الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
والٌــــــة بسكــــرة
دائرة سٌدي عقبة
بلدٌة شتمة
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* تسمٌة البلدٌة  :شتمة
* أصل التسمٌة :
وتقول الرواٌة الشعبٌّة الشفهٌّة أنّ أصل
تسمٌتها ( ّ
شط ماء) حٌث ترجمت
إلى الفرنسٌة  chetmaحٌث ال ٌوجد حرف الطاء
فً الفرنسٌّة ،وت ّم ذلك بطبٌعة الحال فً العهد
الفرنسً ث ّم ترجم االسم ثانٌة من الفرنسٌّة إلى
العربٌّة بلفظ شتمة
أمّا الرواٌة الثانٌة فتقول أنّ أصل التسمٌة هو
مشتى الماء ،وهو غٌر بعٌد عن األوّ ل ،وكال
التسمٌتٌن فٌهما معنى ٌد ّل على كثرة الماء بهذه
المنطقة ،وقد صرّح أحد الخبراء الذٌن زاروا
المنطقة أنّ بلدٌّة شتمة ترقد فوق ثانً أكبر مخزون
مائً بالجزائر ،لكن لم ٌتس ّنى التؤكد من صحّة هذه
المعلومة ،غٌر أننا نقول أنّ شتمة بها الكثٌر من
عٌون الماء الجارٌة عذبة ومالحة ،لم تنضب منذ
مئات السنٌن على أق ّل تقدٌر
* تارٌخ نشؤة البلدٌة :
اعتمدت بلدٌّة شتمة عام 1957م فً عهد االستعمار الفرنسً و تتكون من ثالث تجمعات
سكانٌة عرٌقة هً  :شتمة المركز و بها الدشرة – الكدٌة –السدرة – السوٌكات و تجمع الدروع و تجمع
سٌدي خلٌل
* الموقع و المساحة :
تقع بلدٌة شتمة فً الجهة الشرقٌة من عاصمة
الوالٌة بسكرة وهً اقرب بلدٌة لبسكرة متربعة على
مساحة تقدر بـ 110.03 :كمٌ 2حدها شماال البرانٌس
وشرقا بلدٌة مشونش وغربا والٌة بسكرة ومن
الجنوب دائرة سٌدي عقبة.
بهذه الخصائص الجغرافٌة و الموقع
االستراتٌجً الهام الذي تحتله جعلها قبلة للسكان .
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* التضارٌس و المناخ :
ٌتمٌز مناخ شتمة بعدة خصائص فرضتها عوامل طبٌعٌة هً:
 ارتفاع المنطقة بـ 122 :متر على مستوى سطح البحر. وقوعها جنوب شرق البالد و تباٌن المدى الحراري بٌن اللٌل و النهار ،فٌسودها مناخ شبه جافذي شتاء بارد و جاف و صٌف حار جاف.
ٌعهد تساقط األمطار نادرا بالمنطقة على مدار السنة إال أنها تستقبل كمٌة معتبرة فً فصل الخرٌف
خاصة فً شهر سبتمبر تتسبب غالبا فً انجراف التربة.
* عدد سكان وفق اإلحصائٌات األخٌرة :
ٌقدر عدد سكان بلدٌة شتمة حوالً  13670 :نسمة حسب التعداد السكانً لسنة  2008موزعة كاآلتً :
عدد السكان
8883
856
1896
551
1484
13670

نزع التجمع
التجمع الرئٌسً
شتمة القدٌمة
التجمع الثانوي الدروع
التجمع الثانوي سٌدي خلٌل
المناطق المبعثرة
المجموع :
* الثروات الباطنٌة و أهم المإسسات االقتصادٌة :

* نظرا للمٌزات التً تتمتع بها منطقة شتمة خاصة منها وفرة المٌاه المعدنٌة إذ بها منبع معدنً بقرٌة
الدروع استغل حالٌا من طرف مإسسة نقاوس إلنتاج قارورات المٌاه المعدنٌة  ،حٌث ٌعتبر من أهم
المإسسات االقتصادٌة المتواجدة بتراب بلدٌة شتمة

