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  المجموعات االجتماعية في المدينة الصحراوية بين التمايز والذوبان

 ادرـة عبد القـخليف
  (LMCS)خبر تحول التشكالت االجتماعية م
  )الجزائر( امعة قاصدي مرباح ورقلة ج
 

    خالصة 
المجال العمراني في الصحراء الجزائرية هو مجال تميز بعراقته التاريخية وتنظيمه على أسس البنية االجتماعية التقليدية، 
ذو تناغم كلي مع البنية االجتماعية التقليدية لمجتمعات الصحراء مستجيبا لظروفها البيئية والثقافية كونه مجاال مهيئا من مجهـود  

كما جاء مستجيبا استجابة كلية للظروف المناخية القاسية التي تتميز بها الصحراء، وتحكمت بـه  . تمعاتوتراكم عبقرية هذه المج
إن تحليل ودراسة الوضعية التقليدية هذه هي التي توفر . أيضا الظروف السياسية واالقتصادية والدينية والرمزية لتلك المجتمعات

الت االجتماعية والمجالية التي شهدتها المجتمعات الصحراوية ومجالها العمرانـي،  لنا إمكانية المقارنة التاريخية من خالل التحو
وتمييز صور واإلنقطاعات التي شهدتها مجتمعات الصحراء ومجتمعات المدن والقصور الصحراوية بالخصوص مـع  ماضـيها   

المتنامي والذي انقطع مع كل صور التناغم االجتماعي والثقافي ابتداء من المد االستعماري إلى ظروف التمدن وتطور مجال المدن 
مع البيئة الصحراوية والنظام االجتماعي والثقافي والمرجعية الرمزية لسكان الصحراء مما ولد حـاالت االغتـراب لـدى هـذه     

 .   المجتمعات التي هي في طور التحول

Résumé 

  L'espace urbain dans le Sahara Algérien est étendu caractérisé par sa profondeur  historique et 
son organisation qui s'appuie sur les bases de sa structure sociale traditionnelle,  sur une cohérence 
avec cette structure sociale traditionnelle des sociétés du Sahara, répondant aux conditions 
environnementales et culturelles, comme ca il est un espace qui reflète le  génie de ces sociétés. Cet 
espace abrite différents groupes sociaux, nomades, semi-nomades, villageois, élites commerciale et 
politique... qui se conjuguent avec. C'est a travers l'analyse de cette situation traditionnelle qu'on peut 
comparer les Mutations sociales et urbaines qu'a connu les sociétés Sahariennes, et aussi les ruptures, 
concernant l'époque coloniale et les mouvements de sédentarisation et l'urbanisation massive qui a 
marqué la fin de toute cohérence sociale et environnementale.  
Mots clefs:Sahara Algérien, structure sociale, ville Saharienne, groupes sociaux, 

  مقدمة
.... هذا الفضاء الموحي بالخالء واالمتداد والفـراغ .... عمرانا" الصحراء"بالرغم من التعارض بمكان أن تكون 

بل ومن خـالل تسـارع   " العمران"والمفارقة أيضا أن تكتشف الصحراء اليوم من خالل  !!! "المدن"الصحراء اليوم هي 
  .ثقافية، التي هي واقعه اليوم -العمران وتكاثفه، وأيضا سرعة التحوالت اإلجتماعو

 تلك الصورة النمطية التي طالما رسمها الفلكلور السياحي، في ذهنية المواطن العادي، عبر...لم تعد الواحة، أبدا
  . قنوات اإلعالم،  نقطة ماء في امتداد من كثبان الرمال، أو تلك المدينة الشرقية الخيالية من صور ألف ليلة وليلة

الواحة، اليوم، هي مدينة، هي متروبول، هي شبكات عمران،  خلفت ورائها نخيلها، ونقطـة ماءهـا الوحيـدة     
واقع التحوالت االجتماعية والمجالية، واقـع العولمـة، واقـع    والمدينة التاريخية قفزت فوق أسوارها، نحو واقع جديد، 

التوترات، واقع األنسنة بكل معانيها المتعلقة بالواقع الصرف، واقع المعيش اليومي لألفـراد والجماعـات، الجماعـات    
  .االفتراضيةالواقعية أو 
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ريد للصحراء خاللها أن تكـون فضـاء   هذه التحوالت التي انطلقت تاريخيا ابتداء من الفترة الكولونيالية، والتي أ
،  النتيجة أن اجتثت هذه الفضاءات وبعمق من بنية طالمـا تهيكلـت عبرهـا    "االستعماريالمتربول " إستراتيجيا لخدمة 

  ". تقليدية"عمرانيات الصحراء، متميزة بالتناغم البيئي والتكامل االجتماعي بنية  نسميها 
التي جددت دور الصحراء كفضـاء محـوري إسـتراتيجي، بعـد       -ماعية المجالية واالجت –هذه الديناميكيات 

التهميش واألفول الذي حل بها عقب تحول طرق التجارة الدولية نحو المحيطات، نتيجة التطور الذي شـهدته أسـاليب   
والذي أنهـى ولألبـد مؤسسـة معـارف العـرب، مؤسسـة المالحـة        نحرية على يد البرتغاليين واإلسـبا المالحة الب
في حدود القرن الخامس عشر، معلنة بذلك انهيار تجارة القوافل التي طالما أعطت لصحراء شمال إفريقيا ...الصحراوية

بطريق "منذ القرن الثامن األهمية التجارية والسياسية بربط أهم ممالك المغرب األوسط ببالد السودان الغربي المشهورة 
، 10، الزيريين القـرن  8الرستميين القرن ر واستمرار تلك الممالك التاريخية، والتي كانت الركائز األساسية لتطو"الذهب

  .13، الموحدين القرن11الحماديين القرن
هي مجالية،  وأيضا اجتماعية، أي مجالية، وهوياتية، يحـاول الفـاعلون االجتمـاعيون    " الجديدة"هذه العمرانية 

دة تركيب بنياتهم االجتماعية  والثقافية، والتـي تعرضـت بقـوة    مجموعات أو أفرادا فيها إعادة التوازن من جديد، إعا
  . وبعنف وبعمق لالجتثاث وللغربة ولفقدان الهوية أو التهديد بفقدانها

بعد موجة االستقالل  توج بها كفاح شعوب المغرب وساحل الصحراء لمعظم البالد التي تمتد حدودها للصحراء 
وأيضا هو واقع الحال في ليبيا وتـونس وموريتانيـا،  كـان     –الة الجزائر، مثال لتأخذ بعدا جديدا، بعد التنمية،  في ح

الجغرافـي   واالمتـداد االندماج ضمن المجتمع الوطني العام، لتأخذ الصحراء بعد التنمية المفتاح الذي أهل هذا الفضاء 
البالد، ال زلنا لم ندرك معالمه  الشاسع نحو مشروع تنمية شاملة وتحول كامل ال يزال في طور التجسيد، في معظم هاته

المحلـي، الجهـوي،   (، لسبب تعدد وتعقد وتشابك المتغيرات في مصادفة عولميـة  اتجاهاته وال نفك ألغاز توتراته وال
  .وهذا هو ركن التفكير والبحث في هذا الموضوع) اإلقليمي، الوطني، الدولي

 .ويالصحراالعمراني فضاء الالتقليدية في  البنيات .1
مدن الصحراء ال بد من تحليل لالتركيبة االجتماعية  اليوم شكلتلمحاولة فهم حركية المجموعات االجتماعية التي 

وتلخيص النظرة إليها من خالل أهم المجاالت في نظرنا وهي مجال التنظـيم االجتمـاعي والنشـاط     ،وضعها التقليدي
لدينية كونها المجاالت الهامة التي لعبت الدور األساسـي فـي   االقتصادي والمجال السياسي ومركباته وأيضا المعتقدات ا

، وفي هذه المداخلة يحتم علينا الموضوع التركيز علـى مجـال البنيـة    وجود شبكة القصور والمدن ديمومتها ودورها
  االجتماعية للمجموعة االجتماعية 

ي موجودا رغم عشريات مـن التمـدن   يمكن أن نالحظ أن اإلحساس القوي بوحدة القبيلة عند البدو المتمدنين بق
والتثبيت، هذه الهيكلة االجتماعية ال تزال فاعلة عند المجموعات االجتماعية وحتى تلك التي كـان تمـدنها يمتـد إلـى     
الثالثينات تقدم  داللة لمسناها عبر التقصي الميداني على بقاء هذه الروابط واستمرارها تجمعهم في أحياء معينـة فـي   

أهم  ورقلة مدينةفي شكل تجمع من العائالت من عرش واحد أو فرقة واحدة أو أبناء عمومة في حي واحد، أحياء المدن 
أن  كمـا .، إذ أغلب أحيائها ما عدا القصر القديم هي أحياء تمدن البدوتقدم النموذج الواقعيلذلك مدن الصحراء الجزائرية

قائمة بالرغم من البعد الجغرافي تبقى وحدة القبيلة والعرش هي الروابط التي تجمعهم بمناطقهم األصلية الجغرافية بقيت 
  . الهيكل االجتماعي القائم بمؤسساته التقليدية والرقابة القبلية التي يمارسها كبار السن هذه الروابط بالمنطقة األصلية
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كاف لوحده فـي   إقتصادية، وتاريخية يبقى غير-إن توزيع المجموعات الحالي والقائم أساسا على قواعد سوسيو
فمنذ قرون عديدة والعالقات والبنيات االجتماعيـة  . حقيقة األمر لفهم حقيقة البنيات االجتماعية التي تتشكل في هذه المدن

لمجتمعات الصحراء كانت منظمة من خالل الروابط القرابية التي هي في األساس تشكل بنية األسرة ، العائلة، العرش، 
من خالل قاعدة ساللية أبوية، ) سواء كان واقعيا أم رمزي(ذا يدعون االنتماء لجد مشترك أين أعضاء كل تشكيل من ه

الفدراليـة  "والمصاهرات القائمة على الزواج وانضمام األنثى إلى مجموعة جديدة تشكل التحالفات التي تشكل بـدورها  
  .لهذه الرمزية الناظمةقوية، أين تصبح العائالت الكبرى هي  endogamie، من خالل زواجية داخلية "القبلية

في الوضع الحالي هذه التنظيمات االجتماعية تجد نفسها في المدينة في األحياء الحضرية فـي مسـاكن فرديـة    
ملـك  إن العالقات الساللية ال تزال تحدد المسار العمراني والفعل االجتماعي في المدينة وفـي الواحـات، الت  . وجماعية

والسلطة يمران حتماً عبر االنتماءات القرابية التي ال تزال تشكل الحامي للبنية االجتماعية، وال تزال تشـكل رأسـمال   
إن التفاعالت بين المجموعات االجتماعية . هذه الروابط االجتماعية هي ليست في الواقع مجمدة. اجتماعي فاعل وواقعي

ين القدامى والبدو المتمدنين تؤدي إلى تحالفات جديدة من خالل مصاهرات جديدة، داخل المدينة، المدن فيما بينهاالحضري
الجديدة تعيد تعريف الروابط الساللية من جديد  " المدينية" إنها تشكالت جديدة تخترق البنيات التقليدية استجابة لحتميات 

 . من خالل تعقيدها أكثر فأكثر

واألنثروبولوجيـا ابتـداء مـن     االجتماعتي قدمها علماء وباحثي علم إن القراءة المتمعنة في هذه الخالصات ال
، ومـن خـالل المعـيش    وجاك بيـرك ، في الجانب النظري بورديوبيار ، شواليفي ستر، موسمارسيل ، ايمهدورك

أنفسـهم  انبرى البدو المتمدنين  ،والمالحظة الميدانية تشكل لنا القناعة، أنه في غياب سياسة عمرانية وحضرية اجتماعية
والمزارعون القدامى أيضا من خالل ممارساتهم من خالل استراتيجياتهم االجتماعية من خالل تمثالتهم، تعايشـهم هـم   

 .الذين يصنعون مدينيتهم اليوم في مدن الصحراء الجزائرية
  :يينستتلخص هذه المجموعات في نمطين أسا

الحضرية، علما أن الحضرية، كأسلوب في الحياة واالنتظام ليست جديدة فـي   المجموعاتأو : المجموعات المدينيـة -أ
الصحراء، تاريخا عريقا من التمدن والعمران المتكاثف، تحدثنا عنه جميع المصادر التاريخية وآداب الرحالت، عززتها 

انت هذه المدن والحواضر هي قرون، ك 10تجارة القوافل التي امتدت منذ القرن الثامن الميالدي إلى الثامن عشر طيلة 
  . المحطات التجارية للقوافل العابرة لمحيط الصحراء

القصور مرتبطة باإلنتاج الفالحـي، إذ أن تعبيـر القصـر    ، كأصغر وحدة، تبدأ عمرانية الصحراء من القصور
ات لقصـورهم  هؤالء، المنسيون دائما من المؤرخين والباحثين، حسـب التسـمي  . الصحراوي هو سكن الفالحين أساسا

وأدواتهم، هم مجموعات بربرية قديمة، تمازجت مع أصول إفريقية في فترات تاريخية متباعدة، تشكلت منهم مجموعات 
فالحية أصيلة مستقرة ذات مواصفات عالية في التمدن وقيم العمل والنظام االجتماعي والفنون والحرف، إن ما نراه من 

  .  حراء هو من إنجاز هاته المجموعاتبساتين النخيل في أغلب مدن وقصور الص
هي في الغالب اعي نحو مجموعات النخب المدينية،ثم تتدرج التنظيمات االجتماعية متصاعدة حسب السلم االجتم

مجموعات حضرية تجارية وحرفية تتخذ من المدن محطات تشرف على حركة قوافل التجـارة، أو تمـارس الحـرف    
اعية منظمة ومهيكلة ذات تقاليد حضرية عريقة، أصولها متعدد منهـا المحلـي أو   والصناعات اليدوية، مجموعات اجتم

يضـاف إلـى هـذه    . المهاجر، تقاس حسب إشعاع المدينة التاريخية ومكانتها في السلم التجاري أو السياسي والـديني 
فـي الجانـب الـديني     التركيبة، النخب الدينية من مؤسسي الزوايا أو أحفادهم أم مريديهم كشرائح اجتماعية تخصصت





342015 
 

4 

في األغلب كتنظيم انتشر في كل أرجـاء الصـحراء   " الزاوية" الدعوي والثقافي أيضا المرتبط أصال بالمؤسسة الدينية 
والمغرب، على رأس كل ذلك الطبقات السياسية أو مجموعات الحكم والتي كان دورها الربط والتوازن بين المجموعات 

اتيجي مع القبائل والعروش المحيطة بالمدينة الصحراوية أو الواحة و تكون إما نخـب  والشرائح وأيضا االرتباط اإلستر
  ..وأيضا قوى دولية ) ممالك أو دول (محلية تتفاوض سلما أو حربا مع القوى اإلقليمية 

  :المجموعات البدوية وشبه البدوية. ب
، مجموعـات ارتبطـت   )semi-nomades(1وأنصاف البدو لمجموعات في شبكة واسعة من البدوتتمثل هذه ا

بالوسط الصحراوي أو هوامش الصحراء، منذ القرن العاشر، عشريات من التمدن غيرت كثيرا مـن طـرق وأنمـاط    
حياتهم، الفترات الطويلة من الجفاف التي أصابت مناطقهم في الصحراء أو على الهوامش الصحراوية شمال الصـحراء  

والت التي أدخلت على الواحات منذ بداية القرن العشرين، ساعدت في تسارع عمليـة  التي ينتشرون فيها، وعوامل التح
في ظروف الصحراء الجديدة لم يكن البديل أمامهم من خيارات سوى التمدن أو التهميش، .  2تمدنهم، في مدن الواحات 

فـي الواحـات    القرويينوالسكان  البدو، هذا التمدن الذي أحيا إشكالية التمييز بين نوعين من الحياة الريفية في الصحراء
والعالقات بين هذه المجموعات المتمايزة اجتماعيا وثقافيا مع عالم سكان الواحات من فالحي النخيل، هذا التمايز الـذي  
يطرح في ميدان دراستنا ، وبشكل واضح مشاكل تمدن البدو، والعمران فـي المدينـة وعالقـات هـذه المجموعـات      

  . ل وبالحياة في المدينة وأيضا بقايا عالقاتها مع عالم البدو والريفاالجتماعية بالمجا
في الوضع التقليدي القديم وكما بينا في الفصل المتعلق بالمجال التقليدي قامت عالقات تاريخية طويلة بين مجتمع 

ل والمقايضة والمبادالت الواحات وقبائل البدو في الصحراء عالقات قامت قديما على أساس التكامل يظهر في تقاسم العم
والحماية، عالقات دامت طويال زمن ازدهار القوافل التجارية، يظهر في قوة من التماسك االجتماعي الذي كان قائما بين 
البدو والرحل من التجار أو المحاربين أو الرعاة المربين الذين يضمنون المبادالت وحركة السلع وحماية القصـور فـي   

، وسكان المدن من اإلقطـاعيين والمـالك   "الخمامسة"والوالءات،  والقصور وسكانها من الفالحين إطار من التحالفات 
الكبار الذين يجمعون الفائض من المبادالت التجارية إلنشاء المزيد من النخيل والملكيات الواحاتية، التي هي أساس حياة 

ش من أجلها القصور وأهلها، هذا النظام الذي وصفه التجمعات الحضرية في الصحراء هذه المحيطات الفالحية التي تعي
Capot REY أين كانت الوضعية بسيطة غير معقدة ديمومتها التاريخية بما يقـرب مـن   3في كتاباته حول الصحراء ،

األلف سنة من هذا النظام الذي عزز التعاون االقتصادي والتعايش االجتماعي في مراحل قديمـة، بمقارنتـه بالوضـع    
تيجة التحوالت، هذا النظام قد تحول وبشكل عميق وأفضى إلى نوع المواجهة الخفية وعالقـات القـوة تظهـر    الحالي ن

  .مالمحها في قضايا المجال وتملكه وتشكيله

  .في حضري متسارع" تقليدية"التحوالت، عناصر إعادة تشكيل بنيات  .2
والذي انقرض من بين أيدينا، كثقافـة كليـة    عمليات اجتثاث عالم كامل وثقافة بأسرها من الوجود، عالم البداوة،

قائمة بذاتها، روئية  وتمثل للعالم، وأيضا كمعرفة بيئية وتوازن كلف البشرية في هذا الجزء من العالم آالف من السنين 
بدوية وشـبه بدويـة تتكـدس     اجتماعيةلتطوير بنيته، نجده في بضعة عشريات ينقرض لألبد، مخلفا ورائه مجموعات 

                                                             
في األحواض المنخفضة وتعيش " الطلوع" أنصاف البدو نقصد بهم المجموعات التي تمارس الرعي وتربية الماشية إلى جانب زراعة النخيل غير المسقية  1

  ). الباحث. ( كم100شبه استقرار أو التنقل في مساحات جغرافية محدودة ال تتعدى في الغالب 
2 Jean BISSON «  le nomade, L’oasis et la ville » URBAMA, n °20, 1989, p 5. 
3 CapotREY «  le Sahara Français » PUF; 1953; Paris. p 564 
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ما تحت بروليتاريا على هوامش المدن والواحات مليئة بالغربة، هذا الوضع هو من أهم اآلليات   اجتماعيةكأشالء بنيات 
هـذه النتيجـة   .التي تفسر ما يجري من توترات سببها المباشر هو آليات إعادة تشكيل هذه البنيات التي تعرضت للتفكك

  .الالفتة ألهم تحول تشهده الصحراء في المائة عام األخيرةاألساسية والكبرى و
التوسع المجالي العمراني ألغلب مدن الصحراء اليوم ، يتوافق تماما أو يكاد يتطابق مع التوزيع المجالي التقليدي 

ـ   سكان المدينة، المدين بشكل عام، للمجموعات االجتماعية المشكلة ل ريين سواء كانت مجموعات اجتماعيـة مـن الحض
القدامى مزارعي النخيل من أحفاد المجموعات البربرية القديمة التي استوطنت القصور ، إلى توطنات البدو وأنصـاف  
البدو األوائل ابتداء من ثالثينيات القرن العشرين، إلى التنثبيت النهائي للبدو في حدود نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات 

  .ديدةوانتهاء بأحياء التوسعات الج
المدينـة   "االجتماعي بين المجموعات االجتماعية من خالل التحول االجتماعي في مجال  االندماجالتأكد من مدى 

، هل هو في اتجاه حضرية أو مدينية حقيقية ؟ أم مجرد إعادة تشكيل للمجموعـات االجتماعيـة، واسـتمرار    "الحضرية
  ط الساللية التقليدية لكل مجموعة اجتماعية من مجتمع الصحراء؟ التعايش والتجاور في المجال، مع إبقاء لروح الرواب

إن التحوالت االجتماعية، التي هي في الواقع وحسب التأكيدات التي أمكننا الوصول إليها من خالل العمل  
الميداني، ما زالت في طور التشكل، حتى أنه في قناعتنا، أنه ال يمكننا في الوقت الراهن وبصفة استعجالية التحدث عن 

أن اإلجتماعي ال يكون اجتماعيا إال إذا " ء متكامل ونهائي، ، كون البنية في جوهرها شي"بنيات إجتماعية مكتملة " 
إذ . 5"ال معنى للجزء إال من خالل الكل" في نصه الشهير ) مارسيل موس(أو كما أكد ).ليفي ستروش(  4"انتمى إلى بنية

اإلجتماعية ال يمكن يعتبر من المؤسسين للعلوم األنثروبولوجية، فهو الذي اكتشف مفهوم الكلية الذي يعني أن الظاهرة 
أن تكتسب معناها إال بإرجاعها إلى النّظام، أي إلى البنية التي تنتمي إليها، إذ أن الكّل هو الذي يعطي المعنى للجزء 

" بهذه القناعة فإننا في الواقع أمام مشكلة منهجية عويصة، كوننا في حقيقة األمر بصدد الحديث عن. 6وليس العكس
  .تزال في طور عملية التحول والتشكل في  مدن الصحراء الجزائريةاجتماعية ال " تشكالت 
، )بورديو وصـياد (ن هذا المنطلق الذي يفرضه الواقع الميداني، كما تدعمه اإلرتكازات النظرية، وبالنظر إلى م

آلن في الجزائـر  ، فهل يمكن الحديث ا"إجتثاث"وتحليلهما عما عناه المجتمع الجزائري عموما في الفترة الكولونيالية من 
؟ فال البنيات مكتملة وواضحة المعالم وال المدن ينطبـق  "مدن"اجتماعية في " بنيات"عموما والصحراء بالخصوص عن 

في حالتنا الراهنة ال يمكن الحـديث سـوى عـن حـاالت مـن      . عليها ما هو متعارف عليه دوليا من تعريف للمدينة
، هل هو في اتجاه حضرية أو مدينية حقيقية ؟ أم مجـرد إعـادة   "المدينة  الحضرية"لتحول االجتماعي في مجال التحوال

تشكيل للمجموعات االجتماعية، واستمرار التعايش والتجاور في المجال، مع إبقاء لروح الروابط الساللية التقليدية لكـل  
  مجموعة اجتماعية من مجتمع الصحراء؟ 

االجتماعية، التي هي في الواقع وحسب التأكيدات التي أمكننا الوصول إليهـا مـن خـالل العمـل      إن التحوالت 
الميداني، ما زالت في طور التشكل، حتى أنه في قناعتنا، أنه ال يمكننا في الوقت الراهن وبصفة استعجالية التحدث عن 

                                                             
4Claude LEVI-STRAUS : « Anthropologie structurale » PLON Paris, 1974. 
5Mauss Marcel ; Sociologie et Anthropologie.9éme éd. Paris ; Presse universitaire de France. 1950. 

في إضافات المجلة العربية لعلم االجتماع، الجمعية العربية لعلم . مالحظات أولية للبحث في أثر فعل الحداثة في البداوة: البداوة المطاردة ،البشير التليلي6
  . 213ص. 2008العدد الثاني ربيع .االجتماع ومركز دراسات الوحدة العربية
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أن اإلجتماعي ال يكـون اجتماعيـا إال إذا   " ائي، ، كون البنية في جوهرها شيء متكامل ونه"بنيات إجتماعية مكتملة " 
إذ . 8"ال معنى للجزء إال من خالل الكل" في نصه الشهير ) مارسيل موس(أو كما أكد ).ليفي ستروش(  7"انتمى إلى بنية

 يمكـن  يعتبر من المؤسسين للعلوم األنثروبولوجية، فهو الذي اكتشف مفهوم الكلية الذي يعني أن الظاهرة اإلجتماعية ال
أن تكتسب معناها إال بإرجاعها إلى النّظام، أي إلى البنية التي تنتمي إليها، إذ أن الكّل هو الذي يعطي المعنـى للجـزء   

" بهذه القناعة فإننا في الواقع أمام مشكلة منهجية عويصة، كوننا في حقيقة األمر بصدد الحـديث عـن   . 9وليس العكس
  .مدن الصحراء الجزائرية عملية التحول والتشكل في في طور اجتماعية ال تزال" تشكالت 

، )بورديو وصـياد (النظرية، وبالنظر إلى  االرتكازاتمن هذا المنطلق الذي يفرضه الواقع الميداني، كما تدعمه 
ئـر  ، فهل يمكن الحديث اآلن في الجزا"إجتثاث"وتحليلهما عما عناه المجتمع الجزائري عموما في الفترة الكولونيالية من 

؟ فال البنيات مكتملة وواضحة المعالم وال المدن ينطبـق  "مدن"اجتماعية في " بنيات"عموما والصحراء بالخصوص عن 
في حالتنا الراهنة ال يمكن الحديث سوى عن حاالت من التحـول،  . عليها ما هو متعارف عليه دوليا من تعريف للمدينة

) األنوميـا (و االغتـراب حياتية، مـن تمـثالت مليئـة بحـاالت     من إعادة التشكل االجتماعي، من ممارسات يومية و
هذه القناعات لم يكن باإلمكان التأكد من إنطباقها على ميدان دراستنا  إال من خالل التعمق فيه، وذلـك  . 10معياريةالالأو

بتعبئة األدوات المنهجية النوعية، ومحاولة تحليل الخطاب، خطاب المعنيين، والتي قادتنا عبر المعايشة، عبر المحادثات، 
، مجموعة بمجموعة من خالل عالقاتهـا بمجالهـا   االجتماعيةتها إلى تلمس واقع المجموعات االجتماعية لدراسة تحوال

ثانيا وحتى السكني، بتتبع إستراتيجياتها االجتماعيـة وتمثالتهـا، ثـم عالقاتهـا فيمـا بينهـا،        واإلقامةالحضري أوال 
 .كمجموعات متعايشة أم مجتمع حضري في طور التكوين

تيجيات االجتماعية والتمثالت وأيضا الممارسات، هـذه  إن عمليات إعادة التشكل تتمظهر عموما في اإلسترا
هي المؤشرات في نظرنا التي يمكن لها أن تفسر كل عملية إعادة التشكل وإعادة البناء االجتماعي، إن توليف األرصـدة  

ي ما يمتلكـه  ه. االجتماعية والثقافية لصراع الترقي االجتماعي والبقاء الهوياتي، إن أرصدة كالتعليم، الملكية، والسلطة
 . األفراد أو ينشدونه

                                                             
7Claude LEVI-STRAUS : « Anthropologie structurale » PLON Paris, 1974. 
8Mauss Marcel ; Sociologie et Anthropologie.9éme éd. Paris ; Presse universitaire de France. 1950. 

إضافات المجلة العربیة لعلم االجتماع، الجمعیة العربیة لعلم االجتماع  في. في البداوةمالحظات أولیة للبحث في أثر فعل الحداثة : ، البداوة الُمطاردةالبشیر التلیلي9
  . 213ص. 2008العدد الثاني ربیع .ومركز دراسات الوحدة العربیة

متثـال معهـا، أو الموقـف    يستخدم مصطلح األنوميا للداللة على الموقف االجتماعي الذي يشهد صراعا بين المعايير وبين الجهود التي يبذلها الفـرد لإل  10
، دار "قاموس علم االجتمـاع : " محمد عاطف غيث. االجتماعي الذي تنعدم فيه المعايير نتيجة لتغيرات اجتماعية وثقافية تقلب التوقعات السلوكية العادية للفرد

 .23ص . 1995المعرفة الجامعية، األزريطة اإلسكندرية، 
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  تطور الحركة الجمعوية في المدن الصحراوية
  -حالة ورقلة -

 شليغم غنية
  تومي فضيلة
  )الجزائر (  جامعة ورقلة

  
لقد أدى التطور الحضري الذي شهدته الجزائر إلى نمو وعي ثقافي و اجتماعي و سياسي لدى المواطن الجزائري من 

الوعي من جهة أخرى، فانتظم المواطن في حركات مختلفة تأرجحت بين جهة، كما لعب التطور التعليمي دورا بارزا في تنمية هذا 
إن التفاعل بين أجزاء الكيان البشري، هو الذي يبلور أسلوبا للحياة بين هؤالء البشر، و نمطا  .الحركة الجمعوية و الفعل الجمعوي

  .للتفاعل بينهم و بين بيئتهم
المؤسسات االجتماعية، و التي هي عبارة عن  اس ما يسمى بالنظم أوكما ينتج من استمرار التفاعل و العالقات بين الن

قواعد و آليات تنظم سلوك األفراد و الجماعات، لكن تبقى هذه المؤسسات رهينة العقليات السائدة في المجتمع، ألن الناس ال 
 .قة، و عندئذ تبدأ المقاومة العنيفة و الخفيةيحترمون حقا إال القوانين التي يؤمنون بها، و يمكن إرغامهم على الطاعة ال على المواف

  c.بعبارة أخرى هناك عالقة وثيقة الصلة بين المؤسسات من جهة و العقلية السائدة في المجتمع من جهة أخرى
فالحركة الجمعوية، تنشأ في وسط اجتماعي و حضاري معين، و ال يمكن أن تقوم بوظائفها على الوجه األكمل إال إذا 

ها، فبروز الفاعلين االجتماعيين، يضعنا أمام إشكالية الممارسة االجتماعية والسياسية، و التيتكوناألفراد والجماعات تالءمت مع 
  .التي يجب إعادة النظر فيها، على ضوء التحوالت الجارية

نظيمات الممثلة لها، و فنجد أن التنظيم االجتماعي تعقد و تنوع أكثر مع تعدد فضاءات العمل الجديدة، و تعددت بالتالي، الت
  .تعقدت أساليب العمل فيها

تطور العمل و -حالة مدينة ورقلة -الصحراوية فهذه الورقة تحاول الوقوف على التطور التنموي الذي عرفته المدن
  .الجمعوي الذي فرضته أنماط جديدة للتواصل و التعاون و محاولة إثبات الذات

  خصائصها ومفهوم الحركة الجمعوية :ور األولالمح
، ويعتبر رافدا رئيسيا من روافد العمل و الطبقة الوسطى يحتل العمل الجمعوي موقعا أساسيا ضمن مساحة اهتمام الشباب

في تغذية الصراع  مساهماته من الموقع الخاص بهو حركيتهالجماهيري، سوءا من حيث تشكيل إطارات ذلك العمل ، أو من حيث 
تأطيرا جيدا يسهل عليهم امتالك الوعي  طنيناالمواالجتماعي في أبعاده الثقافية و اإليديولوجية إضافة إلى كونه مجاال لتأطير 

 .ر و التقدم يلهم في معركة التغي الموكلةواتهم و بطبيعة األدوار ذب
نه في جوهره ظاهرة اجتماعية ثقافية أإن العمل الجمعوي هو ممارسة اجتماعية للثقافي و تكيفا ثقافيا لالجتماعي، أي 

تتقاطع فيه مكونات الشخصية الممارسة له من حيث حمولتها المعرفية و قوتها الوجدانية الدافعة ومنحدرات انتمائها الختيار هذا 
ين المعرفة و الوجدان و االنتماء يجعل إذن من الممارسة الجمعوية مدخل للفعل في الواقع ليس العمل دون اآلخر وهذا التقاطع ب

للتغير بنياه األساسية الكبرى، و إنما التغير على مستوى أشكال التفكير فيه و طريقة تعريف المعرفة المكتسبة لبناء النموذج 
 .1قيق ذلك البناءالمرغوب فيه وتأطير األداة البشرية المزمع تأهيلها لتح

في  ...فالحركة الجمعوية شكل من أشكال الحركات االجتماعية الجديدة التي أصـبحت ميزة للعمل االجتماعي والثقافي
إن الحركات االجتماعية الجديدة .اإلنسانالمجتمعات الحديثة تستهدف إحداث التغييـر المرغوب لصالح فئاتها االجتماعية أو حقوق 

هي نمط من الفعاليات االجتماعية مختلفة عن األحزاب السياسية و النقابات، وتعبر عن مجموعات وفئات اجتماعية تجاهلتها في 
                                                             

  ,http://www.ahewar.org، 25/  2/  2006 - 1472: العدد - الحوار المتمدن، افاقالعمل الجمعوي بالمغرب واقع و ،  محمد الزيري - 1
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ت السابق الحركات ذات الطبيعة السياسية والطبقية، وال تهدف هذه الحركـات إلـى االستيالء على السلطة وإنما إحداث تغييرا
  .على مستوى القواعد الشعبية وفـق تكتيكات قصيرة المدى
أن االنتقال من دراسة الحركات االجتماعية إلى البحث " رونيه غاليسـو"بينما يعتبر العالم االجتماعي المعاصر الفرنسي 

كانـت تركـز على  التي) الكالسيكية(في الحركات الجمعويـة أصـبح سـمة العصر، وذلك نظرا ألزمة الحركات االجتماعية 
المطالب االقتصادية والمهنية والمادية فحسب بواسطة النقابات، أما اليوم فقد ظهرت تنظيمات اجتماعية مستقلة جديدة تتميز 

 .باألفعال االجتماعية خارج الفضاء االقتصادي واإلنتاجي
بي مستمد من مفهوم الجمعية نفسه وتدل إن مصطلح الحركة الجمعوية الذي عادة ما يستخدم بكثرة في بلدان المغـرب العر

لفظـة الحركـة علـى الجهـود والمساعي الحثيثة والديناميكية المتواصلة ألعضاء الجمعيات والمتطوعين من أجل تغيير 
خل وتحسين أوضاعهم الحياتية، بواسطة التعبئة الشاملة والمشـاركة الواسـعة واالختيارية في برامجها وأنشطتها دون انتظار تد

الدولة، مع ممارسة أشـكال من الضغط السلمي عليها لتوفير اإلمكانيات البشرية والمادية لحماية مصالحها ومصالح المجتمع ككل، 
وينبغي للحكم على حيوية وقوة الحركة الجمعوية تفاعـل أنشطة الجمعيات وتنسيقها في إطار حيز من التنافس والحرية لتحقيـق 

حكم على الحركة الجمعوية ال يكون بناء على عدد الجمعيات وإنمـا على نوعيتها واستجابتها لمطالب أهـدافها المشتركة، فال
  .2المجتمع

إن مصطلح الحركة الجمعوية مستمد من مفهوم الجمعية نفسه، و هذا المفهوم تعددت التعاريف بشأنه و ذلك حسب الزاوية 
الجمعية على أنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة زمنية معينة أو  التي ينظر إليها كل باحث حسب مجال تخصصه، فقد عرفت

   .غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو بغرض عدم الحصول على ربح مادي 
بأنها االتفاق الذي يضع أكثر من اثنين من األفراد بصفة دائمة معرفتهم أونشاطهم في خدمة هدف : وعرفها األستاذ حسن ملحم 

  .ربح الماديغير تحقيق ال
وعرفت أيضا أنها تشكيالت اجتماعية فاعلة ومنظمة تسعى على أسس تطوعية غير ربحية لتحقيق أهداف عامة لمجموعة 

  .3تعتمد أساليب الحكم الرشيد ضمن أطر قانونية تضمن الشفافية وحرية التشكيل
نى أهدافا متنوعة، وقد تنشط في مجال مؤسسات أو منظمات تطوعيـة خاصـة تتب: "تعرف أماني قنديل الجمعيات بأنها و

  ".4)الطفولة، المساعدات الخيرية والمعاقين(أو عـدة مجاالت ) رعاية المعوقين مـثال(واحد 
" على 1990ديسمبر  04المؤرخ في  31-90أما في التشريع الجزائري فقد عرفت المادة الثانية من قانون الجمعيات رقم 

انين المعمول بها ، ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون ومعنويون على أساس تعاقدي ولغرض تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقو
غير مربح ، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة ،من اجل ترقية األنشطة ذات الطابع المهني واالجتماعي 

 .5"والعلمي والديني والتربوي والثقافي على الخصوص
المتعلق بالجمعيات ، عرفت المادة الثانية منه الجمعية  2012جانفي 15المؤرخ في  06 -12وي رقم أما القانون العض

تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة زمنية محددة أو غير "بأنها 
تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة السيما في محددة ، يشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم و وسائلهم 

  .6"المجال المهني واالجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني

                                                             
أطروحة مقدمة لنيل شهادة . االجتماعية في مجال رعاية الشبابالحركة الجمعویة في الجزائر و دورها في ترقية طرق الخدمة بوصنوبرة،  عبد ااهللا - 2

  http://bu.umc.edu.dz/theses/sociologie/ABOU3771.pdfالدكتوراه علوم، 
جامعة قاصدي مرباح  ،دفاتر السياسة و القانون ،12 -06/نقدية في ضوء القانون قراءة -النظام القانوني للجمعيات في الجزائر بن ناصر بوطيب،  - 3

  .254، ص 2014، جانفي 10عدد ورقلة،
  .25.ص. 1994، دار المسـتقبل العربي، القاهرة،المجتمع المدني في العالم العربي، دراسة للجمعيات األهلية ،أماني قنديل -4
 .1990ديسمبر ' ، الصادرة بتاريخ  53، الجريدة الرسمية، عدد المتعلق بالجمعيات 31-90قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -5
، 2012يناير  15 اريخ، الصادرة بت2، الجريدة الرسمية، عدد المتعلق بالجمعيات 06-12القانون العضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  - 6
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فمن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن الجمعية هي عبارة عن تشارك أشخاص بصفة إرادية من أجل تسخير معارفهم و 
  .تهم لخدمة أغراض غير هادفة تحقيق ربح ماديقدرا

  :و من التعاريف السابقة أيضا يمكننا أن نحدد خصائص العمل الجمعوي فيما يلي
أي المشاركة الطوعية التي تميز تكوينات وبنى الجمعيات المختلفة، باعتبار أن تأسيس الجمعية و العمل في : الطوعية  - أ 

 .الشخص المنضم إليهاكنفها يعتبر عمال حرا و بمحض إرادة 
و التي تشمل مجمل الحياة الحضارية تقريبا و التي تشمل جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية و السياسية و : المؤسسية  -ب 

الثقافية، و لعل ما يميز مجتمعاتنا هو الحضور الطاغي للمؤسسات وغياب المؤسساتية بوصفها عالقات تعاقدية حرة في ظل 
 .القانون

الذي تقوم به هذه التنظيمات و األهمية الكبرى الستقاللها عن السلطة و هيمنة الدولة، من حيث هي تنظيمات : الدور  -ج 
 .7اجتماعية تعمل في سياق و روابط تشير إلى عالقة التضامن و التماسك أو الصراع و التنافس االجتماعيين

  :اعتبارها حظيت بالقبول من قبل الباحثين و المتمثلة فيب" صامويل هنتجتون"كما يمكننا أن ندرج تلك الخصائص التي حددها 
و يقصد بها القدرة على التكيف مع التطورات البيئية التي تعمل فيها، فكلما كان للجمعية : القدرة على التكيف في مقابل الجمود .1

 .إلى القضاء عليها قدرة عالية على التكيف كلما كانت أكثر فاعلية، ألن الجمود يؤدي إلى تضاؤل أهميتها و ربما
أي أن ال تكون الجمعية خاضعة أو تابعة لغيرها من المؤسسات أو الجماعات أو : االستقالل في مقابل الخضوع و التبعية .2

األفراد، بحيث تسهل السيطرة عليها وفق ما يتماشى مع أهداف الجهة المسيطرة، و يمكننا أن نحدد هذه االستقاللية من خالل 
 :مؤشرين هما

و يظهر ذلك من خالل مصادر التمويل هل هو خارجي أو ذاتي، فكلما كان التمويل من تبرعات و : تقالل المالياالس -
 .اشتراكات أعضاء الجمعية كانت أكثر حرية في تسيير شؤونها الخاصة دون ضغوط

 .ةأي كيفية تسيير شؤونها التنظيمية الداخلية بعيدا عن تدخل الجهات الوصي: االستقالل التنظيمي -
وهذا ليس معناه تعقد التنظيم كما : و يقصد به المستويات األفقية و الرأسية داخل الجمعية: التعقيد في مقابل الضعف التنظيمي .3

في المؤسسات الكبيرة و إنما وجود مستويات هرمية للقيام بوظائف الجمعية و حسن تنظيمها، فكلما كانت هذه المستويات واضحة 
 .عية أكثر تنظيما و استطاعت أن تبسط نشاطها على رقع أكبر و تحقق انتشارا داخل المجتمع المعنيالمعالم كلما كانت الجم

و يقصد به عدم وجود صراعات داخل التنظيم أوالجمعية التي تؤثر على السير الحسن : التجانس أو التماسك في مقابل االنقسام .4
الجمعية تعرضت هذه األخيرة للتشتت و االضمحالل، و كلما سادت روح لنشاطاتها، فكلما كانت االنقسامات و الصراعات داخل 

 .8التعاون و التضامن داخل الجمعية و حلت الخالفات بطرق سلمية ، استطاعت الجمعية أن تمضي قدما في سبيل تحقيق أهدافها
أن تقوم بها هذه األخيرة و إن الحديث عن خصائص الجمعيات يحيلنا بالضرورة إلى الحديث عن الوظائف التي من المفروض 

  :التي نلخصها في اآلتي
 و ذلك ببلورة مواقف جماعية التي تواجه أعضائها وتمكنهم من التحرك لحل مشاكلهم من : تجميع المصالح و التوفيق فيما بينها

 .خالل منظمتهم أو جمعيتهم
 مية و دون اللجوء إلى حل النزاعات عبر تدخل و ذلك بالبحث الجماعي عن الحلول التوفيقية بالطرق السل: مواجهة الصراعات

 .مؤسسات حكومية
 و ذلك عن طريق المساهمة الفعالة في بناء رأسمال اجتماعي باإلضافة إلى مجمل النشاطات التعاونية : تعزيز التنمية المجتمعية

 .التي تقيمها
 تكوين و إفراز القيادات المتمتعة بروح التعاون و االنضباط. 
 9باعتبار أن الجمعية هي مدرسة للتنشئة الديمقراطية و المدنية: لحضاريةنشر الثقافة ا. 

                                                             
 .8، ص 2005مطبعة الرواد للطباعة و النشر، : بغداد. بعض إشكاليات المجتمع المدني و المجتمع السياسي و الديمقراطيةصالح ياسر،  - 7
  .25، ص 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت, مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبيحي،  - 8
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لواقع و ذلك من خالل التطرق من التعاريف السابقة للجمعية و من الخصائص و الوظائف نحاول التقرب من الظاهرة على أرض ا
  إلى 

  الحركة الجمعوية في مدينة ورقلة
التنموية و العمرانية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية والسياسية، كانت من أهم بداية تجدر اإلشارة إلى أن التطورات 

أن " بيك"و يعتبر  المؤشرات الدالة على تطور الشبكة الجمعوية في المدن الصحراوية بشكل عام وفي مدينة ورقلة بشكل خاص
تنظيمات المجتمعية، على إثر تفكك الروابط العائلية و تفسخ ظهور الجمعيات كأشكال جديدة للتجمعات اإلنسانية يتزامن مع تداعي ال

  .االنتماءات الطبقية
و عليه تم شغل الكثير من الفضاءات بقوة كبيرة و في بعض األحيان تم تشجيعها من قبل الدولة، كالقطاع االجتماعي، 

التي ال طالما تم   عبة و المشاكل المتعددةالثقافي و الرياضي و الشباب، أو قطاعات أخرى لها عالقات بالظروف المعيشية الص
خنقها، أو القطاعات المطلبية التي كانت تقمع باستمرار، كالمجال الديني وحقوق اإلنسان و حقوق المرأة و قضايا الهوية، و 

  .المطالبة بتوفير مناصب الشغل
أهميتها العددية، سمحت لنا دراسة الحياة ففي هذا اإلطار الخاص، ظهر و تطور عالم جمعوي جديد في ورقلة، وبعيدا عن 

  .الجمعوية لوالية ورقلة، الوقوف على عناصر ذات أهمية في تحديد اتجاهات الحركة الجمعوية وإسهاماتها المختلفة
إلى غير ...لقد تنوعت الجمعيات في ورقلة من لجان دينية إلى جمعيات ثقافية و أخرى اجتماعية و رياضية و لجان أحياء

  :و فيما يلي نورد جدوال يحدد التطور التاريخي و العددي لنشأة الجمعيات في ورقلة.ن الجمعياتذلك م

 : تاريخ إنشاء الجمعيات )1
، ثم قانون 1987إن انتشار و تأسيس الجمعيات بدأ مع القوانين المنظمة لكيفية إنشاء الجمعيات و نقصد بذلك ما صدر في 

لكن في إطار دراستنا هذه سنعمل على ترتيب هذه الجمعيات كما  -2012لعضوي لسنة و القانون ا 1990الجمعيات الصادر في 
 .و بعد هذا التاريخ 2000هي موجودة اآلن على مستوى مكتب الجمعيات بوالية ورقلة، وبالتالي يبرز ترتيب ما قبل سنة 

  :10تاريخ إنشاء الجمعيات: 1جدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد الجمعيات  سنة اإلنشاء
 %19.19  123  2000قبل سنة 
2000-2004  178  27.77%  
2004-2008  340  53.04%  
2008- 2012  634  40.95%  
2012- 2014  700  40.58%  

بلدية، فمدينة ورقلة تضم بلديتين هما  21تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام تخص مدينة ورقلة ببلديتها فقط من ضمن 
  .ورقلة و الرويسات
كانت محتشمة من حيث تأسيس  2000األولى التي نسجلها من الجدول أعاله هو أن الفترة السابقة لسنة المالحظة 

و عدم  و الروابط االجتماعية التي كانت تعرف تماسكا جيدا الجمعيات، ربما يعود ذلك إلى الحياة البسيطة التي ميزت المنطقة
الفترة عرفت انفجارا محسوسا في اإلقدام على تأسيس الجمعيات خاصة  الشعور بالحاجة إلى تأسيس الجمعيات بالرغم من أن ذات

في المدن الكبرى فقد أحصت نفس الفترة عددا كبيرا من الجمعيات الوطنية و المحلية، كما يمكننا أن نعتبر أن فترة الالستقرار التي 

                                                                                                                                                                                              
  .ص 85.   2003، 1دار الهدى للطباعة و النشر، ط: بيروت .المجتمع المدني و التحول الديمقراطي ،عبد الوهاب حميد رشاد- 9

 الجمعيات المعتمدة على مستوى بلدياتالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والية ورقلة، مديرية التنظيم و الشؤون العامة، مصلحة التنظيم العام،  - 10
  .31/12/2014ورقلة إلى غاية 
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الجمعيات تقوم بدور الوسيط بين الدولة و  عرفتها الجزائر قد تكون وراء العزوف عن تأسيس مثل هذه التنظيمات خاصة و أن
شبه التام للدولة بسبب األزمات المتالحقة معنية، فهذه الفترة عرفت بغياب المواطن و تحاول إيصال مطالب منخرطيها للسلطات ال

  .التي عاشتها الجزائر من أزمة اقتصادية إلى أزمة أمنية إلى أزمة مجتمعية بشكل عام
و  2004، هي حديثة النشأة أي بعد )بتحفظ(أغلبية الجمعيات التي تريد النشاط بمنأى عن الدولة من جهة أخرى نالحظ أن

  .1من مجموع الجمعيات كما يبينه الجدول رقم %53.04تصل نسبتها إلى 
التنظيم ثانيا، الرغبة في التحرر و . هذا دليل أوال على السهولة التي يمكن بها للمجموعات االجتماعية أن تؤسس الجمعيات

خارج األطر الرسمية والمؤسسية للدولة، ثالثا و هو العامل األهم حسب نظرنا هو التطور التنموي الذي عرفته المنطقة و توسع 
رقعة المشاريع االقتصادية و االجتماعية و الثقافية التي حظيت بها المنطقة، فهذه الفترة تزامنت و العهدة الرئاسية الثانية التي 

حتى تنتعش هذه المناطق، فقد ارتفعت  كبيرة وير المناطق السهبية و الجنوب الكبير و خصصت اعتمادات ماليةأكدت على تط
وتيرة األشغال و تأسس صرح علمي كبير في عاصمة الجنوب الشرقي و المتمثل في جامعة قاصدي مرباح الذي أمد المجتمع 

ير الحركة الجمعوية في المنطقة فمنذ هذا التاريخ سجلنا ارتفاعا محسوسا باإلطارات المختلفة من أجل القيام بوظائف مختلفة و تأط
لمدينة  %53.04و بنسبة  2008جمعية في سنة  641كانت تعد  بلدية، 21التي تتكون من  في عدد الجمعيات، فوالية ورقلة

بالنسبة  %40.95ية و بنسبة جمعية على مستوى الوال 1548فقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى  2012ورقلة فقط، أما في سنة 
بالنسبة  %40.58جمعية على مستوى الوالية و بنسبة  1725ارتفاعا في عدد الجمعيات بلغ  2014لمدينة ورقلة، و سجلت سنة 

الذي يعبر عن تغير أنماط الجمعوي في المدينة الصحراوية و لمدينة ورقلة لوحدها، فهذه الزيادة الكمية توحي بزيادة النشاط
السابق، فغالبا ما كنا نالحظ أن روابط الدم و القرابة تلعب دورا كبيرا في إرساء و ترسيخ روابط  يمن التي كانت موجودة فالتضا

ى المصلحة ية فتعرف أنواعا أخرى من التضامن و الذي ينبني علانالتضامن في المجتمعات التقليدية، أما المجتمعات الكوسموبوليت
  ...تماء إلى حي أو وظيفة معينةاالنالعامة و حسن الجوار و

 :2014عة الجمعيات المعتمدة على مستوى المدينة إلى غاية ديسمبر يطب )2

  النسبة المئوية  العدد  طبيعة الجمعيات
  % 0.28  02  مهنية
  %22.17  153  دينية

  %21.03  147  رياضية
  %17.02  119  الفن و الثقافة
  %09.30  65  أولياء التالميذ

  %1.57  11  العلوم و التقنيات
  %10.30  72  األحياء و القرى

  %2.72  19  البيئة و الوسط المعيشي
  %1.001  07  المعوقين و غير المؤهلين

  %0.14  01  المستهلكون
  %1.86  13  الشباب و الطفولة
  %3.72  26  السياحة و التسلية

  %0.28  02  المتقاعدين و المسنين
  %0.71  05  النسوية
  %6.29  44  األعمال الخيريةالتضامن، اإلسعاف و 

  %0.57  04  التطوعية
  %1.29  09  الصحة و الطب
  %00  00  قدماء التالميذ

 %100  699  المجموع
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، و %43.2نسبة  على باقي الجمعيات، و التي تمثل و الرياضية  أول مالحظة يمكن تسجيلها، هي هيمنة الجمعيات الدينية
التقليدي للمنطقة باإلضافة إلى التكوينة البشرية للمجتمع الجزائري على العموم و إلى مدينة يمكن رد ذلك إلى الطابع المحافظ و 

ورقلة على وجه التحديد، حيث يعتبر عنصر الشباب هو الطاغي على التركيبة البشرية للمنطقة، لنجد في المرتبة الثالثة الجمعيات 
يات تلك المهتمة بالحفاظ على الموروث الثقافي و الهوياتي للمنطقة، و تدخل ضمن هذه الجمع %17.02الثقافية و الفنية بنسبة 

تحاول الحفاظ على اإلرث الحضاري و اللغوي و التقليدي الذي يميز القصر العتيق و تحاول حمايته من " جمعية القصر"حيث نجد 
  .االندثار بسبب مظاهر الحداثة التي غزت المنطقة

التقليدي المحافظ للمنطقة، حيث أن الجمعيات النسوية ال تمثل إال نسبة ضئيلة جدا  الطابع على تؤكد األرقام مرة أخرى
و المتواجدة في مركز المدينة، فبالرغم من مظاهر الحداثة التي تحاول أن ترتسم في هذه المدينة إال أن التقاليد و  %0.71قدرت ب

  .مشاركة النسوية محدودة مقارنة بمشاركة الرجلاألعراف ال تزال تحاول الحفاظ على الطابع المميز للمنطقة، فال
المالحظة التي شدتنا، هو أن المشاكل االجتماعية كثيرة لكن إقبال الناس على تأسيس هذا النوع من الجمعيات غير كبير، 

الجمعيات عندما ، قد شتت هذه )بلدية بالنسبة للجمعية المحلية و والية بالنسبة للجمعيات الوالئية(أو نجد أن السلطة الوصية 
 أنه في جمعيات الطوعية لوحدها و الجمعيات الخيرية و اإلسعاف و التضامن لوحدها إالالوضعت التصنيف السابق، فنجد مثال 

ئي يالبأن القضايا ذات البعد العالمي و يه هذه الجمعيات يكاد يكون واحدا، كما نالحظالهدف الذي تسعى إلالحقيقة المحتوى نفسه و
ال حيزا بسيطا من اهتمامات أعضاء المجتمع، باعتبار أن هذه القضايا تتطلب وعيا عاليا بقضايا البيئة و التحوالت ال تأخذ إ

، بالرغم ما شهدناه في الشارع الورقلي من رفض الستغالل المناخية التي ال تعني المواطن البسيط و ال تدخل ضمن اهتماماته
  .لشارع، غير أن العدد الرسمي للجمعيات المهتمة بالبيئة يبقى ضئيل و محتشمالغاز الصخري و التظاهر في كل مرة في ا

، هذا 2012كما يمكننا إدراج مالحظة أخرى هي أن جمعيات العلوم و التقنيات لم تكن موجودة في التصنيف السابق لسنة 
بكل ما يمت بصلة للتطورات التكنولوجية يعني أن المدينة الصحراوية تغيرت اهتماماتها و اهتمامات قاطنيها بحيث أصبحت تهتم 

جزائرية اليوم ال تستخدم الوسائط التكنولوجية و هذا في حد  ةحتى تستطيع مسايرة وتيرة العولمة، فمن غير الممكن أن نجد مدين
ختلفة عن تلك ذاته يعتبر عامل من العوامل التي ساهمت في تغيير الهوية الثقافية للمنطقة فأصبحت لها متطلبات و احتياجات م

  .التي كانت لها في السابق و هذا يعتبر شيء إيجابي إلى جانب المحافظة على الهوية المحلية
إن التطور العددي يوحي بوجود ديمقراطية في تسيير الحياة الجمعوية غير أن مسألة تمويل الجمعيات تطرح العديد من 

م نقل كل الجمعيات تتلقى الدعم من الدولة، فعن طريق المساعدات المشاكل و العوائق التي تعترض عمل الجمعيات فأغلب إن ل
المالية و الدعم المقدم، تستطيع أن تراقب و تهيمن أو تفرض وجودها كما تشاء، و تعمل على تحويل الجمعيات إلى أدوات لنشر و 

استقاللية الجمعيات، بل أكثر من ذلك،  تنفيذ استراتيجياتها و أهدافها، كما إن المساعدات تعتبر مؤشرات لقياس مستوى حريات و
حالة الديمقراطية في المجتمع، و هذا يجعلنا نقول أن هذه الجمعيات ال تتمتع باالستقاللية الكافية للحصول على الدعم المالي 

  .الخاضع للرقابة و الذي يحول دون تحقيق الجمعيات ألهدافها
لتي حدثت في المنطقة و التي جعلت الشريحة الشبانية تكتسي نوع من كما يمكننا تسجيل مالحظة أخرى تتعلق بالتغيرات ا

الوعي بمصيرها و مكانتها داخل المجتمع فقد انتشرت ظاهرة االحتجاجات في المدن الجنوبية و مدينة ورقلة على الخصوص و 
منطقة غير أن هذه الشريحة لم أخذت منحيين، فهناك المطالبين بفصل الجنوب عن الشمال بسبب الغبن الذي يعاني منه شباب ال

ة و اتهمت أنها تخدم أغراض خارجية تعود إلى الحقبة االستعمارية، و شريحة أخرى انتظمت فيما عرف حتنتظم في حركة واض
نا بحركة البطالين للمطالبة بأحقية شباب المنطقة في التشغيل في المؤسسات البترولية و التي تعتبر ورقلة عاصمتها، يمكننا القول ه

أن التغيرات التي عرفتها المنطقة أثرت على السكان و على الشباب بالخصوص و تنامت حركات مطلبية تنم على تغير في 
  .مستوى الوعي االجتماعي لدى الشرائح المختلفة

و  تزامنتو )citadin(مدينة ورقلة أخذت طابعا حضريا على العموم ما أردنا الوقوف عليه هو أن الظاهرة الجمعوية في
التغيرات التي عرفتها المنطقة بسبب المشاريع التنموية المختلفة، و بسبب تنامي طبقة مثقفة أكسبت المنطقة عمال مدنيا حضاريا 
أوحى بوجود وعي متنامي لدى سكان المنطقة ، بحيث اختلفت الجمعيات المؤسسة فمنها من اكتسى الطابع التقليدي و منها من 

  .اكتسى الطابع الحديث
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  الخاتمة
الوسيط االجتماعي للتنمية والتحـديث واألداة األنسب لمشاركة المواطنين في صنع القرارات الهامة هي  إن الجمعية

واقتـراح الحلـول لمشاكلهم وإيصال مطالبهم للسلطات الحاكمة بالطرق السلمية، خاصة في المراحل االنتقالية التي تمر بها 
وات كبيـرة نتيجة الفراغ التنظيمي والوظيفي الذي يتركه انسحاب مؤسسات الدولة من تقـديم ، أين تظهر فجـالمجتمعات والدول

أهمية وضرورة أن تشغل الجمعيـات علـى  كثير من الخدمات، فينعكس ذلك سلبيا على الفئات االجتماعية الضعيفة، وهنا تبرز
باعتبار أن العمل الجماعي هو ، ي المجـاالت المختلفةوجـه الخصوص ذلك الفراغ وتعوض النقائص بمبادرات ذاتية وتطوعية ف

األقدر على تحقيق األهداف، ولكنهم ينجذبون إليها كأعضاء في دوائر اجتماعية، ألن الفرد مهما أوتي مـن قـوة ومواهب ال 
  .الجماعيةيستطيع تحقيق طموحاته و طموحـات مجتمعـه لوحـده، لهـذا فالجمعيات تعتبر أقوى صوت معبر عن اإلدارة 

ولقد شهدت المدن الجزائرية الظاهرة الجمعوية منذ الحقبة االستعمارية و بعد االستقالل لكن بدرجات متفاوتة، فالمدن الصحراوية 
كانت تتميز ببساطة الحياة العامة، كما كانت تتميز أيضا بطرق و عالقات اجتماعية خاصة، و لقد أدى تطور الطابع الحضري 

و من بينها مدينة ورقلة إلى ظهور أنماط جديدة للتعاون و العمل االجتماعي و ذلك منذ دخول الجزائر في للمدن الصحراوية 
المرحلة االنتقالية للديمقراطية، و شهدت هذه المدينة تنامي الظاهرة الجمعوية بشكل الفت، غير أن المالحظة األساسية التي 

و الحديث، فعند دراستنا لتطور الحركة الجمعوية الحظنا وجود نمطين من سجلناها هي أن هذه المنطقة تزاوج بين التقليدي 
و نمط حديث يتمثل في الجمعيات  و الجان الدينية لب السكان، نمط تقليدي و يتمثل في لجان األحياءغالجمعيات يعمل على تأطير أ

هي حركة شبانية تدافع عن حقوق الشباب البطال في ، يضاف إليها الحركة المطلبية المتعلقة بأبناء الجنوب و الرياضية و الشبانية
  .منطقة الجنوب

إذن يمكننا القول أن التغيرات التنموية و ما صاحبها من تطور في العمارة و انتقال السكان المحليين إلى العيش في سكنات 
، أدت إلى )حديث -تقليدي(جة الطابع حديثة، و الطابع الكوسموبوليتاني الذي اتخذته المدينة أدى إلى تنامي ظاهرة جمعوية مزدو

  .تغيير طرق التضامن العائلي و القرابي إلى طرق تضامن قائم على االنتماء إلى الحي أو المهنة أو غير ذلك من أنواع التعاون
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  الراهن المعماري في الفضاء المديني الصحراوي اغتراب الثقافة والبيئة
 ، الجزائرمدينة بسكرةمعمارية في  -دراسة سوسيو

  

 عبد الرزاق، عريف 

 )الجزائر( جامعة ورقلة 

 شايب ذراع ميدني

  )الجزائر (جامعة  بسكرة  
 

  مقدمة
ا للحياة االجتماعية تمثل نموذج باعتبارها ،الدراسات السوسيولوجية والمعمارية المدينة اهتماملة أأثارت مس

  .مختلف مناحي حياة الشعوب و األممفي عاكسة بذلك إسقاطاتها االجتماعية والحضرية  والسياسية  واإلنسانية
هي ظاهرة العصور الحديثة بسبب مواكبتها للثورة " المتخصصين في الشأن الحضري أن المدينةوقد اعتبر الكثير من 

و  بية اجتماعية داخل فضاءتها الحضرية من خالل توزيع مساحاتها إلى أماكن العملتالصناعية، وما أفرزته من ترا
  . الخ...الترفيه السكن، وأماكن

ضي هذه شرية، تعبر عن أسلوب حياة مجتمعاتنا، وتروي مامسرح المغامرة الب" لذلك فهي تمثل بمثابة 
  .1تحوالتها  المجتمعات، وتعلن مسبقا ع

وأخرى نمطية حضرية بتعبير ) الثقافة الريفية(بين ثقافة وافدة  -لوقت شهدت المدينة صراعا حادا ومع مرور ا
  .المفقودة  ةوثقافة المواطن، سببته سياسة المخطط المحدودةة، في منتجاتها المعماري  -لويس ويرث 

مستقر ، وبروز أحياء ومدن جديدة إلـى  الغير حضري ناتج عن النسيج العمراني  دخل العمارة في اغترابأما  
الواجهة، فرضتها موجات النمو الحضري الناتج من حركية الهجرة الريفية المسـتمرة وعوامـل النمـو الـديموغرافي     

  .زايدالمت
، همببـن لتجانس االجتماعي واالقتصادي إلى ضعف ا) المهاجرين(ومشارب الوافدين هذا و ساهمت تعدد أصول 

بـين التقليـدي و   األشكال العمرانية و المعماريـة   ما أدى إلى تحطيم روابط  الفضاءات التقليدية، وبروز التناقض في
ريمـة و التشـوه العمرانـي،    ، إضافة إلى المظاهر االجتماعية األخرى مثل البطالـة و الج المعاصرالريفي و الحديث 

هذه المسائل و الظواهر أصبحت تطرح نفسها و بقـوة علـى طاولـة تفكيـر      ،ه على مختلف مظاهر الحياةوانعكاسات
  .المخططين و المسيرين والمهتمين بالشأن الحضري

  :المشهد المديني ومحدداته في الجزائر
ما أعطى للمدن وجها االنجازات والمشاريع  لفتشهد المدن الجزائرية ديناميكية سريعة وحركة نشطة في مخت

أخر ومسارا مختلفا من حيث الحركة و البناء، تاركة وراءها بصمات برزت بجالء ووضوح في المجال الترابي للوطن 

                                                             
، مجلة إنسانيات، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، الزلزالالمدينة في الرواية الجزائرية،الفضاء القسنطيني في رواية :  محمد داود  1

  .28ص 2001أفريل /، جانفي13، عدد )الجزائر( وهران
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ط المظاهر الثقافية و االجتماعية وحتى السيكولوجية على تخطي إفرازاتعاكسة بذلك معالم ومالمح الهوية من خالل 
ومع إفرازات وسائل االتصال الحديثة في فضاءات اإلعالم المختلفة طور الكثير من العادات  .ومورفولوجية المدينة

وبالتالي أشكال ونماذج  ،االجتماعية التي تمس اإلطار ألقيمي للمجتمع وللعائلة الجزائرية مم خلق أنماط حياتية جديدة
  .الحضرية للمجتمع الجزائري استقاللية أخرى تعتبر إضافات وتغيرات للحياة

  )بين الصدمة والتكيف( التحول القيمي 
لقد شكـلت القيـم إحدى االهتمامات األساسية في تناول الباحثين للبناء الحضري و التنمية الحضرية ، التي 

بناء قوة العالقات عولجت في ضـوء متغيرات نسق القرابة ، والمتغيرات الديموغرافية والثقافية ، الترفيه ، السلطة و 
مهمة في  وكونت و فيبر ايمهدوركوقد اعتبرها علماء االجتماع الكالسكيين من أمثال  ،...االجتماعية ،وحدة الجيرة 

كما أن الدراسات المعاصرة ,تماسك المجتمعات وقاعدة للسالمة االجتماعية ومنبع للتعبير عن تكافل األفراد وتفاعلهم 
  .2القيم للقيم تؤكد على مسالة الصراع القيمي والتي تبرهن على ما يسمى مشكل

جرة الداخلية التي أفرزت مرفولوجية وتعزى مالمح التنظيم الحضري الجديد إلى عاملي النمو الديموغرافي و اله
عكستها الذهنيات و الممارسات التي صارت تطغى وتطبع الحياة الحضرية داخل أوساط  ،جديدة و مستحدثة في المدينة

دينية تقليدية، قيم ريفية، قيم ( تنوع منظومة القيم التقليدية في المدينة الجزائرية، بين قيم و يبدو ذلك واضحا من المجتمع
   )الخ...حضرية مدينية، قيم دخيلة مستحدثة

التهمـيش، البطالـة،   (إلى تشكل المدينـة في شكـل متقطع مجاليا بسبب تضافر العوامل األخـرى   ذلكوأدى 
  ...) . الفقر،اإلقصاء االجتماعي 

وخلفيـات  في ظل اعتماد سكان المدينة على مرجعيات  أمام هذا الواقع أصبح تحديد مفهوم المدينية آمرا صعبا،
المدينـة و اسـتحقاق   في متناقضة و متعددة في شرعنة ممارساتهم القانونية وغير القانونية ، وفي نيل حقهم من العيش 

  . لقب المديني 
عدم قدرة هذه األخيرة على التـأثير بشـكل    بجالء عند سكان المدينـة عكس القيم التقليدية الوافدةإن استمرارية 

د إليها ،وذلك إلدماجهم اجتماعيا و ثقافيا بشكل يحميها من التـأثير السـلبي عليهـا و علـى     ايجـابي في القادمين الجد
لتعرف عملية التمييز بعدا أخر في المجتمع الجزائري وكان المحك الرئيسي في تحديده هو الطبقة . القادمين الجدد إليها 

الراقية و تحمل قيما عصرية، و الطبقة الفقيرة التـي  و المركز االجتماعي أي بين الطبقة البرجوازية التي تسكن األحياء 
  .تسكن األحياء الشعبية القصديرية الحاملة لقيم تقليدية

 .كما تجدر اإلشارة إلى أن عدم قدرة المستعملين من التكيف مع المجال الحضري الجديد، وعدم تحقيق التفاعل معهم
زيادة على التمدن االجتماعي الباهض ، الذي يدفعه المجتمع ، أقصى االندماج في الحياة الحضرية الجماعية للمستعملين

  3الخ...الهجرة من تراجع القيم واستفحال النزعة الفردية والالمباالة إزاء المجال العمراني وازدياد في مستوى
ي و المادي بين التيارات المختلفة في المجتمع ، للهيمنة و ومسرحا للصراع الرمز وبهذا أضحت المدينـة ساحة

  .السيطرة 

                                                             
  .166ص. 1986) مصر(دار المعارف القاهرة ، التحضر: محمود الكردي   2
 .130ص) الجزائر(الجامعية ديوان المطبوعات ، في سوسيولوجيا التنمية :قيرة إسماعيل ،غربي علي   3
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مـع  . إال دليال على خطورة هذا الالتجانس القيمــي. وما التصادم الذي عرفته الجزائر منذ نهاية الثمانينـات
مصالحــها أو   إمكانيـة تحول المديـنة إلى ساحـة للمواجهات و العنف بين الجماعـات االجتماعيـة التي تتصـادم

لـذي أصبــح يعـرف    كلها عوامل أدت بشكل أو بآخر إلى اختراق قيمي في المجتمع الجزائـري ا  تتعارض أفكارها
  .بالمجتمع المتأزم

  :)ديكتاتورية الجغرافيا أم أزمة ثقافة؟( األحياء العشوائية
لقصديرية، والتي شيدت وال تزال شهدت الجزائر كمثيالتها من البلدان العربية هذا النمط من المساكن واألحياء ا

وقد .من سكان الجزائر العاصمة يقيمون في أحياء عشوائية% 6بأطراف المدن خاصة الكبرى منها حيث اتضح أن نحو 
لعبت الهجرة الريفية نحو المدن سبيا وعامال حاسما في ظهور ونمو هذا النمط الغير مخطط من األحياء كمـا شـهدت   

لظاهرة الهجرة الريفية تجاه المدن، وظهرت بقوة غداة االستقالل، فقد مثلت نسبة سـكان الحضـر   الجزائر تطورا مهما 
كما أخذت الهجرة الريفية تجاه المدن شكلين في العموم، األول يعني األفراد خاصة لغرض العمل، واآلخـر  %   42بـ

  4.بالمدن األسر بغية االستقرار طويل المدى أو األبدي في إحدى التجمعات الحضرية
أن الهامشـية كظـاهرة    الدراسات الميدانية بإحدى األحياء الهامشية القريبة من مدينة سـكيكدة،   وتؤكد إحدى 

وأشار إلى أن حل مشـكالت األحيـاء    .اجتماعية تشكل إحدى أبرز األعراض المتصلة ببنية اجتماعية اقتصادية متخلفة
ض الحلول الجزئية، وإنما في ضرورة تبني حلول جذرية تمـس البنيـة   المتخلفة ال يمكن في تقدير السلطات المحلية لبع

االجتماعية واالقتصادية تهدف إلى إرساء دعائم العدالة االجتماعية، وتقليل الفوارق الطبقية في المجتمع، حتى ال يحـرم  
  .التنمية المتواصلةالبلد من فاعلية هذه الشرائح وطاقتها البشرية التي يمكن إن أحسن استغاللها إن تدعم جهود 

اصـطلح عليـه علمـاء     يبرز لنا جليا طغيـان مـا   ،إن المقاربة السوسيولوجية لواقع المجتمعات المحلية في الجزائر*
  . على جل مظاهر الحياة الحضرية "تريف المدن"االجتماع الحضري بمصطلح 

 :) الوعي الزائف(تريف المدن
أي االنتقال من المنطقة الريفية التي تتصف بخصائص  ،اإلقامةتغيير لمكان " يعرف النزوح الريفي على أنه

، وقد شهدت المدينة الكثير من المشكالت التي افرزها هذا األخير فأعطى الكثير من " تميزها عن المنطقة الحضرية
فيها النزوح الباحثين االجتماعيين اهتماما بها في شرح أبعادها وأسبابها ونتائجها، فمن بين المشكالت التي يتسبب 

جعل  حيث تحدث اختالال في الكثافة والتركيب السكاني وتوزيعهم وخصائصهم الديموغرافية،الريفي نجد المشاكل 
  .تمركز السكان في بعض المناطق دون األخرى

إضافة إلى كون الكثير من النازحين ال يتخلون عن القيم الريفية التي تحرص على زيادة النسل وكبر حجم 
  .الحفاظ على العالقات القرابية شأنها شأن ما هو موجود بالريفاألسرة، و

أي ال يندمج فيها اجتماعيا وثقافيا  ،ولكنه في الواقع ال ينتمي إليها ،ومن الواضح أن المهاجر يعيش في المدينة
 ،حيث يهاجر إلى المدينة يهاجر بعاداته فهو 5.جدا محدودةوأساليب الحياة األخرى إلى درجة أن تكون عالقات المهاجر 

وطموحاته ويبقى لمدة طويلة متمسك بها مما يعرقل عملية التحضر والتكيف مع القيم  ،وقيمه وقيم مجتمعه األصلي
  .الحضرية الجديدة

                                                             
4  Boutefnouchet Mostafa ; la famille algérienne son évaluations caractéristique récent ; éd SNED, Alger 1980.p155  
  .65ص. 1995) الجزائر(المطبوعات الجامعية ، ديوان الجزائر غــدا: شريف رحماني   5
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ضرية إذن ومن نتائج النزوح الريفي ليس فقط تأثر النازحين بالنمط الحضري، بل أيضا بتأثير هؤالء في نمط الحياة الح
ليس هناك تأثير يسير في اتجاه واحد وكثيرا ما يعتقد بعض الباحثين أن الجماعة المهاجرة هي التي تتأثر فقط بالمكان 

  6.الحضرية الحضري من خالل معيشتها بالمدينة، إال أن الحقيقة أن أفراد هذه الجماعة يؤثرون أيضا في نمط الحياة
الرواسب محدودة بزمن معين، ويؤكد اختفائها أو اندماجها في المستقبل أن استمرارية هاته  "بورديو"ويرى 

وأن القطيعة بالماضي ..." إن الريفيين المتمسكين بدوام القيم الريفية يبدون تائهين، وحتى مثيرين للسخرية: "فيقول
  .وزوال العادات يعتبر أمر حتمي

مدينة العيش فيها واالنتماء إليها، ولكن ليس عدد معتبر من المهاجرين وأسرهم يعني استقرارهم بال أن و
  7.األصلية بالضرورة المشاركة في الحياة الحضرية العصرية بل قد يبقوا يحيون وفقا الستجاباتهم وثقافاتهم

 :على مستوى الفضاء السكني
االختالالت و التغيرات الواضحة التي مست و بشـكل   الحضري في الجزائر يلحظ و بال شكإن المتأمل للمجال 

ثرت على أهم و مختلف الوظائف واألدوار التي كان يقوم بها في جل المجـاالت   أملموس كافة الجوانب المحيطة به، و
 .و العمراني التخطيطي) االجتماعي(و السوسيولوجي) النفسي(وبخاصة المجال السيكولوجي 

ل نتيجة عاملي الهجرة الريفية من جهة والنمو الديموغرافي من جهة أخـرى قـد   نمو الحضري الحاصلل ونتيجة
و التحسن المستمر في دخل ) ارتفاع الكثافة السكانية في الغرفة الواحدة (، هذا االرتفاع السكانأدى إلى ارتفاع في عدد 

الشيء  ،بغية تسهيل الحياة المنزليةية ألثاث و التجهيزات االليكتروناألسرة، ساعد على العناية بموضوع إعداد الغرف با
  .الذي زاد من ضيق المكان و صعوبة الحركة داخله

أمام الباب و الرواق أو كالطبخ مثال في فضاء أخر  ،مما دفع السكان إلى إفراغ بعض الوظائف خارج الغرفة
تتجلى للعيان معالم األدوار دأت وبهذا ب، جلب روح االتكالية و الخمول و عدم النشاط بين أفراد العائلة ماالفناء، 

  . والوظائف االجتماعية المختلفة والمستحدثة على مستوى المجال الحضري
وتتميز واجهة الدار بقلة نوافذها و ضيقها وبخاصة التي تطل على الشارع ، تشجيعا للحياة المنعزلة و المنغلقة وحفاظا 

وما يدور خارجه  ،يدور داخل الحرم المنزلي ما بين ماعلى خصوصية الحياة داخل المبنى ، بحيث يحد و يفصل 
عازل مرتفع بعض الشيء لتامين قدسية الحياة الخاصة و صونها و ممارسة أفراد العائلة نشاطاتهم في  ،بواسطة جدار

ى يمكنه من خالل واجهة الدار التعرف عل ولهذا كانت الغرف تفتح على وسط الدار حيث كان المتجول ال. حرية كاملة
  8.البناء لكونها بسيطة وغير مزخرفة مثلما نشاهده اليوم في طريقة تصميم) الطبقة االجتماعية(المكانة االجتماعية

وقد أولى لها . على العموم بالضيق و االلتواء واالنحناء واالنغالق، ال تسمح للمار بالوقوف عندها ألزقةاوتتميز 
وما يميز هذه  .لين و المراكب الحيوانية في مقابل مواصالت المسافرينالتنظيم العمراني أهمية وعناية كبيرة بالراج

وطرقها نظيفة و جيدة مزودة بكل المرافق الضرورية كاإلنارة ومكان الفضالت ) المارة(األزقة أنها مليئة بالسكان 
  الخ...

                                                             
 .44ص. 2002) مصر(دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  ،الشبابأزمة السكن ومشاكل  :سناء الخولي   6
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع التنمية جامعة قسنطينة نوفمبر  -المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر :عبد العزيز بودن   7

  .163ص2003/2004
  .14-10ص، 2000 )الجزائر(ديوان المطبوعات الجامعية  ،العمرانية في الجزائرالتحضر و التهيئة  :بشير التيجاني   8





342015 
 

19 

التركيبة  هذا التغير الصارخ الذي شهدته المدن الجزائرية على مستوى الطبيعة المرفولوجية وكذا
االجتماعية،تجسد بوضوح في مدينة بسكرة، والتي بينت الدراسة الميدانية لها، أنها أصبحت مدينة تفتقد للكل معالم 

  .، مشوهة بكل أساليب العنف الحضريالمدينة األصيلةالهوية، فاقدة لخصائص 
قاحلة ومتدهورة تنعدم فيها المساحات الخضراء  ن الفضاءاتألالناحية الجمالية تكاد تكون مفقودة وشبه منعدمة نظرا  إن

، إضافة إلى أن المسكن من الداخل في بعض األحيان تطل فيه على نطاق واسع و كبير وانتشار األوساخ و القمامة
وضيق  وتداعيها،ميزها تدهور أحوالها العمرانية و المتمثلة في قدم أبنيتها ."النوافذ و الشرفات على مساكن أخرى

  .و ازدحام سكانها واكتظاظ, اغلبهاوانعدام المرافق الداخلية في  غرفها،أبنيتها وقلة عدد  مساحات

أما الفضاءات الخارجية فهي غير منظمة وغير محددة من قبل الهندسة الحضرية ، أين يخلق سكان العمـارات  
ة من السكان على المسـاحة  بطريقة فوضوية مساحات صغيرة امتدادا لشرفات األرضية ، وأحيانا أخرى يغرس مجموع

حيث يعبر هذا السـلوك عـن حـب    . الخ...آو الفضاء المحيط بالعمارة نباتات أو أشجار آو تستعمل حظيرة للسيارات 
  .الملكية ويشخص حب الناس ورغبتهم الجامحة في امتالك الحيز و المجال الحضري

الجزائرية إلى استغالل المجـال الحضـريو   ومن هنا يتبن لنا أن كل المخططات و السياسات التي سعت الدولة 
، وذلك يعود الختالف الـرؤى فـي   اتنظيمه وفق خصائص ونمط حياة األسرة و المجتمع الجزائري قد أثبتت محدوديته

مواد البناء و التقنيات و شكل ( فإذا كانت بعض المجتمعات تولي للبعد المادي أهمية قصوى . كيفية استغالل هذا المجال
االتجاه األخر المعاكس أين يشكل البعد المادي متغيرا ثانويا أمام العوامل االجتماعية و الثقافية و النفسـية  في جد ن,)البناء
  . الخ...
  :قراءة في بعض مالمح التغير ألقيمي في تخطيط المساكن لمدينة بسكرة -

  

 
، نقرأ مالمح التريف وإفرازات الصدمة الحضرية التي تجسدت في الكتابات على الجدران  ة أعالهفي هذه الصور* 

 ،)خاصة اببالش( أفراد المجتمعمن الناحية السوسيولوجية ثقافة العنف الرمزي المكبوتة بداخل  ترسيخ إلىوالتي تهدف 
أما من الناحية البيئية  . ف رب األسرةالمطلقة الممارسة عليه من طر) األبوية(قهر السلطة البطريركية  إلىإضافة 
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ضعف نالحظ رمي النفايات الذي يعكس غياب الثقافة الحضرية في ظل ، كما فهوبعد من أبعاد التلوث البصري المشوه 
مظاهر الحياة الحضرية التي تتميز عموما الخ، وهذه ..القانون الدين – األسرةمؤسسات الضبط االجتماعي من 

 وارتفاع درجةف وضع ،وشدة التنافس و الصراع ،العالقات الثانوية السطحية و المنفعية و الفردانيةبالالتجانس وطغيان 
  .ورث لويسوهذا ما أشار إليه رواد االتجاه االجتماعي في دراستهم من أمثال التباين االجتماعي 

 
 

  غياب الثقافة الحضرية): 3(صورة 

باعتبار أن هنـاك مـدخل واحـد للكـل      ،غياب الخصوصية االجتماعية في هذه المساكن أنقر ةفي هذه الصور
في دراسته للعائالت القسنطينية في المساكن العمودية ،إضافة إلـى  عبد الحميد دليمي طرحه الباحث  وهذا ما ،العائالت

فـي  ادوارد هل العالم  إليهذهب  األصلي وهذا ما افضال عن دوره ،األبعاد الخفية التي أصبحت تؤديها هذه الفضاءات
 .باريتوالكامنة بتعبير  الوظائف أو" األبعاد الخفية"كتابه 

وتنوعها ، يقابله غياب بعض الفضاءات التي تحتوي هذه النشاطات ،مما يجعل فضاءات  األسرفتعدد نشاطات  
خاصا للعائالت الساكنة ، فهو يلعب كذلك باعتباره ممرا ومدخال  المدخلفمثال  ،الفعلية  أدوارهاتقوم بادوار غير  أخرى
تعتبـر كمـا    ما يلغي مالمح الخصوصية في هذه المساكن وغياب روح المسكن التـي ، فضاءا للتجمع و الجلوس دور

الفيزيولوجيـة و البسـيكولوجية و    األبعـاد ق لساكنه قفضاء يح بأنها التمان وسميث ايكومبي،وصفها كل من العالمين 
 .وهذا ما يتنافى مع خصوصية المجتمع البسكري المحافظ عموما.خال...السوسيولوجية

  

 
التمـان  تعتبر كما وصفها كل مـن العـالمين    غياب روح المسكن التينلحظ  )04-03(في هاتين الصورتين 

كـم ذكرنـا   " .الخ...الفيزيولوجية و البسيكولوجية و السوسيولوجية األبعادق لساكنه قفضاء يح بأنها" وسميث ايكومبي
أي أنها تفتقد لكل " بمساكن المراقد"سالفا، ما جعل الباحثين في علم االجتماع الحضري وبالشأن التنظيمي للمدينة وصفها 
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معاني الحياة و التفاعالت االجتماعية و الحضرية ،الن الغاية االسمي من المسكن هو تحقيق الذات،التي بدورها ترتكـز  
نقرأ من خالل هـذه الصـور بـروز ظـاهرة     كما .  االستقاللية –الحماية  -الخصوصية :على توفير ثالث أبعاد وهي

، وهـذا  )نقص اإلضاءة و الصيانة  -رداءة نوعية الطالء(االغتراب الحضري من خالل غياب مظاهر الحياة الحضرية 
ة العالقات السطحية الثانويـة،  يفسر من الناحية السوسيولوجية العالقات االجتماعية السائدة عند هؤالء العائالت ،كسيطر

السمات البارزة  إحدىوهي  ،، وبروز الفردانية وغياب الضمير الجمعي يوالتضامن العضوي القائم على التفاعل المنفع
  .وخصائص الحضرية بمفهوم لويس ورث دوركايم ، إميل في المجتمع العضوي بتعبير

وفوضى  -األلوانرداءة (و التلوث البصري) النفايات( األرضيالبعد البيئي فهو شاخص في مظاهر التلوث  أما*
ففوضى التصميم وضيق الساللم ورداءة نوعية الطـالء  ، وهي إحدى سمات المجتمع الحضري بشكل عام.)الخ..التنظيم

   .العائالت اآلسرونقص اإلضاءة و الصيانة تؤشر على البيئة المرضية و الغير صحية التي تسود فضاء هؤالء 

):المساكن األرضية(األحياء العشوائية : ثانيا  
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نالحظ تجسيد الثقافة الفرعية الهامشية التي تفتقر إلى التناسق و االنسجام  )06-05(في هذه الصور* 
مالمح ثقافة العنف المادي المجسد في استعمال  تتجلىالعمراني وتنظيم الفضاءات ، فمن الناحية السوسيولوجية 

النفايات على  ورميالشاخصة من خالل انتشار ثقافة الفقر إلىالشبابيك لغياب األمن في هذه األحياء،إضافة 
وتدني المستوى الصحي  ،مساحات واسعة من المساكن ، وغياب فلسفة وثقافة التصميم و التخطيط العمراني

بظواهر  وثيقا والتي ترتبط ارتباطا ،الءؤاالجتماعية الفقيرة و االقتصادية البائسة له كانةالم الذي يعكس المنزلة
وكلها مميزات فقراء الحضر التي حللها وشخصها  ،الخ...، الجريمة  األميةاجتماعية كثيرة منها البطالة ،

  .وسكارألويس ربولوجيا الحضرية ثناألالعالم في 

من طريقة البناء   مظاهر التلوث األرضي و البصري البارز انتعكس تينورمن الناحية البيئية فالص أما*
الصحة بمفهومها الحديث تعني الوقاية من  آنوباعتبار . التصاميم وتناسق البناءات وكذلك مواد البناءو

الطبقة من  آوغائبة في سلوكيات وتصرفات هذه الشريحة  الثقافةهذه  أوالمفهوم  هذا أن،نجد  األمراض
،القدرية والالمباالة وهي ) الخ..الدخل،البطالة(عامل الضعف االقتصادي  إلى المجتمع ،وهذا يعود بشكل كبير

يعرف  ما أي.الخ...الترفيهية  واألماكننقص الخدمات الصحية و العالجية  إلى إضافةخاصية فقراء الحضر،
 .ريةبمعيار التنمية المستدامة التجهيزات و الخدمات الجوا
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  الصحراوية المدينة في العمرانية التحوالت
 )الجزائر - صالح عين مدينة حالة( 

  
 مصطفى مخطاري

   سفيان حطاب 
 )الجزائر (والتكنولوجيا للعلوم بومدين يهوار جامعة

   :ملخص
 بالرغم وذلك الصحراوية، للمدينة البارزة السمات من -ومتغيرات اعتبارات لعدة نظراً -العمراني التحول عملية أصبحت

 المحلي، األمر الذي العمراني النسيج مميزات مجموعها في شكلت والتي ،طبيعية واجتماعية وثقافية خصوصيات من به تتميز مما
  .العمرانية هويتها المدينة لهذه أعطى

 بغيـة هيئـة  والت التخطيط أدوات خالل من الصحراوية للمدينة العمرانية الدينامية في التحكم المهم من اليوم أضحى وقد
  .العمرانية الهوية استدامة وبالتالي األصيل، النمط على الحفاظ

 عـين  مدينة نموذج خالل من الجزائر في الصحراوية المدن إحدى في العمرانية التحوالت دراسة إلى البحث هذا يهدف
 وإدراك فهـم  إلـى  للوصـول يـة  الطبيعية واالجتماعية والعمران المؤشرات من جملة على اعتماداً وذلك )جنوب الجزائر(صالح

  .النتائج خالل من يةمستقبل تصورات وضع ثم ومن العمرانية، التحوالت

 صالح عين العمرانية، الهوية الصحراوية، المدينة العمراني، النمو العمرانية، التحوالت :المفتاحية الكلمات
 

Résumé :  
Au cours des dernières années, et à cause des plusieurs facteurs, la ville saharienne connus un 

certain nombre de mutations urbaines, malgré les Caractéristiques naturelles, sociales et culturelles qui 
donnent une spécificité au tissu urbain local, chose qui donne une identité urbaine a cette ville.  

Aujourd'hui il est très important de maitriser la dynamique urbaine de la ville saharienne par les 
instruments de planification et d’aménagement, chose  qui va contribuer à la préservation et la 
durabilité de l'identité urbaine de cette ville 

Dans cet article, nous avons choisi comme cas d'étude pour aborder cette question la ville d’In 
Salah, afin de mesurer les principales mutations urbaines dans cette ville. 

Mots-clés : Mutations Urbaines, Croissance Urbaine, Ville Saharienne, Identité Urbaine, In Salah. 

   :مقدمة
تشمل الجانب الطبيعـي  ) sous systèmes(تتألف من تقاطع منظومات فرعية  )système(تعد المدينة منظومة 

، وقد كان المتـزاج  واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، وال يتأتى الفهم الحقيقي للمدينة إال ضمن هذا السياق )الفيزيقي(
  .عمرانية المختلفةالدور الحاسم في رسم السمات الالمنظومات الفرعية تلك 

ومواد  هندسته خالل األمكنة من من غيره تميز عن الصحراوية المدن في النسيج العمرانيإن ف من ذلك وانطالقاً
شـكلت فـي    هـي عوامـل  ، وبمحاذاة واحات النخيل المبنيةفي القصور الصحراوية  أساسا المحلية، والتي تمثلت بنائه

  . المدن هويتها العمرانية مجموعها موروث عمراني محلي أعطى لهذه
 أصبحت المدن الصحراوية تعيش جملة من التحوالت إال أنه في اآلونة األخيرة ونظراً لعدة اعتبارات ومتغيرات

لم تعد الواحات الصحراوية الجزائرية اليوم كما كانت عليـه منـذ مـاض    " ، إذ السيما ما تعلق منها بالجانب العمراني
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، 1"المتسارعة انية واالجتماعية اليوم تؤدي بنا إلى الوقوف على ساحة من التحوالت العميقة وإن حقيقتها العمر... قريب
وهو األمر الذي يبرز هنا مسألة الحفاظ على النمط العمران األصيل لهذه المدن، وبالتالي الحفاظ على الهوية العمرانيـة  

  . لمدننا الصحراوية
جة هذا الموضوع باختيار كنموذج للتعمير فـي المـدن الصـحراوية    الورقة البحثية معال في هذهسنحاول  وعليه

مدينة عين صالح التي تشهد جملة من التحوالت العمرانية، والتي وإن كانت جزء من المراحل العمرانية للمدينة  الجزائرية
ق ذلك من احتياجات شـتى،  وما يلح ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بنمو السكانإال أنها أحدثت تغيراً في الهيكل العمراني 

بعـض السـاكنة    ذهنيات، باإلضافة إلى تغير القرارات اإلدارية، وأيضاً جزء من ذلك مرده إلى األنشطةومنها ما يتعلق ب
  .شكل وحجم المدينةفي وظيفة و هذا التحولنتائج  ظهرتقد و، بشكل يتمرد على الموروث المحلي

لتركيز على التحوالت التي مسـت الجانـب المورفولـوجي للنسـيج     وسنقوم هنا من خالل المعاينة الميدانية با
 ، وفي األخير وضعهذا األمرالعمراني ونمط وهندسة المساكن، وأهم األسباب التي أدت إلى ذلك، والنتائج المترتبة عن 

 .ي التحليلي، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفوالتوصياتاالقتراحات  جملة من خالل من للتعمير يةمستقبل تصورات

من الجزائـر العاصـمة وفـي وسـط     ) كلم 1300(تقع مدينة عين صالح على بعد  :دينة عين صالحالتعريف بم -1
  .2)م 294(الصحراء الجزائرية، وبارتفاع عن مستوى سطح البحر يبلغ حوالي 

في الجهـة الشـمالية   وتقع  3تتمركز المدينة في قلب بلدية عين صالح، هذه األخيرة تتبع إداريا لوالية تمنراست
  ).أنظر خريطة الموقع الموالية(الغربية منها 

، أو ما يسمى بطريق الوحدة األفريقية الذي يربط الجزائر )01(تمتد المدينة على طول الطريق الوطني رقم واحد
  ). هـ728(العاصمة بدولة النيجر، وتبلغ مساحتها االجمالية حوالي 

 
  

من خـالل بلـديات    (يمتد جغرافياً على تراب واليتي تمنراست الذي  4ليم تيديكلتتنتمي المدينة جغرافياً إلى إق
وتعد منطقة الدراسة أهـم  ، )من خالل بلديات تيط وأقبلي وأولف وتيمقطن (وأدرار ) فقارة الزوى وعين صالح وإينغر

                                                             
 .  halshs-00387135, version 1 - 28 Jun 2009، " قصور األمس مدن اليوم. مدن الصحراء الجزائرية في التحوالت: "يفة عبد القادرـخل 1
 ).PDAU1997( 1997المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين صالح  2
وهي تحتل الوالية المرتبة األولى من حيث , م1974إلى صف الواليات بعد التقسيم اإلداري لعام  في الترتيب الوطني، انضمت 11تمنراست هي الوالية رقم  3

 .مساحة الصحراء الجزائرية) ¼(وهو ما يمثل حوالي ربع  ²كم 557.906.25المساحة على المستوى الوطني، إذ أنها تتربع على مساحة شاسعة قدرها 
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ام للسـكان والسـكن لعـام    مدينة ضمن هذا اإلقليم من حيث وزنها الديموغرافي الذي يشكل حسب معطيات التعداد الع
  .نسمة 68226نسمة من مجموع  22.238من ساكنة هذا اإلقليم، وذلك بـ  % 32.59ما نسبته  2008

 )ساكنة المدن(اكنة الحضريين كما أنها وحسب معطيات نفس التعداد السابق تعد المدينة الثانية من حيث حجم الس
تمنراسـت   تكون منها الشبكة العمرانية في هذه الوالية نجد مدينةحيث أنه من بين عشر مدن التي ت في والية تمنراست،

 من المجموع، وتأتي مدينـة  % 59.75نسمة أي بنسبة  81752مقر الوالية تحتل المرتبة األولى بمجموع ساكنة قدره 
  .نسمة 136822والبالغ  لساكنة المدن عاممجموع الالمن  % 16.5 بعد ذلك بنسبة عين صالح
منبع مائي  (وخالل ترحاله مر بالمنطقة ووجد بها عين , مة عين صالح إلى شخص اسمه صالحيعود أصل كل" 

  .4فأقام بالقرب منها وأقام زراعات حولها، وبالتالي نسبت هذه العين السمه ومنها جاء اسم عين صالح) 
" إن"حيـث أن لفـظ   " إن صالح"الروايات الشفهية المحلية فإنه يقال حسب اللفظ البربري إن التسمية هي وحسب 

باللهجة البربرية يعني الملكية، وهو ما يصب في المعنى األول بمعنى أن تلك العين أو المورد المائي هو ملك لصـاحبه  
  .صالح

م حيث تكونت النواة األولى بجانب واحة نخيل والتي كانت عبـارة عـن    1350مدينة إلى سنة  تهانشأوترجع 
م ظهر تجمعين رئيسيين للمساكن وهما النواة األولـى لحيـي    1680و 1535لة نقطة وصل في الصحراء، وفي المرح

  .5المدينة الحاليين اللذين يطلق عليهما قصر العرب وقصر المرابطين
بين النواتين السابقتين وهو المكان الذي يعد حاليا نواة الحي  بالبناءوخالل فترة االحتالل الفرنسي قام هذا األخير 

  .الذي يسمى بحي وسط المدينة المركزي بالمدينة
ج الذين امتزجوا بمرور الزمن، فأصبحت تـربطهم عـادات   ومزيج من البربر والعرب والزنالمدينة سكن وقد 

  . وتقاليد وقيم تكسوها الصبغة اإلسالمية
لى نطاق المناخ الصحراوي، حيث تعرف ارتفاعا شديدا لدرجة الحرارة خـالل فصـل الصـيف    إتنتمي المدينة 

فاضها خالل فصل الشتاء بمدى حراري كبير خالل اليوم الواحد، أضف إلى ذلك ندرة األمطار، انخفـاض نسـبة   وانخ
  .6الرطوبة، ارتفاع ساعات السطوع الشمسي وقوة نشاط الرياح المحملة بالرمال طيلة أشهر

نسمة إلـى   19569بعدد سكان بلغ  1998عام  )Semi Urbaine( انتقلت عين صالح من منطقة شبه حضرية"
  1.37نسمة، وذلك بمعدل نمو حضري يساوي  22238بعدد سكان قدره  2008عام  )Semi Urbaine( منطقة حضرية

، كما أنها تتوفر علـى مرافـق   تتميز الحظيرة السكنية في المدينة بالبناء األفقي المتمثل في نمط  السكن الفردي
فوذها داخل والية تمنراست وإلـى امتـداد بلـديات الواليـات     عمومية متنوعة أكسبتها أهمية إقليمية من خالل مجال ن

  .المجاورة

                                                             
4 A.MAIR et A.SAVELLI : « In Salah et le Tidikelt oriental, Etude historique, géographique et médicale »,  Archives  
Institut pasteur d'Algérie. T XXXII n° 4  décembre 1955, p268. 

