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عبد اهلل خقاري

**

تعقش ماظقاحات ماظؼدمية ميفمإضؾقؿماظزؼؾانمأزعةمحادة،متعؽلفا مسدةمعؤذرات:م
صغر محفؿ مادللؿـؿرات ،مذقكقخة مأذفار ماظـكقؾ ،مادلردودؼة ماظضعقػة مظؾؿؿقر،م
اظرتاجع ماظؽؾري مظؾؿقاصقؾ مادلغرودة مبني موسـد مأضدام ماألذفار ،ماهلفرة ماظشؾفم
اظؿاعةمظلؽانماظؼصرماظؼدؼؿ،مػذهمادلؤذراتمذاػدةمسؾكماظقضعقةماظصعؾةماظيتممترم
بفاماظقاحاتماظؿؼؾقدؼةميفمعـطؼةماظزؼؾان .م
واحةمرقظؼةماظؼدمية،مادلعروصة مجبقدةممتقرػا م(دضؾةمغقر)،متعؽسماظققممعظاػرم
األزعةماظيتممترمبفاماألغظؿةماظقاحقةماظؿؼؾقدؼة،مواظيتمدـؿعرفمسؾقفامعـمخاللم
ػذهماظدرادة.
تؼع مواحة مرقظؼة ماظؼدمية ميف ماظزؼؾان ماظغربل ،مسؾل مبعد م51طؿ مشرب معدؼـةم
بلؽرة (ذؽؾم،)5موضدماذؿفرتمعـذماظؼدؼؿ،ممبلاحاتمخنقؾفاماظقادعة،موجقدةم
متقرػا ،مإالمأغفا ممتر ماظققم م مبرحؾةمصعؾةمتؾعثمسؾلماظؼؾؼ:مصاظؿقدعماظعؿراغلم
دلدؼـة مرقظؼة م( 50 000غلؿة) متزحػ مسؾك محلاب مأراضقفا معـ ماظشؿال،م
واحملقطات ماظػالحقة ماحلدؼـة ميف معـطؼة مذراع ماظؾطقخ مهاصرػا معـ ماجلـقبم
(ذؽؾم،)5مممامانرمسـفماظؿدػقرمادلؿقاصؾمظقاحةمرقظؼةماظؼدمية.م

