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 تقديم

 حسني بوكرزازة و نادية مساسي بقلم
 قروجي-صورية مولوجي ترجمة

 

ٌتوزع المجال الجغرافً فً الجبال بشكل متفاوت ال ٌتوافق مع طبٌعة الموارد 

لعبت بعض العوامل دورا فً اختٌار  السكانٌة. إذالموجودة فً الوسط و نسبة الكثافة 

االستقرار بأماكن اعتبرت و لفترة طوٌلة مجرد مأوى، حٌث أقام السكان أشكاال 

 لإلعمار المجالً مثلت فٌها حركٌة الهجرة عنصرا دٌنامٌا.

عنصرا فعاال قد صمدت الجبال لوقت طوٌل من أجل االستمرار فً البقاء لكونها ل

"المنفى" و ذلك  ٌشوااعكما عرفت كٌف تستفٌد من تجارب الذٌن  فً االقتصاد الوطنً،

و جعلها تتماشى مع الثقافة المحلٌة. إن نظرتنا للجبال المغاربٌة باستٌراد نماذج للسكن 

هً نظرة متباٌنة، فمن جهة، هً محملة باإلعجاب حٌال دٌمومة خاصٌتها المعٌشٌة، و 

الممارسة علٌها هً ضغوطات ثقٌلة  من جهة أخرى، تشوبها الحٌرة كون الضغوطات

 هذا التباٌن.تترجم الحمل، و المقاالت الصادرة فً هذا العدد 

أن عالقة اإلنسان بالجبال هً عالقة ذات أشكال متنوعة تعبر عن  كوت ٌرى مارك

من اإلشارة أن ما ٌمٌز  أشكال االستقرار و التهٌئة و االستصالح المتنوعة. و ال بد  

الجبال فً البالد المغاربٌة هً المنحدرات أكثر من المرتفعات. و قد  الجبال بما فٌها

تكون تلك المنحدرات مستصلحة أو غٌر ذلك من قبل المجتمعات المحلٌة إذ ٌغرسون 

، مفضلٌن  بذلك الفالحة أو تربٌة األنعام، جار وٌقٌمون علٌها مدرجات زراعٌةبها األش

 ً شكل قرى كبٌرة أو منازل متفرقة.و ٌنظمونها ف و ٌبنون بها أٌضا سكناتهم 

فحسب هذا المؤلف لٌس ثمة نموذج فرٌد للجبال المغاربٌة بل ثالثة نماذج.  كما 

جعلت  من العوامل األخرى التً هما من جهة أخرى، أن االنغالق أو التهمٌش،ٌالحظ 

الجبال مجاال ثانوٌا. و فً الوقت ذاته ٌشٌر إلى أن عددا من هذه الجبال تمثل، من الٌوم 

 فً الكثٌر من األحٌان، مكانا دٌنامٌا ذا أهمٌة بالغة.

 أورمو و سارج بيتنجر و بالحدٌث عن الجبال األوروبٌة المتوسطة، فإن لوسً

رة إلى أن خصوصٌة ٌذكران بالطرٌقة التً تطرح بها مسألة المجاالت الجبلٌة مع اإلشا

 األوروبٌة. ٌر معترف بها كما هً فً السٌاساتهذه األقالٌم غ
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هذا النموذج األخٌر من الجبال ٌعانً من التصورات السابقة والسلبٌة حتى وإن كان 

وحامل لهوٌة إقلٌمٌة االت توفر إمكانات هائلة للتطور، هذا النموذج ٌحٌل أحٌانا إلى مج

من شرح و تفسٌر وضعٌة االنحطاط التً تعرفها الجبال،  معٌنة. لهذا السبب ال بد  

و تعد  الجبال المتوسطة، حسب المؤلفٌن، موضوع  .ال مناص منهابوصفها وضعٌة 

إذ تشكل لدٌهم حقال واسعا  ،دراسة جغرافٌة لم تلق االهتمام إال من قبل قلة من الباحثٌن

فالصعوبة تكمن فً تعرٌف الموضوع و فً رجحان  إذا ٌمكن االستثمار فٌه علمٌا.

  ل.قضاٌا المتعلقة بالتمث  ال

وبشكل كبٌر بالخطاب و  ،من منطلق هذه الرؤٌة ،مرتبطكل الجبال المتوسطة إن تش  

 الفعل السٌاسً، ذلك أن الهدف ٌكمن فً تسهٌل ادماجها االقلٌمً.

إطار هذا الواقع  فً أشرارد و صابرٌنة بوكرزازة ٌنخرط موضوع دراسة حسنً

الجغرافً الحالً الذي ٌعتبر الترابط بٌن الفضاء/ الزمن أكثر أهمٌة من األقالٌم التً 

ٌعٌش فٌها المواطنون. فعملٌة تحلٌل وضعٌة النقل مثال تسمح بالكشف عن التمركز 

القوي حول مدن تتمٌز بحركٌة سكان ذوي مستوى تعلٌمً عال. ٌمٌز المؤلفان بٌن 

حدتها االقلٌم ٌومٌا، و هً هٌمنة تزٌد من   هٌمنةفة للحركٌة التً تترجم مستوٌات مختل

كما ٌكشف المؤلفان عن شكل جدٌد للفوارق المرتبطة وفرة النقل الجماعً الخفٌف. 

 بالتفاوت فً االستفادة من وسائل النقل بسبب تكالٌفها الباهظة.