بهذا الحي والذين يقال أنهم قبيلة  ترجع تسمية حي قصر العرب بهذا االسم كما يرد ذلك في الروايات التاريخية للمنطقة إلى الساكنة األوائل الذين استقروا - 5
بجنوب المغـرب واسـتقرت    والتي قدمت من  منطقة تافيالت) المرابطين(عربية من أصول ليبية، أما تسمية قصر المرابطين فهي نسبة إلى قبيلة أهل عزي 

 .بالمنطقة
 ).2004-1995(طيات الديوان الوطني لألرصاد الجوي للفترة كل المعدالت الشهرية والسنوية للمؤشرات المناخية ناتجة عن معالجة الباحثين لمع  6

7 Office National des Statistiques : « Armature Urbaine RGPH 2008 », Collections Statistiques N° 163/2011, Série S : 
Statistiques Sociales, Alger, Septembre 2011, p 95. 
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جزء مـن المراحـل    -أكان مخططاً أو عشوائياً سواء -يعتبر التحول العمراني  :المدينةمظاهر التحول العمراني في 
طة، ويكون ذلـك فـي   العمرانية للمدينة، ويحدث جراء ذلك تغيراً في الهيكل العمراني للمدينة بسبب نمو السكان واألنش

  .في الوظيفة والحجم والشكل -أي التحول-أو على األطراف، وتظهر نتائجه ) داخل المنطقة المبنية(القطاع المعمر 
وسنركز فيمـا يلـي علـى     في مدينة عين صالح جملة من التحوالت، -وما زال -عرف النسيج العمراني وقد 

صورها مـن خـالل الدراسـة    والتي يمكن حصر أهم  سة المساكن،الجانب المورفولوجي للنسيج العمراني ونمط وهند
 .الميدانية

شأنها - بمدينة عين صالح  العمرانيلنسيج في األنوية األولى ل تم االعتماد :8في مورفولوجية النسيج العمراني حولالت
ج عنه شوارع ينت الذي )01صورة ( أو المتالصق التصميم المتضام على - في ذلك شأن باقي القصور الصحراوية

تتميز حيث أن المدينة  إمكانية تظليل البيوت بعضها ببعض نتيجة عدم تعرض واجهتها لإلشعاع الشمسي،ضيقة توفر 
بالحجم الساعي الهائل في مجال السطوع الشمسي طيلة أشهر العام، والذي يبلغ أقصاه في شهر جويلية وهذا بحوالي 

  ).ساعة 2949(الي ، ويبلغ عدد الساعات السنوي حو)ساعة 356(

  
  
 

بغية تحقيق الراحة المناخية للمشاة خـالل النهـار    )02صورة ( القصر أحياناً تسقيف أجزاء من شوارعقد تم و
يدوم لفترة حوالي خمسة أشهر متواصلة من شهر بالرغم من االرتفاع الشديد لدرجة الحرارة الذي تعرفه المدينة والذي 

معدالت درجة الحرارة خالل هـذه   تتراوح(° م35حرارة في حدود  بمعدل درجة  ، وذلكماي وإلى غاية شهر سبتمبر
  ).°م38و  31بين األشهر
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إذ ، متعرجة لغرض عرقلة حركة الرياح المميزة للمنطقة داخل القصر باإلضافة إلى ذلك فقد كانت تلك الشوارع
، في حين ال يقل هذا )ثا/م 8.62(هر أوت بمعدل نجدها تنشط طوال أشهر العام بسرعات مختلفة حيث تبلغ حدتها في ش

  ).ثا/م 5.0( ل سنوي يساويدوهذا في شهر ديسمبر، وذلك بمع) ثا/م 3.39(المعدل في قيمته الدنيا عن 
أما في نواة حي وسط المدينة ولغرض خلق مناخ محلي مناسب فإننا نجد االستعمار الفرنسـي خـالل تواجـده    

ل سنوات الثمانينـات  ، وقد تم فيما بعد خال)03صورة (كثيف لتوفر الظالل بشكل طبيعي بالمدينة ركز على التشجير ال
  ).04صورة (المشاة  لسير ممرات بجانبي الطرق على شكل أقواس مسقفة بغية توفير الظالل إنشاءاللجوء إلى 

، حيث تصل إلى أضف هنا مسألة التدرج في الخصوصية التي تميزت بها األنوية األولى في النسيج العمراني
  ).05الصورة (األزقة أو الدروب غير النافذة 

  

  
 
  

ـ    -أن لم نقل كل -أما في الوقت الراهن فقد غابت جل  ي، المفاهيم التي شكلت فلسفة تخطـيط النسـج العمران
واسـعة بـدون ممـرات    شبكية يعتمد على الخطة الشطرنجية بشوارع  في كل أطراف المدينة فأصبح التوسع العمراني

  .)02و 01 مخططين( قفة أو تشجير لحماية المشاة من التعرض ألشعة الشمسمس
  

 
  

 لنواة االستعماريةشبه كلي لحي وسط المدينة، حيث تم تهديم مس  اًهيكلي اًتغيروقد عرف النسيج العمراني كذلك 
تسلم من عمليـة الهـدم    ولم ،التي كانت محاطة بسور وتحوي اإلدارة االستعمارية، باإلضافة إلى مجموعة من المساكن

تضـم  إلى أوعية عقارية لمجموعة من التجهيـزات العموميـة   حالياً تحويلها تم قد و ،هذه سوى بعض اآلثار القليلة جداً
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تظهر مدخل النواة االستعمارية من الجهة الغربية والتي تبين أنها  06، والصورة المركز الثقافيو بيت الشباب والدائرة 
  .فتظهر نفس المكان بعد عملية الهدم 07ي محلي، أما الصورة بنيت وفق نمط عمران

  

  
  

عكس األنوية القديمة للقصور في مدينة عين صالح التي أخذت في  :التحول في التعامل مع خصوصيات موضع المدينة
ع الحسبان خصوصيات الموضع في مسألة زحف الرمال بفعل الرياح بتركها لممرات خاصة لذلك، فإننا نجد التوس

حيث أنه وابتداءاً من سنوات السبعينات تم تعمير الممرين " الحالي للنسيج العمراني في بعض أجزائه تجاهل هذا األمر
تضرر عدة مباني ومنشآت قاعدية في المدينة  ، وهو ما نجم عنه11"اللذين خصصا في السابق للمرور الزوابع الرملية

  .)08صورة ( جراء زحف الرمال عليها
  08صورة 

  
  

يعرف نمط المساكن في مدينة عين صالح تحوالً، حيث تم االنتقال من النمط الفردي التقليدي  :مساكنالتحول في نمط ال
  .إلى النمط الفردي العصري ومؤخراً النمط شبه الجماعي

 يتسـم  واحـد  مسـكن  يحوى مبنى عبارة وهو، )09صورة (يعد النمط الفردي التقليدي النمط األصيل للمدينة 
مصـمتة،   الثقافية، وذلك ابتداءاً من واجهته الشـبه و الطبيعية المنطقة ظروف في تصميمه يحاكي النمط هذاو ،تساعباال

األسرة، ووصوالً إلى الحوش أو  وحرمة مروراً بمدخله الذي يمنع رؤية ما بداخل المسكن وذلك حفاظاً على خصوصية
 التعبيـر  عناصـر  يعتبر أحد"و لذي يعمل كمنظم حراري بالمسكنوا، الذي يتوسطه )بالرحبة محليا يسمى ما أو(الفناء 

، وانتهاءاً بالسـطح الـذي يسـتعمل    12"الحياتية المنزل ألنشطتهم أهل ممارسة وسهولة الخصوصية لمفهوم االجتماعي
الً فـي  نوم ليللو لتشمس شتاءاً، كما يستعمل لتجفيف المالبس وأيضاً ،تمور وأعالف للحيواناتالخزين كت ألغراض عدة

  .الصيف
  09صورة 
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إال أنه ما يميزه عن الـنمط السـابق    ،)10صورة (أما النمط الفردي العصري فهو أيضا مبنى به مسكن واحد 
مجموعـة مـن   على الخارج من خـالل   ايضاً مفتوح، وبالرغم من توفر الحوش في هذا النمط إال أنه كونه أقل اتساعا

  .السبعيناتسنوات ابتداءاً من أواخر  قامت الدولة بإنجازهاعن برامج سكنية عمومية هذا النمط عبارة ، وكبيرةالنوافذ ال
  

  
  

قد تم و، 2003، حيث تم إدخاله عام )11صورة ( حديث العهد في المدينة وفيما يخص النمط شبه الجماعي فهو
المدينة المختلفة الطبيعية  ، وقد غاب في تصميم مساكنه مراعاة خصوصياتفي مبنى واحدفيه تجميع كل أربعة مساكن 

تـوفر  ومفتوحة على الخارج من خالل عدة نوافذ كبيرة وأيضاً انعدم فيه  ضيقةوبالتالي فقد جاءت مساكنه و والثقافية، 
 .السطح

 
  





342015 

 

30 

مراجعة المخطط الدراسة الخاصة بورغم عدم مواءمة النمط شبه الجماعي لخصوصيات المدينة، إال أن 
، إذ أنه ومن خالل قانون التنظيم العمراني هذا النمطأقرت ب 2014لعام  لبلدية عين صالح ميرالتوجيهي للتهيئة والتع

  .الخاص بهذا المخطط نجد أنه اقترح هذا النمط في التوسعات المستقبلية
ما الداعي إلى هذا النمط في منطقة صحراوية من جهة، وال تعاني من مشكلة في : والسؤال المطروح هنا هو

  األوعية العقارية من جهة ثانية؟
بشكله نجد أن هذا المخطط تمت بالمصادقة عليه، وبالتالي فقد اعتمد  - ولألسف الشديد- إال أنه وبالرغم من ذلك 

 .المستقبل كمنظم للمجال العمراني في هذا

والجاف،  الحار المحلي للمناخ مالئمة بموادفي المدينة  تم بناء المسكن الفردي التقليدي :المساكن مادة بناءالتحول في 
حيث استعمل في ذلك مادة الطوب المشكلة من مزيج مادتي الطين والرمل، كما أن الجدران الخارجية لهذا المسكن 

 جذوع وجريد طبقة من ، أما السقف فهو مكون من)12صورة ( سم 50حوالي  الذي يصل إلىتميزت بالسمك الكبير 
، وبالتالي فمواد البناء المستعملة هنا تحاكي البيئة المحلية، توضع علها مادة الطوب )13صورة ( النخيل )أو سعف(

   .وتتناغم معها

  
  

الخصائص العالية التي تتمتع بها هـذه  إلى  -إضافة إلى توفرها محلياً-إن استعمال مادة الطوب في البناء راجع 
لها خاصية عالية في تخزين الطاقـة  حيث أن مادة الطين  ،)L’isolation thermique(المادة في مسألة العزل الحراري 

 .الحرارية من البيئة المحيطة وتباطؤ كبير في معدل توصيلها
ت أو إعادة البناء التي تشـهدها مسـاكن   أما النمطين الفردي العصري والشبه جماعي، وكذلك مختلف الترميما

 النمط الفردي التقليدي، فإن كل ذلك أصبح يعتمد فيه على مادة االسمنت والخرسانة المسلحة، هاته األخيرة التـي لهـا  
وهو األمر الذي يؤثر في مدى الراحة المناخية التي توفرها  خاصية التوصيل السريع للحرارة وكذلك سرعة الفقدان لها،

  .نة بداخلهاللساك
 

 
 





342015 

 

31 

مستوى البناء في التوسع الحالي للمدينة وكذلك في بعض التعديالت التي أدخلت أيضاً يشهد  :التحول في مستوى البناء
إن  ، وهذا بعد)15و 14صورتين (فنجدة قد انتقل إلى عدة طوابق على بعض أجزاء النسيج العمراني القديم تحوالً، 

  .السطح+ جاوز الطابق الواحد كانت المساكن التقليدية ال تت
  

  

النمط التقليدي بسيطة وبها تشـكيالت  كانت واجهات المساكن في  :لتحول في المعالجات المعمارية لواجهات المساكنا
مادة الطوب المستعملة في بنائها، وكما رأينـا سـالفاً فقـد كانـت هـذه      ، تتميز بلونها البني الناتج عن معمارية تقليدية
، )الرحبة(مصمتة وتبين أن فلسفة العمران في المدينة كانت مفتوحة على الداخل من خالل الفناء الداخلي  الواجهات شبه

ولكن ما يالحظ اليوم في بعض المساكن الحديثة في المدينة هو واجهاتها الهجينة والتي تعكس ثقافات دخيلة ال تعبر عن 
  .الموروث العمراني المحلي

الصورة يظهر في  كماوشرفات واجهات مفتوحة على الخارج من خالل عدة نوافذ وبالتالي فقد أصبحت بعض ال
  .أنموذج لواجهة مسكن به شرفةالتي تمثل  16

  
 

نجمت التحوالت العمرانية التي يشهدها النسيج العمراني لمدينة عين  :أسباب التحول العمراني في مدينة عين صالح
  :في اآلتي -من وجهة نظرنا المتواضعة -ر أهمها صالح عن تداخل عدة مسببات، والتي يمكن حص

وذلك بالرغم من أن المدينة استفادت من عدة أدوات في  ،عدم تطبيق توجيهات أدوات التهيئة والتعمير بشكل صارم -
  .تنظيم المجال العمراني وحماية التراث المبنيهذا المجال، والتي تهدف في األساس إلى 
وجيهات مخططات شغل األراضي الخاصة بالمدينة التي اقترحها المخطط إال أنه وبالرغم من ذلك فإن ت

لم تحترم أو أدخلت عليها تعديالت أو أنها بقيت حبراً على  1997التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية عين صالح لعام 
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 مخططات 06ها والجدول الموالي يبرز هذا األمر في المخططات الخاصة بالمدينة، والتي بلغ عددورق ولم تطبق، 
  .مصادق عليها كلها

  الوضعية الحالية لمخططات شغل األراضي في مدينة عين صالح: 01جدول 
  مالحظات عن الوضعية الحالية  طبيعة التدخل  الوضعية  )ـه(المساحة   اسم المخطط
  محترم مع بعض التعديالت  تنظيم وهيكلة  مصادق عليه  //  مركز المدينة
  غير محترم  عادة تهيئةإ  مصادق عليه  35  قصر العرب

  غير محترم  إعادة تهيئة  مصادق عليه  30  قصر المرابطين
  في طور اإلنجاز  تهيئة  مصادق عليه  35  المنطقة الجنوبية الشرقية

7 C  14  غير منجز  تهيئة  مصادق عليه  
7 D  20  غير منجز  تهيئة  مصادق عليه  

 . 120 ص، 2014، )التقرير التوجيهي(لبلدية عين صالح دراسة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  :المصدر

 فـي  هدف بالدراسات وهنا نتساءل عن الفائدة من صرف أموال طائلة على دراسة هذه المخططات؟ وهل القيام
 ، واعتبارها قانون التعمير الـذي يـنظم  ذاته، أما أن الهدف هو التقيد بتطبيق توجيهات تلك المخططات على الميدان حد

  العمليات التي تمس النسيج العمراني؟  مختلف
التي  في اتخاذ بعض القراراتمن طرف الهيئات التقنية والمسؤولين المحليين  -أو ربما الجهل أحياناً-الالمسؤولية   -

  .تخص التدخل على النسيج العمراني القديم
  .ة البناءخصر ها منحالتي تم على أساس بالتصاميم الهندسية للمساكن من طرف بعض الساكنة عدم التقيد -
الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الكبيرة باإلمكان االطالع على مختلف البيئات العمرانية بكل سهولة ويسـر،  جعلت  -

ي للمدينة بكل ما يحمله من بالبعض إلى االنبهار بتصميمات معمارية ال تمت بصلة إلى الموروث المحل أدىوهو ما 
  . زخم

ي المدينة إلى الطلب المتزايد على السكن، وفي غياب أوعية عقارية جديدة مهيئة لذلك فقـد  يرجع التوسع العمودي ف -
لجأ بعض الساكنة إلى االعتماد على التوسع العمودي داخل النسيج العمراني القديم للمدينة هذا من جهة، ومن جهـة  

اره مجال خاص بالوظيفة السكنية فقـط،  ، فلم يعد ينظر إليه باعتبالبعضثانية تغير النظرة الحالية للسكن من طرف 
وإنما يمكن استغالل الطابق األرضي فيه إلنجاز محالت تجارية للكراء، وخصوصاً بعد اإلمكانيـة التـي وفرتهـا    

  ).أي لسهولة بناء عدة طوابق(الخرسانة المسلحة في هذا المجال 
اخية داخل المساكن، وهو ما عزى بالبعض إلـى  أصبح باإلمكان االعتماد على الطاقة الكهربائية لتحقيق الراحة المن -

 .العدول عن المواد التقليدية التي اعتمدت سابقاً في البناء والتحول إلى مواد بناء عصرية

 لتحوالت العمرانية في مدينة عين صالح التي تم التطرق إليها آنفـاً أدت ا :نتائج التحول العمراني في مدينة عين صالح
  :نذكرها في ما يلي إلى مجموعة من النتائج

والخرسانة المسلحة التي قـام بهـا    سمنتبناء بواسطة االالأدت عمليات الترميم أو الهدم وإعادة  :مشوهنسيج عمراني 
مجموعة التغييـرات   كذلك، و)17صورة (إلى تداخل بين المساكن التقليدية والحديثة  الساكنة في األنوية القديمة للمدينة

نين بالنمطين الفردي العصري والشبه جماعي، والتي تمثلت في بتسييج بعض النوافذ المطلة علـى  التي تم إدخالها القاط
الخارج أو حتى غلقها نهائيا وكذلك زيادة ارتفاع السور الخارجي للمسكن محاولين في كـل ذلـك تحقيـق عنصـري     

 الخصوصية 
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  . ى صورة مشوهة للنسيج العمراني للمدينة، وكل ذلك أدى إل)18صورة (والحرمة الغائبين في تصميم هذه المساكن 

  
  

لهندسة المعمارية في بناء بعض المساكن والغريبة عن التشـكيالت  لنتيجة وجاء ذلك  :تالشي مالمح الهوية العمرانية
، والتي أوضحنا سابقاً أنها كانت عمـارة مفتوحـة علـى    التي عرفتها المدينة عبر مسارها العمراني األصيلة المعمارية

 .اخل وتحافظ على حرمة وخصوصية األسرةالد
وبالتالي فقد أدخلت اليوم بعص المساكن ذات طراز معماري ال يمت بصلة إلى المنطقة ال مـن حيـث البيئـة    

عمارة مفتوحة على الخارج مـن خـالل النوافـذ    الطبيعية الصحراوية وال من حيث القيم والعادات للساكنة، وأصبحت 
 20(ندرة األمطار، والتي ال يتعدى متوسطها السنوي رغم ) 19صورة ( إلى األسقف المائلة باإلضافة الكبيرة والشرفات

  .وهو أمر غاية في الخطورة كونه يؤدي إلى تالشي مالمح الهوية العمرانية للمدينة، )ملم
  

  

مكـن اعتبارهمـا   ال يمكن تعريف أي مدينة بمعزل عن جغرافيتها وتاريخها، واللذين ي :فقدان جزء من تاريخ المدينة
المختلفـة   الزمنية عنصرين مهمين في حياة المدن، هذه األخيرة التي تبنى على المكان وتؤرخ من خالل عمرانها للحقب

  .التي شكلت الموروث العمراني بكل زخمه
مـن   أدى إلى ضياع جزءفي مدينة عين صالح  دم النواة االستعماريةعتبر أن هنوبالتالي وانطالقاً مما سبق فإننا 

  .المرئي هاعمران المدينة، وبالتالي فقدان جزء من تاريخ
سابقاً فـي  الساكنة للممرات التي تركها  الحالي العمرانتوسع وجاء ذلك نتيجة تجاهل   :غزو الرمال للنسيج العمراني

سيج العمرانـي  المدينة  لغرض مرور الكثبان الرملية، وهو األمر الذي نجم عنه زحف تلك الكثبان على بعض أجزاء الن
، وقد زاد األمر حدة التخلي حالياً عن تقنية المصدات التقليدية لزحـف  من المبانيمتسببة في هدم جزئي أو كلي للعديد 

   .ت في الماضيالرمال التي اعتمد
 تستجيب وهذا لغرض التدفئة والتبريد نتيجة تغيير مواد بناء المساكن، هاته األخيرة ال : زيادة استهالك المساكن للطاقة

من جهة، ومـن جهـة أخـرى     لنفس المعايير التي كانت توفرها مواد بناء المساكن التقليدية في مسألة العزل الحراري
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االعتماد أكثر على االنارة االصطناعية في المساكن الحديثة التي ينعدم فيه الفناء الداخلي إذا ما قارناهـا مـع نظريتهـا    
  .من اإلنارة الطبيعية التقليدية التي تستفيد بصورة أكبر

تقتضي التحوالت العمرانية التي تشهدها مدينة عين صالح وضع تصورات مستقبلية في هذه  :االقتراحات والتوصيات
المدينة من خالل مجموعة من االقتراحات والتوصيات، والتي نراها ضرورية قصد الحفاظ على الموروث العمراني 

  تي اآلوعلى الهوية المحلية، وتتمثل في 
التعمير، وأيضـاً مختلـف    مخططات مختلف إنجاز إليها الموكل الدراسات مكاتب اختيار في صارمة شروط وضع -

المخططـات  المحلية للمدينة، بعيـداً عـن    الخصوصيات نطاق ضمن أن يكون ذلك البد حيث الدراسات العمرانية،
  .لعدة أمكنة مختلفة بيئيا )نسخ طبق األصل(النمطية 

ضروري في هذا المجال أخذ آراء كل الفاعلين في ميدان التعمير عند المصادقة على هـذه المخططـات،   كما أنه من ال
  .وإذا اقتضى األمر توسيع دائرة الرأي لتشمل مختصين في علم االجتماع والتاريخ واالقتصاد

لمعمارية األصلية الموروثة ينبغي الستدامة الهوية العمرانية للمدينة أن تستلهم التصميمات المعاصرة من التشكيالت ا -
بأهمية الحفاظ علـى   -وخصوصاً باألنوية القديمة للمدينة-محلياً، كما تبز في هذا الصدد أيضاً أهمية توعية الساكنة 

  .شخصية المدينة وعلى طابعها العمراني
لى الـنمط العمرانـي   أن تشدد على مسألة الحفاظ ع التقنية المخولة لها استصدار مختلف عقود التعمير البد للهيئات -

  . المحلي، وهذا عند تسليم رخص البناء
االستفادة من تراكم الخبرات التي نتجت عن تجارب الساكنة في التعامل مع خصوصيات موضع المدينة في جميـع   -

  .العمليات التي تمس النسيج العمراني
ترحاتهم في هذا الجانب بعين النظر، ضرورة اشراك الساكنة في مختلف عمليات التهيئة العمرانية، وأخذ آرائهم ومق -

كونهم المستهدف من كل تلك العمليات، وبهذا نجعل من المدينة ومجالها العمراني فضاء تتقاسم فيه الكلمـة جميـع   
  . األطراف المستعملة له دون إهمال أو إقصاء أي طرف

وجب  ,عليها الرمال زحف جراء له تتعرض كانت الذي التلف من بالمدينة القاعدية والهياكل المباني بغية حماية -
 توفير شأنه من ما وهو، )إما ميكانيكياً بحواجز سف النخيل أو بيولوجياً بأشجار تتوافق والبيئة الصحراوية( تثبيتها

 الكثبان للسكان، باإلضافة إلى أن تشجير أخرى احتياجات لتلبية واستغاللها الرمال لنزع تصرف كانت التي األموال
 الشديدة بالحرارة المتميز المنطقة مناخ تلطيف وبالتالي بالجو، الرطوبة زيادة في الفضل له نسيكو الرملية

  .والجفاف
، وهو أمر يندرج في توفير الطاقة التي تعرفها المدينة طوال أيام العام استغالل الكمية الهائلة للسطوع الشمسي -

  .متجددةضمن مفهوم التنمية المستدامة كونه يعتمد على طاقة نظيفة و
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  ةنية للمدينة الصحراوية العمراالهوي
  األغواطالقصر القديم بمدينة 

 نجاة قناطي
  حنان بوناب

 )الجزائر(  2جامعة قسنطينة 
  : ملخص

حيث أن العمـران   التي تمثل خاصية فريدة و متميزة ترتبط الهوية العمرانية للمدينة الصحراوية بمفهوم العمارة األصيلة
كما تعتبر خصوصية العمران بوصفه إذا ما كان أصيال  االنتقالالذي يعتبر كثقافة مادية يشمل على خصائص التغير و االنتشار و 

يرتبط بهوية مستعمليه أو هو نتاج تهجين أو تدخل لثقافات عمرانية خارجية، مما يعني أن العمران ال يمكن اعتباره أصيال بكامله، 
  .يكون العمران المعاصر أصيال في بعض المجتمعات المبدعة كمدينة غرداية و قد

فالعمران بالمدينة الصحراوية يملك طابعا أصيال و ذاكرة غنية من خالل القصور و المدن التي شكلت أنوية المدن الحديثة 
ران على أساس مـن التنـاغم البيئـي و    و التي تطورت انطالقا منها في ظروف تاريخية مختلفة، لطالما أنشئ و تنظم هذا العم

االجتماعي كون القصر التقليدي أو المدينة التاريخية هي في الواقع نتائج مراعاة الظروف البيئية الصـحراوية و أيضـا تمثيـل    
  . اقتصادي لسكانها عي و سياسي ولصورة تنظيم اجتما

عماري الذي يتعلق بما هو باق من الزمن الماضي لثقافة كما يرتبط العمران القديم في المدن الصحراوية بمفهوم التراث الم
إذ يشكل التراث المعماري أهمية بالغة لدى الشعوب الحية سواء تعلـق ذلـك    ,الالماديالشعوب سواء تعلق بالجانب المادي أو 

صور على حماية التراث بمراكز عمرانية كاملة أو منها بعض المباني أو المعالم المنفردة، حيث عملت الحكومات عبر مختلف الع
  . و قيامها بإجراءات الحماية من خالل سنها لقوانين و تشريعات المعماري

 .و المعاصرة لقديمة، التراث المعماري،األصالةالمدينة االقصور،الهوية العمرانية، المدينة الصحراوية،  :الكلمات المفتاحية

Summary: 
Urban identity linked to the desert city of the concept of authentic architecture that represents a 

distinct unique property and, as urbanization, which is a material as a culture includes the 
characteristics of change and non-proliferation and moving, as is the privacy of urbanization as if they 
were an integral associated with the identity of its users, or is the result of hybridization or interference 
of cultures Foreign urban, which means that urbanization can not be regarded as an integral whole, and 
contemporary urbanism may be inherent in some of the creative community as a city of Ghardaia. 

Valamran desert city has the character an authentic and rich memory through the palaces and 
cities that formed the nuclei of modern cities, which evolved out of them in different historical 
circumstances, for as long established and organize this urbanization on the basis of environmental 
harmony and social fact that traditional or historical city is the palace in Indeed, the results of the 
desert into account the environmental conditions and also the representation of the image of social 
organization and political and economic population. 

The old urbanism is also associated in the desert to the concept of architectural heritage which 
relates to what is remaining of the last time to the culture of the people, both attached to the physical 
side or immaterial cities, it is an architectural heritage of great importance to the living peoples, 
whether attached to the centers of urban complete or from some of the buildings or monuments 
individual, where she worked as governments across the ages to protect the architectural heritage 
through the enactment of laws and legislation and its protection procedures. 

Keywords: Identity urban, desert city, the ancient city, architectural heritage, authenticity and 
contemporary. 
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على خصائص عمرانية و اجتماعية و  يحافظتعتبر القصور في المناطق الصحراوية الجزائرية نموذجا ال يزال  :مقدمة
, تعبر عن حياة سكانها الذين يحافظون على وسائل الحياة البسيطة التي تكفل لها االنسجام و التفاعـل االجتمـاعي  ثقافية 
ما يملكه العمران القديم للقصور من تناغم بيئي كونه يمثل نموذج من التصميمات الهندسية التي تتماشى مـع   إلى إضافة

يرتبط بهوية مستعمليه و لذلك يجب المحافظة على العمران  أصيالكما انه يحمل طابعا , ظروف حياة البيئة الصحراوية
  :الحماية و قد تناولنا في هذه المداخلة المحاور التالية إجراءاتالقديم بالمدينة الصحراوية و ذلك من خالل القوانين و 

 .خصائص المدينة الصحراوية القديمة .1

 .المشكالت المتعلقة بالتخطيط العمراني القديم في المدينة الصحراوية .2

  .دور القوانين و التشريعات في حماية التراث المعماري للمدينة الصحراوية .3
 :القديمة" غواطاأل"خصائص المدينة الصحراوية 

يحدها من الشمال الواحات الشـمالية و  ,  األغواطتقع المدينة القديمة في الجزء الشمالي من مدينة  :الخصائص الطبيعية
و , هـآ   35,5تقـدر مسـاحتها ب   , من الغرب حي العمورة و من الشرق واد  مزي , من الجنوب الواحات الجنوبية 

فقد كان للمنـاخ و الطبيعـة   , وحار و جاف صيفا  يسودها مناخ بارد شتاءا, هضبة تيزيقرارين  ىتتموضع المدينة عل
و قد بلغ عدد سكان المدينة القديمة سنة ,  )17 11ص ص  2009طاهري ( المحيطة أثرها الفعال في تخطيط المنازل

  )األغواط مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية( نسمة 2482حوالي  2007
فهي تمزج بين الطابع التقليدي القـديم و  ,  األغواطلنشأة مدينة  األولىتعتبر المدينة القديمة النواة  :صائص العمرانيةالخ

 .واضح بين هذين النسيجين من حيث طراز المبنى و كذا توضعها داخل المجال اختالفإلى  أدىمما  األوروبيالطابع 
لكن الراجح أن تكون القبائل البربرية  ,التاريخية إلى نشأة هذا القصر  المصادرلم تشر  :)القصر(الطابع التقليدي القديم

   1.إليها عند الضرورة تأويالتي استقرت بهذه المنطقة منذ وقت مبكر قد شيدت بمكانه بنايات تخزن بها منتجاتها و 
فهي تخلو من جميـع مظـاهر   , يتكون القصر من عدة منازل تتموضع بشكل تتابعي و متداخل تمتاز بالبساطة 

كمـا  , و تتكون البيوت في القصر من طابق أو طـابقين  , و تستجيب لمقتضيات البيئة الموجودة بها  الزخرفةالترف و 
مكان الذي يستلهم منه ضـوء  سيير المرور و هي الو ت األزقةالتي تعتبر نقطة التقاء وسطى يحتوي القصر على ساحة 

إضافة إلى مسالك و ممرات يكون توجهها من الشمال إلى الجنوب لتفادي تعرضها و تعرض مـداخل البيـوت   , النهار
  .على أشعة الشمس 

يكـون  ,الشوارع الرئيسية مكان اتصال بالوحدات الرئيسية للقصر كالمداخل و رحبة الحجاج و السـوق   تشمل
أما بالنسبة للطرق الثانوية فينحصر دورها في التنقل من الطرق الرئيسـية  , ضها بمقدار استيعاب جمل واحد محمل عر

بالنسبة للواجهات العمرانية فهي مطلة على شارع  أما, األولىو لذلك فإن اتساعها يكون اقل من  األزقةإلى الدروب أو 
كما توجـد بهـا   ,  األبواببعض العناصر الرمزية تعلو عقب  زقاق الحجاج و هي تخلو من أي عنصر زخرفي ماعدا

  .مطاراأليب الخاصة بتصريف مياه ارزجي المؤدي داخل البيت و ثقب المبعض الفتحات و النوافذ و الباب الخار
  :يلي أما بالنسبة للمحيط الداخلي للمسكن بالقصر فيتكون مما

 ثم تحولت إلى النظام المنكسر حيث يسمح هذا النظام بترك , مداخل الدور األول في القصر القديم محورية  :المداخل
تصنع األبواب من جذوع النخيل تمتـاز بانخفـاض   , الباب مفتوحا طوال النهار لخلق تيار هوائي بينه و بين الفناء 

دور المفتوحة بالشوارع أو الدروب لم تكن متقابلـة  أبواب ال أنكما , حيث تتناسب و دخول حمار محمل , ارتفاعها 

                                                             
 .88، ص2006المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية   وحدة الرغاية، الجزائر، ,  »دراسة تاريخية و أثرية: نماذج من قصور منطقة األغواط  «علي حمالوي  1
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الداعيـة   اإلسالميةو هي ميزة استمدت أصولها من أحكام الشريعة ,  ا البعض مراعاة لحرمة من بداخلهامع بعضه
 .2بالنظام العام اإلخاللإلى حرية الفرد بالمجتمع دون 

 صر في جدار منخفض يحول بين الدار و أحيانا تنح دورها إلى وسطيؤدي المدخل إلى السقيفة التي تؤدي ب :السقيفة
كما تعد نقطـة  , للبيت فهي تحافظ على أسراره  األساسيةو السقيفة هي إحدى المكونات , رؤية الناظر ووسط الدار 

 .3انتقال بين المحيط الخارجي و الداخلي للمسكن
  للمـرأة شاط ألهل الدار فهو المكان المفضـل  يشكل الفناء فضاء واسعا و مريحا للحركة و الن: )وسط الدار(الفناء 

و عادة ما يحيط بالسقف علـى  ,  األطفالو لعب  األسرةكما يعتبر مكانا لتجمع أفراد , اليومية  أعمالهاإلنجاز بعض 
 . 4اإلسالميو هو الميزة الرئيسية للمسكن , جنباته و الصحن المكشوف 

 جهات أروقة ذات فتوحات متسعة تساعد على تلطيف الجو و التقليـل   األربعأحيط بالفناء من الجهتين أو  : األروقة
و ضـاق  , من حدة أشعة الشمس و تؤكد الدراسات العلمية أنه كلما زاد اتساع الفتوحات التي تدخل منهـا الهـواء   

مالحـظ  فإن ال األساسو على هذا , مخرجه كلما زادت نسبة تهوية المبنى و إذا حدث العكس فإن تهوية المبنى تقل 
الغرف و المخرج الرئيسـي تسـمح    أبوابو  األروقةبالقصر القديم يدرك أن معظم الفتوحات المتمثلة في الفناء و 

, لها دور معماري  األروقةويخلق بها جو من البرودة و زيادة على ذلك فإن , باستغالل قدر كبير من التيار الهوائي 
 .الطابق  العلوي و سقفه أيضا حيث اتخذت بمثابة الحامل الذي يقوم عليه ممر

  تتوزع الغرف حول وسط الدار و تمتاز ببساطتها و استطالتها و ضيقها و عملية التسقيف يعتمد فيها غالبا  :الغرف
كما تمتاز الغرف بعـدم  , على وسائل محلية ال يتجاوز طولها المترين و النصف كخشب النخيل  أو شجر العرعار 

و يعود ذلك إلى عدم انتظام البيت بصفة عامة و تخلو الغرف مـن  , عدم استقامة جدرانهاو, وجود زوايا قائمة بها 
 .5الفتوحات باستثناء باب المدخل

 تطل على الفناء و غالبا ما يكـون مـزود   , و هو عبارة عن غرفة صغيرة غالبا ما تكون مستطيلة الشكل  :المطبخ
يكـون   بموقد في ركن من أركانه للطهي و يراعى في تحديد هذا الموقد مبدأ دفع الضرر و حفظ الجوار و عادة ما

 .6المطبخ في الطابق العلوي كفضاء مستقل
  أمـا مـن حيـث     ,األنظارحيض في أماكن معزولة عن جناح المعيشة و محجوبة عن تقع المرا :الصحيةالملحقات

 .شكلها فأغلبها تطل على الشارع
  ومع ,  أفقيغير مفتوح أساسا على الخارج باستثناء فتحة على شباك ,  األرضييقع وسط الدار في الطابق  :السطح

فإن ذلك يوفر فضاء كبيرا مكشوفا يستغل على مـدار  , قلة الغرف و محدودية المساحة المغطاة في الطابق العلوي 
 األسرةكمجال للخدمات خالل فصل الشتاء نهارا و فضاء مناسبا الجتماع , االستعمال  ازدواجيةو ,  ألهميته, السنة 

 ،7لتجفيف المواد الغذائية و تخزينها لفصل الشتاء أساساالنهار فيستغل  أما في, في الصيف ليال للمسامرة و النوم معا
سـم  25و20صغير جدا و تكون أدراجه تتراوح ما بين  فضاءو يربط السطح بدرج يحشر دائما في الزاوية و يحتل 

بالسـقيفة  رة في المنزل أحدهما يكون مرتبط مباشدرجات و نالحظ أحيانا و جود درجين  10الى 8و عددها ما بين 
 .جل تجنب وسط الدار خاص بالضيوف و الثاني مخصص للعائلةأمن 
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, بشكل منظم و بنمط موحد  األوروبيالمركز  نشأ 1900_1852من االستعمار  األولىخالل الفترة  :األوروبيالطابع 
 لإلدارةطابقين سواء كانت مخصصة للسكن أو  إلىيصل ارتفاعها  أوروبيحيث يتكون هذا النمط من بنايات ذات طابع 

بالنسـبة   أمـا , تخطيط شـطرنجي   إلىحيث تكون المساحات المبنية متوازية و متراصة على طول الطريق تخضع , 
ـ التي تقع وسط المجال مقابل مركـز ال , فيوجد بشارع عميروش رحبة الزيتونة  , للمجاالت الحرة  رطة و مديريـة  ش

 إلىإضافة , يأة لجذب السكان نحوها حيث تنعدم بها النشاطات الترفيهية إذ أصبحت منطقة عبور السياحة و هي غير مه
مداخل و هي مهيأة ممـا جعلهـا    أربعةفهي تقع غرب مجال الدراسة لها شكل هندسي مستطيل بها , الحديقة العمومية 

  .تشهد حركة مستمرة خاصة كبار السن
ية على طول اسـتقامة شـارع   ن توضع الكتل المبنية و تراصها بصورة خطأما بالنسبة للواجهات العمرانية  فإ

أعطت صورة عمرانية جميلة حيث تنظم الواجهات العمرانية للبنيات و يتميز شارع عميروش بوجود عناصر  عميروش
  .المغطاة الحاملة للواجهات و التي أعطت ميزة خاصة لشريان المدينة األقواس, جمالية مثل الشرفات 

  :الخصائص االجتماعية و الثقافية
 أو  األفرادتمتاز العالقات االجتماعية في المجتمع التقليدي الصحراوي بالتماسك إذ يرتبط  :التماسك وعالقات القرابة

 إلـى الجماعات بعضهم البعض ارتباطا وثيقا على الرغم من التوزيع المكاني حيث نجد مثال قبيلـة واحـدة تنقسـم    
األصـلية  كذلك تشكل الجهـات  , يجمع البناء القرابي بين عالقات القرابة و عالقات المصاهرة و , وحدات قرابية 

و يعكس ذلك مجموعة مـن الـروابط و   , ث تشغل كل جماعة جهة من تلك الجهات مكان إقامة تلك الجماعات حي
 اإلبعـاد  إلـى مساكن و تباعـدها  فيعكس التكتل السكني المكاني مبدأ القرابة و يشير تجاوز ال, تزامات المتبادلة لاال

و كأنهـا   و تخطط المنطقة بكل عناصرها, المكانية و االجتماعية بين أعضاء الجماعة القرابية في المنطقة السكنية 
 8.مسكن واحد للحماية

فـي   رالف لينتونو يعتبر الشعور باالنتماء من خصائص المجتمع التقليدي الصحراوي حيث يقول  :الشعور باالنتماء
أن القبيلة في أبسـط أشـكالها    «: تأكيد أهمية الشعور الفاعل في تشكيل المجتمع التقليدي المبني على أساس قبلي يقول 

ناتج عن أوجه الشبه العديـدة فـي   , جماعة من الزمر أو العصب تحتل أرضا متجاورة ليهم شعور بالوحدة و االنتماء 
و هـذه   »شتركة و قد يكون لديهم تنظيم قبلي رسمي يتفاوت فـي تفاصـيله   ثقافتهم و االتصاالت الودية و المصالح الم

الوحدة المشار إليها ليست شيئا جمدا بل مشاعر قوية تكون مانعا ألي تغييـر طـارئ مكونـة نسـق مـن العالقـات       
 .االجتماعية

المـداخل لتحصـين   الخصوصية هي احدي صفات المجتمع التقليدي الصحراوي و انعكس ذلك على تعدد  :الخصوصية
بمساحة تسـمى  _حيث األنشطة المختلفة ألهل البيت_الخصوصية و الحماية والفصل بين حجرة استقبال الضيف و الفناء

وكذا احترام خصوصية الجار في وضع أبواب المنازل بحيث يراعى أال يفتح بابان متقابالن تمامـا فـي   . صحن البيت
الخارجية و استخدام السطوح المرتفعة إلمكانية اإلعاشة و النوم بالليالي و  شارع واحد و ارتفاع منسوب جلسات النوافذ

 .كذلك األسوار المرتفعة نحو المنازل
 :و سلوك التمسك بالدين كان له تأثير على عمارة الصحراء انعكس في التالي :التمسك بالدين

  سيطرة المسجد على التخطيط العام للمدينة. 
  تى ال يكشف سطح المنازل المجاورة بدون شرفات ح المآذنبناء. 
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  عدم الكتاب على القبور و عدم بناء أي قباب عليها. 
  جاءت الفراغات التي تعقب المداخل ملتوية أو منكسرة. 
  9.برـمما يحقق خصوصية أك ,للضيوفاحتوت بعض المنازل على فناء داخلي خاص  

تلعب عالقات الجيرة دورا هاما في بناء المجتمع التقليدي الصحراوي و التي تبحث عـن   :عالقات الجيرة و الصداقة 
التقارب الفيزيقي للمساكن و ضيق المجال الجغرافي و بروز عالقات النسب المبنية على الثقة و النسب و هناك الجـوار  

نشطة االجتماعيـة يتبادلهـا أعضـاء    المكاني و الجوار الشخصي ذو الصيغة االجتماعية و تمتاز بوجود أنماط من األ
و يصاحب هـذه  , الجوار و يصاحب هذه األنشطة عالقات اجتماعية تتفق مع طبيعة و نوع الروابط التي تسود الجيرة 

أما بالنسبة لعالقات الصداقة التـي  , األخيرة تجانس يسمح بوجود عالقات اجتماعية تمتاز بإحساس قوي بالشعور الذاتي 
لروابط االجتماعية التي تنشأ بين األفراد و الجماعات التي تتشابه في التفكير و الميول و االتجاهـات و  تعتبر نوع من ا
هذه الصداقة تربط بين الجماعات بحكم اإلقامة و هذه الصداقة أخذت حكم االستمرارية و تسير بـين  , المصالح الفردية

ذاتهم يشاركون في األفراح و األحزان و المشاكل و تمتد  حيث يعتبر هؤالء الصداقة جزء من, مختلف الفئات العمرية 
 .العالقة بين الزوجات و األزواج مما يتكون عنه شبكة من العالقات االجتماعية

ما هو متعارف عليـه و   قدرة أفراد هذا المجتمع على حل النزاعات و الخصومات من خالل العودة إلى :سيادة العرف 
على الحل الودي بالرجوع إلى كبار السن ووالة األمور وغياب الضبط االجتماعي نظـرا   منذ القدم و االعتمادمتوارث 

 10.لالفتقار إلى سلطة مركزية و اعتماد المجهود الفردي دون انتظار السلطة المركزية لمواجهة مشاكلهم
لتماسك بين األفـراد بـل   يوجد في كل مجتمع نسق من القيم التي تلقي نوعا من االستجابة بقصد تحقيق ا :سيادة القيم 

يمكن لها تحقيق التجانس إذ أنها ملتقى السلوك ووسيلة من وسائل تنظيمه و تحقيق الضبط االجتماعي و االمتثال للقيم و 
يعتبر الدين من أهم النظر لتحقيق الضبط االجتماعي و يلعب دورا هاما في المجتمع التقليدي و يمتد تأثيره إلـى الحيـاة   

ألخالقية و االقتصادية حيث يتميز أفراد هذا المجتمع بإيمانهم العميق بالقضاء و القدر و انصياعهم التام و االجتماعية و ا
 .تطبيقها في الحياة اليومية

 التقاليد هو كل شيء موروث و له جذور في التاريخ سواء كان مادي أو معنوي و التقاليد  :يدانتشار العادات و التقال
نزعة ترمي إلى الحفاظ على المكاسب الماضـية و   «القيم الثقافية و المادية و التقاليد هي  هي المحافظة على طبيعة

 االعتماد على ما خلفه األقدمون و باسمها يبقى على الكثير من النظم و العادات
 بهذه  هناك العديد من المشكالت التي تواجه تخطيط العمران : مشكالت تخطيط العمران القديم بالمدينة الصحراوية

  :المدينة و يمكن ذكر أهمها
رغم زيادة االهتمام بالمدينة القديمـة إال أن هنـاك غيـاب للسياسـات      :تخطيط العمران القديم بإستراتيجيةما يتعلق 

للمحافظـة   إتباعهاالواجب  اإلجراءاتالواضحة في التعامل مع هذا النوع من العمران، و ذلك بسبب عدم االتفاق حول 
على التراث العمرانيّ،نظرا لما يتميز به هذا األخير من خصائص معمارية و تاريخية خاصة، إضافة إلى أن االهتمـام  
بالمحافظة على العمران القديم ما يزال محل اهتمام بعض الجهات المحلية كالبلديات و كذا بعـض الهيئـات العلميـة و    

عن أهمية التراث المعماري و التذكير بتاريخيته و حضارته، و جرد المبـاني   الناإلعالثقافية، أين ينحصر انشغالها في 
  .و توثيقها أو إحاطتها بأسوار دون أن يتعدى ذلك العمل الترميمي و التجديدي

التحتية و الهياكل العمرانيـة للمدينـة    البنىأن ما هو موجود من المواقع العمرانية يتعرض إلى التدهور و التقادم في - 
حيث تتعرض بعض المباني في القصر القديم باألغواط إلى تشققات من الداخل و الخـارج منهـا السـقوف و    : القديمة
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األرضيات و الساللم، و ذلك راجع إلى طبيعة المواد المستعملة في البناء كالخشب و الطين المجفف، إضافة إلى النسيج 
، إضـافة إلـى    11التشمس و اإلضاءة و زيادة نسـبة الرطوبـة   العمراني المتالصق الذي نتج عنه نقص في التهوية و

الجريان الباطني للمياه الناتج عن تسربات شبكات مياه الشرب و المياه المستعملة و مياه األمطار الذي يكون لها تـأثير  
  .على البنايات

طقة صحراوية للجزائر العاصمة إذ أن مدينة األغواط تعتبر أقرب من:أن العديد من وظائف المدينة القديمة قد تغيرت -
م و عمل على تحطيم جزء كبير من المدينة و تحويلهـا إلـى   1852و هو ما دفع االحتالل الفرنسي إلى احتاللها سنة 

مركز عسكري إداري و ذلك ببناء الثكنات العسكرية و المباني اإلدارية و توسيع الطرق و كل ذلك على حساب القصر 
على تغيير وظائف المدينة من مدية سكنية تجارية إلى مدينة إدارية عسكرية، كمـا  ار الفرنسي ديم، فقد عمل االستعمالق

من ظهور المنطقة الصناعية بوشاكر و التوسـع العمرانـي   –م 1962أن التغيرات التي شهدتها مدينة األغواط بعد سنة 
القديمة مما زاد من تدهورها، إضافة إلى تغييـر  أدت إلى توسع المدينة و التخلي عن المدينة  -ديموغرافيالنتيجة النمو 

في نشاطاتها و وظائفها، كما أن احتكار المدينة لمختلف الوظائف و الخدمات أصبح يشـكل عائقـا أمـام تطورهـا و     
  .المحافظة عليها

سـاكنها  لقد أدى زيادة عدد أفراد األسرة إلى إحداث توسيع و تعديل على مستوى م: التغيرات على مستوى المساكن -
بالتخطيط العام للمدينة القديمة، كما عمد أصحاب المساكن المتهدمـة إلـى إعـادة بنـاء      اإلخاللالضيقة مما أدى إلى 

مساكنهم دون مراعاة تخطيطها و انسجامها مع النسيج العمراني القائم و هو ما أدى إلى تغير الطابع المميـز للمدينـة   
  .12القديمة

المدينة القديمة من شوارع ضيقة و ملتوية أدى إلى صعوبة استعمال الوسـائل الجديـدة    أن ما تتميز به فيزيولوجية -
  .للتنقل، و كذا صعوبة تزويد المباني في المدينة القديمة بالتجهيزات الحديثة و إيصالها بالخدمات

مة قد شيدت ألجـل مصـالح و   غالبا ما تكون أجزاء المدينة القدي: التغير االجتماعي و الثقافي لمجتمع المدينة القديمة -
اهتمامات و قيم مشتركة، سواء كانت هذه القيم قائمة على الدين أو المهنة أو نوع من الثقافة و غيرها، أما اليـوم فـإن   
المجموعة األصلية التي شيدت الحي تختفي لتحل محلها جماعة أخرى ذات قيم مختلفة بشكل كبير، و هي في كثير مـن  

سنة ، فكـان لهجـرة    30نسمة خالل  6268حيث فقدت مدينة األغواط   13المنطقة التي تشغلها األحيان ال تعرف قيمة
 14.السكان األصليين لقصر ظهور عادات و تقاليد جديدة تؤثر على الهيكل العمراني للمنطقة و خصوصيتها

صة و استثمارها و تجديـدها  غياب أو ضعف أو قلة التشريعات و القوانين المحددة لكيفية التعامل مع الممتلكات الخا -
في المدن القديمة، حيث يمتنع المالكين الخواص عن ترميم مبانيهم طمعا في ترميمها من طـرف المسـتأجر، كمـا أن    

  . 15البنايات العامة تعرف نوعا من اإلهمال بسبب عدم صيانتها لعدة سنوات
ديمة و كذا الجهات المؤهلة لذلك، و كذلك نقـص  غياب أو ضعف أو قلة البرامج الخاصة بتجديد و ترميم المدينة الق -

اإلمكانيات و الموارد الضرورية للمحافظة على العمران القديم في الدول النامية بشكل خاص، حيث أنه من العسير على 
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 .85-82ص ص  »مرجع سابق «ياحي قدور, طاهري محمد 12
 .247ص .2009. األردن, عمان , دار اليازوتي العلمية للنشر و التوزيع  »التخطيط الحضري«صبري فارس الهيتي  13
 .25ص  »مرجع سابق «ياحي قدور, طاهري محمد 14
 .89ص  »مرجع سابق «ياحي قدور, طاهري محمد 15





342015 
 

41 

ت من يريد المحفاظ على هذا التراث أن ينال مراده في هذه البلدان التي تحتوي على كثير من عناصر التراث العالمي ذا
  .16القيمة العالمية و التي ال تمتلك الموارد الكافية لحمل هذا العبء

و أهميتهـا   غالبا ال يكون لدى ساكني هذه المدن القديمة إدراك لمدي االحترام الذي يكنه آخرون لبنية هذه األحيـاء  -
فيه و ليست مكانا يصان و يجـب  بالنسبة للتراث المعماري، ذلك ألنها ال تشكل بالنسبة لهم إال مكانا يعيشون و يعملون 

  .17المحافظة عليه ألنه يمثل هوية عمرانية فريدة
دوما إلى توفير الوسائل الحديثة و المتطورة من أجل حماية التراث المعماري رغم أن االستفادة التقنية و العلمية 

  .فيما يخص األدوات المستحدثة في مجال المحافظة و الترميم تبقى غير كافية

تزخر المدينة القديمة بالعديد من الخصائص  :قوانين و التشريعات في حماية التراث المعماري بالمدينة القديمةال دور 
التي أعطتها شخصية فريدة و متميزة و من ثم يجب المحافظة عليها و تطويرها، ذلك ألنها ال تزال تقدم الكثيـر مـن   

البالغة كالوظيفة التجارية و الحرفية و الدينية و السياحية و غيرها، زيادة على أنها تحتوي علـى   األهميةالوظائف ذات 
عدة معالم ذات قيمة فنية لها داللتها التاريخية و الحضارية و التي تشكل في كثير من األحيان مواقع سياحية للعديد مـن  

الرموز  تصادية، حيث تعتبر بعض المواقع داخل المدينة القديمة منالفئات عبر العالم و بذلك تبرز أهميتها الثقافية و االق
و االنتماء التاريخي للمجتمع و بالنظر إلى أهمية العمران القديم الذي يعتبر جزءا من ماضـي   الوطنية فهي تحدد الهوية

ريخية، فقـد عملـت   المجتمع و هويته بما يحتويه من مرافق و منشآت تعكس مدى تطور هذا المجتمع عبر مراحله التا
الدولة الجزائرية على حماية هذا العمران من خالل سياسات خاصة تسعى دوما إلى توفير الراحـة و األمـان لسـاكني    

  .على تطبيق هذه القوانين باإلشرافالمدن القديمة و بذلك فقد أصدرت قوانين للحماية كما أحدثت هيئات مكلفة 
انت سباقة باالنضمام إلى منظمة اليونيسكو الدولية و أليسكو العربيـة و  فإن الجزائر قد ك: فعلى المستوى الدولي

هي من بين المنظمات التي تولي أهمية كبيرة للمحافظة على اإلرث الحضري، حيث كانت الجزائر تسعى دومـا إلـى   
لعلميـة فيمـا يخـص    توفير الوسائل الحديثة و المتطورة من أجل حماية التراث المعماري رغم أن االستفادة التقنية و ا

  .األدوات المستحدثة في مجال المحافظة و الترميم تبقى غير كافية

  : على المستوى الوطني
تخضع المواقع األثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف عقب استشارة اللجنة الوطنيـة للممتلكـات    :مديريات الثقافة

حيث يعد التصـنيف أحـد    04-98من القانون )18-17 -16(الثقافية و وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في المواد 
إجراءات الحماية النهائية، و تعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة التي يمتلكها خواص قابلة للتنازل، و تحتفظ هـذه  

ي ارتفاق بواسطة اتفاقيـة  الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف أيا كانت الجهة التي تنقل إليها و ال ينشأ أ
و من ثم فـإن  ) 04-98من القانون  16المادة (على أي ممتلك ثقافي مصنف دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،

  .وزارة الثقافة هي المكلفة نيابة عن وزارة الوصية بحماية بحماية و تسيير و المحافظة على المعالم األثرية
سنوات، وهـذا مـن    10األثرية بتفويض من الوالي بإجراء جرد أولي للمعالم األثرية لمدة تقوم الدائرة  :الدائرة األثرية

  .أجل حماية و تسيير و المحافظة على المعالم األثرية و التاريخية
و هي تعد إحدى األطراف األساسية المشرفة على تطبيق قوانين الحماية و تسيير الممتلكات األثرية و ذلك من  :البلديات
حيث تعمـل  ) 01/12/1990المؤرخ في  90/29حسب القانون ) POSو  PDAU(مخططي التهيئة و التعمير خالل 

  .البلدية على حماية االرتفاقات و األماكن األثرية بجميع أنواعها
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الحق للجمعيات بأن تسعى لحماية و رعاية التـراث   91من خالل المادة  98/04لقد منح القانون الجزائري  :الجمعيات
يمكن لكل جمعية تأسست قانونا و تنص في قانونها األساسي على حماية الممتلكات الثقافيـة   "الثقافي و المعماري حيث 

  "ام القانونتنصب نفسها خصما مدعما بالحق المدني فيما يخص مخالفات أحك
  :عمليات تهيئة المدينة القديمة انطالقا من القوانين المعمول بها

تتضمن عملية تهيئة المدينة القديمة التدخل على مستوى النسيج الحضري القائم و كذلك الجيوب العمرانية الناتجة 
لتعمير و العمران، حيث يعتبـر  عن تهديم البنايات، ومن ثم يستدعي األمر وضع وسائل قانونية تسمح باحترام قوانين ا

المتعلق بحماية التراث الثقافي الوسيلة األكثر نجاعة فـي هـذا المجـال     1998جوان  15المؤرخ في  04-98القانون 
التسجيل في القائمة اإلضافية، التصنيف و محيط المحافظة، و بالتالي فقد تم جرد كل الممتلكات الموجودة بالمدينة : على

على تسجيلها في قائمة الجرد اإلضافي على مستوى الوالية في انتظار تصنيفها كتراث وطني، و هو ما  القديمة و العمل
  :وقد تم تطبيق مجموعة من اآلليات لتهيئة المدينة القديمة منها .يجعل من تدخل الدولة أمر قانوني وواجب

ات الحضرية داخل المجال الحضري من و هو يعتمد على تطبيق الوسائل  و التقني: تهيئة النسيج الحضري القائم
أجل تحسين و تنظيم وظائفه و تطويره حاضرا و مستقبال، و من ذلك يمكن إجراء مجموعة مـن الّإصـالحات داخـل    

و الذي يحدد شروط  684-83النسيج الحضري القائم للمدينة القديمة حسب عمليات التهيئة باالعتماد على المرسوم رقم 
  .احة الحضرية الموجودةعملية التدخل في المس

و هي تتمثل في إحداث بعض اإلصالحات على بعض البنايات كإصالح الساللم و السـقوف و طـالء    :عملية التهذيب
الواجهات و غيرها و ذلك بهدف توفير الراحة و األمان و تحقيق الرفاهية للسكان، و تتضمن عملية التهذيب في المدينة 

  .يفة كتوفير الشبكات الضرورية و تخصيص حنفية و دورة مياه خاصة لكل مسكنالقديمة على بعض العمليات الخف
و هي عملية تسمح بإصالح مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخيـة أو المعماريـة دون المسـاس     :عملية الترميم
و المتعلق بحماية التراث الثقافي، و قد بلغ نسبة البنايـات التـي    1998جوان  15المؤرخ في  04-98بأحكام القانون 

  %77.29تحتاج إلى ترميم بالمدينة القديمة 
ي تهدف إلى تحسين وضعية المجال و تنظيمه على مستوى جميع مكوناتـه مـن سـكن و    و ه :عملية إعادة التنظيم

  .تجهيزات و البنى التحتية و مختلف الوظائف و النشاطات
و هي التدخل على مستوى الطرق و مختلف الشبكات التقنية األخرى و توقيع تجهيزات جديدة و  :إعادة الهيكلة عملية

 .18م جزئي لبعض الحصص و تغيير وظيفتهاكذلك قد تشمل هذه العملية تهدي
إن العمران القديم بالمدينة الصحراوية أو القصور يلعب دورا مهما في تحديد هوية المجتمع الذي يقطنـه نظـرا   

و من ثم فهـو يمثـل ارث حضـري    ،الرتباطه بمجموعة من الخصائص الطبيعية و العمرانية و االجتماعية و الثقافية 
تعوق تطويره و من ذلك يمكننا طـرح   عليه بالرغم من التحديات التي يواجهها و المشكالت التييجب المحافظة وطني 

 .تأهيله إعادةمجموعة من التوصيات التي تساهم بدورها في ترقية العمران القديم و المحافظة عليه و 
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  نسق البداوة إلى ضرورة االستقرارمن في الجزائر، المدينة الصحراوية 
  مقاربة أنثروبولوجية 

  
 مرقومة منصور

  )الجزائر (مجامعة مستغان

Résumé : 
L’Algérie a connu généralement de nombreuses  transformations économiques, politiques et 

socio- culturelles ... Parmi  les changements qui ont eu lieu au niveau national et local , en particulier 
dans la zone saharienne et à la périphérie de la zone tellienne et des hauts plateaux , nous constatons 
que la rupture  dans le système du nomadisme, et la transformation de ce système en un état de 
stabilité est la plus importante , de sorte que cette transition a été influencé par un certain nombre de 
causes et de raisons , et a conduit à un nombre de résultats et de conséquences que nous pouvons 
constater  sur le plan social , économique, culturel et même politique, surtout pour la ville du désert 
qui connait une tendance à la stabilité et à la fixation  géographique au niveau  des agglomérations et 
des centres urbains, après avoir que les  oasis étaient les seuls endroits où se rassemble la population , 
et après avoir que l’homme du désert connaissait une vie nomade et de voyage (transhumances), et les 
divers indicateurs sur le changement dans le mode de vie et de l'exploitation de l’espace qui 
l’accompagne. 

Peut-être l'une des raisons les plus importantes qui ont conduit au passage du système du 
nomadisme, qui a accompagné l'homme dans la zone saharienne, à la nécessité de stabilité et de 
fixation dans un lieu donné, nous trouvons les répercussions de la politique coloniale sur Algérie en 
général et sur les zones saharienne en particulier, notamment la rupture dans le modèle et  mobilité 
migratoire et de transhumance, 

En plus des circonstances climatiques et de la dureté de la nature, et des circonstances et des 
exigences culturelles et économiques de la vie moderne que le citoyen algérien est en train de subir. 
Nous essayons à travers ce papier est de mettre en exergue les importants appuis socio- culturel, 
économique, naturel, etc., qui ont trainé la ville du sud à vivre entre les conditions du système  nomade 
et les exigences, et la nécessité de l’actualité et de la modernité, et ce avec une approche 
anthropologique. 

Notions clés : Ville saharienne, changement,  nomadisme, transhumance (déplacement), stabilité 
(fixation), urbanisation, modernité. 

  :مقدمة
، )البـدوي والحضـري  (إذا كان اإلنسان قد بنى حضاراته حول نقاط الماء، فإن مناطق الحياة ونواة العمـران  

اعتبرهـا  ولم تخرج عن هذه القاعدة، حيث استقر إنسان الصحراء عند مصادر المياه، ونقصد بها الواحات الصحراوية، 
وعلى الرغم مـن أن  . همزة وصل بين مختلف المناطق، ومحطات ربط وعبور في حله وترحاله، فكانتمحطات مهمة 

تنقله وترحاله عبر  الماء كان عنصرا ضروريا وأساسيا في استقرار سكان الصحراء، أو على األقل الرسم األهم لطريق
تربـة الصـالحة   ال(األرض : إال أن العنصرين األساسيين اآلخرين ال يقالن أهمية عن األول وهمـا  مساحات شاسعة،

، وبتضافر والتقـاء  )الممثل للقوة العاملة التي تواجه المؤثرات الطبيعية والمناخية وتتصارع معها(، واإلنسان )للزراعة
وتحدث التنمية التي تخدم متطلبات الحيـاة لـدى    ،ويظهر العمران البشري ،هذه العناصر الثالثة تحدث عمارة األرض

امتثاال لتعاليم وضـرورات  (فا عند عاملين أساسيين وتلبية لمتطلباتهما، أحدهما قبلي وذلك وقو   .1اإلنسان الصحراوي
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، واآلخر ناتجا عن ظهور مؤثرات خارجية كتدخل السلطة المركزية المتمثلة في الدولة وقوانينهـا فـي   )المجتمع القبلي
  .2خلق فضاءات تنموية

من بين التغيـرات التـي حـدثت علـى      إذ .يدةلقد عرفت الجزائر عامة ومنطقة الصحراء خاصة تحوالت عد
المستوى الوطني والمحلي، خاصة في المنطقة الصحراوية وعلى مشارف التل والهضاب، نجد أن االنقطاع فـي نسـق   
البداوة واالنتقال من حالة الترحل إلى حالة االستقرار واالستيطان كان من أهمها، ذلك أن هذا االنتقال قد تأثر بعدد مـن  

، وأدى إلى عدد من النتائج واالنعكاسات التي يمكن معايشتها والوقوف عليهـا علـى المسـتوى االجتمـاعي     األسباب
واالقتصادي والثقافي وحتى السياسي، خاصة بالنسبة للمدينة الصحراوية التي تعرف حالة من النزوع إلـى االسـتقرار   

األماكن الوحيدة لتجمع السكان، وبعد أن كان إنسـان  بعدما كانت الواحات  الجغرافي داخل المجمعات الحضريةوالتثبيت 
  .الصحراء يحي حياة البداوة والترحال وما يصاحبها من مؤشرات مختلفة حول التغير في نمط العيش واستغالل المجال

الذي رافق اإلنسان فـي منطقـة الصـحراء     -ولعل من بين أهم األسباب التي أدت إلى المرور من نسق البداوة
ى ضرورة االستقرار والتشبث بالمكان، نجد تداعيات السياسة االستعمارية في الجزائـر بعامـة والمنـاطق    إل -بخاصة

الترحال والتنقل، زيادة على ظروف تدخل تحـت طائلـة   التقليدي في نمط الالصحراوية بالتحديد، خاصة بالقضاء على 
ة واالقتصادية التي أصبحت تمليها الحياة العصـرية  المناخ وقساوة الطبيعة، وأخرى تدخل تحت طائلة المتطلبات الثقافي

التـي  قتصادية والطبيعية وغيرها، ثقافية واال-الوقوف على أهم المرتكزات السوسيو وسنحاول. زائريعلى المواطن الج
وبين ضرورة التحضر واالستقرار بما تمليـه متطلبـات    جعلت المدينة الصحراوية تتأرجح بين نسق البداوة ومتطلباته،

 .العصرنة والحداثة

  المجتمعات الصحراوية ونسق البداوة: أوال
إن البحث في خصائص المجتمعات الصحراوية يقودنا إلى الوقوف على كثير من الحقائق االجتماعية والثقافيـة  

الحياة  ضرورة(الطبيعي  المحفزإن ما يدعو إلى الترحل والتنقل البدوي، هو من جهة، . التاريخية والحديثةواالقتصادية 
 .التي يسعى البدوي إلى تحقيقها ، ومن جهة أخرى غريزة التحرر)والتجارة البدوية في البحث عن الكأل ومصادر المياه

، كان عدد من البدو الرحل خاصة من الهضاب العليا الجزائرية يأتون في كل سنة إلـى  1830إنه من المهم وقبيل سنة 
ثم يستغلون ... لفترة الصيف حصادين موسميين'' الشوالة''الذين يبحثون عن الشمال يعرضون قوة عملهم على الفالحين 

من جهة أخرى تشكلت عبر الصحراء الجزائرية طرق تجارية هامة، ومنـاطق   .3المساحات المحصودة لرعي مواشيهم
، ة توات عامةعبور ومبادالت، امتدت من الجنوب التونسي والهقار إلى مناطق داخلية من الوطن، كأولف خاصة ومنطق

والتي شكلت أيضا رابطا اقتصاديا ومنطقة خلفية لكل من سجلماسة وتفياللت، كما شكلت تيميمون ومنطقة قورارة بنيـة  
كما شكلت هذه المناطق أيضا ومن جهة أخرى، مواقع النسحاب الكثيـر  . استقبال مثالية لقوافل قبائل السهوب الوهرانية

لقد كانت هذه القبائل الصـحراوية تعـيش    .4شات التي كانت تحدث خاصة في الشمالمن القبائل أثناء الحروب والمناو
لم توجد في الجزائر قبائل هائمة على وجهها بما '' وفق مخططات محكمة لحياتها سواء في الحل أو الترحال، بحيث أنه 

نين التي تحدد، وبشكل شبه ثابـت،  تحمله الكلمة من معنى، والقبائل األكثر حركة كانت تمتثل في تنقلها إلى بعض القوا
   .5''والرعي والفالحة، اإلقامةحقول 

                                                             
  .29-28نفسه، ص  المرجع   2

3 MAROUF Nadir, Terroirs et villages algériens, OPU , Alger, 1981, PP.47-48. 
4 MAROUF Nadir, lecture de l’espace oasien, op. cit. P. 31et PP. 53-58. 
5 CARETTE et WARNIER, Tableau des établissements français, 1844-45, cité par MAROUF Nadir, 1981, op. cit. P. 50. 
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والمبنيـة   إن الحياة الطبيعية التي يعيشها البدوي والمبنية على عامل الحرية في التصرف والتنقل واالسـتقرار، 
وصبغته بصبغة خاصة ال  جعلته أكثر أنفة وترفعا، أيضا على التنقل والترحال وتربية الماشية واإلبل والمبادالت الحرة،

العربي ال يحب أن يظهر مسكنه، ليس أكثر من أن يكشف عن اسمه، أو الحديث عن '' يمكن أن نجدها إال عند البدوي، 
فـي كتابـه الصـحراء     (Daumas)إن الكرم الذي تحدث عنه الجنرال دوماس . أعماله، أو اإلفصاح عن هدف سفره

أن هذا التصرف من صميم عادات العربي، فهو فعل جدي أن تأكـل وفـي   ، يجعلك ترى (Le grand désert)الكبرى
 اجتماعيـة الضيافة درس مهم لحسن العيش والكرم والمبادرة المشتركة، إنها ليست ضرورات ، ونفس الوقت تهب األكل

من أهم خصائص ، فإكرام الضيف، وإغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاج، والوفاء بالعهد، 6لهيةبل تعاليم ربانية إ ،فحسب
 .الحياة البدوية

  نماذج من الواحات والقصور وقبائلها: ثانيا
نقاط الترحل والعبور والتخييم، والتي كانت تستعمل من طرف قوافل الرحالة والبدويين متعددة ومهمة، تمتد عبر 

: لمثال ال الحصـر نذكر منها على سبيل ا. والقصور والواحاتمناطق واضحة ومعروفة، كالشطوط واألودية والسهول 
، ومنطقة تيارت، وسعيدة، وبعض القبائل التي كانت تتجاوز األطلس الصـحراوي  )الظهرة، وملوية، والعريشة(شطوط 

، وسوسفانة، وقبائل مشرية، والعين الصفراء، والبيض، وآفلو، وخنشلة، وتبسـة،  ''غير''للتخييم جنوب السلسلة، كقبائل 
والوادي، وبعض القبائل  الغربية، ودائرة بسكرة، وتقرت،ملحقة ورقلة، وقبائل الحضنة وقبائل األرباع، والسعيد عتبة، و
بمنـاطق  مرورا بقصور وواحات جـد معروفـة    .7)الهقار(، وقبائل الطوارق )الوادي(الصحراوية األخرى كالشعامبة 

مكانة وسـط بـين الهقـار     تميمون، وعين صالح، وأدرار، والتي تحتل :قورارة، وتيديكلت، وتوات وهي على التوالي
لقد كانت هذه القبائل تتوزع بين نمطين من أنماط حياة اإلنسـان الصـحراوي؛ سـكان الواحـات     . 8والمناطق السهبية

، فقد 9)األغنام، اإلبل(تربية الحيوانات التنقل ووالقصور الذين يعتمدون على الفالحة، والبدو الرحل الذين يعتمدون على 
ففـي   .مجيء االستعمار تعيش ضمن مخطط قائم على الثالثية؛ التجارة والزراعة وتربية الماشية كانت هذه المناطق قبل

منطقة توات وقورارة بعض األسياد والمشايخ الذين يمتلكون أراض مسقية وفوقارات ينتمون في معظمهم إلـى قبائـل   
ناطق كانت محل عبور في كل ربيع مـن  هذه الم. بربرية مستقرة، ولكنهم ينحدرون من قبائل رحالة تعرف باسم زناته

كـم شـمال   1000كل سنة من طرف قبائل عربية تمتهن تربية الماشية والرعي قادمة من منطقـة العـين الصـفراء    
 .10قورارة

  11االنقطاع في نسق البداوة: ثالثا
حاجيات البدوي لم تعد حياة الرعي تفي ب''مع مجيء االستعمار الفرنسي ومع الخلل الذي أحدثه في نسق البداوة، 

، الصحراوي، لم يعد ذلك الوجود المكثف ألكبر القبائل الجزائرية التي تجوب المناطق خـارج الحواضـر دون خشـية   
لم يعد البدوي يفكر في تربية الماعز واألغنام، ألن الماء أصـبح  . وبكبرياء، بخيولها ومعزها وبقطعان أغنامها الضخمة

ض، وأصبحت البالد تعيش حالة من البؤس بمناطق تربية األغنام أو تلـك التـي   شحيحا في المساحات القريبة من األر

                                                             
6 EUGENE FROMENTIN, Un été dans le sahara, ENAG éditions, Alger, 2001, P. 26. 
7 Voir à ce propos : MAROUF Nadir(1981), op. cit. 

  .70. ، صالمرجع نفسھ  8
9 EUGENE FROMENTIN, op. cit. P. 48. 
10 MAROUF Nadir(1981), op. cit. P. 80 

ر  11 ات أنظ ن المعلوم د م  BOUKHOBZA M’HAMED, L’agropastoralisme traditionnel en Algérie de l’ordre tribal au: لمزی
désordre colonial, OPU, 1982.  
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لقد اضطر عدد من البدو الرحل إلى الهجـرة   .12تربى فيها اإلبل، وأصبحت اللصوصية ميزة من ميزات بعض القبائل
الل التغرب باتجاه السكان لم يجدوا موارد رزق إال من خ هؤالء'' نحو المدن والحواضر ونحو مناطق السهوب والتل، 

نحـو المنـاطق الجبليـة أو باتجـاه      من الذين هاجرواأحسن بإن مصيرهم لم يكن  .المدن نحو أومناطق ريفية أخرى 
  .13''السهوب

حياة البدو الرحـل عرفـت تغيـرا     إن؛ )اقتصادي، سياسي واجتماعي(متعدد األشكال  الستعمار اختالاالأحدث 
لم تكن أحسـن  ) حالتهم البدوية علىالذين بقوا (مار ذاته، إن وضعية هؤالء السكان و تصدعات ناتجة عن االستع اقيعم

مـن طـرف    أراضـيهم  وهي االسـتيالء علـى   ،مواجهة هذه الوضعية الجديدةلبالحضر  الذين أقاموا من أولئك البدو
لوضعية ل والفرنسية  اإلدارةبدو هذه المنطقة ، الخاضعين لقوانين  إنأو صعوبة التنقل التي فرضها عليهم،  االستعمار،

كانت تتمفصل حولها البداوة، وجدوا أنفسهم يواجهون عدة مشـاكل    التقليدية التي الجديدة التي قلبت كل القيم و التقنيات
ذلك ألنه كان يمثل أهم عائق أمـام تقـدم   ف ،بقوةقد تمت البدوي  مواجهة كانت إذاف'' . اجتماعيةوسياسية، واقتصادية، 

أن الحيـاة   بيـد  14.''ول مكانـه لإذا تطلب األمر ذلك، حتى يتم الح عليه جسدياأو القضاء  ،طردهكان يجب  ،اراالستعم
الموسـمي بحقـول    للعمـل أثناء الفترات الصيفية  حتى الناس إلى البقاء هؤالءباألمر الذي يدفع  صعوبة،أصبحت أكثر 

عنـدما  ) مقيمين(ساكنين  ويصبحونكل نهائي يمون بشيق آخرون ).في مناطق الشمال لعنبجني االحصاد و(المعمرين 
 .لدى المعمرين، خاصة قبل المكننة الزراعية طوال السنة عمال يجدون

عملت اإلدارة الفرنسية على إلحاق منطقة تيديكلت بملحقة ورقلة حيث تتواجد قبائـل الشـعامبة التـي تربطهـا     
كما نصـبت  . 15منطقة توات وقورارة بملحقة العين الصفراء ودائمة مع المنطقة، بينما ربطت عالقات تجارة جد هامة

ر والرعي، وكذا القوانين على معظم القبائل وهذا من اجل تمرير سياستها في تحديد مناطق العبو) القادة(عددا من القياد 
ويحصي الباحث نذير . الخاصة باإلكراهات على التثبيت في المكان وعملية استقرار البدو الرحل في الواحات والقصور

بالنسـبة   14بالنسبة لتوات، و 13بالنسبة لقورارة،  16: معروف القياد والمناطق التي يشرفون عليها في هذه العملية ب
 Assemblées)هذه شكلت اإلطار المؤسساتي والقانوني لنشاط المجالس والجماعات  ةجاالت الثالثمال. لمنطقة تيديكلت
ou Djmaâ) بين من طرف اإلدارة الفرنسـية، والتـي كانـت     والتي لم تكن في حقيقة األمرسوى مجالس القياد المنص

إن احـتالل المجـال مـن     .16رهم المحليةتحدد عدد األعضاء فيها نظرا للخدمات المقدمة من طرفهم أو نظرا لقوة تأثي
 communes de)، بلـديات  محافظاتمجال مدني، مجال عسكري، مقاطعات، (طرف المعمر، بخلق وحدات مجالية 

plein exercice)كان دافعا قويا في خلق المجاالت الحضرية المدينية التي كانـت تتميـز بطـابع    )، بلديات مختلطة ،
 .17هاليضد األ العنف المادي والرمزي

  :في عنفال اتمثل هذوي
 تفكيك البنية القبلية -
 تحديد مناطق العبور والتنقل -
 تحديد مناطق الرعي ومصادر المياه -
 فرض الضرائب على مرور القبائل وقوافلها -

                                                             
12 J. SCHIRMER, Le sahara, P. 272, cité par MAROUF Nadir(1981), op. cit. P. 52. 
13 BOUKHOBZA M. 1982. op. cit. p. 120. 

 .17ص  المرجع نفسھ  14
15 MAROUF Nadir(1980), op. cit. P.86. 
16  MAROUF Nadir(1980), op. cit. P.86. 

  .BOUKHOBZA M. 1982. op. cit. p 149 :لمزید من المعلومات أنظر في ھذا الصدد  17
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 .1912التجنيد اإلجباري خاصة بعد سنة  -
حياة البـدوي تمثـل أكبـر     والواقعة في مجال (arabophones)إن المنطقة اآلهلة بالسكان الناطقين بالعربية 

المجاالت في الجزائر التي تعرضت وبشكل أكبر ومباشر للصدمة االستعمارية، حيث كان تفكيك البنيات المختلفة أكثـر  
 .18عمقا

إن تحديد الرقعة  لقد انعكست السياسة االستعمارية أو حتى السياسة الوطنية بعد االستقالل سلبا على نسق البداوة،
من طرف السلطات الرسمية في تأشير القبيلة أو الوحدة اإلدارية يجعلها عامل إذابة لما هو تقليدي في  الجغرافية كمحدد

إن التقسيم الجديد بعد االستقالل لم يأخذ القبيلة كعنصر أساسي لهذا التقسيم نظرا لحركية القبيلـة وعـدم   . ما هو رسمي
ألساس على الرغم من التطابق الحاصل في كثيـر مـن األحيـان    فكان التقسيم اإلداري الترابي والجغرافي هو ا. ثباتها

فكان استبدال األساس العرفـي القبلـي باألسـاس    . للعنصر القبلي مع العنصر الجغرافي، أو تداخلهما في أحايين أخرى
  . 19الترابي اإلداري الجغرافي

تراجع البنيات التقليدية والنزوح  يمن جهة ثانية، فإن عملية االنقسام هذه، تكمن وراءها معطيات أخرى، تتمثل ف
الريفي نحو المجاالت الحضرية والتجمعات السكانية المليئة بكثير من خيبات األمل على جميـع األصـعدة االجتماعيـة    

إن . (un aspect utopique)واالقتصادية والسياسية، حيث حصلت القبيلة من خاللها على مظهر فكري إيـديولوجي  
بارة عن معطى سوسيولوجي يجب تحليلها اعتمادا طبعا على مخلفات اإليديولوجيا القبليـة، ولكـن   القبيلة في المدينة ع

ديمـوغرافي،  : أيضا اعتمادا على الطبيعة الخاصة بالمدينة أو المجمعة السكانية التي تتميز بمستويات التطور الـثالث 
غابة '': خرسانة المسلحة بما أسماه حداد لحسن بواقتصادي، ومجالي، هذا األخير الذي سيطرت عليه الطبيعة المنفرة لل

  .20  (la jungle du bêton)''الخرسانة 

  دواعي التحضر وضرورة االستقرار: رابعا
  :زيادة على السياسة االستعمارية يوجد عدد من األسباب التي أدت إلى التغير في نسق البداوة منها

الحة والرعي كالجفاف، وندرة مصادر المياه، وشح األراضي أثرت على نشاطات الفالظروف المناخية الصعبة التي  -
الرعوية والتي كانت وراء نزوح عدد من البدو وسكان الواحات واألقصر نحو المدن والحواضر الصـحراوية، نـاقلين   

 .معهم الكثير من خصائصهم وممارساتهم البدوية
لبدو الرحل في االستقرار بالحواضر والتي يمكن أن الظروف االجتماعية والثقافية التي كانت وراء رغبة العديد من ا -

عـن   زيادة على فرص الـدخل والتنمية والتصنيع، نلخصها في التعليم والصحة والخدمات اإلدارية التي تقدمها المدينة، 
 .التي تؤدي إلى تحسين الوضعية االجتماعية لساكنة المدينةطريق العمل المأجور و

تها الدولة لسكان األرياف والواحات والحواضر كالدعم الفالحي والقروض البنكيـة  ظهور بعض االمتيازات التي قدم -
 .والمشاريع السكنية مما رغب الكثير من البدو في العيش داخل الحواضر والقرى واالستفادة من هذه المزايا

                                                             
18 BOUKHOBZA M. 1982. op. cit. p. 90.  

. ص . 1991بيروت،  .دار الطليعة 1الثابت و المتحول في عالقة الدولة بالقبائل في المغرب ط السلطة و المجتمع ، دراسة في رحمة بورقية، الدولة و  19
120 

  

 Haddad Lahcen, Le résiduel et l’émergent, le devenir des structures sociales   traditionnelles (le cas   في هذا الصدد أنظر  20
de la tribu hors et dans la ville), publications de la faculté des lettres et de  sciences humaines, série : Essais et études. 

Rabat. 2001    في إحالة إلى مختلف الصراعات والمنافسات التي يمكن أن تحدث داخل المجمعات  الحضرية، والتي تسيطر عليها المنافسة في اكتساب
 .ن المجاالت و الفضاءات المختلفةالمزيد م
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منـاطق المتباعـدة   ظهور وسائل النقل الحديثة ووسائل االتصال الجماهيرية مما قلص المسافات وفك العزلة عن ال -
والتي كانت تعتمد سابقا على التنقل بواسطة اإلبل والدواب، وهذا كان له دور في التسريع من عملية التنميـة وظهـور   

  .األحياء الجديدة والزيادة في نمو الحواضر
  :نذكر ما يليذلك كله  نتائج ومن بين

حالة االستقرار القصري الذي نتج عنه هو اآلخر وبدوره لى ل والتنقل لدى القبائل المختلفة إاالنتقال من حالة الترحا -
، وما صاحبه من ارهاق وتفكيك في البنيـة القبليـة   عدد من المشاكل في اكتظاظ الواحات والقصور والمدن الصحراوية

 ...والسياسية االجتماعية والثقافية واالقتصادية
فـي الحواضـر والمـدن    ) المستقرة(إلى التجارة الصغرى القوافل، قال من التجارة الكبرى المتنقلة والمرتبطة باالنت -

 .وفي بعض الواحات واألقصر، والتي تعتمد على التجزئة الصحراوية
شيخ القبيلة الذي يعاونـه فـي مهامـه     برئاسةدى القبيلة والمعتمدة على التراتب الهرمي التغير في البنية السياسية ل -

 .مجلس القبيلة المشكل من رؤساء العشائر
سام العائلة والتحول في نمط األسرة من ممتدة إلى نووية، انعكس على الوحدة االجتماعيـة المتميـزة بالعصـبية    انق -

والتعاون، إلى التشتت وفقد الروابط الدموية والقرابية واستبدالها بروابط تعتمد أساسا على األدوار الفردية والجماعيـة،  
 .(le contrat)ا العقد هوالمصلحة، ويحكم

 .قال من الملكية الجماعية لألراضي الفالحية والرعوية ووسائل اإلنتاج، إلى الملكيات الفردية وشبه الجماعيةاالنت -
ظهور األحياء المتخلفة في ضواحي الحواضر مما تسبب في خلق مشاكل داخل النسيج العمرانـي انعكـس علـى     -

 .لخلقي والفسادالعالقات االجتماعية والقيم فظهرت اآلفات االجتماعية واالنحالل ا

  :خاتمة
ثقافية التي وقفت وراء انتقال المجتمع الصحراوي في الجزائر من حياة -استعراضنا ألهم المحددات السوسيو بعد

التقليد والبساطة إلى الحياة الحضرية بما تحمله من تعقيدات، يمكننا أن نجمل هذه األسباب والعوامل والمحددات في مـا  
اتج عن تدخل السلطة المركزية االستعمارية التي حاولت القضاء على التنظيمات التقليديـة  هو سياسي تاريخي وحديث ن

وخاصة نسق البداوة السائد فيها، وذلك من أجل السيطرة والتملك والحد من قوة هذه التنظيمات التي كانـت معارضـة   
ياسـية والمجاليـة المرتبطـة بالتثبيـت     زيادة على اإلكراهات الس. مباشرة أو غير مباشرة لسياسة االستعمار التوسعية

واالستقرار لقبائل الصحراء، نجد أن العوامل الطبيعية وخاصة المناخية منها كالجفاف والتصحر، ساعدت في تخلي عدد 
من القبائل البدوية الصحراوية عن حياتها التقليدية ومحاولة التوجه نحو الحواضر لممارسة حياة عصرية في ظل التنمية 

من عوامل جذب البـدو إلـى االسـتقرار بالمجمعـات      االذي كان بدوره عامال آخرو ،التكنولوجي والصناعي والتطور
، متضافرا مع الحالة الثقافية االجتماعية المتمثلة في اإلقبال على التعليم والصحة واالمتيازات التـي توفرهـا   الحضرية

بداوة ومؤشرات الهوية التقليدية من جهة، ومن جهة أخـرى  المدينة، هذه األخيرة التي وجدت نفسها تتأرجح بين نسق ال
بين متطلبات الحياة العصرية، ذلك أن عددا من النازحين من األرياف والبوادي حملوا معهم ثقافتهم التقليدية بخصائصها 

سابق تعتمد وممارساتها إلى المدينة، فتضخمت المدن والحواضر وظهرت العشوائيات، وتفككت الروابط التي كانت في ال
رغم  ، مما ترتب عنه خلل متعدد األوجه؛ اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وانعكس سلباعلى القرابة والصلة الدموية

  .على جميع مناحي الحياة الحضرية بعض اإليجابيات،
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  التحوالت االجتماعية بمدينة دوز الصحراوية وانعكاساتها 
  

  ة مقديشفتحي
  )تونس (جامعة صفاقس 

  :مقدمة
أنتروبولوجية ميدانيـة   -تعتبر مدينة دوز الواقعة بصحراء البالد التونسية فضاء اجتماعيا مميزا، يستوجب دراسة سوسيو

ذلك على المستوى األسري وعلى المستوى العالئقي وعلى مسألة الهوية  انعكاساتإبراز ، ومدى تأثير العولمة في تلك الثقافة لتبين
دون القطع معه أو طمسه ألنّها  –بشكل واع أو ال واع  –، أن تحتضن الماضي داخل هذه المنطقةإذ يمكن لثقافةالفرد . واالنتماء

كما . التمسك بالهوية الثقافية المحلية التي تميزه عن اآلخرو" األنا"تعده نافعا صالحا لحاضرنا وشكال من أشكال الحفاظ على ثقافة 
يمكن لهذه الثقافة أن تجاري الواقع لتواكب كل ما هو عصري فتنتصب مدافعة عن العولمة، داعية إلى اتخاذ موقع فيها، يجرفهـا  

تقدم وحداثة باسم مواكبـة العصـري   أو االفتتان الذي يمكنها من تبني ما يمثله اآلخر من  اإلعجابليصل ذلك حد " اآلخر"تيار 
  .والموضة رافعة شعار التكيف مع كل ما هو جديد لالندماج فيه والعمل على إقناع اآلخرين بسالمته

لذلك سنعتمد على منهج دراسة . اعتبارات منهجية دقيقة تقتضيها طبيعة الموضوعإن الخوض في هذه المسألة يحتّم علينا 
إلـى أي مـدى   : تقنيتي المالحظة البسيطة والمقابلة المفتوحةعسى أن نجيب على التساؤالت التاليـة مشفوعا ب" مدينة دوز"الحالة 
الصحراوية؟ ماهي انعكاسات ذلك على وظائف األسـرة وعلـى بنيـة العالقـات      مدينةدوز في اليوم جتماعيةاالتحوالت أثرتال

 ؟مةمحلية في ظل ثقافة العولالثقافية الهوية عنىللاالجتماعية؟ وأي م

I- لمحة تاريخية عن دوز:  
تأسسـت سـنة   . بالجنوب التونسي من أقدم معتمديات والية قبلي تعدو. لبالد التونسيةصحراء اتقع مدينة دوز ب

  .على عنصرين أساسيين هما الفالحة والسياحة فيهانشاط االقتصادياليرتكز و. 1957
أما أهالي المنطقة فهم أعراب سمر اللون عيونهم حادة يميلون إلى المدح سريعوا الغضب والرضا، وإذا غضبوا 
قتلوا، وإذا رضوا سامحوا حتى أنفسهم، كرماء إلى درجة الهوس، شجعان إلى درجة الجرأة، يكرمون المرأة ويموتـون  

ولعل هذه الخصائص من شأنها . عدة متناقضات في داخلهموهكذا يحملون . وراء كلمة منها ويؤذونها حتي كأنها حيوان
  .1أن تؤثر في سلوكاتهم وفي تصرفاتهم

فأهمل أولئـك   .تهمأحدث هذا االستقرار تغييرا على حيا وقد. عاش هؤالء البدو حياة الترحال ليستقروا بدوز وقد
لى االختصار واالقتصار على الالزم واأللـزم  البدو القدامى بعض التقاليد التي ال تتماشى مع حياتهم الحاضرة المبنية ع

ولعل المميزات الطبيعيـة   .2وتطور بعضها تطورا حوفظ فيه على األصل وبقي من التقاليد بعض ما ال حرج في بقائه
والثقافية للجهة جعلت منها وجهة سياحية من داخل تونس وخارجها وخاصة بعد أن وقـع تنظـيم المهرجـان الـدولي     

ذي ساهم بشكل فعال في تنمية الجهة على جميع المستويات نتيجة ما أدخله من تغيير فـي المجتمـع   للصحراء بدوز ال
فالسـياحة  . الشيء الذي جعل الجهة تتحول في حياتها من النمط الريفي إلى الحضـري . فأصبح أكثر انفتاحا وديناميكية
أو غير مباشر، فـي عالقـة الفـرد بمحيطـه     مباشر  شكلفمن شأنها أن تؤثر ب اقتصادياإلى جانب كونها تمثل نشاطا 

                                                             
  .121، ص 1987، عدد خاص لمهرجان دوز الدولي، المرازيق في التاريخ، صدى الصحراءمحمد المرزوقي، 1
  .70، ص 1984، الدار العربية للنشر، في حلهم وترحالهم، تونس، ليبيا ، مع البدومحمد المرزوقي2
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فإلى أي مدى يمكن الحديث عن تغير فـي   .الطبيعي والبشري وفي التعامل مع رصيد موارد الثقافة المادية أو الالمادية
  بعض العناصر الثقافية بدوز اليوم؟ 

وهو خاصية من خصـائص  . مجاالتهلى هياكل المجتمع في كل عالتغير هو مختلف التحوالت التي تطرأ :مظاهر التغير
 ،االختالفات التي تحدث في بناء أي نظام اجتماعي خالل فترة معينة هي المقصود بالتغير االجتماعيو.3الحضارة نفسها

  . أي التعديالت التي تحدث داخل أي نظام من نظم المجتمع
ث تغييرا يمتد من البنية األساسـية  ولعل الحركية التي يشهدها المجتمع الدوزي بفضل السياحة من شأنها أن تحد

ليشمل البنية االجتماعية للمجتمع ويمس عاداته وتقاليده وطقوسه، ليخلق مزيجا أو مراوحة بين النمط البـدوي والـنمط   
  .يعيش الدوزي البداوة تارة ويستهلك ثقافة الحضر طورا سواء بوعي أو بدون وعييمكن أن حيث . الحضري

صر الثقافة المادية هي عبارة عن مشاهد تنظم وتبرز كل مظهر من مظـاهر الحيـاة البدويـة    لعل عنا:الثقافة المادية
ولئن بدأت تلك الحركات بالتالشـي مـن   . ومختلف مكونات اللباس) سفينة الصحراء(ووسيلة السفر ) الخيمة(كالمأوى 

هاما في ذلك وتحديدا فـي النهـوض    فقد لعبت السياحة الصحراوية دورا. الحياة اليومية فإن ذلك يعود إلى عدة عوامل
بالمدينة الصحراوية وفي تنميتها مما استوجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية العناية بهذه المدينة الصـحراوية وذلـك   

جديرة بزائريهـا وقبلـة   " بوابة الصحراء"بتهيئتها عمرانيا فوقع التركيز على سياسة التهذيب والتجديد وذلك حتى تكون 
فـتم تعبيـد   . وأنها تشهد توسعا مستمرا بسبب النمو الديمغرافي وتنامي المؤسسات التربوية والصحية بها للسياح خاصة

. الطرقات وتدعيم شبكة التنوير العمومي إلى جانب تركيز شبكة التطهير بالمنطقة السياحية وتهيئتها بالمناطق الخضراء
شكل المدينة وجماليتها فاستوعب السكان على إثرها ثقافـة   ولعل هذه المخططات االستثمارية المنجزة ساهمت في تغيير

  . 4فكان أن تقمص أهالي دوز نمط حياة جديد يتماشى والمعطيات الجديدة.المدينة

حيث يمكن اعتبارهما . أنتروبولوجيا -مجاال متميزاللسوسيو  أدوات الزينةيمثّل مبحث اللباس و:وأدوات الزينة اللّباس
وترتبط هذه الظواهر بالتاريخ والدين والعادات والتقاليد وبخصائص . على عنصر اإلبداع والتقليدظواهر اجتماعية تقوم 

 .كما تكتسب أهميتها من خالل رمزيتها. الحياة االجتماعية لكل مجتمع
فـي   ألفراد العينة ولمعرفة ما إذا كان الدوزي اليوم يحافظ على الخصائص التقليدية المادية أم ال، توجهنا بسؤال

لهـذه   ممـيله  واوقد فسـر . استعمال اللباس العصريونيفضل مفتبين أنه. هذا الغرض حول نوعية اللباس المتداول يوميا
  . النوعية بمواكبة العصر، الذي يفرض مثل هذه النوعية باسم التطور والتقدم والتحضر

لباس الحديث، نجد في المقابـل،  ففي حين نالحظ أن هناك ميال لمواكبة تطور العصر من خالل اختيار نوعية ال
والمناسبات االجتماعيـة، وبشـكل    السياحية إقباال على اللباس التقليدي، إلّا أن تلك االستعماالت ال تتعدى بعض المواسم

  . خاص األفراح أو المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني للباس التقليدي
فراح حيث تبدأ العروس باللباس والحلي التقليدي في بدايـة  فقد يتداخل اللباس التقليدي والعصري، خاصة في األ

ولعل في ذلك رمزية تتمثل في الربط بين الموروث والمعيش، أي بـين األصـالة   . العرس وتنتهي بالحديث ليلة الدخلة
  . 5وهما نمطان متباينان ولكنهما يتعايشان معا في مجتمعنا كافة. والمعاصرة وبين التقليدي والحديث

                                                             
  .73، ص 1942، سيراس: ، لبنانالتغير الحضاري وتنمية المجتمعصابر محيي الدين، 3
  .100، ص 1985الطبعة الثانية منقحة،  وكالة المطبوعات،: الكويت أزمة المدينة العربية،عبد االله أبو عياش، 4
  .186، ص 2008المطبعة المغربية للطباعة والنشر، الطبعة األولى : تونس، أنتربولوجيا التراث، العربي البشير5
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عض األزياء التي الزلنا نشاهد أشكالها وألوانها المختلفة الجميلة في دوز مثل الحولي األبيض أو القشابية ولعل ب
عند الرجل والحولي األسود عند المرأة، ما هي إال بقايا أزياء قديمة توارثها الشباب عن الجيل السابق ليتزين بهـا فـي   

اين الذي نلمسه على سطح هذه األزياء إال انعكاسات لمؤثرات دينيـة  وما التب. ال غير أو لجلب السياح بعض المناسبات
لهذا وصفت األزياء بأنها دوريـة،  . اجتماعية اقتصادية مناخية تاريخية حدثت في فترات زمنية معينة طويلة أو قصيرة

يها الشباب اليوم، يجهـل  إلى درجة نجد ف. قائمة على التغير والتّبدل الرتباطها بالطوائف والعروش واألقليات والهجرات
  .ذلك االختالف البسيط الدقيق الذي يمكن أن يميز جهته عن جهة أخرى ويهملها وال يكترث ألهميتها

األزياء الفولكلورية وليدة حاجات وظروف مجتمع شـبه مغلـق لصـعوبة الظـروف المناخيـة       ولئن كانتهذه
حيث . منية معينة، فقد أثبتت عدم مالءمتها للعمل وللحياة اليوميةفي فترات ز) أمام هيمنة العادات والتقاليد(واالجتماعية 

ولعل هذا ما حصل فعال، حيث . ، بأنه ال بد من تطعيم هذه األزياء حتى تساير ظروف الحياة الجديدةدوزي اليوميرى ال
وميوالتـه وأوضـاعه   وهذا التجديد يمكن أن يعبر عن أذواقـه  ". الدجين"اندفع الشباب إلى لبس القميص والسروال أو 

. النفسية والمالية ورغباته الملحة لتقليد كل ما هو طريف وجديد والعزوف عن القديم الذي يوحي إليه باالنغالق والجمود
  .فالميل إلى الجديد والرغبة في الطرافة نزعة من نزعات الصبا وصفة من صفات الشباب برمته

نالحظ أن هناك ميال الستعمال أدوات الزينة العصرية من صـباغة  فإذا نظرنا في أدوات الزينة المستعملة، أما 
ماء "الشعر ومن أنواع للعطور، وإهمال ألنواع العطور التقليدية الطبيعية التي كانوا يتعطرون بها في الماضي من قبيل 

ـ   "الدبغـة "كذلك نالحظ اندثارا لـ ". السخاب"، أو "بالجدرة"يسمى  أو ما، "القرنفل أو الفّل " الصـبغة ب" تالتـي عوض
وإذا ما استثنينا الحناء التي حافظت علـى رونقهـا وعلـى     -نالحظ أن كل أدوات الزينة التقليدية هذه . الكيميائية اليوم

قد اندثرت تقريبا لتعوضها أدوات زينة عصرية تواكب التطـور والتقـدم والحداثـة     -أهميتها الخاصة في عالم الزينة 
  . ويميل إلى استعمالها ألنه يرى فيها األسهل واألسرع واألنجع واألكثر مواكبة للعصر ومشباب الي أصبح يفضلها

لعل في عملية تفاعل الدوزي مع تراثه الثقافي المادي، بروزا لعملية األخذ والرد الذي يمثّـل أسـاس التفاعـل    
ن خصائص تراثه الثقافي المادي، لكن دون فقد أخذ من ثقافة اآلخر وتأثّر بها واتجه نحوها، وأهمل العديد م. االجتماعي

خيط . اليوم المواكب للمعاصرة بما هو تقليدي الدوزيحيث يتبين أن هناك خيطا مازال يصل . االقطع معه وإقصاؤه كلي
  .قابل للزوال في أي لحظةمواسم ، يصله بأصالته ال يتعدى بعض المناسبات أو ال"حيني"أو " آني"

يمكن القول إن ذاك الصراع بين ثقافة األنا واآلخر، قد يعكس التفاعل لتخطّي مراحل الجمود، لعلـه ضـرورة   
أساسية من ضروريات التغير في الجوانب الثقافية المتعددة األطر والجوانب، لوضع بصمات التحـرر مـن المخلّفـات    