*ماظؿقؼقؼاتمادلقداغقة،مواحلقارمادلؾاذرمععمادلزارسني،مطاغامرطقزةمػذاماظعؿؾ،موذظؽمدـةم.5114
األذؽالماظقاردةميفماظـصممتمإنازػامبؿؼـقةماظردؿم( .)Paintم
**مأدؿاذمباحث،مادلدردةماظعؾقامظألداتذةمبؼلـطقـة.
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 .1الرتاجع الؽبري يف اإلنتاج الػالحي
إن ماظؿدػقر ماظذي متعرصف ماظقاحة ماظققم متعقد مبداؼؿف مإىل ماظلؾعقـات معـ ماظؼرنم
ادلاضل ،مسـدعا مأخذ ماظؿقدع ماظعؿراغل ماظلرؼع مؼغزو ماحملقط مادلؾاذر مظؾقاحة،م
وؼؼؿص معلاحاتمععؿربةمعـمأراضقفا.موطان مػذاماظؿقدعماظعؿراغل معرصؼا مبأغشطةم
خدعاتقة مجؾؾتمضلؿامطؾريامعـماظقدماظعاعؾةماظػالحقةماظؽػأة ماظيتمطاغتمتعؿؾميفم
اظقاحة،موأصؾحمادؿغاللمادللؿـؿراتمؼؼقممسؾكمؼدمساعؾةمتعرفمباخلؿادة ،ماظيتم
متـؾماظققمم% 31معـماظقدماظعاعؾةميفماظقاحةم(اخلؿادةمتعقدمبؼقةميفمإضؾقؿماظزؼؾانم
بعدمأنماخؿػتميفم 5535مسـدمتطؾقؼماظـقرةماظزراسقة).مصادللؿـؿراتماظيتمتشؿغؾم
بقدمساعؾةمسائؾقة،مالممتـؾ ماظققم مإال م % 51معـمجمؿقعمعلؿـؿراتماظقاحة،ماظيتم
تؾفأمعـمحنيمآلخرمإىلماظقدماظعاعؾةمادلقمسقة،مخاصةميفمأوضاتماجلين.م م
م
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ومضدمتلارعمتدػقرماظقاحة ماظؼدمية مخاللماظـؿاغقـاتمعـماظؼرنمادلاضل،مبعدم
صدورمضاغقنمحقازةمادلؾؽقةماظعؼارؼةماظػالحقةمدـةم 5545م(،)APFAماألعرماظذيم
أثرمطـريامسؾكماظقاحةممسؾكمادللؿقىمماالضؿصاديمواالجؿؿاسلموماهلقدروشرايف.
 مصادللؿـؿراتماحلدؼـة ذاتماألذؽالماهلـددقة م(ذؽؾم )5ماظيتمأغشؽتميفمإرارمضاغقنمحقازةمادلؾؽقةميفمحمقطاتمذراعماظؾطقخموادلؽؿقصة،مهؼؼمأرباحامتػققم
أضعاف مادلرات مأرباح مادللؿـؿرات ماظؿؼؾقدؼة .مصؿـقع ماحملاصقؾ ماظزراسقة ميفم