* المواقع و المعالم التارٌخٌة :
ٌوجد فً بلدٌّة شتمة كثٌر من المعالم القدٌمة ذات القٌمة األثرٌّة والتراثٌّة أو السٌّاحٌّة نذكر منها
على سبٌل المثال:
الحمام :وهناك من ٌسمٌه البرمة  ،وهو منبع ماء طبٌعً على شكل بئر واسع جدا بقطر أربعة أمتاروهو من المنابع
تقرٌباٌ ،نبع على سطح األرض منذ عشرات السنٌن وربّما ٌرجع إلى مئآت السنٌن
الرئٌسٌّة التً تسقى منها بساتٌن النخٌل بنظام ال ّدور.
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الرحى  :وهو عبارة عن مبنى صغٌر أسفل جبل وسط النخٌل  ،تم ّر بداخله الساقٌة منحدرة على شكلشالل  ،استغلت بشكل طاحونة مائٌّة لطحن الحبوب فً القرن الماضً  ،وهً تقع فً حًّ دار سوٌكً
العتٌق  ،ومن العامة من ٌقول أ ّنه كان بشتمة ع ّدة طاحونات مائٌّة مثلها ،إال أ ّنه لم ٌبق منها سوى هذه.
غار الطٌن :وهو غار فً شق بٌن جبلٌن تم ّر خالله طرٌق معبّدة ٌ ،سمّى هذا الغار غار الطٌن  ،ألنّالسّكان كانوا وال ٌزالون ٌستخرجون منه الطٌن ( الصلصال ) الذي ٌستعمل فً صناعة األوانً الفخارٌّة
 ،كما كان طلبة القرآن الكرٌم ٌستعملونه فً محو ألواحهم التً ٌكتبون علٌها آٌات القرآن الكرٌم.
البسانات  :والكلمة مشتقة من كلمة ( بسان ) الفرنسٌّة والتً تعنً الحوض وهً عبارة عن أحواضمائٌّة تصبّ فٌها الساقٌة الرئٌسٌّة  ،ثم تتفرع من تلك األحواض سواقً صغٌرة ،من خاللها ٌعرف ك ّل
صاحب بستان نصٌبه من الماء ،وذلك وفقا لمصطلحات ٌتداولونها بٌنهم
* النصب التذكارٌة :
 ٌوجد ببلدٌة شتمة مقام الشهٌد بساحة وسط المدٌنة.* قائمة شهداء الثورة التحرٌرٌة بالبلدٌة :
رقم

إسم و لقب الشهٌد

سنة اإلستشهاد

رقم

إسم و لقب الشهٌد

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

حٌوانً مكً
سقنً حواس
حٌوانً محمد
بشار أحمد
بوسلٌت مسعود
حسٌنً محمد
مزهود حفناوي
بوعبٌد محمد
سوٌسً بشٌر
عروسً الوردي
حمٌدي محمد
سبع مسعود
حفٌان دراجً
دائري صالح
زهانً السعٌد
سبع خالد
سبع السعٌد
سقنً مصطفى
نحوي محمد
حمٌدي علً

1956

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

حفٌان علً
زٌر بشٌر
بصٌري صادق
بلحً محمد
سبع أحمد
غرسة مصطفى
بن مالك لحسن
حمٌدي عبد الملٌك
مرابطً قدور
حسٌنً عبد الحمٌد
بلحً علً
بوبقٌرة الحاج
دروعً السعٌد
معنان بنور
كالش محمد
عروسً محمد
قصوري بولعراس
مٌمً عبد المجٌد
حمٌدي محمود
سوٌسً إبراهٌم

1957
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سنة اإلستشهاد

1958

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

سقنً قدور
عروسً محمد الصادق
عمرانً محمد
خالدي رابح
قصوري الطاهر
حسٌنً عبد الحفٌظ
حسٌنً مبروك
عروسً محمد
سوٌسً الصالح
عروسً بشٌر
شتوي أحمد
معنان عمار

