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حمص و حماه فً سىسٌة انىسطى : قطب 
ثنائً أو اصدواجٍة عمشانٍة؟

*
 

 **محمذ انذبٍات

"بٌّذ٠ٕةةةد ٚ ال١ٍّٙةةةة" ِأةةة ٍؽ ِةةةؤٌٛل غةةةذب  فّةةةٓ بٌّؼةةةشٚل 
غغشبف١ة أْ بٌّذ٠ٕد زٍّه ال١ٍّة ٚ أٔٙة ِشوض ٘ةزب بقلٍة١ُ أٚ ل حةٗ  ٚ 
ٌىٓ ً٘ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙزب بقل١ٍُ ِشوض٠ٓ ٚ جةٌسةٌٟ زمٛدٖ ِذ٠ٕسةْ 

ٟ آْ ٚبؾذ  أٞ ضّٓ ٔظةَ ضٕةئٟ بٌم ةث  أ٠اةة ٘ةً ٠ّىةٓ ٌٕظةةَ ف
وٙةةزب أْ ٠غةةسّش دْٚ أْ زسؿةةٛي ١ّٕ٘ةةد بٌّةةذ٠ٕس١ٓ اٌةةٝ ١ّٕ٘ةةد ِذ٠ٕةةد 
ٚبؾذخ ػٍٝ بقل١ٍُ ٚ زؿ٠ًٛ بٌّذ٠ٕةد بخرةشٜ اٌةٝ ِذ٠ٕةد زةجؼةد  ِةٓ 
غٙد أرشٜ  ً٘ ٠ّىٓ ٌّٕةطك بٌٕفةٛر بٌسةجؼةد ٌىةً ِذ٠ٕةد ِةٓ ٘ةةز١ٓ 

د بٌؿةذٚد  ٚ اْ بٌسةذبرً فةٟ بٌؿةذٚد ٘ةٛ بٌّذ٠ٕس١ٓ أْ زىةْٛ ٚبضةؿ
بٌةةزٞ ١ّ٠ض٘ةةة  ٚ ٘ةةً ٠ّىةةٓ ٌٙةةزب بٌسةةذبرً أْ ٠س ةةٛس ٌأةةةٌؽ ِذ٠ٕةةد 
ػٍٝ ؾغةت بخرشٜ وٟ ٠ئدٞ   فٟ ٘زٖ بٌؿةٌةد  اٌةٝ زؿةٛي بٌٕظةةَ 
بٌطٕةةةئٟ بٌم ةةث اٌةةٝ ِػةةشد بصدٚبغ١ةةد ػّشب١ٔةةد ضةةُ ف١ّةةة جؼةةذ ٔظةةةَ 

ذٌٚةةد أؾةةةدٞ بٌم ةةث  ٚ فةةٟ عةة١شٚسخ بٌس ةةٛس ٘ةةزٖ  ِةةة ٘ةةٛ دٚس بٌ
بٌٛظ١فد بقدبس٠د بٌسٟ زسّسغ جٙة وةً ِذ٠ٕةد ت بقضةةفد اٌةٝ بٌٛضةغ 

بالغسّةػٟ   ٚ ِذٜ ِشةسود وً ٘ئالء فةٟ زؿةٛالذ  –باللسأةدٞ 
 (Modèle)بٌٕظةةةَ بٌطٕةةةئٟ بٌم ةةث  أر١ةةشب ٘ةةً ٠ّىةةٓ ا٠ػةةةد ّٔٛرغةةة 

 ٠ّطً ظة٘شخ  ضٕةئٟ بٌم ث لةجال ٌٍس ح١ك فٟ وً صِةْ ٚ ِىةْ  

                                                                                                                                   
*
ٍِخة  أطشٚؾةةد دوسةةٛسبٖ  ٔظةةةَ غذ٠ةةذا زؿةةر ااةةشبل غةةةْ فشبٔغةةٛب زةةشٚبْا بٌسةةٟ زةةُ  

غةِؼةد زةٛس  -  اURBAMA اػذبد٘ة فٟ ِخحش ِشوض بٌذسبعةذ فٟ زؿاش بٌؼةةٌُ بٌؼشجةٟ 

  9991جفشٔغة  
**
 ةِؼد دِشكِذسط جػ 
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غةإالذ ٚ غ١ش٘ة  ٟ٘ ِة ٠ؿةةٚي ٘ةزب بٌحؿةص بقغةجد ػٓ ٘زٖ بٌس
بٌم١ةةةَ جةةةٗ ِةةٓ رةةةالي دسبعةةةد ّٔةةٛرظ ِةةةذ٠ٕسٟ ؾّةة  ٚ ؾّةةةةخ فةةةٟ 

 عٛس٠د 
ٌمةةذ جةةذب ٌٕةةة ٘ةةزب بٌّٕةةٛرظ بخوطةةش ِالءِةةد ٌسٛضةة١ؽ ظةةة٘شخ ضٕةئ١ةةد 
بٌم ث ٚ زؿٛالزٙة  ٚ رٌةه جؼةذ بٌٕظةشخ بٌغةش٠ؼد بٌسةٟ أٌم١ٕة٘ةة ػٍةٝ 