  . معاصرةالقديمة وانتهاج مسالك متماشية مع ركب الثقافة والحضارة ال

لعل ما كان يميز التراث الثقافي المادي في الجنوب ):المنزلية أو الفالحية أو الصناعية ( األدوات المستعملة يوميا ) ب
وإذا كانـت  . التونسي هو استعمال األدوات اليومية البسيطة المتواضعة سواء في المنزل أو في الفالحة أو في الصناعة

بـه  اليـوم ومطال  الـدوزي أدوات االستعمال اليومية ال تتعدى الحاجات الضرورية للنوم واألكل والشرب، فلعل مطامح 
حيث أصبح ما كان يعد في الماضي كماليا، ضروريا فـي هـذه   . تتعدى ما هو تقليدي لمواكبة ما هو عصري وحديث

  .ياماأل
وعند طرح سؤال في هذا الغرض من أجل معرفة تفضيالت الدوزي فيما يتعلق باستعمال األدوات المنزليـة أو  

  . اعتباره السائد اليومتبين أنه يميل إلى ما هو عصري ب ،الفالحية أو الصناعية
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يمكن القول أنه لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي، وبدخول بعض الصناعات الحديثة، تغير المجتمع المحلي من 
ودخلت جملة من المصطلحات قاموس الحياة اليومية، حيث أصبح الدوزي اليوم ال يتحـدث إال عـن   . حيث نمط الحياة

 .إلخ... بائية، آالت الرحي األوتوماتيكي، آالت الطّهي السريعة، المجمد، ، غسالة كهرmicro-ondالكمبيوتر، 
ولعل ذلك ما جعل الشـباب  . كما نالحظ بأن هذه المصطلحات كلها مفاهيم صارت متداولة لدى الكبير والصغير

: مثـل الماضـي  بدوي والتي لم تخلو خيمة منهمفي في المجتمع ال موجودةالتي كانت  دواتاليوم يجهل حتى بعض األ
  .إلخ... ، القرفة ةالغرغاز، ضبية، شكوة، السماط، عكّة، قربة حجرة النواة، المزود، ديك

لعل دخول بعض مصطلحات المجتمع المعاصر تسبب في نسيان بعض األدوات التي كانت سائدة في المجتمـع  و
وهذا قليل مـن كثيـر خاصـة    . إلخ... الصعاد،التعتيل، الدورة، المزاز، الترعة، النشيعة، : مثل أيضا الفالحي التقليدي

ملمة، حجامة، محشّة، منجل، عديلة، زنبيل، عتلة، فوكة، زمـة،  : عندما نتحدث عن أسماء بعض األدوات الفالحية مثل
لكن لم يبق للتقليدي تقريبا مكان اليوم أمام مزاحمة ما هو عصري حديث باسم مواكبة التطـور   .إلخ... تالقة، خرباشة 

لعل هذه األسباب تفسر استيطان هذه األدوات . يرى فيها األسرع واألسهل من جهة ثانية دوزيتقدم من جهة، وألن الوال
وبذلك خرجت هذه المجتمعات المحلية الجنوبية . العصرية داخل المجتمعات المحلية بغرض االنفتاح على مناطق أخرى

حيـث  . نفتاح على الصناعات الحديثة، ومن ذلك دخول تقاليد جديدةمن االنغالق، ومن االرتباط بما هو تقليدي، إلى اال
. وعوضت آالت الرحي األوتوماتكية، المهراس الحجري والرحـى . مثال قدر الفخار في الطبخ cocotteعوضت الـ 

كن تخلـو  التي لم ت وعوض الجرار الميكانيكي المحراث العربي والجاروشة. كما عوض الفرن الكهربائي الفرن العربي
 6وهذا قليل من كثير من مظاهر الحياة اليومية التي اتّجهت نحو سلوك االستهالك ومسايرة الـدارج . خيمة من وجودهم

  .بفعل وسائل االتّصال المتطورة المتنوعة وعولمة االقتصاد
 المسـتعملة نخلص بالتالي إلى استنتاج أن دوز تشهد تحوالت اجتماعية في مستوى تفضيالت األفراد لـألدوات  

وتبعا لذلك تغيرت . فما كان يعد في السابق ترفا زائدا، صار اليوم ضرورة ملحة. األفراد ، حيث تطورت حاجياتيوميا
لكن في المقابل صارت بعض المواد األصلية مصدر إلهام لبعض الحرفيين الشبان وخاصة  .لماهو عتيقتهممالمح نظر

نسيج الغرارة والفليج المحافظ واألحذية والحقائب واستبطنوا من رسوم النسيج  منهم خريجي الفنون الجميلة، فصنعوا من
وصارت بعض الحرف المستحدثة يقبل عليها الشباب اليوم ومورد رزق جديد ومصدر جذب . أشكاال لتزيين الصالونات

  .السياح

ه بشكل مناسب مـن أهـم عناصـر    ويعتبر توفر. يعد المسكن من الحاجات األساسية للفرد:البناء وأنواع المساكن) ج
وقد تؤثر هندسة بناء المساكن وأنواع مواد البناء واتساع الحجرات . المستوى المعيشي، والتكوين المورفولوجي للمجتمع

أو ضيقها وحالة التهوئة وغير ذلك، تأثيرا كبيرا في نوع العالقات االجتماعية، التي يمكن أن تقوم بين سـكان القريـة   
 هـو  لذا طرحنا سؤاال في هذا الغرض لمعرفة ما.7سكن يمثل تاريخا طويال وتقاليد معمرة وعادات متمكنةفالم. الواحدة

  اليوم؟  الدوزينوع المسكن الذي يميل إليه 
 وذلك من شـأنه .وباالستعانة بالمالحظة البسيطة، تبين أن الدوزي يفضل اليوم بناء منازل عصرية والعيش فيها

 –تستجيب لمقومات الحياة اليومية ": حيث يرى في هذه النوعية من البناءات أنها. هو عصريأن يعكس انسياقه نحو ما 

                                                             
  .8 - 7، ص  2002دار سحر للنشر،  :، تونسحفريات سوسيولوجية في ماضي قبيلة بني زيد، العربي البشير6
 .65، ص 1968مطبعة الجبالوي،  :، القاهرةمشكالت المجتمع الريفي في العالم العربيفؤاد أحمد علي، 7
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 'ناخ الجنوب جاف وحار في الغالـب خاصة وأن مءم وتتأقلم مع الظروف الطبيعية أكثر حماية من البرد والحرارة، تتال
  .إلخ...  "كما تستجيب لمقومات الحياة العصرية

اختيار مواد  في عمليةنسياق نحو ما هو عصري حتى لالع تقريبا اجمهناكإما يشير إلى أن  جوبةلعل في هذه األ
  .البناء

تجدر االشارة إلى أن المساكن في الجنوب قد خضعت لتأثيرات وتغيرات نتيجة التطور الثقافي الذي ساد عبـر  و
اكن تبنى بطريقة تمكّنهـا مـن دخـول    ومن ثم أصبحت المس. أجيال متالحقة حتى أنه قد أصبح للمسكن قصة تاريخية

ولعل ذلك ما . الهواء البارد المنعش في فصل الصيف وتقاوم تعرضها ألشعة الشمس والرياح واألمطار في فصل الشتاء
لما يمكـن  " فيال"، ويفسر تفضيله العيش في مساكن عصرية "حوش عربي"في  وأ"مةخي"لعيش في دوزيليفسر عدم ميل ال

  . احة والرفاهأن توفره له من الر
. كما أن الميل للعصري، ال يقتصر على هندسة بناء المسكن فقط، بل يمكن أن يتعدى ذلك إلى اختيار مواد البناء

وبعـد أن كانـت   . حيث أصبحت المساكن تبنى من الحجر الخام واآلجر بعد أن كانت تبنى من طين أو أغصان شـجر 
كما لم تعد الحجارة القديمة هي المستعملة في البنـاء،  . ي كامل أجزائهاألسقف ال تغطي كامل البيت، أصبحت اليوم تغطّ

وقد تميزت . بل أصبحت هذه الحجارة تدخل المصانع إلعادة صنعها واستخراجها أحيانا، وعوضت باآلجر أحيانا أخرى
ية، حيـث أصـبح   هذه المساكن بحرية التقسيم الداخلي حسب حاجة األفراد وطريقتهم في السكنى ومتطلبـاتهم اإلنسـان  

  . ولم يعد يفضلها خارج المنزل مثلما كانت عليه في السابقيحبذ بيت الراحة وسط المنزل،  دوزيال

ساهمت فيها عدة عوامل داخليـة  بين األمس واليوم هناك عدة تحوالت شهدتها المنطقة، نالحظ أنه :الثقافة الالمادية )2
ارتفـاع معـدل الهجـرة     وفـي وسائل االعالم في تفكير األفراد، ر تأثيالعوامل الخارجية في  تتمثل. وأخرى خارجية

 فـي منطقـة و الاستقرار سـكان   الذي لعب دورا هاما في التعليم أما العامل الداخلي األساسي فكان.ومحاولة تقليد اآلخر
لبعض العادات والتقاليد والطقوس والمعتقدات التي كانت تمارس في بعض مراحل الحياة منذ الوالدة حتى  ر نظرتهميتغي

  . الموت
القديمـة، فأهمـل    عاداتأدخل تطورا جديدا على بعض ال لعل استقرار الحياة وانتشار التعليم:مرحلة الحمل والوالدة  ) أ

وتطور بعضها تطورا حوفظ فيـه علـى   ... ع حياتهم الحاضرةأولئك البدو القدامى بعض التقاليد التي ال تتماشى م
  .8األصل وبقي من التقاليد بعض ما ال حرج في بقائه

من لم تعد المرأة تستحي  حيث.لنبدأ أوال بالتغيرات الحاصلة في بداية مراحل دورة الحياة والتي تتمثل في الحمل
إذا ما مررنا إلى فترة الوالدة فإننا نالحظ أن هناك من التقاليـد مـن    أما. بوح به منذ الشهور األولىتتبل أصبح. حملها

وذلـك   ،حيث لم تعد المرأة تضع مولودها في المنزل بل أصبح المستشفى هو المكان المفضـل . تغيرت لتواكب التطور
المولـود   وهذا ينم عن وعي المرأة اليوم بمخاطر ما يمكن أن يخلفـه وضـع  . ة مولودهاحتى تضمن سالمتها وسالم

  .بالمنزل
كما نالحظ أن هناك من العادات والمعتقدات ما اندثر تقريبا أثناء فترة الوالدة وبعدها وهي ظاهرة الوشم حيـث  
كانت توشم المرأة في الساق إثر وضعها اعتقادا منها بأن عملية الوخز هذه هي طريقة للتخلص رمزيا من الشر الـذي  

في جبين ابنها  بوخزهثم تقوم هي نفسها ". إذا سال الدم ذهب الهم"قول مأثور مفاده  يمكن أن يلحق بها وبمولودها ويوجد
  .بالعين الشريرة والقوى الخبيثة اإلصابةأوحتى بشوكة صبار من أجل المحافظة عليه من  إبرةبواسطة 
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انطالقا من أوائل القرن العشرين بدأ النظام القبلـي يتفكّـك والمجتمعـات البدويـة      يمكن القول بأنه:مرحلة الزواج  ) ب
سوى التّطور  1956ومع حصول البالد التونسية على استقاللها سنة . 9تنصهر ضمن وحدة سياسية شاملة والقروية

طرق اإلنتاج ونحو تثـاقف  وقرب بين أنماط العيش في اتجاه أكثر تحضرا واتبع تحكّما في . تدريجيا بين الفروقات
ويتجلى ذلك بوضوح في المتغيرات التـي طـرأت علـى    . 10جهوي بدأ منذ ذلك العهد يوحد عديد العادات والتقاليد

  .مراسم الزواج وطقوسه بالرغم من ثبات بعض مظاهر السلوك
أنتربولوجيـة  - وسـيو تستوجب دراسـة س . ومما ال ريب فيه أن الزواج ظاهرة احتفالية تخالف النسق اليومي الرتيب

  .سنحاول من خاللها رصد الثابت والمتحول فيها اليوم
للتعرف إلى التغيرات والتنوعات المحلية التي يمكن أن تكون قد حصلت في سلوك الدوزي في طقوس الـزواج  

التقليـدي أم  طرحنا سؤاال في هذا الغرض يتعلق بمدى تشبث الدوزي اليوم بالعرس التقليدي وما إذا كان يحبذ العـرس  
وانبهاره بالجالية المقيمة بالخارج وبما تجلبـه مـن مظـاهر     الدوزيبالرغم من تأثرفتوصلنا إلى أنه  العصري ولماذا؟

المحلية وعيه بالدور الذي يلعبه في صيانة الهوية  يمكن أن يفسرالرفاهية المادية، إال أن حبه للعرس التقليدي وتشبثه به 
حـافظ علـى الـروابط    أحبذ العرس التقليدي ألنه ي": مثل ما لمسناه من خالل بعض االجاباتولعل هذا . والدفاع عنها
ألنه يحد من عدة تجاوزات غير الئقة نجدها في العـرس   –ألنه يميزنا  –يحيي بعض القيم  –ألنه جميل  –االجتماعية 
  "... –أكثر بساطة  –حتراما أكثر ا –مسألة تعود  –ألنه ثري  –العصري يعانق ثقافة الغرب ألن  –العصري 

لكـن ذلـك ال   نالحظ من هنا تداخل عدة أبعاد رمزية تفسر ميل الشباب وإقباله على هذه النوعية من األعراس 
الحناء التي تصير رمزا للفرحة في العـرس،  : حيث يبدأ العرس بما هو تقليدي مثل. ت عليهعديالإدخال بعض الت يمنع

التي تحمل جميـع أنـواع البخـور وأدوات صـباغة الشـعر والحلويـات وأدوات       " العالقة"وكذلك تعايش ظاهـرة  
للتزين تفرضها عمليات اإلشـهار عبـر وسـائل االتصـال السـمعية البصـرية        يةوسائل عصرلكنه ينتهي ب...الزينة

  .11والمعلوماتية الحديثة
تحمل في طياتهـا قيمـة    التي" غةالسيا"والذهب أو المهر،  تيكما تجدر االشارة إلى أننا نجد محافظة على ظاهر

، وعامال يضمن احتياطيـا ماديـا   ئلتين المتصاهرتين وتقوي تماسكهمابين العا بطكون أداة ترتمعنوية وثقافية ورمزية ل
إال أن محتواها قـد  من العادات التي ال يمكن االستغناء عنها هذه الظواهر ظلّت ولئن  .تعول عليه المرأة عند الضرورة

إذ يمكـن أن  . التقليدية ولتحل محلها أحيانـا " السياغة"العصرية مثال لتنافس " السياغة"ير الزمن حيث دخلت تغير مع تغ
ولعل ذلك يختلف باختالف المستوى المادي للعروشات أو . عصرية أو االثنين معا" سياغة"تفضل العروس اليوم امتالك 

كذلك الشأن بالنسبة إلى ظـاهرة  .مزيا يحدد قيمة العائلة اجتماعيافتكون بذلك مثل هذه الظواهر تعبيرا ثقافيا ر. للعائالت
أبعادا رمزية خفية تتمثل فـي إبـراز   حمل في داخله فضاء لتبادل العطايا، يإلى الزواج  التي يتحول على إثرها" الرمو"

فإلى . ة عرض هذا العطاءويمكن أن يتبين هذا جليا من خالل طريق. المكانة في سلّم التراتبية االجتماعية داخل المجتمع
" الرشـقة "أو " الرشـق "وكذلك " الرمي"أو " الرمو"جانب القيمة المادية الظاهرة عبر هذا الرأسمال المادي والمتمثلة في 
مادحا الشخص المانح رجـال أو امـرأة   " الوراش"المتمثلة في أن يقدم المدعوون في العرس قسطا من المال يعلن عنه 

                                                             
المعهد الوطني للتـراث،   :، تونس13، مجلة إفريقية، عدد السياسي –النظام االجتماعي : شنني في القرن التاسع عشرمحلة محمد منصف، 9
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منظومة أمام الجميع، تبدو عملية اإلشهار هذه عبارة عن إستراتيجية لدعم الرأسمال االجتمـاعي   بعبارات مسجوعة أو
  . 13)إرجاع –قبول  –عطاء (وهناك ثالثة أبعاد لهذا التبادل . 12والرمزي للفرد

. نوعـة وتجدر االشارة إلى أن هذا التبادل ما يزال قائم الذات في مجتمعنا المدروس رغم أخذه أشكاال مختلفة مت
ولعل فـي  . في المرحلة ما قبل الرأسمالية، فصار التبادل ماليا أي نقدا...) سمن –زيت  –حبوب (فقد كان العطاء عينا 

وقد خضعت قيمة اإلرجاع إلى قـانون  . ذلك مواكبة للتحوالت التي عرفها نمط اإلنتاج الرأسمالي الذي هيمن على العالم
  .14...في زمن الحق أي في مناسبة يقوم فيها صاحب العطاء بزفاف أو ختان فائض القيمة حيث يرجع المال مع زيادة

ولعل ذلك يشرع القول بأن الزواج إذا مناسبة قد يبرز فيها التكافل والتعاون الجمعي المبني على شبكة العالقات 
بحيـث  . تكون مقننـة  همون في إقامة العرس بصفة تكادااالقتصادية يتبادل خاللها أفراد المجموعة بعض الخدمات ويس

يشارك كل قريب أو قريبة أو جار أو جارة، رب بيت أو ربة بيت، بشيء من المواد الغذائية والمشروبات ويسجل الكّل 
  ".سوال في الرقبة"بالذاكرة ثم يرجع في مناسبة مماثلة ويعتبر دينا أو يسمى 

ن محتواه قـد  شكله العامفإلمراسمي للزواج في بالرغم من ثبات النسق الطقوسي وايمكن أن نستنتج من هنا بأنه 
وقد رافق هذا التغير تغييرايشمل بعض العادات التي كانت تسبق الزواج والتي انـدثرت أو فـي طورهـا إلـى     . تغير

وهـو عبـارة   " التصفيح"مسألة الوشم وتحديدا الوشم الوقائي الذي كان يستخدم في مرحلة البلوغ وفق طقس االندثارمثل 
الخطوبة حيـث  كذلكمرحلة  .حتى تتزوجفي العانة على شكل جريدة النخلة لصيانة عذارتها وضمان خصوبتها عن وشم 

من اختيار شريك الحياة  ماهامشا من الحرية يمكنه انيمتلك طرفانلم تعد تنسب الفتاة البن عمها منذ طفولتها بل أصبح ال
ولـو بـدرجات    والتدخل في بعض الشؤون هاها دور إبداء رأيلرقابة العائلة، التي بقي ل خاضعة هذه الحريةلكن تبقى 

  .العروشات ختلف باختالف العائالت وت متفاوتة
أما بالنسبة للتغيرات التي لحقت مضمون مراحل الزواج فتتمثل في إدخال بعض التقنيات الحديثة فـي االحتفـال   

يج بين القديم والحديث، بـين تشـبث   حيث أصبح حفل الزفاف خليط ومز. بالعرس من تصوير وأضواء وثياب عصرية
حيث نجد داخل العرس . بالعادات وتقليد لما يشاهدونه في وسائل االعالم وفي المناطق المجاورة وخاصة الساحلية منها

كما يبدأ العرس بما هو تقليدي لينتهي بلباس عصري . الواحد مثال الطبالة والمزود وفي الوقت نفسه فرقا موسيقية دخيلة
وحالما ترفع عنها المجملـة  .ى إثره العروس ألخصائية تجميل لتصفف شعرها وتزينها على الطريقة العصريةتذهب عل

ومصففة الشعر يديها، ترجع العروس إلى منزل أبيها فيأتي العريس في موكب من السيارات عوضت الجمل الذي كـان  
و بيته، حيث يستمع المدعوون بما يقدمه جوقة مـن  يمثل عنصرا أساسيا في الثقافة الصحراوية، وينقلها إلى بيت أبيه أ

وتتواصل السهرة إلى ما بعد منتصف الليل وعلى إثرها يختلي العريس أخيرا بعروسه . الفنانين بآالتهم الشرقية والغربية
ـ . في بيت الزوجية إن لم يكن في غرفة فندق تؤجر للغرض رى وكان ذلك نتيجة هيمنة تقاليد بعض المدن الساحلية الكب

وقـد  . على مدن الجنوب وقراه وأريافه من خالل تثاقف في اتجاه واحد أفرز تنميطا جهويا وتوحيدا في السمات الثقافية
قبـل  " الغوث والمحجـوب "رافق هذا التغيير تغيرا في االعتقاد في طقس زيارة العروسين ألضرحة األولياء الصالحين 

أتلف هذا الطقسـلدى  فقد . بشكل كبير عقلية الدوزي ساهم فيها التعليمفي  البناء للتبرك بهما ولطلب الحماية نتيجة تغير
  .ال يخرج عن كونه عادة تكتسي طابعا فرجويا ترفيهياحتى وإن بقي لدى القلة فإنه و .العديد

                                                             
12BOURDIEU, Pierre, La distinction critique du jugement , Paris: Edition de Minuit, 1979, p : 271. 
13MAUSS, Marcel, Sociologie et Anthropologie, 9è édition, Paris: P. U. F, 1985, P: 38. 
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دق األوتاد جيب :"كانت العروس حالما تنزل من هودجها، تلتقط وتدا وتغرسه أرضا أمام خيمة الزوجية قائلةكما
ولعـل  . اإلنجاب ألنه كما كان معروف ال مكان في المجموعة للمرأة العـاقر فة ، ولعل في ذلك إشارة إلى وظي"والداأل

لكن تجدر االشارة هنـا إلـى أنـه    . نصب الخيام فعل إنشائي يؤسس فضائيا لخلية عائلية جديدة قوامها الذرية المرتقبة
مفاده سلوك عقالني نظرا  ،لذي يمكن اعتباره سحريا ورمزيابحلول المنزل العصري مكان الخيمة،عوض هذا السلوك ا

  .، وهذا ما أكّده معظم أفراد العينةفيها مسألة طبية علمية ال دخل للممارسات الخرافية عديدالعقمفي نظر الأن أصبح 

وإذا كانت لكل . مثلما أن لكل بداية نهاية، فإن دورة الحياة كما كانت بدايتها الوالدة فإن نهايتها الموت:مرحلة الموت) ج
بقيـة مراحـل    ه مثلتقام مثل طقوسمرحلة من مراحل دورة الحياة عادات وتقاليد وطقوس، فإن للموت كذلك مراسم و

  . ر بالغ في نفوسهموالموت لدى أهالي المنطقة له وقع خاص وتأثي. الحياة األخرى
حيث لم تعد بعض العادات والطقوس حاضرة .مرحلةالولئن أدخلت بعض التغيرات في مرحلة الزواج فإنها لحقت أيضا 

أمـا بقيـة   . ن عليه سـابقا افقد تقلص الصياح والنديب بشكل ملحوظ عما ك. بالقوة نفسها التي كانت عليها في ما مضى
ت على حالها تقريبا منذ االعالن عن الموت إلى األلفية بالرغم من التغير الذي لحق مراسم الموت فيمكن القول بأنها ظل

  . المنطقة

III-انعكاسات ذاك التغير:  
إن التغير الذي شهدته مراحل الحياة في هذه المنطقة كانت له انعكاسات أثرت على مفهوم :على المستوى العـائلي  )1

فبعد أن كان أفراد هذه القبيلة يقيمون وزنا للعائلة الممتدة وإلـى  . ة النواةالعائلة الموسعة ليحد من سلطتها لصالح األسر
، بات األمر مستهجنا فأصبح األفراد أكثر استقاللية في "الحوش"في منزل كبير يعرف ب من خالل العيشوحدة أفرادها 

الذي انجر عنه تغير في دور العائلة التي  الشيء. بتجهيزاتها الحديثة" الفيال"ب" الحوش"السكن وفي اختياراتهم وعوض 
تبع هذا االستقالل في السكن استقالالت من نوع آخر وقد .لم تعد تلعب أدوارها التقليدية المتمثلة في تقرير مصير أبنائها

فكانت الهجرة إلى خـارج حـدود الـوطن    . ليصبح هاجس شباب اليوم هو الرغبة في االنعتاق من قيود التبعية للعائلة
وقد تفاقمت هذه الظـاهرة علـى إثـر    . الزواج بأجنبية حال من الحلول التي ارتآها شباب اليوم الذي يعاني من البطالةو

  .استقطاب الميدان السياحي لعدد كبير من شباب هذه المدينة
جدة فقـط،  وبعد أن كانت هذه المسألة من مهام الجد وال. فلم تعد العائلة هي المسؤولة الوحيدة عن تربية أطفالها

م في عملية التنشئة االجتماعية وفـي تكـوين   ا، دور هاإلعالمأصبح لألب واألم إلى جانب الروضة والمدرسة ووسائل 
  .ثقافة الطفل وتنمية تفكيرهو في ربط عالقات جديدة خارج االطار العائلي المحدود
ي كان يحظى بها في الماضي ولم يعـد  وقد انجر عن هذا التطور أن شيخ العائلة لم يعد يحظى بالمكانة نفسها الت

بل أصبح األب . حفادهألالمتفرد الوحيد بسلطة القرار سواء كان ذلك في مرحلة الخطوبة أو الزواج أو في اختيار أسماء 
واألم يتمتعان بهذه الحقوق خاصة بعد أن أرست الدولة نظاما جديدا يساوي بين الجنسين ويرفـع مـن مكانـة المـرأة     

فلم تعد المرأة ذلك المخلوق الضعيف المضطهد من قبل الرجل سواء كان أبا أو زوجـا أو  . لتمتع بحقوقهاويمكنها من ا
أخا بل أصبحت تساهم في إتخاذ قرارات تتعلق بأسرتها بعد أن تمتعت بحق التعليم الذي زادها ثقة في الـنفس لتكتسـح   

  .صب هامةبفضله مجال العمل خارج المنزل وخارج حدود المنطقة وتشغل منا

لعل حلول األسرة النواة مكان العائلة الممتدة انجر عنه تغير في شكل العالقات بين األسر :على المستوى العالئقي )2
فبعد أن كانت تلك العالقات تتسم بالترابط والتماسك القبلي أو العشائري، أصـبح ذاك التـرابط آنـي    . والعائالت
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االجتماعية ومن أشدها الزواج الذي يكون مناسبة لتجديد التماسك أو وحيني وال يتعدى بعض المناسبات الدينية أو 
التكافل االجتماعي بين أفراد القبيلة الواحدة أو بين العائالت أو بين العروشات عبر تقديم بعض المساعدات المادية 

لـروابط العائليـة   لعل مثل هذه المناسبات تحافظ على الروابط االجتماعية وتساعد على اسـتمرارية ا . أو البدنية
الموسعة في عصر تتقلص فيه العالقات القرابية لفائدة األسرة النواة بحكم متطلبات الواقع االقتصادي واالجتمـاعي  
الجديد، حيث تقسيم العمل وانفصال العمل عن السكن وخروج المرأة للعمل، وتمازج العقليـة الشـرقية بالعقليـة    

 ). 15( 15الغربية عبر الهجرة الدولية
كما أن حدث المـوت يعـد حـدثا    . لذلك تكون مثل هذه المناسبات فرصة للتالقي والتّحابب والتآزر ولم الشّمل

عظيما تزول فيه كل أشكال الخالفات والصراعات وكل أشكال الفوارق االجتماعية من أجـل مسـاعدة أهـل الميـت     
  ".ذهب لتعظيم األجرن"بل يعتبره الكل واجب ديني عليهم القيام به فيقولون . ومواساتهم

يمكن القول بأن الدوزي اليوم بقي يتأرجح بين الكونية والهوية الثقافية الصحراوية :على مستوى الهوية واالنتماء )3
محكوما في الغالب بنظام عالمي جديد قد كسر كل  الدوزيذلك أن العولمة غيرت جملة من المفاهيم فصار. المحلية

الحواجز الجمركية والحدودية وفتح البلدان على بعضها البعض، سواء على مستوى مادي أو على مستوى معنوي 
فصار الكون مدينة صغيرة، يقع فيها تبادل السلع من مختلف أنحاء العالم، كما يقع فيهـا تبـادل األفكـار    . فكري

 .تّخذ فيها القرارات الثقافية عبر أجهزة األنترنات في دقائق معلومةوالمعلومات وت
فنجـده مـرة   . وه أمام هذا الوضعأولعل ذلك ما جعل الدوزي اليوم يت. بل صار العالم منفتحا على بعضه البعض

يعاتب الحاضر ويتأسف على الماضي ويحن إليه محاوال المحافظة على بعض عناصره كمحافظته علـى بعـض   
ومرة يجاري الواقع وينتصب مدافعا عن العولمة، داعيا إلى اتّخاذ موقـع فيهـا   .لعادات والتقاليد وبعض الطقوسا

بعـض   مقابـل إهمـال   الثقافة الماديةالعصريةباستهالك عناصر وذلك من خالل مواكبة الموضة والحداثة خاصة 
كما .ئه إلى عالم أرحب تنتفي فيه القطرية والقوميةيبرر موقفه بانتمالعل ذلك و .المحلية عناصر الثقافة الصحراوية

سـلوكه ورمـوزه   انتمائهو يبرر عدم قدرته على مسك زمام المبادرة في نحت معالم اإلنسان ككائن مسـتقل فـي  
لديه القـدرة  . ويبرز بالتالي ككائن منعدم الهوية ومسلوب الكيان غير قادر على المبادرة والخلق واالبتكار. وتراثه

 .استهالك ثقافة اآلخر، ولو بشكل سلبي، دون أن يكون فاعال فيها فقط على

من خالل المحافظـة علـى    يمكن القول بأن تماهي الذات مع ماضيها:الذات مع الهوية الثقافية المحليةتماهي  –أ 
ألنـا  مع ا الكلي من شأنه أن يعبر عن عدم قطعها بعض أشكال الثقافة الصحراوية، بالرغم من اختالف الجوهر،

ولعل في تماهي الذات وامتالكها لثقافة األنا أو النحن دعوة ضمنية إلى التّخلي عن القطب . أو النحن الصحراوية
الواحد وانفراد قوة الهيمنة، من أجل حماية مكاسب التراث الثقافي الصحراوي وحماية التشـكيالت االجتماعيـة   

قـف ضـد التبعيـة    تالثقافية و هاحافظ على استقالليتتية حتى المحلية التي تعبر عن هوية جماعية تتجاوز النّخبو
 الثقافية الصـحراوية  ن شأنه أن يعبر عن دفاعها عن هويتهاا ممم.المناسبات الثقافية لآلخر على األقّل في بعض

المحلية التي تميزها عن الثقافات األخرى باعتبارها هوية عربية إسالمية تضرب جذورها في التاريخ وتستوعب 
 . في نفس الوقت تيارات العصر
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برز تغير الحال وانجرار األنا تبعا لذلك ي لعل تبنّي بعض أنساق اآلخر:هوية الثقافية المحليةمع ال الذات تباعد –ب 
وهي أنساق تتدرج إلى حد اإلعجـاب، فاالفتتـان بكـّل    . نت لآلخر فيها أدوارا متعاظمةإلى مسارات تحول كا

ويبدو هذا االفتتان مرتبطا باعتبارات إنسانية إطالقية، كونية، تدفعه إلى تبني مـا   .مالبس وأدوات نمجلوباته م
ؤثر اآلخر، وتتقولب مع كل جديـد  يمثله اآلخر من تقدم وحداثة، لتنخرط الذات ليس مع األنا وإنما مع الفاعل الم

  . وتندمج فيه وتعمل على إقناع اآلخرين بسالمته
ن هذه الذّات، استطاعت أن تندمج في بوتقة النظام العالمي الجديد مهلّلة، رافعة شعارا داعية إلـى  بأيمكن القول 

لنظر في إمكانيات هذه األنا التي مـا  ركوب القطار قبل فوات األوان دون معرفة نتائج هذا النظام العالمي الجديد ودون ا
تزال في كثير من األحوال لم تملك ناصية السيطرة على ثقافتها الداخلية وبالتالي على هويتهـا الثقافيـة المحليـة ولـم     

  . تتخلص من الثقافة االستهالكية التي وضعت فيها بعد النظام العالمي الجديد
إذا كانت األزياء الفولكلورية مثال قد جاءت وليدة حاجات مجتمع شبه مغلـق لصـعوبة الظـروف المناخيـة     ف

واالجتماعية في فترات زمنية معينة، فإن هذه األزياء اليوم قد أثبتت عدم مالءمتها للعمل وللحياة اليومية، وهو ما أوجب 
وراء رغباته الملحة لتقليـد   الدوزي، حيث اندفعدوزفعال في وهذا ما حصل . تحديثها حتى تساير ظروف الحياة الجديدة

كل ما هو طريف جديد والعزوف عن القديم الذي يوحي إليه باالنغالق والجمود، ليقلع بـذلك عـن ارتـداء المالبـس     
  .لة التي تحدد انتماءه المحلييالفولكلورية األص

كاب اآلخر ومواكبة العصرنة، يمكن أن يكـون سـببا   لعل الشعور بالدونية وتحقير الذات والرغبة في اللّحاق بر
رئيسيا في تفسير بعض الظواهر مثل انتشار ظاهرة مواكبة الموضة والدارج، سواء في اللباس أو المسكن أو في بعض 

ليد بين إذ يمكن أن نرجع ظاهرة التق. إثر تناوله ظاهرة التقليد بكل أنواعها ومظاهرها" ابن خلدون"العوائد، كما بين ذلك 
وهكذا يبدو أن عامل الشعور بالدونية في . الشعوب وبين األفراد إلى عالقة عدم التوازن والتساوي بين الغالب والمغلوب

شخصية الفرد المغاربي المقهور سبب رئيسي لتفسير وجود العديد من الظواهر الشائعة في مجتمعات المغرب العربـي  
  . المعاصرة

، "القرية الكونية" باسم الحداثة، نجدها تتأوه إعجابا أكثر من غيرها عند ذكر " اآلخر"بصمة " األنا"وعندما تحمل 
وتتحمس لشبكة االنترنيت والتطورات الحديثة في عالم االتصاالت دون أن تأخذ في اعتبارها هويتهـا التـي يمكـن أن    

ض الحداثة دون أن نفقد هويتنا؟، كيـف  كيف نخو: تداس بين أرجل هذه الهويات القاتلة وبدون أن تطرح عدة تساؤالت
 افة الغرب دون البقاء تحت رحمته؟نستوعب الثقافة الغربية دون التّنكّر لثقافتنا الخاصة؟، وما هو السبيل الكتساب ثق
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  .للمدن الصحراوية الجزائريةلتجارية ا البنيةأثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على 
  الجزائر - مدينة بسكرة فيدراسة 

  
  ؤاد بن غضبانـف
 )الجزائر(  جامعة أم البواقي 

  : ملخص
عـد واحـة واسـعة    تعتبر مدينة بسكرة أهم المدن الصحراوية الجزائرية، فهي بوابة الصحراء من الجهة الشمالية، فهي ت

بين المدن الكبرى بالشمال الشـرقي والمراكـز العمرانيـة    ) جنوب-شمال(ومنطقة استراحة كممر طبيعي بالغ األهمية للتبادالت 
تحتل الوظيفة التجارية مكانة هامة في البنية االقتصادية واالجتماعية لمدينة بسكرة منذ نشـأتها حيـث   . المنتشرة بالجنوب الواسع

ها األنشطة التجارية، كما تزايدت األهمية بدخول االستعمار الفرنسي الذي سارع إلى إنشاء مركز أوروبي بنمط شطرنجي تنّوعت ب
وتوقيع العديد من األسواق التجارية لتتناسب مع احتياجات السكان األوروبيين الوافدين إليها، وبعد االستقالل تنامى الدور التجاري 

وتوطن العديد من األنشـطة الصـناعية والخـدمات     1974د العمراني للمدينة والترقية اإلدارية لسنة لمدينة بسكرة بفعل االمتدا
  . بالمدينة، انعكس ذلك على توطن أشكال جديدة لألنشطة التجارية

سنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على مدينة بسكرة باعتبارها نموذجا يساعد على فهم وإدراك أثر التحـوالت  
االجتماعية واالقتصادية في البنية التجارية بالمدن الصحراوية الجزائرية، بعد تزايد ظاهرة االستقطاب التجاري وتردد التـدفقات  

الواحاتي ورفعت من مستوى أداءها مـن   التجارية والخدمية إليها بأحجام مرتفعة، والتي أثرت بشكل مباشر في تنظيمها المكاني
 .ةناحية النوعية والكيفي

 .بسكرة -واحات  –مدينة صحراوية  -بنية تجارية  –تحوالت اجتماعية واقتصادية : الكلمات الدالة

Résumé 
La ville de Biskra est considérée parmi les villes sahariennes les plus importantes en Algérie, cette 

dernière appelée aussi le -Portail du Sahara-, a été constituée comme une grande oasis, la ou les 
caravanes sahariennes procèdent aux différents échanges commerciaux dans le Nord-est du grand 
désert. En effet, la fonction commerciale occupe actuellement une position éminemment stratégique 
dans la structure socio-économique de la ville de Biskra, cette fonction s’est progressée notamment 
dans la période colonial, la ou la ville a bénéficié d’un hyper centre avec une trame en damier et une 
disposition éparpillée de nombreux marchés commerciaux afin de répondre aux besoins de la 
population. Après l’indépendance, et vue l’étalement et la promotion de Biskra au rang de chef lieu de 
wilaya en 1974, la structure commercial de cette ville est devenue plus riche et varié quantitativement 
et qualitativement. 

C’est dans ce contexte, qu’on va essayer dans cette feuille de recherche de mettre la lumière sur les 
mutations socio-économiques qu’a connue la fonction commerciale dans la ville de Biskra, ce cas 
d’étude nous parait tout a fait approprier pour étudier le phénomène d’attractivité et de polarité 
commercial dans les villes algériennes sahariennes. 

Mots clés : mutation socio-économique, structure commerciale, ville saharienne, oasis, Biskra. 
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 : مقدمة
االقتصادية وتنعكس فيه كل الخصائص  ترتبط التجارة ارتباطًا وثيقًا بكل فئات المجتمع، فهي المجال الذي تتجمع

واالجتماعية للسكان، وتلعب التجارة دورا متعاظما في المناطق الحضرية، وتختلف أهميتها من مدينة ألخرى، وتقف 
  . 1عوامل مختلفة وراء تباين الدور الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصاديات كل منها

ت السكان وينجر عن ذلك تغيرات عمرانيـة ومعماريـة فـي المظهـر     تتطور التجارة باستمرار لتلبية احتياجا
الحضري، تتضح من خالل توقع المؤسسات التجارية، دور الفاعلين، حركة التدفقات التجارية والخدمية، وبالتالي فهـي  

لمـدن والعامـل   تُعد عنصرا مهيكالً للمجال ومحركًا للعالقات، كما أن التجارة في أغلب الحاالت كانت المنشئ األول ل
  .األساسي في تفعيل النمو الحضري واستمرار الحياة الحضرية

ففي الوقت الذي ينمو فيه السكان، فإن التجارة تتنوع وتتسع كذلك، ويساهم التطور الصناعي، وارتفـاع القـدرة   
  . الشرائية، وتحسن مستوى المعيشة وتطور وسائل النقل في فرض أشكال جديدة للتوقيع التجاري

تكمن أهمية الوظيفة التجارية من خالل سلطتها المعتبرة سواء في البنية االقتصادية أو في العالقات التي تميـز  و
تنظيم المجال، ونتيجة لهذه األهمية فقد تضاعفت األبحاث وتعددت التحاليل، مما أدى إلى ظهور مـا يعـرف بـالتعمير    

 .2التجاري

مدن الصحراوية التي تتميز بظاهرة االستقطاب التجاري والتي جعلت منها قطبا تعتبر مدينة بسكرة أهم ال :مشكلة البحث
-تجاريا مهما من حيث الوزن االقتصادي بعد أن أصبحت قبلة العديد من التدفقات التجارية والخدمية على محور شمال

داءها من ناحية النوعية والكميـة  جنوب، والتي أثرت بشكل مباشر في الحركية االقتصادية للمدينة ورفعت من مستوى أ
  .3ووسعت من مجال نفوذها

ونتيجة لهذه األهمية، فقد استمر تطور األنشطة خاصة بعد التحوالت االقتصادية واالجتماعيـة التـي شـهدتها    
لتجـاري  الجزائر والمتميزة باالنفتاح على اقتصاد السوق وتحرير المعامالت التجارية، مما زاد في الطلب على النشاط ا

  . منذ عشرية التسعينات
وتتلخص مشكلة الدراسة في توضيح أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على البنية التجارية لمدينة بسكرة 

  . التي اخترناها مجاالً لهذا البحث بعد التطور الذي عرفه توطن األنشطة التجارية بالمدينة
  : اؤل التاليوعليه، فإن مشكلة الدراسة تبرز من خالل التس

  كيف يتضح أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على البنية التجارية لمدينة بسكرة؟

  : يرمي البحث إلى تحقيق ما يلي:أهداف البحث
  .توضيح أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على البنية التجارية لمدينة بسكرة -
كبـرى  -شاط التجاري على التنظيم المكاني الواحاتي بمدينة بسـكرة  إبراز أثر توطن المحالت التجارية وحركية الن -

  -المدن الصحراوية الجزائرية
  . تحليل البنية التجارية لمدينة بسكرة تحليالً كميا وكيفيا بهدف إدراك أثر مختلف التحوالت االجتماعية واالقتصادية -

                                                
 . 363. اإلطار النظري وتطبيقات عربية، مطابع التوحيد الحديثة، شبين الكوم، القاهرة، ص: لحي، جغرافية المدنفتحي محمد مصي 1

2 MERENNE-SCHOUMAKER B., Géographie des services et des commerces, Presses universitaires de Rennes, Rennes,  
2003, P. 18.  
3 FONTAINE J, "Les populations sahariennes", Les cahiers d'URBAMA, n° 12, université de Tours, 1996, P. 37.  
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 : منهجية البحث
الذي ساعد في توضيح تطور نمو األنشطة التجارية عبر مراحل استند البحث على المنهج الوصفي التحليلي 

متعاقبة من نمو المدينة إلدراك أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية في بنيتها التجارية، باإلضافة إلى المنهج 
   .التنظيم المكاني اإلحصائي الكمي الذي يهتم بالعديد من المتغيرات المتعلقة بالحركية التجارية بمدينة بسكرة وأثرها في

كما اعتمد البحث على مصادر نظرية متمثلة في كتب، وبحوث ومراجع علمية ذات عالقة مباشرة بموضوع 
البحث، إلى جانب بيانات التعدادات العامة للسكان والسكن الصادرة عن الديوان الوطني لإلحصائيات، وبيانات األنشطة 

  . التجارية المستمدة من العمل الميداني
قطاعا حضريا تبعا للتقسيم  12يغطي مجتمع البحث جميع القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة البالغ عددها و

اإلحصائي للمدينة، وكذا عينة عشوائية من تجار مدينة بسكرة مست جميع القطاعات الحضرية، وكانت أداة البحث هي 
  .المسح المكتبي الميداني في جميع البيانات من مصادرها

بل ذلك ارتأينا أنه من الضروري التطرق إلى توضيح أهمية موقع المدينة ودوره فـي توقيـع وتمركـز    لكن ق
  . األنشطة التجارية

  : مدينة بسكرة تحتل موقعا جغرافيا محفزا للتبادالت التجارية -1
طلـس  األ(اكتسبت مدينة بسكرة أهميتها التجارية من خالل خصائص موقعهـا عنـد ملتقـى جبـال األوراس     

، في منطقة انتقالية تنحدر نحو الجنـوب منفتحـة علـى مـنخفض الصـحراء      )مقدمة الصحراء(والزاب ) الصحراوي
الـذي يربطهـا    3، يمر بها محورين رئيسيين لحركة المرور، يتمثل األول في الطريق الـوطني رقـم   )01: خريطة(

الذي يمر من الشرق إلى الغرب، إلى جانـب خـط    46بالشمال الشرقي والجنوب الواسع، والثاني الطريق الوطني رقم 
  . السكة الحديدية الذي يوصلها بمدينة قسنطينة ثم سكيكدة شماالً وتقرت جنوبا
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إضافة إلى ذلك فإن هذه المنطقة التي تقع بها مدينة بسكرة تعتبر كذلك منطقة فصل بين المناخ شبه الجاف وبين 
ما أهلها ألن تكون منطقة زراعية مختصة منذ زمن بعيد في زراعة النخيل ممتـدة علـى   المناخ الصحراوي الجاف، م

  .4هكتار لتحتل المرتبة الثانية في إنتاج التمور بعد منطقة واد ريغ390مساحة واسعة تقارب 
يعـي  وبالتالي فقط أعطى هذا الموقع المتميز لمدينة بسكرة باعتبارها واحة واسعة ومنطقة استراحة كممـر طب 

  .5بين المدن الكبرى بالشمال الشرقي والمراكز العمرانية المنتشرة بالجنوب الواسع) جنوب-شمال(أهمية بالغة للتبادالت 
مما يجعلها بؤرة تجمع رؤوس األموال، استقطاب الوظائف، والتدفقات والتبادالت السيما بعد ترقيتهـا اإلداريـة   

  .1974إلى رتبة مقر والية سنة 
اسات التاريخية إلى أن بسكرة كانت مركز إشعاعي مهم من الناحية التجارية والثقافية منذ الفتح اإلسالمي وتشير الدر

لها، وتزايد هذا الدور عبر مختلف التحوالت االقتصادية واالجتماعية المتعاقبة، مما يدفعنا إلى إعطاء نبذة تاريخية عـن  
  . أهميتها التجارية

  :جتماعية واالقتصاديةت االتطور تجاري مرتبط بالتحوال -2
وهو يعني محطة للتبادل التجاري، نظرا " Vesceraفيسكرا "تأسست مدينة بسكرة منذ العهد الروماني تحت اسم 

لموقعها الذي يربط الشمال بالجنوب، كما اتسمت حياتها االقتصادية بنشاط الصيد البري للحيوانات التي تستغل للتـدجين  
  .بهلوانية، إضافة إلى ممارسة الفالحةوممارسة األلعاب ال

قبـل أن  " Gétuleجاتيل "كما حافظت المدينة على أهميتها التجارية خالل عهد اإلغريق الذين غيروا اسمها إلى 
يهزموا من طرف الفنيقيين الذين كان لهم دور كبير في تطوير النشاط الفالحي بالمنطقة وذلك بإنشاء واحة النخيل نتيجة 

وقد كانت التبادالت التجارية خالل هذه الحضـارة تـتم باتجـاه    ... ياه التي ساهمت في زراعة أشجار الزيتونلتوفر الم
  . الجنوب ال سيما مع منطقة واد ريغ

م، أصبحت المدينة مركـز إشـعاع   681سنة " عقبة بن نافع الفهري"وبعد الفتح اإلسالمي لمدينة بسكرة على يد 
بادس، وتهودة، وطولقة، ومليلي والدوسن، ثم توالى حكم بني حماد ثم : متجاورة وهيواحات  5تجاري وثقافي تتوسط 

الهالليين على المنطقة وكذا الموحدين وصوالً إلى الحفصيين الذين جعلوا من مدينة بسكرة مركزا تجاريا هاما بالجنوب 
  . لصحراء ومنتجات التلالشرقي وقبلة للعرب الرحل أين كانت ملتقى القوافل للتبادل بين منتجات ا

م وخاللها تم تشييد حصنًا وسط واحة النخيل لمراقبـة  1542سنة " حسن آغا"وفد العثمانيون إلى المنطقة بقيادة 
باب الضرب، : أبواب 03اإلنتاج الفالحي والموارد المائية والذي أصبح فيما بعد النواة األولى لمدينة بسكرة، شيدت به 

تجمعات سكانية مجاورة ومحيطة بالحصـن العثمـاني    07ظهور  1680برة، كما سجلت سنة و باب الفتح و باب المق
وتتواجد داخل واحات النخيل على أهم محاور الطرق وقنوات السقي، مما أدى إلى ظهور مدينة بسكرة في شكل نجمي 

  .سيدي بركاترأس القرية، مجينش، قدادشة، لمسيد، باب الضرب، باب الفتح و: وتتمثل هذه التجمعات في
كما اتسمت هذه الفترة بإنشاء حصن عثماني آخر بالجهة الشمالية وحي يجاوره سمي بحي رأس المـاء، ومـن   

  . 6الناحية اإلدارية نجد أن هذه الفترة قد سمحت بتطبيق نظام الالمركزية
                                                

4 COTE M., L’Algérie : espace et société, Média-Plus, Constantine, Algérie, 2005, P. 233.  
 . 124. ، ص1998ة، معهد علوم األرض، جامعة قسنطينة، غانـم، التنظيم المجالي حاضرا ومستقبالً في والية بسكرة، رسالة دكتوراه دول عبد الغني 5
. ، ص1999، 3عة قسنطينة، عـدد  ، حوليات وحدة البحث في العالم العربي وإفريقيا، جام"نموها وتهيئة مجالها الحضري: مدينة بسكرة"عبد الغني غانـم،  6

24. 
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كزت أساسا بحـي  وخالل هذه المرحلة شهدت مدينة بسكرة تنوع األنشطة التجارية في شكل محالت تجارية تر
الدرب الذي يعتبر محور الحركة التجارية مع القوافل الصحراوية والمدعمة بتواجد مقر القيادة العثمانية، كمـا أقامـت   

معاصر للزيت، كما تُعقد بحي مجيـنش سـوق للغـالل     03بحي لمسيد المشيد ضمن غابات النخيل وبساتين الزيتون 
  . سوق للمواشي والحيواناتالفالحية الموسمية وفي بعض الحاالت 

ونظرا لألهمية التجارية التي تكتسبها مدينة قسنطينة باعتبارها العاصمة التقليدية للشرق الجزائري ومقر البـاي  
، جعل كل المبادالت التجاريـة تتركـز بمدينـة    17الذي بسط حكمه على واحة بسكرة خالل النصف الثاني من القرن 

ور والتي تم إنشاء سوق خاص بهذه المدينة يفد إليه وباستمرار تجار مدينة بسـكرة فـي   قسنطينة وباألخص تجارة التم
المفضلة، ونتيجة لهذه األهمية فقد أقـام  " الغرس"شكل قوافل محملة بالسلع والمنتجات الزيبانية الزراعية تتصدرها مادة 

  ".رحبة الجِمال"ينة والمعروفة محليا باسم التجار الوافدين من بسكرة محالت تجارية بجوار سوق التمور بمدينة قسنط
تم " Le Duc Daumal"بقيادة  1844بعد دخول االستعمار الفرنسي لمنطقة الزيبان واحتالل مدينة بسكرة سنة 

في الشمال يأخذ شكل شطرنجي موجه نحو الجنـوب تهيكلـه   " Saint Germain"في السنة الموالية إنشاء قلعة القديس 
ومنتظمة، وهو أول تعمير أوروبي بالمدينة، وهو المركز األكثر حيوية إذ يضم العديد مـن المحـالت    شوارع متعامدة

بنـاء سـوق    1855التجارية، ومطاعم، ومطحنة، ومخبزة باإلضافة إلى المساكن والمقرات اإلدارية، وقد شهدت سنة 
ا مناضد اللحم، والـدجاج، والحبـوب،   تحتوي على العديد من المخازن، تُعرض به 2م1600يومية تتربع على مساحة 

والخضر والفواكه باإلضافة إلى بيع التمور، كما ُأرفقت بالسوق ملحقتين، األولى مكشوفة مخصصـة لبيـع المواشـي    
ليعاد بناؤها لتبقى حتـى   1969والدواجن والثانية تتمثل في مذبح يستعمله الجزارين، غير أن هذه السوق احترقت سنة 

  . وقتنا الحالي
وخالل هذه المرحلة فقد وفد على مدينة بسكرة العديد من األجانب األوربيين ذوي جنسيات مختلفة، يتصـدرهم  
الفرنسيون الذين قدمت لهم عروض مجانية المتالك األراضي الزراعية وأقاموا بها مطاعم وحانـات أمـا اإليطـاليون    

بإنشاء محالت للنجارة والنقش على الرخام وصناعة الزجاج، مـع  واألسبان فقد كان انشغالهم التام بالبناء واهتموا كذلك 
اإلشارة إلى تواجد اليهود بمدينة بسكرة خالل هذه المرحلة والذين اهتموا بتجـارة المجـوهرات والحلـي، والخياطـة     

  .وتصليح األحذية إلى جانب إنشاء الحانات وهي في أغلبها تجارة حرفية وخدمية
في توافد العديد من األهـالي مـن    1895ط السكة الحديدية، والفندق والكازينو سنة وقد ساهمت عملية إنجاز خ

الذين اهتموا بإنشـاء محـالت تجاريـة    ) غرداية(مناطق مختلفة من الجزائر استمرت حتى االستقالل، منهم الميزابيون 
الذين عملوا في ) واد سوف(د السوفيون مختصة في بيع األقمشة واأللبسة والمواد الغذائية تجاور السوق المغطاة، كما وف

دقلـة  (بداياتهم على تهريب مواد الشاي، والقهوة والسكر، ثم استقروا بالمدينة وهم األوائل الذين اهتموا بتصدير التمور 
  . إلى أوروبا) نور

الشمال والجنـوب   وعليه فإن مدينة بسكرة اكتسبت أهميتها التجارية منذ بداية نشأتها كممر طبيعي للمبادالت بين
وازدادت هذه األهمية مع تعاقب مختلف الحضارات عليها، مما يدفعنا إلى دراسة بنيتها التجارية بعد مرورها بمختلـف  

  .التحوالت االقتصادية واالجتماعية

  :تعدد األنشطة التجارية وأهميتها بمدينة بسكرة -3
ا الوالئي، حيث تلعب دورا هاما في مختلف التبادالت مدينة بسكرة كانت وال تزال المركز الرئيسي ضمن مجاله

عن طريق القنطرة، ) جنوب-شمال(باعتبارها مدينة ذات نشاط تجاري منذ نشأتها في مفترق الطرق على طريق النجع 
عن طريق سيدي عقبة، وقد ساهمت الترقية اإلدارية في تطور التجارة بها، فمنـذ أن  ) غرب-شرق(وعلى طريق الحج 
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، وبقيـت دائـرة بعـد    1956، ثم مقرا للدائرة ضمن والية باتنة سـنة  1878حت مدينة بسكرة مركز بلدية سنة أصب
اإلداريـة، الصـحية،   (ومن ثم تركزت بها مختلف التجهيـزات   1974االستقالل حتى تم ترقيتها إلى مركز والية سنة 

طة غير الفالحية، حيث كان لتركز األنشـطة التجاريـة   والتي عملت على الرفع من نسبة األنش...) التعليمية، والثقافية
بمدينة بسكرة أثر مباشر في تطوير قطاع الخدمات التي استقطبت اليد العاملة إليها، خاصة وأن توقيع المنطقة الصناعية 

المؤسسـة  (، كما أنها تحتوي على عدد محدود من األنشـطة الصـناعية   1990ومنطقة النشاطات والتخزين جاء بعد 
  ). الوطنية للكوابل، وحدة تكييف التمور ووحدة النجارة العامة

  : أهمية ديموغرافية متزايدة توازي التركز التجاري -3-1
تبرز األهمية الديموغرافية لمدينة بسكرة من خالل ارتفاع حجمها السكاني والمقدر حسب آخر تعـداد للسـكان   

من إجمالي سكان الوالية، مما أهلها ألن تحتـل   %27,64سبة ، وهو ما يمثل ن7نسمة 199.667بـ ) 2008(والسكن 
المرتبة التاسعة ضمن الشبكة الحضرية الجزائرية، وتكون األولى ضمن الشبكة الحضرية الصـحراوية، وقـد شـهدت    

نتيجـة لعوامـل    2008-1998خالل الفتـرة   %1,20مدينة بسكرة ارتفاعا في معدل نموها السنوي الذي وصل إلى 
  . الكامنة في المدينةالجذب 

كما تتضح أهمية الوزن التجاري لمدينة بسكرة من خالل ارتفاع عدد المحالت التجارية المنتشرة عبر قطاعاتهـا  
، وتزداد هذه األهمية عندما يتعلق األمر بظهور محالت تجارية جديـدة  8محل تجاري 5.894الحضرية والبالغ عددها 

  .ا التحوالت التي تحدث على مستوى األنشطة التجاريةأثناء عمليات التوسع العمراني وكذ
نشاطًا وهو ما يبين التنوع التجاري وتعدده لتقديم مختلف  156والجدير بالذكر أن عدد األنشطة التجارية قد بلغ 

  . الخدمات التجارية لسكان المدينة وكذا للتدفقات السكانية الوافدة من خارجها
محـل   29من المحالت التجارية ارتفاعا واضحا بالمدينة والذي وصل إلى  نسمة 1000ويسجل مؤشر نصيب 

نسمة، وهذا ما يستدعي معرفة توزيعه المجالي عبر القطاعات الحضرية لمدينـة بسـكرة بهـدف إدراك    1000/تجاري
 . اإلطار المجالي، والوظيفي وكذا االقتصادي واالجتماعي لنمو وتطور وانتشار المحالت التجارية

  : أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية في التوزيع المكاني المتباين للمحالت التجارية -3-2
تنتشر المحالت التجارية في أغلب النسيج العمراني لمدينة بسكرة بشكل متباين من قطاع حضري آلخر، وهـي  

ستار لملوك، والضلعة : ن القطاعاتونذكر كل م) 02: خريطة(تتركز بقطاعات الجهة الشمالية الغربية من واد بسكرة 
من إجمالي المحالت وهذا يعنـي أن   %45,40محل تجاري وهو ما يمثل نسبة  2.676والمركز األوروبي والتي تضم 

محل  16قطاعات، وترتفع بها الكثافة التجارية التي وصلت قيمتها إلى  3ما يقارب نصف المحالت التجارية تتركز بـ 
نسـمة، وهـذا يعنـي أن     1000/محل تجاري 149و 30نسمة بين  1000ح بها مؤشر نصيب هكتار، ويتراو/تجاري

الخدمات التجارية التي تقدمها ال تقتصر على سكانها فقط بل تتعداها إلى مجاالت أبعد من ذلك، ضف إلى ذلك فإن هذه 
بما تتوفر عليه هذه القطاعات من  القطاعات تستحوذ على العديد من األنشطة التجارية المتنوعة، حيث يرتبط هذا التركز

  . والتي لها دور كبير في تنوع المحالت التجارية وتعددها... أهم التجهيزات اإلدارية، والثقافية، والمالية، والصحية
  
  

                                                
 . 2008الديوان الوطني لإلحصائيات، نتائج التعداد العام للسكان والسكن،  7
 . 2010تحقيق ميداني، سبتمبر  8
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، والجدير بالذكر أن هذه القطاعات إلى جانب ضمها لمحالت تجارة األلبسة، واألحذية، واألثـاث، والصـيدليات  
فهي تتميز كذلك بتركز محالت بيـع التمـور بـاختالف أصـنافها،     ... واألقمشة، والعطور، ومواد التجميل والصياغة

والتي تعكس عادات وتقاليد ... والمطاعم التقليدية، واألنسجة والزرابي التقليدية واألواني الفخارية وقفف وسالسل الجريد
  . رية بأن تشكل مركز مدينة بسكرةمما يؤهل هذه القطاعات الحض.منطقة الزيبان

بخطتهـا الشـطرنجية   " المدينـة األوروبيـة  "كما تتناسب هذه القطاعات مع النواة االستعمارية والمعروفة باسم 
كانت تتوطن بها األنشطة المرتبطة بنمط الحياة ...) زمالية، مصطفى بن رمضان، شاريني: أحياء(وشوارعها المتعامدة 

وبعد االستقالل أصبحت تصطف المحالت التجارية بهـا علـى   ...) ثاث، المطاعم، بيع الزهور، األالحانات(األوروبية 
طول الشوارع، حيث تتوضع محالت المواد الغذائية، واأللبسـة واألحذيـة، والصـدليات، واألدوات الكهرومنزليـة،     

مـوثقين وكـذا مكاتـب    في الطوابق األرضية للبنايات، بينما تحتل العيادات الطبية، مكاتب المحـامين، وال ... الصياغة
الدراسات والخبرة، والوكاالت العقارية ومكاتب المحاسبة الطوابق العليا، هذا ما جعل عديد المساكن بهـذه القطاعـات   

  . تتحول إلى محالت تجارية
نحو القطاعات المجاورة ينخفض عدد المحالت التجارية تدريجيا ) المركز(وانطالقًا من هذه القطاعات الحضرية 

 258و 324حي الواد وحي البدر، إذ تتراوح بهما عدد المحالت التجارية بين : هنا كل من القطاعات الحضرية ونخص
هكتـار، ويمثـل هـذين القطـاعين التوسـع      /محل تجاري 7محل تجاري على الترتيب، بمتوسط كثافة تجارية قدرها 

ت بالمحافظة على الـنمط الشـطرنجي دون مراعـاة    األوروبي نحو الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة األوروبية اتسم
  . المحاور الرئيسية للنسيج العمراني السابق، نتج عنها أحياء ذات مورفولوجية جد متباينة

تتوقع ... تُسيطر عليها تجارة المواد الغذائية، واأللبسة، واألثاث، وتحميص القهوة، والوراقات ومقاهي االنترنت
ت وهي محالت التجارية التي لم يتمكن أصحابها من التوقع بالقطاعـات الحضـرية السـابقة    بالطوابق األرضية للبنايا

  .نسمة 1000/محل تجاري 32-39، لكن هذين القطاعين يتميزان بنصيب )المركز األوروبي، وستار لملوك والضلعة(
لواد بسـكرة والتـي يعـود    التي تقع بالجهة الجنوبية على الضفة اليسرى " المدينة القديمة"أما القطاع الحضري 

محل تجـاري   592، وبالتالي فهي النواة األولى لنشأة المدينة ضمن واحات النخيل، تضم حاليا 1740تاريخ نشأتها إلى 
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هكتار، والجدير بالذكر أن هذا /محل تجاري 1نسمة، تنخفض بها الكثافة التجارية إلى  1000/محل تجاري 13بنصيب 
  . بتوطين أنشطة تجارية سبق لهذا القطاع وأن مارسهاالقطاع يشهد تحوالت جذرية 

حي المجاهدين، وحي بن مهيدي والمنطقة الغربية والتي تمثل تحصيصـات وسـكن   : بينما القطاعات الحضرية
ميكانيك السـيارات وأدوات حديديـة ومـواد البنـاء،     : اجتماعي أنجز خالل عشرية الثمانينيات، فهي تستقطب تجارة

محل تجاري ومتوسط كثافـة   226جارة والمقاهي والمطاعم، فقد بلغ متوسط عدد المحالت التجارية بها والحدادة، والن
  . نسمة 1000/محل تجاري 20هكتار، وبنصيب /محل تجاري 1تجارية قدرها 

الذي يضم المنطقة الصـناعية الممتـدة علـى    " سيدي غزال"وفي الجهة الجنوبية الغربية نجد القطاع الحضري 
هكتار باإلضافة إلى مساكن البناء الذاتي، ونتيجة لهذه الوظيفة الصناعية فقـد انخفـض عـدد المحـالت      163مساحة 

نسمة، وهو يضم محالت تجارية لتلبية الحاجيات اآلنيـة   1000/محل تجاري 8محل تجاري بنصيب  53التجارية إلى 
لمطاعم موجهة أساسا لخدمة عمـال المؤسسـة   وبعض المقاهي، وا...) مواد غذائية، وخضر وفواكه، والجزار(للسكان 

  ...الوطنية للكوابل ومؤسسة تكييف التمور
، فبالنسـبة  "العالية الجنوبية"و" العالية الشمالية"ومن الجهة الشرقية لواد بسكرة نجد كال من القطاعين الحضريين 

مسكن وجهـت إليـواء السـكان     14.627للقطاع األول الذي يتطابق مع المنطقة السكنية الحضرية الجديدة ذات حجم 
. وإنشاء الجامعة ومن إسكان إطاراتها) تجارة، وسياحة(الوافدين للمدينة بعد ترقيتها اإلدارية وتنامي قطاع الخدمات بها 

هكتـار  /محل تجـاري  6محل تجاري بكثافة قدرها  1.020وعليه فقد بلغ عدد المحالت التجارية الموقعة بهذا القطاع 
نسمة، وتتمثل األنشطة التجارية المنتشرة بالطوابق األرضية لبناياتـه فـي المـواد     1000/ل تجاريمح 26وبنصيب 

باإلضافة إلى الوراقات والمكتبات، ومعدات اإلعالم اآللي، ... الغذائية، الخضر والفواكه، والمخبزة، والجزار، والحالب
ت تلبي االحتياجات التجارية للسكان القاطنين به وكـذا  وهي محال... وقاعات االنترنيت، واأللبسة واألحذية، والمطاعم

احتياجات الطلبة الجامعيين، كما تنتشر بالطوابق العليا للعمارات قاعات الحالقة للسيدات، وعيادات األطبـاء، ومكاتـب   
  ...الموثقين، ومدارس السياقة

بناء الذاتي ومنطقة النشاطات والتخـزين،  الذي يضم مساكن ال" العالية الجنوبية"في المقابل فإن القطاع الحضري 
محل تجاري وتتوزع بين محالت  292فقد انعكس ذلك على عدد ونوع األنشطة التجارية المنتشرة به والتي بلغ عددها 

مواد البناء واألدوات الحديدية، والنجارة، والحدادة، وميكانيك السيارات باإلضافة إلى محالت التجارة الغذائية والهـاتف  
  .لعموميا

وقد ساهمت العديد من العوامل والمتمثلة أساسا في النمط العمراني للمباني، والمساحة المخصصة للتجـارة وموقـع   
القطاع الحضري في إحداث تباين كبير في توزيع عدد المحالت التجارية عبر القطاعات الحضـرية وتعـدد أنشـطتها    

لملوك والضلعة على أغلب المحالت التجاريـة بمدينـة بسـكرة     ستار: التجارية وتخصصها باستحواذ مطلق للقطاعات
وبدرجة أقل قطاع المدينة القديمة، حيث أن هذا القطاع يستفيد من منشآت تجارية هامة تمثلت في سوق الخضر والفواكه 

ر من جميـع  وكذا التمور وهي أسواق ذات نفوذ جهوي وتتحول إلى نفوذ وطني في مواسم التمور أين يتوافد إليها التجا
التي تعقد بصفة يومية وفي مكان غير ثابت من المدينة، يتشـكل تجارهـا   " سوق النساء"واليات الوطن، باإلضافة إلى 

أساسا من النساء وزبائنها كذلك من النساء، وتتداول فيها سلع ومواد خاصة بالنساء كالحلي واأللبسـة، والمفروشـات،   
 . 9ما يعكس مساهمة المرأة البسكرية في انتشار التجارة غير الرسمية ، وهو...والزرابي، والعطور، واألواني

                                                
حالة مدينة بسكرة، مذكرة تخرج تحت إشراف األستاذ بن غضبان : حاجب صهيب، بوفنار مراد، البنية التجارية والديناميكية المجالية في المدن الصحراوية 9

 . 182. ، ص2007أم البواقي، " العربي بن مهيدي"فؤاد، معهد تسيير التقنيات الحضرية، المركز الجامعي
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  .نتاج التحوالت االجتماعية واالقتصادية بمدينة بسكرة: الجذب التجاري -3-3
يمتاز توزيع المحالت التجارية بمدينة بسكرة بطابع الالتجانس المكاني وتداخل األنشطة التجارية فيما بينها وهذا 

لتحوالت االجتماعية واالقتصادية المتعاقبة، مما يعكس تباين في قيم الجذب التجـاري لهـذه القطاعـات    نتيجة مختلف ا
  . الحضرية

محل تجاري للتجارة الغذائية وهـو مـا    1640وقد أوضحت معطيات التحقيق الميداني بأن مدينة بسكرة تضم 
من إجمالي المحالت التجارية البـالغ   %72,18 محل تجاري للتجارة غير الغذائية بنسبة 4.254و %27,82يمثل نسبة 

، وهي قيمة مرتفعـة نسـبيا إذ   2,59، هذا ما جعل قوة الجذب التجاري تعادل 2008محل تجاري سنة  5.894عددها 
يمكن تفسيرها باألهمية التجارية التي تكتسبها مدينة بسكرة من خالل تنوع أنشطتها التجارية ودورها الكبير للتبـادالت  

  . جنوب-لمحور شمالعلى ا
أن هناك مفارقات واضحة بين القطاعات الحضرية إذ ترتفع نسبة محالت التجارة غيـر  ) 01(ويوضح الجدول 

الغذائية في القطاعات حي البدر، وستار لملوك، وحي بن مهيدي، والضلعة، وحي الواد، وحـي المجاهـدين والمركـز    
م ذلك في ارتفاع قوة الجذب التجـاري بهـذه القطاعـات    ، ويترج%73,94و %83,72األوروبي حيث تراوحت بين 

الحضرية وتنخفض تدريجيا كلما ابتعدنا عنها باتجاه القطاعات األخرى، حيث يمكن تفسير ذلك بالمركزية التجارية التي 
  .طاب التدفقاتيكتسبها القطاع األول والثاني والثالث مقارنة ببقية القطاعات الحضرية األخرى ودورها الكبير في استق

  .توزيع المحالت التجارية الغذائية وغير الغذائية عبر القطاعات الحضرية): 01(جدول 

رقم 
  القطاع

  اسم القطاع
  المحالت التجارية الغذائية  المحالت التجارية غير الغذائية

  النمط  قوة الجذب التجاري
  )%(النسبة   العدد  )%(النسبة   العدد

  مرتفع    5,14  16,28  42  83,72  216  حي البدر   05
    4,84  17,13  260  82,87  1.258  ستار لملوك   02  نسبيا

    3,62  21,62  16  78,38  58  حي بن مهيدي   08

  مرتفع
    3,53  22,05  131  77,95  463  الضلعة   03
    3,32  23,15  75  76,85  249  حي الواد   04
    3,17  23,95  74  76,05  235  حي المجاهدين   07
    2,83  26,06  147  73,94  417  األوروبي  المركز  01
    2,56  28,04  83  71,96  213  المنطقة الغربية   09

    2,44  29,06  172  70,94  420  المدينة القديمة   06  متوسط
    2,28  30,48  89  69,52  203  العالية الجنوبية   12
    0,95  51,18  522  48,82  498  العالية الشمالية   11

  ضعيف
    0,83  54,72  29  45,28  24  سيدي غزال   10

    2,59  27,82  1.640  72,18  4.254  المدينة

  :أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على البنية التجارية -4
يرتبط نمو وتطور األنشطة التجارية بمدينة بسكرة ارتباطًا وثيقًا بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي مـرت  

 .ني وخصائص القطاعات الحضرية، والتي كان لها دور كبير في تحديد عددها ونوعهابها المدينة، وكذا بنمط المبا
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 : على التخصص التجاري -
النجـارة، والحـدادة،   (يتميز التخصص التجاري الموجود حاليا بالقطاعات الحضرية بسيادة التجـارة الحرفيـة   

حي المجاهدين، والمنطقة الغربية، وحـي  : الحضرية بالقطاعات...) وميكانيك السيارات، وتصليح المحركات الكهربائية
البدر، وحي بن مهيدي وهي قطاعات تضم أحياء سكن البناء الذاتي أين يجد أصحاب هذه التجـارة مجـاالت واسـعة    
لممارسة نشاطهم في الطوابق األرضية عكس أحياء السكن الجماعي غير المهيئة الستقبال هذا النـوع مـن األنشـطة    

الخياطة والطرز والحرج، وفي بعض األحيان تصليح الحلي التي تتركز بقطاع المدينـة  :ما فيما يخص أنشطةالتجارية، أ
  .القديمة وذلك لما تحمله هذه األنشطة من أصالة وعادات وتقاليد المنطقة التي تعبر عن هوية المدينة

والضلعة فهي تتخصص فـي التجـارة   أما القطاعات الحضرية األخرى المتمثلة في العالية الجنوبية، وحي الواد 
وهذا يعود إلى دور الدولة من خالل تدخلها في ... الخدمية أساسا وتستقطب المهن الحرة كاألطباء، والمحامين والموثقين

  . خلق مجاالت مخططة لضمان فعالية هذه األنشطة التجارية
شبه مطلق بقطاعات المركز األوروبـي،  بينما التجارة الصافية فهي تتواجد بكل القطاعات الحضرية لكن بشكل 

والعالية الشمالية، وسيدي غزال وستار لملوك ألن دورها يتمثل في تقديم الخدمات التجارية وإعادة توزيع السـلع علـى   
 . جميع فئات المجتمع مهما كان نمط البناء الموقعة به

 :على المظهر الحضري -
لحضري لمدينة بسكرة، والتي كان دورا هاما في تحديـد عـدد   مست التحوالت االجتماعية واالقتصادية الشكل ا

المحالت التجارية ونوع أنشطتها، إذ يتضح ذلك في العمارات التي تحتوي على عدد محالت تجارية في عدد محدود من 
في األنشـطة  الطوابق األرضية لبعض العمارات ثم تطور عدد المحالت التجارية ليشهد ارتفاعا من ناحية العدد وتنوعا 

وذلك بعد استكمال إنجاز الجامعة به، وأصبحت األنشطة التجاريـة تتوسـع   " العالية الشمالية"التجارية خاصة في قطاع 
  ...).حالقة السيدات، واألطباء، والمحاسبين(أفقيا وعموديا لتشغل المساكن بالطوابق العلوية للعمارات 
: تجارية التي تتميز بها القطاعات الحضـرية الثالثـة، وهـي   ومن جهة أخرى فقد ساهمت ظاهرة المركزية ال

المركز األوروبي، وستار لملوك والضلعة في إحداث تغييرات في المساكن بتخصيص غرفة أو فناء من المسكن لغرض 
إنشاء محل تجاري وفي حاالت أخرى تحويل كل المسكن نظرا لما يحققه من مردودية بهذه القطاعات، كمـا أن هنـاك   

ت تجارية تتجزأ لخلق محالت تجارية جديدة أو تحويل المخزن إلى محل تجاري نتيجة التشبع التجاري واالستقرار محال
في األنشطة التجارية وعدم إمكانية نمو وتطور هذه األنشطة إال على حساب الوظيفـة السـكنية محفـزة مـن خـالل      

  .حركية تجارية جديرة باالهتمام والدراسةكل ذلك أدى إلى حدوث . المؤهالت التي يوفرها كل قطاع حضري

  :التحوالت االجتماعية واالقتصادية الحديثة والحركية التجارية -5
يعبر مؤشر التحوالت في طبيعة النشاط التجاري للمحل عن الحركية والحيوية التي تشـهدها التجـارة بمدينـة    

دون غيرها ومالئمتها مع احتياجـات السـوق    بسكرة على وجه الخصوص نتيجة الطلب المتزايد على بعض األنشطة
تبعـا لمعطيـات التحقيـق    -والفئات االجتماعية، وتتمثل أهم األسباب التي تدفع بالتجار إلى تغيير نشـاطهم التجـاري   

في عدم مردودية النشاط التجاري الممارس سابقًا نتيجة التحوالت في البنية االجتماعية للسـكان مـن جـراء     -الميداني
لنوع معين مـن األنشـطة التجاريـة    ) الطلب(جرة الوافدة للمدينة، وهو ما يتطلب سد العجز في احتياجات السكان اله
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بمسايرة نمط االستهالك خاصة عند ظهور نشاط تجاري جديد، إضافة إلى إلغاء الشراكة بين شخصين أو أكثر، أو تغير 
   .10)وراثة، بيع(المالك األصلي للمحل التجاري 

وء ذلك، نجد أن القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة تتباين فيما بينها تبعـا لعـدد المحـالت التجاريـة     وعلى ض
  : الموالي) 02(المحولة لنشاطها حسب ما يوضحه الجدول 

  ).2010(تحوالت األنشطة التجارية عبر القطاعات الحضرية لمدينة بسكرة ): 02(جدول 

رقم 
  القطاع

  اسم القطاع

لة المحالت المحو
النسبة من   لنشاطها التجاري

مجموع محالت 
  القطاع الحضري

  عدد حاالت التحول في النشاط التجاري

ثالث   مرتين  مرة واحدة  النسبة  العدد
  مرات

أكثر من 
  مرات 3

  12  20  17  27  13,48  20,48  76  المركز األوروبي   01
  8  18  26  33  5,60  22,91  85  ستار لملوك   02
  3  7  12  21  7,24  11,59  43  الضلعة   03
  1  /  3  6  3,09  2,70  10  حي الواد   04
  /  3  1  7  4,26  2,95  11  حي البدر   05
  3  11  6  29  8,28  13,21  49  المدينة القديمة  06
  /  /  3  5  2,59  2,17  8  حي المجاهدين   07
  /  /  1  2  4,05  0,81  3  حي بن مهيدي   08
  5  /  7  14  8,78  7,01  26  المنطقة الغربية   09
  /  /  /  /  /  /  /  يدي غزال س  10
  7  9  5  22  4,12  11,59  42  العالية الشمالية   11
  4  /  8  5  5,82  4,58  17  العالية الجنوبية   12

  43  68  89  171  6,29  100  371  المدينة
  .2010تحقيق ميداني : المصدر

ي من مجمـوع  محل تجار 371يتضح من خالل الجدول أن عدد المحالت التجارية التي حولت نشاطها قد بلغ 
  . من مجموع المحالت بالمدينة %6,29محل تجاري، وهو ما يمثل نسبة  5.894

أكبر عدد من المحالت المحولـة ألنشـطتها   " المركز األوروبي"و" ستار لملوك"ويشهد كل من القطاع الحضري 
ع اإلشـارة إلـى أن القطاعـات    التجارية، وبالتالي فهما يعرفان حركية تجارية هامة مقارنة ببقية القطاعات األخرى، م

المنطقة الغربية، والمدينة القديمة والضلعة التي تسجل نسبة هامة من المحالت التجارية المحولة ألنشـطتها  : الحضرية
  .مقارنة بمجموع المحالت بمدينة بسكرة، حيث أن أغلب محالتها التجارية قد اتجهت نحو تجارة التمور

فتغيب فيه المحالت المحولة لنشاطها التجاري وذلك نظرا ألن أغلب " يدي غزالس"أما بالنسبة للقطاع الحضري 
  . محالته التجارية حديثة النشأة

كما تتضح أهمية الحركية والتحوالت التجارية بمدينة بسكرة من خالل تفصيل عدد المحالت التجارية المحولـة  
محـل   200، حيث نجد أن هناك )التاجر(لتجاري لنشاطها التجاري حسب عدد المرات من طرف نفس صاحب المحل ا

                                                
لتهيئة العمرانية، محمد إلياس سراج، المركزية التجارية وتراتب األحياء بالنطاق الغربي لمدينة قسنطينة، مذكرة ماجستير، كلية علوم األرض والجغرافية وا 10

 . 146. ، ص2002جامعة قسنطينة، 
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وعليه فـإن  . من مجموع المحالت المحولة ألنشطتها التجارية %53,91تجاري حول نشاطه أكثر من مرة أي ما نسبته 
حالة على األقل، والتـي تـم حسـابها وفـق العمليـة       725عدد حاالت تحول النشاط التجاري بمدينة بسكرة يقدر بـ 

  : اليةالرياضية الت
)]4  ×43) + (3  ×68) + (2  ×89) + (171 = [(725  

مما يجعلنا نستنتج أن مدينة بسكرة تشهد حركية تجارية هامة وفعالة يمكن إدراكها من خالل دراسة خصـائص  
 وبالتالي فالتجارة في الوقت الحالي ما تزال تستقطب تجار من ذوي اختصاصات متباينة، تعكس أهمية المركزيـة .التجار

   .جنوب كأهم المدن الصحراوية الجزائرية-التجارية بمدينة بسكرة ودورها التجاري شمال

  : خاتمة
ما يمكن استخالصه من هذه الدراسة هو األهمية التجارية التي تكتسبها مدينة بسكرة كأهم المدن الصحراوية من 

ستمرارية هـذه األهميـة والمكانـة بعـد     جنوب، وا-خالل خصائص موقعها المميز والفعال للتبادالت التجارية شمال
المركـز األوروبـي،   : التحوالت االقتصادية واالجتماعية والتأكيد على بروز المركزية التجارية بالقطاعات الحضـرية 

وستار لملوك والضلعة المتميزين بطابعها الوظيفي المستقطب لألنشطة التجارية وتردد الوافدين بالمقارنـة مـع بـاقي    
  .ألخرى التي لم تُساعد خصائصها على ظهور التجارة بالكثافة التي كنا نتوقعهاالقطاعات ا

بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي  وهي ظاهرة جديدة لتوزيع األنشطة التجارية بمدينة بسكرة، ويمكن تفسيرها
مختلف التحـوالت التجاريـة عبـر     بدخول ثقافة لم تكن موجودة من قبل، أكدتها أثر على البنية التجارية للمدينة وذلك

  . تحكمه واحات النخيل والموارد المائية التي كانت أساس قيام مدينة بسكرةكاني القطاعات الحضرية في إطار م
د أعطى دفعا جديدا لنمو وتطور األنشطة التجاريـة  أن التحوالت االجتماعية واالقتصادية ق وعليه يمكن اإلشارة إلى

ع توفرها على مؤهالت وإمكانات تسمح باالستقطاب التجاري والمتزامنة مع االنفتاح االقتصادي، بمدينة بسكرة خاصة م
كل ذلك من شأنه إضفاء طابع جديد على تنظيم المجال الحضري من خالل ظهور أشكال جديـدة لتوقيـع المؤسسـات    

  .التجارية كالمساحات التجارية الكبرى، والمراكز التجارية
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  التحول في الفضاءات العمومية و الخاصة وتأثيرها على العالقات المجتمعية 
 .في المدينة الصحراوية

  
  نافجة عبد المالك

 در سيكوكقوي 

  )الجزائر( جامعة مستغانم 
  
 

 :ملخص
الت رمزية، تشكل المدينة الفضاء االجتماعي و الثقافي و االقتصادي لإلنسان ألنه يشغل هذا الفضاء بكل ما يحمله من دال

و لمدن الجنوب الجزائري خصوصيتها و تاريخها و طابعها العمرانـي  . فالمدينة هي صورة المجتمع و انعكاسها له بكل تجلياته
لقد كانت القصور أو المساكن التقليدية و الواحة هي الميزة األساسية التي اختصت بها مناطق الجنوب، إذ كان القصر هو . المميز

تعبيـر ثقافيـة و    اةأدفالمدينـة هـي   . أساس نشأتها، حيث انه كان فضاء للسكن كما كان يؤدي وظائف اجتماعية نواة المدينة و
كما تمثل المدينة نسقا وظيفيا متكامال في مظهرها الخارجي و . حضارية تستمد أصالتها من بيئتها الطبيعية و االجتماعية و الثقافية

يا في الحي الذي يؤدي بدوره أدوارا وظيفية في مجموع األحياء السكنية المجاورة التـي  الداخلي، إذ نجد الدار تشكل جزءا وظيف
نثروبولوجيين بدراسـة المدينـة   من هنا جاء اهتمام األ. تشكل المدينة، و في اتحاد تلك الوظائف تتشكل هوية المدينة الصحراوية

ة تحوالت اجتماعية و اقتصادية و ديموغرافية كانت لها لكن شهدت المدن الصحراوية في السنوات األخير. كفضاء هوياتي خاص
آثار و انعكاسات على المجتمع المحلي الصحراوي من خالل الممارسات الثقافية و التمثالت االجتماعيـة للفضـاء الصـحراوي    

رة و أثرت على الروابط كما مست هذه التحوالت بنية األس .لفقدانهم الشعور باالنتماء إليهالمسكون الذي أصبح غريبا عن ساكنيه 
سنحاول من خالل هذه المداخلة الوقوف على األسـباب   .و النسق القرابي لها، و أدت إلى ضعف العالقات االجتماعية و تفككها

 .والنتائج لهذه التحوالت الوظيفية واألدوار المرتبطة بها

  .ممارسات الثقافية، العالقات االجتماعية، الهوية، الفضاءالتحول، الممارسات الحضرية، الالمدينة الصحراوية،  :الكلمات المفتاحية

Résumé 
la ville est un espace social culturel et économique de l’humain parce qu'il occupe cet espace 

avec toutes ses connotations symboliques. Elle est  l'image de la communauté et son reflet dans toutes 
ses manifestations. la ville dans le sud Algérien a sa propre spécificité, son histoire et son caractère 
distinctif de l'urbanisation. Le « ksar » ou l'habitat traditionnel des Oasis est la caractéristique 
fondamentale qui distingue les régions du sud, il est aussi le noyau de la ville et la base de sa création. 
C’est un espace pour le logement comme il produit des fonctions sociales. La ville est un  outil 
d'expression culturel qui tire son authenticité de son environnement naturel, social et culturel. Elle 
représente également un modèle fonctionnellement intégré dans l'aspect extérieur et intérieure. La 
maison constitue une partie du quartier qui à son tour conduit des rôles fonctionnels avec l’ensemble 
des quartiers résidentiels adjacents dans  la ville. L'union des fonctions de ces quartiers forme  
l'identité de la ville du désert. De là est venu l'attention des anthropologues pour étudier la ville 
comme un espace spécial. 

