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اجلبال التلية الشرقية  :مقاربة أحادية جملال حملي
حلينمبوطرزازة مومسؾدمايؿقدمبوشابة
*

**

م

مقدمة
اجملالماحملؾيمػو "عامظهمسالضةمباٌؽان،مومخاصةمعامؼؿعؾقمباظؾعدماحملؾيم
ظؾؿلائل ماالجؿؿاسقة مو ماظلقادقة مو ماالضؿصادؼة" .ماجملال ماحملؾي مػو ماٌؽانم
األداديمظؾؿفالماىغراسي،مومػوماظذيميجق مسؾىماظلمال :م"أؼنم؟"  .م
إنماٌؽانمحيؿلم– معؾدئقام -مازلامظؿعرؼػهمومإسطائهمدالظةموم"بعدامرعزؼا،م
ؼذلجم ماغلفاعا مداخؾقا مظؾؿفال ماٌعقش"  .مو متلاػم ماظؿلؿقة مسي متؽوؼن مإضؾقؿقةم
تـفم مسن مغظام مثالثي ماظؾعد م :م"ذبؿؿع ،مذبال ،مزعن" مو متمدي مإدي ماظؿؿؾكممممممم
وماظشعورمباالغؿؿاءمإديمذياسةمعا .م
شاظؾامعامؼؽونماٌؽانمععؿورا،مومالمميؽنمتصورهمشرلمذظك،مصاظؿعؿرلمػومأوالم–م
ععرصةماٌؽانماظذي مؼعدلمسنماالغلفاممومارتؾاطماىؿاسةمباإلضؾقم،موممتقزػام-مسيم
* -أدؿاذمرباضر طؾقةمسؾومماألرضموماىغراصقاموماظؿفقؽةم.مجاععةمعـؿوري-مضلـطقـة م
** -أدؿاذمعلاسدمطؾقةمسؾومماألرضموماىغراصقاموماظؿفقؽةم.مجاععةمعـؿوري-مضلـطقـة م
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اظوضت مغػله م– مسن ماىؿاسات ماٌوجودة مخارجه م :مو ماٌعرصة متعين مباظـلؾةم
ظؾفؿاساتموماألصرادماألُظػةمععماٌؽان،مومتشفدمشلمم"بندراكمحلّيمظؾؿققط"  .م
إنمردمماإلضؾقممسيماجملؿؿعاتماظؾشرؼةمسؿؾقةمتعدلمسنماالعؿالك،مومأثرماظلؾطةم
سي مغطاق مععني م .مو مايد مطلدؾوب معلؿعؿل معن مررف ماىؿاسات مؼعؿدل مععؾوعةم
تفقؽلماإلضؾقم،مومػومسيماظوضت مغػله ماٌؽونماألداديمظؾعالضةمععماألرض،مطؿام
ؼؿضؿنماغلفاعامداخؾقامظؾفؿاسة،موسالضاتمأضوىمععماألعاطنماظداخؾقةمأطـرمعـفام
ععماألعاطنماًارجقة،مصايدمإذنمؼعينمعػفوعيماظضمموماظطردمسيماآلنمذاته"،مم
وماظطردمػومعامؼوجدمخارجمايدودمومميؽنمإبراممسالضاتمععهم" .م
"إن ماظدخول مسي مسالضات معع ماألذكاص مو ماألذقاء مؼعين مردم محدود" ،مممممممم
وماظـطاضاتماٌعرصةمحبدودمػيمغطاضاتممماردةماظلؾطة،متمدسمصقفا متؾادالتم
وسالضاتمداخؾقةمومخارجقةم(اجؿؿاسقة،ماضؿصادؼة،مدقادقة .)...م
إذامطانماجملالماحملؾيمؼعدلمسنمذبؿوسةماظعالضاتماظلؽاغقةمععماٌؽان،مصنغهم
ؼطرحمعللظةماٌؼقاس:معامحفؿهم؟معامعلاحؿهم؟مومعامعداهم؟مومػومسيماظواضع،م
ؼعدلمسنمعلؿوؼاتمزبؿؾػة،معنماإلضؾقممإديماٌزمدرع،مإديمايي؛مومعنماظؼؾقؾةمإديم
