الثابتة بمدينة عنـابة ,حيث يتباينون فيما بينهم من ناحية العدد حيث نميز
بين  47تجار ( )%2,22من والية قسنطينة ,والية سطيف  1تجار (,)%9,04
والية جيجل  0تجار (...)%9,20
هذه الوضعية تسمح باِستنتاج ما يلي:
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 تمثل الواليات (عنـابة ,الطارف ,قالمة ,سوق اهراس و تبسة) التي تقدم أكبر عددمن التجار الممارسين للتجارة بمدينة عنـابة اِمتداد والية عنـابة األم خالل سنة
 34212حسب حجم العينة المدروسة.
 أغلب واليات الشرق الجزائـري تعتـبر مكان ميـالد عدد من تجار مدينـة عنـابةبنـسب متفاوتـة ,و يمكن تـفسيـر هذا ا ِالمتـداد المجالي إلى أن هـؤالء التجـار وفـدوا
في األصـل إلى والية عنـابة طلبا للعمل بالقـطاع الصناعي ( مركب الحجار للحديد و
الصلب خالل عشرية السبعينات) و كذا العمـل بـمينـاء عنـابة بعد تطور و اِتـساع
نـشاطه ,لكن بعد اِستـقرارهم بواليـة عنـابة (حصولهم على سكـن ,تكويـن أسرة و
كبـر حجمها ,اِستـقرارهم ا ِالجتماعي) حدث خـالل العشرية األخيـرة تـسريـح لهؤالء
العمال في إطار إعادة هيـكلة القطاع الصناعي ,لكن بعد بقـاءهم في حالة بطالة لم
يـرجع هؤالء العمال إلى مكان ميـالدهم بل بـقـوا بوالية عنـابة ,و قاموا بتحويل
اِهتـماماتهم إلى األنشطة التجارية بمدينة عنـابة حتى تكون أكثـر دينـاميكية
لممارستهـا.

 -0مجال تموين المحالت التجارية بمدينة عنـابة:
تُقدم المحالت التجارية بمدينة عنـابة خدماتها التجارية للسكان المترددين عليها
من خالل توفيرها للسلع و المواد المعروضة للبيع ,و التي يتم جلبها من مناطق
مختلفة لبيعها بمدينة عنـابة.
و قد حاولنا توضيح مناطق تموين المحالت التجارية لبعض األنواع التجارية 4و
الموضحة بيانيا من خالل الخريطة ( )72و ( )71و ذلك كما يلي(فؤاد بن غضبان,
 ,9772ص :)412
 3كانوت واليوة عنوـابة سونة  4212تمتود علوى مسواحة تقودر بوـ  99.172,42كوم ,9تمتود بشوكل طوولي مون السوـاحل
شووماال حتووى مقدمووة الصووحراء جنوبووا و تكتووـسب شـريووـطا حوودوديا و آخووـر ساحووـليا  , .و هووي بووذلك تغطووي كوول موون
الواليات الحالية التالية :عنـابة ,الطارف ,قالمة ,سوق اهراس و تبسة.
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خريطة ( )72مناطق تموين المحالت التجارية لمدينة عنـابة
بـ (األحذية ,األلبسة ,األقمشة ,عطور و مواد التجميل)

 4تـم أخذ عينـة مقدارها  %2من مجموع المحالت التجارية لكل نشاط تجاري على حدى لمعرفة مناطق التموين
بالسلع و المواد التي تتناسب مع كل نشـاط تجاري ,فكان حجم العيـنة في كل نشاط تجاري كما يـلي :األحذيـة (2
محالت تجارية) ,األقـمشة ( 1محالت تجارية) ,عطور و مواد التجميل ( 1محالت تجارية) ,األثاث المنزلي (2
محالت تجارية) ,األدوات الكهرومنزلية ( 2محالت تجارية) ,مواد البناء و األدوات الحديدية ( 0محالت تجارية),
قطع غيار السيارات ( 1محالت تجاري).
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خريطة ( )71مناطق تموين المحالت التجارية لمدينة عنـابة
بـ (األثاث المنزلي ,األدوات الكهرومنزلية ,مواد البناء و األدوات الحديدية ,قطع غيار السيارات)