Mots-clés: Ville du sud, changement, pratiques urbaines, pratiques culturelles, relations sociales, 
identité, espace.  
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  مقدمة
كمـا  عبير الفكري و الثقافي و الحضاري للت أداةيعد علم العمران بمثابة النافذة المفتوحة على حضارة الشعوب و 

. ع ماما هي في الواقع إال تطبيق لقيم و عادات و تقاليد مجتم ،بنمط عيش المجتمعات إذ نجد مدينة ماللتعريف  أداةيعد 
  .عنها و يرتبط بالمدينة في كليتهان بيئته التي يتواجد فيها و يعبر فالعمران يستمد أصالته م

فعند بلوغ مجتمع ما مرحلة من النضج و  أدوارهمرتبط بنمو المجتمع و تحول إن نشأة و تطور و تحول المدينة 
حول عام و ذلك بالتحرك نحو إطار أوسع للهياكل التفتح على العوالم األخرى يحس بأنه استنفذ أغراضه و البد له من ت

حينئذ يكون تحول الفضاءات العمومية و الخاصـة و التـي    ،أو الفضاءات المادية و المعنوية االجتماعية في المجاالت 
ـ .تحمل في طياتها دالالت رمزية تعبر عن انتماء األفراد و هويتهم و تفاعلهم اليومي ل و كسائر المجتمعات و الدول تمث

و مرتبط بالبيئة المحلية في العديد من مناطقها فـي الشـمال و    أصيلالجزائر دولة نامية تعتمد في عمرانها على ما هو 
لمسايرة روح  أساليبهاعلى ما هو مستورد من فنون العمارة و  أخرىكما تعتمد من جهة . الجنوب و الشرق و الغرب 

  . و التاريخية يجعل المدينة تفقد هويتها الثقافية و الحضاريةهذا ما . للعيانيظهر و يتجلى هذا فيما العصر 
بالنظر إلى المدينة الصحراوية نالحظ أن طابعها العمراني الواحاتي يعبر عن تناقض في مكوناته مما نتج عنه و 

لجنوب الجزائـري إذا  حيث أن تلك األنسجة  العمرانية ال تشعر الفرد باالنتماء إلى ااختفاء الهوية االجتماعية و الثقافية 
الحضـاري   التي ال زالت تقف هناك شاهدة علـى ذلـك اإلرث   الصحراوية ما قورنت بتلك البيئة الحضارية و الثقافية

بالتالي أصبحت المدينة الصحراوية فاقدة لشكل متكامل يعبر عن هويتها بل شكال ممزقا يعبر عـن تشـكيالت    .مالضخ
يدة عن روح المجتمع الصحراوي و عن البيئة الصحراوية و متطلباتها و قيمهـا  عمرانية و معمارية غير متجانسة و بع

كيف كانت المدينـة   ما هي المدينة ؟:من هنا يمكننا طرح التساؤالت التالية حول موضوع البحث  .االجتماعية و الثقافية
  الصحراوية في الماضي؟ 

  كيف يتمثل الصحراوي فضاءاته التي يعيش فيها؟
  ؟و العالقات المجتمعية األسرة ى تحول بنيةالفضاء المديني الصحراوي إل كيف أدى تحول

اعتباطيا و لم ينطلق من فراغ بل من خلفية أسسـت   "تحوالت المدينة الصحراوية"حول موضوع  يكن عملنا لم
  :اعتمادا علىلهذا العمل المتواضع و ذلك 

ـ ات المحلية و هو ة بالمجتمعة  الخاصالراهن األنثروبولوجيةاالهتمام بالمواضيع  :أوال األول و  األنثروبولوجيـا دف ه
  .الملح
تمـت بمواضـيع   المقدمة لملتقيات دولية اه األوراقمن خالل قراءة العديد من المطالعات المكثفة حول الموضوع :ثانيا

 أهمو من  .ةخاصة بالهندسة المعماري أخرىو سوسيولوجية و  أنثروبولوجيةعدة كتب  أيضاو  ،مقاربة لهذا الموضوع
نظرة واضحة و تفاصيل لم نجدها حتى في الكتب  أعطتناخالصة أعماال ميدانية نا حول الموضوع مذكرات كانت أما قر

الهياكل االجتماعية و التحوالت المجاليـة فـي حـي    " الباحث خليفة عبد القادر بعنوان  لألستاذعمل  أبرزهاو كان من 
في واحة من الجنوب الشرقي  ماعية و األسرية و تحوالت المجالللهياكل االجت ةأنثروبولوجيمقاربة " (-تقرت –النزلة 

و كذلك االطالع على مقاالت محكمة كتبت حول  مواضيع حول العمارة و المدينة  ،)-مدينة تقرت –الجزائري، النزلة 
  .في المدينة الصحراوية لالتحو موضوع حول  أفقنا أكثرو قد وسعت  البحث ميدانيرها  كانت ألقالم  بارزة في و غ

ـ  من مجتمع البحث أي من بعـض   و أيضا شباب و طلبة جامعييناالعتماد على اإلخباريين و هم شيوخ و كهول : اثالث
ذين زودونا بمعلومات استطعنا من خاللها التعرف علـى بعـض مالمـح المدينـة     و ال المدن الصحراوية مثل بسكرة
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لى بعض األقارب الذين عملوا في مناطق صحراوية لمدة سنوات طويلة الحظـوا  باإلضافة ا ،الصحراوية قديما و حديثا
  .من خاللها الكثير من التغيرات بفضل احتكاكهم المباشر بالسكان عن طريق العمل أو الصداقة

و فرديـة  مقابالت الميداني حيث قمنا بإجراء  األنثروبولوجياستخدام المقابلة كأداة بحثية هامة في العمل : رابعا
الصحراويين للفضاءات التي يعيشون فيهـا و   رصدنا من خاللها  تمثالت ،اعية حسب ما سمحت به الظروفأخرى جم

و  األسـرة الظواهر السلبية للمدينة الحديثة خاصة فيمـا يخـص    عضياتهم ضمن حدودها و تعرفنا على بيمارسون ح
 .ثروبولوجي الذي يميز األعمال الميدانية و قد اعتمدنا على المنهج األن.و المجتمعية العالقات القرابية

  و ماضيها في الصحراء المدينة: أوال
للتجمعات الريفيـة ، ظهـرت    و إداريةقد كانت المدن في البداية مراكز دينية فتعتبر المدينة ظاهرة قديمة جدا 

القديم أماكن لتجمـع الحـرفيين    كانت المدن في ذإالمختلفة،  نتيجة لتطور القوى العاملة التي عملت في الحرف التقليدية
الى المبادالت التجاريـة مـع    باإلضافةبصفة خاصة،  األرستقراطيةوالمهنيين الذين كانوا يلبون حاجات الحاكم والطبقة 

  .ناية السكان باالستثمار الزراعيرى كانت المدينة مركزا زراعيا لعومن جهة أخ. سائر المدن
ثة بحسب بيئتها الجغرافية ومناخها ونظمها وأنماط العيش فيها وقد ارتبطـت  لقد تمايزت المدن القديمة كما الحدي

ضرورة وجود سلطة مركزية تـنظم   إلىتطلب تمركز السكان في منطقة واحدة  إذ ،و سياسية نشأتها بعوامل اقتصادية
ألمصار فاضطر النـاس  ظهور األطماع بين ا إلىأدى التنافس  إذكما نشأت المدن لضرورة دفاعية . العالقات بين الناس

  .التجمع في مناطق محصنة على شكل قالع لحمايتهم إلى
أصبحت المدينة نفسـها ذات آثـار    تمعة متبادلة التأثير فيما بينها، إذالعوامل مج تبلورت المدينة نتيجة لهذهلقد 

فكانـت  خصصات عدة، العلماء والمفكرين في تفحظيت باهتمام  ،واضحة في المجال االقتصادي والسياسي واالجتماعي
هناك أسس لتوجهات فكرية ظهرت في شكل تيارات أو فلسفات حول المدينة اشتركت في نقدها وثورتها على المدينـة  

انتقاد المدينة الصناعية لزوال الهياكل العضوية للمدن التقليدية منها وترقب  إلىاألول  ان دعىالصناعية وقد اشتهر تيار
والـذي   كما انتقد التيار الثاني .وقد عرف هذا التيار بالتيار الثقافوي ،ريخ والثقافة والماضيالحلول في استرجاع قيم التا

من أهم ما تشكل من تيارات منذ الستينات تيارات عرفـت   و. عرف بالتيار الطبيعي غياب الطبيعة في المدن الصناعية 
األنظمـة والتصـور والتمثيـل     إلـى حولت األنظار  إذ لإلنساناالعتبار  إعادة إلىبما بعد التحديث وترمي في مجملها 

والثقافـة التـي بلغـت     اإلنسانوقد تزامن مع أزمة  .رمزيةللفضاء الذي يعيش فيه بكل ما يحمله من دالالت  اإلنساني
  1.رموزه اإلنسان و همشتذروتها في وسط همش فيه 

اهجهـا مثـل علـم االجتمـاع و     كما ركزت التيارات في توجهها النظري المعماري على علوم اإلنسـان ومن 
حيث نجد علم االجتماع الحضري و األنثروبولوجيا الحضرية وغيرها  ،األنثروبولوجيا لتستقي منها المفاهيم والنظريات

مـن هنـا جـاء اهتمـام     . من التخصصات اإلنسانية التي تهتم بدراسة المدينة و العمـران فـي عالقتهمـا بالثقافـة     
وقد مثلت الصحراء الجزائرية فضاءا هوياتيا خاصـا تبـادل التـأثر     .دينة كفضاء هوياتياألنثروبولوجيين بدراسة الم

والتأثير مع البيئة المحيطة به، اذ نجم عن التعمير الحديث لمناطق الجنوب صورا مشوهة للعمران واحـتالل عشـوائي   
تراثها المعماري والثقـافي يتعـرض    مما جعل المدينة الصحراوية فاقدة للهوية العمرانية األصلية وما جعل ،للفضاءات

                                                             
 .39، ص1992داود، الجزائر،  أبو، مطبعة إشكالية العمران والمشروع اإلسالميإبراهيم بن يوسف ،  -1
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و يواجه خطر التعرض للتشويه والتدمير بما نقل إليه من عمارة غريبة بعيدة عـن موروثنـا التراثـي    . لخطر الضياع
  2.الثقافي واالجتماعي

إن الحديث عن المدينة الصحراوية الجزائرية هو حديث عن المجتمع المحلي الصحراوي بكل مكوناته ومميزاته 
سوسـيولوجية واقتصـادية    ئصه الحضارية الضاربة في عمق التاريخ ألن المدينة هي كيان ذو أبعاد عمرانية ووخصا

لقد تكونـت المدينـة   . وثقافية، في حين أن المجتمع هو نظام من العالقات االجتماعية يؤثر ويتأثر بهذا الكائن الفيزيقي
و قد كون . نوا في المنطقة نتيجة الحياة الغير مستقرة آنذاكالصحراوية في الماضي من قبائل كثيرة وبدو ورحل استوط

  .هؤالء الساكنين تراثا ثقافيا وعادات وتقاليد وآداب للسلوك وأنماط معيشية مميزة ومتوارثة
إن هذه المجموعات االجتماعية محليين أو رحل انصهرت عبر الزمن وتشكلت من خليط من األعراق واللغـات  

  3.معرفة، وأنتجت بيئة خاصة تحددها وتميزها عن باقي المناطقواألعراف والطقوس وال
ويعد القصر في المناطق الصحراوية أهم ميزة وخاصية لهذا الفضاء الواسع ونجده يتألف عـادة مـن وحـدات    

مجموعة القصور أو القصبات ، لها حدائق مشـتركة وقـد تكـون    سكنية أحياء، حارات، محالت وقد يكون مؤلفا من 
نفصلة عن بعضها البعض بواسطة سور له باب يفتح في وقت السلم ويغلق في وقت الحـرب وهـو محـاط    األحياء م

  . ويتكون القصر معماريا من األسوار والمسجد 4 .بالنخيل
في شكلها الخارجي تحاط معظم هذه القصور بسور خارجي من الطوب الرملي غالبا ويراعـى فـي هندسـتها    

  .وتعد الواحة مصدر تمويل للسكان 5".الواحة"ي وموضعها بالنسبة للمحيط الزراع
هذا إلى جانب وجود مساكن تقليدية تتكون أساسا من غرف ألفراد األسرة وحوش وسـقيفة والمـدخل المـؤدي    

والمنزل التقليدي هو فضاء مغلق تماما عن الخارج مفتوح عن السماء، يمثل إطار مثالي للحيـاة التقليديـة فـي    . إليها
بخصوصية الحياة األسرية ، يتأقلم مع النظام األبوي لألسرة ومكانة الحرمة بالنسبة للرجل والمجتمـع   ةزالمنطقة المتمي

  6.معا، الرتباطه بالعقلية المحلية من جهة والثقافة العربية اإلسالمية من جهة أخرى
سـكاني وتفاعـل    والحياة داخل القصر تحمل وظيفة اجتماعية إلى جانب الوظيفة السكنية وتؤدي إلى خلق وعي

 7.بين السكان من خالل اقتسام العادات والتقاليد وتبادل الخبرات والمعارف ، االشتراك في المعتقدات والدين أي المقدس
  .فهو فضاء تتجسد فيه كل الممارسات الدينية و الثقافية و االجتماعية

  تحول الفضاءات و تمثل الصحراوي لها: ثانيا
ستقالل وخاصة في العقود األخيرة إلى إعادة تنظيم المجـال العمرانـي والحضـري    لقد بادرت الجزائر ومنذ اال

وهذا حسب ما يتطلبه واقع الدول السائرة في طريق النمو من أجل تلبية حاجات السكان المتزايدة من سـكن ومرافـق   

                                                             
و  23اث المعماري، يومي ، ورقة مقدمة لملتقى دولي حول حفظ وحماية و إحياء الترقراءة في تاريخ وأصالة التراث المعماري العربير ، ــلكحل طاف -2

 .01، ص 2001ماي ، جامعة تلمسان، الجزائر،  24
، غردايـة،   15، مجلة الواحـات للبحـوث والدراسـات، العـدد      العمارة الصحراوية وأنماطها االجتماعية دراسة سوسيو أنثروبولوجيةمريم لمام ،  -3

 .320،  ص 2011الجزائر،
  .322، ص بق امرجع سمريم لمام،  -4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في األنثروبولوجيـا االجتماعيـة    -تقرت –الهياكل االجتماعية والتحوالت المجالية في حي النزلة بد القادر خليفة، ع -5

 . 50، ص2003والثقافية، قسم علم االجتماع ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 .53ص ،سابق مرجععبد القادر خليفة،  -6
 .322، ص بقمرجع سالمام،  مريم -7
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ة اعتمادا علـى الشـبكة   هذا بالتوازي مع محاولة بعث التنمية عبر مناطق الوطن المختلف. عمومية ومؤسسات خدماتية
  .الحضرية الموروثة كقاعدة للتصنيع و إرساء سياسة التنمية

هكذا توسعت دائرة التوسع العمراني غير المنظم بشكل خطير منذ بداية تطبيق سياسة التصـنيع فـي األقـاليم    
   8...الحضرية عبر المخططات التنموية مع نهاية الستينات و بداية السبعينات

لدولة سياسة تنمية اقتصادية اعتمدت بالدرجة األولى، في المناطق الصحراوية، علـى اسـتخراج   لقد انتهجت ا 
هو ما ترك آثارا واضـحة علـى جميـع الميـادين      و ،متسارعة في العقود األخيرة النفط والتي بدأت بوتيرة مكثفة و
مجهودات اذ قامت ببناء سكنات جماعية و و لخدمة هذا المشروع كرست الدولة كل ال. االجتماعية واالقتصادية والثقافية

فكـان  . أحياء سكنية خاصة بالمهندسين والعمال القادمين من الشمال والشرق والغرب وكذا اليد العاملة الخبيرة األجنبية
ومرافق عمومية كثيرة لتؤدي خدمات لهؤالء منها المستشفيات، المقاهي، النوادي وغيرهـا مـن   لزاما توفير فضاءات 

ولم تكن هذه الفضاءات خاصة بهؤالء الوافـدين فحسـب بـل دعـت     . ت التي لم تكن معروفة في الصحراء الفضاءا
إال  ،ضرورة اندماج الصحراويين في سوق العمل إلى الدخول إلى تلك الفضاءات حتى وان لم يشعروا بهويتهم ضـمنها 

مدينة الصحراوية وتغيـر معالمهـا القديمـة    من هنا بدأ توسع ال. أنها أصبحت جزء من حياتهم يمارسون فيها يومياتهم
ونموها دون انضباط وتخطيط وفقدانها لهويتها المعمارية ومن ثم الهوية التاريخية والثقافية ونجـد المحللـة الحضـرية    

أرصـفة مشـاتها ، مقاهيهـا ،     -شهيرا على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشـر  ثناءتثني " جاكوبس"
  9.وتأسفت لفقدانها في تحوالت القرن العشرين -نساني ، حارتها المتنوعة االستعمالالمقياس اإل

لقد تأثرت الحياة اليومية للسكان المحليين من خالل احتكاكهم المستمر باآلخرين نتيجة المناصب المختلفـة التـي   
اجتماعية في مختلف المؤسسـات   وقد أدت هذه التحوالت إلى ظهور فاعلين اجتماعيين جدد اخذوا مراكز. يعملون بها 

هذا بالتوازي مع ظهور قيم ومعايير ثقافية جديدة طبعت سلوكاتهم اليوميـة كمـا أدى   . الصناعية و اإلدارية بالجنوب 
انتقال العامل قريبا من عمله إلى نشوء األسر النووية التي اكتسب أفرادها بمرور الوقت ثقافة مغايرة لمـا نشـأ عليـه    

  .آبائهم
أن هذه التحوالت االقتصادية واالجتماعية عملت على التأثير المباشر على السكان المحليين مادام معظـم  ال شك 

لقـد ظهـرت   . هذا الواقع الجديد يساهم في تفتيت الحياة البسـيطة  . األفراد أصبحت لديهم عالقات مع العالم الصناعي
را لتطور نوع من تقسيم العمل، وقلصت من التجانس عالقات ونظم اجتماعية جديدة ساهمت في تشعب حياة األفراد نظ

  10.والتضامن بين األفراد اللذين يعتبران سمة من سمات الثقافة التقليدية لمجتمعات زراعية
وفـي هـذا   . لقد فرض انتماء العامل لفضاءات جديدة و التي منها فضاء العمل الصناعي ثقافة مؤسسية جديـدة 

بدأت عملية : يد الذي يعبر عن ما تفرضه فضاءات العامل التي ينتمي إليها إذ يقولالشأن نورد هذا المقتطف لجمال غر
التنشئة االجتماعية بتلقين لغة جديدة وعالقة جديدة بالزمان والمكان ، فالدخول إلى المصنع هو أوال وقبـل كـل شـيء    

مكنة العمل، و مختلف أصعدة السلم أدوات وأ -بالفرنسية -دخول إلى عالم لغوي جديد، فالعامل يتعلم هنا كيف يسمي و
. التقني و اإلداري وكذا مجمل العناصر التي يتألف منها محيط العمل، وهو كذلك اكتساب عالقة جديدة بالزمان والمكان

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تخصص علم االجتماع مدينة الحروش نموذجا –، أدوات التهيئة و التعمير و إشكالية التنمية الحضرية رياض تومي  -8

 . 12، ص2006الحضري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، ترجمة سعيد الغانمي ، مركز دراسات الوحدة حية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع مفاتيح اصطالطوني بينيت ولورانس غروسبيرغ وآخرون ،  -9

 .464، ص2010العربية ، لبنان ، الطبعة األولى ، 
االجتماعية، العدد المجلة الجزائرية في األنثروبووجيا و العلوم ، مجلة إنسانيات، ثقافية -مدينة في ظل التحوالت السوسيو: الغزوات ،موالي الحاج مراد  -10
  .19، ص 1998، وهران، 5
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مع الزمن الزراعي الذي يخضع للوتيرة الطبيعية مع زمـن  . فزمن المصنع هو زمن قطع كل صلة مع األزمنة األخرى
... إن زمن المصـنع . الذي يتحكم فيه صاحبه و مع الزمن الديني الذي توزعه نداءات المؤذن للصالة الحرفي أو التاجر

ليس كباقي األزمنة الذي تقاس به كل األزمنة فهو يفرض عليها سيادته ويخضعها لمنطقه الخاص إذ تتحدد كل األزمنـة  
في هذا المقتطف نجد حديث عن الفضاء الـذي   11.الزمن الصناعي قد أصبح زمنا مركزيا ومهيمنا إناألخرى تبعا له، 
اللذان ينظر إليهما بأنهما ممارستان اجتماعيتان وفكرتان رمزيتان في وقت واحد إذ يحتفظ الفضاء اآلن يقترن بالزمان و

ولعل تعدد المعاني القرينة بالمصطلحات يساعد في أن يحتفظ بهالته الباقية فـي  ... بمعالم متعددة ، ذات إيحاءات ثقافية 
   12.السماء والجسد والقرابة واالنتماءثقافة مكرسة لجعل كل شيء قابل للقياس ، بما في ذلك 

إن تمثل الصحراوي لفضاءاته يعبر عن هويته التي هي تعبير عن ثقافته وعاداته وتقاليده وتصوره لنفسه في هذا 
إن التحوالت التي شهدتها الصحراء في العقود األخيـرة بصـفة خاصـة شـكلت تمـثالت      . العالم المتحول المتسارع 
ومـن الفضـاءات أو   . ى ممارسات ثقافية وحضارية أصبحت تطبع واقع الساكن الصـحراوي لفضاءات جديدة وأدت إل

المجاالت التي يمارس فيها ثقافته وتجاربه وعاداته وتقاليده منزله الذي يعد محور حياته وفضاءا خاصا ، انـه مجـال   
منزل واسعة ومصممة بطريقـة  مليء ومحمل بالرموز والدالالت، إذ نجد حتى الفسحات المتروكة بين مختلف أجزاء ال

تؤدي أدوارا اجتماعية وأخالقية تتمثل في الحفاظ على خصوصية أفراد األسرة فيما بينهم وبالنسبة إلى كل مـن يـأتي   
  .إليهم 

هو كائن عميق مكـان للمخيـال الفـردي     إنمافي هذا السياق نجد أن المنزل في ترتيبه وهندسة تملكه وتمثله ، 
فكل مظهر وكل تفصيلة من تفاصيله لـه  ...بعد الذاتي أين تترجم االستثمارات العاطفية والهوياتيةواالجتماعي ، مكان لل

معنى ال يمكن أن تفسره إال المجموعة التي تسكنه كون األجزاء المكونة للمجال الذي تشغله األسرة تتماثل مع المظاهر 
    13.المختلفة لهيكلة وحياة هذه األسرة
خاصة في المسكن العائلي الحديث في المدينة الصحراوية حيث تخلت بعض الفضـاءات  لقد تقلصت الفضاءات ال

الذي كان في الماضي أفضل مكان للمرأة تقوم فيه بكل أعمالهـا   ،فمثال المطبخ. عن أدوار كثيرة فتغير تمثل الناس لها
لم  أخت الزوج وغيرهن من نساء العائلة، وتتبادل فيه الحكايا والدردشة مع نساء العائلة الكبيرة من الكنة إلى البنت إلى

، فهي لم تعد تقضي جل وقتها فيه ولم يعد مكانها و كأنه ليس هو نفسه المكانلهذا تمثل المرأة  لقد تغير يعد كذلك اليوم
اذ المفضل لقد كانت تشعر بوجودها فيه فحتى عملية االدخار كانت مقترنة بتمثلها لهذا المكان المهم جدا بالنسـبة لهـا   

كانت تدخر الكثير من المواد الغذائية والفواكه المجففة والخضروات التي تحتاج إليها على مدار السنة وكل مـا تحتـاج   
ولكن لم تعد تفعل ذلك اليوم، فالسوق مفتوح أمام الزبائن في كل يوم وفي أي ساعة وكل شيء متوفر  ،إليه في مطبخها

و إذا نفذت ذخيرتها تجد نفسها فـي   ،تاج إليه المرأة من السوق األسبوعيةوليس كما في الماضي يقتني الرجل جل ما تح
  .وضع ال تحسد عليه بحيث ينظر إليها على أنها امرأة ال تحسن تدبر أمور بيتها فيتخذ الجميع موقفا سلبيا تجاهها

لماضي يعتمـد علـى مصـدر    كما في الم يعد تلقين المعرفة الدينية أما إذا تمعنا الجانب الديني فانه يتبين لنا أن 
و اللذان يلتجأ إليهما الجميع في  ،و هو شيخ الزاوية أو إمام المسجد اللذان كانا يعتبران مالكا المعرفة الدينية ،واحد وحيد

                                                             
، مجلة إنسانيات، المجلة الجزائرية في االنثروبووجيا و العلوم عناصر لالقتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري: العامل الشائعجمال غريد،  -11

 .13، ص 1997، وهران، 01االجتماعية، العدد 
 .532،537، صقبامرجع س طوني بينيت ولورانس غروسبيرغ ، -12
 .20، صابقمرجع س خليفة،عبد القادر  -13
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من  الفضاءات أال  و هي وسائل اإلعالم التـي تحـدث عنهـا      آخركل الشؤون الحياتية، و يعزى هذا الى ظهور نوع 
 . يورغن هابرماس

  آثار التحول على البنية األسرية و العالقات المجتمعية: ثالثا
متناثرة هنا وهناك وال يمكن بأي حال مـن األحـوال   متالصقة أو إن المدينة عبارة عن أحياء سكنية متجاورة و

سـكان  فالتواصل بـين ال . عزل التخطيط العمراني للحي وتصميم مرافقه العامة وشوارعه عن النشاط البشري القائم بها
بل يتحكم تخطيط الحي والمدينة في درجات  ،يتأثر بطريقة التصميم لمواقع المنازل والمرافق العامة والفراغات المكانية

التفاعل والتواصل بين الناس قربا وبعدا،  حميمية و تباعدية، فالحي ليس فقط مجموع سكنات ومرافق بل شبكة عالقات 
  .اجتماعية 

ية المصاحبة للتطور الحضري والتوسع العمراني في الصحراء هو تحول األسرة وما إن أبرز المظاهر االجتماع
لقد كانت األسرة الممتدة في الماضي تؤدي وظائف اجتماعية وثقافية . خلفه هذا التحول في وظائفها ونشاطاتها وأدوارها

ترام والصبر وتحمل المسـؤولية وعالقـة   وأخالقية وتكافلية تعجز عنها األسرة النووية اليوم إذ كانت قيم التقدير واالح
الكبير بالصغير تمارس أكثر في حدود األسر الممتدة عكس األسرة النووية التي أصبحت تشكل كيانا اجتماعيـا وثقافيـا   

  .فاألسرة الممتدة قناة للتواصل بين أكثر من ثالث أجيال وهي مسرح لنقل التجارب والخبرات. منعزال
ميزت المجتمعات األولى بسيادة الروابط العائلية أو ما يسمى بالعالقات األولية وهـي  فعلى الصعيد االجتماعي ت

و قـد كـان    14.فتميزت بالبساطة والتجانس وجاءت بذلك حسب المفهوم اجتماعا للضرورة. أساسا ترتكز على القرابة
خاللها تقوم بوظائفها وأهدافها الجوهرية  الفرد في العائلة الممتدة هو الوحدة البنائية الذي يقدم خدماته وواجباته التي من
  .وكانت العائلة التقليدية وحدة تماسك أفرادها عن طريق أيديولوجيتها المشتركة

و أدى تحول األسرة إلى نووية إلى تحول الروابط األولية إلى الروابط الثانوية ثم إلى روابط المصلحة والتعاقد، 
من المجتمع البسيط إلى المجتمع المركب ومن التضامن اآللـي إلـى التضـامن    فمن مجتمع القرابة إلى مجتمع التعاقد و

    15.العضوي ومن الضمير الجمعي إلى قيمة العقد
إذ تميـزت    ،لقد أثرت التحوالت العمرانية للفضاءات العمومية والخاصة على النسق القرابي و على بناء األسرة

لتحوالت االجتماعية والقيام باألدوار المنوطـة بهـا وتصـدع البنـاء     هاته األخيرة بالهشاشة وعدم القدرة على تحمل ا
حيث لم تعد األسرة تتشكل من أعضاء تتجه اهتماماتهم إلى داخل األسرة بل من أفراد يتجهون فـي   ،والعالقات األسرية

ح  عوض قيامهـا  قائمة على المصال أصبحتن العالقات اهتمامهم إلى الخارج فضعفت الروابط األسرية بين أعضائها أل
الفردانية، وهو إن دل علـى   ىطغتو أفراد األسرة  وبالتالي تظهر الصراعات والصدامات بين. على العاطفة و المودة 

شيء إنما يدل على ضعف المنظومة القيمية داخل األسرة وانتشار حالة من الفوضى في األدوار والمراكز االجتماعيـة  
الذي يعد مجموعة من البنى ونظم اجتماعية أساسية تشكل هيكله و إطاره الخارجي  هذا المجتمع. داخلها وداخل المجتمع

وتحدد عالقات وممارسات وتفاعالت أعضائه وترسم نموذج جوهره الداخلي وعناصره المثالية والروحية التي تسـبب  
  16.تماسكه وديمومته وتطوره 

                                                             
 .17ص ،سابقمرجع براهيم بن يوسف، إ -14
 .20، ص ابقمرجع س يوسف،إبراهيم بن  -15
 .107، ص1988 األولى،الطبعة  بيروت،، دار الطليعة للطباعة والنشر مدخل إلى علم االجتماع الحسن،إحسان محمد  -16





342015 

 

78 

لقد ميز فرديناند تونير بـين نمطـين مـن     .واجباتقد أدى تغير بنية األسرة إلى تغير االلتزامات والحقوق والل
كـل مـن   " المجتمعات على أساس العالقات االجتماعية اذ أطلق اسم الجماعة المحلية على النمط األول وهـي تضـم   

العالقات التي تنتج من العاطفة و العادات و المعتقدات العامة و الثقافة المشتركة و تتميز باأللفة و الثبـات و وضـوح   
و أطلـق   17..."دوار و عدم تصارعها الى جانب سيطرة الشعور بالجمعية و يرتبط هذا الشكل بالمجتمعات القرابيـة األ

نمط مختلف  للعالقات االجتماعية التي تتميز بالصفة التعاقديـة و الـروابط   " علي الثاني اسم الرابطة أو المجتمع و هو 
  18"و سيطرة الفردية و المصلحة الخاصة غير الشخصية و النفعية بين األفراد و العقالنية 

اختراقات داخل المنظومة القيمية والمنظمة للتفاعـل بـين    الى أدى تغير الفضاء العام والخاصمن المالحظ أن 
األفراد فأصبحت غير قادرة على القيام بالتنشئة االجتماعية الفعالة بسبب عدم القدرة على التحكم والسيطرة علـى جيـل   

إن التغير االجتماعي و االقتصادي و الثقافي يؤثر في نمط الحياة األسرية، و في قـدرتها علـى أداء   . فاد األبناء واألح
حيث طفت الى السطح مظاهر جديدة تعد غريبة على المجتمعات المحليـة الصـحراوية و مـن الظـواهر      19.وظيفتها

ي الذي كان في الماضي غير مرحب بـه عنـد   المالحظة حسب ما ذكره لنا اإلخباريون هو االتجاه إلى الزواج الخارج
، بنت العم( : الصحراويين بل وغير مسموح به عند أغلب العائالت ألنهم كانوا يمارسون الزواج الداخلي أي الزواج بـ

ـ لقد كان  .)العرش(أو بنات نفس القبيلة ...) بنت الخال ، بنت العمة، بنت الخالة ة هناك نزوع في الثقافة العربية التقليدي
و كـل  . ن فرديأن عائلي قبل أن يكون شأنحو التشديد على قيم العضوية أكثر من االستقالل الفردي لذا كان الزواج ش

ن اإلنسان في مثل هذه العائالت التقليدية عضو أكثر مما هـو فـرد   أل  20.قرار مستقل يعتبر خروجا على إرادة العائلة
تتصف بالتماسـك   فالعالقات في الوحدات القرابية الممتدة  .ة العائلةمستقل فكل قرار مستقل عنها يعد خروجا على وحد

و التآزر و المناصرة و التعاضد و العصبية ، ليس بسبب اعتماد أفرادها على بعضهم البعض فـي مختلـف حاجـاتهم    
القيم و العادات  قد كانتو  21اليومية فحسب ، و إنما بسبب العصبية أيضا التي تقوم على أواصر الدم أو اللحمة النسبية

و التقاليد المتوارثة عبر األجيال بين الناس قديما في المجتمعات التقليدية قادرة على تجسـيد الوفـاق االجتمـاعي بـين     
  . أفرادها

في حديث لروبير اوزيل عن تنظيم الحياة االجتماعية داخل المدن الجديدة يذكر أن مساكن و صناعات هذه المدن 
و عن تأثير جو المدينـة  .حة القرية نتج عنها خلل واضح بين إطارها األصلي و توسعها المفرطبعد أن غمرت كليا مسا

إن سكان المدن يالمون بأنهم دائما على عجل و أنهم مرهقون دائما لالهتمـام بالمسـافات الواجـب    :و متطلباتها يقول
لقول نلمس ظاهرة أخرى مست المجتمـع  على ضوء هذا ا 22.الناتجة عن ذلك" األوقات المهدورة" اجتيازها و بوسواس 

فالجار ال يجـد الوقـت  لتبـادل    س و الجيران بسبب سرعة نمط العيش، الصحراوي  و هي ضعف العالقات بين النا
أطراف الحديث مع جاره كما كان في الماضي بل ال يجد الوقت أحيانا حتى إللقاء التحية على جاره بحجة انه لـم يـره   

إن انخراط الناس في أعمال و مهن جديدة و انتماءهم الـى مـداس أو   . و الجامعة أو المدرسة ألنه مسرع الى العمل أ

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستر في تخصص "األغواطدراسة حالة مدينة " التقليدية و عالقتها بالتقسيم االجتماعي للمجال الحضري البنىبشير طلحة،  -17

  .66، ص 2006علم االجتماع الحضري، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .66، ص المرجع نفسهبشير طلحة،  -18
، دار النهضة العربيـة، لبنـان، الطبعـة    دراسة في علم االجتماع الحضري و األسري العربية،ع المدنية األسرة المتغيرة في مجتمعبد القادر القصير،  -19

 .116، ص 1999األولى، 
 . 289، ص 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، المجتمع العربي المعاصر بحث في تغير األحوال و العالقات ،حليم بركات -20
  . 230ص  المرجع نفسه،بركات، حليم  -21
 .40، ص 1973، ترجمة بهيج شعبان،منشورات عويدات، لبنان، فن تخطيط المدنروبير أوزيل،  -22
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فكـل فـرد    ،و الجيران أو حتى مع أفراد أسرهمأمعاهد أو جامعات لم يترك لهم متسعا من الوقت لقضائه  مع األقران 
أو لتتمة عمله في البيت و هـو مـا يمثـل    يظل منعزال ألوقات طويلة في غرفته ألداء واجباته و أعماله التي كلف بها 

  . اغتراب اجتماعي داخل األسرة و المجتمع
الوقت و االلتزامات المهنية أو الدراسية فحسب بل أيضا الى  عدم وفرةالى يعود ضعف العالقات االجتماعية ال 

ت كثيرا و لم تعد مشتركة بين الجميـع  قلنا أن القيم قد تغيرألننا  ،تباين اتجاهات األفراد و ميولهم و انتماءاتهم و قيمهم
الجار ال يعيـر    أصبحثر حتى على تغير نظرة األفراد الى عالقات الجيرة في حد ذاتها حيث أهذا ما في نفس المنطقة 

من جهة ثانية نجد أن نوعية المساكن ذات . هذا من جهةقيمة كبيرة لهذه العالقة التي تربط سكان الحي بعضهم البعض 
لمتعددة تؤدي الى قلة تقابل األشخاص و من ثم قلة التفاعل بينهم فتكون العالقات االجتماعية سطحية و آنيـة   الطوابق ا

فحتـى  . بخالف طبيعة العالقات في األحياء الشعبية التقليديـة   ، ألنها في اغلبها عالقات رسمية فاترة و عابرة ال تدوم
تمارس تحت أنظار المتجمهرين  لعاب جماعيةألنها كانت أحميمية  األلعاب في الماضي كانت تؤسس لعالقات اجتماعية 

و تمارس في فضاءات مغلقـة   فردية و رسمية األلعابجل  أصبحتفي مجتمع المدينة الحديثة فقد  و المتعة، أما للفرجة
أشـار إلـى أن    ما تنبه له ابن خلدون قبل قرون حيث اوهذ .ى بناء عالقات حميمية بين الناسال تؤدي ال على نفسها و

المدن تطبع سكانها بطابع خاص، وتؤثر في ثقافتهم ونشاطاتهم، وعالقاتهم االجتماعية، كما أنها تتطور بسرعة من حيث 
االتساع المكاني، وازدياد معدالت نمو السكان، ومظاهر العمران المختلفة، وهذا التطور من شـأنه أن يحـدث تطـوراً    

 .تماعية المميزة لسكان المدنمشابهاً في العالقات والنظم االج

  خاتمة
وتنوع األمم وعاداتها وتقاليدها ومعتقـداتها وثقافتهـا واخـتالف نظمهـا      لقد جاء اختالف المدن حسب اختالف

االجتماعية واالقتصادية والسياسية وشرائعها ومقوماتها الروحية والمعنوية، فتمايزت المدن في القديم والحـديث شـكال   
صورة المادية للمدينة هي في الواقع تجسيد لمضمونها وجوهرها والمتمثل في ثقافتهـا ومقوماتهـا   ومضمونا و كانت ال

  .الروحية والرمزية
للمدن حياة كما للكائنات الحية اذ تنشأ وتنمو وتندثر بعد وقت نتيجة  التغيرات التي تطرأ عليها بفعـل عوامـل   

المدينة الصـحراوية   أما. تؤدي الى تحول المدينة كنظام قائم بذاته عديدة منها اقتصادية، فكرية، اجتماعية وبيئية والتي
منتوجا ثقافيا واجتماعيا وظيفيا وتشكل حلقة وصل وتفاعل بين رموز الماضي والحاضر والمستقبل وتعبـر عـن   فتمثل 

بمساكنها و مرافقها  كما تشكل المدينة الصحراوية طابعا متميزا ي وتاريخه وعاداته وأعرافه ونظمه،ثقافة المجتمع المحل
ثر في الترابط اإلنساني االجتماعي و حها هوية ذات أبعاد نفسية و ذات أالعامة و أسواقها و دور العبادة فيها و التي تمن

  .االقتصادي و السياسي بين المدينة و سكانها
وتحـوالت فـي    تغيرا في شكلها ومن ثم تغيرا  في مضمونها االجتماعي والثقـافي المدينة الصحراوية  شهدت

عمرانها، هذا ما انعكس على هيكلة البنية االجتماعية وعلى طريقة  عيش األفراد وممارساتهم الثقافيـة والحضـارية و   
لكن من خالل بحثنا هذا نقول أن هذه التغيرات مفروضة وال سبيل . تمثالتهم للفضاء المسكون وشعورهم بهويتهم ضمنه

ية المدينة الصحراوية وخصوصيتها وتميز مجتمعها حتـى ال تتعـرض لفقـدان    لتفاديها ولكن يجب المحافظة على هو
من أشكال زخرفيه و فراغات داخلية  ذلك بالحفاظ على األنماط المعمارية القديمة ،هويتها التاريخية والثقافية والحضارية

مع بعض التعـديالت   حراويةللحفاظ على المالمح الشخصية للمدينة الص وأشكال المنازل التقليديةو خصائص األماكن 
  . التي تتناسب مع روح العصر
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 ةَأممجتمع القصور شاهد حي لهوية 

  ةون آمنــــمـبا    
 )الجزائر ( جامعة قالمة 

  :مقدمة
خ تاريعلماء  الباحثين في المجال من ما نجد والتقليدية غالباالقديمة  وعمران المدنعمارة  والتطرق لموضوعحين التحدث 

عتبار العالقة بـين التنظـيم الفيزيـائي والتنظـيم     بعين اال دون األخذمن جانب هندسي   يعالجون الموضوع .وعمرانندسة هو
 باإلنسـان و اهتمت مواضـيع العمـارة و العمـران    قلما نه هذا نجد أل للمجتمعات المعمرة بهذه المدن القديمة ونتيجةاالجتماعي 
في ، إال أنه ضفني المحبالعمل التقني ال و الباحث في المجالأ عمل المهندس ذ حصرإ، مجالالفي  االجتماعية والثقافيةممارساته 

لعلوم اإلنسانية التي تبحث جاهدة عـن رمـوز   لمهم جد موضوع دراسة ل و يؤسس يؤلف أنثروبولوجيايعتبر مجاال  نفس الوقت
والحامل  ، بل يقترب من المكان ومن الحيز المنظم والموجهغالفرا والمجال بالنسبة إليها الفضاء  األشياء والظواهر، حيث ال يعني

  .األصلي للمعنى
وهـي دراسـة مجتمـع    كاديمية مجال قل ما تعرضت له الدراسات والبحوث االفي  موضوع بحثنا هذا يصب ومنه فإن

، دون إغفال ةأنثروبولوجيمن زاوية  لمختلفةاوالثقافية  االجتماعية ، الواقعة في المناطق الصحراوية من خالل خصائصهرالقصو
   .اة األسرية للسكان والمحافظة على خصوصياتهم الداخليةاحتواء الحي دور العمران الذي ساعد في

وأصالة من الضروري المحافظة  وما يحمله من عادات وتقاليدالمحلي التقليدي الحديث عن ثقافة هذا المجتمع بحيث يكون 
 تستجيب لمتطلبـات  الصحراوية على صعيد تنمية المناطق الحضرية الجديدة التي التحوالت التي تشهدها المناطق في ظل عليها،

 يـؤثر سـلبيا علـى   و هو مـا  القصور تعرف تراجعا  و المتمثلة أصال فياألنماط العمرانية التقليدية  اذ نالحظ ان هذهالعصر، 
قائمة على التعايش والتجانس بين أفرادها، وما يالحظ على هذا  استمرارية قيم المجتمعات بما تحمله من سلوكيات محافظة ومعايير

وقد جاءت هـذه  . قديمة نسبة عالية من التفاعل والتكامل ورغبته في الحفاظ عليها من خالل أنماط سكنية حافظته علىالمجتمع م
ظهور هذه المجتمعات والتي لعبت فيها العوامل االجتماعيـة دورا   الدراسة لتأكد مدى صحة المعلومات التي جمعت عن عوامل

برهن المنهج الوصفي  التي تمتاز بوحدة الشكل وإنشاءها بمواد محلية بسيطة، وقد" ر القصو" األنماط السكنية  هامة في إنشاء هذه
العالقات االجتماعية وتأثيرها على نوعية التوافق والتكيف بين الناس  المتبع والقائم على المعايشة والمالحظة المباشرة على أهمية

 ومنه نحصر إشكالية بحثنا فيما. تجاه السلوكي للجماعات واألفرادينشئون نمط يتوافق مع متطلباتهم وهذا يتضح في اال مما جعلهم
  :يلي

المقيمين في المجتمعات التقليدية الممثلـة   إلى أي مدى تأثر األنماط الحضرية الجديدة بسماتها العصرية على ثقافة السكان
  في القصور؟

عـن عـاداتهم   " القصور" المجتمعات التقليدية  وهل أن التحوالت العمرانية التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تخلي سكان
 االجتماعية؟

في المدينة والمنـاطق   صورلقعن المفهوم اآلخر لعامة القصور في المناطق الصحراوية يختلف مفهوم :  القصرمفهوم 
رك المغلق المشت الفضاء«الحديثة بأنه  مغاير يمكن معرفته من خالل ما اتفقت حوله الدراساتال وهذا المفهوم، الحضرية

مجموعة بشـرية ذات المصـلحة الواحـدة محصـولها      والمقسم إلى مساحات موزعة توزيعا نوعيا، والذي تخزن فيه
نشاطاتها التربوية والطقوسية واالجتماعية والتجارية ووقت الحـرب   الزراعي الموسمي، وتستعمله وقت السلم لممارسة

كمـا يسـمى تحديـدا     أو" القصر " تسمية  عامة تعني الصحراوية المناطق جميعففي ،»1 العدو لالحتماء به عند هجوم

                                                             
نشر في كتاب النقائش العربية في  العربي،بحث قدم للمؤتمر الحادي عشر لآلثار في الوطن  ،القصر القديم التونسي،من قصور الجنوب : أيوب عبد الرحمن  1

   .131، ص1988المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ، تونس، العربي،الوطن 
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المجموعات السكنية التي تشغل أحيانا مسـاحات صـغيرة وأخـرى كبيـرة وتكــون       تلك  "الڤصر " باللهجة المحلية
ـ ، و هو 2 أو على األقل تقع فوق أماكن مرتفعة باإلضافة إلى قربها من األودية والواحات محـصنة م تجمع سكاني مقس

القليلـة   تربط بينها مجموعة من الشـوارع الضـيقة والملتويـة   ش مجموعة من األحياء الخاصة بكل قبيلة أو عر إلى
  .يط بالقصر سور سميك محصنيحكما  ،)رحبة(التعرض ألشعة الشمس والتي تلتقي في ساحة عامة 

والمنازل والطرقات  سية وهي المسجدأساسا من أربعة عناصر أسا الصحراءالقصر في  يتكون: للقصرالهيكلة الداخلية 
هذه العناصر المختلفـة بشـيء مـن     السور وسنتناولإلى الواحة التي تكون محاذية للقصر وتقع خلف  إضافةوالسوق 
 .التفصيل

 ،الصـحراوي القصـوري  يعتبر من أهم المنافع في القصر لما له من دور أساسي في حياة المجتمـع  :  دــالمسج -
واالجتماعية التي تخص المجتمع،  نه يعتبر مركز البحث في الشؤون السياسية والتربويةإفته الدينية ففباإلضافة إلى وظي

انعكست أهمية المسجد في حياة المجتمع من خالل موقعـه   حيث الصحراءقصور كما يعتبر مركز السلطة المسيرة في 
تي بعده أت ثما المكان المرتفع فيه فهو أول ما ينشاألساسية لتخطيط وهيكلة القصر ويحتل المركز و في القصر فهو النواة

  .3 في جسم المدينة ضالناب ليكون قريبا من كل أجزاء القصر فهو بمثابة القلب قالمساكن وتنتهي إليه الطر
للمؤونة وفضاء للوضوء، وفـي الـركن    ويحتوي المسجد على بيت للصالة وسحن وبيت صالة النساء ومخزن

ـ   لمئذنة على شكل هرمي ذوالشمالي للمسجد تنصب ا تي اقاعدة مربعة، حيث تشكل هذه الفضاءات حريم المسجد ثـم ت
لكـن   ن الكريم وتعليم الدين وتكون منفصلة عن المسـجد آكالمحاضر التي تعمل على تحفيظ القر بعده العناصر الملحقة

  .ليست بعيدة عنه
اإلشارة إلى أن المسـجد   الحاجة وتجدر قاء فوأما فيما يخص النسب والمقاييس فيراعى فيها عدم اإلسراف والبن

 4.أو زخارف بل هو جد بسيط شال يحتوي على أية نقو الصحراءقصور في 
وعتبة مدخل ح تتكون من طابقين وسط ²م100 كثيرة التشابه ال تتجاوز مساحتها الصحراءبقصور المنازل :   المنازل -

الهواء البارد أيام الحر الشـديد حيـث    جوخرو الدار من دخول األتربةسم هذه العتبة تقي 10 ارتفاعها غالمنزل التي يبل
  .أن المارة في الشارع ال يستطيعون مع ذلك رؤية ما بداخل الدار يبقى باب المنزل عادة مفتوح طوال النهار إال
 سـج المنيستعمل للجلوس أمام  منخفضيسمى بالسقيفة به مقطع حجري  قعند تجاوز المدخل تجد نفسك في روا

السقيفة تنتقل مباشرة إلى وسط الدار المضاء بواسـطة   زواياها لطحن الحبوب، من إحدى في الصيف ورحى تثبت في 
 األول تنزل منها أشعة الشـمس وتعمـل علـى تجديـد الهـواء داخـل المنـزل       ق األرضي بالطاب قفتحة تصل الطاب

نوعا ما متجه نحو القبلة لالستفادة أكثـر   ضعري أنسب موقع حول وسط الدار هو من نصيب قاعة سمر العائلة مدخلها
رفة غ الجانب المقابل تجد ير مفتوح على أحد جوانب وسط الدار وفيغفضاء ص وهوخ تي المطبامن ضوء الشمس، ثم ي

الزاويـة المقابلـة    ودوشا وفـي ير زاوية المدخل تجد مرحاضا غ الخاصة بالوالدين وفي الزاوية المحاذية للشارع النوم
 ى تحرك الهـواء وتجديـده، إلـى جانـب    يساعد عل األول وموقعها هذا قالمؤدية إلى الطاب جاألدرا قالدار تنطل لمدخل
  .5الغذائية و األثاث رة لحفظ المؤونةغيرفة صغ تجد جاألدرا

                                                             
2- Despois J: Le djebel Amour، Presses universitaires de France، Paris1957، P25.  

، 1979، المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة والتعمير، تونس، والحاضر المعمار والممارسة االجتماعية ميزاب بين الماضي: محمد التريكي، خالد بوزيد  3
   .69ص

   .70ابق، صسمرجع  :خالد بوزيد محمد التريكي،  4
   .88، ص1992رداية، غ، المطبعة العربية، بني ميزاب ختاري :سعيد جبكير الحا  5
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استقبال الضـيوف الخاصـة    تؤدي إلى قاعة جيرة في داخلها أدراغالبا ما تجد أمام مدخل الدار بابا لحجرة صغ
األول إلـى   قتجعل حركة الرجال ممكنة مـن الطـاب   المستقلة عن وسط الدار جاألول، هذه األدراق جال في الطاببالر

   .من بداخل الدار جمباشرة دون إحرا جالخار
باب  قرؤيتها من الشارع تقع فو تحتوي قاعة استقبال الضيوف التي تسمى لعلي على نافذة متوسطة الحجم يمكن

   .يرةغالكوات فتحات ص لوحيدة للمنزل إذا استثنينا عددا منالدار وهي النافذة ا
ـ  رفة استقبال الضيوف يحتوي أيضا على عـدد مـن  غ األول فباإلضافة إلىق أما الطاب خ رف النـوم ومطـب  غ

لسماء يفصل بينهما عدد من األقواس، والجـزء   خر مفتوح إلىاآل، والباقي تجد نصفه مسقف والجزء شودو ضومرحا
   .في الشتاء لتوفره على أشعة الشمس األعمال ضمكان المفضل لبعالمسقف هو ال

ويمتد إلى جهة القبلة الستقبال  األرضيق أركانه على الفتحة المطلة على الطاب ىالنصف المفتوح يحتوي في إحد
ستعمل المنزل الذي ي حرف سطغيحمل مع ال المسمى كومار أشعة الشمس في أطول فترة من النهار، أما الجزء المسقف

 هناك قواعد عامة في الفن المعماري6 والتدفئةخ كان يستعمل للطب على مخزن الحطب الذي للنوم صيفا إضافة الحتوائه
   :كافة السكان منها يلتزم بها الصحراءلقصور  التقليدي

   .م7.5 ذراعا أو 15قإن علو الدار ال يفو -
من ضوء الشمس صـباحا أو مسـاء،    رقية كي ال يحرم الجارمن الناحية الش حجدار على حدود السط بإقامة حيسم ال -

ربي أو قبلة لجاره، فال يطلع عليه أو يضر جاره في الشـتاء  غ على من هو واتفقوا على بناء البالد"...حيث يقال ما يلي
 ."يمنعه جاره عليه المكان فيخلف حريم جاره ثالثة ذروع ويبني فالق طلوع الشمس وإن ضا على
ـ  اآلأحـدهما   قإال إذا سب وكذا المستراح أو مرابط الدواب بإذنهإلى جدار جاره إال  جناد األدراال يجوز إس - ن اخـر ف

  .األخير هو الذي دخل على هذه المضرة
أو  لذي يمكن أن يحدث فيه هذه النافذا ال يحدث أحد نافذة مهما كان نوعها إال برخصة من الجيران ليحددوا له المكان -

  .الكوة
ـ   يأمينان في عرف البناء ترفـع إليهمـا الشـكاو    ونة يعينفي كل بلد  .القصـر  بالبنـاء داخـل   قالتـي تتعل
هناك عدد كبير مـن المنـازل أقـل     ، حيث يوجد ²م90على الدار الكاملة التي مساحتها نحو قينطب قإن الوصف الساب

ـ ال ن ²م 30 مساحتها نحو أو بربع دار  ²م50 اتساعا وتسمى بنصف دار مساحتها نحو الضـرورية   قجد فيها إال المراف
 .وتخضــع للضــوابط المعماريــة الســابقة حمــن طــابقين وســط للســكن إال أن كــل هــذه المنــازل تتكــون

اسـتقبال   متصلتين، فالدويرة يتم فيهـا  الميسورين تتكون من دار ودويرة ضإلى جانب ذلك توجد في المدينة منازل لبع
  .7برب البيتالضيوف وعقد االجتماعات وهي المكان الخاص 

واحـد  ق سو الصحراءللسكان القصر بمن المنافع الهامة لما يمثله من فضاء اقتصادي واجتماعي ق يعتبر السو :قالسو
ضروري لمراقبة عمليـة  الكبار المعينين يكون حضور أحد  يخضع لسلطة المسجد في التسيير والتنظيم والمراقبة بحيث

   .البيع
من المـدخل  روضع األسفل من المدينة ويكون بذلك فـي طرفهـا بـالقرب   الم الصحراءقصور في  قيحتل السو

للمدينة بحيث يشكل هذا الموقع حاجزا ماديا  الرئيسي لها لتسهيل عملية التبادل مع األجانب دون االضطرار إلى دخولهم
   .ومعنويا بين داخل المدينة وخارجها

                                                             
   .89ص ،سابقمرجع  :بكير الحاج سعيد  6
   .90ص ،سابقمرجع  :بكير الحاج السعيد 7
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المسـجد والفضـاء الـدنيوي     للمجتمع والذي يمثله كما أنه في هذا االختيار فصل بين الفضاء الديني والروحي
هذه الميزة في مختلف مراحـل نموهـا فكـان     على ةالصحراويالقصور ، حيث حافظت قالمادي الذي يتمثل في السو

   .واحدة قكلما وقع امتداد للمدينة مع المحافظة على سو ينقل من موضعه القديم إلى طرف المدينة قالسو
تسـاعد علـى التجمـع     ثلثا أو مستطيال على شكل ساحة ذات واجهات متعددة ومتقابلةإما شكال مق خذ السواي

وإنما هو كذلك فضاء لاللتقاء والتجمع  ليس مجرد فضاء للتجارة الصحراءقصور في  قالسو"واالتقاء والمراقبة، إال أن 
  .8"طير السياسياعية والتكذلك فضاء للمراقبة االجتما والتشاور والتحاور بين أفراد المجتمع وجماعاته وهو

مجهزة بمقاعد مبنية أمامها  هو عبارة عن رحبة أو ساحة تحتوي واجهاته األربعة على حوانيت ودكاكين قفالسو
طاة على غللصالة وأروقة م حعلى البئر والمسطق السو ، كما يحتويقعلى شكل مسطبات على امتداد واجهات السو

التبذير  ييس فهي تخضع دائما إلى مبدأ عدم، أما فيما يخص النسب والمقامتتالية امتداد واجهاته في شكل أقواس
   .واإلسراف

  :فيمكن أن نقول الصحراءالقصور بعلى الحياة االجتماعية لمجتمع  قأما عن انعكاس السو
   .الواحدة هو انعكاس لوحدة المجتمع السوق  -
  .يرهغب لقصورمجتمع امن القصر هو انعكاس لطبيعة عالقة  قموقع السو    -
  .انعكاس لوظيفته االجتماعية وطبيعة العملية التجاريةق شكل السو   -
  .انعكاس لطبيعة النشاط فيه قمكونات السو   -
 9.قالنسب والمقاييس انعكاس لحاجيات مستعملي السو   -

 قمختلف منافع ومراف وظيفتها الرئيسية وهي العبور حيث إنها تمثل قنوات االتصال بين قال تتجاوز الطر :الطرقات
ت القوانين التي تضبط أنواعها غلذلك صي الصحراءفي هيكلة المدينة في وادي  ىأهمية كبرتكتسي المدينة، إال أنها 

  .التي تحكم العالقات والممارسة االجتماعیة جوالمناھ القیمق استعمالھا، وف قووظائفھا وطروتقسيماتها 
ما هو رئيسي فيها في أمكنتها  على قاالتفالعملية البناء والتشييد، حيث يتم  قيكون إحداثها ساب :قإحداث الطر- 

وإذا أراد قوم أن يحدثوا منزال عامة كانوا أو "أبو العباس أحمد خ ومقاييسها ومعانيها عند تقسيم الخطط، يقول الشي
كلهم العام منهم  باتفاقهم لكيجعلون له طرقه ومجازاته ومنافعه على ما اتفقوا عليه من سعة طرقه وذ نهماخاصة ف

 .10"لهم أهل النظر منهم ىوالخاص أو ما رأ
ومقاييسها حسب طبيعة ملكيتها  وتحديد أنواعها الصحراءقصور في ق لقد تم تقسيم الطر  : نواعهاأو ققسام الطرأ  -

الذي يسلكه العامة ومنها األزقة على ثالثة أوجه منها الشارع "العباس  أبوخ والمعاني التي جعلت من أجلها، يقول الشي
وال تخطط إال عند  ،11"للخواص ير النافذة تكون للعامة وتكونغ النافذة تكون لقوم خصوصيين ومنها السكة السكة

  .الشعور بالحاجة إليها
السقاية خمسة أذرع  قوطري الرجالة ثالثة أذرع قحريم طري" شاطفيخ أما عن طبيعتها ومقاييسها فيقول الشي

 الجمال اثني عشر ذراعا على قعليها سبعة أذرع، وطر الحمير على اختالف ما يحمل قحطابة، وطريال قوكذا طري
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  .12"قوافل الحجاق إلى الماء والرعي أربعون ذراعا وكذا طري الماشية كلهاق اختالف ما يحمل عليها، وطري
 خوالمنا ضطبيعة األر تأثيرإلى  ضافةالمجتمع إانعكاسا واضحا لممارسة  قلقد كانت الطر  : ها واستعماالتهافائظو -

ن اخاصة ف قأساسا إلى المعنى الذي جعلت من أجله إال إذا كانت الطري راجعق الخاص بالمنطقة، فاستعمال الطر
أما السكة " شاطفي خالشي يملكها يقولمن  قما لم يكن من قبل أو نزعه يرجع إلى اتفا بإحداثالتصرف فيها  إمكانية

أهلها كلهم من في سطره ومن في  بإذنيره إال غ من فيها بابا أوض ير النافذة لهم فال يحدث بعغ والنافذة للخاصة أ
  .13 "في أعالها أو أسفلها أو وسطها اآلخر منالسطر 

   :بشكل دائري وشعاعي وذلك ألسباب منهاق وقد رسمت هذه الطر
   .إبراز المسجد الذي يحتل وسط القصر بحيث يسهل الوصول إليه -
 .خـر دون عنـاء  آ الدائريـة علـى االرتقـاء مـن مكـان إلـى      ق مع التضـاريس حيـث تسـاعد الطـر     تأقلمال-
مع أشعة الشمس وحركتها الظـاهرة،   تكون وجهة الشوارع الرئيسية والكبيرة شمالية جنوبية وهذا لكي تكون عمودية- 

 .تعمل على استمرار دوران الهواء بدخول الرياح الشمالية التي حوتسم مما جعل الشوارع تكتسب ظال طوال النهار

مهم يكون تابعا للقصر إال أنـه   ، هناك عنصر خامسالصحراءإضافة إلى العناصر األربعة المكونة للقصر في  :الواحة
   .يقع خارجه وهو الواحة

حيث تعـد األكسـجين    رها،غواحة متفاوتة االتساع حسب كبر حجم المدينة وص الصحراءقصر من قصور لكل 
المورد االقتصادي الهـام للسـكان حيـث     بالنشاط الفالحي الذي يعتبر مجتمع القصورهتمام إتنفس منه وتعكس الذي ت

بار في ظل ظـروف مناخيـة قاسـية،    اآليحفروا مئات  الف النخيل وأنآ رسواغأن ي الصحراءسكان القصور باستطاع 
إلى موردها من التمر تستعمل أيضا كمـادة مـن   ، فباإلضافة مجتمع القصور واالهتمام بالنخلة يعكس قيمتها في نفوس

   .خيتم بيع حطبها الذي يستعمل للطب للتسقيف كماتستعمل  مواد البناء حيث
للتمتع بلطافـة الجـو هنـاك،     إليها العائالت لقضاء فصل الصيف الحار تأويهذه الواحات تحتوي على مساكن 

المساكن ال يختلف كثيرا عن المساكن داخل القصـر   تصميم هذهفموقعها داخل البساتين يوفر لها جوا معتدال ولطيفا، و
  .14يستعمل للنوم ليال حيث حإال أن طابقها األول معظمه سط

  :ومقسمة كالتاليغالبا ما نجد مساكن القصر مكونة  :داخل القصر للمسكن التقليدي الهيكلة الداخلية
 الخـاص  المجـال  بـين  فاصل وكحد ارجوالخ الداخل بين المستوى اختالف وتوضح دخلوتعتبر كم :العتبةالمدخل  -

  .الذي يتحقق بمفهوم الحرمة والعمومي
ـ  عن المنزل حرمة على المحافظة في دورها ونويك والخارج الداخل بين يفصل مجال يه :السقيفة  -  كسـر  قطري

واالستقبال ألنها سهلة  ةمراقبالتهوية إال أنها عموما تكون مفتوحة كما تسمح بال عملية في والمساهمة الخارج من الرؤية
  .الوصول

 لمختلف مكان تعتبر كما الداخلية وتنظيم كنالمس تهوية خصوصية لها المسكن يتوسط مجال يه :الدارالرحبة وسط   -
  .األنشطة التي تقوم بها ربات البيت

   .هي مجال لتحضير مختلف الوجبات الغذائية :المطبخ  -
  مستطيل الشكل وهو االستعمال دائمة ليست ومعدات التمور أكياس ينتخز فيه يتم مكان وه :المخزن  -
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 .األرضي إلى السطح المكان من باالنتقال يسمح الرحبة مع مباشرة رتبطم :السلم   -
الصيف  فصل في النوم في عادة ويستعمل مباشرة الهواء ىإل مفتوح زلهو مجال موجود في أعلى المن : السطح   -

   .حرارةعند اشتداد درجة ال
  .السطح ويتصل مباشرة مع األرض فوق كنهو مرحاض يوجد في أعلى المس :الكنيف  -
لتسهيل عملية جمـع الفضـالت    وذلك فالكني بجوار ويكون الغنم لتربية مخصص اءفض هو :الزريبة ،بيت الشياه -

 .وإخراجها إلى األرض الزراعية
نية مجموعة من الخصـائص والمميـزات االجتماعيـة والنفسـية     تمعات اإلنسالمجلكل مجتمع من ا :والتقاليدالعادات 

مـا يطلـق    والمميزات هيهذه الخصائص  المجتمع،تعبر عن كيان ينصهر فيه جميع أفراد  والتاريخية التيوالمعيشية 
ما يتلقـاه   الثقافة فيما تشمله االجتماعي وتشملوتعتبر الثقافة عنصرا هاما من عناصر التراث . عليه اسم الهوية الثقافية

  .والعقائد وما إليها والمعارف والفلسفةالفرد من مظاهر الفنون والعلوم 
والتقاليد من مكونات  وتعد العاداتويشمل التراث الثقافي أمورا معنوية وأخرى مادية وال تقل أحدهما عن اآلخر 

الجزائري  ومنها المجتمعتمعات لمجتخلو منها ا ال والمتغيرة نسبياألساسية الثابتة  والتقاليد الميزة وتعتبر العاداتالثقافة 
إرث ثقافي غني هذا المجتمع تحديدا تعبر عن  والتقاليد فيألن العادات  بصفة خاصة جدا، ومجتمع القصوربصفة عامة 

وهـو   هويتهإلى أي مكان معبرا بذلك عن كل فرد منهم رسالة يحملها  بل تتعداه الىال يستهان به في كثير من األوقات 
 : سنوضحه فيما يلي ما

   المسكن التقليدي "العالقات داخل
والعصـبية لـيس    التعاضد والتآزر والتماسكبتمتاز العالقات داخل العائلة في المسكن التقليدي :  العالقات داخل العائلة

تشـتد   " بذلك التعاضد كما قال ابـن خلـدون   بسبب اعتماد أفرادها على بعضهم البعض في مختلف حاجاتهم بل ألنهم
والتوحد  "المصاهرة  "فالعصبية األسرية تقوم على أواصر الدم واللحمة النسبية  "شوكتهم جانبهم وتعظم رهبة العدو لهم 

فـي  ومنه فإن أفراد األسـرة   "الخ...مصير مشترك فيقاسم أفرادها األفراح واألحزان والمكاسب والخسائر والكرامة  في
وحين يأتي تصرف البعض دون مستوى  بشكلها النووي والمركب يتوقعون الكثير من بعضهم البعض الصحراءقصور 

العالقات بين األب واالبن وفي العائلة التقليديـة  ف15في العالقات األسرية ،  التوقعات تكون خيبة األمل كبيرة وينشأ توتر
مسلكه كابن في إطار األسرة،  عليته لم تكن تتبدل فيلم يكن البن أن يقف في وجه والده إال أن فاالقصورية جد محترمة 

ربما تحول عالقتها بزوجها إلى مجرد معيل ومرجع للسـلطة   أما على مستوى األم فإن عالقتها بزوجها أقل ديمومة أو
طريـق   ومادامت األسرة هي الخلية األولى التي تظهـر عـن  16تأمين رزق األسرة وحمايتها في األسرة ومسؤول عن

وهو أيضا المحافظـة علـى االحتـرام     وهي عالقة بين الرجل والمرأة وفق تقاليد الجماعة ووفق قوانين عامةالزواج 
وهذا الزواج يؤدي إلى بناء أسرة وهي عبارة عن جماعـة اجتماعيـة    17االجتماعي واالمتثال لرغبات األهل واألقارب

  .18األب واألم واألبناء صغيرة تتكون من
الناحية التاريخيـة يعـد أول    يتم إال بواسطة عالقة الزواج التي تعد عالقة جوهرية ومن وبما أن بناء األسرة ال

الزواج ال يقف من حيث اإلنتـاج وفـي   ،فنشاطه المشترك  أن يؤدي القصورعقدة في شبكة العالقات التي تنتج لمجتمع 
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نمو اإلنسـان فـي    "محمد البهي  " قال ،العالقات إلى نمو في ه في هذا المجتمع تحديداتجاوزيالحدود النمو العددي بل 
 بين أعـداده  يحققو افراده و قبائله مما العالقة بين أعداده هو مع ذلك نموا في  مجتمعه إذن ليس نمو عدديا فقط وإنما

 و لعل خير دليل على ذلك ،نى المجتمع و هدفه من االطمئنان والسالم والمودة في عالقات األفراداوالمتزايدة مع الكثيرة
من خالل التزاوج  لعروشمن اجل ضمان االمن و االستقرار قاموا بدمج ا 1500ما قام به اجدادنا سابقا في حوالي سنة 

األفـراد   العالقات بين ون أولي من مكونات المجتمع إذ أنوقد نظر القرآن على الزواج كمك.19و تبديل بعض العائالت
  .20بفكرتقوى باالطمئنان وهو التقاء بين جنسين مثل فكر 

متماسكة  هي مجموعة الصالت الرحمية النسبية تربط األفراد بوشائج عضوية واجتماعية :القرابة والعالقات االجتماعية
 نجـدها  الصحراءو في قصور الواحد،  تلزمهم بتنفيذ التزامات ومسؤوليات وواجبات تفيد أبناء الرحم الواحد أو النسب

وجه لوجه دون الحاجة  يحتكون مع بعضهم سكان القصورالت المباشرة أي أن عالقات تقوم على التفاع ممثلة من خالل
االقتصـادي   تمتد إلى المجاالت االجتماعية األساسية فـي الحيـاة خصوصـا المجـال    ،فإلى وسطاء والروابط القربية 

المجتمـع التقليـدي   في هذا الروابط القربية  والسياسي والزوجي والعقائدي وحتى الترفيهي وهكذا يمكن القول أن مجال
 فتها فـي هـذه المجتمعـات بالغـة    ييجعل من وظ ينطوي على الحياة بكل أبعادها في هذا الصنف من المجتمعات وهذا

واحد أو هو الرباط الذي يميز الفـرد المنتمـي إلـى     او عرش من سلف ورباط النسب الذي يشبه المنحدرين 21التعقيد
قرابـي   القرابية بواسطة منحه انحدار وراثي دموي ينحدر إليـه كمرجـع   األفراد خارج جماعة جماعة قرابية عن باقي

وقانونيـا وأخالقيـا    مجموعة عالقات اجتماعية تأخذ نمطا دينيـا  تعتبر الصحراء،كما ان القرابة في قصور 22يتقلب به
  .23وتعبر عن العالقة االجتماعية تعتمد على روابط الدم

فانـه  تم في نطاق أسرته تمن مولده إلى وفاته  صحراويةفي القصور الياة الفرد ح بما ان  :الجيرة والعالقات االجتماعية
، حيـث يجـد   ان صح التعبير محيطه العمراني أي القصر إنشاء عالقات تتعدى حدود أسرته وجيرانه بحاجة إلى ليس

فهنـاك التـي    الحياة وكان لذلك عالقات قائمة على التشابه والفرد يشارك مع جاره في معظم مظاهر فيهعالمه ينحصر 
يجعلهم يشتركون في عمل واحد مثل الزراعـة   تجعلهم يدخلون بها في نطاق عالقات محددة واشتراكهم في عالم صغير

مة على التساند المستمر من أجل مصالح ئحيز مكاني يخلق نوعا من العالقات القا أو األعمال التابعة لها، واشتراكهم في
خلق نفس الظروف وتستمر  رة تكاد تكون قرابة وما يؤكدها االنتماء الجغرافي وآثاره فيمن يرى أن عالقات الجي هناك

يم وعادات وتقاليد واحـدة وعالقـات   قيجعلهم يشتركون في  الجيرة بطابع التعاون التلقائي والشعور باالنتماء الجغرافي
فيعمل  ا العالم الصغير بين البيت والجيراناألسرية فالطفل مثال منذ صغره ال يخرج من هذ الجيرة قد تتطور إلى مرحلة

للمساعدة الوديـة القائمـة علـى تبـادل      لصالح جيرانه وتكون عالقات مبنية على التعاون أبرزها التويزة الشكل الدائم
األولـى   عالقات الجيرة بمشاركتها في كل المهن وتعد الوسيلة لتثمينوتعد المرأة محك 24المصالح وتتسم بطابع اإلحسان

الذي يقوي عالقاتها به، عالقـات المحبـة    وية روابط الجيرة، إذ تعتبر الحارة وعالقة الجيرة والمسكن الخير المكانيتق
  .كي يسير عليها األفراد لعروش القصور أساس يرسمه العقل الجمعي والجيرة تنفي كل أساس من الصراع وهوة

                                                             
.53ص ،1993القاهرة الطبعة األولى، دار الفكر، ،منهج القرآن في تطوير المجتمع :محمد البهي  19  
.58ص الكويت، الطبعة الثالثة، دار العلم، ،والمرأة المعاصرةاإلسالم  :البهي الخولي  20  
   .146ص ،بيروت المركز العربي للمطبوعات الجامعية، ،والتوزيعدار الشروق للنشر  رموك،جامعة الي ،األسرةعلم اجتماع  :معن خليل عمر 21

.152ص ،المرجع نفس: عمرمعن خليل   22  
.130ص ،1981بيروت الطبعة األولى، دار الطليعة، محمد حسن، إحسانترجمة  ،معجم علم االجتماع :دينكي ميشال - 23  

24- Andree Michel، Sociologie de la famille ،P U F,1972,P18.   
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و ذات ميـزة   عن غيرها من الـبالد  مختلفة الصحراءبلعادات التقاليد و اان  ذكره نجدخالفا لكل ما سبق  :الممارسات
بغة ووجهة و ، فلكلٍّ صمن جميع الجوانب الثقافية و االجتماعية و حتى اللغوية خاصة و ذلك نتيجة للتنوع الذي تكتسيه

ـ   يالدينها مطبوعة بطابع فهيهدف ،  ود أو الخالص ، بحيث ال يتسرب إليها تدجيل أو حذلقة أو تصوف مقيـت أو جم
البالية و هجنـة التقاليـد   تزمت عائق عن العادة النفسية ، و العمل لحياة مشرفة نظيفة بال وقوف على ركن الرجعيات 

، فالهـي   باالعتـدال تتميز  "للتوكل األجوف و العبادة الجافة البعيدة عن معاني الروح االستسالمبالشعوذة ، و  المشوبة
و  المهمـة و الممارسـات  مناسبات الو  العادات و التقاليد نعرض لكم هنا بعضة ، و الهي فاسدة متأثر متشددة جامدة

  :المختلفة
اإلكثار من التفكيـر   بعدم تكلفهم في أمور كثيرة من بينها الغذاء ،فهم ال يحبون الصحراءالقصور باشتهر سكان  :الغذاء

وا فقط، لذلك تجدهم يأكلون بكل قناعة بما لديهم، ليأكل فيه ألن ذلك يلهيهم التفكير في مشاغل الحياة ويجعلهم يشـتغلون
المزدانة بأنواع الخضر و  و الواحات بالبساتين غنية الصحراءكثيرة في المنطقة ، فأرض  والخيرات وما توفروا عليهم

ت المحيطة الواحاأن  أن تربيتها ال تحتاج لجهد كبير طالما إضافة الى، عندهمالحيوانات أمر مهم  الفواكه كما ان امتالك
تحتوي على أنواع كثيـرة مـن    تزخر بغذائها وحتى وان لم توجد كل هذه، فالطبيعـة لوحـدهاو القريبة من القصور 

فيما يخص الغـذاء ،فـيمكن    همبالنسبة لعادات أكلها أماالتي يجوز  النباتات التي تصلح لألكل ومختلف الحيوانات البريـة
هـو   الكسـكس وأنواعــه  نجد واحدة كغذاء أساسي والباقي وفق االستثناء ، فالقـول أن السـكان يعتمدون على أكلة 

  .المناسبة الغذاء المعتمد ،أما الخبز أو الحلويات أو الفواكه فهي إما علي حسب القـدرة أو
  :والنسيج والحلياللباس 
كانت قديما تُنسج من  و قديموه الزرابي،نوعا جميال من  الصحراءنساء المجتمع القصوري بتنسج ا:  التقليديةالزرابي 

تتعلم البنـات   كما التقليدي،على المنسج  وتنسج الزرابي الصوف،ثم اقتصر نسجها على  الغنم،أو صوف  الجمال،وبر 
 وترسم فوقـه اللون األحمر القاني المائل إلى البني  ة التقليديةالصحراوييغلب على الزرابي  .مبكرةالنسج عليه في سن 

ومن  وثقافية وتراثية مختلفةذات أبعاد تاريخية  وقصر منهمتقليدية خاصة بكل عرش من العروش  ةورموز محليأشكال 
 ويقام كـل  صحراويةللزربية ال اتمهرجان :أشهرها اليوم،إلى  ومهرجانات خاصة،تقام لهذه الزربية أعياد  أهميتها كثر

  .عام بسوق المدينة
من سروال مترابط غير مفصل على الرجلين و هو منتشـر   عادة ليديالتق لباس سكان القصوريتكون  اللباس التقليدي

يكـون سـروال أبيضـا فـي      ،ة او العربيـة الصحراويسروال عرب او لوبيا سواء بيسمى بفي بوادي مصر و الشام 
و  افةسرواال ملونا حفاظا على النظ ونفيرتد ،أما في وقت العمل  ، االجتماعاتالمناسبات و األعياد و أوقات الصالة و 

: المعـروف بــ    الصـحراوي  و هناك كذلك القمـيص  ،في تغطية الرأس ) ص(طاقية بيضاء تطبيقا لسنة الرسول 
تعبـر   القندورة و يرتدون فوقه جبة بيضاء, اللباس السابق ذكره ون في أوقات الصالة يرتدو  ة ،الصحراويبتاجربيت 

  . ة بيضاءالمسجد عادة دون جبون يدخل و ال, هممرة أخرى على اتحاد
 كلـه، عبارة عن قطعة قماش كبيرة تلفها المرأة حول جسـمها   موحدا،هن يرتدين جميعا لباسا نجدف النساء،أما 

بالنسبة للمتزوجة اما الفتاة فتتـرك وجههـا    إال فتحة صغيرة حول العين لترى بها وال تترك شيء،منها  ال يظهربحيث 
ما بالنسبة للعروس فان اللباس الرسمي لها هـو الملحفـة الحمـراء    ، أيةاإلسالمفي صورة مميزة لتطبيق التعاليم  كله،

  .والبيضاء
فرح وحزن وخوف ، فتلك الحلي  رموزا تجسد الحياة بأكملها بكل ما تحمله من الصحراءقصور تمثل الحلي في : الحلي

تي رسخت في أذهان سـكان  العادات والتقاليد والمعتقدات ال عفوي تجسدت فيه مختلف صحراوي تقليديهي نتيجة لفن 
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من كونها م ن قيمتها الجمالية والرمزية أكبر عندهحيث اتجارة لتفنن فيها لالصنعها و مندافع ال و لم يكنهذه المنطقة ، 
و  القصـور و العـروش  ومع اخـتالف  الفضة ،من معدن مصنوعة فالمجوهرات في هذه المنطقة  ،مجرد وسيلة للربح

صناعة هذه الحلي واإلبداع فيها ، لكن ومع اخـتالف طريقـة    لتي تفنن أصحابها فـيالمنطقة تعددت الطرق ا شاسعة
  .تبقى لغتها واحدة تعبر عن هذه البيئة بكل ما فيها من تفاعالت اجتماعية صنعها أو بعض التفاصيل الخارجية لها،

استخدمت الحلي كمظهر فالحلي تستخدم في العادة للزينة، لكن في منطقة تعيش وفق معتقدات وعـادات معينة، 
فقد كان يحلو للنساء ارتدائها وهن في كامل عـزهن وتميـزهن ،    المجتمعهذا يوحي بشكل مباشر إلى مكانة الفرد في 

وصلنا إليه ، فالناظر من بعيد سيفرق بين الطبقات االجتماعية من خـالل حلـيهن ،ذلك أن بعض  بمـا يمـتلكن ومـا
أن المعامالت تختلف حسـب المظهـر، إلـى     المجتمع حتىو ذوي المكانات العالية فـي  الحلي ال يمتلكها إال األغنياء

االجتماعية كانت الحلي درعا يحمي البسه من األخطار كالسحر مـثال ، فـالحلي    جانب استعمالها كأداة إلظهار المكانة
رمـزا للحيـاة    -األرجـل  تحلقــا –لها شكل يد مفتوحة استخدمت لدرء الحسد ، ورأس الثعبان في الخلخـال  التي

األخرى ، بمعنى أن بعـض الحلـي تصـنع وتوضـع      والوجود، كما وقد استعملت الحلي في مناسبات معينة دونا عن
 الزراعة وحلول الربيع ، باإلضافة لكونها ترمز لوضعية المرأة فـي العائلـة ، إن لمناسـبات خاصـة مثـل موسـم

  .ـود ذكـــر أو حتـــى أرملـــةكانـــت عـــروس مـــثال أو أم لمولــ
عنهـا  ألوان معينة ال يحيدون  فال يستخدم في تزيينهـا إال األلوان،لكن رغم تعدد وظائفها إال أنها كانت موحدة 

ترمز إلى الطبيعة الخالبة التي تأثر بها السكان اشـد األثـر،    واألصـفر، التيألوان زاهية كاألزرق واألخضـر  وهي
الشـرقية عـوض    الجهـات  والمرجان فياألحمر في تزينها بالخصوص في الجهات الغربية للمنطقة  نكما استخدم اللو

  .اللون األحمر
  :المناسبات
أهـل  و تتسـم أعـراس    ،كبيرة تابعة للعرش و تسمى بدار السبيل او دار العشـيرة دار تقام األعراس في  :األعراس
الذي تتصف به , و أنها خالية من االنزالقات الشرعية , اء و الرجال بأنها خالية تماما من االختالط بين النس,  الصحراء

و هذا لرفع الحرج عن , تكون جماعية دائما غالبا ما  همكما أن أعراس, الكثير من األعراس في العالم اإلسالمي لألسف 
  .الفقراء من العرسان في تحمل مشقة نفقات العرس

واالحتفاالت األعياد بكم هائل من انه يزخر  الصحراءجتمع القصوري التقليدي بهم ميزة في المإن أ :والزياراتاألعياد  
  :منها مايلي والدنيوية المختلفة الدينية

  وإقامة والوالئم والبارود باحتفاالت عديدة تقام فيها ليالي من المدائح الدينية  والذي يقام وأسبوعهالمولد النبوي  عيد -
 .تقليديةفلكلورية  وسط احتفاالتكل قصر من القصور  وافتخارا بزربيةتباهيا  ياد الزربية هو عيد يقام سنوعي -
. و يشكرون فيه اهللا على نعمته طـول الشـتاء   ,الجميلفصل الربيع  سكان القصورعيد الزيارة هو عيد يستقبل فيه  - 

يـا   رحمـن، بسم اهللا يا اهللا يا  " :وهوالمدينة تالين لدعاء معلوم  ويطوفون حولفي الصباح الباكر سكان  اليخرج فيه 
أثناء هذه الجولـة األمـاكن    سكان القصوريزور  شر، كماأن يحفظ مدينتهم من كل  وداعين اهللا ،"وارحمنارحيم يا اهللا 

كمـا يقومـون    األمـاكن، حيث يقدم لهم شرحا وافيا حول تاريخ تلك  عارف،أو شيخ  ويرافقهم عالم للمدينة،التاريخية 
حيث تقام فـي بعـض    االستثناءات، هناك بعض .األموات ويترحمون على والجديدة،العتيقة منها  مدينة،البزيارة مقابر 

 .القصوربساتين  يوم الزيارة عادة غداء عائليا فييكون غداء  بالمناسبةنشاطات ثقافية متنوعة  القصور
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دورا فعاال  يلعب التفاعل االجتماعينرى ان من خالل ما سبق ذكره  :حاليا والتفاعل االجتماعيالقديمة لبيئة التقليدية ا
العتيقة رغم افتقارها إلى الكثير من فالقصور ، القصوري تمعلمجفي شحن الحياة االجتماعية وتمتين العالقات بين أفراد ا

ـ     ه المزايا التقنية والفنية التكنولوجية، نجحت في استيعاب اإلنسان المستعمل لها داخال وخارجا، هـذا مـا يخـدم الوج
اال اننا نجد ان ، و يعبر عن هوية امة كاملة بكل متغيراتها فرغم االختالفات الموجودة بهذه المنطقة الحضاري للمجتمع

، خاصة وأنه يوفر جوا من العالقات ية لألسرة دون تعقيدات الكمالياتيلبي الحاجات الضرورالقصر هو من يجمعها و 
بشـكل   وغيرها من شبكة العالقات االجتماعية على عالقات القرابة والجيرةالحميمية المستمرة منذ أمد طويل لمحافظته 

عجيب اذ حين نتعمق في المحتوى االنثروبولوجي لهذه المجتمعات نرى انها تصب في مجرى واحد و نفـس الهويـة   
  .بصبغة و لون مختلفان فقط ال غير

ى النسيج العمراني أو على مستوى الوحـدة  االت على مستولمجأهمية التفاعل االجتماعي في تشكيل ا و منه فان
السكنية يسمح للفرد بمعرفة نفسه من خالل العوالم االجتماعية التي ينتمي إليها والتي تختلف فـي حجمهـا والتوزيـع    

الي للمشتركين فيها ومدى انتماء أفرادها إلى تلك العوالم، يضاف إلى ذلك ما يخلفه تفاعل الناس من فئات وأصـول  لمجا
تجاه بعضـهم الـبعض، فحـدوث التفاعـل      هم في إحداث تغيرات إيجابية في مواقفهماة من عالقات حميمية تسمختلف

االجتماعي اإليجابي الكافي بين سكان البيئة التقليدية العتيقة يقلل من إمكانيـة حـدوث وانتشـار مختلـف األمـراض      
  . ةاالجتماعي

بات األسرة من حيـث تـوفير الحمايـة واحتـرام     مصممة حسب حاجات ومتطل هذه القصور أنكد و هو ما يؤ
  .الخصوصيات، وتدعيم جميع أنواع العالقات االجتماعية داخل األسرة وبين األقارب والجيران

وثقـافي  اجتماعي  وأسست لتنوعضمت  الصحراءما ذكر نرى ان القصور الصحراوية بوالية  وبعد كلأخيرا  :خاتمة
حوت العديد من االختالفات التي  ألنهاقائمة بذاتها  أنثروبولوجيةمدرسة  مثابةوكانت ب وغني جدازاخر  وارث معماري

  .رغم االختالفات الموجودة به ومجتمع متماسك وموضوع واحدهوية  وتعبر عنتؤدي في نهاية المطاف 
تى حالقصور هذه  والخروج عنخصوصا العمرانية التي امتازت بها المدينة  ومع الحضارة ولألسف الشديدلكن 

وهو  والروابط االسريةللعديد من المشاكل أهمها فتور العالقات االجتماعية  لها أدىدخول بعض السكان غير األصليين 
المبـادئ   والعمـارة لغايـة  من العمران  والمجاالت بدايةالجوانب  وفي كل بعد يوم، والزوال يومايؤدي بنا للتدهور  ما

  . ونفقد معها هويتنا وأنفسناوالعادات والتقاليد ما من لبنة نفقدها اال
إن ثقافة أي مجتمع عنصر مهم جدا يجب الحفاظ عليه ودعمه وفي هذا الصدد فإن طريقة بناء المسـاكن  و منه ف

والمواد المستخدمة في ذلك والسياسات الخاصة بالسكن وكل التخصصات التي يصب اهتمامهـا فـي محـور األسـرة     
حو مناسب الثقافة المتأصلة فيه، ويجب على سياسـات التطـوير والتحديـد    والمسكن بشكل عام يجب أن تراعي على ن

الخاصة بالمسكن أال تفرط وأال تغفل عن حقيقة وأهمية األبعاد الثقافية واالجتماعية الخاصة بالمسكن التي تحافظ علـى  
ا تهاصة والعامة وفق ميوالأركان المسكن تتحكم فيه السياسات الخالوجود اإلنساني األسرة بحيث ال تتحول إلى ركن من 

 .الشخصية





342015 
 

91 

  1دور الزاوية في تنميط الفعل االجتماعي في صحراء توات
 )رمزية دينية لكبح حضاري(

 
 شيخ أسماءاب

 بن خالد عبد الكريم

 جامعة أدرار

  
  :ملخص

ثقـافي   -مما جعلها مكانا خصبا للتنـوع السوسـيو   ،بتربعها على مساحة جغرافية مترامية )أدرار(تعرف توات الكبرى 
فاعل الصحراوي بكل ما يحمله من موجهات الفعل االجتماعي من قـيم  التي يجمعها تقاسيم الوالعميقة، ثنية الكثيرة والتجليات اإل

  .وغيرها...مجتمعية وعادات وذهنية
والتي كان لهـا  ) األدراري(التي لها باع متأصل في المجتمع التواتي  "الزاوية"ناهيك عن الموجهات المؤسسية كمؤسسة 

األمر الذي خلق نموذجا يتجسد فيه  ،التعامل االجتماعي في المجتمع برمتهمن دور بارز في خلق سلوكيات ثقافية وتكريس أنماط 
من هذا التنميط الذي يكون فيه  ،الزاويةمؤسسة سق قيمي منمط وفق المبادئ المرادة بفلسفة تترتب  وفق ن فيه الرجل التواتي حيث

  ).فهو منفتح على الوجهتين(االيجابية ومن غير االيجابية 
ألفـق التغيـر   كابحـا  أن يكون أيضا من شأنه  ،كما من شأنه أن يوحد الفعل االجتماعي ويخلق االنسجام واأللفة العامةف

  .متطلبات التغير الحضاري الذي ال ينفك منه أي مجتمع كان السلوكي وفق
وسائل تستمد منها قوة نفوذها نذكر منها التمثل بالبعـد الـديني، االلتحـام     "الزاوية"األخيرة وبطبيعة الحال نجد أن لهذه 

 اإلرسـاء رها كثير مـن أعمـدة   وغي...ئة االجتماعية، خلق قاعدة بشرية دفاعية منمطة سابقا بذات الفكر المؤسسي للزاويةبالتنش
  .الثقافي

  .االجتماعي حراء، توات، الفعل االجتماعي، التغيرالزاوية، الص:الكلمات المفتاحية
Résumé:  

Toaut qui se situe dans le sud-ouest d’Algérie  présente un foyer culturel multiple se 
manifestantdans ces différents groupes culturels qui   réfléchirent  dans le comportement des 
individus. ce dernier est influe par les établissement sociales qui le conduisent tel  Zawia qui sert à 
mettre les comportement social des individus de cette région comme un seul genre ce qui n est pas 
marché  à la logique ni positivement ni négativement et a partir de cet article on va expliquer la 
relation entre ces notion dans l’environnement d’sahara  avec ses spécificités. 

Mots clés: Zaouia; Sahara; Touat, action sociale, changement social  
  :ةــمقدم

من بين المفاهيم التي داع حضورها سوسيولوجيا نظرا لما تفرزه دالالتهما األحاديـة  ) الريف/الحضر(تعد ثنائية 
  .نمطا من أنماط الفعل أيضا انعطيوممارساتية كما يواعتقاديهت معرفية دالال انعطي، فالحضرية أو التريف يأو الثنائية

فعـل  (م لنـا فـي النهايـة فـي أنماطـه الـثالث       ليقد )يبحسب الطرح الفيبير(إال أن لكل فعل منبع يوجهه 
بوالية أدرار يعني الحديث  دارياة بصحراء الجزائر والمعبر عنها إالواقع "توات"والحديث عن  ،)تقليدي،عقالني، عاطفي

  .عن مخزون ثقافي ذي داللة ورمزية دينية في أغلبها

                                                             
  بوالية أدرار إدارياتسمية توات يعد المسمى الثقافي لمنطقة الصحراء الكبرى المعروفة.  
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نها ودعائمها بما تنتجه من خطاب بمحتوى قيمي معين يتشـربه أفـراد   حيث تعد مؤسسة الزاوية أحد أهم أركا
المجتمع على اختالف توجهاتهم وأعمارهم وانحداراتهم القبلية فيكون بذلك مصدرا للفعل االجتماعي لديهم مما سـيجعل  

و تسـتقطبه  أ لحياة وفق نمطية تكبح الحضاري العصرياألمر منعكس في محيطهم الحضاري ألنهم هم من سيبث فيه ا
  :التالي اإلشكالأو تتكيف معه بتماهي بيني ال هو تقليدي وال هو معصرن ومن خالل هذه الورقة البحثية نعالج 

كيف تؤثر الزاوية في عملية التنميط االجتماعي للفاعل الصحراوي بمنطقة توات؟؟ وماعالقة ذلـك بحتميـات التغيـر    
 الحضاري في المجتمع؟

  ):الكبرى توات(بمنطقة أدرار ـفيمدخل تعري: أوال
  :تعريف من حيث األقاليم والموقع/ 1

خاصة بما تزخر به من من الدول، ها الواسعة التي تُميزها عن غيرها ءصحراهو الجزائر إن أهم ما يميز دولة 
 ."أدرار"أو  "توات منطقة"باسم  يعرف ا منهاكبير اخيرات باطنية وظاهرة والتي نجد جزء

وتوات هي عبارة عن مجموعة من واحات الصحراء الجزائرية الواقعة جنـوب القطـاع الـوهراني وشـمال     «
 "تكروريـة "فقد حدث فيه خالف كبير فمنهم من قال أن أصل الكلمـة   "توات"أما مصدرها أي مصدر كلمة ...األهقار

تطلق علـى أحـد    "توات"نهم من قال أن اسم بمعنى وجع الرِجل، اثر إصابة أحد الملوك المارين بالمنطقة في رجله وم
عندما التجـأت فـي    "لمتونة"القبائل الملثمين من سكان الصحراء، ويرى البعض أن أصلها أعجمي فقد أطلقتها قبائل 

  .1»)يواتيهم(منتصف القرن الثاني عشر الميالدي إلى المكان بعد أن وجدوا  المكان يناسبهم أي 
 "المهدي"هـ حين غلب  518حيث قال في سنة  "سيد البكري"أما الرأي الذي أسهب في تفسيره وشرحه الشيخ «

ألهل الصحراء وأمرهما  "الطاهر بن عبد المؤمن"و "علي بن الطيب"الشيعي سلطان الموحدين على المغرب بعث قائديه 
يعلق على هذه الرواية قـائال أنهـا الروايـة     "البكري"ونرى ...،فعرف أهل هذا القطر بأهل األتواتبقبض األتوات

 "أتـــوات "هو الفاكهة والجمــع " التوت"األصــح، ولهذا اللفظ مسند في العـــربية إذ قال في المصـــباح 
بعد  "توات"مقامه فصار  إليهفــعرف أهـل هـذه البـــالد بأهل األتــوات، فــحذف المضاف وأقيم المضاف 

وهذا التفسير اعتده  "عين صالح" إلى" تبلكوزة"ف والمضاف وصار هذا االسم على القطاع الصحراوي من حذف التعري
 .1»الكثير من المؤرخين

مـع  «إالّ أنـه  )البربرية، العربية(فتوات هي قطاع صحراوي تختلف دالالت تسميته باختالف اللغة العائد إليها 
وكان ذلك تحديدا مع دخـول   "بأدرار"نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر هجري استبدل اسم إقليم توات 

  . 2»كلمة بربرية تعني الحجر أو الجبل "أدرار"أي وهي ...م1900ستدمار الفرنسي الطالئع األولى لال

                                                             
لغة أهل مالي.  
 ،وهي جد منصهرة معالطوارقاليوم)المغرب،الجزائروموريتانيا(متموقعة فيشمالغرب أفريقيا لمثونةأولمتونةهيقبيلةعربيةضاربة فيالقدم.  
  . 182، ص 2007، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث،الجزائر،،الحياة الثقافية في الجزائر خالل العهد العثمانيأحمد مريوش 1

هم لألتواتاألتوات أي الضرائب والمغارم وتم تسميتها بتوات لدفع.  
، 2006المركز الجامعي غرداية، غرداية، العدد األول،  مجلة الواحات،،»وأعالمها في الخزائن والمكتبات االفريقية) والية أدرار(المخطوطات التواتية «أحمد جعفري، 1

 .186ص 
 .35، ص 2003مديرية الثقافة لوالية أدرار، أدرار،  التاريخ الثقافي إلقليم توات،أحمد ، الصديق حاج  2
  .02، والية أدرار ، أدرار ،دت، ص  ، أدرار جوهرة الجنوبوالية أدرار3
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قورارة، ( تطلق على اإلقليم ككل بمناطقه األربع ،كماطى لإلقليمتطلق على المنطقة الوس "توات"والشائع أن كلمة 
فنقول فالن تواتي أي من واليـة أدرار وقـد ال يكـون    عموما تطلق على والية أدرار  أي) توات، تيدكلت، تانزروفت

  .بالضرورة من المنطقة الوسطى تحديدا في اإلقليم
ي، يحدها شماال والية البيض ومـن الشـمال الغربـي    تقع والية أدرار في أقصى الجنوب الغرب«وعلى العموم 

بشار، ومن الغرب والية تندوف، ومن الجنوب دولة مالي ومن الجنوب الغربي دولة موريتانيا، ومن الجنوب الشـرقي  
وبتعـداد   2001في تعداد  2كلم 447963 قدرها والية تمنراست ومن الشمال الشرقي والية غرداية، تتربع على مساحة

في المناطق الشـمالية مـن هـذه    يتمركزون أغلبيتهم  أيضا إالّ أن 2001في تعداد   2كلم/نسمة43903ـ يقدر بسكاني 
  .)01رقم  أنظر الصورة(3»المساحة الشاسعة

  

  :قراءة سوسيولوجية في طبوغرافيا الرمزية المعمارية بتوات/ 2
نستهل هذا العنصر بداية بجملة من الصور التي تشكل أهم معالم البناء المحلي التواتي الذي من شأنه أن يعطـي  

  .رمزية خاصة تتفرد بها الوالية دون غيرها لنقدم تبعا لذلك القراءات السوسيولوجية حول ذلك
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، البعـد  اإلفريقـي البعـد  (هو ناتج عن تقاطعات ثقافية حتمها الموقع الجغرافي للمنطقة  إن البناء المعماري التواتيـ 

  .)البعد التوافدي البعد المغاربي،الصحراوي،
هيئة قلعة وذلك لالرتباط التاريخي للمنطقة ألنهـا كانـت   بنمط البناء المصمم في  الحضاري يرتبط البناء المعماريـ 

حقـا عالقـات   ودية غير محصنة فكانت الحصانة بها هي ذاتها األمر الـذي خلـق ال  منطقة عبور كما أنها منطقة حد
قـوة،  الحمية واالنتماء للقصر والهوية وهي قيم تدعم التماسك القبلي كما تحافظ على قيم النعرة والاجتماعية تبعا لذلك ك

ي، المصلحة الجمعية، التمركز حـول  التماسك القبل(أما اآلن فال يمكن الحديث عن قصر ألن مقوماته الثقافية اضمحلت 
النزعة النووية، القيمة (بمحتواه السوسيوثقافي  "القصر"وحل محلها مقومات حضرية أخرى ال تدعم ...) مكان األصول،

 ...)القيم العرفية بحجية خرافيتهااالقتصادية والتمركز حول مكان مصدر الثروة، التجرد من 

  .أهم العوامل المدعمة والمحطمة الستمرارية القصر): 01( شكل رقم

  عوامل محطمة  عوامل مدعمة

  )الفردانية/ العائلة النووية(التماسك الذري )                                          العائلة الممتدة(التماسك القبلي 

  )البرغماتية/المنفعية (القيمة المادية ..)                 الجماعي عالقات، تساند، العمل(سطوة القيمة االجتماعية    

  )العمل(التمركز حول موطن الشغل )                                       األصول(التمركز حول موطن األجداد   

  المختلفة                                  تكريس الفكر المتعالم حتى ولو مظهريا تكريس الفكر الشعبي بامتزاجاته  

  النظرة الجندرية المكرسة للتكامل                                      النظرة الجندرية المكرسة لالستقاللية  

  .اعداد الباحثين: المصدر

وكـذا   ،ن والتي بات لها رمزية ثقافية بالمنطقةفي القالع الى اآل) األقواس(مبدأ رتبط البناء المعماري أيضا بتوارث ـ ي
المناخي نظرا  للجانباألكثر مالئمة اللون األحمر الطيني الذي يرتبط بجيولوجية ومناخية المنطقة لكونه كان مادة البناء 
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ي دائما في الطالء للحفـاظ علـى   الطوبن استمر اللون األحمر واآل )خاصة وأن الوالية منطقة جد حارة(لبرودته صيفا 
  .يكسر أشعة الشمس وال يجعلها تنعكس للعين أنه هذا اللونمن مميزات ك الرمزية التي أخدها اللون بالمنطقة كما أن تل

اال أنها تبنى بهندسة محلية دائما ولكنهـا هندسـة واضـحة    ) القلعة(ـ البناء الحالي بات يستمر في ذات الفلسفة القلعية 
الطيني دائما، ويعتد كزينة كريات طينية تـرص   باألحمرتزيني ليطلى البقية العالم ويضاف الى حوافها اللون األبيض الم

  .جنب بعضها لتعطي في األخير جمالية محلية مميزة
وجود الفقارات حتى وان كان أغلبها اآلن بات غير فـاعال  ) القلعة واللون، األقواس( يضاف الى هاته الرمزيات

 .أنها مع ذلك ترمم بأن تحاط اسطوانيا وتزين بكرات الطين للحفاظ على ذات الرمزية الثقافية للمنطقة التواتيةإال 
  

  :مدخل تعريفي حول مؤسسة الزاوية: ثانيا
 :مفهوم الزاوية/ 1

بمعنى ابتعد وانعزل  وسـميت كـذلك ألن اللـذين     انزوىبأنها مشتقة من فعل «للزاوية  التعريف اللغوييشير 
فكروا في بناءها أول مرة من المتصوفة والمرابطين اختاروا االنزواء بمكانها واالبتعاد عن صخب العمران وضـجيجه  

  .1»طلبا للهدوء الذي يساعد على التأمل والرياضة الروحية
مجموعة من األبنيـة  «ائر أن الزاوية هي عبارة عن وقد اعتبر بعض المهتمين بالجانب الثقافي والديني في الجز

شيدت قبابها على أضرحة األولياء الصالحين أو بنيت تخليدا لذكراهم، أما عن تسمية ...ذات الطابع المعماري اإلسالمي
ويـة، أو  الزاوية فهناك من يرى أنها جاءت إما النزوائها عن المدينة باعتبار أن العديد من الزوايا كانت في منـاطق قر 

  . 2»ألن وجودها كان دوما في أطراف المدينة أو ركن منزوي بها وهي تشبه المدرسة أو الدير
نجد وكأن األصل في بداية ظهور الزاوية كان لحاجة االنزواء فسميت على هـذا المسـمى أي علـى مسـمى     

وكأن أصل الزوايـا هـو هـذه     بالرباطاالنزواء، ثم أننا في هذا اإلطار صادفنا الكثيرين ممن يربطون مفهوم الزاوية 
وَأعـدوا لَهـم مـا     ﴿: الرباطات على اعتبار أن كلمة الرباطات مشتقة من رباط الخيل التي وردت في اآلية الكريمـة 

هِمونن دم آخَرِينو كُمودعاِْهللا و ودع بِه ونبهِل تُراْلخَي اطن رِبمو ةن قٌوتٌم متَطَعـا    اْسم و ـمهلَمعم اُْهللا يونَهلَمالَ تَع
ونلَمَأنْتُم الَ تَعو كٌموِفَ ِإلَيبِيِل اِْهللا يي سن شَيٍء فقٌواْ م1﴾تُنْف.  

ومن الرباطات أيضا يقول رابط الجيش في الثغر، أي أقام فيه للحماية والمدافعة وسميت اإلقامـة فـي الثغـور    
  .2المغرب المرابطون والرباط في اإلسالم شعبة من شعب الجهاد في سبيل اهللامرابطة ومنها اشتهر في 

فالرباطات قامت أساسا في الثغور وأماكن الخطر التي يهجم منها األعداء، وهكذا كانـت الرباطـات قالعـا    « 
، وبعـد تـولي   وحصونا لمنع الخطر األجنبي، وكان المرابطون هم المجاهدون اللذين يحمون الثغور ويتصدون لألعداء

العثمانيين الدفاع على الثغور انحصر نشاط المرابطين في أعمال البر والتعليم وإصالح ذات البين وتأمين الطـرق وقـد   
  .3»بنوا ألنفسهم أو بنى لهم الناس زوايا بدل الرباطات أو تحولت الرباطات إلى زوايا

                                                             
  .301،ص 2002،دار البرق ،لبنان، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائرصالح مؤيد العقبي ، 1
  .149ص ،2007، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث،الجزائر،العثمانيالحياة الثقافية في الجزائر خالل العهد أحمد مريوش ،2
  . 60سورة األنفال، اآلية 1
  .162، ص1987، دار النفائس ، لبنان ،  التصوف أسعد السحمراني ،2
  .13،ص1998، بيروت ، 4، دار الغرب،ج  تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد اهللا  3
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زوايا كان لها نفس هذا المنحى فهناك من بنيت من ذلك فبعض الزوايا كانت في األساس رباطا، ولكن ليس كل ال
  .منذ البداية زاويةً ولم تقم على أساس أنها رباط

إن « تعريفا لمفهوم الزاوية بـالمغرب حيـث قـال    » منطقة القبائل«في كتابه  1847عام » دوماس«وقد ذكر 
الزاوية هي على الجملة مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة تحتوي عادة على مصلى، وغرفة لتالوة القرآن، ومدرسـة  

ضم غرفة ومراقد إليـواء الطلبـة وضـيوف الزاويـة     لتحفيظ القرآن، وتلقين علوم الدين وقواعد اللغة العربية، كما ت
  4»والحجاج والمسافرين ويلحق بها أيضا ضريح الولي الصالح ويكون هذا الولي في الغالب هو مؤسس الزاوية 

فالزوايا هي مؤسسة لها طابع ديني واجتماعي وتربوي و أحيانا سياسي، وتعتبـر مكانـا للعبـادة وتقـديم     
  .المساعدات والتعليم

 :وظـائف الـزوايا/ 2
إن الزاوية كأي مؤسسة في المجتمع قيامها في األساس ناتج لتغطية حاجات اجتماعية معينة هذه الحاجات التـي  

هـذه  و تتبلور في شكل وظائف ترى الزاوية أن عليها تأديتها اتجاه المجتمع عموما واألفراد المقبلين إليهـا خصوصـا   
 :الوظائف تتمثل فيما يلي

 :الدينية الوظيفة.أ 
بلورة الزوايا حياة دينية جماعية منظمة بإحكام «فقد   لزوايا من الوظائف المحورية لها تعد الوظيفة الدينية في ا

فلطالما كانت الزوايا أماكن سامية للروحانيات اإلسـالمية  ... ية الرامية إلى الخالص المستقبليوشكال من التقوى المنهج
 .5»و األخالقي في األوساط اإلسالميةي قوي من باب الحرص الدائم على السموقد ساهمت في إشاعة إحساس دين

 :الوظيفة االجتماعية  .ب 
فقد اضطلعت الزوايا الجزائرية مثال بدور «فمن المشهور عن الزوايا تبنيها للجانب االجتماعي بأساليب مختلفة  

فقد كان بعض المرابطين بمثابة بركة بالنسبة لقبيلتهم أو دوارهم في فترة كانت فيها السـاكنة  ...اجتماعي ال يستهان به 
عرضة لتعسف األقوياء اللذين سعت الزوايا إلى تلقينهم مبـادئ األخـالق   اإلسالمية لألرياف غير مسيرة كما ينبغي، و 

 . 6»...االجتماعية الضرورية القائمة على احترام الكبير وإكرام الغريب، وحب المساواة وغيرها
 :الوظائف التربوية والتعليمية  .ج 

ة بالتدريس، أو في مواردها فالزاوية مؤسسة تربوية تعليمية بال منازع سواء في هيكلتها التي تضم قاعات خاص
البشرية التي تضم طالب وشيوخ للتدريس أو حتى في برامجها التي تركز على حفظ الكتاب والسنة وعلـوم الشـريعة   

 .عموما
وتعد التربية الدينية والتوجه القرآني من أولى اهتمامات الزوايا في العملية التربوية وذلك بغرض عدل السلوك «

كما أنـه  ...األمر الذي سينعكس على تصرفهم اليومي ...نفوس المراهقين وتهذيبهم بالقيم القرآنية وتحقيق استقرار ...
في المجال التعليمي أيضا نجد أن التربية المدنية أخذت قسطا وافرا من التكوين في الزوايا فالطالب يسير علـى نظـام   

واعيد، وأداء الفرائض وتقديم الخدمات داخل الزاويـة  داخل الزاوية مضبوط جدا بجملة من القوانين كاحترام الوقت والم
 1»...وغرس قيم العمل التطوعي وغيرها

                                                             
  13،14،ص ص 2007،دار الغرب،وهران ، الجزائر الزوايا والصوفية والعزابة واالحتالل الفرنسي في، عبد العزيز الشهبي 4
  . 74، ص 1999،الجزائر ، 2، ط4،ترجمة محمد يحيان، دار الحكمة ،ج الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجزائرعلي مراد،  5
  . 75نفس المرجع ، ص 6
  .173، ص  مرجع سبق ذكرهأحمد مريوش ،1
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 :الوظيفة الجهادية  .د 
فقد كان للزوايا «إن استقالل الجزائر مدين للزوايا في هذا الصوب، فكثيرا ما كانت تتبنى ثورات ضد المستدمر 

كما كانت تقوم بتعبئتهم ...أصبحت ملجأ للفقراء والمضطهدين وظائف أساسية في هذا المجال أي مجال الجهاد منها أنها 
وتحفيزهم إيديولوجيا األمر الذي جعل منها باعثة للصبر واألمل، ومحركاً للعديد من التمردات والثورات وهـي بـذلك   

 . 2» حافظت على التراث والثقافة العربية اإلسالمية بالتحول إلى مراكز ثقافية ومعاهد علمية 
 . هت هذه الوظيفة بأخذ الجزائر الستقاللها وأصبح التركيز على الوظائف األخرى السابقة الذكر أعالهوقد انت

 :واقع الزوايا التواتية/ 3
وعلى أطرافها بإسهامها الديني وبعلمائها الذين داع صيتهم حتى خارج ) أدرار(تشتهر منطقة توات في مركزها 

واقعها المحلي وخصوصيتها التي تعطيها االستقاللية واالنفراد عن مختلـف الزوايـا   زوايا المنطقة لالوطن الجزائر، ول
 .خارج توات

والشيء الذي يالحظ أن أغلب زوايا المنطقة ظهرت ما بين القرنين السادس والثالث عشر هجري وهذا يعود إلى 
محمد بـن  «والشيخ » سليمان بن علي«استقرار مجموعة من العلماء بالمنطقة اللذين ساهموا في عمارتها ومنهم الشيخ 

 .3» عبد الكريم المغيلي
ففي توات نجد زخم هائل من الزوايا حتى تكاد تسمع لكل مجمع ضخم من السكنات زاوية خاصة به وتابعة له، 

  :ولكن هناك عدة أنماط من الزوايا متمايزة بعض الشيء عن بعضها نوجزها في التالي
 :4ي منطقة توات توجد ثالث أصناف هيف: أنواع الزوايا بمنطقة توات

 وهي عبارة عن مدارس أقيمت لتعليم الناس أمر دينهم واستقبال الطلبة من خارج المدينة والتكفـل  : الزوايا العلمية
 .بأولف» أحمد باي«بإيوائهم وإطعامهم ومثال ذلك مدرسة الشيخ 

  أبناء السبيل والعابرين للمنطقة حيث يوفر لهـم  وهي عبارة عن مباني أقيمت الستقبال الضيوف و: الزوايا الخيريـة
 .المأوى والمشرب والمأكل واألغطية، ويستطيع العابر أن يقيم فيها ما شاء من األوقات كزاوية موالي هيبة مثال

 وهي عبارة عن أماكن ألتباع الطـرق الصـوفية يجتمعـون فيهـا ويـرددون فيهـا أورادهـم        : الزوايا الصوفية
الطرق الصوفية غير مترسخة في المنطقة بشكل كبير، إذ حتى الذين ينتمون لها يقتصـر انتمـاءهم   وتعتبر ...وأذكارهم

 .على أداء الورد اليومي في الذكر

  :)بين الحضرية الزمنية وتقليدية الزاوية بتوات( الفعل االجتماعي:ثالثا
في منطلقاتهم  الفردانيون مثالإليهكما يسير (فاعليين االجتماعيينال سلوكاتعلى تجميعية  تقوم الظاهرة المجتمعية

لكون الفعل المنصب في المحتوى االجتماعي تكون له موجهات وآثار  تنبع مـن ذات هـذا األخيـر     ، وذلك)النظرية
ه القوالب قد تكون هذ، حيث الفعل االجتماعي ليخلق االنسجام العامهذا ج فيها مدإال أن لكل مجتمع قوالب ين ،)جتمعالم(

  .الخ...اعات اجتماعية معينةممرصعة بالقيم واألعراف االجتماعية أو الدين أو ج

                                                             
،الملتقى الوطني األول بعنوان دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرية منشورات » دور الزوايا اإلصالحي في تحضير ثورة التحرير« ،محمد مكحلي  2

  . 277، ص 2007وزارة المجاهدين الجزائر ، 
 24-23المذهب المالكي وجهود علماء المنطقة ترسيخه ونشرهأدرار يومي : مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية أدرار ، الملتقى الوطني األول بعنوان 3

  .2010جوان 
  .204، دون ذكر دار النشر، د ب،دت ،ص صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقةقدي عبد المجيد ، 4
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) أدرار(حدث عن واليـة تـوات   وعندما نت ،المحركة له من األساس وفهم المجتمع بذلك سيكون بفهم موجهاته
حتى ان بل و  ة،هاته األخيرمن مفردات  جاتهجل مخرعد ت سنتحدث فيه عن موجه الزاوية كمؤسسة دينية تربوية، حيث

كبير من الفعل بها لذا ال معنـى يفهـم للفعـل     اطر حيزعامة لكونها تؤال إليديولوجيتهاتابعة  لم تكن من مخرجاتها فهي
  .خارج فهم خطابات الزاوية

وقد (مجتمعيعني وجود رجال علم وفقهاء الدين الذين لهم تقدير كبير جدا من عامة ال األخيرةهاته وجود كما أن 
هو وجـود شـريحة عالمـة     مما يجعل الوضع الكائن )والمتواضعي التعليمخاصة من األميين حيان معينةفيه في أيغالى 

ك بـر سـبقية والت األ وإعطـاء هذا المقام باالحترام  ةهي التي تكرس عليحيث  التابعة لها شريحة المتبقيةالعالية المقام و
  .الخ....