اظػرضةمإديماظدوار،مبقـؿامظوماسؿدلغاهمطوحدةمحقاةمومسؿلمومسالضاتم"عـلماإلضؾقمم
اظصغرل"مصفوماٌدىماظذيم"مميؽنمسؾورهمخاللمؼوممعشقامسؾىماألضدام"م ،مومػوم
ذبالمأظقفمععقشمؼوعقا  .م
اجملالماحملؾيمػوم–محؿؿام–ماًؾقةماألوظقةمظؾـقةمعؿلؾلؾة،مومغلخمذباظيم
عؿؽونمعنمأعاطنمعؾؿقؿةمومأخرىمعـػؽة،مصاالعؿالءاتمػيماٌلاحاتماظيتمتدلزم
صقفامضوةماظؿضاعنمومتؼاربمأعاطنمايقاةموماظعالضاتموماإلغؿاج،موماٌشؿةمعـالم
حي مظذظك ،مأعا ماألعاطن ماٌـػؽة مو ماٌؿؿدة مسي ماواه مايدود مو ماألرراف ،مصفيم
ذباالتماغؿؼاظقةمؼضعفمصقفاماإلحلاسمباالغؿؿاءماىؿاسيم .م
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ؼعرفماجملالمسيماىزائرممبؼاؼقسمزبؿؾػةمحل ماالرتػاعمومدوائرماظعرض،مم
ومإذامطانمؼُعرفمسيماألوادطماىؾؾقةمعنمخاللماالعؿدادماظذيمميؽنمسؾورهمعشقام
سؾى ماأل ضدام مخالل مؼوم مواحد ،مصنغه مؼُعرف مسي ماظلفول مبؽل معا مؼغطقه ماظؾصرمممممممم
ومحيدهماألصق،مومإذامطانماجملالماحملؾيمؼؿؽونمسيماٌـارقماظشؿاظقةمعنمحؾؽةم
صغرلة،مصػيماٌـارقماىـوبقةمؼؿغرلماٌؼقاسمومؼصؾحماظـلقجموادعا .م
ضؾلماالحؿاللمطانماظؿـظقمماظؼؾؾيمؼذلجمموجودمدؾطةمربؾقة،مومطانماظـلقجم
اظؼؾؾي مميـل مخالؼا محؼقؼقة متعؽس ماغؿؿاء ماظلؽان مجملؿؿعات مبشرؼة معؿفاغلةممممم
ومعؿؿلؽةمباإلضؾقم  .م
شرل مأن ماالدؿعؿار مربا مايدود ماظؼدمية ،مو مطلر ماظـظام ماإلضؾقؿي ماألصؾي،ممممم
و مصرض مغلقفا مجدؼدا ممبلؿوؼات مزبؿؾػة مأصؾح مصقه ماظدوار مو ماظؾؾدؼة مميـالنم
اٌلؿوىماحملؾيمالغؿؿاءمترابيمجدؼدم .م
و معـذ ماالدؿؼالل مأصؾقت ماظدوظة مػي ماظػاسل ماإلضؾقؿي ماٌؿقز،و ماىؿاساتم
احملؾقةمتـوبمسـفام"برضابةمأحلن"  .م
بنيماظوالؼةموماظؾؾدؼةمؼصع مايدؼثمسنمايقاةماحملؾقةماظيتمؼعدلمسـفامعنم
خالل ماظلؾطة ماظؿؼؾقدؼة مظؾؿفؿؿع ماظؼؾؾي ،مو ماظذي مال مؼزال مضائؿا مسي مبعضم
اجملؿؿعاتماحملؾقةماظرؼػقةمومخاصةماىؾؾقةماظؿؾقة،مطاظواضعةمسلالمعقؾةم  .م

 .1جمال ذو ميل ذديد
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-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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ؼُعرف ماظودط ماىؾؾي مبؿضارؼله ماظوسرة ،مو مػذه مايؼقؼة ماظيت مؼصطدم مبفام
اظلؽّانمسيمتـؼالتفمماظقوعقة،متدلزماًاصقةماألدادقةمظؾفؾلموماٌؿؿـؾةمسيموزئةم
اجملالموماسبصارماألودؼةم.مشاظؾامعامؼؿطؾ ماالغؿؼالمعنمعؽانمآلخرمظػةمروؼؾة،م