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1959

الشهٌد :قدور سقنً
الشهٌد  :قندول محمد
المجاهد  :عروسً بوبكر
الشهٌد  :لطٌف محمد
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نواجً بوزٌد
حفٌان حواس
خالدي عبد هللا
علوي عبد الوهاب
لعمامرة عبد الرحمان
موٌسً الصالح
نطار عباس
طالبً مختار
زٌان عٌسى
قواند محمد
عروسً الطٌب

1960
1961

* أهم الزواٌا و المدارس القرآنٌة بالبلدٌة :
 مدرسة سٌدي أحمد بلقاسم شتمة* عدد المساجد العتٌقة و الحدٌثة:
ٌبلغ عدد المساجد ببلدٌة شتمة  08 :مساجد
الرقم

المسجد

الموقع

المالحظة

01

مسجد سٌدي مسعود

حً الدشرة شتمة

عتٌق

02

مسجد عمر بن الخطاب

مركز شتمة

حدٌث

03

مسجد أبً بكر الصدٌق

مركز شتمة

حدٌث

04

مسجد سٌدي أمحمد

مركز شتمة

حدٌث

05

مسجد التوحٌد

حً  500مسكن تساهمً شتمة

حدٌث

06

مسجد السوٌكات

حً السوٌكات شتمة

حدٌث

07

مسجد مصعب بن عمٌر

سٌدي خلٌل

حدٌث

08

مسجد الرحمة

الدروع

حدٌث

المسجد العتٌق سٌدي مسعود

مسجد عمر بن الخطاب
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* العادات و التقالٌد بالبلدٌة :
لألعراس فً شتمة نكهة خاصة زادتها
صبغتها التقلٌدٌة عراقة و أصالة اذ تقام أعراس
زفاف لمدة اسبوع تحٌٌها موسٌقى و أغانً محلٌة و
تقدم للضٌوف خاللها اكالت عدٌدة ٌترأسها الكسكسً
و الشخشوخة المعدة بالخضروات و لحم الغنم.
شخشوخة

كما تعرف بلدٌة شتمة بؤطباقها و اكالتها
التقلٌدٌة منها  :الكسكسً ( البربوشة )  -الشخشوخة
– دشٌشة فرٌك -دشٌشة مرمز – الباطوط – العٌش
– بومفور – الرفٌس – الغراٌف – دوبارة فول –
دوبارة حمص – شخشوخة محكوك – بومهراس –
رفٌس – رفٌس تونسً
دشٌشة مرمز

دشٌشة فرٌك

باطوط

بومفور

عٌش
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محجوبة

دوبارة

* الصناعات و الحرف التقلٌدٌة البلدٌة :
تعتبر بلدٌة شتمة رئٌسة فً مٌدان الصناعات التقلٌدٌة منحها هذه الصدارة غنى البٌئة بمختلف
المواد األولٌة حٌث تعتبر النخلة المورد األساسً للصناعات الحرفٌة التً تعرفها المنطقة و من بٌن
الصناعات المعروفة هً  :المظلة – قفة السعف – المنشة ( المروحة ) – الحسٌرة – السدة من الجرٌد و
من التمور ٌستخر مادة الرب و خل التمر و من نواة التمر ٌستخدم فً القهوة و كما ٌشكل اللباس التقلٌدي
الشتمً و طرٌقة ارتدائه مرآة عاكسة للمجتمع و تطوره عبر األزمنة حٌث تنتشر لدى اغلب سكان شتمة
خاصة خٌاطة القشابٌة و البرنوس المتنوعة االستعماالت فً مختلف المناسبات تعبر أشكالها ألوانها و
تقنٌات انجازها عن زمن مضى تعكس صدى عمل إبداعً و ابتكار فنً فائق  ،فمجرد التمعن فً اللباس
من حٌث قماشه طرزه و طرٌقة ارتدائه تستخلص مباشرة تقالٌد المجتمع الشتمً و قٌمه و هوٌته الضاربة
بعمقها فً صلب التارٌخ .