  فٙةزةةةةْ ا063ِةةةذْ بٌؼةةةةٌُ بٌؼشجةةةٟ  أٔظةةةش بٌخال ةةةد بٌؼةِةةةد   
بٌّذ٠ٕسةْ لذ٠ّسةْ غذب ٚ ػشفسة بٌىط١ش ِٓ بٌسؿٛالذ رةالي زٕةفغةّٙة 
بخصٌةةٟ ِةةةٓ أغةةةً بٌغةةة١ شخ ػٍةةةٝ بقلٍةةة١ُ بٌغةةةٛسٞ بخٚعةةة  بٌةةةزٞ 

1زسٕةصػةٔٗ
  

٠شةةىً بقلٍةة١ُ بٌغةةٛسٞ بخٚعةة  ال١ٍّةةة ِس١ّةةضب فةةٟ عةةٛس٠د  فٙةةٛ 
ال١ٍُ ِسػةٔظ ٔغةح١ة ِةٓ بٌٕةؾ١ةد بٌػغشبف١ةد  بٌؿةٛس بخٚعة  ٌٕٙةش 

ٌؼة ٟا  ٚ زمٛد ٘زب بقل١ٍُ ِذ٠ٕسةْ وح١شزةةْ ّ٘ةة ؾّة  ٚ ؾّةةخ  ب
 (réseau urbain)زشةىً ٘ةزةةْ بٌّةذ٠ٕسةْ غةضءب ِةٓ بٌشةحىد بٌؼّشب١ٔةد 

فةةٟ جٍةةذ ١ٌغةةر بٌظةةة٘شخ بٌؼّشب١ٔةةد ف١ةةٗ غذ٠ةةذخ ٚ زشةةىً ؾمةةال ِّٙةةة 
 ٌٍحؿص بٌؼٍّٟ  ٌٍػغشبف١١ٓ ٚ غ١شُ٘ 

١ةةة ٚ و١ّةةةا ٌةةُ زٕةةً ٘ةزةةةْ بٌّةةذ٠ٕسةْ ؾػّةةة ِةةٓ بٌذسبعةةةذ  ٔٛػ
  %55 وةٌزٞ ٔةٌسٗ بٌّذ٠ٕسةْ بٌشئ١غة١سةْ فةٟ عةٛس٠د : دِشةك ٚ ؾٍةث

ِٓ بٌغىةْ بٌؿاشا  ج١ّٕةة ٔػةذ أْ ؾّة  ٚ ؾّةةخ زسّسؼةةْ جّٛلةغ 
ِةٓ بٌغةىةْ بٌؿاةش ػٍةٝ بٌّغةسٜٛ بٌةٛطٕٟ  ؾّةظ  %0 91٘ةَ = 

ٔغّد فٟ بٌؼةَ ٔفغةٗا   977 139ٚ ؾّةخ  9989ٔغّد فٟ ػٍُ  046 879
  ٚ ؾّةةةةخ ٚظ١فةةةد ادبس٠ةةةد ٘ةِةةةد وّشوةةةض ٚ زّسٍةةةه وةةةً ِةةةٓ ؾّةةة

ٌّؿةفظةةد  ٚ ٘ةزةةةْ بٌّؿةفظسةةةْ ِةةٓ أوطةةش بٌّؿةفظةةةذ عةةىةٔة فةةٟ 
 عٛس٠د 

اْ بٌفةئةةذخ ِةةٓ دسبعةةسٕة ٌؿّةة  ٚ ؾّةةةخ ال زةةؤزٟ فمةة  ِةةٓ رةةالي 
ضمٍٙةةة بٌغةةىةٟٔ بٌٙةةةَ  جةةً ِةةٓ بٌخأٛ ةة١د بٌسةةٟ زسّسةةغ جٙةةة ٘ةزةةةْ 

                                                                                                                                   
1
أضف اٌٝ رٌه أْ بٌّؼشفد بٌػ١ذخ ٌٙةزب بقلٍة١ُ  بٌةزٞ ٔؿةٓ ِةٓ أجٕةئةٗ  لةذ عةٍٙر ػ١ٍٕةة  -

 ٘زب بٌحؿص 
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جؼاةةٙة  بٌّةةذ٠ٕسةْ  ٚ ِةةٓ دٚس بٌّغةةةفد بٌمأةة١شخ بٌسةةٟ زفأةةٍٙة ػةةٓ
 ٚ رٌه فٟ ِػةي ِسٕةصع ػ١ٍٗ ج١ّٕٙة  اوُ 47 جؼاة 

 ٌمذ دفؼٕة وً رٌه اٌٝ طشؼ بٌغئبي بٌّضدٚظ بٌسةٌٟ :
أ٠ٛغذ ػة ّد ال١ّ١ٍد ٚبؾةذخ ٌغةٛس٠د بٌٛعة ٝ  أَ اْ بٌّةذ١ٔس١ٓ 
زئِٕةْ ِؼة ٘زٖ بٌٛظ١فد  بٌشٟء بٌةزٞ ٠ةئدٞ اٌةٝ ٔةٛع ِةٓ بٌسىةِةً 