ومرشممأنمأساظيماظؼؿممتػوقم1022ممتظلمضؿنمعـطؼةماىؾالماٌؿودطةم(–622
1222م)،مومهؿلماألراضيماٌـكػضةماٌؿواجدةمهتمعلؿوىم022ممذرؼطامضقؼام
ممؿدامععماظواد،مومظؽنمرشمماالرتػاساتماٌؿودطة،مصننماالسبداراتماظشدؼدةمتمطدم
اٌقزةماىؾؾقة ،مومتطرحمغلؾفاماٌرتػعةمعشؽؾةمادؿعؿالماظذلبةمومصرفماٌقاهمسيم
األوداطمحقثمؼظلمسدممادؿؼرارماٌـقدراتمسائؼامضوؼا .م
ومبصػةمساعة،متغطيماالسبداراتماظيتمتػوقم%10مععظمماجملالمومػذاماظـوعم
عنماألراضيمالمؼؿقؿلم– مطـشاطمزراسي– مإالّماألذفارماٌطرؼةموماظرسيمايرمسيم
اظغابات مو ماألحراش ،ماٌعزق مو ماحملراث مو مخاصة ماىرّار ،مأدوات مال مؼُػضّلم
ادؿعؿاشلا مإالّ مسي ماٌصار ماٌزروسة؛ مو ماألراضي ماظيت مميؽن مادؿكداعفا مسيم
اظزراسات ماظؽـقػة م( مدؼي مو مآالت مزراسقة م) مربصورة مسي مذرؼط مضقق م(بعضم
سشرات ماألعؿار)ممؿد معع ماظواد ،مو ممتارس ماظزراسات ماٌعاذقة مسؾى ماظلطوحم
اظطؾوشراصقةموماٌلاحاتماظضقؼةمضعقػةماالسبدارموماٌـؿشرةمػـامومػـاك .م
غؿفتمسنماظؼاسدةماىقوظوجقةمتربةمصؼرلةمممقزةمبلراضيمػشّةمذاتمحلادقةم
ذدؼدةمظؾؿعرؼةمومععرّضةمظعؿؾقّةماظغلل .م
اٌـاخماٌؿقّزمبؿلاضطمععؿدلمومسـقفمخاصةمسؾىماظؼؿمم(< م1222عمم/ماظلـة)م
ؼشؽلمساعالمعلاػؿامسي متدػورماٌـقدرات،مطؿامؼؿعرّضماظغطاءماظـؾاتيمظؾؿدػورم
بلؾ ماظؿدّخالت ماظؾشرؼة م(االدؿغالل مو ماظرسي ماٌػرران مو مايرائق) مخاصة مسيم
األحراشمومشاباتماظؾؾّوط .م

.2جمال ذو ععم ر ثيي ،رري و أييل

حيؿلماجملالماظؿؾّيماظوسرمطـاصةمدؽاّغقةمساظقة،مغاوةمسنماظزؼادةماظطؾقعقةم
صؼط،مصؼدمارتػعتماظؽـاصةم–مخاللمسؼدؼنمعنماظزعن–معنم142مإديم042مدـة/طم0م
ممّامترتّ مسـهمضغطمدؽّاغيمذدؼدمسؾىماجملال .م
متقّزت ماظزؼادة ماظلؽّاغقة مباالغؿظام معـذ مأطـر معن مضرن ،مو مػي ماظصورة ماٌؿقّزةم
ظؾؿـارقماىؾؾقةمسيمبؾدانمحوضماظؾقرماٌؿودّط ،حقثمتراطؿتماظؽـاصاتماٌرتػعةم
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دواءمػروبامعنماألخطارماًارجقةمأومبفدفماظؿؽاعلمسيمادؿغاللماألراضي،مومطانم
االدؿقطانماظػرغليمعنمأػمماظعواعلماٌلاػؿةمسيمارتػاعماظؽـاصةماظلؽاغقةماىؾؾقة .م
إذامدُؽلماظلؽانمسنمأصؾفمماىغراسيم،مؼُالحظمأنمأطـرمعنم %58معنمأربابم
اظعوائل مذوو مأصل مربؾي ،و ماألضؾقة ماظؼادعة مأتت معن مأوداط مجؾؾقة مربقطة مالم
تؿعدىمعلاصةم82مطم،مصاىؾلمشرلمعمػلمالدؿؼؾالمعفاجرؼنمجدد .م