ادللؿـؿراتماحلدؼـةم(خنقؾ،مزراساتمحمؿقة)،موادلردودماظعاظلمظؾـكقؾماجلدؼدم
( 41مإىلم511طغ/ظؾـكؾةماظقاحدة) ،مدحرجمعـؿقجماظؿؿقرميفماظقاحةماظؼدمية،ماظيتم
تعاغل معـ مذقكقخة مخنقؾفا ،موضؾة معقاه ماظلؼل مصقفا ،موإػؿال مصقاغة ماظلقاضلم
واظـكقؾ،مواظؿكؾلمسـمادؿعؿالماظغؾارمظؿكصقبماألرضمعـذمأطـرمعـمسؼدؼـ،م
الرتػاعمأدعاره ،مممامأدىمإىل ماظؿؼفؼرماظؽؾريميفماإلغؿاجمويفمغقسقةمادلـؿقج م( 51إىلم
51طغ/ظؾـكؾةماظقاحدة) .مطؿامأنماحملاصقؾماخلضرؼة ماظيتمطاغت متشؽؾ ماظطابؼم
األولمظؾغاللماظيتمتغرسمهتماألذفار،مضدمختؾلماظػالحقنمسـفامعـذمعدة،مبعدم
أن مشزت معـؿقجات ماظؾققت ماظؾالدؿقؽقة مأدقاق ماظزؼؾان ،موباتت معداخقؾم
ادللؿـؿراتماظؿؼؾقدؼةمتؼؿصرمسؾكماظـكقؾ،موػلمعداخقؾمجدمعؿقاضعة.
ادلؼارغةماظؿاظقةمبنيمعلؿـؿرتني،مواحدة متؼؾقدؼةموأخرىمحدؼـةمتظفرماظػارقم
اظؽؾريميفماظعائداتمبنيماظـظاعنيماظؼدؼؿمواحلدؼث :م
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منوذج من مستثؿرة تؼؾقدوة
 معلؿـؿرة متؼؾقدؼة متؼع ميف ماظقاحة ماظؼدمية ،معلاحؿفا م 51مآرا ،مؼعؿؾ مبفامصاحؾفا موسائؾؿف ،موػل متؿقصر مسؾك م 01مخنؾة ،معـفا م 51مؼؼؾ مدـفا مسـ م01م
دـة ،مأعا مباضل ماظـكقؾ مصقزؼد مسؿره مسـ م 41مدـة .موطان معـؿقج مػذه مادللؿـؿرةم
خالل مدـة م ،5115مال مؼؿفاوز م 55ضـطارا ،م(أي ممبعدل م51طغ/ظؾـكؾة) .مػذام
ادلـؿقجمبقعميفمسنيمادلؽان ممبؾؾغ م 120 000دج .موبعد مررح متؽاظقػمادللؿـؿرة،م
ادلؼدرة مبـ م 50111دج ،موادلقزسة مبني مادؿفالك ماظؽفربا مظؾؾؽر ماجلؿاسلم
51111دج ،مو ماظقد ماظعاعؾة مادلقمسقة م 0111دج ،ممل مؼؾؼ معـ مصايف مادلدخقلم
ظصاحبمادللؿـؿرةمإالم 42111دج.