بٌّةضدٚظ  ٠ةذفؼٕة ٌٍسغةةإي ج١ّٕٙة  اْ بٌشةك بٌطةةٟٔ ِةٓ ٘ةزب بٌغةئبي 
أَ ٘ةةةٛ ِػةةةشد  (bipole)أ٠اةةةة : أ ٠ؼٕةةةٟ رٌةةةه ٚغةةةٛد ل ةةةث ضٕةةةةئٟ 

بٌٛضغ بٌؿةٌٟ ٘ٛ فٟ ِأةٌؽ (؟ Doublet urbain)بصدٚبغ١د ػّشب١ٔد 
ؾّةةة   ٚ رٌةةةه جغةةةحث ٚصٔٙةةةة بٌغةةةىةٟٔ ٚ باللسأةةةةدٞ  ٌىةةةٓ ٘ةةةزب 
بٌٛضغ ٌُ ٠ىٓ ِٛغٛدب فٟ بٌغةجك ٚ ال ؾسةٝ فةٟ بٌّةضةٟ بٌمش٠ةث  

ةذ وةٔةةر ؾّةةةخ زسشجةةغ ػٍةةٝ سأط بٌشةةحىد بٌؼّشب١ٔةةد ففةةٟ بٌخّغةة١ٕ
 ٌإلل١ٍُ بٌغٛسٞ بخٚع  

اْ فمذ ؾأةً ز ةٛس فةٟ دٚس وةً ِذ٠ٕةد  ٚ زةُ رٌةه فةٟ غةٛ ِةٓ 
بٌسٕةفظ بٌذبئُ ج١ٓ ِذ٠ٕسٟ ؾّ  ٚ ؾّةخ  الع١ّة خعحةت بلسأةةد٠د 
: ١ِةةةةٖ ٔٙحةةةش بٌؼة ةةةٟا بخسبضةةةٟ بٌأةةةةٌؿد ٌٍضسبػةةةد  ٚ بٌسػةةةةسخ 

 بٌّؿ١ٍد أٚ بٌحؼ١ذخ 
ا جؿػةُ 9995ذ درٍةر ؾّة  ٚ ؾّةةخ ٘ةزب بٌمةشْ  جؿةذٚد ػةةَ ٌم

ٔغةةّد زمش٠حةةة ٌىةةً ِّٕٙةةة  ج١ّٕةةة ٔػةةذ  333 63عةةىةٟٔ ِسّةضةةً زمش٠حةةة  
 ؾة١ٌة أْ ػذد عىةْ ؾّ  ٘ٛ ضؼف عىةْ ؾّةخ 

ٚ بٔ اللةةةة ِةةةٓ ٘ةةةزٖ بٌّالؾظةةةد  زؿةةةةٚي ٘ةةةزٖ بٌذسبعةةةد أْ زحةةة١ٓ 
جؼةد  ٚ ػ١ٍّةذ بٌس ٛس بٌخة د جىً ِذ٠ٕد ٚ أ ةً بٌسؿةٛالذ بٌّسسة

رٌه وٟ ٔغس ١غ بقغةجد جشةىً ِٛضةٛػٟ ػةٓ بخعةاٍد بٌّ شٚؾةد 
 عةجمة 

 حمص : نمى سكانً سشٌع .1

جشغُ أْ عٛس٠د زسّسغ جّٕٛ عىةٟٔ وح١ش  فبْ ؾّة  لةذ ػشفةر 
ّٔٛ عىة١ٔة أوطش أ١ّ٘ةد   -ٚ رأٛ ة ِٕز بٌغس١ٕةذ -ِٕز بٌخّغ١ٕةذ

ٟ وح١ةةش فمةةذ وةٔةةر ػ١ٍّةةة بٌّذ٠ٕةةد بٌٛؾ١ةةذخ بٌسةةٟ لةِةةر جٕةةضٚؼ عةةىةٔ
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ٌغةةىةْ بٌش٠ةةف فةةٟ عةةٛس٠د بٌٛعةة ٝ  جةةً ؾسةةٝ رةةةسظ ؾةةذٚد ٘ةةزب 
بقل١ٍُ  ٚ ٘ىزب  ٚ جفاةً غةرج١سةٗ  وةً ِؼةذي ّٔٛ٘ةة بٌغةىةٟٔ بٌؼةةَ 

  ٚ ؾةفظ ٘زب بٌّؼذي ػٍةٝ 9973-9963ع٠ٕٛة فٟ بٌفسشخ  %6 4جؿذٚد 
عةة٠ٕٛة   %4 4  ار جمةةٟ جؿةةذٚد 9989-9973ِغةةسٛبٖ زمش٠حةةة فةةٟ بٌفسةةشخ 