عـذمسُشرؼةمظوحظموؿّعماظلؽانموماغزالضفممسبوماظلػوحمومػيمزاػرةمساعة،م
صاظؿفؿعاتماظقومممتـلم %48معنمذيؾةمدؽانماٌـارقماٌؾعـرةم.مطؿامأنمأطـرمعنم
 %82معنمدؽانماظؾؾدؼةمؼؿواجدونمسؾىم %02معنمعلاحؿفا،مػذاماالواهمسبوم
اظذلطّزمخػّفمعنمريوظةماٌـارقماظوسرةمظصاحلماٌـارقماظلفؾقة .م

.3دكن عقليدي يف حالة عطور

ؼشؽل ماظلؽن ماظعـصر ماحملوري ماظذي متـؿظم محوظه معـاحي مايقاة ماحملؾقة،ممم
ومػومؼؿؿقّزمباالغؿشارماظذيمالمؼصـفمسادةمطلؽنمعؾعـر؛مإذمؼؽونماظؿؾاسدمبنيم
اٌلاطنمطاصقامحبقثمالميجعلمعـفامدؽـامعؿفؿعا،مطؿامأنماظؿؼاربماظـليبمصقؿام
بقـفامالمؼمديمإديماسؿؾارػامدؽـامعؾعـرا .م
إنمػذاماظـوعمعنماظلؽنمخيؿارمتواجدهماالسؿقاديمبلوادطماظلػوحماىؾؾقةمبدالم
عنماالدؿقطانمسؾىماظؼؿممأومسيمبطونماألودؼة،مومؼؿالزمموجودهمخبطوطماظؿؿاسم
بني ماألحراش م(اٌاطي) مأو ماظلػوح ماىدباء مذات ماٌقول ماظشدؼدة معن مجفة،مممممممم
و ماجملاالت ماٌزروسة مخاصة معـفا مبلاتني ماًضراوات معن مجفة مأخرى مضؿاغام
ظؾؼربمعنماٌراسيمومأعاطنماظعؿل .م
إنماظلؽنمسيمحؼقؼةماألعرمالمميؽنماسؿؾارهمطقاغامعلؿؼالم؛مإذمأنمظهمارتؾارام
ذدؼدا مبعواعل مخارجقة مسدؼدة ،مطوغه مسؾى مسالضة مبعـاصر معفقؽؾة مظؾؿفالمممممممم
(مغشارات،مخدعات،مذؾؽاتماتصال...اخل) .م
ومغظراميضورمذباالتمضابؾةمظالدؿكداممحولماٌلاطنماظػردؼة،مصننّ ماًؾقةم
اظلؽـقةمتشؿلماعؿداداتمأخرىمعـفامايقازةماٌعاذقةماظداسؿةمظؿقلنيمعداخقلم
األدر ماظرؼػقة ،مو متؿؽون ماًؾقة ماظلؽـقة معن مثالثة مأضلام مأدادقة م :مبلؿانم
اًضراوات ،مبلؿان ماألذفار ماٌـؿرة ،محقّز مزبصص مظؾققواغات مو ماظدواجنمممممممم
و ماظـقل ،و مطؾّؿا مآل ماظلؽّن مسبو ماظؿفّؿع مطان مذظك مسؾى محلاب ماسبلارم
ايقازاتماٌعاذقة .م
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مبراساةماظشؽلماظذيمؼلخذهمسيمتوزؼعهماجملاظيموماٌواضعماظيتمحيؿؾّفا،مصننم
اظلؽنمباظؿّلماظشرضيمخيؿؾفمسيمخصوصقؿهمسنماظلؽنماألوراديموماظؼؾائؾي .م
عنمػـامؼؽونمعنماظواج مإسطاءمهدؼدمدضققمٌصطؾحم"عؾعـر"ماظذيمؼدلّمسؾىم
"علؽن مععزول" مو مال مؼعؽس ماظواضع ماىؾؾي م .مألن ماظلؽن مبفذه ماٌـارق ماظؿؾقةم
ؼـؿظم مسؾى مذؽل م"سـاضقد" معن مبـاؼات مو ماألصح مأن مؼلؿى م" مغصف معؿفؿع"ممممم
أوم"غصفمعؾعـر"مسؾارةمسنمدُدُمٌمتلؿىم"عشاتي" .م