 
 

الممارسة االعتقادية والعرفية فهي تلقائيا تخلق )  السلوك(كانت الزاوية تخلق الفعل االجتماعي  ه حتى واننكما أ
ساهم في بناء قناعات األفراد حول مجمل سلوكات المدنية ومن خالل بعض المالحظات التاليـة حـول طبيعـة    تا وكذ

  :خصائصهم كالتالي،وقد كانت في الوسط الحضري للمجتمع انعكاساتهاسنستشف المخرجات 
 .ذي صبغة دينية فكل قيمه هي بالضرورة ممزوجة بالجانب الديني مدني نسق قيمي لهم
 )البعد المعرفي( هرمهم القيمي قمةبالقيم النظرية إذ تشكل لديهم  ونيهتم 

 .هرمهم القيمي قاعدةالقيم الفنية بحيث تمثل  ونيهمل 
 .دائما في ممارستهم للقيمالتقليدي الفعل االجتماعي أميل للتمسك بهم 
موقف الحياد أو الوسط عندما ال يستطيعون نفي أهمية شيء ال يدخل ضمن القيم التقليدية أي يكون يؤيـد   ونيتخذ 

 .معطى عصري
 .هي قيمة الوالء للزاوية في سلوكهم أهم قيمة سائدة  

 .للتنشئة الوالدية دور في تكريس فكرة قداسة شيوخ الزوايا
 ).األسرة ، حجماستقرار األسرة(دور في توجه األبناء للزوايا لمؤسسة األسرة  
 فهو محـور حيـاة  يمثل الشيخ محور العملية التعليمية في الزاوية بل ويتعداها إلى مجاالت الطالب غير التعليمية  

 .عامالطالب بشكل 
لطالب الزاوية فصال بين الحياة المهنية والحياة التعليمية بحيث وجود إحداها يبعد األخرى وهم في الغالـب غيـر    

 ).متفروغون للعلم( فاعلون مهنيا ويبررون ذلك بعبارة 
 
 

                                                             
راسة ميدانية حاولنا فيها التعرف على منطلقات النسق القيمي لمخرجات الزاويةوهي نتائج د. 
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  :تبعا لها وهيتخلق خصائص حضريةهذه الخصائص 
البهو ،  ، وجودتقديم غرفة الضيف وعزلها (سيادة البعد النمطي التقليدي في هندسة المساكن وفي الجانب المعماري  

 .مع بداية تهشم هذه الخاصية بسبب ولوج سكان الشمال واستوطانهم في توات...) وجود زريبة الغنائم
وكـذا  ...حدائق، ملهى أطفـال (ذات البعد الترفيهي سواء تعلق األمر بساحات العمومية غياب الفضاء الفني والترفيهي 

 ).مثالزيارات ( أو شعبي إال ما كان ببعد ديني االحتفاليات
 ...).، االنسهارالتعامليخاصة في حاالت التزاوج ، عند الخصام(السلوكية التابعة للتراتبية الطبقية وجود التراتبية  
" محمد باي بلعـالم "فإذن إن المجتمع التواتي كما وصفه الشيخ سماحةالبساطة والتلقائية، ال:ـتميز الفعل االجتماعي ب 

جماعة محافظة على تقاليدها، حيث كان ألماكن العبادة ورجال الدين جانب هام مـن   هم«"فرج محمود فرج"على لسان 
التقديس واالحترام عندهم، وال يخلوا قصرا من قصورهم من جامع أو زاوية أو خـريج ألحـد األوليـاء، كمـا كـانوا      

 1»أنهم أهل تقـوى وصـالح  كما قد وصفهم ب...حريصين على االحتفال بالمناسبات الدينية وذكرى أوليائهم في كل عام 
 .2»إنهم قوم مسالمون ويحترمون رجال الدين«حيث قال  "جير هارد رولف"وهذا ما زكاه أيضا الرحالة األلماني 

من ذلك نجد أن مؤسسة الزاوية موجه فعلي يخلق التقليدية السلوكية هذه التقليدية تنعكس على المستوى الحضاري 
 ...).اتية، االعتقاديةالعمرانية، الممارس( بكل مجاالته 

  
  :ةــخاتم

إن المجتمع وفق نظرية النظم يركز على طبيعة المدخالت والعمليات التي تمر بها ثم يضطلع على المخرجـات  
ببعده الديني والقيمي المفـرز   المجتمع التواتي الذي يتميز من ذلك، ولتكون بذلك القراءة الشمولية له بكل خصوصياتها

  .محور الكيان التواتي" الزاوية"من طبيعة مؤسساته الفاعلة خاصة مؤسسة 
كما ال يخلو األمر من أن لكل مؤسسة خطاب خاص من شأنه أن يخلق نمط معين من الفعل الذي سـينعكس ال  

ة التي تكرس نمط الفعل التقليدي الـذي  محال على البعد الحضاري بالمجتمع، وهذا ما تم مالحظته من مخرجات الزاوي
  .نجده منعكسا ومصقوال في النسيج المعماري والعقدي والممارساتي للفرد التواتي

حيث يكـون بهاتـه الـذاكرة    الجماعية  ليس بعيد عن ذاكرته ومن تمة يمكن القول أن البعد الحضاري بالمجتمع
انتقـاءات  إلىتجعل األفراد على اثر ذلك منجـذبون  والتي لبشرية قواعد ضبط يخلقها المجتمع بأحد آلياته المؤسسية أو ا

هو ما تم توجيه األفراد اليه من طرف المؤسسات االجتماعية التي يعطيها الفـاعلون  لديهم بعينها يكون معيار تواجدها 
  .الشرعية التقبلية

                                                             
  . 66، ص 2005،ب ب، 2، دار هـومـة،جالرحلة العلية إلى منطقة تواتمحمد باي بلعالم،  1،2
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 مظاهر التغير االجتماعي لألسرة الجزائرية بالمدينة الصحراوية في ظل راهن التحضر

 عبد الرؤوف مشري
 بودن آمنة

 )الجزائر(  2جامعة قسنطينة 

  :الملخص
التـي  ظلت المدينة الصحراوية أو ما اصطلح عليها بمدن الجنوب في بالدنا منغلقة على ذاتها ردحا من الزمن بحكم العادات والتقاليد 

نشأ عليها المجتمع في تلك المدن و كذا األعراف التي تسيرها، غير أن تيار التطور في العالم المعاصر فرض واقعا جديـدا جعـل المدينـة    
الصحراوية تنفتح على غيرها دون شروط أو قيود، شأنها في ذلك شأن الدول المتأخرة وقد أدى هذا االنفتاح الالمشروط إلى حـدوث تحـول   

مغاير عما كانت عليه هذه المدن سابقا حيث بدأت تظهر مالمح التغيير في الطابع العمراني و البنية االجتماعية المرتبطـة أساسـا    اجتماعي
  .بمختلف العالقات و العادات وحتى المعتقدات 

ل مع مفهوم العصـرنة  فمسايرة المدينة الصحراوية لوتيرة التحضر جعلها تنتقل طواعية من ماض اجتماعي منغلق إلى حاضر يتفاع
التي أكسبت المجتمع نمطية مغايرة في الحياة تجلت في ظهور سلوكات وممارسات جديدة أحدثت نقلة نوعية في سمات المجتمع األصل الـذي  

ي يمكنه بأبسط سلوك اجتماع انتهاء أضحى يعاني من مظاهر صراع بين ما هو قديم متوارث وحديث يجب التأقلم معه بدأ بالطابع العمراني و
  .أن يحدث القطيعة مع ما هو متعارف عليه

وسنحاول من خالل هذه المداخلة التي نعتزم المشاركة بها في فعاليات مؤتمركم العلمي أن نبين مظاهر التغير االجتماعي الذي ساير 
وكيف أنها أسهمت في تغييـر مالمـح   عملية التحضر في المدينة الصحراوية، كما سنعمل على توضيح مختلف اآلثار الناجمة عن هذا التغير 

 .المدينة شكال ومضمونا
 الصحراوية،التحضر التغير االجتماعي،المدينة :الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Les villes de la Sahara sont soi-disant «villes du Sud» dans notre pays se sont renfermées pour une longue 

période de temps, en vertu des coutumes et traditions par lesquelles la communauté dans les villes s'est élevée, 
ainsi que les normes qui les régissent, mais la tendance du développement dans le monde contemporain à 
imposer une nouvelle réalité qui a poussé la ville de la Sahara à s'ouvrir au monde sans conditions ni restrictions, 
tout comme les pays en retard, cette ouverture inconditionnelle conduit à une transformation sociale différente de 
ce qu'était auparavant ces villes, où ont  commencé à apparaitre les caractéristiques du changement dans le 
caractère urbain et la structure sociale associée principalement à diverses relations et traditions et même aux 
croyances.  

Maintenir la ville du désert le rythme de l'urbanisation, l'a fait évoluer volontairement d'un passé social 
fermé a un présent qui interagit avec le concept de la modernité, qui a valu à la communauté un style de vie 
différent se manifestant dans l'émergence de nouveaux comportements et pratiques, qui ont provoqué un saut 
qualitatif dans les traits de la société d'origine qui est devenu la victime d'une souffrance de manifestations de 
conflit entre ce qui est ancien hérité et moderne à qui on doit s'habituer, en commençant  par le caractère urbain 
et se terminant avec le plus simple des comportements sociaux qui peuvent produire la rupture avec ce qui est 
coutumier. 

Nous allons essayer à travers cette intervention par laquelle nous avons l'intention de participer aux 
activités de votre conférence scientifique, pour démontrer les aspects  du changement social qui a accompagné le 
processus de l'urbanisation dans la ville de la Sahara, comme nous allons illustrer les différents effets de ce 
changement et comment il a contribué à modifier les caractéristiques de la ville en forme et au fond.  

نظرا لطبيعـة  ،اته وتقاليده دابع اما يميز المجتمع الصحراوي عامة أنه أكثر محافظة من غيره لكونه ظل متشبث :مقدمة
فما اعتاده الناس أن العيش في المدن الصحراوية يتسم بالصعوبة والمشقة بسـبب  ،البيئة التي تفرض نوعا من االنغالق 

كما أن عامل البعد وطول المسافة بينها وبين أقرب منطقة في الشمال يجعلهـا   ،عامل المناخ والطابع  العمراني المتميز
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عند المجتمعات التي تقطن في المدن الساحلية وكـذا   يفرد مجتمعه بخصائص قلما تتوافر في تصور الناس مكان منعزل
متيـازات فـي بعـض    ق اة بسلطاتها قد منحت تلك المناطوما زاد تلك المدن الصحراوية خصوصية أن الدول،الداخلية 

األنشطة تشجع من خاللها المواطن على الهجرة إليها والعمل في مؤسساتها واالستثمار في مختلف ثرواتهـا ،هـذا مـا    
  . أضفى على المدينة الصحراوية طابعا من عدم التجاوب مع سكانها والتأقلم مع بيئتها

 جعلـت المجتمـع يتنـوع    سـاحلي  شريطو )طوس(تل ،ة الجغرافية في الجزائر إلى صحراء إن انقسام الطبيع
مما أوجد نوعا من الفوارق من شأنها أن تصنف كل مجتمع بحسب المنطقة التي يحيا فيها وينتمـي  ،وطبائعه بسلوكاته 

مات ال يستطيع انكارها أو تجاهلها مهما انصهر فـي  ه الخلفية عادة ما تطبع الفرد بسالسوسيوثقافية ،فهذ إلى مرجعيتها
فهو وإن كان ابن البيئة الجديدة فال يمكنه أن ينسلخ عن ماضيه  وتربيتـه   ،داته وتقاليده اينتقل إليه ويتأثر بعأي مجتمع 

فكل امرئ مجبول على الدين بما أكسبته أصول تنشئته األولى  غير أن حاضر الناس اليوم تغير بشكل مفاجئ وكلـي  ،
حيث حدثت طفرة اجتماعية تهاوت فيها جميع  األعراف والقـيم  ،عما كانوا عليه في المنتصف األخير من القرن السابق 

 ،لكون المجتمعات العربية بما فيها المجتمع الجزائري قد انفتحت دونها عوالم افتراضية أزالت الحـواجز االجتماعيـة   
تمـع كـل   االتصال قد فرضت واقعا جديدا تجاوز معهـا المج  سبلوأزاحت الفوارق بين األفراد ألن طبيعة التواصل و

  .الحدود
ن معايشة ثورة المعلوماتية بات أمـرا  أل،ي الصحراء، المدينة أو البادية أحدا سواء أكان ف فتيار التغيير لم يستثن

محتوما لكونه غزى عقول الداني والقاصي من الناس الذين وجدوا في ظل هذا الواقع الجديد متنفسا لما كانوا يشـعرون  
 السلطوي،منه الفرد وهو يتقيد باألعراف االجتماعية بطابعها  الذي عانق على الذات به من ضيم وتقهقر بسبب االنغال

ولم يكن للمجتمع الصحراوي أن ينكفئ على نفسه وينغلق على ذاته نظرا لهذا الغـزو الفكـري والثقـافي المتسـارع     
فـتح مجبـرا علـى غيـره     حيث بدأ ظهرت بوادر التغيير في المجتمع الصحراوي الذي ان،والجارف لكل فرد وأسرة 

ما حدث لألسرة الجزائرية في المدن الصحراوية هو أشبه بذلك التحول ف،واكتسب سلوكات وعادات ال عهد لها من قبل 
  .الذي حدث لألسرة العربية حينما انفتحت على الغرب في مطلع القرن السابق

سـرة  المفـاهيم االجتماعيـة عنـد األ   غييـر  وقد جاء موضوع هذه المداخلة ليبين األسباب التي أسهمت فـي ت 
دراج عينات من دراسات ميدانية أجريـت  سيتم إ هذه، كمااة بمظاهر التغيير تأثر الفرد بوصفه النو الصحراوية، وكيف

 .ببعض المدن الصحراوية أظهرت تأثير التحضر على واقع األسرة خاصة والمدينة عامة

  ضبط المصطلحات
  :التغير االجتماعي

ذَِلك بَِأن اَهللا : ((الشيء عن حاله أي تحول وجعله غير ما كان عليه، لقوله تعالى ) تغير(كما جاء في لسان العرب  :لغة
يملع يعماَهللا س َأنهِم وا بِأنفُسوا مرغَيتَّى يلَى قَومٍ حا عهمةً َأنععما نرغَيم ك53:األنفال[ ))لَم ي[  

  .تغير أو التحول الذي يطرأ على أي جانب من جوانب المجتمع خالل فترة زمنية محددةهو ال :اصطالحا
ويعرف بأنه التحوالت التي تطرأ على بناء مجتمع خالل مدى زمني معين وبدرجات متفاوتة الشدة وقـد يطـال   

  ...، دين أسرة : أو قد ينحصر في نظام اجتماعي معين) الثورات(بناء المجتمع بأسره كما هو الحال في 
آدم (قد استخدم أول مرة وبصورة عرضية في كتابـات   )التغير االجتماعي(من المهم اإلشارة إلى أن مصطلح 

الذي نشر في القرن الثامن عشر، لكن لم ينتشر هذا المصطلح ويصبح واسـع  ) ثروة األمم(، وخاصة في كتابه )سميث
، والـذي كـان يـرى أن    1922عام ) التغير االجتماعي(كتابه  )أوجبرن(التداول إال بعد نشر عالم االجتماع األمريكي 
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التغير هو ظاهرة عامة ومستمرة ومتنوعة وال داعي لربطها بصفة معينة، ويعتبر مفهوم التغير االجتماعي متحررا من 
  .(1التقييم، وال يرتبط بصفات موجبة أو سالبة

  :اعيوقد أورد العديد من العلماء مفاهيم مختلفة للتغير االجتم
هو تلك العملية المستمرة والتي تستمر على فترات زمنية متعاقبة تم خاللها حدوث اختالفات : ((الدكتور حسن الخوليـ

  ))أو تعديالت معينة  في العالقات اإلنسانية أو المؤسسات أو  التنظيمات أ األدوار االجتماعية
في أنماط الحياة اإلنسانية والتغير طابع مميـز لجميـع   التغير االجتماعي تحوالت تحدث ": ((صمويل كوينج"كما عرفه 

  ))المجتمعات وهذه التحوالت ترجع لعدة عوامل إقليمية وخارجية
التغير االجتماعي كل تحول في البناء االجتماعي يالحظ في زمن معين وال يكون مؤقتـا  : ((بقوله" جي روشيه"ويعرفه 

  2)).وسريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع
  إلى أن التغير االجتماعي هو التحول الذي يطرأ على األدوار االجتماعية" جيرث وميلز"ويذهب كل من 

التي يقوم بها األفراد، وكل ما يطرأ على النظم االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي في مدة زمنية معينة، كما يتفـق   
كل تغير يطرأ على البناء االجتماعي في الكل والجـزء  مع هذا الطرح، حيث يرى أن التغير االجتماعي هو " جنزبرج"

وفي شكل النظام االجتماعي، ولذلك فإن األفراد يمارسون أدوارا اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خـالل  
 3حقبة من الزمن

  :المدينة الصحراوية
، ومدن ومدن، بـالتخفيف   وتجمع على مدائن ، بالهمزمدن بالمكان أقام به ، ومنه المدينة ، وهي فعيلة ،  :المدينة لغة

لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجـز جمعهـا    :بن بريأنه مفعلة من دنت أي ملكت ، قاال: ، وفيه قول آخر والتثقيل
  .4على مدن

. 5ثقافيـة  هي كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية و :اصطالحا المدينة
وبالرغم من كثرة العلماء المهتمين بتعريف المدينة إال أنهم لم يعطوا تعريفا واضحا لها ،ذلك أن ما ينطبق على مدينة ال 

عالم ، فمنهم من فسر المدن فـي ضـوء    ينطبق على أخرى ، ألنها عرفت باختصاصات متعددة حسب وجهة نظر كل
ثنائيات تتقابل بين المجتمع الريفي والحضري، ومنهم من فسرها في ضوء العوامل اإليكولوجية ومنهم من تناولها فـي  

  .ضوء القيم الثقافية
، بل هـي اتجـاه عقلـي    " روبرت بارك"فالمدينة ظاهرة اجتماعية، وهي ليست مجرد تجمعات من الناس برأي 

عة من العادات والتقاليد إلى جانب تلك االتجاهات والعواطف المتأصلة في هذه العادات والتي تنتقل عن طريق ومجمو
هذه التقاليد، وهي في النهاية مكان إقامة طبيعي لإلنسان المتمدن ،ولهذا السبب تعتبر منطقة ثقافية ، تتميـز بنمطهـا   

نة هي المكان الذي يحتوي على تجمعات هائلة من السكان كما تقام أن المدي": (( لويس ويرث"ويقول . الثقافي المتميز
فيه مراكز محددة تعمل على إشعاع األفكار والممارسات التي تنمي أسلوب ونمط الحياة الحضـرية الحديثـة داخـل    

                                                             
.18م، ص 2001، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، التغير االجتماعي أحمد زايد،  1  

2  Rocher, Guy, Le changement Social,Teon 3, Coll.Print.N.15 Paris.1970, p17.   
  .19، ص التغير االجتماعي: أحمد زايد 3
  .6/4160، )د، ت(، )د، ط(،دار المعارف، القاهرة ـ مصر، )مادة مدن(عبد اهللا علي الكبير وآخرون، : ، تحقيقلسان العربابن منظور،  4
  .م2006مارس  12، 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5
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رض، المركز الذي تنتشر فيه تأثيرات الحياة الحضرية إلى أقصى جهـة فـي األ  : (( ، وكذلك كما قال هي 6))المدينة
مـوطن أكثـر اتسـاعا وكثافـة ألفـراد متغـايرين       : (( وهي )) وفيها أيضا ينفذ القانون الذي يطبق على كل الناس

  7))اجتماعيا
عبارة عن وحدة اجتماعية حضرية، محدودة المساحة والنطاق مقسـمة  : ((بقوله هي" مصطفى الخشاب"يعرفها 

يها نسبة المشتغلين بالزراعة، وتتنوع فيـه الخـدمات والوظـائف    إداريا ويقوم نشاطها على الصناعة والتجارة، ويقل ف
والمؤسسات وتمتاز بكثافتها السكانية وسهولة المواصالت بها، وبتخطيط مرافقها ومبانيهـا، وتتميـز فيهـا األوضـاع     

  8))والمراكز االجتماعية الطبقية
كن استقراء تاريخها من مجموعـة التراكمـات   حقيقة تراكمية في المكان والزمان،ويم((المدينة بأنها " ممفورد"عرف -

التاريخية، واألخذ بالمبدأ التاريخي الذي يقول أن المدينة تاريخ قديم ، وأن التعرف عليهـا يـتم مـن خـالل الشـواهد      
  .))العمرانية القديمة، وبالتالي فإن الحكم عليها من هذا المنطلق غير مقبول

ف المدينة من خالل التركيز على جانب واحد أو بعد واحد، فنجد أن ونستنتج من خالل ما سبق أنه ال يمكن تعري
في تحديد معنى ومفهوم المدينة، حيث استندا في " سوروكينوزيمرمان"أهم محاولة في هذا الصدد كانت محاولة كل من 

ان، تجـانس السـكان،   البيئة، المهنة، حجم المجتمع، كثافة السـك : تعريفهما على ثمانية معايير تتشكل منها المدينة وهي
ومهما اختلفت التعاريف وتنوعت المداخيل المنهجية فـي تعريـف    9التنوع والتدرج، الحراك االجتماعي، ونسق التفاعل

المدينة وتحديد خصائصها، إال أنها في األخير عبارة عن تجمع حضري، يضم مجموعة كبيـرة مـن السـكان غيـر     
متجانسين ويتميز هذا التجمع بالتخطيط البارز في توزيع المرافق والخدمات وبسهولة المواصالت وبالتخصص الوظيفي 

  . غيرها من خصائص الحياة في المدينةو
اختلف العلماء في تحديد مفهوم للصحراء،فهناك من يرى أنها منطقة ال تسقط فيها األمطار  : مفهوم المدينة الصحراوية

سم سنويا، وهناك من يعتبر أن نوع التربة وأصناف النباتات أساس لتحديد المنطقة وتصنيفها وهناك مـن   25أكثر من 
النوعين حين يرى أن الصحراء هي كل منطقة قليلة النبات بسبب قلة األمطـار وجفـاف التربـة، ومعظـم     يجمع بين 

  األراضي الصحراوية تمتد بجوار مدار السرطان شماال مدار الجدي جنوبا وتخضع للضغط المرتفع، 
كامال على أنها تلك بوصفه مصطلحا مت للمدينة الصحراويةومن خالل ما سبقت االشارة إليه يمكن تحديد مفهوم 

التجمعات العمرانية التي تقطنها كثافة سكانية معتبرة تجمعهم روابط مشتركة عادة ما يتسم بها المجتمع الحضري ،وتقع 
ضمن حيز جغرافي ينأى بها عن البيئة الصحراوية القاحلة نظرا لما استحدث فيها من تغييرات جعلتها مواكبة لتطلعـات  

  .المجتمع المتحضر
  :التحضر مفهوم

ازدهـر،  : تحضر المكـان . سكن المدينة واستقر فيها وتخلّق بأخالق أهلها وعاداتهم: تحضر البدوي أو الريفي((  :لغة
  10))عمر بالسكّان

                                                             
م ، 2000، )د، ط( ، دار المعرفة الجامعية، القـاهرة ـ مصـر،    )تطبيقيةاتجاهات نظرية وبحوث (التنمية و العشوائيات الحضرية ، محمد عباس إبراهيم 6

  .22ص
  .30م، ص 2008، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ـ مصر، الطبعة األولى، )دراسة في االنثربولوجيا الحضرية(المدن الجديدة  ،مصطفى عمر حمادة 7
  .112م، ص 1982المصرية، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، ، مكتبة األنجلو الجتماع الحضريا ،مصطفى الخشاب 8
  .34المرجع نفسه، ص  9

  .1/512م، 2008 -1429، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر، الطبعة األولى، )مادة غير( معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عمر وآخرون،  10
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ويقصد به تلك العملية التي تتم بها زيادة سكان المدن عن طريق تغير الحياة في الريف من حياة ريفية إلـى   :اصطالحا
طريق هجرة القرويين للمدن المجاورة، بما في ذلك التغيرات التي تحدث لطابع وعادات وطـرق   حياة حضرية أو عن

  11.معيشة سكان الريف حتى يتكيفوا للمعيشة في المدن
وهناك تعريف آخر يشير إلى أن عملية التحضر تعني تمركز السكان في المدن هذا ما يؤدي إلى تغير اجتماعي 

  12.ة في العالقات التي تصبح ثانوية بعدما كانت أولية في القريةوثقافي وتدعيم الروح الفردي
إلى أن التحضر هو بمثابة عملية في حين يعتبر الحضرية الحالة أو الظـروف القائمـة   " أجون بيرجل" ويذهب 

  .بمعنى أن التحضر هو الجانب الدينامي المتحرك في حين أن الحضرية هي الجانب الثابت والمستقر
" تـزدال "مغرافيون على أنه عملية التمركز السكاني وهذه العملية تتخذ طريقتين أساسيتين كما يـرى  ويعرفه الدي

تتمثل األولى في تعدد مراكز التجمع أي نمو مراكز حضرية متعددة في حين أن الطريقة الثانية التـي تتخـذها عمليـة    
سكان في قرية من القرى جدير بأن يحولهـا إلـى   بمعنى زيادة حجم ال: التحضر تتمثل في نمو التمركز السكاني الفردي

  .مدينة
إن التحضر عملية تغير كمي وكيفي معا تؤدي إلى تحوالت : ((تعريفا للتحضر قال فيه" جيرالد بيريز"ولقد ذكر 

كما يرى أن فهـم تلـك العمليـة يسـتدعي     ) المدن والبلدان(كثيرة في خصائص وسمات ووظائف المجتمعات المحلية 
  13.))المقارنات المختلفة أو بين المراكز الحضرية المختلفة في البلد الواحدضرورة عقد 

أنه مجموعة من النظم االجتماعية واالتجاهات التي تتواجد عندما يتعايش ((التحضر قائال " لويس ويرث"ويعرف 
  .)) األفراد بصفة دائمة في جماعات كبيرة الحجم كثيفة السكان ومتميزة مهنيا

تضرب مظاهر الحضرية والتمدن بجذورها في صحرائنا الشاسـعة  :  ع التقليدي للمدينة الصحراويةخصائص المجتم
قرون ما يعرف بالقصور الصحراوية أو مجتمع القصور،مجتمع كانت له ثقافته الفريـدة   10حيث ظهر منذ ما يتجاوز 

ث أساسا لقيامها تمثلت في الطين، الماء، وقد اتخذت هذه القصور من عناصر ثال وتقاليده األصيلة التي ميزته عما سواه
، باإلضافة إلى ارتباط نشأتها بطرق تجارة القوافل التي لعبت دور المورد االقتصـادي  (14)الضريح أو الزاوية(المقدس 

لهذه المدن، وكذلك االعتماد على إنتاج التمور وبعض المنتجات المحلية، أما عن خصائص مجتمع هذه المـدن فـيمكن   
  :على النحو اآلتي إيجازها

  :الخصائص االجتماعية
أي تماسك أفراد المجتمع إذ يرتبط األفراد أو الجماعات مع بعضهم البعض ارتباطا وثيقـا علـى    :التماسك االجتماعي

الرغم من التوزيع المكاني المتباعد حيث نجد مثال قبيلة واحدة تنقسم إلى وحدات قرابية تختلف مواقعها الجغرافية لكـن  
  .ال يؤثر على وحدتها حيث توجد عالقات وثيقة بين تلك الوحدات على الرغم من اختالف مواقعهاهذا 

إلى تأكيد أهمية هذا الشعور الفاعل في تشكيل المجتمع التقليدي المبنـي علـى   " دالف لينتون"ذهب  :الشعور باالنتماء
زمر تسكن مكانا محدودا تشعر بالوحدة واالنتماء أن هذا المجتمع في أبسط أشكاله له مجموعة من ال: ((أساس قبلي يقول

                                                             
  .23م، ص 1981، )د، ط(ة، بيروت ـ لبنان، ، دار النهضة العربيمجتمع المدينةعبد المنعم شوقي،  11
خضر زكريا، مكتبة األهالي، دمشق ـ سوريا، الطبعـة   : تحرير ،)التحضر وواقع المدن العربية(، دراسات في المجتمع العربي المعاصر محمد بومخلوف 12

  .83م، ص 1999األولى، 
  .13م، ص 2003، )د، ط(االسكندرية ـ مصر، ، دار الوفاء، علم االجتماع الحضريعبد الرؤوف الضبع،  13
 128، ص 2010، مجلة العلم اإلنسانية، العدد األول، ديسمبر من القصر الصحراوي إلى المدينة الحديثة: خليفة عبد القادر 14
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نظرا ألوجه الشبه العديدة في ثقافتهم واالتصاالت الودية والمصالح المشتركة وهذه الوحدة المشار إليهـا ليسـت شـيئا    
  15))جامدا بل مشاعر قوية تكن مانعا ألي تغيير طارئ مكونة نسقا من العالقات االجتماعية

بة تلعب دورا هاما في حياة المجتمع التقليدي، لما لها من أهمية اجتماعية وتأثيرها عظـيم علـى   القرا :عالقات القرابة
) من داخل أو خـارج الجماعـة  (المجتمع بل ضروري، حيث يلزم المجتمع األصدقاء واألعداء ويعرف من أين يتزوج 

  .فالقرابة وسيلة اجتماعية يتم بواسطتها تحديد العالقات االجتماعية
تلعب هذه العالقات دورا هاما في بناء المجتمع التقليدي والتي تبحث عن التقارب الفيزيقـي للمسـاكن    :الجيرة عالقات

وضيق المجال الجغرافي وبروز عالقات النسب المبنية على الثقة، وهناك الجوار المكاني والجوار الشخصي ذو الصيغة 
انس يسمح بوجود روابط اجتماعية أولية تمتاز بإحسـاس قـوي   االجتماعية، والجيرة في المجتمع التقليدي يصاحبها تج

بالشعور الذاتي ،والعالقات تتباين حسب طبيعة الروابط بين الوحدات القرابية أو الجماعة المتجاورة ،وتؤثر هذه الروابط 
  .على عالقات الجوار من حيث أوجه التعاون والمشاركة في مناشط الحياة االجتماعية واالقتصادية

قدرة أفراد هذا المجتمع على حل النزاعات والخصومات إلى ما هو متعارف عليه ومتوارث منذ القـدم   :سيادة العـرف 
واالعتماد على الحل الودي بالرجوع إلى كبار السن ووالة األمور، وغياب الضبط االجتماعي نظرا لالفتقار إلى سـلطة  

مشاكلهم، فالمعـايير أو القـوانين السـلوكية     المركزية لمواجهة مركزية، واعتماد المجهود الفردي دون انتظار السلطة
وعالقة الوالء القوية حيث هناك أفراد قالئل يعترف بزعامتهم، فال يمكن عمل شيء دون استشارتهم وضرورة احتـرام  

 .حكمهم الذاتي
  :الخصائص الثقافية

ن االستجابة بقصد تحقيق التماسك بين األفراد، في كل مجتمع يوجد نسق من المجتمعات التي تلقى نوعا م :سيادة القـيم 
بل يمكن لها تحقيق التجانس إذ أنها ملتقى السلوك ووسيلة من وسائل تنظيمه وتحقيق الضبط االجتماعي واالمتثال للقـيم  

  .التي تكون منذ الطفولة من خالل التنشئة االجتماعية
ويلعب دورا هاما في المجتمع التقليدي ويمتد تأثيره إلـى الحيـاة   يعتبر من أهم النظم لتحقيق الضبط االجتماعي  :الدين

االجتماعية واألخالقية واالقتصادية حيث يتميز أفراد هذا المجتمع بإيمانهم العميق بالقضاء والقـدر وانصـياعهم التـام    
  .وتطبيقها في الحياة اليومية
جذور في التاريخ سواء كان ماديا أو معنويا والتقاليد هـي  التقاليد هو كل شيء موروث وله  : انتشار العادات والتقاليد

المحافظة على طبيعة القيم الثقافية والمادية والتقاليد هي نزعة إلى الحفاظ على المكاسب الماضية واالعتماد علـى مـا   
  .خلفه األقدمون وباسمها يبقى على كثير من النظم والعادات 

بالتنوع في اقتصاده نظرا للبيئة الطبيعية والعادات والقيم التـي تلعـب دورا    يمتاز هذا المجتمع :الخصائص االقتصادية
هاما في توجيه النشاط االقتصادي ،ومن هنا يمكن أن ندرك التنوع الكبير في هذه النظم االقتصـادية المتطـورة التـي    

وهذه القيم تعتمـد أساسـا   وصلت إلى هذه المجتمعات بفعل تطور وسائل االتصال والتبادل مع المجتمعات المتحضرة، 
  :على ما يلي

  ـ الصناعات الحرفية وتربية الحيوانات
  .ـ الرعي وهي الحرفة السائدة في تلك المجتمعات وأهم رزق ألفرادها

ـ الزراعة نظرا لتميز هذه المناطق بالمساحات القاحلة فإن الزراعة في غالبيتها ال تعد مصدرا هامـا للـرزق نظـرا    
  .لتي تسمح بنجاح العمليةللظروف الجغرافية ا

                                                             
  .20، ص 1990، )د، ط(، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ـ مصر، التغيير والتنمية في المجتمع الصحراويفاروق مصطفى اسماعيل،  15
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ـ التجارة نظرا لحاجتهم اليومية إلى السلع انتشرت التجارة لكنها محدودة مقصورة على تجارة المواشي أو البقالة مـن  
  .أجل جلب متطلبات من مواد غذائية واستهالكية

 -نموذجا تقرت-: مظاهر التحضر وأثارها على المدينة الصحراوية
تؤثر البيئة الصحراوية في سكانها من حيث الوظائف المالئمة : بالمدينة الصحراوية في ظل التحضرالحياة االجتماعية 

وغيرها إضافة إلى عملهم في النقل البـري عـن    …لها ولمواردها كالرعي، واستخراج األلبان ونسج الصوف وغزله 
الحياة  العولمة التي فرضت مظاهر طريق القوافل من الجمال، لكن مستجدات العصر الحديث وما تمخضت عنه ظاهرة

الحديثة بما تتضمنه من وسائل تقنية كمظاهر للتحضر على حياة أهل الصحراء فـتح لهـم مجـاالت واسـعة للتعلـيم      
واالنخراط في مختلف الوظائف ، وقد تخلى كثيرون منهم عن تربية المواشي واإلبـل، ، فقـد اسـتخدموا السـيارات     

وسائل االتصال الحديثة حياتهم، فاستخدموا اإلذاعة والمسـجلة، والفيـديو والتلفزيـون،    ودخلت ، والشاحنات بدل اإلبل
والهاتف ، كما استخدموا السيارات المخصصة للمناطق الوعرة ليجوبوا بها الصحاري ، واستفادوا من تقنيات سـريعة  

ء والدين يلقبون عادة بالبدو بقيت بطيئـة  التغير في المعلومات واألجهزة والبرامج، إال أن القيم السائدة لدى أهل الصحرا
واإلنجاب، والمرأة سائدة ومسيطرة ، فالمسؤولية الجماعية لألسرة  التغير، كما بقيت العادات االجتماعية المتعلقة باألسرة

يدة تجنبـاً  و القبيلة، وما يرافقها من عادات كعادة الثأر مثال قد تؤدي إلى انتقال األسرة أو العشيرة كلها إلى ضواحي بع
للثأر بسبب شيوع المسؤولية الجماعية، لكن تلك العادات أخذت تتراجع إلى حد كبير بتأثيرات التقدم التقني، وأخذت تحل 
محلها عادات جديدة، نتيجة استخدام التقنيات واآلالت، وانتظام أعداد متزايدة من البدو في أطـر منتظمـة فـي نطـاق     

الذي أصبح يستخدم السيارة، والمذياع، والتلفاز، والهاتف، ال يزال الصراع لديه قائماً  الوظائف الحكومية، إال أن البدوي
بين قيمه، وعاداته، وتقاليده، وتراثه، وماضيه، واعتزازه بذلك كله، وبين القيم الحديثة التـي بـرزت نتيجـة دخـول     

مع الوسائل المادية التي جلبتهـا الحضـارة   كان من السهل التعامل ن المجتمعات البدوية عصر التقنيات اإللكترونية، وإ
الحديثة، واستعمالها ؛ فمن الصعوبة تبني ما يرافق هذه الوسائل من قيم وثقافة غريبة وطارئة علـى العقليـة البدويـة    

  16.النمطية

ينة في والتي تعد أهم مد "تقرت"في دراسة ميدانية أجريت بمدينة  : أثر التحضر على مورفولوجية المدينة الصحراوية
كما وتوفر نموذجا متكامال لتحليل المجال االجتماعي، ولتفسير العالقات االجتماعية والمجاليـة الجديـدة   " واد ريغ"إقليم 

الناتجة عن التحضر والعولمة، والوضع االقتصادي الجديد المرتبط باستغالل النفط، هذا األخير الـذي اسـتقطب أبنـاء    
ع ولألشغال الكبرى المتنوعة، إذ تلتقي هذه التحوالت الخارجيـة مـع الحركيـة    المنطقة وأعطى حركية جديدة للمجتم

الداخلية للمجتمع المرتكزة على ثقافة المجتمع الصحراوي، فتأقلم السكان مع مقتضيات االقتصاد العام وأفـول األشـكال   
ومنطق الدولة المتسم بالعصـرنة ،   التقليدية لالقتصاد الصحراوي، كما وبرزت أشكال التأقلم الذكي بين منطقها الهوياتي

كما وقد ساهم الرحل في تجديد سكان الواحات والمدن الصحراوية، و بعد استرجاع السيادة الوطنيـة كـان التحضـر    
والتمدن شامل ونهائي وبنسبة كبيرة على هامش المدن ثم داخلها واالندماج في النشاطات الجديدة والمصـادر الجديـدة   

 .للدخل
نموذجا معماريا إسالميا يتكون من أنسجة عمرانية مهيكلة بمجموعة تجهيزات مركزية عامة  تقرتوتمثل مدينة 
المنفتح على ساحة السوق الرئيسية وحوانيت الصناعة التقليديـة لتتفـرع الـى الشـوارع     " الجامع" تنطلق من المسجد 

                                                             
16 www.upes.org 
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شريان الحياة االجتماعيـة العامـة إذ تشـكل    الرئيسية المغطاة المنطلقة من المركز الى األطراف وتمثل هذه الفضاءات 
  17.مجال العبور وااللتقاء للسكان والوافدين

أن المورفولوجية المجالية للمدينة الصحراوية تشكلت بانضمام عدة أنسجة تتماثل مع أربعة فتـرات   إلىوإضافة 
تعرف بالمدينة، األحيـاء العشـوائية    االستعمارية والتي اإلضافاتتاريخية للعمران، القصور والتي تشكل نواة المدينة، 

التي ضمت تثبيت البدو الرحل وأحياء التعمير المبرمج في إطار البرامج السكنية الفردية والجماعية، وإن مسار تـدهور  
أصـبح المسـكن    إذاألنسجة التقليدية حتمية لتوسع األنشطة الجديدة التي فرضها الواقع االجتماعي واالقتصادي الجديد، 

  18.دي تبعا لذلك يمثل نسبة ضئيلةالتقلي

شهدت القصور تدهورا كبيرا وتحوال عميقا حيث نالحـظ أن معظـم السـكان    : أهم التحوالت المورفولوجية للمدينة
استفادوا من سكنات جديدة في أحياء مختلفة لكن العائالت التي استفادت من السكن لم تتحول في مجملها بـل احتفظـت   

بكرائها الستعماالت مختلفة،فالتحضر والتطور العمراني فـي   تم القيام أفرادها أو بقي فيها بعض بسكناتها القديمة والتي
الصحراء فرض على السكان استراتيجيات سكنية جديدة شجعتها السياسة العمومية وساهم في بناء هويـات اجتماعيـة   

 .جديدة
طابع عصري تبرز الثروة والمضاربة العقارية تحتوي فيالت راقية وسكنات ذات  المدينة اليوم تضم أحياء راقية

 المؤدية لظهور أحياء متمايزة اجتماعيا وعمرانيا ،

  -نموذجا األغواط–الصحراوية  التغير االجتماعي لألسرة في المدينة
 :خصائص األسرة الجزائرية

القائد المنظم ألمورهـا وهـي   العائلة الجزائرية أبوية أي أن األب أو الجد هو  :الخصائص البنيوية لألسرة الجزائرية
أن : خاصيتين أخرين همـا "مصطفى بوتفنوشت"أي أن النسب فيها للذكور واالنتماء أبوي، وقد رأى -أغنوصية–أيضا 

العائلة الجزائرية ال منقسمة وموسعة، وتعني األولى أن األب له مهمة ومسؤولية على الممتلكات ويغادر أبناؤه وبناتـه  
أن األسـرة  " بوتفنوشـت "عني الثانية أن األسرة هي تجمع لعدد من األسر النووية، كمـا يـرى   المنزل بعد الزواج، وت

  19.الموسعة بدأت تترك مكانها لألسرة النووية نتيجة مختلف التغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري
مستمرة تبدأ من الوالدة وتستمر تصطلح األسرة الجزائرية بمهمة التنشئة االجتماعية وهي عملية  :الخصائص الوظيفية

مدى الحياة، ينشأ الطفل الجزائري على فعل الخير وحب األخرين ومساعدة المحتاجين ويربى الذكور علـى الرجولـة   
والسلطة والمسؤولية واإلناث على الحياء والحب والعطف وتبدل األسرة جهدا لتنشئة الطفل تنشـئة اجتماعيـة سـليمة    

ة مجتمعه وتحكم العالقات األسرية ضوابط عديدة، فالصغير مطالب باحترام الكبيـر وطاعتـه   تحترم قيم وعادات وثقاف
تقوم العالقة بين الزوجين من جهة وبين األولياء وأطفالهم من جهة ثانية على االحتـرام  . وهو مطالب بالرفق بالصغير

  .المتبادل والتكامل والتآزر وتقسيم األدوار في التربية والتسيير األسري

التغير االجتماعي خاصية تتميز بها الحياة االجتماعية لبقائهـا ونموهـا وعـن     :التغير االجتماعي في العائلة الجزائرية
طريقة تواجه الجماعات متطلبات أفرادها، التغير يمس كل شيء األفـراد العـادات، التقاليـد األعـراف االتجاهـات      
                                                             
17 fateh yhssan, constuire avec les peuple histoired’ un village, egypte ed.paris.1985,p 122. 

  .2010،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد األول ، ورقلة،من القصر الصحراوي الى المدينة الحديثة ،خليفة عبد القادر 18
، 1984، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر، )التطور والخصائص الحديثة(العائلـة الجزائريـة  ،أحمد دمري ، رجمةت، بوتفنوشت مصطفى 19

  .39ص 





342015  
 

109 

لحضاري يبدأ في التغير بسبب وجود تحول فـي أعماقـه لتجديـد    وااليديولوجيا يصل المجتمع إلى درجة من التجمع ا
األنساق وتأسيس نظم جديدة فتبدو حركية المجتمع وتغير ظواهره خاصة فيما يتعلق بالنمو الحضري أو التغير العمراني 

: أنهـا  العائلة الجزائريـة علـى  " بوتفنوشت"واألسرة الجزائرية عاشت التغير حيث يعرف . المصاحب للتغير السكاني
المؤسسة األساسية التي تشمل رجال أو عددا من الرجال يعيشون زواجيا مع امرأة أو عدد من النساء ومعهم الخلـف  «

المجتمع المنزلي المسمى عائلة مكونة من أقرب األقارب المشكلون للكيـان  «كما يعرفها أيضا » األحياء وأقارب أخرين
  20»لتزام متبادلة تبعية ومساعدةاالجتماعي واالقتصادي المؤسس على عالقات ا

الصحراء الجزائرية اليـوم هـي حضـرية     :التغير االجتماعي لألسرة في المدينة الصحراوية في ظل راهن التحضر
بالدرجة األولى من خالل ما عرفه الجنوب من حركية عمرانية وتحوالت اجتماعية، و لقد عرفت العائلـة الصـحراوية   

فرضتها الحياة المعاصرة في إطار ما يعرف بالعولمة والتحضر والتي أثرت علـى مختلـف    التقليدية تبعا لذلك تغيرات
مظاهرها االجتماعية، وهي تعد بمثابة عوامل دخيلة على المجتمع، إذ أن هناك نموذج للتربية في األسرة الحديثة يختلف 

ولمة، إذ أصبح الزوجان يهتمان برعايـة  عن نظيره في األسرة التقليدية من باب مسايرة التحضر والتطور في إطار الع
األوالد عن طريق إشرافهما مباشرة على تربيتهم دون المشاركة الجماعية لألقارب، وهذا ليـل علـى ضـعف نسـقها     
القرابي، فأصبح كل فرد من أفرادها يتمتع بالحرية ويشارك في اتخاذ القرارات، إضافة الى عم التفرقة بـين الجنسـين   

  21وح الديمقراطية األسريةوانتهاج اآلباء ر
حول أهمية الوعي األسري في ظل المكتسبات الحضـرية والتـي    "األغواط" في دراسة ميدانية أجريت بمدينةو

عكست في جانب منها واقع األسرة الصحراوية في ظل راهن التحضر والتي توصلت الى أن مدينة األغـواط والتـي   
، ولقد اشتهرت منذ تأسيسـها بموقعهـا االسـتراتيجي    2كلم 400تتربع مركز الوالية لوحدها على مساحة تقدر بحوالي 

حيث أصبحت والية بـدأت تعـرف نمـوا     1974اطاتها الحرفية المتنوعة التي تعرفها المدن الجنوبية ، ومنذ سنة ونش
الواحد، أما نسـبة   2ساكنا في الكلم 15.53حضاريا وعمرانيا واقتصاديا جد متزايدا، فالكثافة السكانية بها تقدر بحوالي 

حضرية خاصة وأن النشاط الصناعي قد دعـم هـذه المكتسـبات    ونتيجة تنامي المكتسبات ال%. 58التحضر بها فتفوق 
بحكم قربها من حقل حاسي الرمل الخاص بصناعة وإنتاج المواد النفطية جعلها منطقـة جـذب السـكان واسـتقرارهم     

  .بالمدينة مما يعزز النمو السكاني بها
سسات المجتمـع ونظمـه مـن    مل التغير ألسر هذه المنطقة أنها تأثرت بكل ما طرأ على مؤاولعل من أهم عو

تحوالت، وكذا مظاهر التحضر كالتغير في النشاط الصناعي، والعمراني، واالجتمـاعي، والمسـتجدات التكنولوجيـة،    
واالقتصادية، والفنية التي يصحبها التغير الثقافي واالجتماعي والسلوكي لألفراد والجماعات ، ما أدى الى ضـعف دور  

ها وأساليب حياتها، فضعف النسق القرابي والتفاعل االجتماعي بين أعضاء األسرة أثـر  األسرة المعهود في بعض وظائف
سلبا على مكانتها ودورها في الحياة االجتماعية، فالالتجانس والتباين في االتجاهات والتصورات وضـعف العالقـات و   

قة واضحة على البناء االجتمـاعي،  المعياري هي أهم المشاكل التي أثرت بطري اإلجماعالروابط األولية بل حتى ضعف 
بحيث عبر المبحوثون أن األسرة اليوم تعيش وضعا سيئا في العالقات والبناء األسري نتيجة انخفاض الوعي األسـري  
والذي يعتبره البعض ضعيف جدا، وكذا تالشي للقيم الحقيقية التي يبني عليها النسق األسري التي ترى تـدهورا للقـيم   

 . اتوالمبادئ والتصور

                                                             
  .42المرجع نفسه، ص  20
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كما عبر المبحوثون أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية وانتشار وسائل اإلعالم الجديد وظروف العمل وضيق 
الوقت لاللتقاء والتواصل بين أعضاء األسرة هي أهم  والعوامل التي تعيق العملية االتصالية وإعطاء، فعالية أكثر للحياة 

 22.ضعفت بذلك جودة العالقات األسريةاألسرية مما انعكس ذلك على حياة األسرة و

  :نتائج الدراسة 
   ما يؤكد حقيقة تغير المجتمع في المدينة الصحراوية أنه أي المجتمع قد أصبح يعاني من الظواهر االجتماعية نفسـها

التي تواجهها المجتمعات األخرى غير الصحراوية وذلك بتغير الطابع العمراني أوال واجتياح المرأة لعـالم الشـغل   
كم في القرار وانفرد كل فرد بشؤونه، يتصرف فيها كيف مـا  وانفراط عقد العائلة الكبيرة حيث تضاءلت سلطة التح

  . بدا له
      انفتاح المجتمع الصحراوي في المدن الكبرى على عوالم افتراضية وأخرى ظهـرت بفعـل االحتكـاك والمخالطـة

نحـو   وأهمها العودة من الهجرة هذا النوع من التعايش مع الواقع الجديد أحدث تغييرا كبيرا في النظرة االجتماعيـة 
حيـث  ،مختلف العالقات سواء تلك التي ارتبطت بالمحيط األسري أو تلكالتي لها تـأثير فـي مقومـات المجتمـع     

انحصرت تدريجيا سلطة العادات والتقاليد وقل االلتفات إلى ما يقتضيه الوازع الديني، ويظهر هـذا التبـاين الـذي    
  . اليوم بما كان عليه قبيل االستقالل يكشف عن نسبة التغير حينما نقارن واقع المجتمع الصحراوي

   ليست المثالية هي التي كانت تطبع حياة األفراد في المجتمع الصحراوي وإنما مقياس التغير يراع بالنظر إلى التـأقلم
مع مستحدثات العصر ،فالتطور فرض نفسه واستجاب له المجتمع الصحراوي ألن البيئة الجغرافية قد توفر ما يلغي 

يجعلها طوع راهن الحداثة فعوامل التنمية االقتصادية ومظاهر التجديد الثقافي منحت للمجتمع في تلك خصوصيتها و
المناطق رؤية مغايرة للواقع عما كان عليه الوضع في سنوات خلت فالمطالبة بكماليات الحيـاة العصـرية أضـحى    

  . ادة من مزاياها وخدماتهاالشغل الشاغل لكل فرد في المدن الصحراوية يسعى للحصول عليها واالستف
       مواكبة المجتمع الصحراوي لمقتضيات التحضر مرتبطة بأساليب التواصل المعاصـرة التـي غـزت كـل بيـت

واستحوذت على رغبة كل فرد ،فمثل هذه الوسائط أتاحت لجميع الناس فضاء جديد ومتغير إلنشاء عالقات أخـرى  
قات الجديدة أصبحت تهدد مستقبل االرتبـاط األسـري وكـذا    بعيدة عن حاضرة المحيط األسري ،بل إن هذه العال

التواصل ضمن حيز دائرة المجتمع المتآلف بفعل ترسانة العادات والتقاليد التي بدأت تفقد سيطرتها في ظـل تنـامي   
المجتمع البديل الذي تنشئ عالقاته العوالم االفتراضية ،وهذا ما لم يحجب عن أفراد المجتمع الصحراوي بوصـفهم  
يحيون في هذه البيئات االفتراضية شأنهم في ذلك شأن بقية المجتمعات ،فإن كانوا قد عايشوا التهمـيش واإلقصـاء   
سابقا نظرا ألسباب وعوامل  مختلفة فما أطلعتهم عليه وسائل التحضر والتقنية المعاصـرة فـي التواصـل دفعهـم     

  .لالنفتاح والتحرر من معوقات التقدم والتطور
 ة المدينة الصحراوية بعامل التحضر حتمية أملتها مقومات الحداثة، ورغبة األسرة في إضفاء طـابع  ثر مرفولوجيتأ

العصرنة على المسكن الذي يعتبر أهم مقومات حياتها، هذه التغييرات الفردية أسهمت في تغيير الشكل العام للمدينة، 
  .ياة لها أسلوبها وخصوصيتهاكما ساعدت على هجرة السكنات القديمة التي احتضنت في ماض قريب ح

                                                             
22 http://manifest.univ-ouargla.dz 
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  االجتماعية ووظائفه الصحراوية للمدينة المعماري النمط

  )نموذجا بأدرار  تمنطيط قصر توات لقصور أنثروبومجالية ةءقرا(
 

 الصديق ثياقة

  )الجزائر(  تيارت جامعة
  النبي عبد فاتحي

  )الجزائر(  أدرار جامعة

 

Résumé:   
Dans le territoire de « Touat » au sud oust Algérien, on trouve ensemble  de regroupement 

d’habitations éparpillés, ci et la’ comme archipel dans une  mère de sable, appelle « El ksosour ». C, 
est un modèle d occupations humain au sud Algérien. On qualifié aussi  de architecteur en terre ou  
écologique de fait de son adaptation à l environnement saharien. 

Plus que cela, c’est une architecture fonctionnelle, c’est  à dire, que dans tout aspects, elle 
présente une fonctionnalité précise, dans quasiment tout les fonctionnalités, nous posons la 
problématique suivante: le type de bâti Saharien et ses fonctionnalité sociale «  étude pratique au Ksar 
Tamentit-Adrar ». 

  

   :مقدمة
متطلبـات الجماعـة وإرادة الفنـان،    : ، حيث يوجد عامالن أساسيان في كل وضع معماري همااجتماعيةالعمارة ظاهرة 
 احتياجـات العملية التصميمية للمعماري هي نتـاج   أن"ولفهم الرمز يتطلب منا فهم التفاعل، ذلك  اجتماعياباعتبار العمارة رمزاَ 

تبقى خلفية أساسـية   االجتماعيةعاليات الحياتية والممارسات ففال معينة، وبالتالي واجتماعيةجمالية ومعاني رمزية  ومبادئوظيفية 
ودور الفرد في اإلنتاج  المعماري ضمن الحدود التي ترسمها  االجتماعيةلتلك الصورة المادية للعملية التصميمية، وعليه فالعالقات 

جتمع أو ذاك تجسدها الخبرة المهنية والقدرة ، فالعمارة انعكاس لصورة ثقافية تمثل هذا الم1"الجماعةتصورات  بأخرىبصورة أو 
اإلبداعية للمعمار، كما أن ارتباط العمارة بالمجتمع يتضمن عالقتها بالدين  والثقافة، فالدين منذ القدم كان رابطة اجتماعية  وثيقة 

، وقـد أثبـت ذلـك أب    تجمع بين الناس والمعابد ومنها المساجد التي كانت أماكن لالجتماعات وممارسـة الشـعائر الجماعيـة   
إن العمارة رمزا اجتماعيا ولفهم الرمز يتطلب منا فهم التفاعل مابين شكله المادي ومدلوالتـه  : السوسيولوجيا أميل دوركايم بقوله

  .االعتبارية الجمعية والتي تمثل العمارة القصورية التقليدية نماذجها األساسية
لصحراوية بالجنوب الغربي الجزائري من وجهة سوسيومجالية، لـذا جـاء   من هنا ارتأينا إلى دراسة العمارة القصورية ا

، وذلك "أدرار -النمط المعماري للمدينة الصحراوية ووظائفه االجتماعية قراءة أنثروبومجالية لقصر تمنطيط" البحث تحت عنوان
مثلما هي متوافقـة مـع البيئـة    مجـال،  للكشف عن مدى العالقة المترابط بين المجال والوظيفة االجتماعية التي يؤديها ذلك ال

، فمجاالتها منسجمة أيضا أشد االنسجام مع سلوك )الطين والحجارة(الصحراوية من خالل تركيبتها العمرانية ومواد بنائها المحلية
  . وثقافة المجتمع الواحي سواء كان هذا المجال خاص أو عام

  
  

                                                
، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   المشهد المكاني كمفهوم وسلوك بيئي في تحليل التواصل ما بين العمارة والمجتمعنظير أبو عبيد،   1

 .148، ص1999، لبنان، 248العدد
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مجال ومجتمع الدراسة هو قصر تمنطيط الواقع بالجنوب الغربي الجزائري والتـابع أداريـا    : التعريف بمجال الدراسة
المتجه إلى رقـان، يضـم مـا     6كلم  جنوبا على الطريق الوطني رقم 15لوالية أدرار، ويبعد عن مقر الوالية حوالي 

اء جديدة، وبه مقر البلدية نسمة من السكان تقريبا موزعة على سبعة فضاءات من قصور وقصبات وأحي 4000يقارب 
عراقة في التاريخ القديم والحديث فهي عاصمة القصور الصحراوية منذ دخول اإلسالم إلـى  "تمنطيط"، ولمدينة "تمنطيط"

منطقة توات حتى القرن التاسع عشر وعرفت بشخصية دينية علمية مؤثرة في تاريخ توات وهي شخصية الشيخ محمـد  
ي حارب اليهود في إقليم توات أبان القرن الخامس عشر وقام بحركة أصالحية هناك وصـل  بن عبد الكريم الماغيلي الذ

  .   صداها إلى منطقة غرب أفريقيا
أحـدى  ( شماال حتى فقارة الـزوى  تيميمونوللتذكير، أن إقليم توات الممتد من وزاوية الدباغ القريبة من مدينة 

على مجموعة من التجمعات السكنية المتنـاثرة   اإلقليميحتوي هذا جنوبا، )قصور من منطقة عين صالح بوالية تمنراست
وقد نشـأت  . قصرا 300، تزيد عن ثالث مئة "لقصورا" هنا وهناك أشبه باألرخبيل من الجزر المتناثر في البحر تسمى

وأخذت شـكل  هذه المدن والقصور من وظيفة المحطات الكبرى للقوافل التجارية العابرة للصحراء في العصور السالفة، 
  . الواحة ألن الماء والنخيل يشكالن قاعدتها األساسية/المدينة

وبصفتان من سكني القصور، فقد وقع اختيارنا عليه لألسباب اآلنفة الذكر، ناهيك عن أنه الزال يحتفظ بمعالمـه  
  . ميموناألثرية العمرانية من أبراج وقصبات لذلك يقصده السواح وبه دار للسياحة والتراث مثل قصر تي

، مسـتخدمين المـنهج األنثروبولـوجي    2008وقد جاءت هذه الدراسة في أطار بحث ميداني قمنا به في صيف
ذلك أننا مـن  وبذلك وظفنا تقنيتين أساسيتين من تقنياته وهي المالحظة المباشرة والمقابلة النصف الموجهة، زيادة على 

   سكنى قصور المنطقة

 :بقصر تمنطيط أنماط العمارة ومراحل تطورها 
فالجيتوليون الذين اسـتوطنوا  ) قبل الميالد 100 (ظهر هذا النوع من العمارة في المرحلة الجيوتيلية  :العمارة اإلفريقية

 هيرودتإقليم توات قديما، الشك أنهم أسسوا حضارة وأقاموا مدن ونحتوا سماتها المعمارية المميزة، والجيتوليين حسب 
ن، أوالئك السكان الذين كانوا يسوقون الذهب من شمال إفريقيا نحو السودان، وهذا حسب هم سكان بيض أصحاب المه

أن السكان األصليين للمنطقة هـم  "ويرى األستاذ ندير معروف .هيرودوتبعض المؤرخين اإلغريقيين والرومان أمثال 
، ومـن سـمات   2"على ضفاف واد النيجر جيوتيلين كانوا قد تأثروا بعمارة السكان األفارقة لدليل انه وجد أصنام مماثلة

  . العمارة القصورية الشكل المخروطي والهرمي لألبراج واألضرحة وقد رأينا ذلك في قصر تمنطيط
والمدن ظاهرة اجتماعية قديمة في الحضارة اإلفريقية، فقد نشأت المدن اإلفريقية منذ مئات السنين قبـل تشـهد   

دن القديمة كان غرب إفريقيا في المنطقة المتاخمة للصحراء الكبرى، ومن أمثلة االستعمار الغربي، ونالحظ أن تركز الم
، وإذا نظرنـا إلـى البنـاء    "اليوروبا"في نيجيريا التي يبلغ عمرها أكثر من ألف عام وحضارة قبائل " كانوا"ذلك مدينة 

وقـد تـأثرت   . 3"للعالقات االجتماعيـة  االجتماعي لتلك المدن نجد إن العالقات القرابية والعائلية هي الدعامة األساسية
العمارة القصورية بالعمارة السودانية نتيجة التالحقات الحضارية الناتجة آنذاك عن الحركـة التجاريـة الدؤوبـة بـين     

  .الحضارات اإلفريقية والقصور الصحراوية

                                                
2  NADIR MAROUF, Lecteur de l’espace oasien, Paris :  Sendabad,1980. P-39 

 .168،ص1998، المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية، الطبعة السادسة ،المدينة دراسة في علم االجتماع الحضريحسين  عبد الحميد احمد رشوان،    3
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نى من الحجارة والطين، من المواد ، تتموضع في مكان مرتفع تب"بالعمارة البرمكية"وهناك من يسميها  :العمارة البربرية
المحلية التي تبنى بها القصور عموما وهي الطين والحجارة لكنها تختلف وتتميز في هندستها الداخلية وفضاءها الداخلي 
فهي تتكون من أزقة شديدة الضيق والتعرج، ومساكنها متصلة مباشرة بالسور الخارجي وتخلوا من الرحبة التي تتوسط 

سـالي، تيمـادانين،   :وقصـور ) 4بلدية زاوية كنتـة (قصر بوعلي:أبراج ركنية في الزوايا، في ومن أمثلتهاالقصر وبها 
  .وتظهر فيها السمات الدفاعية بشكل بارز) بلدية رقان(تاوريت 

) الطـين +الحجـارة (تكون في الغالب ذات شكل دائري، تبنى من نفس بناء المواد المحلية الموجـودة  :لعمارة اليهوديةا
وتختلف في شكلها عن العمارة البربرية بشكلها الدائري والبرج الواحد الذي يتوسطها وهي عبارة عن قلعة وتتموضـع  

يوجد هـذا النـوع    ) دهاليس(تحت أرضية فوق مرتفع، تتكون من أزقة  رئيسية وأخرى ثانوية ومساكنها بها حجرات 
    .بزاوية كنتة وفي تمنطيط الحظنا هذا النوع بقصر أوالد ميمون" تاظولت"بقصر 

هجرة بعض العناصر اليهودية وذلك اثر نكبـتهم  ) م600 -م100(وقد عرفت تمنطيط بعد القرن األول ميالدي
ا ديانتهم في أواسط السكان األصليين وقد عثر فـي عـام   وبنوا قصورا ونشرو)  tragaثراجا (على يد القائد الروماني

  . 1شكل صنم يعود لليهود وفي إطار األبحاث األثرية التي كانت تقوم بها فرنسا 1905
ومن الثابت تاريخيا أن قصر أوالد همـالي وقصر أوالد ميمون وهما إحدى قصور تمنطيط أسسها اليهود مابين 

الذي عثر به تسجيل منحوت علـى   أوالد هماليل على ذلك المعبد اليهودي في قصر م، و يد6و 2الفترتين التاريخيتين
م إلى مسجد من طرف القبائـل العربيـة   16م، وقد حول المعبد في القرن 517حجر، قد يكون نحت على األصح سنة 

  .5بقصبة أوالد داودالتي سكنت أوالد همالي،كما وجد في مدينة تمنطيط حجرة مكتوب عليها بالعبرية في احد المنازل 
لقد عني المسلمون بتشييد المدن وبناء األمصار في كل أقليم أقـاموا فيـه أو بلـد فتحـوه،     : العمارة العربية اإلسالمية

ولقد اهتموا بالتدقيق في اختيار موقعهم وتخطيطهـا بـل امتـدت عنـايتهم إلـى      "فيطبعوه بطابعهم المعماري اإلسالمي
فللعمران فـي المنظـور اإلسـالمي وجهـان     . 6"ا الجمالية باعتبار أن الشكل يتبع الوظيفةالتكوينات المعمارية بأشكاله

متكامالن، األول هو الوجه االجتماعي حيث تتأثر العمارة بالمجتمع ويتأثر بها، والثاني هو الوجه الخاص حيـث تتـأثر   
  .العمارة بالفرد ويتأثر بها

أسس مقدسة مثل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مدينـة القـدس،   زيادة على ذلك فالمدينة اإلسالمية، ناتجة عن 
. كربالء في بغداد، لذا تشكل العبادة فيها المحور األساسي في العالقات االجتماعية وبالتالي تتحكم في الشكل المعمـاري 

قم إال نادرا على بقايا ولقد تميزت مدن المغرب العربي عن مثيالتها في المشرق العربي بكونها ذات نشأة محدثة، ولم ت"
، ....)ضريح، مسجد، زاويـة (مدن قديمة فأغلب المدن التي نشأة بالمغرب العربي كانت نواتها األولى ذات أهمية دينية

وإذا كانت مدن المشرق العربي خصت بتسمية ترجع إلى مؤسسها األول أو المؤسسة من أجله، فالتجمعـات المغاربيـة   
سيدي عقبة ببسكرة، سيدي ( عددها كبير، وهو أمر غير مألوف في المشرق العربي مثل" ديسي"التي تبدأ تسميتها بكلمة

قد استقطبت أغلب القبائـل   "تمنطيط"بلدة ). الخ....لخضر بمستغانم، سيدي يوسف بأدرار، سيدي الحاج بلقاسم بتيميمون
ن تلك القبائل شاركت فـي العمليـة   العربية التي نزحت إلى توات بصفتها كانت عاصمة القصور الصحراوية، سيما وا

                                                
 

4  NADIR MAROUF، l’imaginaire historiographique entre conjectures et realites ، ou le probleme des sources , à propos 
de l’établissement humain en milieu saharien.  Insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales N°2 
AUTOMNE -1997، P159. 

، 2005، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في العمارة، قسم العمارة واآلثار، الجزائـر، سـنة   ومعماريـة قصر تمنطيط دراسة أثرية بوعاللة جلول،   5
 .25ص

 41.، ص2003مارس،  أبريل. 113، المدينة العربية، العددتخطيط المدن وعماراتها في الحضارة اإلسالميةحسني عبد الحفيظ،   6
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ومن أهم القبائل التي أثرت تـأثيرا واضـحا فـي عمـارة تمنطـيط هـم       . التجارية، العامل الرئيسي في نشأة القصور
  .خالل هذه الفترة "تمنطيط"المرابطون، ويمكن وضع كرنولوجية لمراحل تكوين هذا النوع من العمارة في 

أن اللمتون أوالد الملك يوسف بن تاشفين حين انكسـرت دولـتهم بـالمغرب    "يقال:  م1147- 1146:المرحلة األولى
واألندلس على يد العبيديين ومالكهم فجاؤوها فارين إلى أن بلغوا ارض توات ووجدوا بها الجدب فعرفـوا إنهـا ارض   

ومـن  , يا وهو أوالد يعقوبومعناه بالعربية المزود ثم بنوا قصرا ثان" تايلوت"أمان، فبنو فيها أول قصر لهم وهو قصر 
قبائل المرابطين قبيلة أوالد علي بن موسى فبنوا قصرا لهم سمي باسمهم وقبل أن يبنـوا هـذا القصـر بنـوا قصـر      

   7"وأقاموا ضريح سيدي أمحمد بايوسف ،"بوصالح"
ـ , أوالد أمحمد الذين بنوا قصرا باسمهم تمنطيطوصل إلى  1316في:  م1316-1147:المرحلة الثانية ل أصـلهم  قي

وكـان أهـل   . نزلت قبيلة أوالد داوود بن عمر الذين بنوا قصرا باسمهم إلى يومنا هذا"م14ق  -بربر، وفي نفس القرن
هذه القبيلة أهل شماخة وأنــوفة وعزة ورياسة، وقصورهم اآلن هي قاعدة أسواق تمنطيط، وبها الحدادون والنجارون 

  . 8"والجزارون والداللون والعطارون

نزلت قبيلة أوالد يحي بن يدير بن عتيق التدلسي نسبة إلى عين تـدلس  1430وفي : م 1438- 1316:ة الثالثةالمرحل
العالمة الولي , توفاغي,تاهقة ,بالشمال الجزائري وهو احد العلماء المشهورين وبنو قصرا باسمهم وكذلك قصر غم أقبور

أسس من طرف العالم الكبير سـيدي   تاهقة"مسجد القديم بكما أن ال"األشهر والقاضي  العادل  سيدي سالم العصموني،
، ولقد عرفت مدينة تمنطيط في هذه الفترة نظاما 9"الذي عاصر الشيخ عبد الكريم المغيلي. م1459سالم العصموني سنة

، "أكر يبن"  ومخزن للسالح يسمى ;دفاعيا يتماشى والتطور الحضاري الذي عرفته وهكذا أنشأت مراكز لتدريب الجيش 
وهو موجود إلى يومنا هذا وفي حالة جيدة وهي أكثر صالبة كما أن بإمكان الخيل أن تصعد إلى هـذا السـور و لهـا    

 .10"وتذكر الروايات أن المغيلي استعمل هذا المخزن للسالح في حربه ضد اليهود, طريق معين لذلك

من القصر وبداية السكن خارج األسوار مع دخول وقد ظهر هذا النوع من العمارة بعد حركة الخروج  :العمارة الحديثة
ونظرة الدولة للمجال في أطار السياسة التنموية الشاملة وبالخصوص  1962ثم بعد سنة 1900االستعمار للصحراء سنة

 في برامجها اإلسكانية مما كان له األثر الواضح على المجال، ويمتاز هذا النوع من اللعمارة بالتشتت الفيزيقي، واتسـاع 
األزقة الغير المغطاة والتي تسمح بدخول السيارة، وقد نشأ هذا الشكل من العمارة والفضاءات في قصر تمنطـيط عبـر   

  . المراحل التالية
عرفت المدينة تطورا جديدا باتجاه المحور موالي العربي حيـث أنشـأة    1962بعد  : 1962-1900المرحلة األولى 

لتعرف خالل سنوات الثمانينات إنشاء تجمع سـكني  ) إلخ ... المدرسة، قاعة عالجدار البلدية، ( بعض المرافق الجديدة 

                                                
 12ص ، تحقيق فرج محمود فرج،)مخطوط(، بار تمنطيطالقول البسيط في أخمحمد بن أمبارك الطيب،  7
 .13نفس المصدر، ص  8
نشا في بيت عريق الحسب والنسب وتلقى العلوم الدينية منذ حداثته إلى أن نبغ فيها ووصل .ه بمغيلة بضواحي تلمسان790وهو من مواليد ربيع األول عام   9

م وكان له الفضل الكبير في إنهاء  التواجد اليهودي بالمنطقة التواتية، أنظر مقدم مبروك محمد 1482استقر به المقام بأوالد يعقوب في سنة , إلى ارض توات
ة والنشـر والتوزيـع،   بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحية بأمارات وممالك أفريقيا الغربية في القرن الثامن والتاسع والعاشر للهجرة، دار الغرب للطباع

أجوبة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي لألمير الحاج محمد  بن أبي بكر أسقيا الكبير، أربعة أجزاء دار الغرب للطباعـة والنشـر،   : وهران، وأنظر كذلك
 .2002وهران،

 .22سبق ذكره، ص عبوعاللة جلول، مرج  10
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وخالل هذه الفترة تم إنشاء حي جديد غرب القصـر كنتيجـة   . من الجهة الشرقية .06 جديد على الطريق الوطني رقم
 .  أقورارلتوسع القصر يسمى حي 

تمنطيط أهم توسع في نسيجها العمراني وهذا من خالل في هذه المرحلة عرفت مدينة  : 1990-1975المرحلة الثانية 
،كما  استفادتها من بعض برامج السكنات حيث تشكل حي سيدي يوسف وحي موالي العربي وهو أكبر حي في تمنطيط

 .م وكذلك مدرستين للطور االبتدائي وبعض التجهيزات اإلدارية و االجتماعية1985تم إنشاء مقر البلدية سنة 

لقصر تمنطيط فضاءات وأشكال معماريـة متميـزة كبـاقي المـدن      :ر تمنطيط ووظائفها االجتماعيةفضاءات قص. 2
الصحراوية، هذه الفضاءات منسجمة إلى حد بعيد مع وظائف و بنية المجتمع الواحي القائم علـى التكافـل االجتمـاعي    

والمدينة العتيقة، وبالتالي جاءت وفية  اإلسالميةومكيفة مع الظروف الطبيعية، شبيهة في تصميمها المعماري مع المدينة 
لمناخها ومنسجمة مع وظائفها االجتماعية فنعتت بالمدينة البيئية والمدينة الوظيفية، الن سماتها المعماريـة وفضـاءاتها   

  :جاءت لتؤدي وظائف اجتماعية، وتتشكل من

 :الفضاء المدنس :أوال
راوية ملتحمة ومتشابكة حول بعضها البعض، متجمعة داخل سور، وهـي  تلتف المساكن في كل المدن الصح :المساكن 

كأقصى تقدير،  وقد تتجمع داخل السور في شـكل تراكمـي، متشـابكة     2م90متشابهة في ما بينها مساحتها ال تتجاوز
وهـو  ومتالصقة مع بعضها البعض كخاليا النحل، مما يجعلها صعبة الوصف والدراسة ما لم توصف في إطارها العام 

ويالحظ أن شكل الدور وشكل المنازل لم يدخل عليه أي تغيير طوال القرون الحاليـة، فهـو فـي    . الحصن أو القصبة
   .صورته األولى امتدادا  لما كان عليه في الماضي

سمة معمارية بارزة اتسمت بها القصور الصحراوية والزالت آثارها حتى اليوم، وهي عبارة عـن مبنـى ذو    :األبراج 
هرمي واسع في القاعدة ويضيق في األعلى يقع في زوايا القصر، يحتوي على ساللم بداخله و مزاغـل لمراقبـة    شكل

  .العدو، وفي أسفلها مخازن لتخزين المحاصيل الزراعية واألمالك الجماعية
غزاة من وأما وظيفتها األساسية تظهر من خالل الشكل المعماري الذي أخذته وهي الدفاع عن القصر ومراقبة ال

بعيد حتى يتسنى االستعداد له واالستنفار لمالقاته ويتناوب على الحراسة فيها الرجال ليال ونهارا ال يفارقونها، وقيل لنـا  
أن النساء هن كذلك كانوا يقمن المهمة الدفاعية فيه هذا الفضاء حيث كن يقمن بصب الماء الساخن من األعلـى علـى   

  .العدو
حصة األسد منها لعدم وجود ) القصور(لقديمة بهذه السمة المعمارية وأخذت المدينة الصحراوية عرفت المدينة ا :السور 

جبال تحصينية بالمنطقة، والسور عبارة عن جدار عالي جداً ذو شكل دائري أو تربيعي أو مستطيل حسب نمط القصـر  
أمتار وقد يزيد عن ذلك، أما سـمكه اليـوم    والمدة الزمنية التي شيد فيها، يحيط بالمجمعات السكنية علوه يصل إلى ستة

مما يسمح بمرور فارسين عليـه  ) م2(فليس بالشكل الذي تصفه لنا بعض كتب التاريخ،  بكون عرضه يصل إلى مترين 
هذا النوع من األسوار، وقد كانت تمر فوقها األحصنة ليال ونهارا وذلك للحراسـة   تمنطيطجنبا بجنب، وقد كان بقصر 

وغلى جانب الوظيفة الدفاعية التي كان يؤديها هناك وظيفة اجتماعية تتمثل في لـم شـمل العـائالت    . براجوتتخللها األ
والديار في مجال معين يوحي بالتضامن والعصبية القصورية ضد كل غريب ويوحي كذلك بما ترسخ في خيال الرجـل  

الوسـط   ماعة في كل األحوال في ذلـك الصحراوي من طبيعية العدوانية إقصاء كل غريب عن القصر، والتعصب للج
  .الذي رسمه له الواقع االيكولوجي
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لذلك نجد كل قصر من القصور الصحراوية يحيط بها سور والسكن داخل األسوار يعني الحماية والوالء لجماعة 
  . القصورية، أما السكن خارجه يعني المخاطرة والفناء

لقصر وهي بمثابة مركز حيوي  ومجال عمومي حر، تحيط به هي عبارة عن ساحة عمومية تتموضع وسط ا :الرحبة 
وهي بمثابـة  ) القصر -األزقة(البنايات المجاورة غير مغطى وتنظم مجاالته المتعددة بصفتها تؤدي إليها جميع الممرات

لشـباب  الموزع الحركي والمجالي للقصر، تقام فيها مختلف الحفالت واألعياد القصورية الموسمية، ومرتع لألطفـال وا 
ومكان لتالقيهم اليومي السيما في الفترة الليلية، وفي السابق كانت مكان التجهيز القوافل التجاريـة المسـتعدة للرحيـل،    

واليوم هي فضاء للعب بالنسبة لألطفال، تؤدي دور التنشئة في غيـاب فضـاءات أخـرى    . ومحطة نزولها عند مجيئها
 .خاصة بهم

جه ومسقوفة تؤدي إلى مختلف أحياء وفضاءات القصر المختلفة كالمسجد والسـاحة  هي عبارة عن ممرات منعر :األزقة
العمومية، وهي عبارة عن مجاالت خطية عمومية تلعب دور المنظم و المؤدي للمساكن وهو نوعان أزقة عمومية نافذة 

ا وإرشاد المارة، اتسـاعها ال  وأزقة نصف عمومية غير نافذة مؤدية إلى الديار المنفتح عليها فقط تتخللها ثقوب إلضاءته
يزيد عن متر ونصف مما يسمح بمرور حمارين ومحملين في آن واحد، كما أن لتغطية الزقاق وظيفة اجتماعية وهـي  
مرور النسوة من بيت ألخر دون تغطية أو حجاب، كما انه كان يستعمل قديما للنوم والراحة من طرف الرجـال أيـام   

والزقاق شـبيهة شـكال وأداء   . م سطحه المسكنين المجاورين اللذان يحصران هذا الحيزالحر الشديد ومن األعلى يتقاس
بالساباطات الموجودة في القرى المغربية القديمة، تلك التي بالقرى المنتشرة على طوال وادي ضرعة جنوبي المغـرب،  

اد السكان على النخيل و التمـور فـي   فكانت للسباطات وظيفة مناخية واجتماعية وبنائية تالئم أهل المنطقة ونظرا العتم
معاشهم والن التمر يكثر عليه الذباب لحالوته، باإلضافة إلى حرارة المنطقة وجفافها فقد أكثر سكان تلك القـرى مـن   
استخدام السباطات للتغلب على الذباب وتلطيف الجو في شوارعهم فقد كان معظم شوارع القرى مغطـاة بالسـباطات،   

ة لألزقة، فهي األماكن األكثر استخداما في الشوارع ألنها مظللة فيكثر فيها لعب األطفال وتجمعاتهم ونفس الشيء بالنسب
مثال، هذا باإلضافة إلى الفوائد المناخية ألن األزقة تقلل من المسطحات المعرضة ألشعة الشمس كما أنها توسعة للنـاس  

ام، ولألزقة وظيفة بنائية ألنها تربط المباني ببعضها الـبعض  إذا ضاقت عليهم منازلهم وما إلى ذلك من فوائد لصالح الع
  .لتكون كتلة واحدة فيسند كل مبنى األخر

هذه الفوائد المناخية واالجتماعية لم تأت من فكر المهندسين وأنظمة المخططين، ولكن من تجارب أولئك الـذين  
  .م تبلورت األعرافيعاصرون ويعانون من البيئة ويوجدون الحلول لها فمن تراكم تجاربه

هي كذلك عنصر هام من حيث أنها منافذ المدينة ونوافذها كما أنها تشكل عالوة على وظيفتهـا التحصـينية    :األبواب 
نقطة وصل بين خارج وداخل المدينة، وحدود فاصلة بين قصبة وأخرى، كما أن وجودها ومكان تموضعها يبين الحدود 

ح نهارا في الحقب األولى  قبل استتباب األمن وحتـى  وقد كانت تغلق ليال وتفت. بين المجالين العام والخاص في المساكن
منتصف الستينيات من القرن العشرين حيث استمرت في أداء وظيفتها لغرض تنظيمي، فكانت تفتح في الصباح ثم تغلق 
بعد الظهر، ثم يعاد فتحها بعد صالة العصر وتغلق بعد صالة العشاء حتى ال يخرج بعض األفراد للواحة للسرقة منهـا  

أنا "بقوله  تمنطيطوهذا ما أكده لنا مبحوث من قصر . لذا يتم فتحها إال في األوقات التي يكون كل األفراد في ملكياتهمو
، أي 01المقابلة رقم "من لي نعقل كانت  باب القصر تنغلق أو تنحل  باش الناس مايخرجو بكري يسرقوا في اجنانات

  .لقصر بعد الزوال وبعد العشاء وتفتح صباحاًمنذ كان صغيرا يرى هذا الرجل فتح وغلق باب ا
تتشكل من مجموع ، تعتبر الواحة كذلك فضاء للعالقات االجتماعية وال يقتصر دورها على الوظيفة االقتصادية :الواحة 

موقعها يأخذ في الحسبان الجانب الطبـوغرافي لـألرض،   . الملكيات الزراعية العائالت واألسر تقع بالقرب من القصر
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الواحة تشكل جـزء مـن   . الموقع المنخفض عن القصر حيث يتسنى سير الماء الجاري من الفقارة والمار بالقصروهو 
بنية القصر العامة المرفولوجية واالقتصادية الستكماله وبنائه المعماري بفضل شجرة النخيل التي تمده بسعفها وجذوعها 

  .ها ومصدر غذائي لهمورد أساسي بفضل مزروعات و .بصفتها مواد بناء أساسية
تمثل الواحة فضاء اقتصادي وإنتاجي لسكان القصور خدمة األرض التي انطوت على عرف اجتماعي اقتصادي 

  .الذي كان له األثر في صياغة نظام اجتماعي قائم على تراتبية هرمية" الخراسة"و" الخماسة" هو
لالنقسام عموما تزيد من تضامن أفراد العائلة مادام  أما الملكية الزراعية الخاصة للعائالت وحدة إنتاج غير قابلة

أن انقسام العائلة الكبيرة إلى أسر نووية هو ناتج عن تفكيكها إلى ملكيات أسرية على األخوة أو األوالد بعد مـوت األب  
ـ   ي منطقـة  أو الجد األكبر، أو عاقبة صراع بينهم، تمثل وريد أساسي واقتصادي السيما بعد تراجع النشاط التجـاري ف

توات، ومع استتباب األمن في القصور الصحراوية فأصبح النشاط الزراعي نشاط أساسي فتوسعت الواحات وأصـبحت  
إلى درجة أن تشترك بعض القصور في واحة واحدة بفضل اتساعها، وبدت الواحة فضاء أساسي ومكمل للقصـر فـال   

  .وجود لقصر بدون واحة والعكس صحيح
وحدات زراعية متدرجة منخفضة عن القصر والذي يدخل معها في إطار تبادالت، فهي تتشكل الواحة من ثالث 

  .مستودع نفاياته ومصدر أساسي لمواد صناعته الحرفية لتأثيث بيته البسيط
للواحة وظيفة اجتماعية فهي ليست الواحة فضاء اقتصادي إنتاجي فقط بل تؤدي كذلك دور اجتماعي السيما في 

تراجع محاصيلها الزراعية وإهمالها فأصبحت مركز لالستجمام، فحسب احد المبحوثين وقضاء وقـت   الفترة الراهنة بعد
، كـذلك أن  02المقابلـة رقـم  "الجنان هما القهوة والنادي انتاعي ماعندناش نوادي ماعندناش قهاوي:"الفراغ عندهما

ر بكل أرجاء القصر الذهاب للواحـة، إذ  الملكية الزراعية لكل ساكن في القصر هي أساس البقاء حتى يتسنى لك المرو
يتحاشى القصوري الممر الذي ال يؤدي إلى ملكية زراعية ألنه ينظر انه سارق أو فضولي هذا ما قال لنا احد الشـباب  

ماشي من هنا وأنت ما عندك جنان )يراك(جنان بستان هنا فالقصر لنستريح الن واحد يشوفكاشرينا  "وهو ابن مهاجر
بمعنى انه اشترى بستان إال ليكون له الحق بالذهاب إلى   3المقابلة رقم" اك رايح وال يشوف فيك شوفهوين ر) بستان(

فالملكيات العائلية ) األرض الخصبة أساس التجمع(الواحة لالستمتاع بمناظرها، وكما أن الواحة هي أساس وجود القصر
  . در استرزاقهاهي أساس االستقرار بالقصر بصفتها ملكية عائلية ضرورية  ومص

وقد شهدت معظم الواحات القصورية هجرات بشرية بعد موجات الجفـاف التـي اجتاحـت معظـم القصـور      
ومجاري المياه األرضية اآلتية مـن الفقـارة   ) السواقي القصرية(الصحراوية، وتحوي الواحة على منشآت الري التقليدية

  .وكذا األحواض الخاصة بتخزين المياه

  :لمقدسالفضاء ا . ثانيا
يعتبر أهم عنصر في مدينة تمنطيط فهو يمثل مركز المدينة وما يعكس هذه األهمية هـو حجمـه وموقعـه     : المسجد

ومأذنته الشامخة ذات الشكل الهرمي، يمثل المسجد المركز الديني والروحي في القصر، يقتضي اختيار المكان المالئـم  
جعله ضمن ميدانه ويكون محور تتجه إليه شوارع القرية في شكله له الذي يراعي في توسطه في قلب القصر وإمكانية 

الضرورة االجتماعيـة  : المعماري وبرج منارته العالية، لذلك نجد وقوع المسجد في وسط القرية تتطلبها ضرورتان هما
لتـي ترشـد   والضرورة التنظيمية، فالضرورة االجتماعية تعني أهمية بداية السكان نحو مركز القرية لعلـو منارتـه ا  

المتوهمين في الصحراء الشاسعة نحو مركز العمران، أما الضرورة التنظيمية فهي افتقار سكان القصـر فـي انتظـام    
  .حياتهم الروحية إليه
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يجـب أن يكـون الـدخان    " بقوله) وهو أمام المسجد(إن توسط المسجد منازل القصوريين حسب أحد المخبرين
أي يجب أن يكون المسـجد  . 4المقابلة رقم  "ثناء الطهي أن يسير اتجاه المسجدالمتصاعد من الديار وقت الطياب أي أ

وسط الديار حيث أثناء الطهي يجب أن يكون الدخان يتوجه نحوه، وبهذا فالمسجد يعكس التوسط واالعتدال والتسـاوي  
    ".دار اهللا ، دار ربي"بين كل الناس أنهما ملك العامة 

جتماعي والعضوي على األساس الروحي ويعزز وحدة الجماعة، إنـه فضـاء   كما أن المسجد يجسد التضامن اال
  .لاللتقاء اليومي بين األفراد المصلين بمختلف أعمارهم

 é  le ،القدماء منهم والمحـدثون،على أن المقـدس   يجمع معظم الباحثين في مجال االنثروبولوجيا الدينية" : األضرحة
Sacr     ،الذي يشكل جوهر االعتقاد الديني هو في مظهراته الواقعية مكان وزمان وإنسان، واألضرحة أمكنـة مقدسـة

ألنها قبور ألناس مقدسين يملكون قدرات خارقة من أجل التوسط عند اهللا ألجـل قضـاء حاجـات وإبعـاد الكـوارث      
التوتر وتمنحهم الطمأنينة المنشودة، وهذا االعتقـاد  ، تؤدي هذه المزارات الدينية وظيفة الترياق ضد القلق و11"واألهوال

  .هو جزء من الثقافة الدينية السائدة والمنسجمة والمتوافقة مع التنظيم االجتماعي ومع الحس المشترك
لذلك يحيط بقصر تمنطيط نسيج من األضرحة البيضاء اللون الشامخة العلو كما توجد كذلك وبشكل اقل وتختلف 

كن مختلف القصر فقد وجدت في المقابر القديمة وفي الحقول وعلى حافة الطريق وكذا منها مـا هـو   عن األولى في أما
ملحق بالمساجد، شيدت هذه األضرحة من المواد المحلية المعدة للبناء في المنطقة والتي هي الطـين واللـبن وطليـت    

صعا وجدرانها قوة وصالبة إال أن سقوفها تخلى بالجير، و يعاد طالءها مرة في كل سنة بالجير مما يزيد لونها بياضا نا
  . 12كلية من خشب النخيل أو مصدر نباتي أخر بل تغطى بالحجر المصفح بطريقة هرمية إلى أن تغلق في األعلى بقبة

الـذي يقـع فـي الناحيـة     "اليازولي سيدي"انتشرت هذه األضرحة على حواشي القصر وفي المقابر مثل ضريح
فهو من الناحية " سيدي يوسف"الواقع من الناحية الشمالية، أما ضريح " سيدي ناجم"ط، وضريح الغربية من قصر تمنطي

الشرقية للقصر، ناحية ديار الشاذلي، وهي مساكن مهداة من طرف الدولة ولها تصميم معماري واحد، وحسب الـذاكرة  
قديما، لما كان نظام ) من الغزاة(خارجي  من أي عدوان) قصر،الواحة(الجماعية للسكان إن هذه األولياء تحمي المنطقة 

الصعلكة كنظام اقتصادي واجتماعي اشتهرت به القبائل الصحراوية عامة كغيرها من القبائل العربية والبدوية الضـاربة  
ذلك إن اإلغارة حدثا حافل في سجل التاريخ االجتماعي العربي، إلى جانب األبـراج والخنـدق   . في الصحراء والبيداء

تحمي القصر، كذلك  األضرحة ال يستغنى القصر عن حمايتها، فهم أبطال وجنود اهللا ) فيزيقية مادية(ت معمارية ككيانا
بكرامتهم وقواهم الروحية المنبعثة من ثراهم، وهم الموتى المـدفونين   "رجال البالد"في أضرحتهم، إلى جانب مايسمى  

يدا نوعا ما عن التجمع، ليهيب العدو، وذلك لمـا فـي نفـوس    في البالد ولو بدون أضرحة، فموقع األضرحة اختير بع
  .القصور يين منه ثقة ومهابة المضروح

بجزم الميم، وهي تشكل مدينة حقيقية لألموات إذ تمتد علـى مسـاحة    "لمدينة"تتموضع خارج المدينة وتدعى :المقبرة
شاسعة، وقد تحتوي على مصلى جنائزي وبها أضرحة، وتوجد بالقصور ذات الحجم الديمغرافي الكبير عدة مقابر،كـل  

                                                
، 2اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة ندوات ومنـاظرات رقـم    ، منشورات كليةالتحوالت االجتماعية بالبوادي المغربيةسعيد،  المختار الهراس وإدريس بن 11

 .154، الرباط، ص2002الطبعة األولى، 
والسيما في  اإلسالميظاهرة قديمة في منطقة المغرب األولياء حتى بعد موتهم وهي تقديس نتيجة  القصوريين من العمائر التي اعتني بتشييدهافاألضرحة   12

الـولي  منتظمة كل عام في ذكرى وفـاة  بصفة  الناس للدعاء والتوسل ويقومون بطليها بالجير إليهامزارا معتادا يتوجه  ضرحةاألفكانت ، . منطقة الصحراء
في يوم معلوم  الرقص ويمدحون المدائح الدينية في جو مملوء بالفرحة والبهجة والمهابة والتبجيل أنواعن بذلك قربها بشتى وكما يرقصون ويفرحالمضروح، 

 ."الزيارة" سنة يسمى يوممن ال
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نفس الجد أو  مقبرة خاصة بفئة اجتماعية معينة أو أهل، وال ترضى أن يدفن فيها احد غير موتاها ما لم يشترك معها في
  .الفئة االجتماعية في عالم األحياء، حيث  يستمر ذلك التمييز المجالي حتى في عالم األموات تأكيدا للهوية والذات

المقبـرة مغـذي روحـي     ،مواالحتراتموضع المقابر خارج القصر ال يعني اإلقصاء، بل يعبر عن التبجيل " إن 
ر بجانبها يدرك أن مكانه هناك، واألضرحة اللـذين تضـمهم المقبـرة    ألفراد القصر حيث أن الساكن القصوري لما يم

كما أن أضرحتهم المقدسة تمثل ملتقى لعالمين، . كمعالم روحية تحمي التجمع البشري، فاألولياء هم دائما في حالة يقظة
    .13"هما العالم الدنيوي والعالم األخروي

   : خاتمة
 الً عـدة اتوات منذ قديم الزمان، وجرب فيها أشك إقليمنشأت عمارة الطين في الصحراء الجزائرية وبالضبط في 

باستعمال المواد المحلية، لذا نعتت بالعمـارة التقليديـة    وحماية محارمه من الغرباء، ،وبرودة الشتاء ارةليتجنب فيها حر
بالعمارة البيئيـة، إال   أيضافجاءت مالئمة للبيئة التي نشأت فيها لذا نعتت  والعمارة الصحراوية وأحياناً ،العمارة الطينية،

، واخـتالف  هـا دائما هي المحددة للشكل في أن أهم ما يميزها إلى جانب هذه األوصاف، هي عمارة وظيفية، فالوظيفية
الوظائف المتوخاة منهـا   الفاختعمارة سودانية ثم عربية أسالمية كان نتاج  إلىأنماطها عبر الزمن من عمارة بربرية 

آخر رغم أن البيئة التي نشأت فيها هـي   إلىهذه العمارة مختلفة من زمن  جاءتآخر، لذا  إلىوالتي تتغير من مجتمع 
، مما يثبت إن العمارة ليست هي نتاج البيئة وحدها، بل هي نتاج تفاعل بين هذا وذاك، تمنطيط ، أي تربةبيئة صحراوية

 واقتصـادية ضمنه من عوامـل سياسـية   العامل المكاني فقط بل هي نتاج البعد الزمني، وما يدخل  ليست العمارة نتاج
ونظرت ذلك المجتمع  والنظرة المتعلقة للمرأة والغرباء االجتماعيكوجود األمن من عدمه وشكل األسرة وطبيعة البناء 

لكن . واألرواح كلها لها دور أساسي في تحديد شكل ونمط العمارة، وحتى العوامل الحضارية والتكنولوجية بغيلعالم ال
؟ سـيما وأن   أال يمكن أن يكون له أبعاد رمزية وثقافيـة  ؟ البيئية االجتماعيةهل الشكل المعماري يتوقف عند الوظيفة 

دد األشكال المعمارية رغم أنها يمكن أن تـؤدي نفـس الوظيفـة    العمارة هي الثقافة المادية للمجتمع، وإال كيف نفسر تع
 يدل على أن للعمارة القصورية أبعاد رمزية وفنية ذات داللة، هذا ما نتوقع اإلجابة عنها مـن جهـود   مما، بشكل واحد

اريـة،  من تخصصات عدة كاآلثار واألنثروبولوجيا والعمران والهندسة المعم -يعملون بصفة جماعية-باحثين مختصين
حتى نوفي عمارتنا الصحراوية الطينية حقها من الدراسة والبحث، كونها تختزل هويتنا وثقافتنا الماديـة، بـدل مـن أن    

  .ويبقى لكل مجتهد مصابنرثيها ونبكي على أطاللها، 

                                                
13 D. MASTAPHA.  Les gubba-t  des monts des ksours entre le temporales et le spirituels, Mémoire de magister en architecture, 

Département. De  l’architecture, Université des Sciences et de la tecnologie d'Oran, Thèse de magicter, p24. 
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  الذاكرة الحضريةوالهوية وتأثير التغيرات على الجزائرية المدينة الصحراوية 
  

  رحاب مختار
  )الجزائر(   جامعة المسيلة

  
  :الملخص

لقد عرفت المدينة الجزائرية تحوالت متسارعة مست المظهر العمراني المادي، وأثرت عميقا في المجال 
اها االجتماعي، حيث تفككت البنى العائلية التقليدية، وبروز الحضري للمدن حيث شهدت تحوالت وتغيرات في محتو

ظاهرة التشظي االجتماعي وتفككت الحومة كحيز كان يمتلك هوية مكانية واجتماعية واقتصادية ثابتة، ويؤدي وظائف 
ة البازارات كما تغيرت أسواق المدينة كمجال للنشاط االقتصادي، في ظل انتشار ثقافة وسياس. مادية ومعنوية بالمدينة

إضافة إلى التوسع العمراني وظهور بنى . الكبرى مما عطل العديد من األنشطة التجارية الصغرى داخل قلب المدينة
في هذه المداخلة سنحاول التركيز على جملة التحوالت التي عرفتها المدينة  .حضرية جديدة تعاني العديد من المشكالت

جنوبنا الجزائري، وكيف يمكننا تشخيص هذه المشكالت من منظور الجزائرية خصوصا في منطقة الصحراء ب
  .األنثروبولوجيا الحضرية

Résumé:  
            la Ville Algérienne a connu des transformations accélérées qui ont touché l'apparence 
urbaine physique  et profondément influencé l’aspect civilisationnel des villes qui a vu des 
changements et des modifications dans le contenu social, car les structures familiales 
traditionnelles se désintègrent, et l'émergence du phénomène de la fragmentation sociale, et le 
manque du goût et la saveur de la vie urbaine, et le soi-disant Alhuma désintégré comme un 
espace qui avait une identité sociale et économique spatiale constante, et il remplissait des 
fonctions concrètes et morales dans la ville. les marchés de la ville ont également changé 
comme une zone d'activité économique, à la lumière de la propagation de la culture et de la 
politique des grands bazars, perturbant de nombreuses activités de micro-entreprises dans le 
cœur de la ville. en plus le phénomène des cabanes qui est devenu plus répandu avec les 
problèmes qui l'accompagnent et qui déplacent vers le cœur de la ville et de la zone urbaine 
avec des réactions mitigées, ainsi que l’expansion de l'urbanisation et l'émergence de 
nouvelles structures urbaines souffrant de nombreux problèmes. 
            Dans cet article, nous allons essayer de mettre l'accent sur les transformations qui ont 
touché la ville en particulier dans le désert sud algérien, et comment nous pouvons 
diagnostiquer ces problèmes du point de vue de l'anthropologie urbaine. 
 