أػٍٝ ِٓ بٌّؼذي بٌٛطٕٟ جةٌٕغحد ٌٍفسشخ ٔفغةٙة :  ٘زب بٌّؼذي بخر١ش 
  ٚ ػٍةٝ بٌؼىةظ ا%04 0 ٚ اغّةٌٟ بٌغىةْ  ا%37 4 عىةْ بٌؿاش 

ِٓ رٌه فبْ ؾّةخ لذ أ ةحؿر ِةٓ بٌغةس١ٕةذ ِذ٠ٕةد طةةسدخ ٌٍغةىةْ  
 %5 0ار ػشفر زشبغؼة وح١شب فٟ ِؼذي ّٔٛ٘ةة بٌغةىةٟٔ بٌؼةةَ : ِةٓ 

  9989-9973ٌٍفسشخ  %00 1اٌٝ  9973-9963ٌٍفسشخ 
اْ بٌسؿ١ٍةةً بٌغةةىةٟٔ  بٌةةزٞ ٠شةةىً ٘ةةذل بٌػةةضء بخٚي ِةةٓ ٘ةةزٖ 
بٌذسبعد  لذ ٚضؽ بٌػزت بٌزٞ زسّسغ جٙة ؾّ  ِمةجً بٌ شد بٌةزٞ 
زؼشفةٗ ؾّةةخ  ٚ ٠ؼةٛد ٘ةزب بخِةةش اٌةٝ أعةحةت بلسأةةد٠د ٚ بغسّةػ١ةةد 

 ػذ٠ذخ 
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حمص : اقتصاد عمشانً أكثش متانة من رنك انزي  .2
 تعشفو حماة.

ةد بٌؼّشبٟٔ: ٌّذ٠ٕس١ٓ ؾسٝ بٌخّغة١ٕةذ ػٍةٝ بٌشجةغ بػسّذ باللسأ
بٌؼمةسٞ  بٌّالن بٌىحةس ِٓ عىةْ بٌّذ٠ٕس١ٓا  ٚ بٌسػةسخ ٚ بٌؿةشل  
أٞ ػٍةةٝ بلسأةةةد زم١ٍةةذٞ  وةٔةةر ؾّةةةخ فةةٟ رٌةةه بٌةةضِٓ أوطةةش لةةٛخ ٚ 
أ١ّ٘ةةد ِةةٓ ؾّةة  جفاةةً بخِةةالن بٌىح١ةةشخ بٌسةةٟ وةٔةةر زٍّىٙةةة فةةٟ 

ٕسٙةةة بٌم٠ٛةةد فةةٟ ِػةةةي بقلٍةة١ُ بٌغةةٛسٞ بخٚعةة  جةقضةةةفد اٌةةٝ ١ّ٘
بٌٕشةط بٌشػٛٞ  ٍِى١د ٚ زغ٠ٛك ٌٍّٕسػةذ بٌؿ١ٛب١ٔدا  غ١ش أْ زٍةه 
بٌح١ٕد باللسأةد٠د بٌسم١ٍذ٠د زؿ ّةر جؼةذ ز ح١ةك بق ةالؼ بٌضسبػةٟ 

  ِّة أضةش جشةذخ ػٍةٝ ٚصْ بٌّةذ٠ٕس١ٓ بقل١ٍّةٟ  9958فٟ عٛس٠د ِٕز 
 رأٛ ة ِذ٠ٕد ؾّةخ 

ف١ذخ ِةٓ ِٛلؼٙةة ٌمذ بعس ةػر ؾّة  أْ زسأةٕغ لحةً ؾّةةخ ِغةس
بٌػغشبفةةٟ بقعةةسشبز١ػٟ  ٚ رٌةةه ِةةٓ رةةالي بسزحةطٙةةة بٌغةةًٙ ِةةغ 
بٌّٕ مةةد بٌغةةةؾ١ٍد  فسؿةةد ؾّةة  بٌساش٠غةة١دا  ٚ ِٛلؼٙةةة بٌّسٛعةة  
فةةٟ عةةٛس٠د  ٚ ِػةٚسزٙةةة ٌٍحٕةةةْ  ٚ ٘ىةةزب فمةةذ درٍةةر ِذ٠ٕةةد ؾّةة  
 ٕةػةذ ٘ةِد ِٕز بٌخّغة١ٕةذ  وّأةفةخ بٌحسةشٚي بٌسةٟ اةػغ ػٍةٝ 

ٌحسشٚي بٌؼشبلٟ جةةٌمشت ِةٓ ِذ٠ٕةد ؾّة   أشةئٙة ِشٚس ر  ٔمً ب
ضُ زحغ رٌه ِٕشآذ  ٕةػ١د أرةشٜ  ٚ ػٍةٝ بٌةشغُ ِةٓ أْ ؾّةةخ لةذ 

  اضٕةةةء 9960بعةةسفةدذ ِةةٓ زةةٛطٓ  ةةٕةػٟ ٘ةةةَ  ال عةة١ّة ِٕةةز ػةةةَ 
ز ح١ةةك بٌٕظةةةَ بقاةةشبوٟ فةةٟ عةةٛس٠د  اال أْ ؾّةة  جم١ةةر عةة١ذخ 