اٌشؿة مػي مذبؿؿع مبشري معؿفاغس مغلؾقا مؼؿؽون معن مسائؾة مأو مسدة مسائالتم
وؿعفا مسادة مرابطة ماظدم موسالضات متضاعـقة مضوؼة ،مو مميؽن مأن متؽون مسواعلم
اظؿوحقد مذات مرؾقعة ماجؿؿاسقة م(االغؿؿاء مظـػس ماظدوّار..ادؿكدام معشذلك مٌصادرم
اٌقاه)...مأومثؼاصقةم(ادؿعؿالمعشذلكمألعاطنماظعؾادةموماظذلصقه)...مأوماضؿصادؼةم
(ذراطة مسي مأداء ماظـشارات ماًدعقة ،متعاون مسي ماألسؿال ماظػالحقة مو مبـاءم
اٌلاطن .)...م
ؼظفرماٌلؽنمأطـرمتطورامسيماٌـارقماٌـكػضةمو ماظرّوابيمأؼنمتدخلماٌوادم"م
ايدؼـةم"مسيماظؾـاءمدواء مسي ماألرضقةمأو ماىدرانمأوماظلؼفم(ماظؾالط،ماظطوبم
اإلزلـيت،ماآلجر،ماظؼرعقد،ماإلزلـتماٌلؾّح...ومشرلػام)متذلاوحمغلؾؿفامعن م68م
إديم 28م %م،مأعامسيماىؾالمصننماٌلاطنمتؽونمأضلمتطورامحقثمتؽونمعوادماظؾـاءم
تؼؾقدؼةمدالظةماظػؼرم(مروبمظؾين،محفارةمعدذبة،ماظطني،مصػائحمترغقتم...م)م
و مأشؾ ماٌلاطن مأرضقة م( 50م %معن مذبؿوع ماٌلاطن) م ،مو مػو ماظـؿط ماظؿؼؾقديم
اظلائدمسيماٌـارقماظرؼػقةماىزائرؼةم(أرضيمومممؿد)مطونمشاظؾقةماظلؽانمالمميؾؽونم
اظؼدرات ماٌادؼةمإلناز مبـاؼاتمسؿودؼةم؛موماظيتمزفرت مسيماجملالماظرؼػيمسيم
عـؿصفماظـؿاغقـقات .م
متـلماٌؾؽقةماًاصةمثؾـيماظلؽـاتماظيتمتؽونمعوروثةمأومتؽونممثرةمجفودم
حقاةمعنماظعؿلمظؽلمأصرادماظعائؾة،مصفيممتـلمإذنمأػممادؿـؿارمشلا .م
ومرشمماجملفوداتماٌؾذوظةمتظلماٌلاطنمضقّؼةمومصغرلةمايفم،مصـادرامعام
ؼؿفاوزمسددماظغرفمزيلة،مإذمأنم %52معنماٌلاطنمهؿويمسؾىمأربعمشرفم
صلضل .م
ؼصلمععدّلمإذغالماٌلؽنم 2.8مغلؿة/اٌلؽنمومؼػوقمبؽـرلماٌلؿوىماظورينممم
( )1.61مممّا مؼمطد مسؿق ماظطابع ماظرؼػي مشلذا ماجملال ماىؾؾي ماحملؾي،و مؼؿػاوتم
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إنسانيات عدد  16جانفي  -أبريل 0220

اٌعدّلمعنمعؽانمآلخرمإذمؼذلاوحمعنم 1إديم 16مغلؿةم /اٌلؽنمصقشؿدماالطؿظازم
باٌـارقماظعؾقامحقثمتلودماٌلاطنماألرضقةمربدودةماظغرف .م
تظلماإلضاعةمودقؾةمأدادقةمظؾلؽنماظذيمؼُعدمرطقزةمظؾـّشاطماإلغؿاجي،مصذلبقةم
اٌواذيمطـشاطمرئقليمؼؿطؾّ مبـاؼةمخاصةمومعـػصؾةمسنماٌلؽن،مومػذهمإحدىم
اًاصقاتماظؽدلىمظؾلؽن .م

.4متسّك اجملتمعات احمللية باألرض و بنظام إنتاجي رري

إنمذؽلمعؾؽقةماألرضمؼؽشفمسنمردوخماجملؿؿعاتماظؾشرؼة،مومؼظفرمػذام
اظرّدوخمخاصةمسيماٌـارقماٌؿضرّدةموماظيتمملمؼؿعرّضمدؽّاغفاماألصؾقونمظالخؿالطم
بارتػاعمغل ماظؿؿؾقكم(%12م)مسؾىمسؽسماٌـارقماٌـكػضة .م