● -األحـذيـة:
تبرز  2مدن رئيسية تضمن تموين المحالت التجارية لهذا النشاط التجاري
بمدينة عنـابة باألحذية و هي كل من قـسنطينـة ,سكيـكدة و عين فكـرون بنسبة
 %22,22لكل واحدة.
● -األلـبسـة:
تظهر مدينة عين فكرون بنسبة  ,%10,10كأهم منطقة لتموين المحالت
االستقطاب التجاري الذي أصبحت تتميز
التجارية بهذا النشاط التجاري نظرا لظاهرة ِ
به بعد اِرتفاع عدد المحالت التجارية في نشاط األلبسة ,تليها مباشرة مدينة قسنطينة
بنسبة  ,%92,27كما تظهر مدينة تـبـسة بنسبة  %41,41بينما تـسجـل مدينة
سطيف أدنى نسبة تقدر بـ .%2,72
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● -األقـمشـة:
يتم تموين المحالت التجارية لهذا النشاط التجاري من  1مدن ,تتصدرها مدينة
قسنطينة بنسبة  %20,77كأهم مم ّون ,تليها كال من مدينتي سكيكدة و تبسة بنسبة
 %92,77لكل واحدة ,و تبرز من جهة أخرى محالت البيع بالجملة لمدينة عنـابة
بنسبة  %49,27في تموين محالت البيع بالتجزئة.
● -عطور و مواد التجميل:
هناك  1مدن تعمل على تموين المحالت التجارية بهذا النشاط التجاري ,حيث
نجد كل من محالت البيع بالجملة بمدينة عنـابة و محالت أخرى بمدينة تبسة تسجالن
نسبتين متساويتين تقدر بـ  ,%22,22كما تتسـاوى كل من مدينتي قـسنطينـة و
سكيـكـدة بنسبة  %41,10لكل واحدة.
● -األثـاث المنـزلـي:
تسجل في تموين هذا النشاط التجاري مدينة سطيف بأكبر نسبة تقدر بـ
 %11,10من الممونين للمحالت التجارية بمدينة عنـابة ,كما تسجل كذلك مدينة
باتـنة نسبة .%22,22
● -األدوات الكهرومنـزليـة:
تمثل كال من عين امليلة و العلمة أهم المدن لتموين محالت مدينة عنـابة
بالسلع لهذا النوع من النشاط التجاري بنسبة  %11,10و  %22,22على الترتيب.
● -مواد البناء و أدوات حديدية:
يتم تموين المحالت التجارية بهذا النشاط التجاري بمدينة عنـابة من مدينة
ميلة بنسبة  %19,11تليها كل من سكيكدة و قـالـمة بنسبة  %91,20لكل واحدة.
● -قطع غيـار السيـارات:
يتم تموين محالتها التجارية من  1مدن و هي :عين امليلة (,)%20,27
قسنطينة ( ,)%92,77العلمة ( ,)%92,77سكيكدة ( )%49,27و عنـابة
(.)%47,77
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مما سبق نالحظ بأن تموين المحالت التجارية بمدينة عنـابة مرتبط بكل مدن
الشرق الجزائري تقريبا التي تتميز بتركز محالت البيع بالجملة لمختلف األنشطة
التجارية و اِحتواءها على ورشات و مصانع إلنتاج مختلف السلع و التي تساهم في
تموين محالت مدينة عنـابة بنسب متفاوتة.

خـاتـمة:
ما يمكن اِستخالصه من هذه الدراسة هو األهمية التجارية التي بدأت تكتسبها
مدينة عنـابة بعد التحوالت ا ِالقتصادية و ا ِالجتماعية و التأكيد على بروز المركزية
التجارية خالل العشريتين األخيرتين بقطاعين حضريين ,المتميزين بطابعهما
الوظيفي المستقطب لألنشطة التجارية و الخدمية و تردد الوافدين بالمقارنة مع باقي
القطاعات األخرى التي لم تساعد خصائصها على ظهور التجارة بالكثافة التي كنا
نتوقعها ,و هي ظاهرة جديدة لتوزيع األنشطة التجارية بمدينة عنابة ,ويمكن
تفسيرها بدخول ثقـافة جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وعليه يـمكن اإلشـارة إلى أن دخـول فـاعلين اِقتصاديين جدد من ذوي
المستوى الجامعي و آخرون محليون من ذوي رؤوس األموال قد أعطى دفعا جديدا
لتطور و اِزدهار التجـارة بمدينة عنـابة خـاصة مع توفـرها على مؤهالت و إمكانـات
تسمـح باِستـقطاب المستـثمرين األجانب و المتزامنة مع ا ِالنفتاح ا ِالقتصادي  ,كل ذلك
من شأنه إضفاء طابع جديد على تنظيم المجال التجاري من خالل ظهور أشكال جديدة
لتوقيع المؤسسات التجارية كالمساحات التجارية الكبرى ,المراكز التجارية ...
يستدعى تخطيطها على المديين المتوسط و البعيد لتحقيق التنمية الحضرية.
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