 بٌّٛلف ؾسٝ ب٢ْ 
ِغ ؾّةةخ لةذ أػ ةر  اْ أ١ّ٘د بٌم ةع بٌطةٟٔ فٟ ؾّ  جةٌّمةسٔد

بخٌٚٝ رأةئ  ػّشب١ٔد أوطش ِٓ بٌطة١ٔد  ارب ِةصبٌةر ؾّةةخ زس١ّةض 
جةحؼ  بٌخأةةئ  بٌش٠ف١ةةد  ٚ بٌسةٟ زحةةذٚ جٛضةٛؼ ِةةٓ رةالي ج١ٕٙةةة 
بٌسػةس٠د  ٠اةل ؾة١ٌة اٌٝ زفٛق بٌسػةسخ ٚ بٌؿشل ٚ بٌخةذِةذ فةٟ 
ؾّ  بٌّظٙش بٌٕٛػٟ بٌزٞ ٠ح١ٓ بٌفشق بٌٛبضؽ ج١ٓ بٌّةذ٠ٕس١ٓ ِةٓ 

ٛػ١ةةد بٌحاةةةئغ بٌّؼشٚضةةد  ٚ بٌسخأةة  ؾغةةث بٌشةةٛبسع ؾ١ةةص ٔ
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بٌسػةس٠ةةةد  ٚ ؾأةةةد زػةةةةسخ بٌسػ١ٙةةةضبذ ِةةةٓ بٌسػةةةةسخ جشةةةىً ػةةةةَ  
وةةً رٌةةه ِةةٕؽ ؾّةة  ٚظ١فةةد ؾاةةش٠د أوطةةش ِّةةة زسّسةةغ جةةٗ  …اٌةة 

ؾّةةةةخ  ٚ دٚسب ال١ّ١ٍةةةة أوطةةةش لةةةٛخ جةعةةةسطٕةء ِةةةة ٠سؼٍةةةك جسأةةةش٠ف 
ي ال بٌّٕسػةةةذ بٌؿ١ٛب١ٔةةد  رأٛ ةةة ِةةة ٠سؼٍةةك جةةةٌغُٕا  فٙةةزب بٌّػةةة

 ٠ضبي ل٠ٛة فٟ ؾّةخ 
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 انمجال انعمشانً : تىسع سشٌع نحمص .3

أدٜ زػّةةغ بٌغةةىةْ ٚ بٌٕشةةةطةذ باللسأةةةد٠د فةةٟ بٌّةةذ٠ٕس١ٓ اٌةةٝ 
زٛعغ ػّشبٟٔ وح١ش ٌى١ٍّٙةة  غ١ةش أْ ؾّة  لةذ ز ةٛسذ ٚ بِسةذبد 
جغةةشػد أوحةةش ػٍةةٝ اةةىً جمؼةةد بٌض٠ةةر  ٚ بِسأةةر أضٕةةةء زٛعةةؼٙة 

ةجة ػّشٚ  ٚ جشغُ أٔٙة أ ةحؿر بٌمشٜ بٌّؿ١ د جٙة  وذ٠ش جؼٍحٗ ٚ ج
٘ىسةسا فةال صبٌةر ؾّة  زؿةسفظ جٕةٛع  4133زػّؼة ػّشب١ٔة وح١شب  

بٌّشوض٠د  ؾ١ص ٔػذ أْ بٌّشوض بٌسػةسٞ بٌمةذ٠ُ  بٌّذ٠ٕةدا لةذ بٌةسؿُ 
جةةةٌّشوض بٌسػةةةسٞ بٌػذ٠ةةذ  ج١ّٕةةة ٔػةةذ أْ ؾّةةةخ زس١ّةةض جةصدٚبغ١ةةد 

 بٌغةٛق  بٌّشوض  بٌشٟء بٌزٞ أدٜ اٌٝ زمغ١ُ ٚظ١فٟ ج١ٓ بٌّشوض٠ٓ
 ٚ بٌؿةضشا 

ٚ ٌُ ٠غس غ بٌسٕظة١ُ بٌؼّشبٔةٟ بٌةزٞ لةِةر جةٗ بٌغةٍ ةذ بٌّؿ١ٍةد 
أْ ٠غةةسػ١ث ٌٍؿةغةةةذ بٌّسٕة١ِةةد ٌٍغةةىةْ بٌّؿ١ٍةة١ٓ أٚ بٌٛبفةةذ٠ٓ  ال 
ع١ّة فٟ ِػةي بٌغىٓ أٚ بخسبضٟ بٌّخأأةد ٌٍحٕةةء   ٌةزٌه ٔشةٙذ 
بٔسشةسب وح١شب ٌٍغىٓ بٌّخةٌف أٚ غ١ش بٌّةٕظُ فةٟ وةال بٌّةذ٠ٕس١ٓ  ال 
 ع١ّة فٟ ؾّ   ؾ١ص وةةْ بٌغةىٓ بٌّخةةٌف ٠ؿسةً ِغةةؾد زمةذس جة 

