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 اجلبال التلية الشرقية : مقاربة أحادية جملال حملي

**بوشابةمؾدمايؿقدومسم*بوطرزازةمحلين
م 

 مقدمة 

مظهمسالضةمباٌؽان اجملالماحملؾيمػو ،مومخاصةمعامؼؿعؾقمباظؾعدماحملؾيم"عا
ماٌؽانم مػو ماحملؾي ماجملال ماالضؿصادؼة". مو ماظلقادقة مو ماالجؿؿاسقة ظؾؿلائل

م."أؼنم؟"م: غراسي،مومػوماظذيميجق مسؾىماظلمالاألداديمظؾؿفالماى
مم–إنماٌؽانمحيؿلم مرعزؼا،مم-عؾدئقا م"بعدا مو مدالظة مإسطائه مو مظؿعرؼػه ازلا

ماٌع مظؾؿفال مداخؾقا ماغلفاعا مإضؾقؿقةمش"قؼذلجم متؽوؼن مسي ماظؿلؿقة متلاػم مو .
مزعن" مذبال، م"ذبؿؿع، م: ماظؾعد مثالثي مغظام مسن ماظؿؿؾكمتـفم مإدي متمدي مممممممو

موماظشعورمباالغؿؿاءمإديمذياسةمعا.
م–شاظؾامعامؼؽونماٌؽانمععؿورا،مومالمميؽنمتصورهمشرلمذظك،مصاظؿعؿرلمػومأوالم

سيمم-ؼعدلمسنماالغلفاممومارتؾاطماىؿاسةمباإلضؾقم،موممتقزػاممذيععرصةماٌؽانماظ

                                                                                                                                   
*

مضلـطقـةم-طؾقةمسؾومماألرضموماىغراصقاموماظؿفقؽةم.مجاععةمعـؿوري أدؿاذمرباضر -
**

مضلـطقـةم-قاموماظؿفقؽةم.مجاععةمعـؿوريأدؿاذمعلاسدمطؾقةمسؾومماألرضموماىغراص- 
1
-Brunet, Roger : Les mots de la géographie. Dictionnaire critique.- Paris, 

Editions Reclus-la Documentation Française, 1993. 
2
-Monnet, Jérôme : La symbolique des lieux : pour une géographie des relations 

entre espace, pouvoir et identité.- Article publié dans la revue électronique 

CYBERGEO. 
3
-Raffestin, Claude : Pour une géographie du pouvoir.- Paris, Edition LITEC, 

1980. 
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مغػل م:م–مهاظوضت مخارجه ماٌوجودة ماىؿاسات مباظـلؾةممسن متعين ماٌعرصة و
م.ظؾؿققط"ميوماألصرادماأُلظػةمععماٌؽان،مومتشفدمشلمم"بندراكمحّلمظؾفؿاسات

إنمردمماإلضؾقممسيماجملؿؿعاتماظؾشرؼةمسؿؾقةمتعدلمسنماالعؿالك،مومأثرماظلؾطةم
مو م. مععني مغطاق مععؾوعةممسي مؼعؿدل ماىؿاسات مررف معن معلؿعؿل مطلدؾوب ايد

ضةمععماألرض،مطؿاماٌؽونماألداديمظؾعالمغػلهمتفقؽلماإلضؾقم،مومػومسيماظوضت
ؼؿضؿنماغلفاعامداخؾقامظؾفؿاسة،موسالضاتمأضوىمععماألعاطنماظداخؾقةمأطـرمعـفام

م،"ماآلنمذاتهععماألعاطنماًارجقة،مصايدمإذنمؼعينمعػفوعيماظضمموماظطردمسيم
موماظطردمػومعامؼوجدمخارجمايدودمومميؽنمإبراممسالضاتمععهم".

ماأل مو ماألذكاص معع مسالضات مسي ماظدخول محدود""إن مردم مؼعين مممممممم،ذقاء
متؾادالتم ماظلؾطة،متمدسمصقفا مػيمغطاضاتممماردة ماظـطاضاتماٌعرصةمحبدود و

موسالضاتمداخؾقةمومخارجقةم)اجؿؿاسقة،ماضؿصادؼة،مدقادقة...(.
إذامطانماجملالماحملؾيمؼعدلمسنمذبؿوسةماظعالضاتماظلؽاغقةمععماٌؽان،مصنغهم