منوذج من مستثؿرة حدوثة:

 معلؿـؿرةمحدؼـة متؼعميفمحمقطمعؽؿقصةممشالمعدؼـةمرقظؼة ،معلاحؿفام0مػؽؿارات،متؿقصرمسؾكم 511مخنؾةمجدؼدة،معـفام 54مبؾغتمعرحؾةماإلغؿاجمعـذم1م
دـقات،موأغؿفتم 51مضـطاراممدـةم5115م(أيممبعدلم55طغ/ظؾـكؾةماظقاحدة)،م
ضدرممثـمبقعفامبـم 380 000دج،ممطؿامتؿقصرادللؿـؿرةمسؾكم0مبققتمأبالدؿقؽقة م
إلغؿاج ماخلضروات ،مأغؿفت معا مضقؿؿف م 800 000دج ،مبقعت ميف مدقق ماخلضرم
ظؼرؼة ماظغروس .موضد مضدرت ماظعائدات ماإلمجاظقة مهلذه مادللؿـؿرة ماحلدؼـة مبمم
 1 180 000دج .موطان مصايف مادلداخقؾ م 900 000دج ،مبعد مررح متؽاظقػ مػذهم
ادللؿـؿرةماحلدؼـة ماظيت مبؾغت م 280 000دج،موادلقزسةمبنيماظقدماظعاعؾةماظدائؿةم
(ذكصان)موادلقمسقة،مواظغؾار،موطفربا مادلـؼبماظػردي،موأسؿالمأخرى .م
صادلؼارغة مبني مػاتني مادللؿـؿرتني متظفر متردي مغظام ماإلغؿاج ماظؿؼؾقدي ،ماظذيم
ميؿاز مبصغر محفؿ معلؿـؿراتف موسدم متـادؼفا ،موػق معا مؼشؽؾ مسائؼا مرئقلقام
ظؿطقرػا.

 .2صغر حجم املستثؿرات وعدم تـادؼفا
ؼربزمهؾقؾماظؾـقاتماظعؼارؼةماظػالحقةمظؾؾدؼةمرقظؼةم(جدولم،)5مػقؿـةمصؽةم
ادللؿـؿراتماظصغريةم(أضؾمعـم5ػؽؿارا)مسؾكمباضلماظػؽاتماألخرى،محقث ممتـؾم
 % 32,4عـ مإمجاظل معلؿـؿرات مبؾدؼة مرقظؼة ،مإال مأغفا مال متغطل مإال مغلؾةمم
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 %55,4عـ ماألراضل ماظصاحلة مظؾزراسة ميف ماظؾؾدؼة .مػذه مادللؿـؿرات ماظصغريةم
تؿؿرطزميفمأشؾؾفاميفمواحةمرقظؼةماظؼدمية .م
جدول رؼم  :1البـقة العؼاروة ملستثؿرات بؾدوة طولؼة الوحدة  :هؽتار
أضؾمعـم5مػؽؿار