٘ىسةس فم  فٟ ؾةٌد ؾّةخ  بٌسةٟ  13ِمةجً  9989٘ىسةس فٟ ػةَ  9333
٘ىسةةس فةٟ بٌؼةةَ ٔفغةٗ  ار رٌةه ٠ةذي  ٚ  0933 وةٔر ِغةؾسٙة زمذس ج 

جشةةىً ٚبضةةؽ  ػٍةةٝ بٌػةةزت بٌغةةىةٟٔ بٌىح١ةةش بٌةةزٞ زؼشفةةٗ ِذ٠ٕةةد 
 ؾّ  

ً انهٍكم ا نعمشانً اإلقهٍمً و انمىقع انهاو نحمص ف .4
 انىطنً

اْ بٌّٕةةٛ غ١ةةش بٌّسىةةةفن ٌّةةذ٠ٕسٟ ؾّةة  ٚ ؾّةةةخ ال ٠سٛلةةف ػٕةةذ 
ؾةةةةذٚد بٌّةةةةذ٠ٕس١ٓ فمةةةة   بٌغةةةةىةْ  بٌمةةةةذسخ باللسأةةةةةد٠د  بٌسٛعةةةةغ 
بٌؼّشبٟٔا  أةٗ ٠ةؤزٟ أ٠اةة ِةٓ بٌةذٚس بٌّسٕةةِٟ بٌةزٞ زٍؼحةٗ ؾّة  
ػٍٝ بٌأؼ١ذ بقل١ٍّٟ  ففةٟ عةٛس٠د بٌٛعة ٝ زاةُ ؾّة  ٚ ؾّةةخ 

  ٚ ٠ؼةةٛد رٌةةه اٌةةٝ ا9989فةةٟ ػةةةَ  % 83  ِؼظةةُ بٌغةةىةْ بٌؿاةةش



 9999 أفش٠ً –غةٔفٟ ، 7 أغة١ٔةذ ػذد

 

ضؼف أ١ّ٘د بٌّذْ بخرشٜ فٟ ٘زب بقل١ٍُ  ؾ١ص بٌشحىد بٌؼّشب١ٔةد 
ِةصبٌر فٟ ِشؾٍد ػٓ زؿ١ًٍ بٌشحىد بٌؼّشب١ٔد بقل١ّ١ٍد لةذ جة١ٓ فةٟ 
بٌٛبلغ أْ بٌٛصْ بٌّسٕةِٟ ٌؿّ  لذ ِٕغ جشٚص ِذْ  غ١شخ غذ٠ةذخ 

ؿةفظةةدا جةٌّمةسٔةةد ِةةغ ِةةة زؼشفةةٗ ِؿةفظةةد فةةٟ ال١ٍّٙةةة بقدبسٞ  بٌّ
ؾّةخ  ٚ ٘ىزب فبْ ؾّ  ال زؼةٟٔ ِٓ بٌّٕةفغةد بٌسةٟ زؼشفٙةة ؾّةةخ  
فٙةةزٖ بخر١ةةشخ زسؼةةشس  جةقضةةةفد اٌةةٝ ِٕةفغةةد رأةةّٙة بٌسةةةس٠خٟ 
ؾّةة  اٌةةٝ ِٕةفغةةد بٌّةةذْ بٌّٕحؼطةةد فةةٟ ال١ٍّٙةةة بقدبسٞ  وّةةذ٠ٕسٟ 

 ع١ٍّد ٚ ِؿشدخا 
بٌؿةةةٌٟ ٌغةةٛس٠د بٌٛعةة ٝ  (système urbain)اْ بٌٕظةةةَ بٌؼّشبٔةةٟ 
زّطٍٗ ِذ٠ٕسٟ ؾّة  ٚؾّةةخ  ٚ  (bicéphale)٘ٛ ٔظةَ ِضدٚظ بٌشأط 

ػٓ وةٔر ؾّ  زؿسً بٌّشزحد بخٌٚٝ  ٌىةٓ بٌسفةةٚذ جة١ٓ بٌّةذ٠ٕس١ٓ 
٠ضدبد  فّٕ مد ٔفٛر ؾّ  لذ زػةٚصذ ؾذٚد٘ة بقدبس٠د ٌسذرً فةٟ 
بٌّٕ مةةد بقدبس٠ةةد ٌؿّةةةخ  أٞ فةةٟ ِػةةةي وةٔةةر زغةة١ ش ػ١ٍةةٗ ٘ةةزٖ 
بخر١ةةشخ جشةةىً وةِةةً  ٚ ٔالؾةةظ رٌةةه ِةةٓ رةةالي بٌؿشوةةد ب١ِٛ١ٌةةد 
ٌٍؼة١ٍِٓ ِٓ رةسظ بٌّذ٠ٕد فٟ بٌإٔةػد أٚ فٟ بٌٛظةةئف بٌؼةِةد  أٚ 
ِةةٓ رةةالي بٌسةةشدد ب١ٌةةِٟٛ ػٍةةٝ بٌّشوةةض بٌسػةةةسٞ ٌؿّةة  أٚ ػٍةةٝ 
ِٕ مسٙة بٌأةٕةػ١د بٌؿشف١ةد  فةةٌس ٛس بٌةزٞ زشةٙذٖ اةحىد بٌ ةشق ٚ 