معداهم؟مومػومسيماظواضع،مؼطرحمعللظةماٌؼقاس:معامحفؿهم؟م عامعلاحؿهم؟مومعا
ؼعدلمسنمعلؿوؼاتمزبؿؾػة،معنماإلضؾقممإديماٌزمدرع،مإديمايي؛مومعنماظؼؾقؾةمإديم
اظػرضةمإديماظدوار،مبقـؿامظوماسؿدلغاهمطوحدةمحقاةمومسؿلمومسالضاتم"عـلماإلضؾقمم

،مومػوماظصغرل"مصفوماٌدىماظذيم"مميؽنمسؾورهمخاللمؼوممعشقامسؾىماألضدام"م
م.شمؼوعقاقذبالمأظقفمعع

اًؾقةماألوظقةمظؾـقةمعؿلؾلؾة،مومغلخمذباظيمم–حؿؿامم–اجملالماحملؾيمػوم
عؿؽونمعنمأعاطنمعؾؿقؿةمومأخرىمعـػؽة،مصاالعؿالءاتمػيماٌلاحاتماظيتمتدلزم
ماٌشؿةمعـالم ماإلغؿاج،مو ماظعالضاتمو مو ماظؿضاعنمومتؼاربمأعاطنمايقاة مضوة صقفا

ما مأعا مظذظك، مصفيمحي ماألرراف، مو مايدود ماواه مسي ماٌؿؿدة مو ماٌـػؽة ألعاطن
مذباالتماغؿؼاظقةمؼضعفمصقفاماإلحلاسمباالغؿؿاءماىؿاسيم.

                                                                                                                                   
4
-Kayser, Bernard : La renaissance rurale. Sociologie des campagnes du monde 

occidental.- Paris, Editions Armand Colin, 1990. 

 
5

-Raffestin, Claude : Pour une géographie… 
6
-Brunet, Roger : Les mots… 

7
-Gumuchian, Hervé : Représentations et aménagement du territoire.- Paris, 

Editions ANTHROPOS, 1991. 



 0220 أبريل - جانفي 16إنسانيات عدد 

 01 

ممؼعرفماجملالمسيماىزائرممبؼاؼقسمزبؿؾػةمحل ماالرتػاعمومدوائرماظعرض،
ومإذامطانمُؼعرفمسيماألوادطماىؾؾقةمعنمخاللماالعؿدادماظذيمميؽنمسؾورهمعشقام

ماأل ماظؾصرمسؾى مؼغطقه معا مبؽل ماظلفول مسي مُؼعرف مصنغه مواحد، مؼوم مخالل مممممممضدام
مطانماجملالماحملؾيمؼؿؽونمسيماٌـارقماظشؿاظقةمعنمحؾؽةم ومحيدهماألصق،مومإذا

مصغرلة،مصػيماٌـارقماىـوبقةمؼؿغرلماٌؼقاسمومؼصؾحماظـلقجموادعا.
،مومطانماظـلقجمضؾلماالحؿاللمطانماظؿـظقمماظؼؾؾيمؼذلجمموجودمدؾطةمربؾقة

معؿفاغلة مبشرؼة مجملؿؿعات ماظلؽان ماغؿؿاء متعؽس محؼقؼقة مخالؼا مميـل ممممماظؼؾؾي
م.ومعؿؿلؽةمباإلضؾقم

م مأن ماألصؾي،مشرل ماإلضؾقؿي ماظـظام مطلر مو ماظؼدمية، مايدود مربا مممماالدؿعؿار
مميـالنم ماظؾؾدؼة مو ماظدوار مصقه مأصؾح مزبؿؾػة ممبلؿوؼات مجدؼدا مغلقفا مصرض و

مؾيمالغؿؿاءمترابيمجدؼدم.اٌلؿوىماحمل
ماىؿاساتممو ماٌؿقز،و ماإلضؾقؿي ماظػاسل مػي ماظدوظة مأصؾقت ماالدؿؼالل عـذ

م.احملؾقةمتـوبمسـفام"برضابةمأحلن"
بنيماظوالؼةموماظؾؾدؼةمؼصع مايدؼثمسنمايقاةماحملؾقةماظيتمؼعدلمسـفامعنم

ماظؼؾؾي، مظؾؿفؿؿع ماظؿؼؾقدؼة ماظلؾطة ممخالل مال ماظذي مؼو مسي مضائؿا بعضمزال
م.اجملؿؿعاتماحملؾقةماظرؼػقةمومخاصةماىؾؾقةماظؿؾقة،مطاظواضعةمسلالمعقؾةم

 جمال ذو ميل ذديد . 1

                                                                                                                                   
8
-Boukerzaza, Hosni : L’espace local en Algérie : de la tribu à la wilaya.- In 

Géographie et Développement, Revue de l’association des géographes tunisiens, 

n°15-16, Janvier 1999. 
9
-Raffestin, Claude : Pour une géographie… 

10
-Ce qui suit est principalement tiré d’un travail de recherche dur « Ruralité et 

territorialité dans l’Algérie du nord-est », Boukerzaza, H. et Boughaba, A. 