الطبق

القفة

عمً أحمد سبع حرفً فً صناعة السعف

* المواسم الدٌنٌة و الثقافٌة :
االحتفاالت باألعٌاد الدٌنٌة تختلف من مكان إلى أخر فٌوم عاشوراء المعروف بإخراج الزكاة و
و فً
توزٌعها على مستحقٌها ٌؤخد سبغة طرٌفة فً شتمة اال أنها مفٌدة و محافظة على كرامة الفقٌر
سهرة هذا الٌوم ٌقوم بعض من الفتٌة باإلحتفال بشاٌب عاشورة بحٌث ٌقومون بتقمص شخصٌات منها
القاضً و مراٌمة و هً إمرأة و األسد و قط اللٌف ثم ٌقمون بالتنقل بٌن األحٌاء فً جو بهٌج تنشطه
نغمات المزود و العاب بهلوانٌة عند مرور هذه القافلة عبر المنازل تقوم مجموعة من الرجال بجمع
الصدقات من دراهم و تمور لتوزٌعها على المحتاجٌن  ،كما كانت تقام سابقا بمنطقة الدشرة تظاهرة
إجتماعٌة تضامنٌة تعرف بزردة المشماشة حٌث تقوم النسوة بإعداد الطعام و توزٌعه .
* أهم التظاهرات الرٌاضٌة و الثقافٌة :
تمتلك بلدٌة شتمة نادي كرة قدم للهواة و بحكم قرب بلدٌتنا لمقر مدٌنة بسكرة ٌقومون شباب شتمة
بتشجٌع النادي األول للوالٌة اتحاد بسكرة الذي ٌلعب فً المحترف الثانً والذي تؤهل مرة إلى القسم
األول -المحترف األول حالٌا و للعلم بؤن هناك الكثٌر من أبناء البلدٌة ٌلعبون ضمن هذا الفرٌق.
لكن غالبا ما تقام العاب رٌاضٌة وبطوالت وحتى مقابالت ودٌة اي بٌن
إلى البلدٌات األخرى نذكر منها فرق بلدٌة بسكرة و بلدٌات الوالٌة .

األحٌاء مما ٌجعلهم قبلة

كما تمتلك بلدٌة شتمة فرٌق لكرة الطائرة لذوي اإلحتٌاجات الخاصة و فرٌق الكارتٌه و فرٌق الكرة
الحدٌدة .
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* الجمعٌات الناشطة بالبلدٌة :
رقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

تسمٌة الجمعٌة
النادي الرٌاضً للهواة شباب شتمة
جمعٌة حً المستقبل سٌدي خلٌل
جمعٌة الواحة الخضراء سٌدي خلٌل
جمعٌة مسجد التوحٌد  500مسكن تساهمً شتمة
جمعٌة النادي الرٌاضً للهواة جمعٌة امل شتمة JAC
جمعٌة اإلتحاد الرٌاضً للقدماء شتمة CSA-AV CHETMA
جمعٌة فالحٌن األمل شتمة
النادي الرٌاضً للهواة ترجً بلدٌة شتمة
الجمعٌة الدٌنٌة لمسجد الغفران
جمعٌة أولٌاء التالمٌذ ثانوٌة شتمة
جمعٌة الترقٌة الثقافٌة و الرٌاضٌة
الجمعٌة الدٌنٌة لمسجد عمر بن الخطاب شتمة
الجمعٌة الدٌنٌة لمسجد علً بن ابً طالب شتمة
جمعٌة أولٌاء التالمٌذ متوسطة عروسً محمد الصادق شتمة
جمعٌة قرٌة الدروع للفالحة و حماٌة الواحة
جمعٌة السعفة الذهبٌة لصناعة التقلٌدٌة
جمعٌة الرسالة الثقافٌة
جمعٌة قدماء العبً متوسطة محمد بن عباس قواد شتمة
جمعٌة كنوز شتمة لتراث و السٌاحة
جمعٌة مسجد أبً بكر الصدٌق شتمة
النادي الرٌاضً للهواة لذوي اإلحتٌاجات الخاصة أجٌال المستقبل
شتمة
الجمعٌة الثقافٌة اإلقامة الجامعٌة شتمة 05
النادي الرٌاضً للهواة اإلقامة الجامعٌة شتمة 05
الجمعٌة الثقافٌة اإلقامة الجامعٌة شتمة 04
النادي الرٌاضً للهواة اإلقامة الجامعٌة شتمة 04
الجمعٌة الثقافٌة اإلقامة الجامعٌة شتمة 03
النادي الرٌاضً الهاوي المتعدد الرٌاضات لإلقامة الجامعٌة شتمة 03
الجمعٌة الثقافٌة اإلقامة الجامعٌة شتمة 01
النادي الرٌاضً الهاوي الشباب الرٌاضً سٌدي خلٌل
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النشاط
رٌاضً
ثقافً
ثقافً
دٌنً
رٌاضً
رٌاضً
فالحً
رٌاضً
دٌنً
تربوي
ثقافً
دٌنً
دٌنً
تربوي
تربوي
تربوي
ثقافً
رٌاضً
ثقافً
دٌنً
رٌاضً
ثقافً
رٌاضً
ثقافً
رٌاضً
ثقافً
رٌاضً
ثقافً
رٌاضً