تؿشؽل ماٌؾؽقة معن معلاحات مربدودة متؿطؾّ مذبفودات مصعؾة موذاضّةم
الدؿصالحفامومادؿغالشلا،مومتُـؼلمجقالمسنمجقلمبوادطةماإلرث،مومػومعامؼمطدم
ادؿؼرارماجملؿؿعماىؾؾيمومارتؾارهماظؼويمبودطه .م
رشمماٌؽاغةماٌؿواضعةماظيتمهؿؾفاماظػالحةمسيماظشغل،متظلّماظـشاطماظرئقليم
سي ماجملال ماىؾؾي ماحملؾّي ،مصفي ماظيت متشؽّل ماٌـازر ،مو متـظم محقاة ماظلّؽان،ممممم
و مطعـصر ماخؿالف متُؿقّز مو متُشكّص ماجملال ماىؾؾي ماحملؾي مسؾى مسبو مبارز،م
إضاصةمإديمضؿانمدخلماظعدؼدمعنماظعائالت.مصـصق مػذاماظؼطاعمعنماظشغلمأطـرم
أػؿقةمممّامتؾدؼهماإلحصائقاتماظرّزلقة،مألنماظـّلاءموماظرّجالماظذؼنمؼعؿؿدونمسؾىم
اظـشاطماظػالحيمؼصرحونمأغػلفممبدونمسؿل،مسؾىمأداسمأنماظػالحة-مباظـلؾةم
شلمم– أدؾوبمحقاةمومظقسمغشار ًا،مألنماإلغؿاجمعوجّهمظالدؿفالكماظذّاتيمومظقسم
ظؾؿلوؼقمأعّاماظعؿلمصقؼابؾهمرات  .م
اظؽؿقاتماٌعؿدلةمعنماألعطار مالمتعودمباظػائدةمسؾى ماجملالمومتذػ معؾاذرةم
ظؿغذؼةماجملاريماٌائقةمظعدممإعؽاغقةمادؿغالشلا،موماظؿؽوؼـاتماىقوظوجقةماظـّػوذةم
ػيمأصلمتواجدماظؽـرلمعنماٌـابعموماآلبارماظيتمتُلؿغلمبصورةمربدودةمسيمدؼيم
اظؾلاتنيمأومتزوؼدماظلؽانممبقاهماظشرب .م
أعّاماظعائقماألداديمصقؽؿنمسيماالسبدارماظذيمؼعرضلماالدؿغاللماألعـل،مومتُعذم
ػذهماًاصقةماظطؾوشراصقةمساعالمعشددامظؾؿعرؼةمخاصةمسؾىماٌـقدراتماظيتمتػوقم
 %10م ،مباإلضاصةمإديمعلاػؿةماظؿؽوؼـاتماظصّكرؼةماظلائدةم(معارنمومرعلم)مسيم
حدّتفا .م
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بلؾ مػذهماظعوائقماظطؾقعقةمالمميؽنمظؾفؾلمأنمؼؽونمذباالمعػضّالمظزراسةم
غاجعة،مصاألراضيماٌكصّصةمزبؾّةمباظعطاءموماٌلاحةماظصايةمظؾزراسةمربدودةمم
(معنم 82مإديم %62معنماٌلاحةماإلذياظقةم)مطؿامتلاػممرداءةماظذلبةمسيمتؼؾقصم
اٌلاحة ماٌلؿغؾّة مصعال ،مظؿذلاوح مبني م 01مو م %04معن ماٌلاحة ماظصاية مظؾزراسةمممم
ومبنيم11موم%14معنماٌلاحةماإلذياظقةم،مصاألرضماظػالحقةمععرّضةمأطـرمصلطـرم
ظإلػؿال .م
ػذه ماظػالحة ماٌوجّفة مأدادا مظالدؿفالك ماظذاتي مو ماظيت متؽؿلي مرابعام
سائؾقا،تعؿؿدمسؾىمتـوؼع معاػرمعنمادؿغاللمأدغى معلطّحمإديمادؿعؿالماألحراشممم
وماظغاباتمظؾرّسيمايرّ .م
اظلّؼي متطؾقق مسادي مرشم مضؾّة ماٌلاحات ماٌلؼقة مو ماظؼابؾة مظه ،مو مؼُؿارس مسيم
اٌـارق ماٌؿضرّدة ماظيت مؼُلؿغل مصقفا مأيّ مسؼقق م(وادي مصغرل) مو مأذؽاظه مسدؼدةم