(1996-1998). 

Voir également : Crises, adaptations et mutation dans un espace rural 

montagnard algérien.- Communication présentée par Boukerzaza, H. au colloque 

« Dynamique rurale, environnement et stratégies spatiales » organisé par l’UMR 

5045 « Mutations du territoire en Europe », 13 et 14 septembre 2001 (Actes 

publiés). 
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مبفام مؼصطدم ماظيت مايؼقؼة مػذه مو ماظوسرة، مبؿضارؼله ماىؾؾي ماظودط ُؼعرف
اظلّؽانمسيمتـؼالتفمماظقوعقة،متدلزماًاصقةماألدادقةمظؾفؾلموماٌؿؿـؾةمسيموزئةم

ودؼةم.مشاظؾامعامؼؿطؾ ماالغؿؼالمعنمعؽانمآلخرمظػةمروؼؾة،ماجملالموماسبصارماأل
متػوقم –622ممتظلمضؿنمعـطؼةماىؾالماٌؿودطةم)1022ومرشممأنمأساظيماظؼؿم

ممذرؼطامضقؼام022(،مومهؿلماألراضيماٌـكػضةماٌؿواجدةمهتمعلؿوىمم1222
دؼدةمتمطدمممؿدامععماظواد،مومظؽنمرشمماالرتػاساتماٌؿودطة،مصننماالسبداراتماظش

ماٌرتػعةمعشؽؾةمادؿعؿالماظذلبةمومصرفماٌقاهمسيمماٌقزةماىؾؾقة، ومتطرحمغلؾفا
ماألوداطمحقثمؼظلمسدممادؿؼرارماٌـقدراتمسائؼامضوؼا.

ععظمماجملالمومػذاماظـوعمم%10بصػةمساعة،متغطيماالسبداراتماظيتمتػوقموم
ةموماظرسيمايرمسيمإاّلماألذفارماٌطرؼم–طـشاطمزراسيم–عنماألراضيمالمؼؿقؿلم

ماىّرار مخاصة مو ماحملراث مو ماٌعزق ماألحراش، مو مُؼػّضلمم،اظغابات مال أدوات
مسيم مادؿكداعفا مميؽن ماظيت ماألراضي مو ماٌزروسة؛ ماٌصار  مسي مإاّل ادؿعؿاشلا
م)بعضم مضقق مذرؼط مسي مربصورة م( مزراسقة مآالت مو مدؼي م) ماظؽـقػة اظزراسات

ما ممتارس مو ماظواد، معع ماألعؿار(ممؿد ماظلطوحمسشرات مسؾى ماٌعاذقة ظزراسات
ماظطؾوشراصقةموماٌلاحاتماظضقؼةمضعقػةماالسبدارموماٌـؿشرةمػـامومػـاك.

غؿفتمسنماظؼاسدةماىقوظوجقةمتربةمصؼرلةمممقزةمبلراضيمػّشةمذاتمحلادقةم
مذدؼدةمظؾؿعرؼةمومععّرضةمظعؿؾّقةماظغلل.

عمم/ماظلـة(م1222م>اٌـاخماٌؿّقزمبؿلاضطمععؿدلمومسـقفمخاصةمسؾىماظؼؿمم)
ماظـؾاتيمظؾؿدػورم مؼؿعّرضماظغطاء ماٌـقدرات،مطؿا متدػور مسي ؼشؽلمساعالمعلاػؿا
مسيم مخاصة مايرائق( مو ماٌػرران ماظرسي مو م)االدؿغالل ماظؾشرؼة ماظؿّدخالت بلؾ 

ماألحراشمومشاباتماظؾّؾوط.