شٚجة ةةةذا لةةذ عةةًٙ ّٔةةٛ زٍةةه ٚعةةةئً بٌٕمةةً بٌػّةةةػٟ  ضةةٛسخ بٌّى
 بٌسٛبجةةغ –بٌظةةٛب٘ش ٚ عةةةػذ  فةةٟ بٌٛلةةر ٔفغةةٗ  ػٍةةٝ ّٔةةٛ بٌّةةذْ 

(Villes sartellites)  فةةٟ ِػةةةي بٌّةةذ٠ٕس١ٓ بٌّذسٚعةةس١ٓ  ٚ ٠فغةةش رٌةةه
بٌٕةةةزع ( Saturation) جةةؤْ بٌّةةذْ بٌىح١ةةشخ لةةذ جةةذأذ زؼةةةٟٔ ِةةٓ بقاةةحةع

أٚ ِةٓ  ػٓ ػذَ لذٚزٙة ػٍةٝ بعةس١ؼةت بٌٛبفةذ٠ٓ بٌػةذد ِةٓ بٌةش٠ف١١ٓ
عةةىةْ بٌّةةذْ بخرةةشٜ  ٚ زمةةذَ ِذ٠ٕةةد ؾّةة  ّٔٛرغةةة غ١ةةذب ٌٙةةزٖ 

بٌسٛبجةةغ زمةةذَ ِٕةةز ب٢ْ جةةذ٠ال ٌٙةةئالء  -بٌظةةة٘شخ  ٌمةةذ أ ةةحؿر بٌّةةذْ
بٌّٙةةةةغش٠ٓ بٌػةةةذد  ج١ّٕةةةة ٔػةةةذ أْ ؾّةةةةخ ال زّسٍةةةه ٘ةةةزب بٌةةةّٕ  ِةةةٓ 

 بٌٙػشخ بٌذبئّد 
اْ دٚس بٌذٌٚةةد ؾةعةةُ فةةٟ ػ١ٍّةةةذ بٌس ةةٛس ٘ةةزٖ  ففةةٟ بٌٛبلةةغ ٌمةةذ 

ذ ؾّةة  أوطةةش ِةةٓ ؾّةةةخ  ِةةٓ ػ١ٍّةةد بٌسةةٛطٓ بٌأةةٕةػٟ ٚ بعةةسفةد
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بٌسػ١ٙةةةضبذ بٌػّةػ١ةةةد بٌٙةِةةةد  ػٍةةةٝ عةةةح١ً بٌّطةةةةي غةِؼةةةد بٌحؼةةةص 
بٌّخأأد ٌىةًِ بٌّٕ مةد بٌٛعة ٝا  ٚ جشةىً ػةةَ  وةٔةر ع١ةعةد 
بٌذٌٚد فٟ  ةٌؽ ِذ٠ٕةد ؾّة   أِةة ػٍةٝ ِغةسٜٛ بٌٕظةةَ بٌؼّشبٔةٟ 

وّذ٠ٕةد ضةٌطةد بٌٛطٕٟ  فمذ بعس ةػر ؾّ  أْ زؿةفظ ػٍٝ زشز١حٙةة 
فٟ عٛس٠د  ج١ّٕةة ٔػةذ أْ ؾّةةخ لةذ رغةشذ ِٛلؼٙةة وّذ٠ٕةد سبجؼةد  

 ٌسؿً ِىةٔٙة ِذ٠ٕد بٌالرل١د فٟ بٌسشز١ث 

 انخاتمة 

زّسٍةةه ؾّةة  ؾة١ٌةةة ِٛلؼةةة ل٠ٛةةة فةةٟ عةةٛس٠د بٌٛعةة ٝ  ٚ فةةٟ 
عةةٛس٠د جشةةىً ػةةةَ  ج١ّٕةةة ١ٌغةةر وةةزٌه ؾةةةي ؾّةةةخ  ٚ جةٌٕس١ػةةد فةةبْ 

١ّةد لةذ أ ةحؽ ؾم١مةد ٚبلؼةد بٌذٚس بٌزٞ زئِٕةٗ ؾّة  وؼة ةّد ال١ٍ
أوطةةش فةةؤوطش  ٚ ٌىٕٙةةة ؾم١مةةد غ١ةةش ِؼسةةشل جٙةةة ِةةٓ لحةةً ؾّةةةخ بٌسةةٟ 
زؿةٚي أْ زذبفغ ػٓ زٛبصْ ِفمةٛد جة١ٓ ٘ةز٠ٓ بٌم حة١ٓ بقل١ٍّة١ٓ  اْ 
٘ةِش١د ؾّةةخ بٌٕغةح١د ػٍةٝ  ةؼ١ذ بٌٙػةشخ ٚ بقلسأةةد بقل١ٍّةٟ لةذ 