عبد المالك صٌاد، تقترح هجرة" الذي طوره للانطالقا من مفهوم "األعمار الثالثة 

و علٌه،    .بناء المنازللنماذج  اعتمادا علىفرضٌة التصنٌف المجالً  مساسي نادٌة

مبنً على شكل سجل معماري فرٌد من نوعه، و وغلٌس -أثفإن المجال الخاص بقرٌة 

إنه ٌمنحنا، فً شكل سجل معماري جدٌد، ثالثة  النموذج التقلٌدي.ب ال ٌرتبط نهائٌا

 و بنٌة الفضاء الداخلً.      لمنازل المختلفة على مستوى الحجم المعماري نماذج ل

تقترض المؤلفة عن عبد المالك صٌاد المصطلحٌة، فتدعو هذه المنازل ب منزل" العمر 

األول"، ومنزل " العمر الثانً" و منزل "العمر الثالث". و هكذا، فإن النماذج الثالثة 

للمنازل الموجودة تتوافق مع األعمار الثالثة للهجرة و تبدو و كأنها االنعكاس المعماري 

االجتماعً االتً ٌعٌشها األث وغلٌس، وٌبقى المنزل واجهة هذه لسٌرورة  التحول 

المفاوضات الجارٌة بغرض تطوٌر المجتمع، و التً تتسم على المستوى البنٌوي برحٌل 

 .قواها المنتعشة

ٌتحدث عن  بوشارب أما فٌما ٌخص تارٌخ سلسلة جبال األوراس، فإن عبد الوهاب

ٌصف المؤلف فً  ة أو السٌاسٌة المتباٌنة. إذٌدٌولوجٌالقناعات األنثروبولوجٌة، األ

دراسته استراتٌجٌة تأطٌر هذه السلسلة الجبلٌة و كذلك االهتمام الذي تالقٌه ممتلكات 
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هً إحدى العوامل المؤسسة التً تترجم وضع ساللة إقلٌمٌة و إدارٌة  نٌةفالمد  االقلٌم. 

. منحت التهٌئة الحضرٌة مضبوطة من أجل تأطٌر القبائل و التحكم فً  مجال حركٌتها

و المربٌن فرصة القٌام بالمبادالت فٌما     و الرٌفٌة و تلك الخاصة بالري للمزارعٌن 

فالنماذج الرومانٌة فً البناء هً عدٌدة و متنوعة فً شمال إفرٌقٌا كما ٌشٌر  ،بٌنهم

 الكاتب إلى ذلك. 

و البشرٌة المتمثلة  كما ٌالحظ أٌضا أن فكرة تهمٌش و عزلة هذه الوحدة الجغرافٌة

غٌر مقبولة. فاألوراس لٌست كتلة خرساء تبعث على االنبهار من  هً فكرة فً الجبل

من قوة  رقات التً تعبر ودٌانهالطخالل وضعها البدائً و إنما إقلٌم زادته شبكة  

 العالقات التً تربط سلسلة جباله بسهول الشمال و واحات الجنوب.

و المتمثلة  المتنوعةفرٌقٌا بوصفها مجتمعاً ٌتمٌز ببٌئاته إ زانز-فيني/جوهر جاكٌقدم 

و األصل  فً أربعة هً : المدٌنة، الجبل، السهوب و الصحراء باإلضافة إلى الواحات

العرب. إنه ٌتساءل حول الطرٌقة التً استطاعت من  والسكانً نفسه، أي األمازٌغ 

و ٌشٌر إلى أنها إما ذات كثافة سكانٌة مرتفعة أو  اجذاب اخاللها الجبال أن تكون وسط

توفر على المٌاه أكثر من السهول و هً بذلك توفر تذات جو  أقل قساوة، ومنخفضة، 

 أمن غدائً حقٌقً بالرغم من ندرة أراضٌها المنبسطة.

  ٌ و أهمٌة    انطالقا من اشكالٌة تدور حول المجتمعات الجبلٌة، تعددٌة ن الكاتب ٌب

ف فً السالسل الجبلٌة المغاربٌة من خالل مثال الرٌف الغربً، بالد القبائل و المعار

الكتاب بفكرة أن الجبال، فً افرٌقٌا الشمالٌة، تبدو فً  . وٌختمجبل نفوسة الطرابلسً

  ال ٌمكن التنكر لها.أغلب الحاالت وسطا مرغوبا فٌه و مكانا لدٌنامٌة 

ودة فً األقالٌم الجبلٌة، خاصة فً بالد تلعب الزواٌا الموج ضمن السٌاق نفسهو 

فً مقالها  نايبرق فاطمة نً، معرفً و اجتماعً، حٌث تحدثناالقبائل، دورا ثالثٌا: دٌ

عائلة بن علً  التً كانت تخدمهاعن جانب ٌكاد ٌكون مجهوال فً حٌاة زاوٌة ش الطة 

خالل النساء  شرٌف و التً استطاعت فً فترة عسٌرة من تارٌخها، القٌام بمهامها من

 المسخرات التً كان ٌعتقد أنهن أقل درجة من أسٌادهن.

لقد كن  ٌحتكمن على علم ٌسمح لهن بالقٌام بمهام و من ثمة ٌقمن بلعب أدوار على 

مستوٌٌن و ذلك بوصفهن ٌمتلكن المعرفة و ٌحتكمن إلى العاطفة من أجل استعباد الغٌر. 

خطاب الفاعلٌن المستعبدٌن الذي ٌصف المؤسسة من الداخل، توضح  من منطلق و

 .عبودٌة األفرادالمؤلفة التعاٌش الموجود بٌن الدٌنً و

فً األخٌر، نشٌر إلى أن المقاالت المتضمنة فً هذا الملف تفتح، بال أدنى رٌب، 

 آفاقا جدٌدة للبحث حول هذا الموضوع الهام.