 ال ذو ععم ر ثيي،  رري  و أييلجم.2

ظقة،مغاوةمسنماظزؼادةماظطؾقعقةمحيؿلماجملالماظؿّؾيماظوسرمطـاصةمدؽّاغقةمسا
م0دـة/طمم042إديمم142معنم–خاللمسؼدؼنمعنماظزعنم–صؼط،مصؼدمارتػعتماظؽـاصةم

ممّمامترّت مسـهمضغطمدّؽاغيمذدؼدمسؾىماجملال.
ماٌؿّقزةم مػيماظصورة مو مضرن، معن مأطـر معـذ مباالغؿظام ماظلّؽاغقة ماظزؼادة متّقزت

حقثمتراطؿتماظؽـاصاتماٌرتػعةم وّدط،ظؾؿـارقماىؾؾقةمسيمبؾدانمحوضماظؾقرماٌؿ
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دواءمػروبامعنماألخطارماًارجقةمأومبفدفماظؿؽاعلمسيمادؿغاللماألراضي،مومطانم
ماالدؿقطانماظػرغليمعنمأػمماظعواعلماٌلاػؿةمسيمارتػاعماظؽـاصةماظلؽاغقةماىؾؾقة.

عنمأربابمم%58إذامُدؽلماظلؽانمسنمأصؾفمماىغراسيم،مُؼالحظمأنمأطـرمعنم
مربؾي،اظع مأصل مذوو مالم وائل مربقطة مجؾؾقة مأوداط معن مأتت ماظؼادعة ماألضؾقة و

مطم،مصاىؾلمشرلمعمػلمالدؿؼؾالمعفاجرؼنمجدد.م82تؿعدىمعلاصةم
عـذمُسشرؼةمظوحظموّؿعماظلؽانموماغزالضفممسبوماظلػوحمومػيمزاػرةمساعة،م

ـرمعنمعنمذيؾةمدؽانماٌـارقماٌؾعـرةم.مطؿامأنمأطم%48صاظؿفؿعاتماظقومممتـلم
مؼؿواجدونمسؾىمم82% ماظؾؾدؼة ماالواهمسبومم%02عنمدؽان عنمعلاحؿفا،مػذا

ماظذلّطزمخّػفمعنمريوظةماٌـارقماظوسرةمظصاحلماٌـارقماظلفؾقة.

 دكن عقليدي يف حالة عطور .3

ماحملؾقة، مايقاة معـاحي محوظه متـؿظم ماظذي ماحملوري ماظعـصر ماظلؽن مممؼشؽل
ـفمسادةمطلؽنمعؾعـر؛مإذمؼؽونماظؿؾاسدمبنيمومػومؼؿؿّقزمباالغؿشارماظذيمالمؼص

اٌلاطنمطاصقامحبقثمالميجعلمعـفامدؽـامعؿفؿعا،مطؿامأنماظؿؼاربماظـليبمصقؿام
مبقـفامالمؼمديمإديماسؿؾارػامدؽـامعؾعـرا.

إنمػذاماظـوعمعنماظلؽنمخيؿارمتواجدهماالسؿقاديمبلوادطماظلػوحماىؾؾقةمبدالم
نماألودؼة،مومؼؿالزمموجودهمخبطوطماظؿؿاسمعنماالدؿقطانمسؾىماظؼؿممأومسيمبطو

مجفة،م معن ماظشدؼدة ماٌقول مذات ماىدباء ماظلػوح مأو م)اٌاطي( ماألحراش مممممممبني
مضؿاغام مأخرى مجفة معن ماًضراوات مبلاتني معـفا مخاصة ماٌزروسة ماجملاالت و

مظؾؼربمعنماٌراسيمومأعاطنماظعؿل.
لؿؼالم؛مإذمأنمظهمارتؾارامإنماظلؽنمسيمحؼقؼةماألعرمالمميؽنماسؿؾارهمطقاغامع

مظؾؿفال معفقؽؾة مبعـاصر مسالضة مسؾى مطوغه مسدؼدة، مخارجقة مبعواعل ممممممممذدؼدا
م)مغشارات،مخدعات،مذؾؽاتماتصال...اخل(.

اًؾقةممّننومغظراميضورمذباالتمضابؾةمظالدؿكداممحولماٌلاطنماظػردؼة،مص
ةمظؿقلنيمعداخقلماظلؽـقةمتشؿلماعؿداداتمأخرىمعـفامايقازةماٌعاذقةماظداسؿ

مبلؿانم م: مأدادقة مأضلام مثالثة معن ماظلؽـقة ماًؾقة متؿؽون مو ماظرؼػقة، األدر
ماظدواجنم مو مظؾققواغات مزبصص محّقز ماٌـؿرة، ماألذفار مبلؿان ممممممماًضراوات،

ماظـقل، ماسبلارم و محلاب مسؾى مذظك مطان ماظؿّفؿع مسبو ماظلّؽن مآل مطّؾؿا و
مايقازاتماٌعاذقة.
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ؼلخذهمسيمتوزؼعهماجملاظيموماٌواضعماظيتمحيؿّؾفا،مصننممبراساةماظشؽلماظذيم
ماظلؽنمباظّؿلماظشرضيمخيؿؾفمسيمخصوصقؿهمسنماظلؽنماألوراديموماظؼؾائؾي.