 (Ville–annexe)أدٜ اٌٝ زغش٠غ زؿٌٛٙة اٌٝ ِة ٠شحٗ بٌّذ٠ٕةد بٌالؾمةد 
 فٟ عٛس٠د بٌٛع ٝ 

٠مةةذَ ّٔةةٛرظ ؾّةة  ٚ ؾّةةةخ ظةةة٘شخ ِّٙةةد ٌس ةةٛس ٔظةةةَ ضٕةةةئٟ 
بٌم ث اٌٝ ٔظةَ ٠مةٛدٖ جشةىً أٚ جةآرش ل ةث ٚبؾةذ  ٚ زحةذٚ عةٛس٠د 
بٌٛعةة ٝ ؾة١ٌةةة ٚ وؤٔٙةةة "دسبغةةد ربذ عةةةئم١ٓ" ؾ١ةةص بٌغةةةئك بخٚي 
٘ٛ ؾّ   ٚ زؿةٚي ٘زٖ بخر١شخ أْ ز١ّٙٓ ػٍٝ بقل١ٍُ ٌىٟ زأحؽ 

ٌٛؾ١ةةذخ ال ِٕةةةصع  وّةةة ٘ةةٛ بٌؿةةةي جةٌٕغةةحد ٌّذ٠ٕةةد ؾٍةةث ػة ةةّسٗ ب
ػة ّد بٌشّةي بٌغٛسٞ  ِؼسّذخ فةٟ رٌةه ػٍةٝ اِىة١ٔةزٙةة بٌحشةش٠د 
ٚ بقلسأةد٠د ٚ ِٛلؼٙة بٌػغشبفٟ بقعةسشبز١ػٟ  ٚ ؾسةٝ ػٍةٝ دػةُ 
ِظٙش٘ةةة بٌؿاةةشٞ  ٚ رٌةةه ِةةٓ رةةالي بٌسػةةذد بٌةةزٞ زمةةَٛ ٌٕغةة١ػٙة 

 د  بخؾ١ةء بٌمذ٠ّدا بٌؼّشبٟٔ فٟ ٚع ٙة بٌسػةسٞ ٚ فٟ بٌّذ٠ٕ
أر١شب  فبْ بٌس ٛس بٌّسفةٚذ بٌزٞ ١ّ٠ض زؿٛال ضٕةةئٟ بٌم ةث اٌةٝ 
 بصدٚبغ١د ػّشب١ٔد زغ١ ش ف١ٙة ؾّ   ٠س١ّض جؼذخ ٔمةط  أّ٘ٙة :

 ز ٛس ِذ٠ٕد ٚ زمٛلغ بخرشٜ
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فةٟ ِػةةي بٌّذ٠ٕةد  (sous – régional)جةشٚص ِشبوةض زؿةر ال١ّ١ٍةد 
 بٌاؼ١فد

 (Ville – satellite) بٌسٛبجغ -بٔحؼةش بٌّذْ
ٚ ٠حةةذٚ أْ ٘ةةزب بٌس ةةٛس بٌّسفةةةٚذ ع١غةةسمش فةةٟ بٌّغةةسمحً ١ٌفاةةٟ 

 اٌٝ فشض١ٓ:
أٚال : ٕ٘ةةن بؾسّةةةي لةٛٞ أْ ٠ٕسٙةةٟ بقلٍة١ُ بخٚعةة  اٌةٝ ٚلٛػةةٗ 

 زؿر ١ّٕ٘د ِذ٠ٕد ٚبؾذخ  أال ٚ ٟ٘ ؾّ  
ضة١ٔةةة : ٠ّىةةٓ أْ زغةةسّش بقصدٚبغ١ةةد بٌؼّشب١ٔةةد جةٌؿ١ةةةخ فةةٟ ٔظةةةَ 

 ْٛ ف١ٗ ؾّ  بٌّذ٠ٕد بخٌٚٝ ػّشبٟٔ ِضدٚظ بٌشأط  زى
اْ رأٛ ١د ؾة١ٌد ؾّ  ٚ ؾّةخ زّٕؼٕة ِةٓ أْ ٔاةغ ّٔٛرغةة 

(modèle ) ِطة١ٌةةةةةةةة ٚ لةةةةةةةةجال ٌٍسؼّةةةةةةة١ُ ٚ بٌس ح١ةةةةةةةك فةةةةةةةٟ ؾةةةةةةةةالذ
أرشٜ فةٌذسبعةةةةةذ بٌّمةسٔةةةةد ٚ بٌّؼّمةةةةد  رأٛ ةةةةة ف١ّةةةةة ٠سؼٍةةةةك 

ٚ ٚظ١فسةٗ  ( Armature urbainerégionale) جة١ٌٙىً بٌؼّشبٔةٟ بقل١ٍّةٟ
ٌمةدسخ ػٍٝ زح١ةْ بٌؼٕة ش بٌسةٟ ٠ّىةٓ أْ زغةةػذ ػٍةٝ ٟ٘ ٌٛؾذ٘ة ب

 زؼش٠ف بٌّٕٛرظ بٌّٛضٛػٟ بٌمةجً ٌٍسؼ١ُّ 