تؿدرّجمعنماظؿؼـقاتماظؿؼؾقدؼةم(اآلبارمومهوؼلماجملاري)مإديماٌضكّةماآلظقةماظيتم
ال مزاظت مودقؾة مربدودة ماالدؿعؿال ،مصطؾقعة ماٌزدرسات متدلّر مادؿعؿال ماٌضكّةم
اآلظقةمباظودطماىؾؾي .م
إذ مؼوجد متعاطس مبني ماألوداط ماىؾؾقّة معن مجفة مو ماظروابي مو ماألحواض معنم
جفةمأخرى،محقثممتؿازماألوديمبزراسةمعؿـوسةمترتؽزمسؾىماألذفارماٌؼاوعةمعـلم
اظزؼؿون،مبقـؿامتلودمأحادؼةماإلغؿاجمعؿؿـؾةمسيمايؾوبمباألوداطماظـاغقة .م
اظرّسيمغشاطمضاسديمسيمػذاماظودط،مومظؽـهمأضلمأػؿقةمسيماألعاطنماٌـكػضةم
حقثمتُؿـعماظزراساتماظوادعةماغؿشارماٌاذقةمظػذلةمروؼؾةمعنماظلّـة،مصاظػالحمؼظلم
زارسامأوالمومظوماحذلفماظرسيم.مأعّامسيماىؾالمصننماظـشاطمؼرتؽزمسؾىماىؿعمبنيم
اظزراسة مو ماظرّسي .اظذي مميارس مبطرؼؼة متؼؾقدؼة مبادؿعؿال ماٌراسي ماظطؾقعقةمممممممم
ومايصقدة .م
وماظرّسيمغشاطمؼؿطؾّ مذبفودمععظممأصرادماظعائؾة،مومؼرتؽزمسادةمسؾىمرؤوسم
اٌاذقةمالدؿغاللمايؾق مومأخرىمالدؿغاللماظؾّقوم .م
اٌؿاردة ماألطـر مذقوسا مػي ماالدؿفالك ماظذاتي ،و ماظؿلوؼق مال مخيصّ مدوىم
اظػائضمعنماٌـؿوجمخاصةمسيمأعاطنماظزراساتماٌؿـوّسة،مومػذهماٌؿاردةمعرتؾطةم
بلدؾوبمتؼؾقديمظـظامماظؽػاؼةماظذاتقةماظذيمصرضؿهماظعزظةمومايرعانموماظؿارؼخ .م
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 .5جمال معزول ضعي ،البنية

ؼؿؿقّزماجملالماىؾؾيماحملؾيمبضعفمربطهمععماظشؾؽاتم(اظطرق،ماظؽفرباءمم
وماظغاز،ماظؿؿوؼنممبقاهماظشرب،ماظؿصرؼفموماشلاتفم)...مومظؾؿكػقفمعنمػذام
اظـؼص متصرّف ماظلؽان ممبفارة ماظرؼػقني مو متضاعـفم م .مصقول معوظّد مطفربائيممممممم
أو ماثـني متؿشؽل مذؾؽات مصغرلة مجدا متوزّع ماظطاضة ماظؽفربائقة مظؾؿلاطن معؼابلم
علاػؿة معاظقة .مإذا مطان مػذا ماظـظام مخيػّف معن مسفز ماظلؾطة ماظعاعّة ماحملؾقةممممممم
ومؼؽلرماحؿؽارمتوزؼعماظطاضةماظؽفربائقةمصنغهمحيؿلمسائؼنيمطؾرلؼنم:مشالءممثنم
اظؽفرباءمومسدممتوصّرهمبادؿؿرار.مومؼُلؿعؿلماىرارمسؾىماٌـقدراتمطودقؾةمغؼلم
أطـرمعنمادؿعؿاظهمطكظةمصالحقةمخاصةمسيماجملاالتماألطـرمتضرّدامطؿامتلؿعؿلم
اٌضكةماآلظقةمظؿزوؼدماظعائالتمباٌقاهماظعذبةمعـلمادؿعؿاشلامسيماظلؼي .م
اظؿففقزات مو ماٌراصق ماٌؿوصّرة مال متؽػي محاجقات ماظلؽان مبادؿــاء ماٌـشكتم
اٌدردقة،موماٌرطزماظرئقليميجؿعمذيؾةماٌراصقمومميارسمجاذبقةمسؾىماظلؽانم