  :مقدمة
ة في الجزائر على اتساع وتنوع جغرافية البالد تغيرات في المشهد العمراني، وتحـوالت فـي المجـال    لقد شهدت المدين

الحضري، حيث أصبح الجو السائد فيها، وطبيعة التفاعالت اليومية في مجال المدينة يؤشران بوضوح إلى عنف التغير والتبـدل  
  .نسان وشكلت التحدي أمام سياسات التخطيط  والتهيئة الحضريةأثرت على اإلالحاصل، وما نتج عنه من عوائق ومشكالت عديدة 

شـكل  كان ي إن مشكالت المدينة في الجزائر خصوصا في العقدين األخيرين من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي إن
العولمة، ولعل في زمن الحداثة و يمجتمع الجزائرتؤشر على تحوالت عميقة مست الوضعا متأزما ملحوظا، فإنها من جهة أخرى 

  .هذا األمر يمثل قاسما مشتركا لبلدان المجال الثقافي المشترك من تيطوان إلى بغداد
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تسهم األنتروبولوجيا الحضرية بنصيب وافر في تطبيق المناهج االثنوغرافية في دراسة البيئة الحضرية، وذلك من خالل و 
خاصـة بـالمجتمع الحضـري المحلـي، وعليـه فقـد وصـل        التركيز على الوصف والتحليل والتفسير للخصائص والسمات ال

األنتروبولوجيون إلى درجة عالية من الكفاءة في استخدام تلك المناهج مستعينين في ذلك أيضا بالبيانـات والطـرق اإلحصـائية    
  .والكمية واالنتفاع بها في مجاالت الدراسة والتطبيق

لوا ويقدموا أنماطا بنائية للتحليل موجهة في األساس نحو البناء الحضريون أن يقب ناألنتروبولوجيووفي ضوء ذلك يستطيع 
الحضري الكلي، وان كانت في أساسها تهتم بمجتمعات أو مناطق حضرية بعينها، وقد وجدت مداخل متعددة للتحليل والتفسير فيما 

لوجية المدينة، إضافة إلى التركيز على دراسة يخص الحياة االجتماعية بأبنيتها وتنظيماتها المختلفة وتفاعالتها داخل المدينة، وايكو
والحياة الحضرية باعتبارها نسقا من القيم والتوجهات وتفسير الحياة الثقافية للمدينة وما تشتمله من أنساق متباينة ، والسعي لتحليل 

 .السلوكية، التي تطرأ على اإلنسان الحضري في ضوء أنساق التنشئة والتربية والتثقف

  عرض للمفاهيم والتعريفات: لتحوالتالمدينة وا
لقد كان الحديث عن المدينة ضاربا في الزمن الماضي منذ زمن الحضارات القديمة، حيث نجدها متضمنة فـي التـراث    :المدينة

ـ  ى االجتماعي للفالسفة والمفكرين من زمن الحضارة اليونانية حتى عصر الثورة الصناعية، فنظر الفالسفة ومن بينهم أفالطون إل
في مكان واحـد  أن نشأة المدينة سببها الرئيس هو عجز الفرد عن سد احتياجاته بنفسه، ومن ثمة صار اجتماع شركاء متعاونون 

  ".مدينة"أي " Polis" ضرورة، ومن خالله يشكلون مجتمعا يسمى 
ظر للمدينة كبناء مادي تقتصر على النال  وظل تحديد مفهوم المدينة في تطور وتحول إلى أن صيغت لها تعريفات معاصرة

تتداخل فيها أبعاد أساسية ثالثة، ويستمد كل مكون من هذه   على أنها وحدة صار ينظر للمدينة عمراني، أو مجال حضري، وإنما
البعـد المكـاني، البعـد األيكولـوجي، والبعـد      : في اتحاده وارتباطه مع المكونين اآلخرين،المكونات الثالثة دالالته التفسيرية 

فقط، بـل   على أنها بناء ماديا ومعمارياسيولوجي، وهذا الذي يصوب النظرة الكالسيكية تجاه المدينة التي ترى هذه األخيرة السو
المدينة تمثل إطارا بشريا وماديا وعمرانيا وإطارا تنظيميا واجتماعيا، ويتشكل من خالل التساند بين هذه األطر نسـيج حضـري   

  1.ياة بالمدينةيساهم ويؤثر في تشكل نوعية الح

إن االجتماع منذ بداية نشوئه اهتم بدراسة ظاهرة التغير لدى اإلنسان، ومازال منكبا على دراستها، ولما كان هذا العلم :  التحوالت
الفتي متضمنا مدارس واتجاهات متباينة في دراسته للمجتمع وما يدور فيه من تحوالت وتغيرات وتطورات، بدء بالمجتمع اإلنساني 

نتهاء بسلوك الفرد، فانه قام بدراستها من عدة زوايا لم تكن في وقت واحد بل حسب تطوره كعلم وطبقا للمؤثرات التي أثرت فيه وا
مثل العلوم الصرفة في بداية نشوئه، والعقائد السياسية التي أفرزتها الثورات األوربية واألمريكية والثورة الصناعية وتطور الفكر 

بعدها تأثر بالتطورات الثقافية وآخرهـا   ه المنهجية، برزت مشكالت حضرية تفاقمت في المجتمعات المتمدنةالسوسيولوجي وآليات
تأثره بثورة االتصاالت الحديثة والعولمة التي بلورت تغيرات ثقافية وعالئقية جديدة بين األفراد بغـض النظـر عـن مـواقعهم     

  .2ة أو دياناتهمالجغرافية أو أعرافهم العنصرية أو ثقافاتهم الفرعي
أما بالنسبة لعلم اإلنسان أو األنتروبولوجيا، فهذا العلم ينظر إلى المجتمع على أنه في تغير دائم، لذا فانه يدرس المجتمع في 

أو سريعا جـدا بحيـث    أن يكون تغييرا بطيئا ال يعيه المالحظ العادي، فأمامرحلة معينة من الزمن، والتغيير فيه موجود دائما، 
  . 3من الصعب التحدث عن تنظيمات ثابتةيصبح 

  
 

                                                
دراسات مصرية في علم االجتماع واألنثروبولوجيا، جامعة القاهرة ، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، : في النظرية في تخطيط المدن ،حمد النكالويأ 1

 .126، ص2002
 .36، ص2004دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  التغير االجتماعي ،ن خليل عمرــمع 2
 .40، صنفس المرجع ،ن خليل عمرــمع 3
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  :تخطيط المدينة وخصائصها في المغرب األوسط منذ الفتح اإلسالمي
بـدافع أن    أنشيء ما فمنها، العربي المغرب بالد في اإلسالمية المدن أنشئت أجلها من التي واألسباب الدوافع اختلفت لقد

، وتكـون  عتبارات سياسية مباشرة تحقق هدف االستقرار في فترة التأسيسبا يكون عواصم سياسية، وارتبط إنشاء مدن العواصم
هيئة مدينة مـن   ، ثم تطور إلىمنطلقا لتحقيق األهداف السياسية التي ترمي إليها الدولة، ومنها ما بدأ على هيئة معسكرات حربية

    .الشريفة، واألسر المرابطية هذه المدن، ومنها ما نشأ ونما مرتبطا بعوامل دينية، كالمدن التي أسستها األسر
ومن بين الشروط الرئيسية إلنشاء المدن في الحضارة العربية اإلسالمية كما دونها مجموعة من المعماريين والمـؤرخين  

أن تنجز شوارعها بقدر مقاسي مضبوط حتى تتناسب وال تضيق، أن يقام فيهـا جـامع   أن يسوق إليها الماء العذب، : نذكر منها
أن يقدر أسواقها بكفايتها لينال سكانها حوائجهم من قرب، أن يميز وسطها ليكون على مسافة متقاربة واحدة من ساكنيها، للصالة يت

من الصنائع بقدر الحاجة لسـكانها، وان أراد   إليهاقبائل ساكنيها بأن ال يجمع أضدادا متباينة مختلفة، أن يحوطها بسور، أن ينقل 
  4.وأن يجعل خواصه كنفا له في سائر جهاته سكناها فليسكن أفسح أطرافها

وإذا ما أمعنا النظر في تخطيط المدينة اإلسالمية في بالد المغرب، فيمكننا القول أن المدينة اإلسالمية ليست مجموعة من 
يقيم فيه، ويعكـس  المباني والمنشآت والطرق، أو مكانا لتجمع البشر، ولكنها تعبر عن التفاعل الحقيقي بين اإلنسان والمكان الذي 

أطرا فكرية معينة تعد من خصائص الزمن الذي قامت فيه، ولذا استمدت المدينة اإلسالمية ماهيتهـا وشخصـيتها مـن تطبيـق     
المفهومات اإلسالمية على الواقع البيئي، سواء في ذلك مواضع المدن نفسها التي كانت موجودة أصال، أو تلك األمصار المفتوحة 

دن الجديدة التي أنشأها المسلمون لتكون قواعد لهم في البالد التي فتحوها، فاإلسالم في جوهره دينا حضريا، ال التي عربت، أو الم
فـي   اإلنسـان يتنافى والحياة الحضرية المتطورة والمتغيرة، فالفقه اإلسالمي كان دوما مواكبا وموجدا للحلول ومشكالت حيـاة  

ن، وشهدت الحضارة اإلسالمية على مدارها الزمني إنشاء وقيام مدن وحواضر شكلت ، أو بمعنى آخر أن اإلسالم دين مدالحواضر
  . 5أمهات المدن وأدت دورا مهما خالل التاريخ اإلسالمي كله، وعكست مظاهر الحضارة اإلسالمية المميزة

مـال والعـرض فـي    لقد انعكست منطلقات الدين اإلسالمي سيما ما تعلق منها بالكليات الخمس كحفظ الدين والنفس وال
منجزات العمارة وتخطيط المدن، وإقامة المراكز الحضرية، حيث تم تقسيم أجزاء المدينة إلى ما هو واجب وضروري كالمساجد، 

وكـذا الجسـور   ، وكذا حصون وقالع الحراسة برا وبحـرا،  ومراكز العلم والمعرفة ودور الصحة أو كما سمي بالبيماريستانات
من المباني ما كان مندوبا كاألسواق مثال، ومنها ما كان مباحا مسموحا بالمساكن والمتاجر، ومنها ما كان المياه، و إيصالوقنوات 

  .حاناتالالبغاء و  ممنوعا محرما كدور
قد بينت أن خطة المدينة اإلسالمية تتكون من خمسـة   كانت المصادر التراثية حول العمارة اإلسالمية وجغرافية المدن و

هذا باإلضافة إلـى  . المسجد الجامع، مقر ولي األمر والقاضي، السوق، األحياء السكنية، األسوار والبوابات: يعناصر رئيسة وه
    .والبساتين والميادين رائعة كالساحاتالتي سجلت حضورا قويا وبصور إبداعية  التوابع األخرى

، ووجهت الفائدة، ويمنع الضرر بصوره المختلفة بين التكوينات المعمارية بما يحققوجسدت سياسة عمرانية لتنظيم العالقة 
، ومن ثم تميزت التكوينات المعمارية للمدينـة اإلسـالمية   المباني في المدينة توجيها خاصا يتفق مع أحكام الدين اإلسالمي وقيمه

، ومراكز الخدمات الصحية، ومنها األسوار، والمسجد الجامع، وقصر السلطان، والدواوين الملحقة به، واألسواق، والمراكز الثقافية
والمساكن وغيرها، بميزات خاصة تكررت مالمحها في المدن اإلسالمية على اختالف مناطقها وعصورها، األمر الذي نتج عنـه  

  . 6تشابه معماري رغم بعد الجغرافيا بين هذه الحواضر وساكنيها
  
 

                                                
 .192، ص1981، تحقيق ناجي التكريتي، دار األندلس، سلوك الممالك في تدبير الممالك ،ابن أبي الربيع 4
،  ص 1989، ت، معهد البحوث والدراسات العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيرودراسات في مدن العالم اإلسالمي ،د خالد المطريــالسي 5

61. 
 .  308، ص1988، أغسطس آب، الكويت، 1408، ذو الحجة 128، سلسلة عالم المعرفة، ع المدينة اإلسالمية ،مانمحمد عبد الستار عث 6
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  :ووظائفها ريةالجزائ العوامل االجتماعية واالقتصادية والتحول في بنية المدينة
إن التحول الديموغرافي والضغط العددي المتزايد وإعادة الهيكلة االقتصادية وانهيار البنى االجتماعية القديمـة وتحـديث   
ظروف تنقل البشر والمنتوجات والمعلومات وأنماط االستهالك الجديدة والتوريد المخصص إلى الدعم الغذائي، كل هذه العناصر 

لقـد تمـت باسـتمرار تغذيـة الحركيـة      . السكان خالل طور تحضر استثنائي ضاغط وغير متحكم فيـه من بين أخرى رافقت 
 -الديموغرافية للسكان الحضر باستقرار عائالت ريفية بالمدينة وهي عائالت وارثة لسلوك غير ملتوسي ولممارسات اجتماعيـة 

   .7لعوامل المحددة لتغيرات التشكيالت القوميةفهكذا تمثل الهجرات أحد ا" البرانية"مجالية غريبة عن الوسط الحضري
  :دهور المراكز التقليدية بالمدينةت

لقد شهدت المراكز التقليدية للمدينة القديمة تدهورا نتيجة التحوالت التي تعرفها المدينة عموما ببالد المغـرب العربـي،   
التجديد بواسطة التعويض الكامل الذي يشـمل   :وحسب بعض الدارسين المختصين يمكننا تمييز ست وضعيات  هي على التوالي

أفضل المناطق إيصاال والطرفية غالبا ثم التحوير الشامل، فتغيير المظهر باستعمال مواد عصرية لكن بدون أن يغيـر الحجـم،   
  .8والتعهد واإلصالح باستعمال مواد تقليدية، ثم القدم المميز لمنازل مهملة ومتداعية وأخيرا الخراب

أن المدينة المغاربية التقليدية تمثل صرح طريف قد يسهم فيه تنظيم مفكك ومقسم للمجال فـي   BOUSQUETحيث يرى 
بنيوي وهيمنت  إطاربلورة نهائية لكيان محتمل أي لوحدة صيغت بفضل ربط عناصرها ببعضها البعض، فقد شيدت الحضارة في 

بنية ذات التماسك الداخلي المتين وظيفتها وجاذبيتهـا منـذ عقـود    على تجميع هذه األجزاء سلطة تولت المدينة، وقد فقدت هذه ال
  .9عديدة

لقد أصبحت أغلب المدن التقليدية األصيلة محاطة بأحزمة من المعمار الحديث النابع من تصميم وهندسة معمارية غيـر  
ذاته، يؤشر على مدى تأثر المصمم  مستنبطة  ومتناغمة مع المنظومة الثقافية للمجتمع المحلي، فهو معمار منظم ومفكك في الوقت

، وهذا ما يبرز تحميل البيئة المحلية مرغمـة بأفكـار   1934بأفكار المدرسة المعمارية الغربية، كما يدين أغلبهم لميثاق أثينا عام 
 .ومعمار ال يناسبها، وهنا نجد ممارسة نوع من العنف واالغتصاب للخصوصية الثقافية المحلية

كات التحرر في فترة األربعينيات من القرن الماضي وحصول العديد من البلـدان العربيـة علـى    ذلك أنه بعد موجة حر
استقاللها، سرعان ما شهدت بعض المدن العربية نهضة شملت الجوانب العمرانية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية، وفي خضم 

العادات ونمت قيم جديدة، أثرت سلبا على عملية انـدماج   عملية النهوض والتطور برزت إلى مشهد  ونطاق الحياة اليومية بعض
اإلنسان الجزائري  داخل المدينة خصوصا تلك الفئات المهاجرة من الريف باتجاه المدينة، مما يزيد من غربة االنتمـاء للمجـال   

إلى بعضهم إال لكي يرفضوا أو مجرد كتلة من البشر واألشياء قلما يتقابلون أو ينظرون :" الحضري، ذلك أن مدننا المعاصرة تبدو
  .10"يتجاهلوا بعضهم ، ذلك أن ضياع الذات هو شرط لالنتماء إلى قوم يجعل من إلغاء مادة التاريخ

  تحوالت وغياب أعضاء جسم المدينة 
اصة ذلك المجال شبه العمومي الذي يعبره مسلك أو مسالك كبرى، يعد منطقة انتقالية بين المستويات الخ" الحومة"الحي أو 

السابقة التي يجمعها ومحاور التعامل في األسواق ومناطق اإلنتاج الحرفي والصناعي، والجامع الكبير، وتتمتـع الحومـة بكـل    
الفرن العادي " رية كوظائف اإلقامة والتعامل التي تؤديها األنهج الرابطة بين األزقة وكوظائف االتجاريالوظائف وكل رموز التحض

والوراقة والمدرسة االبتدائيـة ومحـل   " الكتاب" وتوفير الخدمات كالمدرسة القرآنية" ة والمطحنة والمجزرةوحوانيت التغذية العام

                                                
ن، دار الغرب علي التومي وآخرو: ، إشراف جان فرانسوا تراون، ترجمةالمغرب العربي اإلنسان والمجال: ، ضمن كتابالسكان والتحضر ،سكالييإروبار  7

 .219ص 1997اإلسالمي، ط،
علي التومي وآخرون، دار الغرب : ، إشراف جان فرانسوا تراون، ترجمةالمغرب العربي اإلنسان والمجال: ، ضمن كتابمدن وحضر ،جان ماري ميوساك 8

 .  450، ص 1،1997اإلسالمي، ط
9 BOUSQUET C. Mutations urbaines en Algérie; le cas de Béni Ysguen au M zab;T3.Tour ; p350. 

 .1986، حزيران 39، ترجمة محمد علي مقلد، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد التغيير المكاني واالجتماعي برهان غليون، 10
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والمسجد الجامع والحمـام  " المسجد" الزاوية وأماكن التعبد" ، كما تؤدي الحومة دور المحول االجتماعي"النزل" التمريض والوكالة
  . 11لحومة من خالل مناخها مجاال معيشافهكذا تكون ا" والحالق وخلية الحزب والمقهى

 :تحوالت عالقات الجيرة 
حظي موضوع عالقات الجوار بأهمية خاصة من جانب علماء األنتروبولوجيا الحضرية الذين ركزوا على دراسة الوحدات 

الحضـرية هـو    السكنية في مختلف البيئـات  ةوأهم ما ميز دراساتهم حول الجيراالجتماعية الصغرى داخل النطاق الحضري، 
االنخفاض في مستوى المعيشة والدخول االقتصادية، وتختلف هذه من حيث االهتمامات البحثية فبعض الدراسات تناولت الجيـرة  

ثنوغرافية يدرس الباحث من خاللها بعض المشكالت التي ترتبط ببعض الموضوعات مثل الجماعـات األوليـة،   إالسكنية كوحدة 
  . 12بينما اهتمت بعض الدراسات األخرى بالجيرة السكنية ذاتها الجماعات العرقية، الطبقة،

ثنيـة، والعمـل والثقافـة الفرعيـة     ومن الدراسات التي أجريت حول الجيرة السكنية ومدى تأثرها بعالقات الـروابط اإل 
 إلـى ن حيث توصل ستالمجاورات السكنية في مدينة بو إحدىعندما درس الطبقة االيطالية العاملة في   H/Gansاألنتروبولوجي 

المناطق الحضرية الفقيرة مكون من الخصائص التي تميز الحيـاة فـي القريـة     إلىالعام الذي يحكم عالقات المهاجرين  اإلطار
كالعالقات األولية، النقص في الخلوة االجتماعية، الرغبة في االندماج االجتماعي، الميل نحو تمجيد الثقافة الفرعية والبنية القبليـة  

  .13قليديةالت
كما توصلت بعض األبحاث والدراسات األنتروبولوجية إلى  أن عالقات األشخاص في المناطق العشوائية تتسم بضـعف  

  .التنظيمات والعالقات الرسمية، في حين أن الضبط االجتماعي غير الرسمي يقوم أيضا بدور ضئيل
أو العرقية ربما يكون لها دور  اإلثنيةي والصداقات والوحدة كما أن شبكة العالقات االجتماعية القائمة على االنتماء القراب

  . في األساس األقوى لمسألة عالقات الجوار في اإلقامة الحضرية
تسهم األنتروبولوجيا الحضرية بنصيب وافر في تطبيق المناهج االثنوغرافية في دراسة البيئة الحضرية، وذلك من خالل 

ير للخصائص والسمات الخاصـة بـالمجتمع الحضـري المحلـي، وعليـه فقـد وصـل        التركيز على الوصف والتحليل والتفس
األنتروبولوجيين إلى درجة عالية من الكفاءة في استخدام تلك المناهج مستعينين في ذلك أيضا بالبيانات والطرق اإلحصائية والكمية 

  .واالنتفاع بها في مجاالت الدراسة والتطبيق
يقبلوا ويقدموا أنماطا بنائية للتحليل موجهة في األساس نحو البناء الحضريون أن  نوجيواألنتروبولوفي ضوء ذلك يستطيع 

الحضري الكلي، وان كانت في أساسها تهتم بمجتمعات أو مناطق حضرية بعينها، ومن ثم دراسة وإيجاد العالقات المتبادلة التـي  
  .14تربط بين المجتمع الحضري الكبير من جهة، والمجتمعات الحضرية المحلية من جهة أخرى

والتـي    Wirthومن الدراسات الرائدة في مجال دراسة المدينة وتفسير وتحليل الحياة الحضرية إسهامات لويس ويـرث  
تبلورت في نظريته في أن المجتمع الحضري يتميز بالحجم، والكثافة، والالتجانس، وتلك محكات أو معايير أساسية لفهـم البنيـة   

  .الحضرية واألنماط السلوكية
مشكالت المدينة المعاصرة فيرى بعض الباحثين أن هناك مشكالت نازلة وطارئة على المدينة فـي   خيصوفي ضوء تش

العالم العربي منها ما سمي بالحصار المديني الجديد وهو نوع آخر من تضييق المساحة الفيزيقية والنفسية داخل المدينة، انه عصر 
واجتماعيا، وهذا الحصار الذي سيزيد من معاناة المدن الكبيرة علـى وجـه    جديد سوف يؤدي إلى انطواء المدينة وتقوقعها ثقافيا

  . 15جديدة للمدينة غير تلك المألوفة التعامل اتريفمن جانب ابستيمولوجي للبحث عن تعالخصوص، وهو ما يدفع 

                                                
 .449ص مرجع سابق، جان ماري ميوساك، 11
 .213، ص2007كندریة، ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسالتنمیة والعشوائیات الحضریة  ،محمد عباس إبراھیم 12
 .214، صمرجع سابق  ،محمد عباس إبراھیم 13
 .184ص مرجع سابق  ،محمد عباس إبراهيم 14
والتميز في النهضة العمرانية بالمملكة خالل مائة  اإلبداع، ندوة تجربة التغير في البيئة السكنية السعودية: الهوية في وسط متحول ،مشاري عبد اهللا النعيم 15

  2، ص2004عام، 
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ة والحياة الحضرية، كما يؤكد روبرت ردفيلد على أن الالتجانس وتعدد قنوات االتصال هما األساس المميز في فهم المدين
ومن جانبه خلص ويرث إلى أن الحضرية كأسلوب في الحياة  تتميز بالنزعة المادية والعلمانية، وعدم وضوح المعايير األخالقية، 
إلى جانب ظهور الجماعات الثانوية، وتفتت األدوار تحت مظلة التخصص وتقسيم العمل واألداء، لكنه إلى جانب ذلـك رأى أن  

لمدينة وما بها من عالقات اجتماعية متبادلة في إطار المصلحة والمنفعة تتميز بالسيولة واالنسيابية والدقة، ويـرى أن  الحياة في ا
  . 16ذلك كله من سمات المجتمع الحضري

وقد وجدت مداخل متعددة للتحليل والتفسير فيما يخص الحياة االجتماعية بأبنيتها وتنظيماتها المختلفة وتفاعالتهـا داخـل   
لمدينة، وايكولوجية المدينة، إضافة إلى التركيز على دراسة الحياة الثقافية للمدينة وما تشتمله من أنساق متباينة ، والسعي لتحليل ا

وتفسير  والحياة الحضرية باعتبارها نسقا من القيم والتوجهات السلوكية، التي تطرأ على اإلنسان الحضري فـي ضـوء أنسـاق    
  . قفالتنشئة والتربية والتث

ويرى العديد من الباحثين أن من نتائج التحوالت الحضرية المتسارعة هو بروز إفرازاتها في أشكال مختلفـة لعـل مـن    
أبرزها تأثر نفسية الفرد داخل الوسط الحضري وتعطل كفاءته نتيجة الشعور الدائم والمستمر بالتعب واإلرهاق بسبب االزدحـام  

 اإلسمنتيةكذا الشعور بالضيق والقلق واالختناق جراء االنتشار الواسع للجداريات واألسوار والضغط االيكولوجي داخل المدينة، و
التي ابتلعت كل مجال فسيح داخل المدينة، إضافة إلى كثرة االغتراب التي أفضت إليها التحوالت العالمية التي تطرأ على نسيج قيم 

الحياة القائم وقيمه، ويشكلون ألنفسهم ترابطات نسقية خاصة، يعيشون الحياة الحضرية، ومن ثم تفضي إلى انسحاب فئات من نمط 
 . 17فيها بعيدا عن متطلبات النسق الفكري والثقافي الجديد للحياة بالمدينة، وهذا ما يزيد من حدة االغتراب وعدم الشعور باالنتماء

  :مالمح ومؤشرات التحول العمراني في الجزائر وإشكالية فقدان الهوية
فجر التاريخ كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو تطلع إلى التطورات والتغيرات المتالحقة عبر العصور ابتداء من إن الم

إال أن عصور المعادن التي تلته قد دامت لفترة ال  السنين،فالعصر الحجري ظل قائما لماليين  .سبقهأكثر سرعة من العصر الذي 
الصناعية بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر، أي أنها استغرقت  وقد قامت الثورة. تزيد عن خمسة آالف سنة

عاما بداية من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية ، أما  40عام على وجه التقريب ، واحتل عصر الكهرباء  200
عاما من عمره مع نهاية  20في حين بلغ عصر المعلومات عاما بالكاد ،  25فلم يدم سوى ) عصر الكمبيوتر( العصر االلكتروني 

  .التسعينات
ففي مطلع األلفية الثالثة تغيرت مالمح المدينة العربية، ووجدت نفسها في مواجهة تحديات كبيرة تتمثل في نقص معرفـي  

الوقت الحالي تشهد تحـوالت   متراكم، ظهرت مالمحه بشكل حاد مع انتشار تقنيات االتصاالت والمعلومات الحديثة، إن المدن في
كبيرة من حيث الشكل الفيزيقي والتوسع العمراني واالمتداد المكاني، فإذا كانت المدينة عقب ظهور الثورة الصناعية قد تحولت إلى 

الثـورة  بنية ونمط يختلفان جذريا عن مدينة ما قبل الصناعة، فان المدينة الحديثة بدورها تختلف أيضا اختالفا كبيرا عن مدينـة  
  . 18الصناعية

لقد عرفت تقنيات االتصال والمعلومات خالل السنوات األخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشـرة علـى نمـط الحيـاة     
اإلنسانية سواء على الصعيد االجتماعي أو الثقافي وكذا على المستوى االقتصادي وذلك بسبب الثورة الرقمية التي عرفها عالمنـا  

لدول المتقدمة، هذا األمر أفرز مجموعة من التحديات خاصة للدول النامية، تحديات ومخاطر أصبحت تمس المعاصر ال سيما في ا
باألمن االجتماعي، واالنتماء الثقافي والحضاري، إضافة إلى تحدي اقتصادي يتعلق بجعل التنمية االقتصادية مرتبطة إلى حد كبير 

  .كم فيها قصد استغالل اإلمكانات المتوفرة والمتجددةبمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحوالت والتح

                                                
 .184ص ,مرجع السابق ،محمد عباس إبراهيم 16
   .149، ص2003دار النصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،مشكالت المجتمع المصري ،أحمد النكالوي وكمال التابعي 17
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2006، صيف24، السنة95المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، ع المدينة والعولمة، قراءة تحليلية، ،علي زيد الزعبي 18

 .21، ص2006الكويت، 
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ففي عصر العولمة تشهد المدينة سرعة هائلة في توسعها المساحي، وقفزة كبيرة في نموها الحضري فـاق مـداها كـل    
طاعات التوقعات، وتجاوزت في خطاها كل ما قد أعد لها وخطط من أجلها، وقد نتج عن النمو السريع للسكان توسع كبير في الق

 وقد تأثر العالم سريعا باألحداث العالمية وباألخص منـذ أحـداث   . اإلسكانية والصناعية والتجارية وقطاعات الخدمات األخرى
سبتمبر وما تبعها من عمليات إرهابية وتفجيرات مستمرة في معظم المدن الغربية، وانعكس ذلك بالسلب على معظـم أفـراد   11

نعيش في عصر من الحدود الجديدة للمدن، والتـي   فإننالسواء وانحصارهم في مدنهم، ومن ثمة المجتمع العربي والغربي على ا
  .19رى خضراء حسب ما يسكن تلك النقاطاجتماعية تتوزع فيها المدن إلى نقاط حمراء وأخ -سترسم خرائط جيو

والسبعينيات من القرن الماضي،  وكرد فعل لظهور فكرة الكونية، و لما حدث من كوارث العمارة والحداثة منذ الستينيات
، فقد اشتغل واهتم بما أنثروبولوجيا العمارةفقد أدى هذا إلى بروز فرع جديد في مجاالت البحث األنثروبولوجي أطلق عليه مسمى 

النمطية التي  حدث من تغيرات أدت إلى تدهور العمارة، وعدم االهتمام بالنواحي الجمالية والفنية في مكونات البناء واألخذ بالعمارة
 تعتمد أساسا على األنماط المتكررة الوافدة من المباني الغير محلية التي ال تتالءم مع الظروف البيئية والثقافية، ذلك ألن العمارة ال

تنفصل عن السياق الثقافي واالجتماعي والتاريخي في أي مجتمع من المجتمعات، فتشييد المباني والعمارة والتخطيط المعمـاري  
قليم أو المجتمع المحلي يكون على درجة كبيرة من األهمية لما له من داللة في مجال العمارة التقليديـة والحديثـة وال يمكـن    لإل

  .20للباحث إغفال هذه الداللة، فما يقوم اإلنسان بتشييده ال يرتبط بالناحية الجمالية والفنية فحسب، وإنما يرتبط باإلنسان نفسه
عن المعرفة التي في أذهان الناس عن كيفية تشييد المسكن بما يتفق وظـروف البيئـة    تروبولوجيةاألنوقد كشفت المعرفة 

الطبيعية والمناخية، فجاء تصميم المسكن تعبيرا عن هذه المعرفة من حيث طريق البناء، والمواد المستخدمة، فالقـائم بالتصـميم   
ءم مع حياته واحتياجاته، وجعلت تلك المعرفة المحلية المسكن مالئما والتنفيذ هو صاحب المسكن الذي يكون لديه المعرفة بما يتال

ايكولوجيا، فالفراغات الكثيرة والفتحات داخل المسكن كشفت عن عدم المعاناة من سوء التهوية وسوء اإلضاءة، وتوافر الراحـة  
اقة المتوافقة مع البيئة، وإحاطة المسكن بسور الحرارية، واإلضاءة المناسبة والتهوية لكل من المسكن والشارع، واالعتماد على الط

عال يحقق الخصوصية مع عدم العزلة، وحجب الرؤيا عن الداخل، وإتاحة الحرية ألفراد المسكن، وعدم التعـدي علـى حريـة    
ون اإلضرار بها، المسكن وأفراده، كما يحقق المسكن درجة عالية من المواءمة بين الطبيعة والحماية من تقلباتها، واالستفادة منها د

كما يتم اختيار اللون المناسب، ومادة البناء المواتية، ويقام السقف بمواد محلية، وكل هذا يمكن من التكيف مع البيئـات الحـارة   
   .21والساخنة

وفي دراسته حول ثقافة الواحة  يرى يوسف نسيب من خالل أبحاثه حول منطقة بوسعادة، واشتغاله  بقصر مدينة بوسعادة 
هي المعبرة بشكل واضح عـن  :" ئرية، فيرى أن العمارة التقليديةاتيق الذي يمثل إحدى العمائر التقليدية للمدن الصحراوية الجزالع

 )26(."22القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وعن التواصل بين اإلنسان ومحيط عيشه

 

   :الحياة  وطبيعة العمارة عورية على نوعيةمقاربة األنثروبولوجيا الحضرية النعكاس مكونات البنى الالش 
وفي ضوء التشخيص األنثروبولوجي الحضري يمكننا أن نقدم ولو قراءة أو تأويل أولي متواضع النعكاسـات مكونـات   

اجتماعية للجزائري ومدى انعكاس ذلك على التصميم المعماري وكـذا أشـكال    -الذهنية المجتمعية والفردية، وكذا الحالة السيكو
  .نوعية التفاعل داخل المجال الحضريو
إن الموقع الجغرافي للجزائر والمغرب العربي عموما جعله منطقة جغرافية حيوية كانت ممرا للعديد من التيارات الفكرية وكذا  -

االجتياحات االستعمارية منذ زمن بعيد، فعاش سكان الجزائر على مدار زمن طويل تحدي الخطر الخارجي الزاحف، وهو ما 

                                                
  .32 ، صسابق مرجع ،علي زيد الزعبي 19
ماع، جامعة كتاب قضايا منهجية معاصرة، كلية اآلداب، قسم االجت: ، ضمنمدخل لدراسة الثقافة والمجتمع ،اتيةـــالعمارة الواح ،علية حسين 20

 .330، ص 329ص.القاهرة
 .336 -335ص ص ،مرجــع سابق ،علية حسين 21

22 Nacib Youcef, cultures Oasiennes, Publisher Belgique, 1986, p146 
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التضاريسية الوعرة المدافعة فأقام مدن في شـكل   بمكوناتهالمكان الطبيعي أثر على الجزائري في ذلك الوقت على أن يختار 
 .ها تحقيق الحصانة والدفاعحاميات عسكرية هدف

ضر على لقد كان عامل الدفاع عن الذات في وجه التحديات الخارجية سببا في فرض نوع من ثبات الجزائري عند إقامة الحوا -
 .المورثات والمسلمات في العمارة، مما تسبب في االنغالق وعدم االنفتاح وممارسة التجديد

وما بعد ذلك، لم  في تخطيط المدينة الجزائرية المعاصرة في جزائر االستقاللمن الدراسات والمخططات العلمية  إن االستفادة  -
 ل حتى مشكالت التصميم حققت االستمرارية في الفضاءات العمرانيةفظلت إشكاالت المدينة مستمرة، ب يحصل بالقدر الكافي، 

المستحدثة، كالعشوائية في شق المسالك بين االنقطاع واالنفتاح غير المنطقي، واعوجاج الدروب، االستيالء على الفضـاءات  
 .ت ريفية قبلية داخل المدينةوهذا يعكس ذهنية تبعث على تصرفا... العامة المشتركة، الغش في المساحات والمسالك العمومية

استمرار سلوكات الحياة الريفية وقيم البداوة دون تغيير في المجال الحضري مما ترتب عنه زيادة ظـاهرة الترييـف داخـل     -
 .المدينة، خصوصا النسيج العمراني على الضواحي

لذوق الجمالي الالزم والمناسب للمظهر الذي نزعة وجشع الحيازة ووضع اليد على العقار أفقد المعمار داخل المدينة االهتمام وا -
 .تتبدى به المدينة لناظرها أو زائرها

تنبعث  ة باألنسيئلمعمارية العامة، وكانت مفعمة ومللقد كانت األزقة بالمدن العتيقة رغم ضيقها غير أنها منسجمة مع الكتلة ا -
وم أصبح في العديد من المدن مجـال مفعـم بالمشـكالت    منها حيوية ساكنيها، غير أن شارع المدينة الجزائرية المعاصرة الي

 .المادية، والمشكالت الالمادية
معاناة الجزائري ساكن المدينة من التمزق العاطفي من جراء فقدان الذاكرة الحضرية فيظل في معاناة الحنين لماضي سـرق   -

عور بفقدان هوية خاصة ومصادرة لحرية كانت منه، ويعاني من فقدان فضاءات التحرك واالنفتاح، مما يدخله في حالة من الش
  .كائنة، وهذا بسبب الخلط الناتج عن الهجرة العشوائية وعدم التجانس بين الساكنة

  اتمةـخ
إن العمارة في مظهرها انجاز مادي  منظور محسوس وملموس، ولكن في جوهرها  إبداع يتـرجم مختلجـات الـذات    

الحياتية، كما يعبر االنجاز المعماري عن الحالة النفسية للمجتمع وذوقه الفني الجمالي،  الجماعية  في رؤيتها الوجودية، وطريقتها
وتطلعاته في الزمن المستقبلي، وهذا ما يجعل العمارة مؤشرة لخاصية هوياتية وانتماء حضاري، ونظرا لهذه الوظـائف العديـدة   

المناسب بين العمارة األصيلة وما نتبناه مـن   التجسيرئب أن يقع ، كان المنظور الصاوالمفيدة للعمارة في حياة اإلنسان والمجتمع
العمارة المعاصرة في عملية األخذ واالقتباس والتحوير والتطوير بدافع الذوق الجمالي األصيل، أو بدافع الحاجة والوظيفة التـي  

  . ثقافية المعولمةيكتسيها تقسيم وتخطيط جسم المدينة،  دون إهمال الخصوصية الثقافية في ظل الموجة ال
نتمائيـا  إو من اآلليات الكفيلة لفهم  األبعاد المادية والجمالية والنفسية والهوياتية للعمارة بناء ووظيفة وبعـدا ومؤشـرا   

وحضاريا، هو ضرورة إدخال تعديالت  في الرؤى والتصورات وكذا برامج التدريس والتكوين، فال يمكننا النظر للعمارة كنتـاج  
ل مخططات تقنية  تقام وتجسد في هياكل خالية من الجوانب المعنوية واإلنسانية، والنظر للتراث المعماري ككتلـة  مادي من خال

أو غالبا ما تكون ضحية لإلهمـال والنسـيان    ثريين،ألية المستمرة، أو مجاال بحثيا لمادية عتيقة تستهلك ميزانيات للترميم والرعا
  .والنهب

زء من الذاكرة المجتمعية وشاهد مادي يسجل حضورا على مـدار الـزمن، ويحقـق وظيفـة     وإنما المدينة العتيقة هي ج
االستمرارية والتواصل بين األجيال الحضرية، وقناة ناقلة للخبرات وآليات عالج مشكالت الوسط الحضري وتفاعالته، وفي ظل 

معمارية فحسب وإنما العمـارة ذات أبعـاد متعـددة    هذا ال يمكننا أن نظل مستمرين في النظر للعمارة كجزء من أقسام الهندسة ال
فالعالقة بين المادي واإلنساني في المعمار ال ينفصالن، فالهوة بين كليات الهندسة والعلوم االجتماعية فـي موضـوع العمـارة    

 .روبولوجيا العمارةأنث تستوجب تقليصها بل التجسير والتوصيل وهذا من خالل استدعاء  الدور المميز لألنثروبولوجيا الحضرية و
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 وفـسوادي ارة الحواضر في منطقة ـعم
  "ار نموذجا ـمدينة قم" 

   حسونة عبد العزيز  
  )الجزائر( جامعة الوادي

 :وادي سوف

،الواقعة في أقصى شمال الجنوب الشرقي  1984المنبثقة عن التقسيم اإلداري لسنة  39سوف أو وادي سوف هي الوالية 
من الغرب واليات الجلفة وورقلة  ،وبسكرة ،خنشلة ،، تحدها من الشمال واليات تبسةللجزائر على الحدود مع الجمهورية التونسية 

  .ومن الجنوب والية ورقلة 
هي تلك المنطقة الموغلة في عمق العرق الشرقي الكبير الممتد من الشطوط الواقعة جنوب جبال األوراس خاصة  جغرافيا
شمال غرب ليبيا شرقا وبـالد ريـغ   والمحصورة بين الجنوب التونسي وحواف الشمالية لهضاب الطاسيلي ناجر الشط ملغيغ إلى 

  .وارجالن غربا وجنوبا و
هي التي ظهرت في خضم األحداث السياسية والصراعات المذهبية عند تقاطع محور طرق القوافل القادمة من بالد  تاريخيا

وبذلك فهي تمتد  زاب باتجاه غـدامس وبالد السودانإلى  منطقة وارجالن وإقليم توات، والقادمة من إقليم الـ 1الجريد التونسية 
الحدود التونسية مـن   ، وعلى طول 2بين بالد الـزاب والزرائب في بسكرة إلى جبال األوراس النمامشة ومنطقة نقـرين شماال

، وإلى واحات غـدامس جنوبا ، إلى إقليم وادي ريـغ و وارجالن  3مس شرقا نفطة ونفـزاوة ، مرورا بالبئـر الجديد حتى غدا
  .4غربا

يقـدر  , يغلب عليها طابع االنبساط التيمن خالل ما سبق نتبين أن المنطقة إقليم صحراوي ومن أهم خصائصه الطبيعية 
  ، وال نكاد نجد فيها تضاريس متنوعة ماعدا مظهرين رئيسيين هما  5م فوق سطح البحر 80متوسط ارتفاعها بنحو 

الكثبان الرملية التي تحيط بكل مدن وقرى سوف وهي عموما قليلة االرتفاع ما عدا في الجهة الجنوبية على طريق القوافل المؤدي 
ـُرود الجهة الشمالية على شكل هالل تتمثل  المنطقة منالتي تحد  الشطوط والمنخفضاتو .6إلى غدامـس الليـبية حيث تكثر الغ

  .م دون مستوى سطح البحر 36في شطوط ملغيغ ومروان هذا األخير ينخفض بنحو 

تقع والية الوادي ضمن نطاق المناخ الصحراوي الذي يتميز بشدة الحرارة صيفا و البرودة شتاءا بسبب قلة التساقط حيث تنخفض  
 .حيث غالبا ما تغطي طبقة من الجليد وجه األرض 7)البيضاء(صة في الليالي البيضم خا°0درجة الحرارة أحيانا إلى ما دون 

الذي أخذ بالتوسع على . م.ق 2من المعروف تاريخيا أن الشمال اإلفريقي تعرض للغزو الروماني منذ القرن  :الحواضر بسوف
ما جعل السكان األصليين ومنهم بربر زناته يلجئون إلى حواف الصحراء  . حساب مملكة نوميديا للسيطرة على األراضي الزراعية

عة ما بين تونس و الجزائر على حواف األودية ومنها وادي الجردانية الذي الشطوط الواق األوراس واالستقرار في منطقة جنوب 
 .ينبع من جبل مجور في األوراس النمامشة وينحدر جنوبا متوغال في العرق الشرقي الكبير

                                                
 .نتشـار زراعة النخيل فيها بالد الجريد تقع في الجنوب الغربي من الجمهورية التونسية وهي كل المناطق المحاذية لشط الجريد من مدنها قفصة و توزر ،وسميت كذلك إل   1
مـن تـاريخ وادي سـوف مدينـة األلـف      "مياسي ، إبراهيم :  ،أنظر كذلك 37.، ص 1977،تونسالصروف في تاريخ الصحراء وسوف،الدار التونسية للنشر، ابراهيم العوامر  2
 . 194، ص 1996،الجزائر113مجلة الثقافة،عدد"قبة

3 Tomas Marc-Ropert, Sahara et communauté ,presses universitaires de France,1ed,Paris 1960,p.37  
 37.إبراهيم العوامر،المرجع السابق، ص  4

5 Voisin André-Roger ,Le Souf monographie, imprimerie El-walid éditions ,EL-OUED 2004,p.24. 
ة عن الصوت الذي تصدره الكثبان أثناء هبوب الريح ، أنظر ابن منظـور، لسـان العـرب، دار    جمع غُرد أي الفريد من نوعه،أو الشيء الذي يصدر عنه صوت عذب وهذا كناي 6

  .3232.ص)ط،ت.د(المعارف، القاهرة
  

 .الصقيعداللة على جانفي من كل سنة 13ديسمبر إلى  25الليالي البيض هو نوع من التقويم عند فالحي المنطقة و يقصد بها وسط ليالي الشتاء الباردة  وتمتد من    7
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فكر  انتشارو في العهد اإلسالمي دخلت بالد المغرب اإلسالمي في مرحلة صراعات سياسية ومذهبية خاصة مع 
وبالد وارجالن ، وصارت كل هذه الرقعة معقـال للثـورات علـى    8أقاليم طرابلس وبالد الجريد بإفريقية الخوارج في 

ـ 325الدولة العبيدية الشيعية وأشهر من تزعمهم أبا يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي منذ م  الـذي تـذكر   937/ هـ
  .9بالد الجريد  المصادر التاريخية أنه كلما ضعفت عزيمته يلجأ إلى الصحراء قبلة

 10الدولة العبيدية إلى مصر قطع المعز بن باديس الزيري دعوته للفاطميين وأعلن والئه للعباسـيين  انتقالوبعد 
فأقدم المستنصر الفاطمي إلى معاقبة دولة صنهاجة بتحريض القبائل العربية من هالل وسليم المتمركزة في صعيد مصر 

بعد أن "م ، ويقول بن خلدون 1050/ هـ  442بـدأت بالتوافد على المنطقة منذ و على الهجرة نحو إفريقية والمغرب 
ويوضـح صـاحب الصـروف أن     11"م حاربوا زناته وغلبوهم على الضـواحي 1057/هـ 449خربوا القيروان سنة 

 ، وبسبب هذه الظروف أنحاز كثير من بربر زناته إلى منطقة سـوف  12المقصود أطراف افريقية والـزاب بالد سوف
كان بنو مـرين يسـكنون   ( لبعدها عن القالقل وتسلط الحكام ، حيث يذكر ابن أبي دينار أن من هؤالء قبائل بنو مرين 

،ومـن   13)بالد القبلة من زاب افريقية ويتنقلون من مكان إلى مكان وجل أموالهم اإلبل والخيل وطعامهم اللحم والتمـر 
 600الجردانية فوجدوا بربـر زناتـه فنزلـوا منـازلهم فـي حـوالي       القبائل العربية  قبيلة عدوان التي وصلت وادي 

وأما زناته فتركوا مواطنهم متتبعين مجرى الوادي وأقاموا منازل من الطين والحجارة عند قبر ملكـة  .  14م 1204/هـ
م ، في حين استقرت عدوان بالجردانية حتى قدمت علـيه  15) تك بنت سبت( بربرية من قبيلة مرداس تعرف بـتكسبت

  } Le Souf des Oasis{ويؤكد أحمد نجاح في  .م 1397/ هـ799طرود من باجة سنة 
من المشرق ما بين  بأن آخر من أعاد بناء المنطقة لالستقرار فيها هم  قبائل بني هالل وبني سليم الذين قدموا(  
  .16)م 13و11/  ـه 6و 4القرنين 

لجريد أو بالد ريـغ ويعـزى   عن ما سواها من حواضر بالد ا سوف إال أن حركة العمران المادي تأخرت بمنطقة
كمـا هـي   ، 17أن سكان نوميديا القديمة من البربر كانوا رحل يجوبون البادية وراء قطعانهم بحثا عن الكـأل   ذلك إلى

على أن الوافدين األوائل ركزوا على أولوية المأوى و .هـ 4عادات العرب الذين وفدوا من صعيد مصر بعد القرن الـ
وهو مـا يشـير إليـه     )ريقيةـإف(هروبا من الصراعات السياسية التي كانت تعصف بالمغرب األدنى ) الغذاء( المطعم 

 .18)عليكم بسوف فهي أم الهاربة(:العدواني في قـوله
إنمـا هـي   ...ال يعرف وراء قسطيلية عمران وال حيوانا إال الفنـك ( :ويقول البكري في القرن الخامس الهجري

أرضون سـواخة، وهم يخبرون أن أقـواما أرادوا معرفة ما وراء بالدهم فاستعدوا األزواد وذهبوا في تلـك   رمال و

                                                
شرق الجزائر وغـرب ليبيـا ،وظلـت    إفـريقية هي التسمية التي أطلقها العرب الفاتحون على أفريكا الرومانية التي كانت عاصمتها إسبيطلة وتشمل جغرافيا كل تونس الحالية و  8

 ،  15هـ ، ص 1286خ إفريقية وتونس ،مطبعة الدولة التونسية ،تونس ،انظر ابن أبي دينار القيرواني،المؤنس في تاري. م1574على هذه التسمية حتى دخلها العثمانيون سنة 
دور زناته في الحركة المذهبيـة بـالمغرب   محمد بن عميرة ،  انظر أيضا . 18،ص  2001شر،بيروت ، دار الفكر للطباعة والن7،ج تاريخ ابن خلدونعبد الرحمان بن خلدون ،  9

 .215، ص 1984،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب اإلسالمي
 .79، ص  2000، إعداد خليل شحادة ، المجلد الرابع ، دار الفكر، بيروت تاريخ ابن خلدونعبد الرحمان بن خلدون،  10
 .70، ص 7.،جالمصدر السابقعبد الرحمان بن خلدون،   11
 .132، ص  1977،الدار التونسية للنشر،تونسالصروف في تاريخ الصحراء وسوفالعوامر،  إبراهيم  12
 . 146، ص  المصدر السابقابن أبي دينار القيرواني ،   13
   134، ص  المصدر السابقمحمد العدواني،   14
  .  114نفسه ، ص  المرجع   15

 

16Najah Ahmed, Le Souf des Oasis .Editions la maison des livres. ALGER 1970. P.48 
  .90.،ص 1984،مكتبة المعارف ، الرباط  1.الفرنسية ،ج، مترجم عن إفريقيا مرمول كرفخال ،  17

 .117، ص  نفسهالمرجع  محمد العدواني ،  18





342015 
 

131 

( أن أهل هذه البالد" كما يذكر العياشي في رحلته . 19)الرمال أياما فلم يروا أثرا لعمران وهلك أكثرهم في تلك الرمـال
رة إلى عدم انتشار البناء بالحجارة حتى ذلك العهـد وبعـد   وفي ذلك إشا 20"يسكنون في زرايب من جريد النخل ) سوف

  . ذلك صارت تمثل موقعا متميزا وسط طرق القوافل
لهذه األسباب المذكورة آنفا لم تظهر حياة الحضر مبكرا بمنطقة سوف، فكانت عبارة عن تجمعات سكنية عديـدة  

سوف هي خط من النخيل مستعرض في وسط "...:ووصفها الرحالة العياشي  21و متفرقة حتى سميت  بالد األلف قرية 
 22... "الرمل قد غلب على أكثره، وفيه بالد عديدة

إذا أستثنينا التجمعات السكنية األولى لبقايا بربر زناته ومن حل محلهم من عرب عدوان ثم طرود عند المجـرى  
هرت عند ما تبقى من ميـاه الـوادي   األعلى لوادي الجردانية  وبعد ذلك قرية تكسبت القديمة في الحواضر في سوف ظ

في حروب طاحنـة وكانـت الغلبـة    ) عدوان وطرود (ودخلت القبيلتان " الظاهرة على السطح وفق ما ذكره العدواني 
، فأصلحت بينهم وعادوا إلى قصـورهم  23لطرود حتى وصلوا وادي ريغ حيث وجدوا الولية الصالحة زينب بنت تندلة 

وحين حضرت الوفاة شيخهم طرد بن دابس  أوصى أوالده إذا خرجوا مـن   24ون عاما وتقاسموها وظلوا بها نحو عشر
فنزلوا أسفل مجرى الجردانية واستقر كـل مـنهم    25النازية بأن يأخذ كل أهله في قصر لوحده حتى ال تقع الفتنة بينهم 

 . 26بغديرة

  :وعلى هذا األساس نشأت قرى سوف األولى 
  .اغزوت ـــار وتـالزقم و قمنشأت بلدات : الغديرة األولـى  -
 .وينين ـنشأت  ك: الغديرة الوسطى  -
 .ظهرت فيها تكسبت النواة األولى لمدينة الوادي: الغديرة السفلـى  -

لم تعرف قرى سوف بمسميات المدن الصحراوية األخرى كالقصور أو القصبات ألنها اختلفت عنها من حيـث   
تلـك   وقد عرفت طراز عمارتها أو من حيث دورها التاريخي والسياسي بخالف تـــوقرت أو وارجالن أو تمنطيط 

هذا األخير الذي عرفت به اليوم الكثير من البقايا التجمعات بمسميات محلية مختلفة أكثرها شيوعا الخبنة ،النزلة ، البليدة 
  . ! العمرانية التي اندثرت والتي يبدو أنها الحاضرة األولى التي عمرت في سوف

، فقمـــار  ) شط ملغيغ(وبليدة قمار وبليدة سيف المندي) الزقم(فكانت التسمية الشائعة البليدة فهناك بليدة اللجة 
التي ستتحول إلى حاضرة رئيسية في المنطقة حتى دخول المستعمر الفرنسـي للمنطقـة    واحدة من البليدات أو البلدات

  .وبذلك تعد نموذجا مثالية لدراسة تطور الحواضر في منطقة سوف 
 :ار حاضرة قمنموذج   -  أ

رغم أن مدينة قمـار لم تكن يوما عاصمة سياسية إال أنها كانت أكثر قرى سـوف عرضـة لألخطـار لعــدة    
  :اأسبـاب أبرزه

                                                
 .39، ص )د، ت(،مكتبة المثنى ببغداد المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب أبو عبيد البكري،   19
  .93، ص  المرجع السابق،  موالي بلحيسي 20
  . 28، ص  المرجع السابقإبراهيم العوامر،   21
  .123.، ص 2006، 1.، ط1،المجلد  الرحلة العياشيةعبد اهللا بن محمد العياشي ، 22

  .كم شماال من تقرت قاعدة بالد ريغ70تقع قرية تندلة على بعد نحو   23
  102، ص المصدر السابقمحمد العدواني،   24
  109، ص  المصدر السابقمحمد العدواني،   25
  .3217، ص  5غديرة أو الغدير جمعها غدر أو غدران وهي القطعة من الماء التي يغادرها السيل ويبقى الوحل،انظر ابن منظور،المصدر السابق، المجلد   26
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 -    األهمية االقتصادية للمدينة التي تـزايدت مع انتشار زراعة النخيل وحفر الغيطـان فيها فتحولت المدينـة إلـى
  .بالمنطقةسوق رئيسية 

 -  م فصارت مركزا روحيا يؤمه 1789/ هـ1204األهمية الدينية التي برزت بتأسيس الـزاوية التيـجانية بها منذ
 .المنطقة أو من خارجها وزاد بذلك دورها االجتماعيكل أتباع الطريقة من سكان 

 - الموقع االستراتيجي للمدينة في الجهة الشمالية الغربية لسوف ، عند أهم طريقين حيويين : 
، فكثيرا ما أعتبر سالطين تقـرت أن سوف  27أحدهما يأتي من جهة  الغرب من إمارة بني جالب بإقليم وادي ريغ -1

فحين تمتنع بعض القرى عن دفع الضرائب تتعرض لحمالت عسكرية تأديبية أشهرها حملة الشـيخ  جزءا تابعا لملكهم ، 
 .  28م 1778/ 1776أحمد بن عمر بن محمد الجـالبي 

 
 
 
 

 
التي كانت تحاول إخضاع منطقتي سـوف وريـغ    29وثانيهما يأتي من جهة الشمال من مملكة بن قـانة بالزيبـان -2

ما كانت بالد سوف عرضة لهجمات مباغتة أحيانا من كال الطرفين بن جالب أو بـن قــانة   كثيرا و.لبـايلك الشرق 
  . وكانت قمار دائما األولى في مواجهة هذه األخطار

نظرا لكل ما سبق فإن تطور تخطيط مدينة قمار يبدو ظاهريا بأنه منتظم في شكل مستطيل باتجاه طـولي مـن   
د أحميد المقامة حـول بيـت   الفراغ الذي يفصل البلدة األولى عن تجمعات أوالالشرق إلى الغرب وذلك في سياق تعمير 

المسافة مجاال للتوسع العمراني للمدينة ،خاصـة و أن   فقد مثلت هذه, متر 500لى بعد نحوفي الجهة الغربية ع الشريعة
المدينة لم تكن ورغم أن . لة للتوسع الجهة الجنوبية والشرقية للبلدة تبدو شبه مغلقة بممتلكات دينية و اقتصادية وغير قاب

لتظهر من خالله نوعـا مـن   حد كبير مع طبيعة موقعها الحساس فإن تخطيطها العمراني تجاوب إلى  لها أسوار دفاعية
اإلستراتجية الدفاعية لدى السكان ، حيث جاء انجاز المدينة في األول وفق مخطط مغلق ليس له إال منفذ واحد ، و بعـد  

بنما ظلت البلدة   30سها صارت شبه محصنة في جهتيها الشمالية والغربية بأزقة عرش أوالد أحميد األقوياءمدة من تأسي
القديمة تمثل محور المدينة ومركزها الحيوي الذي يصعب الوصول إليه ، باإلضافة إلى ذلك فقد كان شبه اتفـاق علـى   

                                                
ـ 1450/هـ854بنو جالب أسرة مرينية من زناتته أسست أمارة لها بتقرت منذ   27 انظـر ،عبـد الرحمـان    .م 1853نة م وظلت تحكمها حتى دخول االستعمار الفرنسي للمنطقة س

  . 264.، ص 3.،ج1994،الجزائر  7.الجياللي ،تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط
التاريخيـة الوفـاء    ،الجمعيـة  1998محمد الطاهر عبد الجواد ،عاصمة وادي ريغ أيام بني جالب ،مدونة الملتقى التاريخي الثالث في فترة حكم بني جالب في منطقة وادي ريغ   28

  .50، ص،1999للشهيد بتقرت ،اآلمال للطباعة الوادي ،
  انية بتماسـين والتـي كانـت فـي     يمكن القول أن قمار كانت عرضة لهجمات بني جالب بسبب الخالف المذهبي ، حيث أن أهل قمار التيجانيين كانوا متعاطفين مع الزاوية التيج

   .صراع مع حكام تقرت 
ة  29 ت عائل رت وسوف سنة تول ى تق ھ حت زاب وجنوب یم ال ة مشیخة العرب ألقل ن قان وب  1762ب یم جن ل إقل ى ك ولى المشیخة عل ت تت ي كان از الت ة بوعك ع عائل ت في صراع م م ودخل

ى سوف1541قسنطینة منذ  رت للسیطرة عل ي تق الب ف ة بني ج ع عائل الف م ورات /، د انظر. م ، فلجأت عائلة بن قانة للتح وعزیز ،ث رنین یحي ب ي الق ر ف ث  20و 19الجزائ م، دار البع
  :كذلك.  182، ص،  1980،قسنطینة  1.،ط

Voisin A. R.,Le Souf monographie,imprimerie El-walid éditions ,EL-OUED 2004 ,p.04  
عالقـة  "م ثم لدى بني جالب في تقرت ،أنظر، محمد بن معمـر، 1788/1789تشير المصادر أن أوالد أحميد كانوا ضمن جيش صالح باي قسنطينة أثناء حملته على تقرت سنة   30

فذلكـة تاريخيـة عـن    "كذلك التليلي محمد الطاهر ، .  110م المرجع السابق ،ص،1998، مدونة الملتقى التاريخي الثالث " بني جالب سالطين تقرت بالسلطة العثمانية في الجزائر
  .296، ص ، 2002،الرياض 12و11.،تقديم ابو القاسم سعد اهللا ،،مجلة العرب ج"منطقة سوف
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خلية المتفرعة عن الشارعين الرئيسيين للمدينـة المـؤديين   أبوابها على األزقة الدا نجاز المنازل بشكل متالصق و تفتحإ
، وإذا  قدر أن أخترقه عدو أو دخيل غاصب فإنه 31إلى مركزها بينما يكون ظاهر أسوار المنازل بمثابة الساتر الدفاعي

  .سيواجه بمقاومة شرسة من قبل العائالت التي توطدت عالقاتها االجتماعية وتصاهرت فيما بينها
لها ما يجعلها شبه محصـنة  خرى فقد جاء موقع بـلدة قمار فوق ربوة صخرية مرتفعه نسبيا عما حوومن جهة أ

هذا وقد ظلت الجهة الشرقية منها التي تفتح على الفج تمثل  نقطة ضعفها الوحيدة وظل  توسع عمرانهـا فيهـا    طبيعيا 
قتحامها من هذه الجهة وذلك بحفر نفق أرضي محدودا ، وقد حاول أحد ملوك بني جالب ذات مرة بعد محاصرته للبلدة ا

وتـذكر  .32يؤدي إلى شرق البلدة عند مسجد إبراهيم بن سعد ،إال أن المدافعين عن البلدة تفطنوا لذلك وأحبطوا الهجوم 
، كان يمتد تقريبا من الباب القبلي عند ركن جـامع  33م 4المصادر أنه كان قد أقيـم سورا عـاليا نسبيا ارتفاعه حوالي 

 . لطلبة حاليا حتى جامع سيدي إبراهيم بن سعد ا

 :هاأقسـام و المـدينة معالم
كان تأسيس المدينة في أول األمر من طرف عدد محدود من السكان تضاربت المصادر حول عددهم   :األحيــاء -1

ونظرا للظروف السياسية السائدة آنذاك فإنهم قد تعاهدوا علـى   روا ما بين ثالثين و أربعين نفرارغم أنه يرجح أنهم قد
عدم السماح بدخول أجانب بينهم ،ويمكن مالحظة ذلك في طريقة بناء البليدة التي جعلت شبه مغلقـة، وقـد سـبق وأن    

من عشـر  ذكرنا أن عرش أوالد أحميد الذين وفدوا حسب القرائن التاريخية في نهاية القرن الثاني عشر الهجـري الثـا  
الميالدي  قد أجبروا على إقامة منازلهم بعيدا  في الجهة الغربية الشمالية من البليدة مما جعل تركيبة أعراش المدينـة ال  
تعرف تغييرا كبيرا ، و نظرا للتداخل االجتماعي وعالقات المصاهرة ما بين العائالت فقد كان توسـع المدينـة غيـر    

لذلك فإن التقسيم يكون تبعا . أرتبط إلى حد كبير بتوفر المجال الجغرافي القابل للتوسعةخاضع لقيود قبلية أو مذهبية إنما 
  : لمحور تطور الشارعين الرئيسيين وحسب توزيع مداخلها على النحو التالي 

   يعتبر هذا الحي قلب المدينة النابض وأصل منشئها األول ، و يشمل منازل البلدة القديمـة واألزقـة   : حي السوق
شمالية عند رحبة قهوة بوكحة ،واألزقة الغربية حتى جامع الفشير ،يحده من الجنوب  منازل اليهود والمقبـرة ويحـده   ال

 .من الشرق زقاق البراطيل المؤدي للفج والزاوية التيجانية
  ـ    : حي الباب الشرقي ن يحده غربا حي السوق ومجموعة منازل اليهود وهذه األخيرة تشكل إمتـدادا لـه ، ويفـتح م

يمثل حي الباب الشرقي مركز المدينة االجتمـاعي  . الجهتين الشرقية والجنوبية على مزارع النخيل وهو ما يعرف بالفج
 . والديني حيث توجد فيه أهم معلم ديني الزاوية التيجانية التي تحتل حيزا هاما منه، كما تقطنه عائالت ذات نفوذ

مجموعة منازل  كانت ملكا لليهود ، ومن المعروف أن التواجد اليهودي  تتواجد في الجهة الغربية من حي الباب الشرقي
م  ظل تواجدهم مقتصـرا  19/هـ13بالمدينة يكاد يرتبط بفترة دخول االحتالل الفرنسي للمنطقة ، فحتى منتصف القرن 

عتقد أن تأسيسـها جـاء   على منزلين أو ثالثة كانت في الجهة الشمالية من البلدة القديمة تفتح على رحبة قهوة بوكحة  ي
م في العهد االسـتعماري  19/ هـ13وخالل القرن.  34م18/ هـ 12خالل المرحلة األولى من تأسيس البلدة في القرن 

حيث شكلوا تجمعا لنحو خمسـة عشـر    35شهدت المدينة توافد جماعات منهم قادمة من المغرب مرورا بوادي ميزاب 

                                                
31 Duveyrier,(H),Sahara Algérien et Tunisien,Paris 1955,pp,23-25.  

  .546ص ،  السابق المرجعالتليلي محمد الطاهر،   32
  .ال توجد أدلة تثبت صحة ذلك بسبب تغيير معالم البناء وكل ما توفر عبارة عن األخبار أوردها بعض كبار السن المقيمين في الجهة  33
م یكن أ  34 ھ ل دة أن ل البل ا یذكر التلیلي أن من بین مؤسسي البلدة األوائل یھودي أسمھ تـویتو ولكن حسب المعلومات المستقاة من بعض كبار أھ ان ملك ة ك دة القدیم اق البل ل نط ي حوش داخ

  . 297السابق ، ص المرجعالتلیلي محمد الطاھر ،: للیھود،انظر
35  Cauvet C. La culture du palmier au souf, revue Africaine ,1er. Trimestre, 1914, p64.  
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و لم يرق هذا التجمع السكني إلى تسمية الحي لعدة إعتبارات منها .لمقبرة شرقا حوشا في الجهة الجنوبية للبلدة بمحاذاة ا
وقد أستطاع هؤالء أن يندمجوا في إقتصاد السـكان فتملكـوا العديـد مـن      .حداثة عهده باإلضافة إلى قلة عدد ساكنيه 

صـناعة الـذهب والفضـة     الفج في الجهة الشرقية ، وتزايد نشاطهم الحرفي والتجاري خاصة في عند مخرجالغيطان 
  .وأدوات النسيج التقليدية باإلضافة إلى تجارة الشحوم والتوابل والمالبس

استفاد اليهود من حق ممارسة شعائرهم الدينية وكان لهم معبدا خاصا في الجهة الشمالية مـن البلـدة القديمـة    
ة بهم جعلوها بعيدا عن المدينة  في الجهـة  يدفنون موتاهم في مقبرة خاص كانوامازالت آثاره موجودة إلى اليوم ، كما 

الشمالية الغربيية عند الموقع المفترض لقرية الدبدابة التي أنشأها الجالبي أثناء محاصرته لقمار في مطلع القرن الثـاني  
عشر هجري منتصف القرن الثامن عشر الميالدي ومازالت هذه  المقبرة موجودة ومسورة إلى اليوم بالقرب من مطـار  

  .ارقم
 يشمل هذا الحي كل األزقة الممتدة من رحبة قهوة بوكحة بالسوق وصوال إلى زقاق المحاوشـة  : حي الباب الظهراوي

شمال البلدة القديمة ،و يمثل مدخل البويبة حده الغربي ، وكان هذا الحي األكثر كثافة سكانية في المدينة ، ومـن أهـم   
به سلطات االحتالل الفرنسي بعد الحرب العالمية األولى مخازن كبيرة  معالمه مسجدي دغمان والزريـاطة ، كما أقامت

 .صارت تعرف عند العامة ببرج الدخان ) التبغ(للمحاصيل الصناعية 
 يقع إلى الغرب من البلدة القديمة ، يبدأ حده من زقاق جامع الحطابي شرقا و المتصـل بمـدخل   : حي الباب الغربي

أحميد غربا ، ويحده من الجنوب الزقاق المؤدي إلى المقبرة المعروف بزقـاق جـامع   البـويبة  وصوال إلى حي أوالد 
 .المعهد

يشكل هذا الحي اليوم محور المدينة وهمزة وصلها بالمناطق األخرى فبمحاذاته أنجز الطريـق الـرابط بـين    
  .اإلدارة االستعمارية عاصمة الوالية وبسكرة كما أنشأ به المحتل الفرنسي مقرا للقـايد أو الحاكم المحلي عن

 يعتبر هذا الحي حديثا نسبيا فقد  .المعهدويفصله عن حي الباب الغربي زقاق  المقبرة،كله غربي  يقع: حي الباب القبلي
م ، كان قد ظهر كنتيجة للتوسع العمراني للسكان المحللين باتجاه الحـي األوربـي فـي    20/ هـ14نشأ مع مطلع القرن

 .ة للمدينة والمتكون من المدرسة الرسمية والعيادة الصحية ومركز البريد ومحطة القطارالجهة الجنوبية الغربي

 

كان تطور تخطيط المدينة ال يختلف عن تخطيط المدن اإلسالمية بشكل منظم تمثل بإقامة الدور  :واألزقةالشوارع  -2
 2تتميز األزقة بالضيق ويتراوح عرضها مـابين   الرئيسي،بشكل متالصق ومتتابع تفتح على أزقة متفرعة عن الشارع 

ويالحظ أن األزقـة  .أي متصلة من طرف واحد بالشارع الرئيسي) ذات نهاية مغلقة(متر وغالبا ما تكون حادة  2.5إلى
الشمالية أكثر طوال ، وأطولها على اإلطالق زقاق المحاوشة الواقع على حد البلدة الشمالي والذي يمتـد مـن الطـرف    

وتتميز عموما . تتكاثر األزقة بشكل منتظم كأغصان شجرة األرز التي تكون متناسقة. إلى الطرف الغربي للبلدة الشرقي
باستقامتها تماشيا مع الشكل األول للبلدة القديمة وكانت كل زيادة في المدينة متالزمة بإقامة مسجد ورحبة على شـاكلة  
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 مصروا البصرة على عهـد عمـر بـن الخطـاب      أن الصحابة "المدن اإلسالمية فقد ورد في األحكام السلطانية 
وتالصقوا في المنازل ولم يفعلوا ذلك إال عـن  .. .وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة ...وجعلوها خططا لقبائل أهلها

  36"عليه ونص ال يجوز خالفه اتفقوارأي 
لم تعرف البلدة طيلة مدة تطورها إال شارعين رئيسيين شكال محورا توسعها أحدهما باتجـاه الغـرب وثانيهمـا    

  . البابين الغربي والشمالي باتجاه االنطالقباتجاه الشمال بحيث مثلت البليدة النواة األولى وهي نقطة 
م وهذا ما يمليه المشـرع حيـث قـال     4و 3.5يتميز الشارعان الرئيسيان باألتساع نسبيا يقدر عرضهما مابين 

كما يتميزان بالتعرج و االنكسار علـى خـالف األزقـة     37"إذا تدارأ القوم في طريق فليجعل سبعة أذرع "  الرسول 
، ويظهر التعرج أكثر في الشارع المتجه ناحية الغرب،  38مسجد أو رحبة  انكسارالمتفرعة عنهما،وكان يؤسس في كل 

  :ن الثاني ويرجع السبب في ظاهرة عدم استقامة الشارعين الرئيسيين لعاملين أساسيين همانظرا لكونه أطول م

لتفادي  أشعة الشمس الحارقة خاصة في الصيف ،ولتكسير التيارات الهوائية خاصة الرياح الغربية  :العامل المناخي -أ
  .الشمالية التي تكون باردة وجافة وتحمل معها كميات من األتربة  والرمال

فمن طبيعة سكان المنطقة الرغبة في عدم الظهور لذا يفضلون الجلوس في أماكن غير ظاهرة  :السيكولوجيالعامل  -ب
  .  39الشوارع المتعرجة للعيان وهذا ما توفره

بالرغم من قسوة مناخ المنطقة خاصة في فصل الصيف فإن شوارع البلدة لم تكن مسقوفة وهذه ميزة كل مـدن  
لى خالف معظم مدن وقصبات الجنوب الجزائري التي جعل الكثير منها في شكل قصور،  إال أن وقرى وادي سوف ع

الزقاق الواقع شرقي البلدة القديمة شكل استثناءا  والذي كان قد أنشئ عند أول توسعة للبلدة و يفصلها عن أمالك الزاوية 
أمتـار   10و  7سقف بشكل متناوب بأقبية أو أدماس كبيرة، يتـراوح امتـداد كـل واحـد منهـا مـابين       التيجانية فقد

   . أمتار تقريبا ويعرف هذا الزقاق بزقاق البراطيل 3ويقدرعرضهابـ
كانت البراطيل تؤدي دورا هاما في مواجهة قسوة المناخ بالدرجة األولى ، باإلضافة إلى الدور المعماري لدعم  
والدور المحاذية للشارع ، ويمكن تفسير الخصوصية التي تميز هذا الشارع بإعتباره كان يمثل المركز السياسـي   المباني

" كانت له دار بالزقاق المذكور يزاول بها مهمة قاضي العـدول  40في البلدة ، حيث يشير الرواة أن جد عائلة أوالد سعد 
المنازعات وكان ذلك  بتكليف من شيخ الزاوية التيجانيـة التـي    للفصل في) نوع من الحكم العرفي المحلي( "باشا عدل

  .صارت لها الكلمة األولى في تسيير شؤون البلدة  قبل دخول المستعمر للمنطقة بوقت قصير
ويمكن أن نعتبر هذه التغطية حديثة نسبيا ،قد تكون أنشأت خالل عملية التوسعة التي عرفتها الزاويـة التيجانيـة   

  :م ، ويمكن أن نتبين ذلك من خالل19/هـ13أواخر القرن 
  .المجاورةمستوى ارتفاع بناء جدران الزقاق الذي يبدو أعلى نسبيا من المباني القديمة  -
ان فـي عمـارة الزاويـة    نمط التسقيف بالقبو لم يكن شائعا في المنطقة حتى مطلع القرن العشرين وأول استعماله ك -

 .التيجانية

                                                
  .226،ص.)ت.د(،دار الكتب العلمية بيروت  األحكام السلطانية والواليات الدينيةالماوردي ،  36
 . 226، ص  المرجع السابقالماوردي ،  37 
   1606،ص  3ابن منظور،المصدر السابق،المجلد : رحبة جمعها رحاب أو رحبات ،وهي ما أتسع من األرض ،يقال رحبة الدار أي ساحتها أو متسعها،انظر  38

،ص 1975،السنة السادسـة،بغداد 7ية ،ع ، مجلة التراث الشعبي ، وزارة اإلعالم العراق" أثر الخوف والقلق على طراز البناء في منطقة النجف وكربالء" الجبوري حسين علي ،  39
88.  
   البراطيل جمع برطال أي الظلة الصيفية أو القوس الكبيرة ومنها جاءت كلمةPortail   بالفرنسية التي تعني البوابة الكبيرة.  

  .صار يطلق على أوالده وأحفاده لقب سعـداني    40
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المنطقة لم يكونا ليسمحا بأكثر مما هو ضروري لبناء حوش بسيط فليس لـديهم  طبيعة ومستوى معيشة سكان  -
 .فائض مادي قد يسهموا به في عمارة البلدة بخالف الزاوية التي توفرت على الموارد المالية 

وهو بمثابة الـرواق الحـاد والـذي    ) أي السقيفة بين حائطين(السـاباط وجمعها سوابيط أوساباطات : اتالسـاباط -3
ونظرا لقلة األزقة المغطاة والمباني المسقوفة فقد استعاض سكان البلدة عن ذلك ببنـاء ،   41تكتنفه عقود في جهة واحدة

،أنشئ في بعض الرحبات أو عند نواصي الشارع الرئيسي لغرض االتقاء من الظروف المناخيـة السـيئة أو الجلـوس    
أوقات الصالة  لـذا   انتظارفي  42للهو بلعبة الخربقة المحلية  لتبادل أطراف الحديث بين سكان الحي في آخر النهار أو

 . مساجد ومن أشهرها سـاباط الفج هي عادة ما تكون قريبة من ال

الرحبة جمعها رحبات وهي من رحب الشيء أي اتسع، والرحبة ما أتسع من األرض ويقال رحبة  :ـــاتالرحب -4
وقد اختلفت المدن اإلسالمية عن غيرها من الحضارات السـابقة بتوفرهـا   . 43المسجد أو الدار أي ساحتهما و متسعهما

على مساحات صغيرة تحوطها المنازل تعرف بالرحبة تختلف عن الميادين التي عادة ما تكـون فـي مفتـرق الطـرق     
قسنطينة بكثرة ، وقد اشتهرت في الجزائر مدينة 44والشوارع الكبيرة ،وعادة ما تحمل الرحبة إسم حرفة أو تجارة معينة 

  .رحباتها نظرا لطبيعتها التضاريسية الجبلية مثل رحبة الزرع ورحبة الصوف ورحبة الجمال المعروفة إلى اليوم
لم تشذ مدينة قمار عن هذه القاعدة ، فال يكاد يخلو حي من أحياءها من رحبة أو أكثر فهي تشكل فضاء إعالميا 

يمارس األوالد ألعابهم الجماعية ،ويستغلها الكبار في أنشطة اقتصادية مختلفـة  و اقتصاديا ورياضيا بالنسبة للسكان ففيها 
أو ساباطان للجلوس ، كما كان يتوسط الرحبة بئر للماء يستغله سكان الحي فـي   البا ما يكون على جوانبها سـاباطوغ

  .، كما يستعمله المصلون للوضوء 45حاجياتهم المنزلية
  : ي يمكن ذكرها ومن أشهر الرحبات المعروفة الت

رحبة السوق الواقعة عند مدخل البلدة القديمة وهي أول رحبة أنشأت خارج محيط البلدة القديمة والتـي كانـت فـي     -
  . األصل فضاء خارجي للبلدة مع مرور الوقت  أحيطت بالمحالت والحوانيت لتصير مركز السوق 

  . قديمة عند بداية الزقاق المؤدي إلى الباب الظهراويرحبة قهوة بوكحة جاءت في الجهة الشمالية من البلدة ال -
رحبة سوق التمر جعلت عند المدخل الجنوبي للسوق لم تكن لها رحبة بل كانت فضاء مفتوحا أحيطـت فـي العهـد     -

  .االستعمار بمخازن ومحالت تجارية مختلفة و قاعات حالقة والعالج الشعبي

مدينة أو القرية أمر تستدعيه الضرورات األمنية و التنظيمية كما أنه داللة إن تأسيس األبواب لل :األبواب والمداخل -5
على سيادة حياة الحضر بين الساكنة ، وتختلف أهمية األبواب من مدينة ألخرى حسب مكانة المدينة السياسية ودورهـا  

نكون ضيقة وثانوية الـدور   االجتماعي ،وعادة ما تكون األبواب متسعة تفتح على الشوارع الرئيسة عكس المداخل التي
وتفتح على األزقة الضيقة أو األحياء المعزولة ، ومدينة قمار أو البليدة قديما جعلت على شكل تجمع سـكني مغلـق ال   

                                                
  1923، ص 3، المجلد المصدر السابقابن منظور،  41

الحصى تكون بـين متنافسـين أثنـين     الخربقة لعبة شعبية تمارس تقريبا في كل الجنوب الجزائري تشبه لعبة الشطرنج لكنها ال تستغرق وقتا طويال ، يستعمل فيها نوى التمر أو  42
  .يحظيان بتشجيع كل جلساء الساباط  ناللذا
  .1606، ص 18، ج3، مجلد المصدر السابقابن منظور،   43
  105، ص 1983، تعريب أحمد محمد تغلب، اليونسكو المدينة اإلسالمية.ب.رسرجنت   44

دة الجـبس التـي تتـأثر بسـرعة     لم تكن ظاهرة حفر اآلبار داخل الحوش سائدة في منطقة سوف حتى مرحلة متأخرة من العهد االستعماري  نظرا لقلة اإلمكانيات أو لطبيعة ما  45
المياه الصالحة للشرب تجلب يوميا من آبار وقفية خارج البلدة  أو من واحات النخيل في الضواحي التي عـادة تكـون مياههـا أقـل      لذلك كانتبالرطوبة أو إلرتفاع درجة ملوحتها 

  . ملوحة 
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يمكن الولوج إليه إال من باب واحد جعل في الجهة الغربية منها ، ومع التوسع العمراني للبلدة الصغيرة زاد عدد أبوابها 
بمفهوم أبواب المدن الكبرى التي قد تغلق في ظروف معينة أو تعلوها أبراج للمراقبة و تحصينات ، وإنما لكنها لم تكن 

  .كما أنشئت لها مداخل ثانوية عدة 46كانت بمثابة ممرات ال باب لها يمكن ألي كان المرور عبرها في أي وقت 
 :مداخل ثانوية وهي وبعد تطور المدينة وتوسعها صار لها اليوم بابان رئيسيان وثالثة

  :الرئيسيةاألبواب 
  : الباب الغربي  - أ

هو أول باب أنشئ للبلدة القديمة، كان المنفذ الوحيد إليها، ومع توسع حركة عمران المدينة نقل البـاب باتجـاه الغـرب    
  :ويبدو أن ذلك تم على ثالث مراحل رئيسية 

ـ 1308م عند إنشاء جامع الفشير ومن بعده مسجد سي سعيد 1805/هـ1220المرحلة األولى منذ  م 1891/هـ
 . المقابل لرحبة السوق 

والزقاق المحاذي له غربـا ،   47م مسجد سيدي عبد الرحمان الحطابي19/ هـ13المرحلة الثانية في نهاية القرن
 . 48وهو الموضع الذي وجدت عليه عند دخول المستعمر واحتالله للبلدة 

قرب مسـجد   49م حيث صار الباب عند حد زقاق أوالد أحميد الغربي20/هـ14المرحلة الثالثة بداية من القرن 
 .والية الوادي ووالية بسكرة  الرابط بين 48بيت الشريعة ، وهو موضعه الحالي المحاذي للطريق الوطني رقم 

أنشئ عند  أول توسعة للبلدة باتجاه الشمال إثر نقل الباب الغربي وصار يشكل مدخل السوق من  :الباب الظهراوي   -  ب
، ثم نقل بالقرب من مسجد دغمـان، حتـى    50الجهة الشمالية قرب موضع الزاوية الشابية أو ما يعرف بمسجد العمامرة

  .الحد الشمالي للمدينة أيوالد أحميد أعرش وصل عند طرف زقاق 

روف البلدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية إضافة إلى التوسع العمراني والتزايد فرض إنشاؤها ظ :ةيوالثانالمداخل 
  :السكاني وعدد هذه المداخل ثالثة وهي

 سمي مجازا بابا فهو لم يكن له الدور الذي تؤديه األبواب الرئيسية وال يفتح على شارع رئيسي وإنما  :الباب الشرقي
هو عبارة عن مدخل ضيق يعرف محليا بالفج الذي يفتح على غيطان النخيل المنتشرة شرق وجنوب شرق البلدة ، وقـد  

ما زقاق البراطيل المحاذي للبليدة من الشرق والذي بدوره الزقاقين المحاذيين للبليدة القديمة ، أحده التقاءوجد عند نقطة 
والزقـاق الثـاني هـو    . يتفرع منه مخرج ضيق يؤدي إلى مسجد سيدي إبراهيم كما يؤدي إلى مجمع الزاوية التجانية

 المحاذي للبليدة  من الجهة الجنوبية 
 نة، وإنما كان عبارة عن جهة قدوم تتميـز  لم يكن بابا معروفا في أول مراحل تأسيس المدي :)الجنوبي(الباب القبلي

بخلوها من العمران و كان موضعه عند الركن الغربي الجنوبي للبلدة القديمة بالقرب من رحبة سوق التمـر حاليـا ثـم    
المدرسة،المستوصـف،مركز  (يفتح على الحي األوروبي الحديث النشـأة   الذيتحول إلى الحد الجنوبي الشرقي للمقبرة 

 .بلدة تاغزوت باتجاهو منه  )القطار البريد ومحطة

                                                
   .ولكن ال دليل يؤكد صحة ذلك) الباب الظهراوي( هناك بعض الروايات  تقول بوجود أبواب تغلق وتفتح خاصة من الجهة الشمالية من المدينة   46

يسها ويرجح أنه في منتصـف القـرن   تذكر الروايات المتواترة أن مسجد سيدي عبد الرحمان الحطابي كان بمثابة مدرسة قرآنية أو زاوية قديمة التأسيس يجهل بالضبط تاريخ تأس  47
  .542،ص السابق المرجعالتليلي محمد الطاهر،م،أنظر 1975/هـ1395م ، ثم حولت إلى مسجد عند تجديدها في 19
  .م1884كان دخول االحتالل الفرنسي إلى سوف سنة   48
  .والغرايبية في الجهة الشمالية  يقطن هذه الجهة الخشارمة وهم بطن من أوالد أحميد بينما يتمركز المحاوشة والمحاسنة  49
  .هو عبارة عن حوش ملك لعائلة العمامرة من سكان البلدة أوقفته لخدمة الطريقة الشابية في المنطقة   50





342015 
 

138 

 وسميت كذلك لكونها المدخل الثاني بعـد البـاب   تقع إلى الغرب من الباب الظهراوي تصغير كلمة باب  :البـويبة ،
الظهراوي في الجهة الشمالية من المدينة وهي المدخل الوحيد للبلدة المغطى بقبـاب يكتنفـه علـى جوانبـه رواقـان      

 . بذلك مداخل المدن الكبرى مخصصان للجلوس ليشبه
صارت البـويبة تؤدي دورا حيويا في استقبال الوافدين على المدينة من الجهة الشمالية فاق بذلك دور البـاب  

م تقريبا ، ومثلت نقطة التقاء إستراتيجية بـين الحيـين الغربـي     400الظهراوي الذي يبعد عنها إلى الشرق بنحو 
   .والشمالي للمدينة 

خالل دراسة  أقسام المدينة ومرافقها األساسية  أنها ال تختلف في مكوناتها عن باقي المدن اإلسالمية نالحظ من 
كما كان تخطيطها منسجما مع طبيعة المنطقة الجغرافيـة ومعتقـدات    د اشتملت على شوارع وأزقة ورحباتاألخرى فق

ن موضع المقبرة الذي كان فـي أول األمـر خـارج    سكانها وعاداتهم  خاصة توزيع األحياء واألبواب ،إال أنه يالحظ أ
  .البلدة صار الحقا  يحتل مركزها وشكل عامال معرقال لتوسعها ولم تتخذ إجراءات لنقلها إلى منطقة أخرى 

ومن ناحية أخرى افتقرت البلدة إلى خطط دفاعية واضحة من تحصينات أو بوابات ضخمة كما هو الحال للمدن 
  .ي موقع المواجهة مع األعداء من الجهات الشمالية والغربيةف الكبرى رغم أنها وجدت

استعملت كل العناصر المعمارية المعروفة في البناءات ذات الصلة بالعمارة اإلسالمية رغم انـه غلـب    : تقنيات البناء
  : هاومن أبرز، ات والوسائلتقنيالعرفت بمرور الوقت تطورا في  فقدعليها طابع البساطة 

  :التسقيفوسائل . 1
ابتكر سكان المنطقة تقنية التسقيف بالقباب وطوروها حتى شاع استعمالها في كل العمائر فلم تقتصر علـى    :القبـة -ا

سـنة   Isabelle Eberhardtالمنشآت الدينية فقط  بل صارت العنصر األبرز في العمارة السوفية حتى أطلقت عليها 
   51مدينة األلف قبةم  1900

  :منهالقد شاع استعمال القباب في سوف لعدة أسباب نذكر 
إن الشكل المحدودب الدائري يعتبر مقاوم للرياح  فال تؤثر فيه وال تتكدس الرمال فوقـه كمـا ال    :الضرورة المناخية 

تسـمح  يسمح بتجمع مياه األمطار كما أن الهواء الساخن داخل الغرفة يرتفع إلى أعلى و قد تترك له فتحـات صـغيرة   
  ) .ظهر ذلك في عصور متأخرة (بخروجه 

تميزت القباب األولى في المنطقة تميزت بسهولة تشكيلها فهي ال تتطلب وسائل كثيرة أو تقنية معقدة  :الضرورة التقنية 
وكل ما يلزم هو إقامة الجدران األربعة الحاملة لها ثم تنجز في شكل محدودب قليال، دون أن يكون لها شـكلها نصـف   

  . دائري كما هو الحال في العمائر الحديثة اليومال
التسقيف بالقباب نظرا لسرعة تصـلبها   انتشارتعتبر مادة الجبس المصنعة محليا عامال مساعدا في  :الضرورة المادية 

  . لم يتوفر حتى في مواد البناء الحديثة وما يتطلب األمر إال خفة ومهارة من طرف البنائين وتماسكها هذا ما
عرفت أشكالها في سوف تغييرا بارزا من القبـة المفلطحة فالمحدودبة ثم النصف كروية وقد ســاهم المسـتعمر    وقد

  52.الفرنسي في تطـور تقـنية أنجاز القبـاب بالمنطقة حيث استعملها في منشآته المـدنية والعسكرية 

، يعرف أحيانا بـالقبو   53الدمس كلمة عربية من دمس الظالم أي اشتد و تعني الغطاء أو ما يستتر به  : الدمـس -ب
القبـو   الدمس أو ظهر استعمال، العقود بصفة متكررة   باستخداموهو عبارة عن سقف نصف اسطواني مجوف يشكل 

                                                
51  Eberhardt I. Mes journaliers Ed. D’Aujourd’hui, Paris 1985, p.88. 

  .المباني هندسة في التطوير بعض مع البناء وتقنية مواد حيث من للمنطقة المعمارية الخصوصية على 1883 سنة سوف لمنطقة دخوله الفرنسي منذ المستعمر حافظ  52
 .1421 ص ،15، ج2 مجلد ،السابق المصدرمنظور،  ابن  53





342015 
 

139 

في العمائر المدنية فـي منتصـف    عمالهاستفي المنطقة منذ القرن التاسع عشر بشكل خاص في عمارة الزاوية ثم شاع 
 fer à Tـلكلمة الفرنسـية   ف محليا بالفيراطي وهي تحريف لوعرالمالقرن العشرين ، خاصة منذ إدخال عنصر الحديد 

المستعمل أصال في تركيب السكك الحديدية بدال من الخشب وقد استعمل كدعامات أفقية توضع متعامدة على الجـدران  و
لغرفة الواحدة تسقف بعدة أدماس صغيرة متوازية تسند إحداها األخـرى تعـرف أحيانـا بالسـقف     الحاملة ، فصارت ا

  .المعقود
يتميز الدمس  بنفس خصائص القباب من حيث قوة المقاومة و في مواجهة العوامل المناخية كالتقليل من تركيـز  

  . أشعة الشمس واألمطار إال أنها تغطي مساحة أكبر

السـدة بتشديد و ضم السين وتشديد الدال و تصنع من جريد النخيل الذي يقطع في مرحلة معينة من  : 54السـدة  -ج
السنة لتخفيف الثقل عن النخلة وبعد أن تنزع منه السعف واألشواك والكرناف تشد إلى بعضها بواسطة حبال مضـفورة  

مستوي ثم تجفف تحت الشمس لتصبح صالحة من الليف وبعد أن تقص بشكل مستقيم تترك في الماء حتى تأخذ شكلها ال
لالستعمال ، كثيرا ما تستعمل للتسقيف حيث تمدد على عرض الغرفة فوق حواف الجدران الحاملة أو علـى دعامـات   
أفقية من جذوع النخيل ثم يوضع فوقها الحلفاء لسد المنافذ ثم تفرش طبقة من الحصى  ويصب فوقها  الجبس في حالـة  

بسرعة في شكل طبقة علوية ، يستعمل هذا النوع من التسقيف لسهولته وقوته كما أنه أكثـر تكييفـا   شبه سائلة ليتصلب 
  .لهواء الغرفة أو الرواق

  :وسـائل الـدعم. 2
خاصـة فـي   نشأة عمرانية في سوف من العقود على غرار المدن اإلسالمية األخرى ال يكاد تخلو أي م :العقــود -ا

السـاباطات والمساجد ، وتقوم تقنية إنجازها في أول األمر باالستعانة في تشكيلها بجريد النخيـل األخضـر المنـزوع    
السعف والذي يكون مرنا، فيقوس ويثبت طرفاه على الجدارين الحاملين أو الدعامات ليكون بمثابة القالب ويوضع فوقـه  

تبقـى آثـاره    منظم وسرعان ما يتصلب ، وبعد أن ينزع الجريـد بنسق الجبس ثم تصفف حجارة اللوس فوق بعضها و
واضحة في البناء ليتشكل العقد البسيط في شكله ومظهره ، ثم تطورت التقنية فأخذ ت العقود شـكل قـوس كامـل أو    

 . منكسر
الدعامات و األعمدة من أهم العناصر المعمارية اإلنشائية بالمباني والمساجد وقد كانـت   تعتبر: الدعامات واألعمدة-ب

ولما انتقلت صناعة البنـاء  .في البدايات األولى لبناء المساجد من جذوع النخل لتحمل السقف المصنوع من جريدة النخل
  .إلى األحجار عملت الدعامات الحجرية واألعمدة 

ات في المباني الكبيرة ذات األسقف والجدران العالية ،وباستثناء المنشـآت الدينيـة فـإن    تستعمل األعمدة والدعام
العمارة المدنية خاصة الحوش كانت تفتقر إلى وسائل دعم واضحة نظرا لبساطة البناء ، حيث ينجز الحائط إبتداءا مـن  

ا كان الحائط طويل عرضيا بإقامة دعامة ، وقد يستعان أحيانا إذ) سم 30أو 20( وجه األرض مباشرة وقد يحفر له بقدر
كما استعملت أجزاء من جذوع النخيل أفقيا لدعم جدارين داخل .  Tتكون في شكل تقاطعي مع الحائط على هيئة حرف 

 )fer à T( الفيراطـي  ةاالسـتعماري  أواخر الفترة ، كما استعملت فيالغرف الواحدة أو كأكتاف فوق المداخل واألبواب
  .ية ندعمدعم كوسائل 

                                                
 . 1970 ص ، 22،ج 3 مجلد ، نفسه ، مظور ابن  54
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أما المنشآت الدينية خاصة المساجد فقد استعملت فيها األعمدة إسطوانية الشكل والمصـنوعة بـالجبس والحجـارة    
والظـاهرة  ).الجامع العتيق بـالوادي (المحلية بمختلف األحجام حسب وظيفتها وأضخمها التي في جامع سيدي المسعود 

  . مدة ال تشتمل على قاعدة أو تاجالالفتة أن كل األع

  :وسـائل التهوية واإلنـارة -3
وفي سـوف نظـرا    تؤدي األبواب عادة في العمائر والمنشآت الوظيفة األمنية كما قد تمثل غرضا تزيينا جماليا : األبواب   - أ

لضنك المعيشة وضعف الحالة المادية ألغلب العائالت فقد كانت الغرف المشرفة على وسط الحوش تحجب بستار منسوج من 
حين ظل استعمال األبواب مقصورا على المدخل الرئيسي للحوش، حيث استعملت أبواب صنعت محليا منحوتة الصوف في 

م ، تثبت في الجدار بواسطة قاعدة خشبية 1.5من جذوع النخل والتي تربط بألواح خشبية وتكون عادة قليلة االرتفاع حوالي 
وبتزايد النشاط التجـاري مـع   . على غلق الباب من الداخل قد تكون أيضا من جذع نخلة ، يركب لها مزالج خشبي يساعد 

األقاليم المجاورة وتحسن الوضع المعيشي ألهالي المنطقة، ظهر استعمال أبواب كبيرة نسبيا يتوسطها باب صـغير، كانـت   
ابيس فـي  تكون مكسوة بقشرة معدنية من النحاس أو القصدير ومرصعة بدبقد تجلب من بالد الجريد في الجنوب التونسي و

شكل زخرفي معين وتتوسطها مطرقة معدنية أو اثنتان متناظرتان و جعلت لهـا أقفـال معدنيـة تعـرف محليـا  بالقفـل       
ويالحظ على هذه األبواب التأثير اليهودي فكثيرا ما كانت تزين بالنجمة السداسية و ذلك إشارة إلى صانعيها من  .55السفاقصي

  .يهود تونس
النوافذ في العمائر لغرض اإلضاءة والتهوية وقد تزود بشبابيك معدنيـة للضـرورات األمنيـة    تستعمل  :النـوافذ

والجمالية ، لذا كان إستعمالها محدودا وظل لفترة طويلة مقتصرا على العمائر الدينية نظرا لقلـة الحاجـة إليهـا ،    
التي عادة ما تكون مسـقوفة   فوسط الحوش يوفر الضوء والهواء الكافيين على خالف بعض  القصور الصحراوية

كلية، كما أن الدين والعادات تحرم فتح النوافذ على الشارع  وخوفا من الرياح التي تكون محملة بالغبار، لذلك فـإن  
ما وجد منها غالبا ما يكون غرضه جمالي أكثر منه معماري على شكل مثلث أو كوة دائرية صغيرة ال تسمح حتى 

)  م 0.20× م 0.50( في فترة متأخرة شاع استعمال نوافذ صغيرة ال تتعدى أطوالهـا بدخول حيوان بحجم القط ، و
 .للغلق قابلة

 
 

                                                
   . التونسي بالجنوب سفاقص مدينة إلى نسبة  55
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  طاألغوا لمدينةالتحول العمراني و آفاق التوسع 
 

  محمودي نادية
  )الجزائر ( جامعة األغواط

  :لخصم
باإلضافة إلـي زيـادة    لقد سجلت مختلف المدن في العالم نموا حضريا سريعا، تزامنا مع النمو الديموغرافى الذي يشهده العالم ككل

الحضرية،فلذي أضحت عمليات التحول و التوسع العمراني في إطارها و مدلولها العام من أهـم  احتياجات و مستلزمات السكان في المراكز 
في المجتمعات المتقدمة و النامية علي السواء،حيث أصبح من الضروري التحكم في النظم العمرانية المركبة  مطروحةاإلشكاالت و القضايا ال

ها من طرف كل الهيئات الخاصة من اجل إحداث تنمية شاملة بعيدا عن التوسع العمرانـي  للمدن، كما يجب معرفة كيفية التعامل و التنسيق مع
  ).األحياء العشوائية( الغير المخطط للمدينة

العمرانـي و التغيـر    تأتي استجابة لحركيـة التحـول   "أفاق التوسع للمدينة مظاهر التحول العمراني و"إن دراستنا هذه الموسومة 
، التي شهدت منذ القرن الواحد و العشرين وتيرة تسارع مثالية ، ، الجزائريسود المدن الصحراوية، و خاصة مدينة األغواطاالجتماعي، و الذي 

ترقيـة  سواء كان ذلك في البناء االجتماعي أو في النسيج العمراني المتبع من طرف مديرية السكن أو مديرية التهيئة العمرانية،و ذلك لتنمية و 
  .المدينة

Résumé :  
La mondialisation et son impact direct ou indirect, à forcement induit à l’introduction des changements dans les actes 

conceptuels, des plans d’urbanisme, ce qui a entraîné une nette et flagrante désarticulation  et une vision fragmentaire de  la 
forme urbaine. Aussi, le phénomène urbain illustré par l’Extension de la ville, tend à faire disparaître les modes de production 
antérieurs, pour enfin revenir à cette dynamique  qui caractérise l’espace de la ville défini, depuis sa création  par la 
superposition de plusieurs formes urbaines. Ces formes ne sont rien d’autre que l’interprétation des signes et des symboles, 
aussi variés que porte chacune des civilisations du passé. notre étude portera sur « la transformation et l’extension de la 
ville de Laghouat » , La ville de Laghouat  qui souffre des mêmes problèmes de toute les  villes algériennes, mais  se 
caractérise par des aspects spécifiques car se trouve à la porte des espaces sahariens,   et les stratégies du colonialisme 
français étaient une raison de son existence, mais après l’indépendance la ville a commencée a s’élargir aux dépends des 
terres agricoles à l’enceinte des palmeraies  au point ou l’extension   est devenus un risque sur toute l’oasis. La croissance 
démesurée était arbitraire sans assurer le minimum de continuité avec le centre originel, entre autre il est anarchiquement que 
sa soit dans son architecture ou sa construction. 