عنمػـامؼؽونمعنماظواج مإسطاءمهدؼدمدضققمٌصطؾحم"عؾعـر"ماظذيمؼدّلمسؾىم
ماظؿؾقةم ماٌـارق مبفذه ماظلؽن مألن م. ماىؾؾي ماظواضع مؼعؽس مال مو مععزول" "علؽن
معؿفؿع"م مغصف م" مؼلؿى مأن ماألصح مو مبـاؼات معن م"سـاضقد" مذؽل مسؾى ممممؼـؿظم

مأوم"غصفمعؾعـر"مسؾارةمسنمُدُدٌممتلؿىم"عشاتي".
مسائالتم مسدة مأو مسائؾة مؼؿؽونمعن مغلؾقا معؿفاغس مبشري مذبؿؿع مػي اٌشؿة
مسواعلم متؽون مأن مميؽن مو مضوؼة، متضاعـقة موسالضات ماظدم مرابطة مسادة وؿعفا

مرؾقع مذات مٌصادرماظؿوحقد معشذلك ماظدّوار..ادؿكدام مظـػس م)االغؿؿاء ماجؿؿاسقة ة
ماضؿصادؼةم مأو ماظذلصقه...( مو م)ادؿعؿالمعشذلكمألعاطنماظعؾادة مثؼاصقة مأو اٌقاه...(
مبـاءم مو ماظػالحقة ماألسؿال مسي متعاون ماًدعقة، ماظـشارات مأداء مسي )ذراطة

ماٌلاطن...(.
مو مسيماٌـارقماٌـكػضة متطورا ماٌلؽنمأطـر م"ممؼظفر اظّروابيمأؼنمتدخلماٌواد

ماظطوبم ماظؾالط، ماظلؼفم) مأو ماىدران مأو ماألرضقة مسي مدواء مسيماظؾـاء م" ايدؼـة
م68ماإلزلـيت،ماآلجر،ماظؼرعقد،ماإلزلـتماٌلّؾح...ومشرلػام(متذلاوحمغلؾؿفامعن

،مأعامسيماىؾالمصننماٌلاطنمتؽونمأضلمتطورامحقثمتؽونمعوادماظؾـاءمم%م28إديم
الظةماظػؼرم)مروبمظؾين،محفارةمعدذبة،ماظطني،مصػائحمترغقتم...م(متؼؾقدؼةمد

م) مأرضقة ماٌلاطن مأشؾ  ماظؿؼؾقديمم%م50و ماظـؿط مػو مو م، ماٌلاطن( مذبؿوع عن
اظلائدمسيماٌـارقماظرؼػقةماىزائرؼةم)أرضيمومممؿد(مطونمشاظؾقةماظلؽانمالمميؾؽونم

ماظيتمزفرت م؛مو مبـاؼاتمسؿودؼة سيماجملالماظرؼػيمسيمماظؼدراتماٌادؼةمإلناز
معـؿصفماظـؿاغقـقات.

متـلماٌؾؽقةماًاصةمثؾـيماظلؽـاتماظيتمتؽونمعوروثةمأومتؽونممثرةمجفودم
محقاةمعنماظعؿلمظؽلمأصرادماظعائؾة،مصفيممتـلمإذنمأػممادؿـؿارمشلا.

معام مايفم،مصـادرا مرشمماجملفوداتماٌؾذوظةمتظلماٌلاطنمضّقؼةمومصغرلة و
ماظغرفم مسدد مأنمؼؿفاوز مإذ عنماٌلاطنمهؿويمسؾىمأربعمشرفمم%52زيلة،

مصلضل.
مؼػوقمبؽـرلماٌلؿوىماظورينمم2.8ؼصلمععّدلمإذغالماٌلؽنم ممغلؿة/اٌلؽنمو

مؼؿػاوتم1.61) ماحملؾي،و ماىؾؾي ماجملال مشلذا ماظرؼػي ماظطابع مسؿق مؼمطد ممّما )
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مؼذلاوحمعنم مإذ م/م16إديم 1اٌعّدلمعنمعؽانمآلخر ماال غلؿة طؿظازماٌلؽنمصقشؿد
مباٌـارقماظعؾقامحقثمتلودماٌلاطنماألرضقةمربدودةماظغرف.