* السٌاحـــــة :
تتمٌز بلدٌة شتمة بطابعها السٌاحً حٌث تتوفر على نواة قدٌمة (الدشرة) و التً تعتبر من اقدم
المجمعات السكنٌة عبارة عن قصور شٌدت بهندسة معمارٌة ذات تحفة عالٌة من مادة الحجر و الطٌن تقع
وسط واحات النخٌل و بساتٌن األشجار المثمرة المعروفة بنوعٌة ثمارها الجٌدة مثل الرمان و التٌن ٌمر
بها العدٌد من السواقً و المجاري المائٌة على شكل مسار توجد به عدة طاحونات تعمل بواسطة
المصارف المائٌة ،كما توجد بها بما ٌسمى (الجماعة) و هو عبارة عن مركز المدٌنة التجاري سابقا.أٌن
كان ٌتم التبادل التجاري بٌن منطقة االوراس و منطقة الزٌبان هذه النواة الخالبة معروفة بطابعها
السٌنٌمائً ابن تم تصوٌر العدٌد من األفالم الجزائرٌة نذكر عن سبٌل المثال فٌلم حٌزٌة و فٌلم كرنفال فً
دشرة

النواة القدٌمة ( الدشرة ) شتمة

سقٌفة الدشرة شتمة

ساحة الجماعة شتمة

الساقٌة شتمة
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رقم
01
02
03
04
05

االدارة العمومٌة
مقر بلدٌة شتمة الجدٌد
مقر مصلحة التنظٌم و الشإون العامة و الحالة المدنٌة
الفرع اإلداري بالدروع
الفرع اإلداري سٌدي خلٌل
خزٌنة مابٌن البلدٌات شتمة

االختصاص
خدمة عمومٌة
خدمة عمومٌة
خدمة عمومٌة
خدمة عمومٌة
مإسسة مالٌة

المالحظة
المصلحة البٌومترٌة

المصلحة البٌومترٌة

* المنشؤت التعلٌمٌة
 الثانوٌة :التسمٌة
رقم
 01ثانوٌة المجاهد مودع الهاشمً شتمة
 -المتوسطات :

المالحظة

التسمٌة
رقم
 01متوسطة الشهٌد عروسً محمد الصادق شتمة
 02متوسطة الشهٌد قواند محمد بن عباس شتمة
 03متوسطة المجاهد احمد رمٌضٌنً الدروع

المالحظة

11

 المدارس اإلبتدائٌة :المالحظة

رقم

التسمٌة

01

إبتدائٌة الشهٌد نحوي محمد شتمة

02

إبتدائٌة الشهٌد طالبً مختار شتمة

03

إبتدائٌة الشهٌد عباس نطار شتمة

04

إبتدائٌة الشهٌد الزٌر بشٌر الدروع

05

إبتدائٌة الشهٌد المجاهد لمكاك عزوز الدروع

06

إبتدائٌة الشهٌد سقنً قدور شتمة

07

إبتدائٌة الشهٌد سبع مسعود سٌدي خلٌل
كما ٌوجد ببلدٌة شتمة قطب جامعً و ستة ( )06إقامات تابعة لجامعة محمد خٌضر بسكرة