 السـكاني  االحتيـاج   قوى في تتمثل ذاتية قوى خالل من تتم تغيرات من يتبعها وما المدينة في العمرانية تعد التحوالت :مقدمة
 وال رسمي، غير أو عشوائي أم و منظما مخططا العمران هذا كان المدينة ، سواء عمران في تغير عنها فينتج المختلفة لألنشطة
 االجتماعي التغير لقوى فيها يخضع العمراني التشكيل في التحول الحادث وكذا معمارية، أو عمرانية تشريعات أو نظم ألي يخضع

تعتبر مدينة األغواط مجموعة من التجمعات السكنية التـي  و .وتقنينها فيها التحكم محاولة من الرغم على الحدوث في تستمر التي
تستجيب يوما بعد يوم، إلي النمو الحضري الهائل و الذي تطغوا عليه الصبغة العشوائية و الغير المخططة،أضف إلي ذلك انعدام 

غياب الوسائل و التقنيات التي تحد من هذا النمو و التي تستجيب إلـي  مخططات أو برامج التهيئة العمرانية و الحضرية، و في 
  .المعايير الفيزيقية و السكنية للجنوب الكبير

كانت نموذج للواحة  الصحراوية أين يعيش اإلنسان بانسجام كبيـر مـع    ،موقعها االستراتيجي و االيكولوجيفاألغواط ب
أشجار النخيل و الحمضيات التي تبين تطلعات الفرد الذي يعيش في الواحة من  محيطه الطبيعي، الذي يزخر بمجموعة متباينة من

اجل الحفاظ و حمايتها من مختلف الظروف الطبيعية، فيما بعد تطورت المدينة عمرانيا و حضريا حتى أصبحت تجمع سكني كبير 
مو حضري هائل و متنوع  و غير مخطط يهدد أدي هذا التحول و التطور إلي ن .يتحكم علي جملة من المباني و السكنات الحديثة

الطابع العمراني للمدينة الحديثة، و في هذا الخصوص وضعت إمكانيات مختلفة للحد من النمو الحضري و العمرانـي بمختلـف   
  .أشكاله، و نظمه، حيث مع الوقت أصبحت التغيرات و التطورات االجتماعية تتحكم كثيرا بتحول و توسع المدينة

 مظاهر التحول العمراني لمدينة األغواط سواء كان ذلك من الناحية االجتماعية االقتصادية، السكانية، العمرانية؟ ما هي أهم
 ؟ثم بعدها تعدد النمط أكثر فأكثر) ارضي(و كيف اثر ذلك علي النمط المعيشي للسكان باعتبارهم اعتادوا علي نمط عمراني معين
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 .األغواط التحول التاريخي لمدينة

تقع األغواط في حدود جبل عمور الذي ينتمي إلي األطلس الصحراوي، كما تعتبر األغواط بوابة الصحراء،  :التأسيس
 410الذي يربط العاصمة بواليات الجنوب، و تبعد الوالية عن العاصـمة ب   01و هي تقع علي الطريق الوطني رقم 

كم عن الجلفة، كما يبلغ علوها علـي   110كلم، و  190كلم، أما عن غرداية ب  390و كما تبعد عن ورقلة ب   ،كلم
علـوا،   787كما تتوسط والية األغواط سلسلة األطلس الصحراوي، و جبل تيزيقـارين إلـي   ''.م 787سطح البحر ب 

، حيث تطورت الواحة في شمال المدينة إلي أن أصبحت عدة إحياء ،و '' حجر الكالب''فالمدينة مبنية علي حجر يسمي 
و تطل هذه الواحة بالغرب  ،1''بها بجملة من التجزئات السكنية الواحاتية، حيث كانت تعتنيها مساحات خضراءحتى جنو

  . ن الطبيعة الخالبة لألغواطييعلي وادي جدي و مزي و بالشرق واد مسعد، حيث يمثل هذان الواد
مضي في عهد الخالفة العثمانيـة   تعد والية األغواط موروث تاريخي لمختلف التقسيمات اإلدارية، فد كانت فيما

تابعة إداريا لبا يلك المدينة، بعدها أصبحت منطقة عسكرية في عهد االستعمار و إدارة عامـة للجـيش الفرنسـي فـي     
الصحراء،حيث كانت تحوي إدارتين، األولي ألصحاب المدينة، و الثانية للبدو الرحل، فيما بعد االستقالل مـع السياسـة   

واليات جديدة، فكانت األغواط فيما مضي عبارة عن واحة تابعة إداريا لوالية ورقلـة، أمـا بعـد     الجديدة، الستحداث
أصبحت المدينة والية رسمياً تظم معها والية غرداية، و بعد هذا التاريخ شهدت الوالية تحوالت متتالية سـواء   1975

  .كان ذلك اقتصاديا أو إداريا
لتحديد في دائرة حاسي الرمل ، تغيرت الوضعية المجاليـة و الحضـرية   بعد اكتشاف البترول في المنطقة و باو

للمنطقة، فمن ناحية وضعية التقدم بطيئة و من ناحية أخري أصبحت الوالية تحتكم علي مورد طبيعي صناعي ، يؤهلها 
، أصبحت 1985لسنة أما بعد التقسيم اإلداري .كي تكون وجهة صناعية واقتصادية تجلب إليها العديد من األيدي العاملة

األغواط والية رسميا انفصلت عن والية غرداية، فلذي ارتفع شأنها و أهميتها، فقد أضحت عبارة عن معبر ضـروري  
للواليات الشمالية،   فأصبحت المدينة ،الواحة سابقا تتحكم في جذورها و عاداتها وثقافتها في مدينة جديدة مبنية بأسـس  

 .منتشرة عبر الوطنحضرية جديدة تتبع النماذج ال
لقد شهدت مدينة األغواط تحوالت و تطورات كبيرة، من االستقالل و إلي يومنا هذا و ذلك  :التحوالت العمرانية للمدينة

و التي مست بشكل أو بأخر مختلف األراضي الوحاتية للمدينية، و التـي   من خالل جملة التوسعات الحضرية و المدنية،
مـن خـالل    كبير من طرف السلطات، و ذلـك  الوالية منذ زمن مضي باهتمام حضتكانت مخصصة للزراعة ، فقد 

نمـو و   أمـا ،و  ،و قد ساعدها في البناء موقعها الجيوستراتيجيو البناء و التشييد المشاريع و البرامج الخاصة بالتعمير
  : نذكره في المحطات التاليةتطور و تحول المدينة  
النواة القديمة للمدينة هي عبارة عن قصر كبير تحيط به سبعة أبـواب   أنفكما يذكر  2":1852"مرحلة ما قبل االحتالل 

 تجمعـين هكتار، و كان يقطنهـا   6.53و كانت مساحتها تقدر ب العمل،و ذلك لرصد حركة النقل و  الجهات،من كل 
، و بذلك يفصالن بين الواحات الشمالية و الواحات الجنوبية، كمـا هـو   "و أوالد لحالف" أوالد سرغين"سكنيين و هما 

  :موضح في الخريطة الموالية
بوصول االستعمار الفرنسي إلي الجزائر واحتالله لمعظم التراب الوطني، وقعت المدينـة   :مرحلة االحتالل الفرنسي -

رين،و أنشأت فرنسا عدة مراكز سكنية بطراز أوروبي ال يتعدي علوها الطابقين بشـكل شـطرنجي،   في أيدي المستعم
إضافة إلي إنشاء مستشفي و ثكنة عسكرية و هذا بمحاذاة مركز المدينة و سميت هذه المنطقة بالغربية، و كما توسـعت  

                                                             
1 -rapport général du plan d’aménagement de la wilaya de Laghouat, l’ANAT, juillet  1989. 
2- L’Algérie nomade et ksourienne (1830-1954),edition P Tacussel,France : Avril 1989 .p 37 . 
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إنشاء، محورين رئيسيين بمنتصف الواحـات  هذه الجهة المذكورة  و ذلك بربطها بشبكة الطرق نحو الواحات المختلفة ب
الشمالية و الواحات الجنوبية، و قد رافق هذا االنجاز بناء سكنات مختلفة علي طول المحاور الفرعية عنها، و استحدثت 

مـن   %7,52هكتـار أي بنسـبة    254,66عدة منافذ و معابر و سكنات مختلفة،و قد وصل النمو العمراني آنذاك إلي 
  .ة الكلية للمدينةمجموع المساح

و هي مرحلة تميزت باستمرار نمو السكن العشوائي داخل الواحات،و ذلـك بانجـاز    :1974-1962مرحلة ما بن  -
سكنات فردية من طرف السكان، باإلضافة إلي استحداث أحياء سكنية جديدة في الناحية الجنوبية للمدينة، من بينها نجـد  

الخ،و قد أنشأت هذه األحياء نتيجة التوافد الكبير للسكان الـريفيين و البـدو   ....حي المقدر، حي شطيط  ية،قحي الصاد
الرحل من مختلف المناطق المجاورة لالستقرار في المدينة، و ذلك بسبب توفر المنطقة علي عامل الصناعة الذي يجلب 

خرى،و تم التوسع نحو الواحات الشمالية و الجنوبيـة حيـث   العديد من األيدي العاملة سواء من الوالية أو الواليات األ
  .من مجموع المساحة الكلية 10%هكتار بنسبة  333,8قدرت الزيادة السكانية ب 

البداية الحقيقية لتعمير بوالية األغواط، حيث شوهد تطور ملحـوظ   1975و تمثل سنة  : 1984-1975مرحلة ما بين 
يث انتقل اتجاه التوسع نحو الغرب و الجنوب الغربي للمدينة، و الذي تجسد في عدة و معتبر في نمط النسيج العمراني،ح

مناطق حضـرية   إليافة ضباال ،  zhun1 zhun 2مشاريع مهمة و ضخمة تتمثل في منطقتي السكن الحضرية الجديدة
اجد و الهياكل الصـحية  مختلفة مثل حي بوعامر، حي المقام، حي الصنوبر، زيادة علي تشييد جملة من المدارس و المس

و اإلدارية، مما ساهم في تكوين النسيج العمراني الحضري الجديد للمدينة، فكل هذه االنجـازات سـاهمت بطريقـة أو    
، و 1974بآخري في زيادة عدد السكان النازحين من مختلف المناطق، و التي أصبحت معمرة و مركز للواليـة منـذ   

 %23,61هكتار من المساحة الكلية أي بنسبة  799,1هذه المرحلة حتى وصلت بذلك ازدادت المساحة العمرانية في 

في هذه المرحلة عرف النسيج العمراني للمدينة توسعا كبيرا في مساحته، التـي  ): 2008-1985(مرحلة مابين 
بالسكان واستهلكت ال تستوعب النمو الهائل للمدينة، إذ نجد مدينة األغواط و خاصة بعد التقسيم اإلداري األخير مكتظة 
ال يمكنها التوسع  إذمعظم األراضي الزراعية ، مما أدى إلى تقليص مساحتها و نجدها كذلك ذات حدود طبيعية محددة، 

االتجاهات إال نحو بلدية الخنق و بلدية بن ناصر بن شهرة فألجل ذلك تم تخطيط و ترشيد السياسـة العمرانيـة    في كل
سكنية جديدة تتمثل في حي الوئام و المصالحة باتجاه بلدية الخنق غربـا، و حـي الواحـات    للمدينة ،فتم خلق تجزئات 

الشمالية عند أقدام جبل لحمر شماال،و كذلك من المالحظ التوسع على حساب األراضي الفالحية خاصة بمنطقة الحمدي، 
متواجدة شـرق المدينـة باتجـاه بلديـة     إضافة إلى تداخل النسيج العمراني الحضري مع الضاحية و المنطقة الثانوية ال

العسافية في المنطقة المسماة برج السنوسي، و تشييد سكنات خاصة من طرف أفراد الشعب مما يجعل صورة المدينـة  
و هذا كان سببه أساسا النزوح الريفي من المنـاطق المجـاورة   .تتدهور من خالل النسيج العمراني المتباين داخل المدينة

نة للظفر بكل الخدمات المتوفرة بها، و أيضا الهجرة الداخلية بسبب التصنيع المتواجد في منطقة حاسـي  إلى مركز المدي
   .الرمل

مما أدى بالسلطات المختصة إلى إعادة تعديل مخطط التهيئة و التعمير قبل انتهاء مدته القانونية، بسـبب عـدم   
د مناطق للتعمير المستقبلي، و هذا ما أدي إلى خلف مخطط قدرته على تلبية نمو النسيج العمراني المتسارع و عدم وجو

جديد ما بين البلديات المجاورة للمدينة، و المتمثلة في بلدية الخنق و بلدية بن ناصر بن شهرة، من أجل إيجـاد منـاطق   
مدينـة بسـبب   توسع للعمران المستقبلي لتغطية العجز في العقار الواضح في المدينة، و هذا بسبب الضغط الذي يسود ال

  . نقص األراضي للبناء
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في هذه المرحلة تواصل توسع المدينة نحوي اتجاه واحد و هو الخنق، أي من  :)2015-2009(مرحلة ما بين 
حي الوئام و ما فوق ، حيث شهد توسع كبير لهذا الحي بإنشاء تجزئات عديدة و جديدة حتى أنها لم تأخذ تسميات، رغم 

 .كما ازداد استهالك المجال من طرف الدولة و الشعب.بهاإن المواطنون يسكنون 

بصفة خاصة و البلدية بصفة عامة  نموا سكانيا عبر فترات زمنية مختلفة  األغواطشهدت مدينة  :النمو السكاني للمدينة
األوليـة   و النتائج) 1998-1987-1977-1966( ارتأينا تقسيمها إلى أربع مراحل اعتمادا على التعدادات السكانية لـ

  :والجدول التالي يوضح ذلك 2008إلحصاء العام الخامس 

  ) 2014-1966(التطور السكاني للبلدية بين ) 01(جدول رقم 
  عدد السكان بحسب السنوات  التجمعات

  2014 2008 1998 1987 1977  1966  السنة
  168224 146369 107273 66932 58336 27070  البلدية معمج

  157724  135855  97212  59067  49646  17200  )المدينة(الرئيسيالتجمع 
 مكتب التخطيط بالبلدية+مديرية التخطيط و البرمجة: المصدر

، ومـن  ز السكان و النشاط التجاري بكثرة، بمعني أين يتمركنقصد بالتجمعات الرئيسية المراكز الحضرية للبلدية
عاصـمة البلديـة أي   يقطنون في مراكز حضرية التي تمثل ، من مجموع سكان البلدية عدد ر بخالل الجدول نجد أن أك

تتمثل أساسـا فـي    و كان خارج الحدود الحضرية للمدينةأما المناطق الثانوية فهي التي يتواجد بها الس مدينة األغواط،
تقسيم مراحل تطور السكان الي ستة مراحل، و قد حاولنا . لمجاورة للبلدية و األحياء الجديدة التي تحيط بالبلديةالمراكز ا

أي نسـمة بنسـبة    17200 األغـواط بلغ عدد سكان مدينة  1966سنة  :حيث بين كل مرحلة و أخري عشرة سنوات
مرتفع مقارنة بمعدل  وبمعدل نم 1977ثم تضاعف العدد في التعداد الموالي سنة  ،من مجموع سكان البلدية % 63.54

نسـمة بنسـبة    49646المدينة سكان بلغ عدد  1977في سنة  1974مركز والية سنة  إلىرقت ت ،الوالية كون المدينة
بمعـدل نمـو    ،1987من مجموع سكان الوالية ليرتفـع سـنة    % 33.45و   ،من مجموع سكان البلدية 85.10%

نسمة   168224بلغ عدد سكان مدينة األغواط  2014حتى نهاية سنة .  59067: ليصبح عددهم يقدر بـ % 1.75يبلغ
 .من سكان التجمع في المدينة المركزية %80حيث نجد فيها نسبة 

حظيت مدينة األغواط بنصيب كبير من االنجازات و المشاريع السكنية، ألكثر  :تطور البرامج السكنية لمدينة األغواط
المساكن االجتماعيـة ، السـكن   من عشرين سنة و حتى اآلن ، و السكنات كانت بأنماط مختلفة متمثلة في العمارات و 

الترقوي و التساهمي، المساكن الفردية، ساعية الدولة في ذلك لكسب اكبر مساحة للتوسع العمراني، من اجل اسـتيعاب  
و الجدول التالي يوضح تطـور   .االحتياجات المتزايدة للسكن، و بذلك توسعت مساحة األراضي السكنية بتنوع المساكن

هناك بعض السـنوات التـي لـم     إنو  حتى، 2013-1999دينة األغواط للفترة الممتدة بين قطاع السكن الحضري بم
  :تتدرج في مخططات المديرية

  يوضح  تتطور السكن بمدينة األغواط 02جدول رقم
  2013  2012  2010  2009  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

  -  -  -  -  10216  7621  8248  7625  8962  13185  13018  طلبات السكن
  33514  34573  59854  31628  7637  7181  6688  6469  7252  10972  9982  سكنات منجزة

  مديرية التخطيط و اإلحصاء للوالية :المصدر
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، 2009وحـدة سـكنية لسـنة     31628حيث نالحظ انه تم انجاز  ،السكن لقد أولت الوالية اهتماما بارزا لقطاع
، كمـا خصـص لقطـاع السـكن للمخطـط      2010وحدة سكنية لسـنة   59854أن وصل  إالوتطور و تزايد العدد 

وحدة سكنية و كغيرها من الواليات الصحراوية التـي عرفـت توسـعا     10300، ما يقدر ب 2014-2010الخماسي
 مدينة األغواط تميزت بانجـازات سـكنية  عمرانيا كثيفا علي المستوي الحضري و الريفي، و لكن بالرغم من ذلك نجد 

الخ، مـن المجمعـات   .....جاريةسكنات االجتماعية، الترقوية، االكبيرة جدا، و ذلك علي كل المستويات سواء كانت ال
  .و دائما الطلب يزداد بحسب اإلحصاءات المختلفة للمديريات المختصة السكنية التي شيدت في المدينة

 ،سكان المدينة إجمالينالحظ أن نسبة مساهمة القوة النشيطة من ) 03(من خالل الجدول رقم  :التركيب االقتصادي  -3
وهي  تمثل معدل النشاط االقتصادي الخام ،وهو مساير للمعدل الوالئي نظـرا ألهميـة المنطقـة     %59.06: تقدر بـ

البطالـة فهـي    وهو تقريبا مساير للمعدل الوالئي ،أما نسبةفي المدينة  % 69.32اقتصاديا ،أما معدل اإلعالة فقد بلغ 
نظرا لقلة المشاريع التنموية والعمل في المنطقة الصناعية غير متاح للكثير من السكان رغـم  ،   %67.85مرتفعة جدا 

  . أنهم أصحاب المنطقة
إذن يمكن القول أن النمو السكاني المتواصل أدي إلي إفراز عدة  معوقات اقتصادية، مثل ارتفاع نسبة البطالـة،  

،باإلضافة إلي زيادة نسبة األطفال تحت سن العاشرة وهـي النسـبة األكثـر و المحتاجـة     % 67.85الذي وصل إلي 
 .لإلعالة، فإذن الفئة النشيطة هي ال تكفي لغطاء احتياجات األفراد الغير النشطين

 .2008التركيبة االقتصادية لسكان للبلدية  سنة ) :03(الجدول رقم 
 عدد السكان الغير نشطين عدد السكان العاطلين عدد السكان العاملين فعال السكان النشطينعدد  )نسمة(عدد السكان  المنطقة
 40694 59960 42498 102458 146369 البلدية
 33742 49621  38195 87816  135855  المدينة

 890 2517  4303 6820  10514  المراكز الثانوية
 171328 244755 93584 338339 469916 الوالية –مج 

 .مكتب التخطيط بالبلدية: المصدر

صـفة خاصـة عـدة وظـائف     تؤدي أراضى  بلدية األغواط بصفة عامة و مركز المدينة ب :استخدامات األرض تطور
باختالف استعماالتها كالسكن ،التجهيزات ،الزراعة، اإلدارات، أو استعماالت أخرى ، الهدف منها هو تلبية مختلفة، ذلك 

رغباتهم  وهي متباينة فيما بينها بحسب المساحة التي تشغلها و عدد السكان المسـتفيدين مـن   حاجيات السكان و إشباع 
  .. يتبين لنا مختلف هذه االستخدامات) 28(خدماتها ومن خالل  الجدول رقم 

  .ستخدامات  ببلدية األغواطالامختلف ):  05(جدول رقم 
 %النسبة  )هكتار(المساحة  االستخدامات

 43.67 17466 السكنية
 16.64 6655 التجهيزات
 0.10 40 العسكرية

 0.65 260 النشاطات الصناعية
 0.56 225 الطرق المختلفة

 38.38 15354 االستخدامات الفالحية
 100.00 40000 المجموع
 "المصلحة التقنية  "مكتب التخطيط بالبلدية: المصدر
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  .تمثل استخدامات األرض ببلدية األغواط 02خريطة رقم

  
 "المصلحة التقنية  "مكتب التخطيط بالبلدية: المصدر

مورفولوجيـة   يعتبر المسكن الوظيفة األساسية للمجال ،حيث يعتبر أهم المالمح الرئيسـية فـي   :السكنيةاالستخدامات 
ضمن المجال فقد خصت مدينة األغواط  بنصيب كبيـر مـن المشـاريع     ،و نظرا لوظيفته األساسية المدينة بشكل عام

) المساكن االجتماعية، البناء التساهمي، و المسـاكن االيجاريـة  ( السكنية ذات أنماط مختلفة ،متمثلة أساسا في العمارات
االستخدامات فـي  هكتار من مجموع 17466:باإلضافة إلي المساكن الفردية ،و يحتل هذا النوع أكبر مساحة إذ تقدر ب

من هذه االستخدامات موجودة في التجمع الحضري للمدينة مما يدل على أهمية  %82،و نجد أن  %43.67البلدية بنسبة
  :و الجدول التالي يحدد الحظيرة السكنية للبلدية.المدينة و كثافة المساكن في منطقة محدودة جداً

  :يمثل الحظيرة السكنية لبلدية األغواط 06جدول رقم
  عدد المساكن ذات االستعمال المهني  عدد المساكن الشاغرة  عدد المساكن المشغولة  عدد المساكن اإلجمالي  المنطقة
  246  2868  23189  26303  البلدية

  1121  10264  63316  74651  الوالية.مج
  21.94  27.94  36.62  35.23 %النسبة 

 .مكتب التخطيط بالبلدية :المصدر
، والذي يعـد  المساكن اكتظاظو معدل شغل المسكن يكون بحساب عدد األفراد في المسكن الواحد لقياس درجة 

  .كأهم مؤشر للتوسع العمراني في المدينة

  .يمثل الحظيرة السكنية لبلدية األغواط 07جدول رقم
 العدد اإلجمالي  عدد السكان  المنطقة

 معدل شغل  عدد المساكن المشغولة  للمساكن
  المسكن اإلجمالي

 معدل شغل المسكن
  المشغول فعال

  6.31  4.03  23189  36303  146369  البلدية
    مكتب التخطيط بالبلدية: المصدر 

و  ،ص للمسكن الواحداشخأ 6 معدل شغل المسكن يقدر ب أنمن خالل النتائج إذن بعد إجراء حسابات نتوصل 
  .أشخاص للمسكن الواحد 6المثالي المقدر ب  يقترب للمعدل هو لحد ما معادل

 أيـن تعيش مدينة األغواط في هذا الوقت مرحلة توسعية جد مهمة بالنسبة للفضـاء الحضـري،    .أفاق التوسع للمدينة
التوسع لهذه المدينة ،حيث تقديرات التوسع  أفاقلمحة قصيرة عن  إعطاءالبلدية عدة مشاريع تنموية ، و ألجل  برمجت

  .لهذه المدينة بحسب بعض المعطيات لمديرية التخطيط و البرمجة
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  التنبؤات السوسيواقتصادية
 .2027يمثل التوقعات السوسيواقتصادية حتى سنة  09جدول رقم 

  2027المدى البعيد   2017المدى المتوسط   السكان
 %00; 49 %46,50 )الفئة العاملة(العمل 

 %91,8 %91,08  طبقة األساتذة

 )المتوسط السنوي(السكن 
3733 8674 
747 668 

  .مكتب التخطيط ببلدية األغواط: المصدر

، 2027إذن من الجدول يمكن القول أن الفئة العاملة هي في تزايد مستمر، و ذلك علي مر السـنوات و حتـى   
القادرين علي العمل، و هذا بسبب توفر فرص العمـل، و تنميـة كـل    من  نسبة السكان   49%حيث أنها ستصل إلي 

  .النشاطات االقتصادية و الصناعية، لذلك سوف يقضي نوعا ما علي أزمة السكن
 .يمثل توقعات الخاصة بالسكان  علي المدى التوسط  10جدول رقم 

 النسبة العدد التسمية

 3,6 136,437 عدد السكان

 / 22.395 الزيادة السكانية

 91.08 347. 46 الفئة المتمدرسة

 46.5 30.053 الفئة العاملة

 T.O.L=6 22.739 الحظيرة السكنية

 .مكتب التخطيط ببلدية األغواط: المصدر
  

 % 3,6نفس الحال بالنسبة لهذا الجدول نالحظ أن عدد السكان في تزايد مستمر، حيث أن الزيادة الطبيعية بلغت 
،نفس الحال بالنسبة لفئة المتمدرسين فهي في تزايـد مسـتمر، بطبيعـة الحـال     2017،فلذا سيزداد عدد السكان بحلول 

، أما الحظيرة السكنية فتبقي طلباتها مستقرة نوعا مـا،  .المجتمع األغواط فتي و شبابي لذي ترتفع فيه فئة المتم درسين
  .واحدأفراد للمسكن ال 06حيث يبلغ استغالل البيت ب 

  2027يمثل توقعات الخاصة بالسكان حتى سنة  11جدول رقم 
 النسبة العدد التسمية

 3,07 188.477 عدد السكان

 / 52.040 الزيادة السكانية

 80, 91 58.775 الفئة المتمدرسة

 49 43.748 الفئة العاملة

 T.O.L=6 31.413 الحظيرة السكنية

  .مكتب التخطيط ببلدية األغواط: المصدر
،بسبب الزيـادة   2017كذلك بالنسبة لهذا الجدول نالحظ أن توقعات الزيادة السكانية ستكون مضاعفة مقارنة ب 

في عدد المواليد و نقص الوفيات، و تحسن الوضعية الصحية و التجهيزات المختلفة للصحة، كمـا ستتضـاعف الفئـة    
،أما الحظيرة السكنية  فهي في تزايد مستمر نتيجة كثـرة   المتمدرسة مقارنة بالسنوات لما قبلها،ملة ستقون مستقرة نوعا

  .الطلبات علي المسكن بسبب نمو المدينة سكانيا
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  استخدامات األرض
 .2027يمثل توقعات استخدامات األرض حتى سنة  12جدول رقم 

 المدى البعيد المدى المتوسط نوع التجهيزات

 247.8 106.64 السكن

 27.52 16.66 التجهيزات و حجمها

 54.90 24.65 القيمة المالية

 330.22 147.96 المجموع

  .مكتب التخطيط ببلدية األغواط: المصدر
فيما يخص استخدامات األرض المتوقعة فان الطلب عليها سيكون مستمر ، سواء الخاصة بالمسكن، أو الخاصة 

متباينة و مضاعفة علي المـدى البعيـد ، ذلـك الن    بالصحة و قطاع التربية و التعليم،  فكما نالحظ من الجدول أرقام 
احتياجات السكان كبيرة بالنسبة للتجهيزات ألنها تمشي طرديا، بمعني كلما ازداد عدد السكان كلما ازداد الطلـب علـي   

   .التجهيزات
  :خاتمة

إذن من خالل هذه الدراسة الميدانية لجملة من المعطيات المتوفرة لدينا من خالل بعض المديريات المختلفة، يتبـين أن   
التحول العمراني لمدينة األغواط كان سريعا و ال يزال، وهذا سواء كـان فـي المجـال العمرانـي أو السـكاني ، و      

تغيرت من خالل التحول العمراني و التوسع الذي حدث،  األغواطع االقتصادي و االجتماعي، فالبنية االجتماعية للمجتم
في ظرف سنوات قياسية هذا بمقارنة بالتحول في المدن العربية، التي تأخذ وقت لقبـول التغيـر و التطـور الحـادث     

وبي سـواء  فاإلنسان باألغواط أصبح مندمجا مع العصر ، و أضحي يشغل نفسه بالبناء و التشييد علي النمط األورفيها،
 فالبر غم كان ذلك ، سكنا فرديا أو من طرف الدولة، فالمدينة ككل تغيرت بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات السبعينات فقط، 

من أن النسيج العمراني القديم لمدينة األغواط يتالشي كثيراً مع الوقت، وهذا لـنقص االهتمـام بـه ، إال أن  النسـيج     
 .رة أبهي عن المدينة و السكانالحضري الجديد يساهم في إعطاء صو

  :قائمة المراجع
 .2008 ،،بلوتو لالتصال،،الجزائر الحركة اإلصالحية في األغواطعاللي محمود، .1
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 . 2006. 1الجزائر، ط، دار هومة، صفحات من الحضارة والتاريخ مداني لبتر، .3
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  عالقة؟  أيةالمخالفات العمرانية والتحوالت االجتماعية 
  . حالة قصر ورقلة العتيق

  

  القادرشواش عبد 
  بوسماحة احمد  

  )الجزائر (  البواقي آمجامعة العربي بن مهيدي 
 

Résumé 

Les mutations de la ville saharienne ont profondément transformé leur statut, leurs structures spatiales et 
sociales, leur économie et leurs modes de vie. Elles ne tiennent pas compte des traditions locales et mettent en 
péril la survie des ksour.  Aujourd’hui, le cachet spécifique des villes sahariennes et leur harmonie avec 
l’environnement s’estompent peu à peu. 

Ce papier traite les infractions dans les milieux urbains et leurs conséquences physiques, sociales et 
culturelles, sur le Ksar de Ouargla et les méthodes scientifiques appropriées pour faire face à cette situation. 
Mots clés : Infractions urbaines - transformations sociales - l'architecture du sud  - Ksour - méthodes –Identité. 

  : ملخص
عرفت العمارة الصحراوية تحوالت عميقة في البنية الفيزيائية والوظيفية ال سيما ما تعلق بتغير  استعماالت المجال والفضاءات 
العمومية في مجال التجارة بدون مراعاة خصوصيات العمران المحلي، إلى جانب المس والتعدي على الواجهات وتحويلها إلى غير الوجهة التي 

، الساحات العمومية اليوم أصبحت مهمشة، إذ طفت سلوكات فردانية انقسامية ، مكاسبها المزيد من التحصيل المادي حتى ولو ت من اجلهاأنشأ
كل هذا اخل بنوعية التوازنات المجالية واثر بشكل مباشر على الرصيد التراثي واالنتماء الحضاري ...كان ذلك على حساب العمران و الهوية 

محلية في الوقت الذي تعرف فيه دول الجوار اتجاه الى الصيانة و الحماية و الحفاظ على القيم العامة لهذه األنسجة العتيقة لهذه المجتمعات ال
  .باعتبارها مشهدا لعمارة المدينة العربية اإلسالمية ووعاء للسياحة البيئية المستدامة 

حوالت االجتماعية العامة التي عرفتها مناطق الجنوب من خالل التحوالت العمرانية ليست وليدة الصدفة بل تدخل في سيرورة الت
مة تصاعد وتيرة الحراك االقتصادي والتدفقات السكانية بعد تردي الحالة األمنية بالخصوص في العشرين سنة الماضية إلى جانب تأثيرات العول

وتزايد البطالة واتجاه العديد من األسر إلى التخلي على الضوابط الجارفة، والمد اإلعالمي الثقافي ، إلى  تدني المداخيل لدى األسر المحلية 
كل هذا زاد من تحفيز حدة تعقيد العالقات االجتماعية وتوجيهها إلى أن تكون أكثر سلبية على ...التراثية أو من خالل ما له عالقة باالنتماء 

  .العمران
ذه التحوالت وتداعياتها العمرانية والمجتمعية والثقافية، كما تقف على الورقة البحثية تطرق تشخيص المخالفات العمرانية وخلفيات ه

ب هذه الحالة من خالل الوقوف على دراسة علمية وعملية تمتد الى دراسات ميدانية كانت حول قصر تماسين وورقلة موجهين في النهاية األسالي
  .حتى ال تستفحل الظاهرة ويمكن احتواؤهاوالطرق التي يمكن االعتماد عليها في التعامل مع مثل هذه الحاالت 

  الهوية –األساليب  –القصور  –العمارة الصحراوية  –التحوالت االجتماعية  –المخالفات العمرانية : الكلمات المفتاحية

للعمران في الصحراء جذور تاريخية عميقة، مظاهر الحضرية والتمدن كانت مألوفة في القصور والمدن   :مقدمة
) بحر الصحراء(التاريخية منذ مئات السنين وازدهرت كمحطات للقوافل التجارية التي كان مسرحها الفسيح بين ضفتي 

  .1)قروية أوحضرية (ا يعرف بالقصور في خالل م أصيلةقرون بذلك امتلكت ذاكرة حضرية غنية وجذور  10منذ 

                                                             
قسم علم االجتماع . التفكير في المدنية مقاربات مختلفة: ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي. مدن اليوم األمسقصور . مدن الصحراء الجزائرية في تحوالت. خليفة عبد القادر - 1

 1: ص. 2008جامعة خنشلة 
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تساهم في ترسيخ الهوية  ، ة مستدامة العطاء ماديا و معنوياالبيئات التراثية بما تحويه من مخزون ثري وثرو
حد  الثوابت و التي تمثل ا،  األجيالممكنة للتواصل بين   أنهاوحفظها لألجيال القادمة لمواجهة االنفصال كما الوطنية 
في  االرتقاء بمستوى االقتصاد الحضري من خالل تثمين التراث و  إسهامها إمكانيةالى جانب  لحضارتنا ،المميزة 

التنمية المحلية الذاتية ،  إيراداتلتنويع  األفاقتفعيله في مجال السياحة الثقافية التراثية ، و التي يمكن رصد تأثيراتها في 
ن الفهم الجيد للديناميكية العمرانية المتسارعة بالمدن الصحراوية اليوم و فهذه القيم المضافة يمكن تحصيلها انطالقا م
االجتذاب التجاري لساكنة و  األمنالشغل و  إلىفهذه الديناميكية مردها  2التي تفوقت حتى على مدن الشمال الجزائري

زنات إقليمية في التوزيع السكاني ، جانب اتجاه الفاعلين في تهيئة اإلقليم الى تعمير الجنوب قصد تحقيق توا إلىالشمال 
التحول و التدهور تدريجيا  إلىتجلي ثنائية في المشهد الحضري قصر ومدينة تقليدية  في االتجاه  إلىهذه الحركية أدت 

نافس للعمارة تدخالت نقطية لم يكن بإمكانها احتواء تداعيات التغيرات و تعمير متسارع مخطط و غير مهيكل م أما
 إلىعلى الهوية المعمارية و الخصوصيات االجتماعية االقتصادية لساكنة الجنوب ، فهذا ما يدفعنا  و مؤثراالتقليدية 

الجيدة مع هذه البيئات التراثية حتى يمكن لها ان تستدام من خالل مشاريع تعتمد معايير خاصة  اإلدارةترشيد التعامل و 
  .بمفاهيم و تقنيات متطورة معتمدة في الحفاظ على المباني التاريخية و حماية المواقع التراثية األخذ، و ال الحمايةفي مج

وقد  لتاريخالضاربة في ا التراثيةيعتبر قصر ورقلة أحد القصور الصحراوية   :تاريخية عن قصر ورقلة لمحة- 1
قصور بني عباس بوالية بشار و قصر قمار بوالية الوادي و قصر : (على غرار تزامن ظهوره مع عدة قصور 

يرجع بعض المؤرخين نشأته إلى الفترة النوميدية ما  ،كما ...)وقصور غدامس بالتراب الليبيتيميمون بوالية أدرار، 
لت الدراسات كما دإلى القرون الوسطى اإلسالمية،  رجع نشأتهتكما توجد مراجع  قبل الميالد ،   10و   7بين القرن

 التي تمثل اآلثاربعض  إليه، وهو ما تشير الفينيقيين والقرطاجيين  على وجود عالقات و روابط وثيقة في التعامل مع 
في بعض البيوت بالقصر وقد أطلق عليه عدة تسميات منها  و  رمز اآللهة تانيت آلهة القرطاجيين في أعلى المداخل

كما وصفها ابن خلدون ببوابة الصحراء مشيرا إلى أن أصل التسمية يعود إلى ) سلطنة الواحات(أو ) واحة السالطين(
 .3قبائل بن واركال أو أوقالن أو ورجالن الزناتية البربرية الذين قدموا إلى المنطقة

 
 

                                                             
2- Marc Cote. Dynamique Urbaine au Sahara. Insaniyat (Revue algérienne d’anthropologie et science sociale) N0 05 Mai – Aout 1998. 
Page : 89 

التسيير  دولة فيمذكرة مقدمة لنيل شهادة مهندس  .العتيقورقلة قصر حالة  .القديمالنسيج  الحديثة على العمرانيةالتحوالت  آثار. الباريوذان عبد  خالد،بن عبد القادر   - 3
  2011.الجزائر . البواقيجامعة ام  .والتقنيات الحضرية
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تطور المدينة كان من خالل وظيفية و استقطاب السوق للتجمعات المجاورة و للتجارة التي كانت تتم مع القبائل 
مركز  إلىاإلدارة االستعماري حدث الركود و تغيرت وظيفة المدينة  مجيءمما سمح بوجود رواج كبير ،لكن بعد 

أهمية المجال وجهت اإلدارة  1872احتالل ورقلة في وادي ريغ ليتم  إلىتوغل المستعمر الفرنسي  1854في  4 إداري
كما هو مبين أعاله فكانت نقطة تحول هامة من  1928مدينة جديدة موازية للقصر ابتداء من  إنشاء إلىاالستعمارية 

خالل تجلي عمران موازي ودخيل رقى من التحوالت العمرانية بالجهة،  بعد االستقالل وبالضبط بعد اكتشاف البترول 
المخططة  أنماطهاالمنطقة الصناعية فتسارعت حركة التعمير منتشرة في  إنشاءزادت أهمية المنطقة فتم  1956

  .نزيف وتهميش من طرف الفاعلين والساكنة إلىوالعشوائية مما عرض العمران التقليدي األصيل 
تتماثل مع أربع  أنسجةمام لعدة غلب األحيان حاليا تأخذ المورفولوجية المجالية للمدينة الصحراوية شكل انضأفي 

  : فترات للتعمير
  المدينة التقليدية التاريخية والتي تؤلف نواة المدينة  أوالقصر - 1
  .عند أطرافها أواإلضافات الكولونيالية حول المدينة القديمة  أوالمدينة  – 2
  العشوائية التي ميزت الفترة األولى من االستقالل  األحياء – 3
  .... 5التعمير المبرمجة في إطار البرامج السكنية المختلفة من سكن فردي، ذاتي، جماعي أ حياء- 4

  :  يحتوي القصر على سبعة أبواب هي
، باب أحميد ببني سيسين، باب البستان، )بوسحاق(، بني إبراهيم، باب السلطان )آللة منصورة(باب عزي، باب عمار 

وكقطاع  03/11/1999م تصنيفه كمعلم وطني بناءا على القرار المؤرخ كما ت. باب رابعة، باب الربيع ببني وقين
                                                             

4- Yaël KOUZMINE. Dynamique Et Mutation Territoriales Du Sahara Algérien Vers De Nouvelles Approches Fondées Sur 
L’observation. Thèse de Doctorat en Géographie. UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ. 2007p :183 

 

 7 ص، ذكرهمرجع سبق  القادر،خليفة عبد  -5
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 98/04من القانون  43وهذا طبقا للمادة  17/12/2008محفوظ في جلسة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بتاريخ 
  .المتعلق بحماية التراث الثقافي 15/06/1998المؤرخ في 

  
اإلدارة االستعمارية استهدفت المجتمعات  أنالثابت تاريخيا  : والمعاصرة األصالةومفارقة  االجتماعي التغير-2

المحلية من كل الجوانب الحتوائها حتى يحصل لها تمكين في استغالل الثروات من جهة وطمس الهوية و االنتماء 
مدينة جديدة متمايزة بمعالم  إنشاءتمثلت في  فالمحاوالت المبكرة التي قامت بها أخرى،الثقافي و الحضاري من جهة 

مدنية عن الفروق ال كاشففكانت التجهيزات و الخدمات كدخيلة عن العمران المحلي و خصوصيات البيئة الحضرية 
المجتمع تدريجيا من خالل تحويله على القيم و العادات  الستالبكتمهيد استعملت الحضارية بين المجتمعين ، المبادرة 

و التي  تحقيق نتائج خفية إلى، تطمح حياته حسب المقاربة االستعمارية و االستدمارية عصرنةتطويره و بهدفالمحلية 
التمهيد  أن إال، رغم التمسك بالثوابت المحلية للمجتمعات المحلية  كانت تدخل ضمن محاوالت التطور االجتماعي

هو ما تم في المراحل األولى من يستدعي فقط التحفيز و التفعيل و لتحويل تلك المجتمعات و غيرها ظل قائما 
بقائها ونموها، لألنه وسيلة و  التغير االجتماعي ضرورة حياتية للمجتمعات البشرية أنعلى أساس ،االستقالل الوطني 

التسليم بحتمية التغير و التحول االجتماعي بحكم  إلىوهو ما يدفعنا ، 6يعد جزء من التغير الحضاري الشاملكما 
للساكنة و تحديث الحياة بوجه الحياة  بإطارو ضرورات المرحلة التنموية التي كانت تستهدف االرتقاء السابقة الخلفيات 

وهو ما يمكننا ان بداية ...) التدهور ، التخلف ، الفقر ، الفوارق االجتماعية ( عام لمواجهة التركة االستعمارية 
الزمان و المكان  إطاررية بحته لتظهر و تتطور تدريجيا في التحول و التغير االجتماعي كانت نتاج خلفية استعما

  . اآلمنةمرحلة التدهور البيئي و تصاعد الهجرة نحو الجنوب و المجاالت مستفحلة في 
الجوانب الثقافية " اذ يتناول الجيل الالحق  المجتمعات،عليه فان التغير االجتماعي حقيقة متأصلة في طبيعة 

تغير  إلىتارة و يعدلها تارة أخرى بحيث ينتهي تعاقب األجيال  إليهاويضيف من الجيل السابق "  والتراث االجتماعي
فنحن الحياة،اهرة التعايش تشمل كل مرافق فظ االجتماعي،المجتمع اإلنساني في الكثير من الخصائص تمشيا مع الواقع 

  . 7نعيش في عالم مفتوح متغير غير ثابت من جميع النواحي
حفزت عمليات  إذالصحراء محل تحول وتغير دائم ،  القديمة في مدن األنسجةاجتمعت عوامل عديدة جعلت من 

التدهور العمراني للقصر و سمحت بتالشي المعالم المعمارية تدريجيا مما يصعب من عمليات االسترجاع و التي تكون 

                                                             
  191 :ص، اإلسكندريةارف عدار الم ،الثانيالجزء  ،والتغير والمشاكلالنظام  ،غيثمحمد عاطف  - 6
  190 :ص 1981 بيروت،دار الطليعة  ،قاموس علم االجتماعالحسن، محمد  إحسان - 7
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الخدمات  إدخالوالمتمثلة في طرف الفاعلين المحلين ، عمليات التحول التي كانت مقصودة  من  من كل الجوانب مكلفة
العمران ، مما جعل هذه األخيرة محل  أصالةت نالت من ساكنة القصر أحدثت تشوهات و تغيرا إلىو التجهيزات 

التي كانت تعمل على تغيير نمط الحياة في البيئات الحضرية العتيقة تيارات التجديد و التحديث  أماممساومة و استخفاف 
 أزمةنتائج غير محمودة جعلت البيئات التراثية في  إلى أضفت، الن المعاصرة رافقها التحول والتطور االجتماعي 

العمران التشاركي من خالل االعتماد على لم تحين مشاريع إلنقاذ  إنفي المستقبل  أكثرالتعقيد  إلىحقيقية نتائجها تتجه 
و المعاصرة  في  األصالةيحافظ على مقاربة  أنو هو ما من شانه ....و الذي يذكي المشاركة و الشراكة و التشاور 

 .خضم التغير االجتماعي و التمثالت المجتمعية لمدن الجنوب 

الصحراء الجزائرية اليوم حضرية بالدرجة األولى، اذ لم تعد تلك الواحة : والتغير االجتماعي الحضرية الديناميكية-3
من  معتبر كمالوقوف على  إلىحقيقتها وواقعها العمراني و االجتماعي يؤدي بنا  قريب،كما كانت عليه منذ ماض 

وجعلت مدن  حضريين،من سكان الصحراء باتو  %80 أنفالواقع يثبت  المتسارعة،التحوالت االجتماعية العميقة و 
هي األخرى تدخل في هذا المساق فلقد ، مدينة ورقلة 8الجنوب يعرفون ديناميكية عمرانية فاقت مدن الشمال الجزائري

ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان بعد التحسن  إلىتعود عرفت ديناميكية عمرانية متسارعة و غير منتظرة ، 
التدهور  أثناءجانب حركة التعمير و المشاريع السكنية خاصة قبل و  إلىه المدينة االقتصادي و االجتماعي الذي عرفت

وتزايد التدفقات السكانية من المناطق الداخلية والمدن الساحلية المتضررة من التدهور األمني وهو ما  بالجزائري األمن
 األمرو هو  األصليةلساكنته  أهلغير  أصبح إذالتغير االجتماعي و تراجع القيم المعمارية للقصر  وثائرساهم و تفعيل 

أصبحت البيئة الحضرية غير متجانسة بشريا وغير ملتحمة  إذالذي رفع من مظاهر التغير االجتماعي و العمراني ، 
بداية والذي سمح بيميز القصر  أصبحالتنوع  الثقافي الذي  إلىالتي تعود االجتماعية  األنساقثقافيا من خالل تعدد 

حضرية على السكن و الفضاءات و حتى انساق الحياة االجتماعية الممارسات الفتنوعت تالشي الوحدة االجتماعية 
  .أصبحت تشهد التنوع في بيئة ظلت و لفترة طويلة من الزمن محافظة  تطبعها الحيوية والوفاق االجتماعي الثقافي 

هذا التوسع يتوافق تماما مع " حديثة " ستقالل والذي أثمر مدنا التوسع العمراني لمدن الصحراء الجزائرية بعد اال
التوطنات قد صاحبت الواحة منذ  هذه.... التوزيع المجالي االجتماعي للمجموعات االجتماعية التي شكلت سكان المدن 

 السنوية،البدو في دورة حياتهم  وأشباهلنمط معيشة البدو  وموسمية تبعالكنها وعبر تاريخها الطويل كانت مؤقتة  إنشائها
وانتهاء بأحياء  تحت تأثير العهد الكولونيالي وبداية الثمانينات،حتى التثبيت النهائي للبدو في حدود نهاية السبعينات 

، في حدود هذا المسار الزمني تمثلت تحوالت و تغيرات شملت الجانب االجتماعي و االقتصادي و 9التوسعات الجديدة 
 صعيد،من  أكثرينذر بمخاوف على  عميقاتدهورا كبيرا و تحوال أضحت تعرف اليوم قصور المن خالل ان العمراني 

مختلفة و العائالت المستفيدة لم تتحول بأكملها محافظة  أحياءنالحظ ان معظم السكان استفادوا من سكنات جديدة في 
 وراس،األمن أو القادمين الجدد من التل  أوقامت بكرائها في طور التمدن  أو األسرةجزء من  إلىعلى سكناتها القديمة 

شجعته السياسة العمومية وساهم في بناء  سكنية جديدةت فرض على السكان استراتيجياالتطور العمراني في الصحراء 
  .10هويات اجتماعية جديدة 

                                                             
8- MARC. Cote .Dynamique urbaine au Sahara .Revue Algérienne d’anthropologie est science sociale .N0 05 Mai – Aout 1998 page :89  

  2ص 2012العدد الثامن جوان  العلوم اإلنسانية و االجتماعية، مجلة ،الجزائريةالحضرية في مدن الصحراء  خليفة،عبد القادر  - 9
مجلة الواحات للبحوث .  الزواجية على الصحة النفسية لألفراد  األسرة إلىالموسعة  األسرةالصحراوية من  األسرةانعكاسات انتقال خرشه،  أسيايوسف قدوري و  -  10

  303- 302: ص .  2011.   15: العدد . والدراسات 
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التحول  أنالتسليم على أساس  حتمية يجبيمثل سوى  االجتماعي التشكل الهويات الجديدة في المسار الحضاري 
يوجه ويقيم لتهذيب نتائجه وتفادي سلبياته الحقا، يتم هذا من  أنمن خالل نتائجه السلبية يجب  إكراهحتى وان كان عن 

حفاظ والكل الفاعلين والعارفين لتأصيل المجتمع  إشراكخالل الدراسات االستشرافية لالجتماعيين والعمرانيين وكل 
 .والحضاريةوفق الخصوصية المحلية  واقتصاد و  هويةكل مكوناته من عمران  على

االكتشافات المتعلقة بالطاقة و الموارد كانت لها المرجعية في نوعية : والمخالفات العمرانية االجتماعية  التحوالت-4
فرضت نوعا من الخصوصية في البنية التحتية لتك المناطق مما جعلها قطبا لجلب السكان  إذالحراك و التحوالت 

لقصور تعرف  تحوالت عمرانية عديدة ، مما جعال11ومناطق مشجعة على االستقرار و ممارسة األنشطة االقتصادية 
ة لم تتدخل على المواضع بعضها عميقة أي تمس بمبادئ وأسس الحفاظ على األنسجة العتيقة وأصالتها وأخرى سطحي

الفترة  إلىالحساسة والفاعلة في تكوينه وإنما جاءت لتحسين أداء الوظائف وتقوية أدوارها، بداية التحوالت تعود 
 إلىثالثة أبراج للحماية فكانت على حساب بنايات القصر  إنشاءبعد )  1927 – 1887( االستعمارية و بالضبط بين 

  .12قضائي بالقصر فكانت كتحفيز لضرب الهوية الحضارية التراثية للمنطقة صيدلية و مجلس  إنشاءجانب 
السكان، وقع تنافر واختالف شديد بين السلطات المحلية أو من طرف من هذه التحوالت كانت إما بتدخل 

العمراني  النسيجفي عملية التدخل أين حاولت السلطات أن توازن بين المحافظة على ) الوصاية والسكان(الفاعلين 
التقليدي للقصر وتطوير الوظائف المقدمة حسب احتياجات السكان الجديدة، أما عن تدخالت السكان فكانت معظمها 

، فكانت تدخالت حسب احتياجاتهم الخاصة فقط دون مراعاة جانب الحفاظ على التراث العمراني والمعماري للقصر
تحول في  أوتغير  إحداثصنيفها ضمن المخالفات العمرانية من خالل بالقيم العمرانية و التراثية يمكن ت أهدرتعنيفة 

للمسكن ، و في مجموعها كانت عبارة عن ردود أفعال طوعية بدعوى الملكية الخاصة للمسكن و  اإلنشائيةالعناصر 
وما يمكن المجال المجاور كالفضاءات العمومية التي تم التعدي عليها و استغاللها ألغراض شخصية  أوحتى الفضاء 

و التناسق  األصالةمتمسكة بالقيم التاريخية والمبادئ التقليدية المحافظة على قليلة و التي تعد بعض الحاالت تثمينه ان  
  .   واالنسجام العمراني

وشهدت كل من األحياء الثالثة للقصر تحوالت عمرانية ومعمارية حديثة النشأة وهذا ناتج عن تطور احتياجات 
و التي من الواجب التفكير فيها وإيجاد ) الكثافة السكانية ( المحلية  الزيادة المعتبرة للسكان ة و ارتفاع من جهقاطنيه 

يتمكن الفاعلين من التدخل إلنقاذ المساكن و الفضاءات المتدهورة و حفظ حلول لها خارج المحيط التراثي للقصر حتى 
العشريتين (الوافدين من المدينة وخارجها في اآلونة األخير  جانب إلىاألخرى التي طالها التغيير و التحول ، هذا 

، لذا فهو يصنف من أكبر القصور في تأهيل القصر و حراكه باتزان  إكراهاو الذين شكلوا ثقال و  )األخيرتين 
ن مست هذه للمعاصرة، أيالتشبث باألصالة والتطلع التي تعرف مشهدا حيا للصراع بين الصحراوية المأهولة بالسكان 

التي تسعى  لقصر وهذا بمختلف أنواع التدخالتبعض أسس ومبادئ العمران التقليدي التي أنشأ عليها ا التحوالت 
جمعية المحافظة على القصر وباقي الفاعلين على استرجاع القيم العمرانية للقصر باعتباره مرجعا للهوية الحضارية 

 .للمنطقة 
  العامة في القصر  ةالتحوالت والمخالفات العمراني-5

  :13بينهافي التحول العمراني من  وخاصة ساهمتشملت تدخالت عمومية 
                                                             
11- BISSON. J / BISSON.V : Rôle et évolution des capitales de région dans le fonctionnement de l’espace au Sahara, revue 
Méditerranée, tome 99 n° 3.4, (2002). 
 

12- Yaël KOUZMINE. Op cité p : 189 
  189: ص .  مرجع سبق ذكره. الباريوذان عبد  خالد،بن عبد القادر  -13
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من بين التحوالت و التغيرات التي مست القصر عمليات إعادة الهيكلة لطرق القصر : و رد االعتبارإعادة الهيكلة  5-1
بني سيسين الذي يحتل الجزء الجنوبي من القصر وحي بني وقين  حي (المركز المتمثل في السوق إلىلتسهيل الوصولية 

تغيرات  أحثتمست العملية المساكن المتدهورة و الهشة مما  )إبراهيمالذي يحتل الجزء الشمالي الشرقي وحي بني 
يتم فمن جهة الطريق الميكانيكي الذي تم شقه اخل بخصوصية المجال  القصر،على بنية و هيكل  أثرهاجوهرية لها 

  .للقصرالحياة للساكنة لكن على حساب التراث العمراني  بإطارالعمل على االرتقاء 
حيث تشكل المدخل الرئيسي ) ساحة الشهداء(كما تم توسيع الطريق المؤدية إلى الساحة المركزية بالقصر 

  :  أدناهوالفعال الرابط بين القصر والمدينة، وذلك بتوسيع االلتقاء وإدراج الحلقة المرورية ، كما توضحه الصور 
  

  

التنمية المحلية فتم التجهيز بمختلف  إطاروية في إليصال الخدمات الضرورية للساكنة بالقصر تمت مشاريع تنم
الى ،بالنسبة للكهرباء %94شبكة المياه الصالحة للشرب ، و نسبة نسبة للبا% 96: تغطية قدرت بـفالالقاعدية الشبكات 

والحد من %88لىبالنسبة لشبكة الصرف الصحي ا شبكة الغاز الطبيعي ، حيث وصلت نسبة التغطيةجانب التغطية ب
، الشبكات عملت على تعصير نمط الحياة بالقصر وهو ما عمل على اختفاء االطار التقليدي مما جعل الصرف التقليدي

التحوالت العمرانية تواكب عمليات التغير االجتماعي من ان التدخالت كانت كاستجابة لمستوى الطلب االجتماعي 
  . جتماعي الذي تعرفه المجتمعات في عصر العولمة المتطلع الى حياة ارقى و احدث في خضم سيرورة التغير اال

كون العمارة التقليدية تمتاز  والى الخارجاحياء القصر  والتنقل بيننتيجة المصاعب المطروحة في مجال الحركة 
 أقدمللغرض نفسه  المخاطر،او اإلسعاف في حالة  الحرائق،تعيق عمليات اإلنقاذ من  والتوائها اذبضيق الشوارع 

سمح بتوسيع الشوارع خاصة بعد الذي  والدروب وهوالفاعلون على تخصيص عمليات لرد االعتبار الى شبكة الطرق 
جانب انشاء بعض المساحات الخضراء وفق ماجاء به مخطط استخدام  وتبليطها الىوانشاء األرصفة  الغاز،مد شبكة 
  .2008في  1 :رقماألرض 
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  :عمليات التحسين الحضري 5-2
كانت من بين عمليات التدخل الهامة التي سمحت باسترجاع القيم التراثية من خالل تحسين الواجهات العمرانية بمواد 

د واجهات حضرية المعماري للمدينة العربية اإلسالمية، العمليات كانت على امتدا اإلنشاء أساسياتمحلية ووفق 
حيط بالقصر والطريق الرابط بينه وبين المدينة ، بعض والشارع الخارجي الممدخل السوق ،( استعادت جاذبيتها

  ). الشوارع ذات الحركة التجارية 
  

  
 

األفضل مع الحفاظ على النسق  إلىيعد كعملية تحسين وتحويل المباني القديمة : الترميم والتكثيف الحضريين  5-3
القديم وتطويره وذلك باستعمال مواد البناء المحلية ومواد البناء الحديثة ودمج هذه المواد مع بعضها واستعمال طرق 

بناء محلية للحفاظ على الصورة القديمة بصبغة جديدة حيث اهتمت السلطات المحلية بهذه العملية لحماية اإلرث 
  .لم التاريخية القديمة مثل المساجد العتيقة والزواياالعمراني خاصة المعا

 

لضـمان اسـتغالل كـل     االستخدام وهذابالقصر إال أن الفاعلين رفعوا من كثافة ) المبني(رغم تشبع العقار الحضري 
للتـوفير  وتجسد ذلك فيإدراج بعض التجهيزات والمرافق في األجزاء الغير وظيفية كالصندوق الوطني الفارغة،الجيوب 

  .واالحتياط وكذا بعض المحالت التجارية في بعض األمالك التابعة للبلدية
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  استعمال التقنيات ومواد البناءفي  التحول-6
ظهور مقاييس عمرانية  جانب إلىتصاميم دخيلة على العمارة اإلسالمية الصحراوية العتيقة  وإدخال إدماجتم 

حد بعيد على خصوصيات العمارة التقليدية، من  إلىالسكن الحديث وبعيدة  إلىوفق مخططات معمارية قريبة 
  األساسيات
الحديثة بانتشار نمط الفيالت والمساكن  سمح كذلكوهو ما  المتراصة،والمباني  واألسقفالجدران الحاملة  إلى 

   أدناهمحلية كما هو موضح بمواد بناء غير 

 

في  اختاللعملية التغير االجتماعي شكلت دافعية للمخالفات العمرانية التي كانت طوعية من مختلف الفاعلين فأحدثت 
  .الوظيفةاستمرار  أومن حيث المحافظة على الهوية  أزمةوظيفية المجال وجعلت العمران التقليدي في 

  التقليدي  وتأهيل العمران العمرانيالحفاظ  إمكانات-7
الوسائل الكفيلة بترميم الموقع و حمايته ، حيث ان مجرد ترميم  إيجادالتلف يصبح باإلمكان  أسبابمتى عرفت 

لضمان الحماية في  اإلجراءاتمن الضروري اتخاذ  إذالتالفة مهما يكن واسعا و متكامال فهو غير كاف ،  األجزاء
الالزمة لمنع تكرار التداعي  اإلداريةمراكز في الموقع نفسه تملك القوة و التسهيالت  إنشاءولهذه الغاية يجب  المستقبل

العمارة التراثية بالجنوب تستدعي تحيين اليات وميكانيزمات تدخل إلنقاذ تراث مهدد ،  14وضمان الرقابة المطلوبة 
لتاهيل كبدائل ال مناص منها و كمخارج باالقبار ، من أولى األوليات يجب االعتماد على الحفاظ العمراني و إعادة ا

  : مفصيلة لتجاوز االكراهات الحالية و حتى ال نقع في ثقل التراكمات الالحقة وبناء على ذلك نوصي ب 
                                                             

 إدارة. والتربية والعلومترجمة الدكتور خالص االشعب في صيانة التراث الحضاري المنظمة العربية للثقافة  ،الحفاظ على المواقع الحضرية ،رادي أنددي . ف. بودر يغو م - 14
 1990  .331:ص. الثقافة تونس
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التنمية المستدامة  إلىيتم التوجه  أنيتوقف العمل فقط على تقيد التدخالت وتضمينها هذه السمات دون  أنال يمكن  -
على أساس المشاركة الشعبية والحكامة التي تجعل من المشاركة شراكة فعلية على المستويين المجتمعية والتي تقوم 

 .والراسي األفقي
تؤكد عملية التمكين المستدام على أهمية تحقيق عامل االستدامة وذلك من خالل تناول عملية التنمية من منظور  -

. شامل على أساس ان االستدامة هي عملية توازن بين الجوانب العمرانية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية للتنمية
بيئة عمرانية  إعدادجميع مراحل عملية التنمية العمرانية بهدف وذلك بمعنى تمكين المجتمع من القيام بدور فعال في 

 . 15مناسبة له ولألجيال القادمة 
التدخالت العملية على مستوى القصر والتي تعتمد على أساليب جد متقدمة وحققت النجاعة  إلىالتعجيل باالنتقال  -

عملية الحفاظ العمراني والتأهيل كفيالن  والفاعلية على غرار التجارب التي تمت بالدول الغربية والعربية، الن
 .باإلحياء العمراني وتجاوز التدهور العمراني

موارد بشرية  إلىسن إجراءات ردعية تجاه المخالفات العمرانية التي تقوم بها الساكنة والرفع من حسها لتحول  -
 .شراكة الحقيقيةال إلىيتمك التحول بها من المشاركة  أن إلىمشاركة في العمراني التشاركي حتى 

عالمي كمشروع تتبناه اليونسكو لتتم االستفادة من الخبرة والتمويل الن  إلىاالرتقاء بالقصر من تراث وطني  -
 .المالي أوعمليات اإلنقاذ ليست بالهينة سواء من وجهة التحكم الفني والتقني 

لين الى المساهمة في مشروع انقاذ ادماج مختلف عمليات التدخل ضمن برامج التنمية المحلية و دعوة كل الفاع -
 .العمارة التقليدية ، الى جانب التنسيق مع المنظمات و الجمعيات و المجتمع المدني في الداخل و الخارج 

اركة جمعيات المجتمع المدني لحماية القصر التراث ، و الرفع من مش تفعيل دورة شرطة العمران و البيئة في حماية -
 .من جانب المحافظة على الصناعات التقليدية و مختلف الحرف من الزوال من الوجهة المعمارية او

  .تأسيس صندوق خاص يأخذ بالقصرالى الواجهة التي يجب ان يكون عليها

  :الخاتمة 
يدخل التغير االجتماعي ضمن الحتمية الحضارية التي تقطعها المجتمعات في مسار حياتها وفق مختلف 

التغيرات التي تحدث االسهامات التي تمت حسب الظروف المحيطة و طبيعة كل مرحلة والعوامل المؤثرة الخارجية ، 
الحراك لكن من الممكن تصويبه او انتقاء  األجيال تشكل تراكمات لمختلف القناعات فال يمكن قطع هذامن طرف هذه 

ما ينتج من خضم هذا التغير االجتماعي ، اثبتت الدراسة انه توجد عالقة وطيدة بين الغير االجتماعي و المخالفات 
لية العمرانية متميزة بالسلبية و التراجع من خالل عمليات الهدر للقيم التراثية المحلية ، بدايات التخلي عن الثقافات المح

  .االصلية التي عمقت من التكيف و االندماج االجتماعي للسكان ببيئاتهم 
التشخيص لهذه الحالة يستدعي تحيين استراتجيات تدخل فاعلة إلنقاذ التراث العمراني للمدينة الصحراوية من 

العولمة و التي تستدعي التشبت التدهور و التشويه و إزالة كل التراكمات التي تسير الى ثقل الحداثة الهدامة في فترة 
اكثر بالقيم التراثية المادية و المعنوية، للمحافظة على هوية و شخصية المجتمعات المحلية مع االستمرار في التفاعل 

  .لكن في حدود اإليجابية و التغير االجتماعي الذي يضيف قيم مضافة للرصيد و ليس العكس 

                                                             
: ص. الهندسة، جامعة القاهرةرسالة دكتوراه، كلية  التمكين كأداة فاعلة في عمليات التنمية الحضرية المستدامة، –تنمية المجتمعات الجديدة  ،2002ريمان محمد ريحان، - 15
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  الدولة واألسرة بحاليب وشالتين
  اندماج أم استبعاد

  محمد محمود خضر سعيد
 مصرجامعة        

  
  ملخص

وتهملها، تم رصدها من خالل  المصرية من تحديات خطيرة تغيب عن حكومة الدولة تعاني األسرة المصرية بحاليب وشالتين
من قبيلة الزيارات الميدانية للمنطقة والتي تمثل بوابة مصر الجنوبية، وتقطنها عشائر بدوية متمثلة في قبائل العبابدة والبشارية، وهما فرعان 

خل المجتمع الصحراوي الحدودي، وذلك ليتناول بالوصف والتحليل والتفسير التحوالت األسرية وتحدياتها المعاصرة التي تعاني منها دا -البجا 
ع من خالل دراسة النسق اإليكولوجي وعالقته بتكوين األسرة وتحوالتها المعاصرة، ودور المجتمع المدني في تثقيف األسرة ورعايتها، مع تتب

أفرادها نحو التوصل لعالجها في إطار  العالقات المتبادلة بين األسرة والبيئة العامة بهدف رصد المشكالت االجتماعية المتصلة باألسرة بكافة
قد تميز بالعزلة النسبية عن واقع المجتمع المصري لبعد  –موضوع الدراسة  –حيث أن المجتمع  ،نظري ورصد ميداني يقوم به الباحث

اليب وشالتين بين الماضي وسوف يتضمن اإلطار النظري لهذا البحث؛ الفكر االجتماعي لألسرة بح .المسافة والتكوين العرقي والتجذر القبلي
كالت والحاضر، دور الدولة المصرية ومجتمعها المدني بين االهتمام والنسيان، ومدي تأثير ذلك علي األسرة وتفككها وإصابتها بالعديد من المش

  والعقبات

  : مقدمة

تغني بمصر الشقيقة ال و يحلو كثيراً للسودانيين، زليةالسودان بالعالقات األوئماً ما توصف العالقات بين مصر دا 
شطري شمال  بين فالنيل العظيم هو دائماً القاسم المشترك، اداة السودانيين بأبناء النيلكما يلذ للمصرين من، أختي بالدي

في هذه و، ه تماماً سريان الدم في الجسملي مصر يشبإيعبر السودان ماء النيل السلسبيل الذي يجري وو، جنوب الواديو
لح خوة القوية المصافعالقات الرباط التي تمتزج األ، في العروة الوثقييلتحمان كما العالقة بمصر ويتحد السودان 

من وقت آلخر  زلية لم تخلوهذه العالقة األ، بين شعبي وادي النيل باألحرىالسودان و المشتركة بين الشقيقتين مصر و
الحنكة لكن ، حول منطقة حاليب وشالتين كمنطقة نزاع بين الدولتين الجارتين السياسية من بعض بؤر الشوائب

 شالتينحاليب وأهل منطقة ويتمتع . )1(تجعلها تمر كما سحابة الصيفئماً ما تتغلب عليها والسودانية دالمصرية ا
البياض،  يأسنانهم غاية فالجمال، و يالبنيان، عيونهم غاية ف يبجمال خاص، سمر الوجوه، طوال القامة، نحيف وأسرهم

ويعد . )2(وأسرها طيبون يحيون على الفطرة، يعانون من أمراض صحية واجتماعية تصيب سكان البيئات الصحراوية
 هيتوجد بها ثالث بلدات كبرى وتقع على البحر األحمر  2كم 20,580مثلث حاليب وشالتين منطقة بكر مساحتها 

وهى آخر نقطة على الحدود . جبل علبة الشرقيالجنوب  يشالتين وتضم ف هيحاليب وأبو رماد وشالتين، أكبرها 
ألف ومائة كيلومتر وتمتد على ساحل البحر  يالجنوبية الشرقية لمصر على الحدود السودانية، تبعد عن القاهرة حوال

دين، وفيها محمية فيها المحاجر والتع ،كيلومتر، تضم سلسلة جبال علبة الغنية بالخامات مائتياألحمر بطول يزيد 
  )3(طبيعية بها وديان وغابات ونباتات طبية وحيوانات نادرة، وسلسلة جبال علبة

  

                                                
  .2011ديسمبر ،275، العدد الحوار المتمدنمجلة : القاهرة ،نقطة الضعف في العالقات السودانية المصرية) حاليب ( النظر في  إعادة ،ايليا أرومي -1
  .2006مارس ،497، العدد الحوار المتمدن،مجلة القاهرة أرض البكارة، شالتين: ياسر العدل -2

3  - http://ar.wikipedia.org/wiki/ .مثلث حالیب  
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من تحديات خطيـرة  )*(تعاني األسرة المصرية بحاليب وشالتين  :بين التساؤالت واألهداف والمنهجإشكالية الدراسة 
وتهملها، تم رصدها من خالل الزيارات الميدانية للمنطقة والتي تمثل بوابـة مصـر    المصرية تغيب عن حكومة الدولة

  الجنوبية، وتقطنها عشائر بدوية متمثلة في قبائل العبابدة والبشارية، وهما فرعان من قبيلة البجا
خل المجتمع ليتناول بالوصف والتحليل والتفسير التحوالت األسرية وتحدياتها المعاصرة التي تعاني منها دا -

الصحراوي الحدودي، وذلك من خالل دراسة النسق اإليكولوجي وعالقته بتكوين األسرة وتحوالتها المعاصرة، ودور 
المجتمع المدني في تثقيف األسرة ورعايتها، مع تتبع العالقات المتبادلة بين األسرة والبيئة العامة بهدف رصد المشكالت 

حيث  ،أفرادها نحو التوصل لعالجها في إطار نظري ورصد ميداني يقوم به الباحث االجتماعية المتصلة باألسرة بكافة
قد تميز بالعزلة النسبية عن واقع المجتمع المصري لبعد المسافة والتكوين العرقي  –موضوع الدراسة  –أن المجتمع 

اليب وشالتين بين الماضي وسوف يتضمن اإلطار النظري لهذا البحث؛ الفكر االجتماعي لألسرة بح .والتجذر القبلي
والحاضر، دور الدولة المصرية ومجتمعها المدني بين االهتمام والنسيان، ومدي تأثير ذلك علي األسرة وتفككها 
وإصابتها بالعديد من المشكالت والعقبات، مع المعالجة النظرية كمفهوم ومقارنة، وأهم النظريات االجتماعية المفسرة 

الرامية إلي تفسير عالقة األسرة  االيكولوجيةالتحوالت االجتماعية المختلفة، وكذلك النظريات إلشكالية البحث، ونماذج 
بالبيئة واألثر المتبادل بينهما، ثم تطبيق هذه النظريات علي المداخل المفسرة إليكولوجيا األسرة، مع رصد بعض 

  . اسةلمنطقة الدر" سياسية أسرية ايكولوجية"نظريات الدولة، نحو طرح رؤية 
ما العواقب السلبية التي تترتب علي : علي التساؤالت التالية اإلجابة من ناحيته اإلمبريقية ويحاول البحث الراهن

تخلي الدولة عن دورها مع التحوالت والتحديات المتدفقة علي األسرة بالمجتمع الحدودي بحاليب وشالتين؟ ما تقييم 
ة من ناحية أخري؟ ما دور المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني في أوضاع المرأة عند أسرتها من ناحية والدول

دعم هؤالء النساء، بعيداً عن الندوات أو المؤتمرات التي ال يستطيع هؤالء الوصول إليها والمشاركة فيها بسبب العادات 
للغاية، والمعاناة من البطالة القبلية الصارمة؟ ما سبيل الدولة نحو رفع معاناه األسرة الحدودية من ظروفهم القاسية 

الخ ؟ ما أهم التشريعات التي ستتخذها الدولة وتحتاج إليها األسرة الحدودية في ..والعنوسة واألمراض والعنف األسري
المرحلة المقبلة؟  كيف يمكن إعادة دمج األسرة الحدودية في المجتمع من جديد، واالستفادة منهم مع تقديم الدعم لهم؟ 

راعاة حق األسرة في المجال السياسي ومراعاة البعد المكاني؟، مع االعتماد علي الدراسة الوصفية لإلطار كيف يمكن م
لعدد من األسر وعالقتها بالدولة ووجهة نظرها " دراسة الحالة والمسح االجتماعي بالعينة"الميداني، واستخدام منهجي 

استبيان وعلي  اإلخباريين(والغياب، واعتماد الدراسة علي الواإلهمفي دورها بين االندماج واالهتمام أو االستبعاد 
مع تبنى . كأحد أدوات الدراسة المتصلة بمعوقات التواصل واالتصال بالدولة )لمقياس التحديات االجتماعية واألسرية

ابن بطوطة، والقزويني، : بعض الدراسات السابقة عن قبائل البجا ومنطقة الدراسة في ثنايا كتب الرحالة مثل
دراستي : المثال والمسعودى، والوطواط، أما الدراسات الحديثة، فقد ركزت علي الدراسات الوصفية ومنها علي سبيل

إبراهيم عبد (، ودراسة )1992(، وعن الفن عند قبيلة البجا )1985(عن الزينة الشخصية عند العبابدة ) نادية بدوي (
أبو  –شالتين  –في موضوع التنمية البيئية لجنوب مصر، دراسة خاصة عن الجنوب الشرقي حاليب ) الباري بدر 

والتي عقدها معهد الدراسات ) حاليب وشالتين رؤية تنموية أسرية متكاملةمثلث (، وكذلك أعمال ندوة )1996(رماد 
  ). 1997مايو (والبحوث األفريقية في 

                                                
 -أبـو رمـاد    -أبـرق   -مرسى حميرة (يفصل بين مصر والسودان والتي تضم خمس قرى  الذي° 22شمال  خط عرض في المنطقة الحدودية الصحراوية  وشالتين حاليبتقع  *

واإلحصـاء   الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة  طبقاً لبيان  2013نسمة في عام  ألف 28يسكنها أبناء قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة والذين يبلغ تعدادهم  )رأس حدربة -حاليب 
  .المصري
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رصد بعض النتائج األولية ومدي االستفادة التي سوف تنالها األسرة بحاليب  نحوالدراسة الراهنة  وتهدف
 )اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً(  ة في حاليب وشالتينتنبيه الدولة بضرورة االهتمام باألسرة الحدودي: وشالتين ومنها

والعمل على تنميتها وحل مشكالتها وفك أزماتها المتراكبة بصفة عاجلة، وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة 
باالحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة الالزمة لمنطقة حاليب وشالتين وأبو رماد وسرعة تدبير التمويل الالزم 
لتنفيذ هذه المشروعات إلعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة تحقيقاً للتفاعل بين األسرة والدولة وترسيخ قيم التنافس والعمل 
الجماعي والمشاركة إيماناً بأن التنمية المستدامة لألسرة بجميع مكوناتها بالمنطقة ال تتوقف عند كف العوز واإلعانات 

يتوقف على المهارات المهنية والحرفية بل تتجاوزها  أالن التأهيل والتنمية يجب أال إ ومحاربة الفقر والتي على أهميتها
للمهارات االجتماعية والفكرية التي تضمن االستجابة األمثل لبرامج التنمية المخطط لها وإعادة تثقيفها وتهيئتها لالندماج 

  .في الدولة العازفة عن خدمتها
رغم اختالف الفالسفة القدماء في توصـيفهم للـنظم السياسـية،     :المفهوم والنظريـة  الدولة واألسرة، رؤية في :ثانياً

وعقله المـدبر عنـد    الدولةفهو رأس . وتفضيلهم لبعضها علي اآلخر، إال أنهم أكدوا علي أهمية وجود النظام السياسي
نظام يقيمه األفراد األحرار لتنظيم حياتهم وتحقيق الصالح العام وفق دستور محـدد، وهـو    أرسطوأفالطون، وهو عند 

وازع تجسـده العصـبية السـتمرار     ابن خلدونالسلطة المطلقة التي تجسد الروح الكلية المقدسة، وهو عند  هيجلعند 
و السيطرة علي اآلخرين،وهـى عنـد   األداة القهرية الرادعة لجشع اإلنسان وسعيه نح هوبزالعمران وحفظه، وهو عند 

تجسيد لـإلرادة الجمعيـة،    روسوتعكس أرادة القوة والسيطرة بصرف النظر عن وسائل تلك السيطرة، وعند  ميكافيللى
أجهـزة  ) والماركسيين (  ماركسسلطة قانونية يخول لها استخدام القسر لتحقيق النظام والعدل، وعند  ماكس فيبروعند 

مجموعة من األجهزة التـي تحفـظ    المنظرين المحدثينتحقق أهداف الطبقة البرجوازية، وهي عند  سياسية وأيديولوجية
  . )4(والحقوق وتنظم العالقات بين قوي المجتمع المختلفة االستقرار

أن األسرة ال تتوقف عن كونها وحدة بيولوجية إنما هي بناء اجتمـاعي متكامـل،    –أليسون جري  –كما يري 
، مع مراعاة الظروف الثقافية لكل بيئة اجتماعية، وهي المحددة لمعايير العالقـات  وظيفيا اًو ياً وقانونيمعترف بها سياس

وإذا كانت التضحية بالنفس في سـبيل  , ألفرادها وأصبحت الدولة منظمةً. )5(األسرية وأهميتها ومجالها العام لدي الدولة
وقد أصـبح  . ان مذهب النفعية أو اللذة هو ما يميز األسرة النواةف, أهداف الجماعة من السمات المميزة ألسرة الوصاية

, ومن أجل هذا يري زيمرمان أن األسرة النواة فقدت المقدرة علي انجاز وظائف األسرة الضـرورية , مدنياً الزواج عقداً
الظروف في حين أن  .ياًفضرورة تولي الدولة هذا الدور أصبح حتم إرضاء المتطلبات المتزايدة للفردية بإمكانهاولم يعد 

وبعض الظروف االقتصـادية  , وضعف نظام الدولة, العزلة السياسية والجغرافية: تشجع على وجود األسرة الممتدة التي
  .)6(ةمثل تربية قطعان كبيرة من الماشية والملكية الجماعية لألرض المحدد

األسـرة والدولـة   االندماجية؛ والدولة  كتالي؛ األسرةاألسرة في ثالث نماذج نظرية للدولة نجدها  وإذا ما تناولنا
  :األسرة والدولة التنموية؛ وأخيراً  التشاركية

النموذج النظري للدولة نحو رصد تكوين األسرة وأهم األدوار التي تلعبهـا   يتوجه هذا:األسرة والدولة االندماجية  -1
ولة االندماجية التي تفترض وجود سلطة مركزية مسيطرة بالكامل وإشكالية العالقة بينها وبين الدولة االندماجية، تلك الد

                                                
( ، تحريـر  )المجتمع المـدني والتحـول الـديموقراطي    ( ، ورقة مقدمة في مؤتمر العلوم االجتماعية الثالث تحت عنوان إشكاليات العالقة ؛الدولة والمجتمع المدني: أحمد زايد -4

  .م2010نوفمبر  3والدراسات اإلنسانية،  ، جامعة قطر، مركز الوثائق848، عدد )محمد ولد الشيخ 
5- Alison Gray, Susan Elliott; Family Structures, Immigration Research Programme,Immigration Service, Te Ratonga Menene, New 
Zealand, July 2000, P 6. 

  .130-120، ص ص 2008كلية اآلداب، ، مطبعة جامعة المنصورة، علم االجتماع العائلي: مهدى محمد القصاص -6





342015 
 

162 

على السلطة والثروة، وبوجود الضعف والقصور في منظومة الحكم الرشيد، فإن الحرمان والتمييز االقتصادي لسـكان  
الندماجيـة  المناطق البعيدة عن المركز، يصبح أشد مما يساهم في عدم االستقرار السياسي، باإلضافة إلـي أن الدولـة ا  

تتركز السلطة فيها  بأيدي عدد قليل من األفراد، لذا فإن الديمقراطية بها ما هي إال وسيلة لتهمـيش الحقـوق السياسـية    
ألصحاب الهويات الثقافية أو المذهبية الخاصة بل والمجتمع بجملته، كذلك فإن الدولة االندماجية، المتصـفة بالمركزيـة   

حكم الرشيد، يتحول التمايز االجتماعي الناتج عن النظام الرأسمالي الحـر إلـى تمـايز    الشديدة والقصور في منظومة ال
لذلك يعاني سكان المنـاطق البعيـدة   . مناطقي، حيث تتركز الثروة في أيدي عدد قليل من األفراد الموجودين في المركز
وهناك العديد . )7(االستقرار السياسي  عن المركز بالظلم االجتماعي،والحرمان والتمييز االقتصادي، مما يتسبب في عدم
أن  –إليزابيـث بيـري    -وقد رأت . من النماذج للدول االندماجية التي وصفها العديد من المنظرين بأنها فاشية ونازية

األسرة وقواها االجتماعية داخل الدولة االندماجية بما فيها من جماعات المصالح المنظمـة تنظيمـاً جيـداً، والطبقـات     
، )8(مع المدني، وغيرهم، تداخلت في عالقة تشابكيه مع سلطة الدولة في اآلونـة األخيـرة   االجتماعية المختلفة، والمجت

 القوي األسرية والعائليةبفعل التحوالت التي شهدتها تلك الدول وما أصابها من تغييرات في نظامها السياسي، فبرز دور 
ضفاء الشرعية علـي تواجـدها وتعزيـز قوتهـا     إلها في الدولة االندماجية بشكل مؤثر، وقد اهتمت الدولة بالتعاون مع

االنصـهار مـع قـوي     أفراد األسرةوغرس الوالء المجتمعي لها من كافة األطياف المجتمعية، في محاولةً منها تجنيب 
 .)9(المعارضة المثيرة لمعظم الثورات االجتماعية 

وفيها يجب » ديمقراطية التشاركيةال «ف بـ تعتمد الدولة التشاركية علي سياسة ما يعر :األسرة والدولة التشاركية -2
ويعرض المدافعون عن الديمقراطيـة التشـاركية    ،أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة في وضع القوانين والسياسات

ويجعلهـم   أعضاء األسرةفالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً ألنه يثقف  ؛أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا
ال  نالمـواطني  أنكما إن األهم من ذلـك كلـه حقيقـة     للهيمنة،الشعبي وضع حد  االشتراككما إن بإمكان  ،ماعييناجت

 . )10(يحكمون أنفسهم فعالً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات

الخطاب السياسي منذ  الدول التشاركية بمضمون في فشيئاً مفهوم الديمقراطية التشاركية يفرض نفسه شيئاًوقد بدأ 
يستهدف زيـادة انخـراط   "بديل"وهو يشير إلى نموذج سياسي  ،"موضة"ـ لدرجة أن المفهوم أصبح أشبه ب ،عدة سنوات
دمقرطـة  "وتستهدف الديمقراطية التشـاركية   ،في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي أعضاء األسرةومشاركة 

الذي ينبغي أن ال يقف عند حدود الحق في التصويت والترشـح والولـوج إلـى     ردالفوذلك بتعزيز دور  ،الديمقراطية"
أي أن تتحـول  ،، بل يمتد ليشمل الحق في اإلخبار وفي االستشارة، وفي التتبع و التقيـيم ووطنياً المجالس المنتخبة محلياً

 ،حقوق دائمة ومستمرة ومباشـرة إلى  ،حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه
 . من األسرة وخارجها تمارس بشكل يومي وعن قرب

وبيا التي داعبت أحالم الفالسفة والسياسيين منذ قرون عديدة، بـل  تقراطية التشاركية اليوم تلك اليوالديمولم تعد 
لك التجارب التـي شـهدتها بلـدان    ، لعل أهمها تواألسرية يتجسد في العديد من التجارب المجتمعية ،فعلياً صارت واقعاً

 –والتجربـة  ،" بورتـو ألغـري  "  وبشكل خاص تجربة مدينة  ،في خضم دينامية المنتديات االجتماعية ،أمريكا الالتينية
فـي   ةحيث تقوم المجالس الجماعية على مشاركة األسـر ، الديمقراطية التشاركية" دسترة "التي بلغت حد  - الفينزويلية

رائدة  اإلسكندنافيةتظل بعض الدول  - أوربا –وفي،)وتتبع ،ومراقبة ،تنفيذ،وصياغة(تدبير السياسة العمومية التي تهمها

                                                
  .2009، أغسطس )سامي غالب ( ، تحرير )النداء اليمنية ( ، صحيفة فشل الوحدة االندماجية في ضمان االستقرار السياسي: محمد حسين حلبوب  - 7

8- Joel S. Migdal And others: State power and social forces: domination and transformation in the Third World, Cambridge University 
Press, USA, 1997, P Viii. 
9- Pierre Englebert : State legitimacy and development in Africa, Lynne Rienner Publishers, USA, 2002, P 99-100. 
10- http://ar.wikipedia.org/wiki 
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 األسـرة التي تتوفر على  صندوق لدعم مشاركة  - سويسرا –علي  عالوة ،في التأسيس لتجربة الديمقراطية التشاركية
خضت عموما عن مختلف هذه التجارب السياسية والمدنية، مجموعة مـن  وقد تم،ن مجالس أحياء وفي الجمعياتافي لج

في رؤيتـه  –جويل مجدال -كما يعبر.)11(مع األسرة التدابير واآلليات الهادفة إلى إقرار الديمقراطية في بعدها التشاركي
لة هي فقـط المهيمنـة   عن تكوين الدولة الحديثة حول حدوث تغييرات شاملة في النظريات التقليدية التي كانت تري الدو

وغيرها من وسائل الضغط وضـبط  .. والمسيطرة علي مقدرات أمور المجتمع، باستخدام القانون والبيروقراطية والعنف
نتيجة شمولية العولمة علـي المجتمعـات المتقدمـة     -المجتمع، حيث أحدث التغير االجتماعي والسياسي في المجتمع 

في اآلونة األخيرة  –ة المنظمات المستقلة والعائلية داخل المجتمع وبروز دورها في تنامي قو -والنامية علي حد سواء 
 .)12(بشكل فريد في تاريخ المجتمعات 

مع أعضـاء األسـرة    بدراسة دور الدولةيعد مفهوم الدولة التنموية مرتبط في األساس   :التنمويةاألسرة والدولة  -3
تتمتع  ،المجتمع فيدولة منغرسة  هيوالدولة التنموية  ،جنوب شرق آسيا فيالتجارب االقتصادية الناجحة  في بالمجتمع

القدرة على االحتفاظ بدرجة من أعضاء المجتمع،وبدرجة عالية من الشرعية والروح االندماجية والعالقات االيجابية مع 
ولذلك فإن الدولة  ،اقتصادية إطار من العقالنية والرشد نحو تحقيق نهضة فيويمكنها ذلك من قيادة المجتمع  ،االستقالل

المجتمع من خالل تبنى أيديولوجية تنموية تعتبر تحقيق التنمية والتقدم رسـالة وهـدفاً    فيالتنموية تلعب دوراً مركزياً 
بحيث تكون  ،العمل فيوتتمكن الدولة التنموية من تحقيق هذه الرسالة عبر مركزية دورها وشرعيتها و كفاءتها  ،للدولة

وعلى الرغم من .)13(من خالل أعضاء المجتمع مع تنوعهم تنفيذ سياساتها وبرامجها بدرجة عالية من الكفاءة قادرة على
أن هناك مالحظات طالت هذا النمـوذج بأنهـا    إالتقدم شعوبها  يت بنموذج الدولة التنموية نجحت فأخذ التيأن الدول 

بيد أن هناك نقاشات واسعة تجـرى اآلن ال يتسـع   ،عنيت بالتنمية االقتصادية واالجتماعية على حساب التنمية السياسية
وهناك من ينطلـق مـن   .)14(وأن التقدم ما كان ليحدث ما لم تحدث انفراجات سياسية بدرجة أو أخرى ،المجال لذكرها

حاكمة مصممة على تحقيق التنمية على رأس الـبالد،   أسرةوجود  أهميةالدولة ليست شيئاً مجرداً لكي يؤكد  القول بأن
فعالة للقطاعات والمصـالح االقتصـادية    ،وإدارةمحصنة ضد الضغوط الخارجية كفاءة ذات وتوفر بيروقراطية حكومية

ففي أغلب األوسـاط   ،في المجتمعات العربية ةكبير هذه الشروط والمواصفات قد ال تشكل مادة جدل ، إنغير الحكومية
 .)15(دوراً رئيساً في التنميـة  -امتلكت الكفاءة الالزمة  وإذاشاءت  إذا -الحاكمة تلعب  األسرةالعربية هناك اعتقاد بأن 

 التـي  يا،أسة الناجحة من التجارب المستخلصة في بلدان شرق ويدولة التنمالهذا وتوجد محاوالت رائدة لتحليل عناصر 
خر،عالوة علي التعاون بينها من الطرف اآل ،واألسرةاعتمدت التركيز علي استقاللية كل من مؤسسات الدولة من طرف

كل ذلك  ،االجتماعية المتميزة شكال المشاركةأمد، ومعالجة التنمية بعيدة األ إستراتيجيةصياغة وتنفيذ  هالذي تمخض عن
مـع الجماعـات المحركـة والمحفـزة للتغيـرات       حليفـاً  أصبحتالتي  ،تحوالت جذرية في مؤسسات الدولة إليقاد 

حيث تميل ،سسية للديمقراطيةؤطر المنظمة مع األاأل هحول مدي انسجام هذ ،مع ذلك ظل السؤال مطروحاً،واالقتصادية
كما تحاول تحديد شروط التحالفـات مـع    ،ذاتيةفرض استقالليتها ال إلى -بدرجات مختلفة-الشمولية األنظمةفي  األسرة

الضـرورات   حيث أنللضـغوط االجتماعيـة،   واستجابتهانفتاح النظام السياسي  أن األخرى، كماالجماعات االجتماعية 
 :والقبول المتبادل باتجاهين الرضيعلى  التنموية تستلزم استقاللية تستند

                                                
  .) http://www.tanmia.ma/article( ، في2010، ة و الديمقراطية التشاركيةلبين الديمقراطية التمثي ؛ سيير الجماعيالت:  وزي بوخريصف - 11

12- Joel S. Migdal: State in society: studying how states and societies transform and constitute one another, Cambridge University 
Press, UK, 2001, PP 7-112. 