رطقزةمظؾـّشاطماإلغؿاجي،مصذلبقةممتظلماإلضاعةمودقؾةمأدادقةمظؾلؽنماظذيمُؼعد
اٌواذيمطـشاطمرئقليمؼؿطّؾ مبـاؼةمخاصةمومعـػصؾةمسنماٌلؽن،مومػذهمإحدىم

ماًاصقاتماظؽدلىمظؾلؽن.

 رض و بنظام إنتاجي رري متّسك اجملتمعات احمللية باأل.4

إنمذؽلمعؾؽقةماألرضمؼؽشفمسنمردوخماجملؿؿعاتماظؾشرؼة،مومؼظفرمػذام
نمظالخؿالطمواظّردوخمخاصةمسيماٌـارقماٌؿضّردةموماظيتمملمؼؿعّرضمدّؽاغفاماألصؾق

م(مسؾىمسؽسماٌـارقماٌـكػضة.م%12بارتػاعمغل ماظؿؿؾقكم)
مذبف متؿطّؾ  مربدودة معلاحات معن ماٌؾؽقة موذاّضةمتؿشؽل مصعؾة ودات

الدؿصالحفامومادؿغالشلا،مومُتـؼلمجقالمسنمجقلمبوادطةماإلرث،مومػومعامؼمطدم
مادؿؼرارماجملؿؿعماىؾؾيمومارتؾارهماظؼويمبودطه.

ظّلماظـشاطماظرئقليمترشمماٌؽاغةماٌؿواضعةماظيتمهؿؾفاماظػالحةمسيماظشغل،م
م ماٌـازر، متشّؽل ماظيت مصفي ماحملّؾي، ماىؾؾي ماجملال ماظّلؽان،مسي محقاة متـظم ممممو

مبارز،م مسبو مسؾى ماحملؾي ماىؾؾي ماجملال مُتشّكص مو مُتؿّقز ماخؿالف مطعـصر و
إضاصةمإديمضؿانمدخلماظعدؼدمعنماظعائالت.مصـصق مػذاماظؼطاعمعنماظشغلمأطـرم
أػؿقةممّمامتؾدؼهماإلحصائقاتماظّرزلقة،مألنماظـّلاءموماظّرجالماظذؼنمؼعؿؿدونمسؾىم

باظـلؾةمم-رحونمأغػلفممبدونمسؿل،مسؾىمأداسمأنماظػالحةاظـشاطماظػالحيمؼص
،مألنماإلغؿاجمعوّجهمظالدؿفالكماظّذاتيمومظقسمًاأدؾوبمحقاةمومظقسمغشار –شلمم

مظؾؿلوؼقمأّعاماظعؿلمصقؼابؾهمرات .
معؾاذرةم متذػ  ماجملالمو مسؾى مباظػائدة مالمتعود معنماألعطار اظؽؿقاتماٌعؿدلة

عؽاغقةمادؿغالشلا،موماظؿؽوؼـاتماىقوظوجقةماظـّػوذةمظؿغذؼةماجملاريماٌائقةمظعدممإ
ػيمأصلمتواجدماظؽـرلمعنماٌـابعموماآلبارماظيتمُتلؿغلمبصورةمربدودةمسيمدؼيم

ماظؾلاتنيمأومتزوؼدماظلؽانممبقاهماظشرب.
أّعاماظعائقماألداديمصقؽؿنمسيماالسبدارماظذيمؼعرضلماالدؿغاللماألعـل،مومُتعذم

ةمساعالمعشددامظؾؿعرؼةمخاصةمسؾىماٌـقدراتماظيتمتػوقمػذهماًاصقةماظطؾوشراصق
،مباإلضاصةمإديمعلاػؿةماظؿؽوؼـاتماظّصكرؼةماظلائدةم)معارنمومرعلم(مسيمم10%

محّدتفا.
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ماظعوائقماظطؾقعقةمالمميؽنمظؾفؾلمأنمؼؽونمذباالمعػّضالمظزراسةم بلؾ مػذه
مؾزراسةمربدودةمغاجعة،مصاألراضيماٌكّصصةمزبّؾةمباظعطاءموماٌلاحةماظصايةمظ

ماظذلبةمسيمتؼؾقصمم%62إديمم82)معنم مرداءة متلاػم مطؿا عنماٌلاحةماإلذياظقةم(
م مبني مظؿذلاوح مصعال، ماٌلؿغّؾة مم01اٌلاحة مظؾزراسةم%04و ماظصاية ماٌلاحة ممممعن

عنماٌلاحةماإلذياظقةم،مصاألرضماظػالحقةمععّرضةمأطـرمصلطـرمم%14ومم11ومبنيم
مظإلػؿال.