القطب الجامعً شتمة
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* المنشؤت الرٌاضٌة و الثقافٌة .
المنشؤت الرٌاضٌة :المالحظة

المنشؤة
رقم
 01ملعب الشهٌد العٌدي حامد شتمة
 02المركب الجواري الشهٌد مزٌانً محمد شتمة
 03ساحة لعب الحً التطوري شتمة
 04ساحة لعب بحً السوٌكات
 05ساحة لعب بحً السدرة
 06ساحة لعب بالدروع
 07ساحة لعب بسٌدي خلٌل
المنشؤت الثقافٌة :رقم
01
02
03
04

المالحظة
شتمة مركز
شتمة مركز
الدروع
سٌدي خلٌل

المنشؤة
مكتبـــة
دار شباب
مركز ثقافً
مركز ثقافً

دار الشباب شتمة
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المنشؤت الصحٌة :رقم

المنشؤة

المالحظة

الموقع

 01مجمع صحً

شتمة مركز

قطاع عام

 02قاعة عالج

شتمة مركز

قطاع عام

 03قاعة عالج

الحً التطوري شتمة

قطاع عام

 04قاعة عالج

حً السدرة

قطاع عام

 05قاعة عالج

الدروع

قطاع عام

 06قاعة عالج

سٌدي خلٌل

قطاع عام

 07عٌادة عاقلً ناصر للطب العام

شتمة

خاصة

 08عٌادة غشام ألمراض النساء

شتمة

خاصة

 09عٌادة لطب و جراحة األسنان

شتمة

خاصة

مجمع صحً شتمة
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قاعة عالج شتمة مركز

 منشآت البرٌد و المواصالت :رقم
01
02
03

الموقع
شتمة مركز
الدروع
سٌدي خلٌل

المنشؤة
مكتب برٌد
مكتب برٌد
مكتب برٌد

المالحظة

 األسواق التجارٌة :رقم
 01سوق مغطاة

الموقع
شتمة مركز

المنشؤة

المالحظة

* التشكٌلة السٌاسٌة للمجلس الشعبً البلدي :
رقم
01
02
03
04
05
06
07
08

اإلسم و اللقب
محمد سوٌكً
عبد الناصر أفرن
مسعود مودع
عبد القادر سبع
محمد بن مشٌش
عبد هللا لعمامرة
سمٌر عروسً
لزهر درٌدي

الحزب
التجمع الوطنً
الدٌمقراطً

حركة النهظة
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رقم
09
10
11
12
13
14
15

اإلسم و اللقب
ابراهٌم ساعو
مسعود محداد
طارق خوالد
حسٌن لمكاك
عبد الرحٌم منصري
حسٌن العاٌدي
محمد الشرٌف مودع

الحزب

جبهة المستقبل

* الهٌئة التنفٌذٌة للمجلس الشعبً البلدي :
اإلسم و اللقب
محمد سوٌكً
سمٌر عروسً
لزهر درٌدي
عبد الناصر أفرن
مسعود مودع
عبد القادر سبع
محمد بن مشٌش
عبد هللا لعمامرة

الوظٌفة
رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
مندوب خاص بالفرع اإلداري سٌدي خلٌل
مندوب خاص بالفرع اإلداري الدروع
مندوب خاص بالفرع اإلداري شتمة

المستوى التعلٌمً
ثانوي
شهادة الدراسات التطبٌقٌة الجامعٌة
جامعً
الرابعة متوسط
الرابعة متوسط
السابعة إبتدائً
ثانوي
ثانوي

* مكاتب األحزاب السٌاسٌة :
الرقم
01
02

إسم الحزب
مكتب حزب جبهة التحرٌر الوطنً
مكتب حزب التجمع الدٌمقراطً

أرقام الهواتف
033.50.14.36
033.50.14.86

الموقع
قسمة شتمة
شتمة

الفاكس بالبلدٌة

الروابط اإللكترونٌة

033.50.14.37

chetma.apc07@gmail.com
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