عـم5مإىلم1مػؽؿار

ادللاحة

اظعدد

ادللاحة

اظعدد

5155,5

555

150,3
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اظؾؾدؼة م اظعدد
رقظؼة

5554

51

عـم51مإىلم

عـم1مإىلم

ادللاحة

اظعدد ادللاحة

541,1

51

11

5515,3

ادلصدر:ماإلحصا ماظعاممظؾػالحةمدـةم5111م م

أعامادللؿـؿراتماظيتمتزؼدمعلاحؿفامسـم 5مػؽؿارا،مواظيتمأغشؽتميفمععظؿفام
يفمإرارمضاغقنمحقازةمادلؾؽقةمسـمررؼؼماالدؿصالح،مصفلمتـؿشرممشالموجـقبم
اظؾؾدؼةميفمعـطؼيت معؽؿقصةميفماظشؿال،موماذراعماظؾطقخميفماجلـقبمسؾكمأراضلم
سؿقعقةم(أراضل مبؾدؼات،موأراضلمأعالكماظدوظة) ماظيت متغطلماظؼلؿ ماألطرب معـم
علاحةمبؾدؼةمرقظؼة .م
ومؼؿقضعمأنمتضاسػ موصرة ماألراضلماظعؿقعقة،مووصرة مادلقاه ماجلقصقةمادلؿقدطةم
اظعؿؼ،معـماغؿشارمادللؿـؿراتماحلدؼـة،مممامؼزؼدمعـمحدةمأزعةماظقاحةماظؼدمية،م
اظيت مؼؿؿ ماظؿكؾل مسـفا معـ مررف معالطقفا ماظصغار ،مادلؼؾؾني مأطـر مصأطـر مسؾكم
اظرتذح مظالدؿػادة معـ مضاغقن محقازة مادلؾؽقة ،مأو ماظؾقث مسـ مغشاط مؼضؿـ مهلؿم
عدخقالمأصضؾ .م
ملمتعدماظققممعلؿـؿراتماظقاحةماظؼدمية ،متلؼك م مبقـابقعمدػحمجؾؾماظزاب،م
اظيتمجػتمعـذمأطـرمعـمسؼدؼـ،مطؿامأنمماحلصقلمسؾكمعا ماظؾؽرماظؿؼؾقديمأصؾحم
غادرا ،مظؽقن ماظلؿاط مادلائل ماظؼرؼب معـ مدطح ماألرض مضد مغػد ،مومل مؼؾؼ مأعامم
اظػالحني مإالماظؾفق مإىلماظلؿاطمادلائلمادلؿقدطماظعؿؼمبقادطةمتؼـقةمادلـؼب مإلغؼاذم
اظقاحة .م
و مدلقاجفة مػذه ماظقضعقة ،موأعام ماظؿؽؾػة ماظؾاػظة محلػر معـؼب مصردي ،موسدمم
اضؿصادؼؿف مظصغر محفؿ مادللؿـؿرات ،مبادر ماظػالحقن مبإغشا ممجعقات متضؿم
أصقاب مادللؿـؿرات مادلؿفاورة ،مظإلدفام ميف محػر معـؼب ممجاسل .مؼرتاوح مسددم
أصرادمطؾممجعقة مبنيم 51موم 51مسضقا .مػذهماجلؿعقاتمتغطل ماظققم م % 51معـم
علؿـؿراتماظقاحةماظؼدمية.م م
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ؼؾدأ مػذا ماظؿضاعـ محقل مادلـؼب مباتػاق مأصقاب مادللؿـؿرات مسؾك ماحرتامم
خمؿؾػ مبـقد ماتػاق مإغشا ماجلؿعقة ،معـ مبقـفا ،مإظزاعقة مطؾ مسضق معـ مأسضا م
اجلؿعقة مضؾقل مزؼارة مخؾري معـ معصاحل مادلقاه مظدرادة مأراضل معلؿـؿرتف ،مضصدم
اخؿقارمادلؽانمادلـادب محلػرمادلـؼب ،موتلؿػقدمادللؿـؿرةماظيتموضعمسؾقفاماخؿقارم
احؿضانمادلـؼبمحبصةموغصػمعـمادلقاهمبدالمعـمحصةمواحدةميفمطؾمدورة،موػذام
تعقؼضامظؾفز معـمعلاحةمادللؿـؿرةماظيتمأضقؿمصقفامادلـؼب ،موؼؿؿمتقزؼعمادلا مبنيم
أسضا ماجلؿعقةمبصػةمدورؼةموحبفؿمداسلمؼؽقنموصؼمعلاحفمطؾمعلؿـؿرة.ممممم م
وػذا ممنقذجمعـممجعقةمأغشؽتمدـةم،5545متؼعمضربماظزاوؼةماظعـؿاغقةميفم
ضصرمرقظؼةماظؼدمية،متضؿم50معلؿـؿرة .م
ومحلػرمادلـؼب،مادؿؼدممأسضا ماجلؿعقةمخؾرياماخؿارمهلؿ معؽانمادلـؼب،مػذام
ادلـؼبمطؾػفؿ م 8 400 000دج،محقثمداػؿمطؾمصرد مبـ 600 000مدج ،مظققصؾم
سؾكمحصةمعـمادلقاهمتؿـادبمععمعلاحةمعلؿـؿرتف،معرةمواحدةمطؾم41مؼقعا .م
جيؿؿعمأسضا ماجلؿعقةمعرةمواحدةميفماظلـةمدلـاضشةمعشاطؾماجلؿعقةموتلدؼدم
علؿقؼاتماظػاتقرةماظلـقؼةمظؾؽفربا مادللؿفؾؽميفمضخمعا مادلـؼب،موادلؼدرمعؾؾغفام
بـم 420 000دج،محقثمؼدصعمطؾمسضقمعامضقؿؿفم 30 000دجميفماظلـةمظؾؿؽؾػم
ادلاظل ميف ماجلؿعقة .مطؿا متدصع ماجلؿعقة م 2111دج مذفرؼا مظؾشكص ماظذي مؼؼقمم
بؿقزؼعمادلا مسؾكمادللؿـؿرات.م م