ماٌ ماظػالحة مرابعامػذه متؽؿلي ماظيت مو ماظذاتي مظالدؿفالك مأدادا وّجفة
معنمادؿغاللمأدغىمعلّطحمإديمادؿعؿالماألحراشم مسؾىمتـوؼعمعاػر ممسائؾقا،تعؿؿد

موماظغاباتمظؾّرسيمايّر.
مسيم مُؼؿارس مو مظه، ماظؼابؾة مو ماٌلؼقة ماٌلاحات مضّؾة مرشم مسادي متطؾقق اظّلؼي

مسؼ مأّي مصقفا مُؼلؿغل ماظيت ماٌؿضّردة مسدؼدةماٌـارق مأذؽاظه مو مصغرل( م)وادي قق
تؿدّرجمعنماظؿؼـقاتماظؿؼؾقدؼةم)اآلبارمومهوؼلماجملاري(مإديماٌضّكةماآلظقةماظيتم
ماٌضّكةم مادؿعؿال متدّلر ماٌزدرسات مصطؾقعة ماالدؿعؿال، مربدودة مودقؾة مزاظت ال

ماآلظقةمباظودطماىؾؾي.
ما مو ماظروابي مو مجفة معن ماىؾؾّقة مبنيماألوداط متعاطس مؼوجد ألحواضمعنمإذ

جفةمأخرى،محقثممتؿازماألوديمبزراسةمعؿـوسةمترتؽزمسؾىماألذفارماٌؼاوعةمعـلم
ماظزؼؿون،مبقـؿامتلودمأحادؼةماإلغؿاجمعؿؿـؾةمسيمايؾوبمباألوداطماظـاغقة.

مظؽـهمأضلمأػؿقةمسيماألعاطنماٌـكػضةم ماظودط،مو اظّرسيمغشاطمضاسديمسيمػذا
ٌاذقةمظػذلةمروؼؾةمعنماظّلـة،مصاظػالحمؼظلمحقثمُتؿـعماظزراساتماظوادعةماغؿشارما

زارسامأوالمومظوماحذلفماظرسيم.مأّعامسيماىؾالمصننماظـشاطمؼرتؽزمسؾىماىؿعمبنيم
ماظّرسي. مو ماظطؾقعقة اظزراسة ماٌراسي مبادؿعؿال متؼؾقدؼة مبطرؼؼة مميارس مممممممماظذي

مومايصقدة.
رتؽزمسادةمسؾىمرؤوسموماظّرسيمغشاطمؼؿطّؾ مذبفودمععظممأصرادماظعائؾة،مومؼ

مالدؿغاللمايؾق مومأخرىمالدؿغاللماظّؾقوم.اٌاذقةم
ماظذاتي، ماالدؿفالك مػي مذقوسا ماألطـر مدوىم اٌؿاردة مخيّص مال ماظؿلوؼق و

ماٌؿاردةمعرتؾطةم مػذه اظػائضمعنماٌـؿوجمخاصةمسيمأعاطنماظزراساتماٌؿـّوسة،مو
معزظةمومايرعانموماظؿارؼخ.اظذيمصرضؿهماظماظؽػاؼةماظذاتقةبلدؾوبمتؼؾقديمظـظامم
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ممؼؿؿّقزماجملالماىؾؾيماحملؾيمبضعفمربطهمععماظشؾؽاتم)اظطرق،ماظؽفرباء
مظؾؿكػقفمعنمػذام مو ماشلاتفم...( ماظشرب،ماظؿصرؼفمو ماظغاز،ماظؿؿوؼنممبقاه و
مطفربائيم معوّظد مصقول م. متضاعـفم مو ماظرؼػقني ممبفارة ماظلؽان متصّرف مممممماظـؼص
معؼابلم مظؾؿلاطن ماظؽفربائقة ماظطاضة متوّزع مجدا مصغرلة مذؾؽات متؿشؽل ماثـني أو
ماحملؾقةم ماظعاّعة ماظلؾطة مسفز معن مخيّػف ماظـظام مػذا مطان مإذا معاظقة. ممممممعلاػؿة
ومؼؽلرماحؿؽارمتوزؼعماظطاضةماظؽفربائقةمصنغهمحيؿلمسائؼنيمطؾرلؼنم:مشالءممثنم