تؿفلّد مسي ماظذلدّد ماٌؿؽرّر ماواػه ،مإضاصة مإدي مشقاب معراطز مربط ،مو مػذا ماظـؼصم
اٌزعنمسيماظؿففقزاتمخؾّفمذباالمربؾقامضعقفماظؾـقة .م

خالية

رشم مطوغه مربدود ماٌلاحة م( 16222مػؽؿار) مصاجملال ماىؾؾي ماحملؾّي مثريٌم
بؿـوؼعمذباالتهماىزؼؽقةم()micro- espace locauxماحملؾقةماظيتمتدلزمعنمخاللم
تصـقف مؼرتؽز مسؾى مهؾقل معؿعدّد ماٌؿغرلات ،محقث مإن مطل مذبال مجزؼؽي مػوم
تؿوؼج مالرتؾاط مذدؼد مبني ماظودط ماظطؾقعي مو ماالدؿغالل ماظؾشري م(ععاعل ماالرتؾاطم
)2.511مدواءمأطان مسيمحاظةمأزعةمأم مذيودمأومهوّلمأومتطوّر،مصاجملالماىؾؾيم
احملؾّي ماظذي متذلاطم مسؾقه ماظؿـاضضات مذبال معؿفاغس معن محقث ماٌواصػاتم
اظطؾقعقة مو ماظؾشرؼّة ،مو محيؿل مدالظة ماظؿارؼخ مو ماظؿؼاظقد مو ماالرتؾاط مباألرضممممممممم
و ماألصل ،مػذا ماجملال ماشلش ماظؾكقل مباظعطاء مو ماٌعزول مؼضمّ مطـاصات مدؽاغقةم
ساظقةمتشؽّلمخطرًٍا م سؾىماظؿوازغات،مومتغذّيماظـّزوحماظرؼػيمومتركماٌؽانم.مػذام
اجملالماٌفؿلمعنمررفماظلؾطاتماظعؿوعقةمؼؿلظّفمعنمذياساتمبشرؼةمعؿؿادؽة،م
دبؾقماظؾدؼلمعنمأجلماظؿلضؾممععماظؿطوراتماٌؿعدّدةماظيتمؼعرصفاماظؾؾد .م
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إذاماصذلضـامأنم"طلمعرحؾةمأزعةمتعؽسمتغقرلامضوؼامغلؾقامألغظؿةمايدود" .م م
غلؿطقع ماظؼول مبلن ماألزعة ماىزائرؼة مضد متمدي مإدي متـظقم مإضؾقؿي مجدؼد،م
صؿعرصةماجملاالتماحملؾّقةمتلؿحمبؿغقرلماظـّلقجمسبومحؾؽاتم"زبؿارة"مومظقلتم
عػروضة،موموضعمدميوضرارقةمإضؾقؿقةمحؼقؼقة،مومإسادةمهدؼدماظلّؾطةم مظصاحلم
اجملؿؿعاتماحملؾّقةمبندعاجمأدسماظؿضاعنماظعرؼقمسيمإدارةماٌمدلات،مومصرضم
اظؿطوّرمسيماواهم"أطـرمربؾّي"م .م
الكلمات املفتاحية  :جؾل–مذؾؽةم-مصضاءمصغرل-مربؾيم–موؿعم-ماٌؾينم
اظلؽين .م
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…-Raffestin, Claude : Pour une géographie
-Le Coz, Jean: Espaces méditerranéens et dynamiques agraires. Etat territorial
et communautés rurales.- In Options Méditerranéennes, Montpellier, CIHEAMUNESCO/MAB, n°2 de la série B : Etudes et Recherches, 1990.
Jean, Le Coz parle de « déstructuration des communautés locales » et de la
« délocalisation du pouvoir au profil de l’Etat territorial ».
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