 .3اندثار الؼصر الؼدوم ،وهجرة دؽانه

إنمضصرمرقظؼةماظؼدمية،مادلعروفمحمؾقامباظدذرة،مػقمبدونمذؽمأضدممضصقرم
اظصقرا ماجلزائرؼة .مصاآلثار ماظروعاغقة مادلـؿشرة مػـا موػـاك مسرب ماظؼصر ،مذاػدةم
سؾكمضدممػذهمادلـشأة،معـمبقـفاماظؽـقلةماظؼدمية ،ماظيت مهقظتمصقؿا مبعدمإىلم
علفدمؼطؾؼمسؾقفماظققممعلفدماظعؿقؼمأومعلفدماجلؿعة.مإنمػذاماظؼصر،ماظذيم
طانمؼأويمعامؼزؼدمسـم 5111مغلؿةمخاللماظلؿقـاتمعـماظؼرنمادلاضل،مملمؼؾؼم
صقفماظققممإالمسشراتمعـماظلؽان .مصاظػقضاغاتماظعـقػة ماظيتماجؿاحتمادلـطؼةميفم
 5525مضد مأتت مسؾك مععظؿ مدؽـات ماظؼصر مادلؽقغة معـ ماظطقب ،موأن ماظؼؾقؾ معـم
اظلؽانمادلؼقؿنيمصقفماظققممضدمبـقامسؾكمأغؼاضماظلؽـاتماظؼدمية،معـازلمجدؼدةم
عـمادلادةماظصؾؾة،مإالمأغفامػشة .م
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و مؼالحظ مأن مشاظؾقة ماألدر ماظيت مشادرت ماظؼصر مضد مادؿؼرت ميف محل مرأسم
دقرة ،ماظقاضع مجـقب مشرب معدؼـة مرقظؼة ماحلاظقة ،مأي ميف مادلـطؼة ماحملاذؼةم
ظؾقاحةماظؼدميةمعـماظشؿال .م
أعا ماظعائالت ماظيت مال مزاظت متؼقؿ ميف ماظؼصر محلد ماظلاسة مػل معـ ماظعائالتم
اظػؼرية،مضدعتميفمععظؿفامعـمإضؾقؿماحلضـة،موخاصةمعـمعدؼـةمبقدعادةموبؾدؼةم
بـمدرور.مومؼعؿؾمأصرادمػذهماظعائالتميفماظػالحةمبقصػفؿممخادةمظدىمأصقابم
علؿـؿراتماظقاحةماظؼدمية،مأومسؿاالًمسـدمأصقابمحمالتماظؿؿقرمظشقـموتػرؼغم
ادلادةمعـمادلرطؾات .م
ػـاكمرعزمآخر معـمأذفرمرعقزماظقاحةماظؼدميةمؼعرفماظققممتراجعامطؾرياميفم
وزائػف ،موؼؿعؾؼ ماألعر مػـا مباظزاوؼة ماظعـؿاغقة مذات ماظشفرة ماظؽؾرية ،ماظيت مطانم
إذعاسفا مؼغطل مطؾ ماظشرق ماجلزائري معـذ ماظؼرن م .53مػذه ماظزاوؼة ،ماظؿابعةم
ظؾطرؼؼةماظرمحاغقةم(وػلمإحدىماظطرقماظرئقلقةماظـالثميفماجلزائر:ماظؿقفاغقة،م
اظؼادرؼة مواظرمحاغقة) مطاغت موزقػؿفا ماألدادقة متعؾقؿ ماظؼرآن ،موػل ماظقزقػةم
اظرئلقة مظؾطرؼؼةماظرمحاغقة .مطانمجمالمتأثريمػذهماظزاوؼةمؼشؿؾمطؾممشال مذرقم
اجلزائر،مو مؼؿعداه مأحقاغامإىلمعـارؼمأخرىمعـماظقرـ .موسـد مترعقؿفاموتقدقعفام
وهدؼثمعراصؼفاميفماظـؿاغقـات معـماظؼرنمادلاضلم(إغشا معراصؼمرؼاضقة)،مطاغتم
اظزاوؼةمتلؿؼؾؾمأسدادامعـماظطؾؾةمؼػققم 511راظؾامضؾؾمدـةم،5111مإال مأنمػذام
اظعددمتراجعماظققممطـريامظقؼؿصرمدـةم5115مسؾكمأضؾمعـم51مراظؾا.مػذاماظؿدػقرم
ؼػلر ميف مجز معـف مبعدم ماالسرتاف مباظشفادة ماظيت ممتـقفا ماظزاوؼة مظؾطؾؾة مسـدم
خترجفؿمعـمررفماظقزقػماظعؿقعل،موػذامعـذمأنمزفرتماجلاععاتموادلعاػدم
اإلدالعقة.مظؼدمأصؾقتمادلراضدموضاساتماظؿدرؼسميفماظزاوؼةمذؾفمذاشرة،مػؾمػلم
اظـفاؼة؟مم م

البقبؾقوغراػقا
Cote, M., Les oasis au Maghreb, Tunisie, CERES, 1995.
Khiari, A., Une région pionnière dans le Sahara algérien : El Ghrouss,
Méditerranée, N° 3 et 4, 2002.
Mazouz, S., Mémoires et traces : le patrimoine ksourien, in Côte, Marc (dir.),
La ville et le désert, le Bas-Sahara algérien, Paris, IREMAM-KARTHALA,
2005.
Nacib, Y., Cultures oasiennes, Bou-Saada essai d’histoire sociale, Alger,
ENAL, 1986.
Les systèmes agricoles oasiens, Options méditerranéenne, série A : séminaires
méditerranéens n°11, CIHEM /CCE-DG 8, 1990.

26