ُؼلؿعؿلماىرارمسؾىماٌـقدراتمطودقؾةمغؼلماظؽفرباءمومسدممتوّصرهمبادؿؿرار.موم
متلؿعؿلم مطؿا أطـرمعنمادؿعؿاظهمطكظةمصالحقةمخاصةمسيماجملاالتماألطـرمتضّردا

ماٌضكةماآلظقةمظؿزوؼدماظعائالتمباٌقاهماظعذبةمعـلمادؿعؿاشلامسيماظلؼي.
م متؽػي مال ماٌؿوّصرة ماٌراصق مو ماٌـشكتممحاجقاتاظؿففقزات مبادؿــاء اظلؽان

ماظرئقليميجؿعمذيؾةماٌراصقمومميارسمجاذبقةمسؾىماظلؽانماٌدردق ماٌرطز ة،مو
ماظـؼصم مػذا مو مربط، معراطز مشقاب مإدي مإضاصة ماواػه، ماٌؿؽّرر مسيماظذلّدد تؿفّلد

ماٌزعنمسيماظؿففقزاتمخّؾفمذباالمربؾقامضعقفماظؾـقة.

 خالية 

م) ماٌلاحة مربدود مطوغه مثرم16222رشم ماحملّؾي ماىؾؾي مصاجملال ٌيمػؽؿار(
(ماحملؾقةماظيتمتدلزمعنمخاللمmicro- espace locauxبؿـوؼعمذباالتهماىزؼؽقةم)

م محقث ماٌؿغرلات، معؿعّدد مسؾىمهؾقل مؼرتؽز مػومإتصـقف مجزؼؽي مطلمذبال ن
م)ععاعلماالرتؾاطم ماظؾشري ماالدؿغالل مو ماظطؾقعي مبنيماظودط مذدؼد مالرتؾاط تؿوؼج

لمأومتطّور،مصاجملالماىؾؾيمذيودمأومهّوممسيمحاظةمأزعةمأمدواءمأطان(م2.511
ماٌواصػاتم محقث معن معؿفاغس مذبال ماظؿـاضضات مسؾقه متذلاطم ماظذي احملّؾي

ماظؾشرّؼة، مو مباألرضماظطؾقعقة ماالرتؾاط مو ماظؿؼاظقد مو ماظؿارؼخ مدالظة محيؿل مممممممممو
مدؽاغقةم مطـاصات مؼضّم ماٌعزول مو مباظعطاء ماظؾكقل ماشلش ماجملال مػذا ماألصل، و

سؾىماظؿوازغات،مومتغّذيماظـّزوحماظرؼػيمومتركماٌؽانم.مػذامماساظقةمتشّؽلمخطر ًٍ
اجملالماٌفؿلمعنمررفماظلؾطاتماظعؿوعقةمؼؿلّظفمعنمذياساتمبشرؼةمعؿؿادؽة،م

مدبؾقماظؾدؼلمعنمأجلماظؿلضؾممععماظؿطوراتماٌؿعّددةماظيتمؼعرصفاماظؾؾد.
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مم.ةمايدود"إذاماصذلضـامأنم"طلمعرحؾةمأزعةمتعؽسمتغقرلامضوؼامغلؾقامألغظؿ
مجدؼد،م مإضؾقؿي متـظقم مإدي متمدي مضد ماىزائرؼة ماألزعة مبلن ماظؼول غلؿطقع
صؿعرصةماجملاالتماحملّؾقةمتلؿحمبؿغقرلماظـّلقجمسبومحؾؽاتم"زبؿارة"مومظقلتم

ظصاحلممعػروضة،موموضعمدميوضرارقةمإضؾقؿقةمحؼقؼقة،مومإسادةمهدؼدماظّلؾطةم
ماٌمدلات،مومصرضماجملؿؿعاتماحملّؾقةمبندعاجمأدسماظؿضاع نماظعرؼقمسيمإدارة

ماظؿطّورمسيماواهم"أطـرمربّؾي"م.
اٌؾينمم-وؿعمم–ربؾيمم-صضاءمصغرلم-ذؾؽةمم–جؾلكلمات املفتاحية : لا

ماظلؽين.
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