  .8، ص مرجع سابقأحمد زايد ،  -13
  .2010، جريدة الشروق، اإلسكندرية، ديسمبر دولة الرفاهة التنموية ؛عن المستقبل :  سمير مرقس -14
  .2009نوفمبر )  http://www.nowlebanon.com(، علي موقع الديمقراطيةبين الدولة التنموية والدولة : رغيد الصلح -15
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 .االقتصاديةوصياغة وتنفيذ التحسينات االجتماعية  سياسياً األسرةيعتمد على قدرة  :األول االتجاه
البـرامج وفقـا للتعليمـات المرسـومة      هالمكلفة بتنفيذ هـذ  اإلداريةمدي استقاللية الوكاالت والهيئات  :الثاني االتجاه

يـة  عبر تفاعـل مقومـات هيكل   -في األساس  – التنموية الدولةتتشكل و.الرقابة السياسية والشفافية ألشكالوخضوعها 
  :بالنقاط التالية تبرز جلياً ؛مختلفة ضمن المجتمع الواحد بأشكالومؤسسية مركزية يمكن ترتيبها 

طبيعـة هيكلـة   و ،مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي المجتمـع  وهو يعني ب :النظام االجتماعي االقتصادي.1
 .والثقافيالديني ؛ القومي؛ الجنسيالطبقي؛  توزيعهمن حيث  االجتماعي

النشاطات والفعاليات السياسية  وأبعادمع طبيعة ،المرتبطة بالمجتمع ةسناديالهياكل اإلوهو يضم تلك  :المجتمع المدني.2
 .جماعات أوأفرادا  يناالجتماعية الواسعة والمنظمة من قبل المواطن

خصوصا هياكـل وقواعـد    ،سيةت باعتبارها قنوات مشاركة سياأالمؤسسات التي نش وهي تلك :المجتمع السياسـي .3
  .)16(لتنظيمات الحزبيةا

أن الدولة التنموية القوية اليـوم   –ميريال بوجداني  –وحول الدور الذي تلعبه األسرة في الدولة التنموية ؛ أكدت 
بجانب السلطة الحاكمة التي تتميـز بالمعرفـة    –في ظل هذه التحوالت التي تجتاح المجتمعات كافه ؛ يجب أن تساندها 

. )17(أسرة المجتمع األكثر تعليماً ومعرفة وذات تطلعات واسعة نحو الطموح وقيمة االنجـاز –والثروة والسلطة والهيمنة 
ا يؤكد علي أهمية الدور الوظيفي الذي تلعبه األسرة بجانب الدولة التنموية؛ حول قـدرته  –توماس هيبرير -ونجد أيضاً 

فاألسرة في الدولة التنموية تلعب . )18(علي صياغة بعض المعايير السياسية نحو تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية
تحقيـــق معـــدالت مرتفعـة ومتواصــلة مـــن النمـو       دور الفاعل االقتصادي بشكل مستقل نسبياً؛ نحو 

منظمات ال ،من خاللإليه األسرةســعى تستراتيجي والتنمية االقتصـادية واالجتماعية هـو هــدف ا ،االقتصـادي
 )19(هليةاأل

 

 
  :النسق اإليكولوجي بحاليب وشالتين وعالقته بتكوين األسرة وتحوالتها المعاصرة :ثالثاً

التي تحافظ علي عاداتها وتقاليدها، حيث يلتـزم  الصحراوية تعد منطقة حاليب وشالتين وأبو رماد من المناطق 
المنطقة بحكم العرف عن طريق شيخ القبيلة، حيث يوجد في تلك المنطقة عديد مـن القبائـل منهـا القبائـل     أهالي تلك 

األساسية وهي قبائل البشارية والعبابدة واألشراف، وهناك قبائل نازحة كقبائل الرشايدة، وكل قبيلة تنقسم إلي عدة بطون 
 .أو عشائر

                                                
16- Mark Robinson, Gordon White: The democratic developmental state: politics and institutional design, Oxford University Press, 
USA, 2002, PP 17-50.  
17- Mirela Bogdani, John Loughlin: Albania and the European Union: the tumultuous journey towards integration, I.B.Tauris & Co 
Ltd, London, 2009, PP 173-175. 
18- Thomas Heberer : Private entrepreneurs in China and Vietnam: social and political functioning of Strategic Groups, Koninklijke 
Brill NV, Leiden, Vie Netherlands, 2003, PP 1-2.  
19- Meredith Woo-Cumings : The developmental state, Cornell University Press, USA, 1999, PP 266-271.  
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عبد اهللا ابن الزبير ابـن   بل ويعتزون بها، ويرجعون نسبهم إلي ويتمسك أعضاء تلك القبائل بجنسيتهم المصرية
وتعد قبيلة العبابدة من أشهر وأقدم القبائل في تلك المنطقة ولهذه القبيلة دور بطولي في صد عصـابات البقـارة،   ، العوام

ربية الجمال، وهم التي كانت تهجم علي الجمال، فأصبحوا حماه مصر علي بوابة الجنوب، ونشاطهم األساسي الرعي وت
بارعون في إرشاد القوافل التجارية وهم في تنقل دائم من مكان إلي آخر بحثاً عن الماء، وللرجل العبابدي زي خـاص  

أما قبيلة البشارية فقد استوطنت منطقة حاليب وشالتين في تاريخ محدد يرجع .هو عربان العبابدة ويحمل في يده كرباج
مطار في شبه الجزيرة العربية، فرحلوا منها إلي الجنوب أمالً فـي وصـول األمطـار    بعد أن جفت األ 1906إلي عام 

إليهم، ويرتدي البشاري الجلباب األبيض وعليه الصدرية وتعلو رأسه عمامة بيضاء طويلة إلي حد ما، ويستخدم أبنـاء  
يتحدث أهالي كما .لدفاع عن النفسالقبائل في تلك المنطقة السيف والخنجر في الرقص هذا باإلضافة إلي استخدامهم في ا

ويعـد  . تكتب، هذا باإلضافة إلي إتقان غالبيتهم اللغة العربيـة  وهي لهجة تنطق وال" الرطانة " لهجة المنطقة فيما بينهم 
وهو عبارة عن خلـيط بـين الـبن    " ةنَبالج" المشروب األساسي لديهم والذي يدل علي اعتزازهم بالضيف هو مشروب 

أما . والزنجبيل والقرفة والحبهان، وأن عدم تقديم هذا المشروب ألي ضيف دليل علي عدم رغبتهم في تواجده فيما بينهم
وهـي   )السالت(الطعام األساسي لهم هو العصيدة والفتة وهي تلك التي يتم تجهيزها بالدقيق واللبن، كما أن هناك وجبة 

كما يعد الزواج لدي هذه القبائل غير مكلف، وال يتم توثيق الزواج حيث . طريقة عمل الكباب المعروفة لدينا تشبه كثيراً
أن الزواج باإلشهار فقط، وليست هناك شهادات ميالد، ويميل أبناء هذه القبائل إلي الزواج المبكـر، ويعشـقون زيـادة    

  ". أولي من الغريبالقريب " هم األبناء، وكذلك الزواج الداخلي حيث يرددون في أقوال
كيلـومترات ثـم   110على بعـد   جنوب الغردقة يليها ابو رماد تراًكيلو م520تقع مدينة شالتين على بعد حيث 

حتفظة بعاداتها وتقاليدها من المناطق الغنية والم" ابو رماد -حاليب -شالتين  "تعد منطقةو .مربعاًكيلومترا110ًحاليب 
،وتتكون تلك المنـاطق  "شيخ القبيلة"تلك المناطق يلتزمون بحكم العرف فيما بينهم عن طريق  أهاليونجد ان . نحتى اآل

شؤنها، ولكل قبيلة شيخ يقوم بحكمها وادارة ل قبيلة تنقسم الى عدد من العشائر، ونجد ان ك.من القبائل متنوعةعداد أمن 
 األسرة في وتعداالشراف تنسب الى حسن الشريف،  وقبيلة،"محمد على"الى شيخها القديم  البشايرةمن قبيلة  وتنسب كالً

  .وثقافياً واقتصادياً وخدمياً تلك المناطق  فقيرة صحياً
الصـحراوية  حاليـب وشـالتين   مدينة تعد  :الفكر االجتماعي لألسرة بحاليب وشالتين بين الماضي والحاضر: رابعاً

 -أبو رماد  -أبرق  -مرسى حميرة (صل بين مصر والسودان تضم خمس قرى فت والتي–22خط عرض  -الحدودية 
نسـمة، ويتمسـك    ألف 28يسكنها أبناء قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة والذين يبلغ تعدادهم ) رأس حدربة -حاليب 

منطقة حاليب  يقبيلة العبابدة فأبناء  ويستقر. وهوياتهم اإلسالمية قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة بجنسيتهم المصرية
والشالتين ليكونوا من أوائل السكان األصليين، حيث يرجع نسبهم إلى عبد اهللا بن الزبير بـن العـوام مـن السـعودية،     

ـ  بطـولي المنطقة لها دور  ييلة العبابدة أشهر وأقدم قبيلة فوقب.السودان، ثم مصر العراق، األردن، صـد حـرب    يف
 الرعـي  األساسيونشاطهم . كانت تهجم على الجنوب فأصبحوا حماة مصر على بوابة الجنوب التي) البقارة(عصابات 

اإلرشاد بل  يعلى البوصالت أو مواقع النجوم ف إرشاد القوافل التجارية فهم ال يعتمدون يوتربية الجمال وهم بارعون ف
أما قبيلة البشارية فقـد  .والمراعيعن الماء  تنقل دائم من مكان آلخر بحثاً ين على اتجاه الرياح والشمس وهم فيعتمدو

ـ  1906ى عام تاريخ محدد يرجع إل ياستوطنت منطقة حاليب والشالتين ف شـبه الجزيـرة    يبعد أن جفت األمطار ف
وصول األمطار إليهم، مما يؤكد أنهم من أهل منطقـة المثلـث األصـليين،     يفرحلوا معها إلى الجنوب أمالً ف العربية

ى الجلباب األبيض وعليه الصدرية وتعلو رأسه عمامة بيضاء طويلة إلى حد ما، كما يعشـق البجـاو  ويرتدى البشارى 
قبيلة أخرى تعيش بعـد   فهيأما قبيلة الرشايدة .الرقص فضال عن الدفاع عن النفس يالسيف والخنجر وهو يستخدمهما ف
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الجمال ما بين مصر والسودان ممـا ميـزهم   يعتمد جميع أفراد الرشايدة على تجارة . كيلومترات 10مدينة الشالتين ب
وكان أبناء حاليب والشالتين ورأس حدربة يعيشون أعلى الجبال وأسفلها حيث عاش أفـراد   .مادياً عن باقى أبناء القبائل

عن الماء والمراعى لدوابهم وقد سكنوا هذه ا لجبال من زمن بعيـد، وهـم    هذه القبائل فى تنقل دائم بين المرتفعات بحثاً
غرسها فيهم آباؤهم وأجدادهم، ولكل قبيلة من القبائل عـادات وتقاليـد تختلـف عـن      التيمتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم 

قامت به الحكومة بمعاونة القوات المسلحة والوزارات المعنية ساعد علـى رسـم    الذيأما اآلن ومع التوطين . األخرى
تلـك   فـي توجـد   التيالعادات والتقاليد ، ومن هذه المنطقة أهاليالمنطقة راعى عادات وتقاليد  يجديد ف عمرانيشكل 

سبوع وتسمى أو أالمولود عندما يولد يقومون بعمل عقيقة ،"الرطانة"واللهجات بعض العادات  إنهم يتشابهون في: المنطقة
مع  بتسميتهويقومون  ،موالجيران له األهاليلك اليوم من خالل ذبح الذبائح ومشاركة ذويقومون باالحتفال ب" سومية"لديهم

 الالتـي   سـرار فهناك بعـض األ  ، أما العالقة بين الزوجينيده تتكون من مجموعة من صدف البحر فيسورة أوضع 
وذلك لحل  عرفي هناك مجلسفذا حدثت بعض الخالفات والصراعات بين الزوجين إ أما ،حد غير الزوجينيتدخل فيها أ

بيوم العرس المبارزة واللعـب بالسـيف وذبـح     االحتفال من مظاهر،ولزوجتهالخالفات العائلية من خالل رضا الزوج 
  .وغيرها من العادات والتقاليد لألسرة الصحراوية…  والجيران لهم حتى يتم عقد قرانهما األهاليالذبائح ومشاركة 

ساحل البحر علي الشالتين وحاليب تعتمد األسرة ب :بين االهتمام والنسيان واألسرة بحاليب وشالتينلة الدو: خامساً
ويمكن االستفادة منها واستغاللها كمصدر  ،الرياح، كذلك به في صيد األسماك والتجارة والسياحة االستفادةاألحمر حيث 

من النباتات  150أكثر من جبل علبة الذي يوجد به ، وتوجد مساحات كبيرة من األراضي القابلة للزراعةكما ، للطاقة
واألغنام  اإلبلثروة حيوانية تتمثل في مراعي ،وويعيش به الغزالن ويعد محمية طبيعية ينبغي المحافظة عليها, النادرة

  .السودانللتجارة بين مصر و معبراً ، فضالً عن كونهاثروات معدنية أهمها معدن الذهب، ووالماعز
، ومن أهم هـذه  لها ومجتمعها المدنيفي حين تعاني األسرة بحاليب وشالتين مشكالت جمة بسبب إهمال الدولة 

ويفضـلون العمـل   , اك أولياء األمور بأهمية التعليمانعدام الرغبة في التعليم نتيجة عدم إدر يلي؛ المشكالت والعثرات ما
حيث يري األهالي أن المدرسين , دم وجود خبرات فيما بين المدرسينانعدام الكوادر التعليمية لعكذلك  .بالرعي والتجارة

يل رسوب الطـالب وعـدم   ليحملون أي خبرات بد عن أنهم ال قادمون إلي هذا المجتمع هم مدرسين موصومين فضالًال
تشـغيل  ، تحول العديد من المنشآت إلي خرابه كمركز الشباب لغياب الكـوادر البشـرية  ، كذلك استيعابهم للمادة العلمية

تفشي العديد من األمراض مع  ،تهريب والبحث عن الذهباألطفال منذ الصغر في مهن الرعي والتجارة بل وعمليات ال
اعتماد فئة من السكان علـي عمليـات   ، واألسنان دون وجود طبيب متخصص النساعرق كاألمراض الباطنة والسكر و

حيث أن غالـب  , عدم توثيق الزواج، حيث أن ذلك من طابع مناطق الحدود, الشرعية التهريب للبضائع الشرعية وغير
كهربـاء   عنـدهم  كانت ال توجـد  - عشرة سنوات حوالي -قريب  منذ زمنباإلضافة إلي أنهم  .تتم باإلشهارالزيجات 

ليس لديهم  أي(ليد تكون بمثابة وضع ا وإنما أراضينهم ال يمتلكون ، في حين ألإلضاءةفكانوا يستعملون الشمع والجاز 
  .)لألراضيبت ملكيتهم ثرسمية ت أوراق

ال  حاليب وشالتينالمرأة في  :المرأة بحاليب وشالتين بين الدولة والمجتمع المدني، تمكين أم انسحاب : سادساً
بات التي تقررها تخرج إال نادراً ولكنها تشارك في الحياة السياسية التي تعاصرها، حيث ذهبت لتدلي بصوتها في االنتخا

وال يحق . العمل في المجتمع المدني أو المنظمات األهلية، وتنسحب بشكل يكاد يكون قاطع من الحكومة المصرية
للرجل التعدي علي المرأة بأي وسيلة وإذا أساء الرجل للمرأة وكان لديها أطفال أصبح المنزل ملكاً لها وألوالدها، أما 

ويكون قرارها  في حالة عدم وجود أبناء تذهب للمرأة إلي بيت أبيها ويتم الطالق أو تعرض مشكلتهم علي شيخ القبيلة





342015 
 

167 

 - الزى(فيتفظ بعاداتها وتقاليدها صالة وتحالمناطق حيث تتميز بالبساطة واأل تلك فياكبر  حيزاً المرأةوتشغل .ملزماً
النشاط وتشترك المرأة مع زوجها في . ")الفتة العصيدة،"الرئيسية  األكالت -"الجبنة"الرئيسيالمشروب  - الزينة

  .)التجارة –التنقيب عن الذهب  -الرعي -الصيد( فيينحصر  االقتصادي الذي
القوافل  إلىالنساء بكثرة تتدفق حيث  .وصعوبة الحياة هناك المياه قلةالمرض و كما تعاني المرأة بشكل كبير من

 ترتـدي السيدة فاطمة حيـث  ففي مقابلتي ب ،"التوب"لوان المتعددة المبهجة الفضفاض ذا األ الطبية بشكل كبير جداً،بزيها
عمـارهم  أوتعـد  " فـاتن -مصطفى -محمد" الثالثةبنائها ألك لعالج ذلى الوحدة الصحية وإ تأتىوذلك الملبس الفضفاض 

وتبتعد عن السياسة أو التوعية أو مراكز التثقيف ألنه يناقض عاداتهم في سـتر المـرأة،   نها من محافظة قنا وأ ،متقاربة
ـ و ،ويعمل موظف بشركة المياه،حيث يقطن زوجها ويعمل هناكلى شالتين إقاربها وانتقلت أحد أمن  وقد تزوجت  هلدي

كما  .وجود العزوة إلىسرة ويميلون بناء وال يريدون تنظيم األكثرة األل حبهم وهو ما يوضح .خوات بناتأوسبعة  أخين
 فـي حلقة مصنوعة من الذهب ، ووضع ضفائر إلىتصفيف شعرها ببعض العادات مثل تلتزم الشالتينية  المرأة أننجد 

  ."أشواني"تسمى  الشعر

  
رغم العالقات القوية التي ربطت بين مصر  :البعد المكانيوالمجال السياسي  األسرة بحاليب وشالتينبين: سابعاً

تأكيد السودان حاالت التوتر تنتاب هذه العالقات، لكن تري األسرة الحدودية الصحراوية أن والسودان، فإن ثمة بعض 
والية البحر األحمر السودانية الترشح في االنتخابات  البعض فيأراض سودانية، إلى رغبة " حاليب وشالتين"على أن 
  .مزيد من األصوات االنتخابية الكتسابهذه المزايدات  مستغالً

في  ر،المشكالت مع مص بافتعالداخلية ال همشاكل من ، وهروب البشيرمصر سياسياً واقتصادياً محاولة البتزازو
في االسـتفتاء   االشتراكويعد .عدم استقرار األوضاع بين البلدينوراء هذه المؤامرات بهدف الغرب  أنحين يري البعض

 آرائهـم وتتفاوت  .، آخر نشاط سياسي لسكان المنطقةوالتصويت في االنتخابات الرئاسية على الدستور المصري الجديد
 .تبعاً لخلفيته األيديولوجية وانتمائهم العرقي ومعارض بين مؤيد السياسية

تسعي الدولة المصرية بشكل سريع وكبير  :العام في المجتمع بحاليب وشالتيندمج األسرة  الدولة نحو آليات: ثامناً
من خالل إنشاء المدارس منه ونسيج واحد،  تينية في المجتمع العام ألنه جزءاًنحو وضع آليات دمج األسرة الشال

  .والمستشفيات ومراكز الشباب ودور الثقافة وغيرها لتعميق مبدأ االنتماء والوالء لدولتهم مصر
ووحدة بيطرية وفرع للبنك األهلي المصري وسنترال ومحطة كهرباء ومحطـة ميـاه    مستشفىتوجد بمدينة شالتين و 

  .المؤسسات الخدمية األخرى وبعض

 ً مشـكالت   رمـاد  بوأمثلت حاليب وشالتين و يعاني :األسرة الحدودیة الصحراویة ةمعاناسبیل الدولة نحو رفع : تاسعا
خطيرة تحاول الدولة التخفيف من حدتها عن طريق وضـع الخطـط    ةاقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأيديولوجي
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إذ يعـاني  . الصـحراوية واالستراتيجيات المالئمة لحلها والقضاء عليها في إطار التطوير العام للمجتمعـات الحدوديـة   
ـ الكـوادر  ال ندرةمع مجهزة، مستشفيات  لديهم يوجد ال كبير، حيث صحيتدهور  أعضاء األسرة بالمثلث من ة، إذ طبي

 الخدمـة مـن سـوء   الكبيرة  الشكوىة، باإلضافة إلي طبيال ةجهزاأل بالوحدة الصحية،وكالسيكية يوجد طبيب واحد فقط
العام، مما يـؤدي إلـي تفـاقم     الصحي الوعيضعف ، باإلضافة إلي بكافة أنواعها، مع نقص حاد في األدوية الصحية

 الصـحراوية  والبيئة المرتفعة الحرارة مع وجودهم تحت. الت المرضية وتوطن بعض األمراض الصحراوية عندهماالح
خطيرة تسعي الدولة القضاء عليهـا   مشكالت تعليميةكما توجد .للشرب ةصالحالغير والمياه  الخطيرةبالحشرات  المليئة

مرتفعة في المراحل األساسية وضعيفة جداً فـي  التعليم  ةنسبأن حيث  ،قبال على التعليممن خالل تحفيز األسرة نحو اإل
التعلـيم  إلـي   إقبال األسرة إن القبيلةشيخ  في حين يؤكد .التعليم فيهو السائد  األزهريولكن التعليم  .المراحل الجامعية

رجاء أ في ومتناثرة ،جداً تقليدي هممسكنكما أن  .التدريسية الكوادر المشكلة في ضعف لكنمن أي وقت مضي فضل أ
. ، مع انتشار حيواناتهم حول البيتيضاًأالسقف من الحديد المغطى بالخشب عن بيوت من الخشب و عبارةالمكان وهى 

من ثم أنشئت الدولة العديد من الوحدات السكنية لتكون بديل لمساكنهم التقليدية لكنهم هجروها وفضلوا بيوتهم األصـلية  
بالروتين الحكومي،  التقيديحب  ال ألنه الحكومة فيالعمل  علي حرال العملالرجل  كما يفضل .وايكولوجيةألسباب قبلية 

  .بين أنحاء المثلث نقل الصغيرالنصف  بسيارته والتجارةبل غنام واإلاأل ورعيالبحر  في ويفضلون العمل

  
  :التوصیات خاتمة بأھم

القضاء تنبيه الدولة للمشكالت الخطيرة بالمثلث اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً وثقافياً وضرورة وضع حلول استثمارية لعالجها و .1
 .مسبباتهاعلي 

وذلك لحل مشكلة العجز في الكوادر , وأبو رمادإنشاء كلية للتربية في مدينة شالتين لتخريج مدرسين ينتمون إلي مناطق حاليب وشالتين  .2
  .التعليمية

  .ضرورة توعية السكان بأهمية التعليم لبناء اإلنسان المصري .3
  .ناطق شالتين وحاليب وأبو رمادضرورة توافر أطباء في مختلف التخصصات بالوحدات الصحية في م .4
  .استغالل الموارد الطبيعية المتاحة من خالل إنشاء مصانع تعمل علي خلق فرص عمل للشباب وتعمل علي تنمية المجتمع .5
  .االهتمام بالوعي الصحي والتثقيفي للمرأة المصرية لتجنب األمراض التي تصيب األطفال .6
والتعليمية والخدمية لمجتمعات بالشالتين وحاليب وأبو رماد ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة التعرف علي االحتياجات والمشكالت الصحية  .7

  .لها
بورماد والتعرف علي أهم  األمـراض  أإجراء الفحص الطبي علي المواطنين وتقديم العالج الالزم للمرضي بمجتمع الشالتين وحاليب و .8

  .السائدة في تلك المجتمعات
  .يطري علي الحيوانات التي تعاني من األمراض وعالجها والتعرف علي األمراض المنتشرة بينهاإجراء الفحص الطبي الب .9

إجراء المسح االجتماعي لمجتمع الشالتين وحاليب وأبو رماد للتعرف علي أهم موارد المجتمع والمشكالت االجتماعية التي تواجه الشباب  .10
  .والمرأة المصرية واقتراح الحلول المناسبة لها

  .واصل االجتماعي من أبناء الوطن وتعميق االنتماء والمشاركة في حل المشكالت االجتماعية لمجتمع الشالتين وحاليب وأبو رمادالت .11
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  أنثروبولوجية لعملية التحضر في القصر -مقاربة سوسيو
  ) توات (بأدرار  »أظوى  «دراسة حالة قصر

  
  العقبي لزهر
  )الجزائر(  جامعة بسكرة
  موالي محمد
 )الجزائر(  جامعة أدرار

  :مقدمة
ة، القرابية، عالقات العالقات السائدة، األسري بطبيعة هتماماال دراسة التحضر وتغير بنية المجتمع الجزائري البد منل

الجديدة، فكل دراسة تتناول المجتمع يجب التركيز فيها على  واالتجاهاتالجيرة، وما طرأ عليها من تغير دون إغفال حجم األسرة 
البناء والنظام االجتماعي، وأن دراسة التحضر تعني الكشف عن آثاره وهذا يستدعي البحث في بناء المجتمع سابقا، ثم مالحظة ما 

  .أ عليه من تغير في الوقت الحاليطر
فيعمل على تغيير في  االجتماعيوالتحضر من العمليات التي تدفع المجتمع نحو التغير وذلك من حيث أنه يمس البناء 

  1.األسرية والقرابية ويغير القيم والنظم االجتماعية االجتماعيةالعالقات 
اهر المادية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى القيم والمثل والعادات والتغير الذي يحدث في المجتمعات ال يقف عند حد المظ

وطرق التفكير، كما يتضمن طرق مختلفة لتنظيم الحياة االجتماعية وطرق التنشئة االجتماعية والعالقات وتغير إتجاهات أفراد 
 .المجتمع وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم

وهي اآلن تشهد تحوالت عميقة مست جوهره بفعل مؤثرات فالقصور في والية أدرار تصنف اليوم ضمن المدن العتيقة 
داخلية وخارجية أدت إلى زعزعة ذلك االنسجام الذي تميزت به من قبل وأحدثت قطيعة بين القديم مع حركة التاريخ وتعاقب 

ا سمات التغير األحداث فرضت على هذه القصور التكيف مع التحوالت الحديثة، وتعتبر فئة الشباب من الفئات التي تبرز فيه
اإلجتماعي، على اعتبار أن الطبيعة النفسية واالجتماعية لهاته الفئة لديها نزعة نحو التجديد والتغيير، مما يجعلها في تعارض 

لتعليم آداب الزي واللباس، نوعية ا: وأحيانا في صراع دائم مع كبار السن المتمسكين بالقديم، حول كثير من المواضيع من بينها
  .ة، قضايا الزواجوالوظيف

المجتمع القصوري المقصود هنا بالدراسة يمثل المجتمع المحلي القاطن في منطقة الجنوب الغربي من الوطن، يتشكل من 
جماعات تشترك في القيم الثقافية والبساطة، وهناك أيضا مجتمعات قصور مناطق الجنوب الشرقي، والتي تختلف نوعا ما عن 

توات التاريخية الواقعة في والية أدرار،  بي، والمجتمع الذي نقصده بالدراسة هو مجتمع منطقةمجتمعات قصور الجنوب الغر
، وقد استوطن أحفاد هؤالء باإلقليم التواتي على 2والتي ينحدر غالبية سكانها من المغرب العربي، وهي البربري والعربي والزنجي

زجت عناصر السكان وانصهرت في مجتمع متجانس في العادات فترات متعاقبة وفي ظروف مختلفة وعن طريق االختالط امت
والتقاليد، عالوة على أن الدين اإلسالمي جعل منه مجتمعاً متآخياً، ويتميز المجتمع القصوري بالطبقية في تركيبه االجتماعي التي 

طين، ثم تأتي طبقة العرب األحرار، وتحتل طبقة األشراف أعلى مكانة في الهرم، وتليها طبقة المراب يتأسس عليها هذا المجتمع،
والمكانة االجتماعية هذا التقسيم على األصل والمولد  وفي آخر الهرم نجد طبقتي العبيد والحراطين يتقاسمون نفس المكانة، ويقوم

  .3للفرد

                                                             
  .34، ص 1982، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 3، طالتغير االجتماعيمحمد أحمد الزغبي،  1
  .45، ديوان المطبوعات الجامعية، ص إقليم توات خالل القرنين الثامن والتاسع عشر الميالديينفرج محمود فرج،  2
  46ص . نفس المرجع،  فرج محمود فرج  3
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موجودة الهندسة المعمارية للقصر في القديم تميزت بمظاهرها العربية اإلسالمية، من خالل اآلثار التي ال تزال 
في بعض القصور األثرية العتيقة، خاصة منها القصبات القديمة، وتصاميم بعض المساجد والمنازل، وقد حافظت 
الهندسة المعمارية المحلية للمنطقة على مميزاتها رغم ما أدخل عليها من تعديالت وتحسينات تماشياً مع متطلبات 

  .الهندسة المعمارية الحديثة
لبناء في القصر فإنه عادة ما يكتفي فيه الفرد القصوري  بخبرة البناء الحرفي أو الخبرة أما بالنسبة لتصميم ا

الذاتية إذا كان صاحب المسكن بناء لذا تلعب الخبرة والجهد الذاتيين في الغالب الدور الرئيسي في إنجاز مساكن القصر 
ولى، وهو جهد قائم على تعاون جميع أفراد العشوائية، حيث يأتي أسلوب الجهد الشخصي في اإلنجاز في المرتبة األ

األسرة القادرين على العمل، كما يلجأ أحيانا إلى حرفي في البناء في مراحل معينة من عملية اإلنجاز، خاصة عند 
 .اإلفتقار لبعض أدوات البناء أو لقلة الخبرة في بعض ميادين البناء

مساكنه، حيث تنتشر فيه المساكن التقليدية الطوبية إلى جانب يتميز نمط البناء في القصر بقلة التجانس فيما بين 
، مما يجعلنا نالحظ هناك )أرضي(بعض البنايات األسمنتية الحديثة التي تمزج الجزء القديم للقصر وهي ذات دور واحد 

سكان القصر،  تباين في البناء بالقصر ويرجع هذا التباين بالدرجة األولى إلى التفاوت اإلقتصادي واالجتماعي بين
والقصور المتواجدة بمنطقة أدرار عرفت ثالثة أنماط عمرانية متداخلة فيما بينها داخل النسيج الحضري الواحد القصر 
مشكلة فسيفساء عمرانية واجتماعية مترابطة، تتحكم فيها مجموعة من العوامل الطبيعية، اإلجتماعية، الثقافية، الدينية 

  .واإلقتصادية
الشكل مختلفة من حيث  رانية الموجودة في القصر هي في أساسها منقسمة إلى ثالثة أنواعواألنماط العم
  :تتمثل فيما يليو اإلجتماعية في كل نمطأو العالقات الحياة أيضا حتى من حيث طبيعة والهندسي والحضري 

  ).القصبة(لعمراني التقليدي القديمالنمط ا -
  .النمط العمراني التقليدي الحديث -
  .نمط العمراني الحديث أو العصريال -

  :التغير في القصر
وإذا نظرنا إلى واقع المجتمع الجنوبي الجزائري اليوم عامة والمجتمع القصوري خاصة، فإننا نجده يتوفر على 
نمطيين اجتماعيين أساسيين، هما نمط المجتمع الريفي الذي ينتشر سكانه في القصور والتي تمثل مناطق زراعية 

ائية، باإلضافة إلى نمط المجتمع الحضري المتمثل في سكان المدن أو الحواضر الصغيرة أو المتوسطة وهي ورعوية ن
 .التي توجد بها مقرات الدوائر والبلديات، والتي تعرف نموا متزايدا

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %82,0 %82,0 164 نعم
 %4,0 %4,0 8 ال

 %14,0 %14,0 28 ربما
 %100 %100 200 المجموع

 .يبين ما إذا كان هناك تغير في القصر): 19(الجدول رقم 
ومن خالل هذا الجدول يتضح لنا أن نسبة كبيرة من العينة المبحوثة تؤكد أن هناك تغير يحد في القصر نتيجة 

تقول أنه ليس هناك  %04,00ر، بينما نسبة يقولون نعم أن هناك عملية تغي %82,00عملية التحضر التي يعرفها بنسبة 
تقول ربما فيه تغير وربما ال يوجد هناك تغير وهذا راجع  %14,00أي تغير يحدث على مستوى القصر، وما نسبته 

 .التباين في نسب التحضر من جانب إلى آخر ربما إلى اإلختالف أو
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  .التغيرات العمرانية
  :حركية فضاء القصر

سكان نحو هذه الظاهرة باعتبار أنها تمثل أحد أنواع الهجرة وأنها عامال له فعاليته في لقد انصرف دارسوا ال
تغيير مكان اإلقامة أو التحول أو التغيير الفيزيقي لفرد أو جماعة من منطقة اعتادوا على اإلقامة بها إلى منطقة أخرى 

ة المقصود منها أنها عملية انتقال األفراد أو داخل حدود بلد واحد، وهي أحد أوجه الهجرة الداخلية، والتي هي ظاهر
الجماعة من منطقة إلى أخرى داخل المجتمع، والهجرة الداخلية قليلة التكاليف وال تعرض القائمين مشاكل كبيرة متعلقة 
بالدخول والخروج، وتتميز بأنها تأخذ تيارات واتجاهات عكسية، بمعنى أن مناطق الجذب السكاني تطرد السكان إلى 

  .خارجها
وانطالقا من هذا التفسير لهذا النوع من الهجرة نالحظ أن نفس الطرح ينطبق على ما يحدث مؤخرا في جميع 
قصور والية أدرار، حيث أنه بجوانب كل القصور يوجد نطاق عمراني عصري حديث النشأة، له عدة مميزات حضرية 

ومرافق حضارية هذا إلى جانب طبيعة عالقات إجتماعية  تتمثل في أنه مخطط وبنايات حديثة أسمنتية مائة في المائة
جديدة مختلفة عن العالقات االجتماعية التي كانت سائدة بين األفراد والجماعات في النطاق القديم للقصر وعالقات 

 .جوارية تقوم على أسس ومعايير أخرى غير التي كانت تقوم عليها عالقات الجوار في القصر القديم

  :ني المالئم للوضعية المناخيةالنمط العمرا
 .يمثل نوع السكن المالئم للوضعية المناخية): 23(لجدول رقم 

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %11,5 %11,5 23 طوبي قديم 
 %49,5 %49,5 99 طوبي حديث

 %39,0 %39,0 78 أسمنتي
 %100 %100 200 المجموع

بنوعيه القديم والحديث هو النمط السكني المالئم للوضعية المناخية  تضح أن المسكن الطوبيل الجدول يمن خال 
التي تميزها الحرارة الشديدة في فصل الصيف، والبرد القارص في فصل الشتاء، ونظراً ألن مادة البناء هـي الطـوب   

الفضاء الداخلي للبيت ال يتـأثر بـالحرارة   والطين فإن هذه المادة تمتاز بخاصية أنها ال تمتص أشعة الشمس، مما يجعل 
العالية في الصيف والبرودة أيضاً في الشتاء، لذا فقد أكد مبحوثينا عندما سألناهم أي األنماط العمرانية مالئم للوضـعية  

خاصة وأن هذا النمط في اآلونة األخيرة أدخلـت عليـه    %549,المناخية، فقد كانت أعلى نسبة هي طوبي حديث بـ 
ت فيما يخص شكله ومواد بنائه مما جعله يجمع بين ما هو قديم وما هو حديث، بينما السكن األسمنتي جـاء فـي   تعديال

وهذا النمط من السكن العصري يعرف رواجاً كبيراً في اآلونة خاصـة   %39المرتبة الثانية بعد الطوبي الحديث بنسبة 
ريد أن يقبل على الزواج البد عليه أن يبني مسـكن أسـمنتي   عند فئة الشباب والمقبل منهم على الزواج فالشاب الذي ي

مستقل بذاته حتى وأن كانت ظروفه ال تسمح له بذلك فإن الشاب عليه االنصياع لمنطق التباهي واالفتخار الموجود فـي  
ت الحالي الوسط الشباني حتى يظهر مكانته ومقدرته، ثم أن هذا المسكن األسمنتي أصبح يعرف التواجد الواسع في الوق

مع توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة كأجهزة التبريد، مما أدى ربما إلى تراجع اإلقبال على السكن الطوبي خاصة مـن  
فئة الشباب، بينما نجد أن النمط السكني القديم لم يعد يعرف أي إقبال بالرغم من أنه األنسب مقارنة باألنمـاط األخـرى   
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والمساكن متالصقة واألزقة ضيقة ومسقفة مما يجعل درجة الحـرارة   %100ناء محلية بحيث أن في هذا النمط مواد الب
  .الداخلية في البيوت غير مرتفعة في الصيف والمحافظة عليها منخفضة شتاءاً

إن لكل نمط عمراني المشكلة للقصر إيجابيات وسلبيات من الناحيتين اإلجتماعية والطبيعية، أما عن النمط الذي 
أحسن من الناحية الشكلية مثال فقد تختلف اآلراء وتتعدد كل حسب طبيعته وميوله الشخصي، أما فيما يعطي صورة 

يخص الفئة التي خصصناها للبحث والدراسة فهي ترى بأن القصر يظهر في صورة أحسن في النمط العصري المتسع 
ورية متوفرة وشروط النظافة كذلك أين تكون األزقة متسعة والسكنات العصرية وخاضعة للتخطيط، والمرافق الضر

من الفئة المبحوثة ترى بأن النمط العصري  %55,50عكس الحياة في النمطين التقليديين القديم والحديث، لذا فإن نسبة 
أن النمط التقليدي الحديث هو الذي يمثل الصورة  %29,50المتسع يمثل الصورة األحسن للقصر، بينما ترى نسبة 

العمرانية ألنه ربما أن هذا النمط يجمع بين ميزتي النمط التقليدي القديم والحديث، في حين ترى ما  األحسن من الناحية
أنه يعطي الصورة األحسن " القصبة"فقط من الفئة المبحوثة أن النمط التقليدي القديم المتمثل أساسا في  %15,00نسبته 

لقصبات أصبحت عبارة عن أطالل هجرها أصحابها بسبب للقصر وهذه النسبة ربما منطقية ومتوقعة خاصة وأن هاته ا
الوضعية المتردية التي أصبحت تؤول إليها إما بفضل العوامل الطبيعية كاألمطار والرياح أو بفضل التخلي عنها إلى ما 

  .هو أفضل في الحياة العصرية خارج أصوار القصبة

  :اليا من الناحية العمرانيةوضعية القصر ح
  .حول الوضعية العمرانية الحالية للقصر): 26(الجدول رقم 

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %12,0 %12,0 24 منظم

 %29,0 %29,0 58 غير منظم
 %59,0 %59,0 118 نوعا ما
 %100 %100 200 المجموع

كلها المباني الطوبية الممزوجة من خالل مالحظتنا المباشرة للقصر يظهر لنا على أنه عبارة عن فسيفساء تش
بالمباني األسمنتية خاصة مع اقتحام هذه األخيرة للسكنات الطوبية، سواء كان ذلك بإرادة القصوريون أنفسهم أو بتدخل 
الدولة من أجل تنمية المحيط الداخلي للقصر وهناك سياسة انتهجتها البلديات تعرف بسياسة تزيين المحيط، وهي العمل 

السكنات الطوبية القديمة وتعويضها بأخرى أسمنتية وخلق فضاءات واسعة بداخل القصر، لكن هذه السياسة على تهديم 
في بعض القصور على الرغم من أنها تعد إرث ثقافي مادي وروحي في نفس الوقت، " القصبات"ولألسف شملت حتى 

من العينة المبحوثة أن  %59,00نسبة الذي يمثل وضعية القصر من الناحية فقد رأت ) 07(ومن خالل الجدول رقم
القصر نوعا ما منظم من الناحية العمرانية ألنه يحتوي على ثالثة أنواع من األنماط العمرانية التقليدي بنوعيه القديم 
والحديث وكذلك العصري كما سبقت اإلشارة إلى ذلك غير أن ما يجعل القصر يظهر على أنه غير منظم أو نوعا ما 

هاته األنماط الثالثة تكون متداخلة ومتشابكة فيما بينها داخل النسيج العمراني للقصر الواحد، بحيث نرى منظم هو أن 
أن كثير من األفراد المقيمين في الفضاء السكني القديم المتكون من المباني الطوبية يعملون على تهديم بيوتهم الطوبية 

السكنات الطوبية تتخلل المباني األسمنتية في الفضاء العمراني  وإعادة بنائها باألسمنت بالطريقة العصرية، كما أن
الحديث النشأة في امتدادية القصر، مما يجعل هذا األخير يظهر في شكل صورة فسيفسائية تشكلها المباني الطوبية 

  .واألسمنتية
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  :النمط العمراني السائد
ني مقسمة إلى نوعين من األنماط السكنية بشكل إن القصور حاليا من الناحية العمرانية نجدها في فضائها السك

لم يعد سائد وعرف هجرة تامة من طرف ساكنيه، وأصبح مآل هاته ) القصبة(واضح، ألن النمط السكني القديم 
القصبات أن تتحول المنازل التي هي ملك ألصحابها إلى إسطبالت لحيواناتهم ومخازن لتخزين األعالف والمحاصيل 

اجدها أصبحت قبلة سنوية يقصدها سكان القصر أثناء المناسبات كإحياء مثال فيها ليلة القدر في الزراعية، أما مس
رمضان، أو تبقى بعض بيوتها التي كان يسكن فيها أفراد شهد لهم بالتقوى والصالح والبركة قبلة تزار وتقام فيها بعض 

نمط القديم القصبة أما عن النمط الطوبي الحديث العادات في األعراس وبعض المناسبات األخرى المختلفة، هذا عن ال
الممتد عن القصبة فقد عرف هذا النمط انتشار كبير في النطاق القديم للقصر وهو يحتل مساحة معتبرة من القصر 
ويسكنه األغلبية من سكان القصر الواحد، بدأ يعرف هذا النوع بعض التراجع في الوقت الحالي بدخول ثقافة البناء 

بشكل كبير عند الشباب، وهو ممتد عن الثاني، ويكون  عرف إقبالنت، حيث أن هذا النوع من البناء العصري باألسم
الفضاء العام في هذا النطاق خاضع للتخطيط، ويحتوي على بعض المرافق الحضرية، والروابط اإلجتماعية فيه تختلف 

االختالف في المعايير واألسس التي تقوم عليها عالقات عن ما كانت عليه في النمط التقليدي والتقليدي الحديث، بسبب 
 .الجيرة، والتحول الذي عرفته األسرة القصورية، وعالقات الزواج والمصاهرة بين األسر

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %13,0 %13,0 26 طوبي قديم
 %42,0 %42,0 84 طوبي حديث

 %45,0 %45,0 90 أسمنتي
 %100 %100 200 المجموع

  :يمثل نوع السكن السائد في القصر): 27(الجدول رقم 
من العينة % 45فمن خالل الجدول الذي يمثل تساؤلنا حول نوع السكن الذي يسكن فيه المبحوثون وجدنا نسبة 

الحظ أن النسبتين متقاربتين ، نيسكنون في مساكن طوبية حديثة% 42المبحوثة تسكن في مسكن أسمنتي بينما ما نسبته 
في حين أنه في الفترة الحديثة أن األفراد يقبلون بكثرة على البناءات األسمنتية وفي مقابل ذلك نجد عزوف كبير 
وخاصة من طرف فئة الشباب على البناء بالمادة المحلية الطوب على الرغم ما لهاته المادة من خصائص موافقة لطبيعة 

  .منطقةالمناخ السائد في ال

  :التغيرات االجتماعية في القصر
  ):من الممتدة إلى النووية(التغير في بنية األسرة القصورية 

 تذهب علياء شكري في دراستها، إلى أن األسرة قد تطورت من أشكال كبيرة إلى ممتدة، وإلى أشكال أصغر

عبارة عن تجمع تلك األسر النووية، ": فأصغر، فاألسرة الممتدة في شكل نظام إجتماعي، وهي كما توضح علياء شكري
، يميز في الغالب كبر حجمها وشدة إنتماء أعضائها، مع إرتكازها على "ورابطة أجيال متتابعة في خط األب أو خط األم

أساس إقتصادي، وإذا كان النظر إلى األسرة الممتدة من منظور ما تقدمه ألفرادها من إمكانيات جاهزة حافظت بشيء 
على األلفة واإللتفاف حول الذات، فإن التحوالت الكبرى بفعل التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية قد قلصت من المتانة 

من الوظائف التي كانت تؤديها األسرة الممتدة في الدول الصناعية وبالتالي تعد عامال مساهما في إخفاء هذا النمط في 
  .حين ظل سائداً في دول العالم الثالث
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ئلة داخل القصر نجدها دائما تميل إلى زيادة حجمها، لما لذلك من أهمية اقتصادية واجتماعية في األسرة أو العا
  نفس الوقت، وكثرة عدد أفراد األسرة في حد ذاته مثل أعلى وفخر لها

  .طبيعة األسرة في القصر): 28(الجدول رقم 
  
  

 
 

  

، أي أنها ليست كبيرة %60,5من خالل الجدول يتبين لنا أن أغلب األسر في القصر ذات طبيعة متوسطة بنسبة 
، فاألسرة بالقصر من خصائصها الجمع بين نمطين من أنماط األسرة حيث تجمع بين )نووية(وال صغيرة) ممتدة(الحجم

النووية والممتدة في آن واحد، فهي نووية كوحدة إجتماعية إنتاجية وذات إستقاللية في مجالها السكني، وهي ممتدة أيضا 
بيرة واإلستفادة من مزاياها خاصة على صعيد التضامن والتعاون، في نفس الوقت من حيث العيش في كنف العائلة الك

  .ويتجلى ذلك بوضوح في البناء القرابي لمجتمع القصر والتقسيم اإلجتماعي لمجاله الجغرافي
عائالت ليست نووية بصفة مطلقة وإنما  هي عبارة عن" أظوى"عائلة من مجموع السكان بقصر  %65ما يعادل

بأنها ) الصغيرة( يمكن أن نقول عنها شبه نووية إذا ما رجعنا إلى الصفة التي وضعها المختصون لطبيعة العائلة النووية
تتكون من الزوجين ومن طفل إلى ثالثة أطفال، وعندما نالحظ األسرة في القصر المدروس أو جميع قصور المنطقة 

ال تنطبق عليها صفات األسرة النووية وال صفات األسرة الممتدة، حيث أن الفرد في القصر عندما يرغب نرى بأنها 
الزواج أول ما يفكر فيه هو بناءه لبيت مستقل عن بيت األبوة لكن هذه اإلستقاللية تبقى نسبية حيث أن الزوجة تقوم 

خوته وأخواته إلى جانب الوظائف الخاصة بها وبزوجها بوظائفها في بيت حماتها أي بيت األبوة الخاص بالزوج رفقة إ
في بيت الزوجية المستقل، والزوج أيضا يشارك اإلخوة في النفقة على العائلة ككل سواء كانوا متزوجين أو غير 

قة متزوجين في الدار الكبيرة، وإن كان اإلخوة صغار يعمل األخ الكبير على إعالة وتربية إخوته رفقة أبيه وتكون النف
على الكبار وعندما يكبر الصغار ويتزوجون يشاركون في النفقة وتكون النفقة جماعية، ويجتمعون في أوقات الغذاء 
والعشاء أين يتم التشاور في مختلف األمور الخاصة بالعائلة وتناقش كل كبيرة وصغيرة تهم العائلة ومحيطها خالل 

و العشاء، أين توزع كل المهام والوظائف على مختلف أفراد العائلة كل الفترة التي يجتمع فيها األفراد لتناول الغذاء أ
حسب استطاعته، وهكذا تكرر العملية كل يوم، وهذه الروح الجماعية تبقى مستمرة ما دام األب األكبر على قيد الحياة، 

أخذ العالقة اإلجتماعية منحى وبمجرد وفاة هذا األب ينفصل األوالد وينفرد كل واحد منهم بحياته الخاصة تماما، وبهذا ت
آخر داخل أفراد العائلة الواحدة وتصبح إن صح القول مناسباتية ألن العائلة تجتمع فقط في المناسبات مثال في عرس 
أحد األقارب أو إزدياد مولود ما أو حتى وفاة فإن العائلة تعود إلى صورتها السابقة ويعود التضامن والروح الجماعية 

  .تزول تلك الروح بانقضاء تلك المناسبةلكن سرعان ما 
وهناك ميزة أخرى لألسرة الصغيرة القصورية أنها تعتمد إلى تشجيع النسل والحث على إنجاب الكثير من األبناء 
وهو ما يختلف وطبيعة األسرة النووية الحقيقية التي يكتفي فيها الزوجان من واحد إلى ثالثة أطفال فقط حيث أن غالبية 

شخص من مجتمع البحث ينتمون  200كون من ستة أفراد فما فوق، وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يشمل األسر تت
  .إلى أسر مختلفة

  

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %17,5 %17,5 35 )أفراد وأكثر 07من (م كبيرة الحج

 %60,5 %60,5 121 )أفراد 06-03من (متوسطة الحجم 
 %22,0 %22,0 44 )أفراد 03أقل من (صغيرة الحجم 

 %100 %100 200 المجموع
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  :في مجتمع القصر االجتماعيةالعالقات 
  :العالقات الجوارية

دد إن الفرد داخل مجتمعه في القصر يحس نفسه أنه الجماعة اإلجتماعية التي يتكون منها القصر، فرغم تع
الفئات اإلجتماعية والقبلية بالقصر إال أن العصبية التي تطغى هي تلك التي تدفع األفراد بدافع اإلنتماء إلى فضاء القصر 

ولدرجة أن " نحن"يصبح " األنا"وكل مكوناته البنيوية، وبذلك تتحول بحكم اإلنتماء إلى ذلك القصر عصبية إلى درجة أن 
تدخل على مجتمع القصر الواحد، فهاته العصبية تجعل األفراد ملتحمون لكي يدافعون  هنا" نحن"، و"األنا"يصبح " نحن"

  .عن انتمائهم لهذا القصر بكل ما أوتوا من قوة ووسائل
لكن الغالب في القصر أن الجورة تكون عفوية وتلقائية وال تراعى فيها أية أبعاد وتمثالت تجعل الفرد ينتقي 

وخاصة األبعاد التقليدية المرتبطة بالفئة اإلجتماعية أو القبيلة أو رابطة الدم أو ما شابه  المجموعة التي يمكن مجاورتها،
ذلك، إنما يكون هذا التخيير يقوم على أسس أخرى إما القرب من الحقل الزراعي باعتباره له أهمية اقتصادية، أو أسس 

وبهذا تكون عالقات الجوار أساسها ...ة للعملذات طابع حضري متعلقة باتساع المكان والموقع اإلستراتيجي بالنسب
 .العام ئهمجال اإلقامة الموحد وهو القصر في فضا

لذلك نجد أن روابط الجوار في قصر أظوى تأخذ في بعض األحيان طابعا جدليا محتدما فيما بينها باعتبارها 
ة غير مخترقة، في هذه الحالة يظهر روابط مفتوحة ومتكيفة، و بين روابط القرابة التي يفترض أن تكون عالقة مغلق

والتي نقصد بها عالقات الجوار األسرية هي " جوار الداخل"وضع المرأة بالقصر على الواجهة وذلك لكون أن عالقات 
عالقات غالبا ما تشكل الهامش الحيوي الذي تنشط فيه الروابط النسائية من داخل البيوت بامتياز هذا على خالف 

والتي ينفرد بها الرجال وحدهم والتي غالبا ما يكون الشارع والفضاءات العامة مسرحا  4"الخارج الجوار من"عالقات 
  .، وهي ضعيفة وأحيانا ظرفية إذا ما قورنت بنظيرتها عند النساء فهي عالقات مستمرة وقوية5لها

لخلق فرص تدعيم  فالحياة اليومية للقصر ال تكاد تخلو من أحداث ومواقف يكون فيها الجوار مسرحا مفضال
بين الجيران فمثال ظاهرة إجتماع الرجال على صينية الشاي  أمام أو في المنزل ) La sociabilité(التعايش اإلجتماعي 

أو البستان مرتين أو ثالثة مرات أحيانا في اليوم ودعوة الجار لجاره لشرب الشاي معه بدون مناسبة، واجتماع النسوة 
الطباق أو غزل الصوف، أو ممارسة أنشطة أخرى خاصة بهم كالغسل جماعة أو أثناء في المساء وهن يقمن بنسج 

  .مناسبة صنع الكسكس، كل هذه النماذج وأخرى دالة على أهمية مد جسور الرابط اإلجتماعي وتقويتها
معنى خالصة القول أن دراسة الجوار بالقصر تكشف لنا عن األدوات الموظفة في إنتاج الروابط اإلجتماعية، ب

الوسائل المادية الرمزية المشاركة في بنية السلوك التبادلي كما تكشف لنا عن ليونة الفعل التجاوري الممتد في عدة 
مساحات إجتماعية تكاد تشمل كل فضاء القصر، فهو تارة يتعايش مع منطق القرابة، وتارة يتفاوض معها فيشاركها 

  .زع المبادرة من رابطة الدم أو القرابة البدائية في تسيير السلوك العامأدوراها ووسائلها، وتارة أخرى يحل محلها وين
  
  
  
  
  

                                                             
  -  Esquisse d’une théorie de la pratique -،أنظر ،من بييار بورديو عند دراسته للبيت القبائل" خل والخارجالدا"أخذ مفهوم  4

5Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, suivi de trois études d’ethnologie Kabyle, Genève, Libraire Droz , 1972 P 459. 
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  :طبيعة البنية االجتماعية للقصر
  .يبين طبيعة البنية اإلجتماعية حسب رأي العينة المبحوثة): 36(الجدول رقم 
  
  
  
  
  

  
  

  

من خالل الجدول يتضح لنا أن أغلبية المبحوثين ينظرون إلى أن البنية اإلجتماعية للقصر أحيانا متماسكة وأحيانا 
أنها متماسكة، في حين ترى األقلية من المبحوثين  %26,5بينما ترى ما نسبته  %50,5أخرى غير متماسكة بنسبة 

بأنها غير متماسكة، وهذا طبعا راجع إلى أن المجتمع في القصر ال يزال يحتفظ بنفس األنماط والقيم  %20بنسبة 
أو كتلة إجتماعية متماسكة في والسلوكات التقليدية التي تتجسد في داخل بناءه مما يجعله مجتمع يظهر في شكل لحمة 

أغلب األحيان، إذا ما استثنينا بعض األوقات والمناسبات التي يخرج فيها المجتمع بالقصر عن الطبيعة الحقيقية لبنائه 
  .اإلجتماعي، لكنها تبقى ظرفية فسرعان ما يعود المجتمع إلى صورته العادية

مع القصوري كنتيجة لعدم التساوي في مسألة الزواج بين الفئات ظهر هذا النوع من الزواج في المجت :الزواج الخارجي
المكونة للمجتمع داخل القصر، وهذا النوع من الزواج نجده يقتصر بصفة جلية على السود من الحراطين والعبيد أكثر 

بينما عند من البيض، فإن وجد عند البيض فإنه يكون خارج حدود القصر فقط ويشمل نفس المجتمع المحلي األدراري، 
السود فإنه يكون من خارج المنطقة ككل وخاصة مناطق الشمال، وهذا النوع من الزواج ظهر أيضا كإنعكاس للواقع 
المعاش ورد فعل على القيم والمعايير التي تحكم عالقات المصاهرة بين أفراد المجتمع القصوري، والواقع يقول أن 

ة عند شباب فئتي الحراطين والعبيد جاء نتيجة لمجموعة من العوامل انتشار هذه الظاهرة وخاصة في اآلونة األخير
إما للرفض الذي يتلقاه دون شك ممن يتجرأ ويحاول التقرب من عائالت من ذوي البشرة البيضاء بغية إقامة : أهمها

ب فئة الحراطين وإما رغبة البعض اآلخر من شبا. عالقة مصاهرة، وهو ما يتنافى تماما مع األعراف والعادات السائدة
من تجاوز هذا الواقع باللجوء إلى الزواج الخارجي بهدف التخطيط إلستراتيجية هدفها القضاء على اللون األسود 
وبالتالي القضاء على التفرقة المبنية على أساس اللون بين أبنائهم وأبناء البيض مستقبال، ومن ثم على المدى البعيد 

لبيض من باب آخر، وهو ما يمكن أن نقول أنه مستحيل ألن المجتمع متشبث كثيرا العودة إلى مسألة زواج السود با
بقضية األصل مهما كان لون البشرة، وبالتالي فالقضية هنا ليست قضية لون بشرة وإنما قضية أصل وانتساب، بل هي 

علمي أو اإلقتصادي للشخص، ألن كذلك مرتبطة بالفئة والمكانة اإلجتماعية للفرد وليس اللون أو الكفاءة، أو المستوى ال
اللون األسود قد يشترك فيه األفراد من مختلف الفئات، والشخص الذي ينتمي إلى فئة الحراطين أو العبيد مثال مهما بلغ 
مستواه العلمي من الدرجات العلمية ومهما وصلت كفاءته اإلقتصادية أو المادية فإنه يستحيل عليه التزوج من فئة أكبر 

، ومما يساعد على اإلستمرارية في هذا الموقف هو تماسك )شرفة، مرابطين، عرب أحرار(لمكانة اإلجتماعية منه في ا
  .هذا المجتمع وصغر حجم المجموعة الواحدة ومعرفته لبعضه البعض

واألعراس الجماعية التي يحبذها كثيرا شباب مجتمع القصر تعد هي األخرى وخاصة في اآلونة األخيرة موعدا 
فالبيض يقيمون أعراساً جماعية مع البيض وكذلك . إلظهار إنقسام المجتمع إلى فئتين أو ثالثة في الغالب األعم هاما

 النسبة المئوية الصحيحة نسبة التكرار التكرار اإلجابات
 %27,3 %26,5 53  متماسكة 

 %20,6 %20,0 40 ير متماسكةغ
 %52,1 %50,5 101 أحيانا

 %100 %97,0 194 المجموع
  %3,0 6 الغير معبر عنها

  %100 200 المجموع
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السود، وقد يكون للبيض انقساما كذلك فالشرفاء يقيمون أعراساً جماعية بمفردهم، والعرب كذلك، وقد أصبحت كل فئة 
ألخرى في األعراس جماعيا خوفا من بعض المواقف والتصرفات من الفئات المذكورة سابقا تتحفظ في مشاركة الفئة ا

أو الوقوع فيما ال يحمد عقباه، غير أنه قد يبدو هذا اإلنقسام من جهة أخرى في األعراس أمراً طبيعياً إلى حد ما، حيث 
والتقاليد وطقوس انه إضافة إلى التمايز الموجود في معظم شؤون الحياة، فهناك أيضا تمايز واختالف في بعض العادات 

 .اإلحتفال باألعراس بين الفئات اإلجتماعية المكونة لمجتمع القصر
 :تأخر سن الزواج

إن هذه الظاهرة حديثة الظهور في المجتمع القصوري ولم تكن موجودة من قبل، حيث أن األسرة وكما تقدم من 
ت األولى من البلوغ والتكفل بالنفقة عليهم، ويعيش قبل كانت تهم باإلسراع في تزويج أبنائها وبناتها بمجرد دخوله السنوا

الزوج وزوجته مع األبناء في داخل األسرة الكبيرة والعمل على التربية والنفقة بشكل جماعي،لكن وبعد تحول نمط 
روابط الحياة من التقليدية إلى العصرية األمر الذي أدى إلى تفكك بنية األسرة بتحولها من مركبة إلى نووية واختفاء ال

القرابية المبنية على الدم والنمو الفكري لدى الفرد القصوري وتحول نمط المعيشة من الناحية اإلقتصادية، أصبح 
المجتمع القصوري يعرف تأخر في سن الزواج عند الفئة من الشباب من كال الجنسين، ولو اكتفينا فقط بفئة بحثنا 

اآلتي والذي يبين ) 37(سنة ومن خالل الجدول رقم  40-20ارهم مابين المتكونة غالبيتها من الشباب الذين تتراوح أعم
-16(نسبة المتزوجين حسب الفئات العمرية التي قمنا بتحديدها، فإنه يظهر لنا أن األغلبية من الفئتين العمريتين األولى 

 25مكنه أن يتجاوز سن هم من العزاب عكس ما كان متعارف عليه في القديم فإن الشاب ال ي) 35-25(والثانية ) 25
سنة على األكثر وهو من دون زواج، وهو أمر كان يعاب عليه الشاب، وحتى إن كانت إمكانياته محدودة فإن األفراد 

 .من أقاربه أو أصدقائه أو حتى أفراد آخرين يتسابقون من أجل مساعدته على الزواج وإخراجه من مرحلة العزوبية

  :نتائج الدراسة
تحضر في المجتمع القصوري دراسة أنثروبولوجية كون أن هذا المجتمع ال يزال من إستهدف البحث ال

المجتمعات المحافظة على الكثير من عاداتها وتقاليدها، فحاولنا أن نقترح تحليال موضوعيا ألهم اإلنعكاسات المترتبة 
خروج من القصر وذلك بالوقوف على هذا المجتمع من جراء عملية التحضر ونوع العالقات اإلجتماعية، بعد حركة ال

  .على حياته اليومية
ينكب بحثنا على الفرد داخل فضاء القصر الداخلي والخارجي في إطار عالقاته اإلجتماعية في المحيطين أو 

أن أفراده هم سكان أصليين للمنطقة ولهم  ىالنمطين التقليدي والعصري، فنحن أمام مجتمع متميز وعلينا النظر إليه عل
  .م الخاصة وأسلوبهم الموحد في الحياة وفي التصرفات واألنماط واإللتزامات إلى غير ذلكثقافته

وخالل محاولتنا لتشخيص تلك العالقات كان التمييز بين وضعيتين األولى تتمثل في العادات والتقاليد التي يتمسك 
مثل في التغيير الذي يطرأ على سلوكيات بها الفرد والتي تحصل عليها بواسطة عوامل مكتسبة، أما الوضعية الثانية تت

  .الفرد وتصرفاته من خالل الحركية في المجال والتي تقوده إلى تنظيم جديد لتصوراته
إذن فالمحيط يفرض نفسه ويساهم في تكوين أنماط معينة من التصورات كشكل من أشكال التكيف وعندما تتكون 

ط والفضاء المعاش، فالفرد هو الذي يصنع فضائه الذي يتناسب مع تلك التصورات تصبح تساهم بدورها في تغيير المحي
  .تصوراته واحتياجاته الخاصة كما يحاول من جهة أخرى أن يتكيف هو نفسه مع فضاءه الجديد

وعلى هذا األساس كانت أهم النتائج التي توصلنا إليها هي، أن المجتمع القصوري بالفعل بدأ يعرف دينامية 
يزيقي واإلجتماعي خالل السنوات األخيرة، إال أنه يحتفظ بعالقاته التقليدية، لكن هذا ال يمنعنا من كبيرة في شكله الف
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القول أنه ال توجد تغيرات على مستوى العالقات اإلجتماعية التقليدية، وإنما  نقول أن هناك تغييرات بوتيرة ضعيفة 
  .نظيراتها في مدن الشمال مثالوبحدة أقل من تلك التي عرفتها شبكة العالقات اإلجتماعية ل

كما توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى العوامل التي أدت إلى نشأة القصور وتطورها واألسباب التي أدت إلى 
تأخر حدوث التحضر بها، إلى جانب أهم العوامل التي أدت إلى إنفتاح القصر ونموه وتحول شبكة العالقات من تقليدية 

  .هذه المجتمعات ذات الخصوصية العمرانية واإلجتماعية إلى عصرية، وأهم ما يميز
ومن خالل تحليلنا للمجتمع القصوري بشكل عام، والدراسة الميدانية بشكل خاص إستنتجنا أنه برزت أنواع 

وهذا كنتيجة لتلك التحوالت والتغيرات التي ... جديدة من العالقات والروابط اإلجتماعية بشأن الشباب واألسر والزواج
مس المجتمع القصوري، وكل المخلفات واآلثار التي يشهدها المجتمع، من جراء عملية التحضر وكذا التجديد الجيلي ت

، وكل تلك التطورات التي مست مستوى )اإلجتماعي(والبنائي ) العمراني(الذي تعرفه باإلضافة إلى التطور الهيكلي 
ك بحب التميز والتمايز الذي يبدونه، والذي قد يرجع إلى عملية التصورات والتمثالت الشبانية وإدراكاتهم، ويتجلى ذل

جزائري ككل، لكن وبالرغم من التحضر أو الحضرية التي ال زالت تشق طريقها في المجتمع القصوري أو باألحرى ال
مع تلك  نجد بأن الشاب الحضري المتطلع أو الحديث، ال يبدي رغبة وال إرادة حقيقية في اإلنفصال أو القطيعةهذا 

األنماط التقليدية في السلوكات، والتصورات والردود الفعلية التقليدية، رغم انغماسه، ومعايشته للثقافة الحديثة، فهذا 
الشاب يظهر على أنه يسجل حضوره في إطار مسعى إمتدادي، مستفيداً ومستلهماً مسعاه من جيل المؤطرين، وذلك 

ليدي، ومحاولة إعادة إنتاجه والتفاوض بشأنه ولو بأشكال جديدة، كل هذا بحثاً بالحفاظ على النمط التصوري المحلي التق
 .عن بدائل يجدها في انتهاجه إلستراتيجيات تمكنه من اإلندماج الثقافي

 أصبح أنكما توصلنا من خالل دراستنا هاته إلى أن نمط الحياة الحضرية انتشر في القصور بشكل واسع بعد 
النفتاح على مستوى سكان وتوسع فضائها العمراني وانفتاحها على العالم الخارجي والتأثر بهذا ايشمل نسبة كبيرة من ال

  .والمجاالت األصعدةجميع 
كما كشفت الدراسة عن المسار الذي يتخذه التحضر في أطراف القصر وسرعته وأنماطه، وعوامله ومصادره 

  .ل مجتمع القصر في بنائه وعالقاته اإلجتماعيةمما أدى إلى ديناميكية إجتماعية أدت إلى تغيير سريع شم
ومن بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن التحضر في القصر أحدث عدة تغيرات أثرت في حجم 
األسرة وطبيعة العالقات بين األفراد واألسر، وبالفعل لقد حدث هذا التغيير بسرعة فائقة بتسارع وتيرة التحضر في 

  .من العقدين األخيرين فقط القصر بداية
ومنه فقد حان الوقت لنسأل أنفسنا من جديد في شكل تساؤالت أخرى ستفتح بدون شك لنا أو لغيرنا من الباحثين 
الطريق لمواصلة البحث والتقصي أكثر حول واقع المجتمع القصوري، ونفض الغبار على الجوانب الغامضة فيه وتتبع 

  .المجتمع بالدراسة العلمية، حتى يتسنى لنا فهم المجتمع الجزائري ومحيطه كل التغييرات التي يعرفها هذا
وعلينا جميعا تكثيف الدراسات األنثروبولوجية والسوسيولوجية المعمقة والهادفة حول مثل هاته المواضيع الهامة 

لوا تماما عن القصر وكيف ستكون عالقاته اإلجتماعية إذا انفصتدفعنا إلى الحديث عن التطورات  أو غيرها، التي
وانتقلوا إلى الفضاء العصري، ليس فقط المجتمع القصوري وإنما أي مجتمع آخر يشاركه نفس الخصوصية اإلجتماعية، 
وحتى نصل إلى هدفنا علينا كباحثين من أبناء هذا المجتمع أن ندرس ماضي أو تاريخ مجتمعنا، ونحلل حاضره حتى 

 .مستقبال نستطيع التعرف أو التنبؤ بما سيحدث
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  الممارسات الدينية ودورها بناء الروابط االجتماعية
  مدينة االغواط في  ضريح مجال العمراني للال

  
  شتاتحة أم الخير
  )الجزائر (جامعة األغواط 

 
Résumé:  

   Il ne fait aucun doute que les transformations sociales qui ont eu lieu et est toujours en cours 
dans les villes du désert a apporté de nouveaux changements au niveau des structures et de l'économie 
et les divers domaines de la vie, mais ce qui a attiré nos pratiques religieuses attention de 
télécommunications qui ont lieu dans la zone urbaine de tombes dans les villes du désert, qui, comme 
l'a confirmé par notre étude sur le terrain par un groupe de les résultats que nous allons plus 
particulièrement dans les points suivants, que les pratiques religieuses pratiquées par ses acteurs, en 
particulier pendant les saisons annuelles tenues dans la zone urbaine des sanctuaires - modèle de la 
ville de Laghouat _ créerait de nouveaux liens sociaux que cela va maintenir des liens sociaux.  

Mots clés: pratiques religieuses, l'intégration, les liens sociaux, la ville, des espaces, des sanctuaires. 

 ملخص
ال شك أن التحوالت االجتماعية التي شهدتها والزالت تشهدها المدن الصحراوية حملت معها تغييرات جديدة على مستوى 

واقتصادها وشتى مجاالت الحياة فيها،  ولعلى ما لفت انتباهنا تلكم الممارسات الدينية التي تقام في المجال العمراني بنياتها 
لألضرحة في المدن الصحراوية، والتي كما  أكدته دراستنا الميدانية من خالل مجموعة من النتائج التي سنعرض أبرزهـــا   

ارسات الدينية التي تمارس من قبل فاعليها خصوصا أثناء المواسم السنوية التي تقام في المجال في النقاط الموالية، مفادها أن المم
من شأنها أن تخلق روابط اجتماعية جديدة كما من شأنها أن تحافظ على الروابط  -مدينة األغواط نموذجا  -العمراني لألضرحة 
  .االجتماعية الموجودة

 .روابط اجتماعية  ، المدينة ، فضاءات ، األضرحة  ،االندماج  ، نية الممارسات الدي: الكلمات المفتاحية

تشهدها المدن الصحراوية حملت معها تغييرات جديـدة  شهدتها والزالت ال شك أن التحوالت االجتماعية التي   :تمهيد 
الممارسات الدينية التي تقام فـي   متلكما لفت انتباهنا  ولعل  ،وشتى مجاالت الحياة فيهااقتصادها بنياتها و على مستوى

أن شـأنها  كما من تخلق روابط اجتماعية جديدة  أنمن شأنها في المدن الصحراوية، والتي  حةضرالمجال العمراني لأل
  .الموجودةاالجتماعية الروابط  تحافظ على

 إلـى مـن خاللهـا   توصـلنا  ، والتي جازمازالت في طور االن اتدراسو سابقةالميدانية ال دراستنا أكدتههذا ما 
 خصوصـا  أن الممارسات الدينية التي تمارس من قبل فاعليها ، مفادهافي النقاط المواليةالنتائج سنعرضها مجموعة من 

جـدد  ت أن امن شأنه _ مدينة االغواط نموذجا - ألضرحةقام كل سنة في المجال العمراني لتي ة التسم السنوياأثناء المو
     . جديدة اجتماعية خلق روابطتموجودة او ال االجتماعية الروابط

بقدر ما صار علم االجتماع علما للمكان االجتماعي فـي  ف دائرة التحليل السوسيولوجي، إلى إدخاله أردناهذا ما 
مسارات تطوره وتغيره وتحضره صارت األديان من أهداف البحث السوسـيولوجي، خصوصـا فـي الجماعـات أو     

  . الديني فوق الدنيوي، وتمنع درس المقدس ليبقى غامضا، مبهما، حكرا  على من يمارسونهالمجتمعات التي تجعل 
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فالدين ظاهرة سوسيولوجية ذات توظيفات شتى على أصعدة اإليديولوجيات السياسـية واالقتصـادية ، وعلـى    
يضع الدين كإيديولوجيات في مواجهة إيديولوجيات أخرى ، فـالمطلوب   أنيدرس هذه التوظيفات بذاتها، ال  أنالباحث 

علميا هو درس ما يحدث في المجتمع ، وتحديد نسبة الحدث الديني وقوته ، وتبيان أثره وتأثيره ، وخصوصـا تـأثره   
 .بالمجتمع الذي يعتنقه 

اعتقاد ديني يفسـر   أوفكل مبدأ  ،تماعيالتأويل لمعنى النظام االج أومنظار التفسير  األديانقد قلب علم اجتماع ف
الظواهر االجتماعية التي ندرسها نجد تفسـيرها فـي مبادئهـا االجتماعيـة، ال      أن أيالوقائع المجتمعية،  أوبالحوادث 

وهذا ما يؤسس لمنطق السببية االجتماعية ، حيث توضع الظاهرة الدينية في مرجعها االجتماعي ، . خارجها، وال فوقها
  1. ، ال بسواهفتعرف به

فهل هناك قوانين عامة تسير عليها الجماعات في تطور ممارساتها الدينية ؟ وما هي هذه األسباب وهل  تـؤدي  
 النتائج نفسها؟ إلى

عـن وجـود تلكـم     المسـئول موجودة في غنى عنه ؟ من  أنها أمهل تلكم الممارسات هي من صنع  المجتمع 
  ذاتية متفردة ؟ أمالممارسات عبر مراحل تاريخية ؟ هل الظاهرة مجتمعية 

باعتبارها مـن    –مدينة االغواط نموذجا  – األضرحةبدراسة ميدانية سابقة في محيط ومجال  حاولنا القيامومنه 
ن دالالت سوسيولوجية  تعمل على ضمن األماكن التي تحدث في مجالها ممارسات دينية واجتماعية مختلفة بما تحمله م

  . وإعادة تشكيل الروابط االجتماعية في المدن الصحراوية   بناء

اين اسـتندنا علـى    ،من منهج للضرورة المنهجية  أكثرعلى  داستناالأملت علينا طبيعة الدراسة   :المنهجية المعتمدة 
فهم الحاضر بدراسة خلفيته التاريخيـة والـدور   :"يقوم علىباعتباره الظاهرة وديناميتها،  أحداثلتتبع المنهج التاريخي 

الذي لعبته األحداث في الماضي ويحاول إيجاد العالقة بين أحداث الماضي ووقائع الحاضر المشابهة لها وذلـك بهـدف   
 إذا كان التاريخ غير قابـل لإلعـادة فـالمنهج   ف  2".الوصول إلى تعميمات تفسر أحداث الماضي وتنطبق على الحاضر

التاريخي بإمكانه أن يسترد أحداث الماضي لدراستها ومحاولة إيجاد تفسير لها في الحاضر وللوقوف علـى قـوانين أو   
علم االجتماع سـيكون   أنتعلمنا  ايمهدورك إميلنتائج من شأنها أن تحكم سير هذه الظواهر مستقبال، فمن خالل كتابات 

  . لن يكون أوتاريخا 
التحليل  أساليبمن  أسلوب "يعد والذي مالحظته حول الظاهرة كما هي،  أمكنما لوصف  المنهج الوصفيوكذا 

فترات زمنية معلومة وذلك مـن   موضوع محدد من خالل فترة اوأو المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة، 
   3".اجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية

لتحليل محتوى المقابالت ومقارنتها وذلك من خالل كمنهج مكمل  منهج تحليل المحتوىعلى جانب االستناد  إلى
أين وقع اختيارنا على وحدة الجملة انطالقا من مدى تحقيقها لمتطلبات الدراسة في  اإلجاباتالتحليل الفئوي لمحتوى تلك 

 سـمعية بصـرية،   ة مكتوبة مسـموعة أو تقنية غير مباشرة تطبق على مادك" ، إطار الفروض البحثية وطبيعة البيانات
تتناوله والتي يعرض محتواها بشكل غير رقمي أنها تسمح بالقيـام بسـحب كمـي أو     جماعات أو تصدر عن أفراد أو

                                                
 . 21 -13ص  -ص،  2003، 1، دار الفرابي، بيروت، طنحو نظرية جديدة في علم االجتماع الدينييوسف شلحت،  - 1
  . 30ص ،2002، 3ط ،عمان، ، دار وائلواإلنسانية  االجتماعيةأساليب البحث العلمي في العلوم  ،فوزي غرايبية وآخرون -2
  .46، ص 1999، 2، ط األردن، دار وائل للنشر، منهجية البحث العلميمحمد عبيرات، محمد أبو نصار،  -3
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إلى عناصره األولية البسيطة، بمعنـى أنهـا    أو الخطاب المحلل، رد محتوى الشيء، أو الفكرة،"كما يعرف بأنه ". كيفي
 4".في خصائصهتخالف المركب المحلل 
الالزمـة   المالحظاتالتي تمد الباحث  األداةهي  التي تعد المالحظة بالمشاركةتكون كل من  أنومن ثم ارتأينا 

هامة الختيار المعلومات الحقلية الالزمة لتقييم الشواهد التي جمعت بالوسائل  أنهالتصميم االستمارات واالختبارات، كما 
الباحـث   أنمن مجرد التواجد والمراقبة السلبية لما عليه الناس، ذلك  أكثرفالدراسة الحقلية تتطلب . المتخصصة األخرى
النظـري مـن تسـاؤالت     اإلطارنهمل ما يمده   أنمالحظة، دون  أولالتحري عن كثير مما يظهر له في  إلىيحتاج 

  5".المرجعي اإلطارف عالقتها بهذا يكتش أنالباحث عندما يشاهد واقعة يحاول  أنوموضوعات بحيث 
بتسجيل ) في نفس الوقت(يطرحها المستجوب الذي يقوم  أسئلةوجيز :" التي تعرف بأنها االستمارة بالمقابلةوكذا 

مبحوث بشكل عشوائي مراعين في ذلك المرونة  100حيث قمنا باستجواب  6". المقدمة من طرف المستجوب اإلجابات
 أربعـة سؤال منها ما هو مفتوح واغلبها ما هو مغلـق ضـمن    55تضمنت هاته االستمارة بالمقابلة  أين، اإلمكانقدر 

فرضية من فرضـيات الدراسـة    األربعةمحاور رئيسية بعد محور البيانات الشخصية ، ليعكس كل محور من المحاور 
  . المقترحة حسب مؤشراتها ومن ثم متغيراتها

البنود التـي   تتكون المقابلة في أبسط صورها من مجموعة من األسئلة أو " والتي المقابلة المفتوحـة  جانب إلى
يقوم الباحث بإعدادها وطرحها على الشخص موضوع البحث وجها لوجه ويقوم الباحث بتسجيل اإلجابات عليها بنفسـه  

  7".وهذه البيانات تفيده في معالجة متغيرات دراسته واإلجابة على فرضيات بحثه
أسلوبا ارتأينا انه األنجع في تتبع محتواهـا كمـا هـو     أجريناهافي دراسة محتوى المقابالت التي دنا استن أيضا

، بحيث في هذا النوع من الدراسات يتم المزج بـين فرضـيات نظريـة    التحليل الفئويمتعارف عليه منهجيا أال وهو 
عمليـة التصـنيف   "وفرضيات ميدانية تتمحور حول الفرضيات المتعلقة بدراسة وتحليل محتوى المقابالت حيث تـرتبط 

التفـاق  ناءا على محددات يتم وصفها واب partingبمفهوم التجزئة  classification and categorizingوتحديد الفئات 
    8".ومن ثم فان فئات المحتوى هي عبارة عن أجزاء اصغر تجتمع فيها وحدة الصفات أو الخصائص .عليها مسبقا

كما اعتمدنا في تحليل المحتوى إلى محتوى المقابالت، وهو إجراء مفتوح على كل التأويالت إذ تم التركيز فيـه  
عتبر صعبا للغاية خصوصا عند التحليل حيـث يسـتوجب تتبـع    على ما يمكن استخراجه من دليل المقابالت، وهذا ما ي

وهذا مـا سـماه    .فالباحث في كل مرة يقوم باستكشاف أمور غير ظاهرة من التعبير المباشر الكلمات بصفة أكثر دقة،
Ghiglione وMathelon اإلجراء المفتوح إجراء استكشـافي ال   : "باإلجراء المفتوح في تحليل المحتوى حيث يعرفه

 9،..."مبريقي كدعامة وسند لتحليل النتائج المنبثقة من منهجية تحليل محتـوى واحـدة  أ ستند إلى إطار فئوي نظري أوي
  .وهذا ما قد يضفي الطابع المعقد المستند فقط إلى معطيات المقابالت وتحليلها من طرف الباحث

انطالقا من مدى تحقيقها لمتطلبات الدراسة في إطـار الفـروض البحثيـة     وحدة الجملةوقد وقع اختيارنا على 
فئـة  ) 111(أين تحصـلنا علـى   . وطبيعة البيانات إلى جانب ما تحققه من نتائج مرضية حول الموضوع محل الدراسة

                                                
 .  69ص  ، 2007، 1، مطبعة الفنون البيانية، الجلفة، ط منهجية البحث العلميحسان هشام،  - 4
  .105، ص2004، 1، طاإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، روبولوجيثنقراءات و تطبيقات في طرق البحث األعبد اهللا عبد الغني غانم، -5
، ص 2006بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سـعيد سـبعون، دار القصـبة، الجزائـر،     : تر –تدريبات عملية  – منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس،  -6

105 . 
  . 124مرجع سابق، ص، 1،2007ط، الجلفة، مكتبة األوراسية ، دارمنهجية كتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية محمد بوفاتح، محمد داودي، -7

  . 113. 112ص .ص، 1979، )ط.ب( ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،المحتوى في بحوث اإلعالمتحليل محمد عبد الحميد،  - 8
9 -  Ghiglione Rodolphe, Mathelon Benjamin, Les enquetes Sociologiques Théories et pratique, Librairie Armand Colin, Paris, 1978, p 
184.       
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سـابقا   إليهـا محتوى تلك المقابالت بغية تدعيم النتائج المتوصـل   إلىولكل منها عنوان وتكرار ونسبة، ومنه الوصول 
 .من مدى صحة ما افترضناه أكثروبالتالي التحقق 

ـ  أثناءات للمواسم المقامة هتسجيل بعض الفيديوبغية  :التصوير الفوتوغرافي جانب طبعا إلى  ةتلك الفترة ورغب
  .ها دالالت رمزية باالعتماد على وحدة قياس المسافة والزمن لتلك المقاطعئعطاإل هاافي تحليل محتو منا

ووفقا للمتغيرات األساسية للدراسة وتماشيا مع أهدافنا البحثية التي نسعى إلى تحقيقها ، ووفقا للنمـوذج الـذي    
مـع زوار   العينة العشـوائية العينة نمط  أنماطعلى نمطين من  للعينةرصدناه في الجانب النظري اعتمدنا في اختيارنا 

 ، دمي زاوية سيدي عطاء اهللا والقائمين على شـؤون الضـريح  مع مق العينة القصـدية ضريح سيدي عطاء اهللا، ونمط 
تفحص مشكلة مطروحة في عالم مـألوف، علـى   :" بورديو من انآخذين بعين االعتبار ما يراه على سبيل المثال بيار 

  10".المعرفة العلمية إلىشرط تحول عالقة ما من العرفية ...مألوفين أشخاص

ما نستنتجه من خالل جـزء مـن شـبكة المالحظـة     :  لمداخلة مع التحليل عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمحور ا
أن هناك نوع من العالقات الجديدة التي تحدث بين زوار الضريح كما هو مـدون  ) 01(المعروضة ضمن الجدول رقم 

ـ : " ... في الفقرة التالية  ن سـرعان مـا   الزوار كانوا في البداية يتفاعلون مع من حضروا معهم فقط من مرافقيهم، لك
يشتركون في نفـس  أو المرض أو يندمج غالبيتهم مع الزوار اآلخرين بعد التحاور معهم كونهم يعانون من نفس المشكل 

  ...". سبب الزيارة ولديهم نفس االعتقاد حول الضريح
أنه خالل الموسم السنوي للضريح تحدث نوع )  02(كذلك كما هو مدون ضمن الجدول رقم  إليههذا ما توصلنا 

المستجوبين كان ضئيل تماشيا مع العينة المتعبة ، تلك  األفرادمن الروابط االجتماعية الجديدة وان قلت النسبة كون عدد 
عمليـة   [جانـب   إلـى ، %5,40بنسبة  ]جانب المصاهرة إلىوالمجموعات  األفرادالتعارف بين [الروابط المتمثلة في 

 بنسـبة   ]االستثنائية  واألسواقالصفقات التجارية  إبرام[ ، وكذا %5,40 بنسبة ...] واألفرادما فسد بين القبائل  صالحإ
خالل تلك الممارسات الدينية التي تقام في فضاء ومحيط الضريح يحدث فعال روابط اجتماعيـة   إنمما يبين .  2,70%

  .جديدة داخل المدن الصحراوية 
ولكل فئة طبعا داللتها التي تثب بدورها تجديد وبنـاءا   )03(كما يوضحه الجدول رقم  األخرىجانب الفئات  إلى

تجتمـع  [ ،  ...]واألفراديحلون المشاكل العالقة بين العروش والعائالت [: روابط اجتماعية جديدة ونقصد الفئات التالية 
 األفـراد التعـارف بـين   ] [ناك مصالحات بـين المتخاصـمين   تكون ه[ ،  ...]فيه كل الناس من جميع واليات الوطن

الغالبية من [وبالتالي خلق طبقات اجتماعية ،  ...]يتنافس الفرسان أينالفنطازيا  [،  ]جانب المصاهرة  إلىوالمجموعات 
كان قـديما يحضـرها أوالد   [،  ..].األراضيالنزاع على حل [للقبائل   ،  أحياء ...]مكانةسكان منطقة البيض من قبيلة 

ما فسد بين القبائـل   إصالحعملية [ومريديه ،  أحفادهتقوية صلة الدم التي تربط  أي ...] أحبابهالولي أو قبيلة الولي مع 
االهتمـام   ...]تقام بعد موسم الحصاد الستقبال الموسم الجديـد [،  ...]ذات البين مجمال إصالح...الديات[، ...] واألفراد

  قتصادي بالجانب ا
 أنمن يتوجهون للزيارة بحثا عـن االنـدماج بعـد     الضريحهناك من زوار أن  إليهاالنتائج التي توصلنا  أثبتت كذلك -

موزعـة  % 42,10فضاء الضريح وذلك بنسـبة   أو إطارخارج  إليهابنقص االندماج نحو الجماعة التي ينتمون  اشعرو
لجماعة الحي كما هـو  % 26,31في كل فئة،و بنسبة  05,26%على كل من جماعة العمل، الجمعيات، الدراسة بنسبة 

الزيارة وفـي   أثناءالذين يلتقي بهم  األفرادمما قد يدفع ذلك الفرد للبحث عن االندماج مع ، )04(رقم مدون في الجدول 
                                                
10 - P. Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique – suivie de trois études d'ethnologie kabyle- Genève, paris, 1972, p 156   
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 هذا ما قـد خارج هذا الفضاء،  إليهاالتي ينتمي  األخرىالجماعات  إلىمحيط ضريح الولي، كونه شعر بنقص االندماج 
حيث : "أكده فيريه من أن قوى حقيقية تبرز من هذه الطقوس، التي تدفع الفرد نحو الجماعة ومن هنا وظيفتها االجتماعية

شدد على الوظيفة االجتماعيـة  ايم الذي هولكنه هنا يختلف مع دورك" أن األعياد الدينية فيها تشد من وحدة وقوة الجماعة
ايم على أن الرباط االجتماعي يمتزج بالرباط الديني ألن المجتمـع  هال يوافق دورك) أي فيريه(لألسطورة والطقس فهو 

فالروابط العاطفية والروحية تضاف فقط إلى هذا الرباط البـدائي  "اإلنساني يتواطأ برأي فيريه في بداية األمر بالحاجات 
  .11"ودورها هو التعبير عن الروابط الموضوعية المعقودة في الوجود وتقويته. ضعا لها دون أن يدرك ذلكالذي يبقى خا
هذه النسبة ال  أنفقط ، كون % 42,10بعين االعتبار طبعا أن النسبة التي نتحدث عنها ال تمثل سوى  األخذمع 

  . تمثل حتى نصف مجتمع البحث المدروس
والمقـدرة   )05(رقـم  كـذلك أن النسـبة المدونـة فـي الجـدول       دراسـتنا   هبينت ومما يعزز ما ذكرناه سابقا ما -

يشعرون باالندماج مـع جماعـة    أنهمتؤكد مرة من مجموع زوار ضريح سيدي عطاء اهللا 70 بتكرار  73,68%بحوالي
 أنهـم  إالال،  أمواء كان  لديهم رغبة فـي ذلـك   توجههم لزيارة الضريح س أثناءبمن يلتقون بهم من زوار  أيالزيارة، 

الحلـول   أو إيجـاد يشعرون بذلك االندماج الذي قد يعود لكونهم تجمعهم وجهة واحدة سواء تعلقت بالبحث عن الشـفاء  
اجتماعية مما يعانون، وبالتالي فبمجرد التحاور مع بعضهم الـبعض حـول سـبب الوجهـة     أو لمشاكل قد تكون نفسية 

راء والخبرات خاصة تلك المتعلقة بالزيارات السابقة لهم، في شكل تعارف حول سـبب الزيـارة، يـروون    وبتبادل اآل
هم يقيمون بذلك غير ذلك  أونفسية  أويعرفونهم كانوا يعانون من مشاكل مختلفة صحية كانت  أناس أوقصص ألقربائهم 

  .عالقات وروابط اجتماعية جديدة 
نجده في تحليالت مانهايم من أن انتماء الفرد إلى مجموعة اجتماعية محددة يؤدي إلـى تحديـد تفكيـره     هذا ما

فالفرد ال يمكن أن ينفصل عن المجموعة التي يفكـر ويتصـرف   . بصورة قدرية مسبقة من خالل وضع هذه المجموعة
لمانهايم وببساطة برهان علـى أن المجموعـة   مرتبط ارتباطا وثيقا بوعيها، والوعي الفردي هو بالنسبة  وتفكيربداخلها 

تعي وضعها االجتماعي وعيا مباشرا هنا يبدو بوضوح كم هو متناقض مفهوم مانهايم حـول االرتبـاط بـين الوجـود     
  12.االجتماعي والوعي

فئة  أن هناك نسبة كبيرة ممن يحضرون الموسم السنوي للضريح منخالل دراستنا البحثية   استنتجتاهوهذا كذلك ما  -
تلك الفئة والتي مهما كان سبب تواجـدها   ) 06( كما هو مدون في الجدول رقم   84,21%صغار السن والمقدرة بـ  

تعيد نمط الروابط بشكل آخـر   أننها بنية جديدة من شأوممارسات  توسلوكيا أفكارة وبقوة حاملة معها دموجو أنها إال 
يقيمون تلك االحتفاالت الن الولي كان يقيمها كما هو مقدر ضمن الجدول  أنهمجانب  إلىفي المجال العمراني للضريح  

وبالتالي هم يجددون من خالل تلكم الممارسات الدينية رابط الدم او صـلة القرابـة التـي      73,68%بنسبة   )07(رقم 
  .تصلهم بالولي 
 شبكة المالحظةجزء من عرض ي : 01الجدول رقم 

  تسجيل محتوى المالحظات  رضهاغ وعهان  مكان المالحظة
  
ضريح سيدي 

  عطاء اهللا

  
  

  مقصودة

 دراسة
 ميدانية

  

الزوار كانوا في البداية يتفاعلون مع من حضروا معهم  أن أيضامما الحظناه  :تفاعالت الزوار -
فقط من مرافقيهم، لكن سرعان ما يندمج غالبيتهم مع الزوار اآلخرين بعد التحاور معهم كونهم 

يشتركون في نفس سبب الزيارة ولديهم نفس االعتقاد حول آو المرض أو يعانون من نفس المشكل 
وبالتالي . الحديث بينهم مما يعزز وجهة نظرهم هذه فأطراالضريح وهذا طبعا من خالل تبادل 

  .الضريح يشكل كذلك مكان التقاء وتكوين صداقات جديدة بين الزوار أنالحظنا 
                                                

 . 129. 128ص .، ص 1998، 1ط ،، بيروتاألدبيةدار الكنوز  .العلم ،االيدولوجيا، الدين، األسطورة- إلى الوعي التاريخي األبديمن العود شمس الدين الكيالني،  -11
 .12ص  ،مرجع سابق ك أوليدوف، .أ 12
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  )وعدة سيدي عطاء اهللا(يوضح الفئات المحورية المتعلقة بالموسم السنوي للضريح : 2الجدول رقم 
  

  النسبة  التكرار  عنوان الفئة  رقم الفئة 
 %13,51  5  ...]كل سنة الخريف من أوائلتقام  [ 1
  %5,40  2  ...] وأحبابه أوالدهيجتمع فيها [  2
 %2,70  1  ...]حفل[  3
 %5,40  2  ...]في السابق يقام بنية خالصة[  4
 %5,40  2  ...]تجتمع فيه كل الناس من جميع واليات الوطن[  5
 %27,02  10  ...]رمز للفروسية والمقاومة[  6
 %2,70  1  ...]األصيلفيه نوع من التراث العربي [  7
 %5,40  5  ..]عنه اإلطعامتجديد الوالء الروحي لهذا الولي بواسطة  [  8
 %5,40  2  ]جانب المصاهرة إلىوالمجموعات  األفرادالتعارف بين [  9
 %5,40  2  ...]الفلكلور الشعبي [  10
 %5,40  2  ...] واألفرادما فسد بين القبائل  إصالحعملية [  11
 %2,70  1  ]حلقات للذكر ولقراءة القرآن كل ليلة قرب الضريح[  12
 %2,70  1  ...]الشعر الشعبي[  13
 %2,70  1  ]االستثنائية  واألسواقالصفقات التجارية  إبرام[   14

  %100  37  المجمــــــــــوع

متمثلة في فئة الموسـم   %27,02أعلى نسبة  أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول : 02 التحليل اإلحصائي للجدول رقم -
والمتكـررة  ] كل سنة الخريف من أوائلتقام [الوعدة  أنمرات، مقارنة بفئة 10بتكرار] رمز للفروسية والمقاومة[السنوي

في السـابق يقـام   [، فئة ] وأحبابه أوالدهيجتمع فيها [مرتين في كل من فئة انه  %5,40مرات، مقابل تكرار لنسبة  05
تجديد الوالء الروحـي لهـذا الـولي بواسـطة     [، فئة ]تجتمع فيه كل الناس من جميع واليات الوطن[، فئة ]بنية خالصة

 إصالحعملية [، فئة ]الفلكلور الشعبي[، فئة ]جانب المصاهرة إلىوالمجموعات  األفرادالتعارف بين [، فئة ] عنه اإلطعام
فيه نوع مـن التـراث   [، فئة ]حفل[مرة واحدة في كل من فئة الوعدة  إلى، لتتضاءل النسبة ]واألفراد ما فسد بين القبائل

 إبـرام  [، فئـة  ]الشعر الشـعبي [، فئة ]حلقات للذكر ولقراءة القرآن كل ليلة قرب ضريح الشيخ[، فئة ]األصيلالعربي 
  . %2,70بنسبة ] االستثنائية واألسواقالصفقات التجارية 

مسـتجوبينا   إجاباتوبناءا على  أعاله للجدول اإلحصائيةمن خالل القراءة : 02التحليل السوسيولوجي للجدول رقم  -
الموسم السنوي للضريح او ما يعـرف بوعـدة سـيدي     أن إلىضمن دليل المقابلة المدرج في مالحق الدراسة نتوصل 

، ففيه من االنعكاسات المعنوية والنفسية ما يترك من صـدى  الكافي لدعم استمرارية الوعي بالزيارة  األثرعطاء اهللا له 
لذكراه كمـا هـو    إحياءتجديد الوالء الروحي للولي الصالح  كل سنة   إلىفي مستوى وعي الزوار وذلك ما قد يدفعهم 

عه داخـل  جانب الفضاء العالئقي الذي يصـن  إلى، ]عنه اإلطعامتجديد الوالء الروحي لهذا الولي بواسطة [مدون في فئة 
جانـب   إلـى والمجموعـات   األفـراد التعارف بـين  [في فئتي  إليهبين زواره  كما هو متوصل  األضرحةوفي محيط 
خـالل طبعـا تلـك     نحو وعي الجماعات مـن  األفراد، مما يدمج وعي ] وأحبابه أوالدهيجتمع فيها [وفئة ]  المصاهرة

 الخريف مـن  أوائلتقام [موسمه السنوي المقام في كل خريف من كل سنة  أيامبشكل جماعي طيلة  ةالممارسات المؤدا
  .التي تطبعه  اإلصالحية األهدافجانب  إلى]  كل سنة
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  يمثل الجدول الرئيسي للفئات:  03جدول رقم ال

  :االندماج نحوهانقص يوضح العالقة بين الجماعات التي ينتمي الزوار اليها وشعورهم ب :  04الجدول رقم 
  

  المجموع  اخرى  المسجد  الدراسة  جمعيات  العمل  الحي  ج. إ
  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  إ. ن 

 40  %42,10 0  %0 0 %0 05  %05,26 5  %05,26 5  %05,26 5  %26,31  عم

 55  %57,89 5  %05,26 5  %05,26 05  %05,26 0  %0 5  %05,26 5 36,84%  ال

وع
جم

م
  

63,15%  0 
%10,52  10 %05,26  5 %10,52  10 %05,26  5 %05,26  5  % 100  95 

  النسبة  التكـرار  ــاتــــــالفئـــ  رقم الفئة

08  

  ...]الخريف أوائلتقام [ 
  ...]وأحبابه أوالدهيجتمع فيها [
  ...]يطعمون الطعام ويتزاورون[
  ...]واألفراديحلون المشاكل العالقة بين العروش والعائالت [
  ...]حفل [
  ...]في السابق يقام بنية خالصة[
  ...]تجتمع فيه كل الناس من جميع واليات الوطن[
  ...]رمز للفروسية والمقاومة[
  ...] األصيلفيه نوع من التراث العربي [
  ...]الفروسية ...] [حفل الفروسية ...][للفروسية ملتقى [
  ...]الطعام إطعام...] [الطعام  إطعام...][الطعام  إطعام[
  ...]التعارف [
  ...]الفلكلور الشعبي [ 
  ..].يختلف طابعها كثيرا عن السابق [. 
  ...] أحبابهكان قديما يحضرها أوالد الولي أو قبيلة الولي مع [
  ...]يلتقون كل سنة[ 
  ...]عنه اإلطعامتجديد الوالء الروحي لهذا الولي بواسطة [
  ...] واألفرادما فسد بين القبائل  إصالحعملية [
  ..].األراضيالنزاع على حل [
  ...]ذات البين مجمال إصالح...الديات[
  ...]تقام بعد موسم الحصاد الستقبال الموسم الجديد[
  ...]ةماكنالغالبية من سكان منطقة البيض من قبيلة [
  ...]خيالة تاجموت وكذا خيالة منطقة آفلو[

  ...]تكون كل خريف من كل سنة [...
  ...]ذكراه إحياء[ ...

  ]حلقات للذكر ولقراءة القرآن كل ليلة قرب ضريح الشيخ [ 
  ...]الشعر الشعبي[
  ...]تأتي فرق فلكلورية[ 
  ...]يتنافس الفرسان أينالفنطازيا [
  ] وإيواء إطعاممن ...الوالئم [
  ]جانب المصاهرة  إلىوالمجموعات  األفرادالتعارف بين [
  ]االستثنائية  واألسواقالصفقات التجارية  إبرام[ 
  ]تكون هناك مصالحات بين المتخاصمين [ 

37  33,33%  
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مـن  مـرة   35بتكرار  %36,84من خالل معطيات الجدول يتضح لنا أن نسبة  :04 التحليل اإلحصائي للجدول رقم -
 25منهم بتكرار %26,31يشعرون بنقص االندماج نحو هاته الجماعة مقابل  وال جماعة الحي إلىالزوار الذين ينتمون 

مرات كنسبة أقل والموزعة علـى   5بتكرار 05,26% إلىيشعرون بنقص االندماج نحوها، في حين تتكرر النسبة ممن 
  .جماعة أخرى أووالمتمثلة في كل من فئة جماعة العمل، الجمعيات، الدراسة، المسجد، . جميع الفئات المتبقية

جماعة العمل يشعرون بنقص االنـدماج   إلىمرات من الزوار الذين ينتمون  05بتكرار 05,26%حيث ان نسبة 
يشعرون بنقص االندماج لهاته الجماعة، كذلك نالحـظ  مرات ممن ال  05منهم بتكرار  05,26%لهاته الجماعة مقابل 

الجمعيات يشعرون بـنقص االنـدماج لهاتـه     إلىمرات من الزوار الذين ينتمون  05والمتكررة 05,26%تكرار نسبة 
نـب تكـرار النسـبة    جا إلـى . منهم ممن ال يشعرون بنقص االندماج لهاته الجمعيـات % 0إلىالجماعة، لتنعدم النسبة 

يشعرون بنقص االنـدماج لهاتـه الجماعـة مقابـل     والذين جماعة الدراسة  إلىفي فئة الزوار الذين ينتمون  %05,26
يشعرون بنقص االندماج لجماعة الدراسة ، وفي المقابل تتكرر كذلك النسـبة  مرات ممن ال  05منهم بتكرار  %05,26

يشعرون بـنقص االنـدماج لهاتـه     الوجماعة المسجد  إلىمرات من الزوار الذين ينتمون  05بتكرار  05,26%  إلى
 05بتكرار05,26%منهم ممن يشعرون بنقص االندماج لهاته الجماعة، كذلك تتكرر نسبة %0 إلىالجماعة لتنعدم النسبة 

يشعرون بنقص االندماج لهاته الجماعة مقابـل انعـدام النسـبة     وال أخرىجماعات  إلىمرات من الزوار الذين ينتمون 
 .منهم ممن يشعرون بنقص االندماج لهاته الجماعة0%إلى
 أن إحصـائيا وبعد قراءتـه   أعالهمن خالل الجدول  إليهما يمكن التوصل : 04التحليل السوسيولوجي للجدول رقم  -

منهم من يشعرون بنقص االنـدماج  %63,15لحي وذلك بنسبة جماعة ا إلىغالبية زوار ضريح سيدي عطاء اهللا ينتمون 
، لتتوزع بـاقي  %36,84ومنهم من ال يشعرون بنقص االندماج نحوها وذلك بنسبة % 26,31نحو هاته الجماعة بنسبة 

  .جماعات مختلفة ويشعرون بنقص االندماج نحوها من عدمه  إلىممن ينتمون  05,26% إلىالنسب بشكل متساوي 
هناك من زوار ضريح سيدي عطاء اهللا من يتوجـه   أنالسابقة  اإلحصائيةما نستشفه من خالل عرض القراءات 

او فضـاء الضـريح    إطارخارج  إليهاشعر بنقص االندماج نحو الجماعة التي ينتمي  أنلزيارته بحثا عن االندماج بعد 
في كـل فئـة، دون ان    05,26%لدراسة بنسبة موزعة على كل من جماعة العمل، الجمعيات، ا% 42,10وذلك بنسبة 

  .أعالهكما اشرنا سابقا وكما هو مدون في الجدول % 26,31نهمل حساب نسبة جماعة الحي والمقدرة بـ 
الزيارة وفي محيط ضـريح الـولي،    أثناءالذين يلتقي بهم  األفرادمما قد يدفع ذلك الفرد للبحث عن االندماج مع 

خارج هذا الفضاء، وهذا ما قد يجـده مـن خـالل     إليهاالتي ينتمي  األخرىالجماعات  ىإلكونه شعر بنقص االندماج 
اشتراكهم معه في مثـل   أينوممارساتهم الطقسية وربما معاناتهم من نفس المشاكل التي يعاني منها،  ألفعالهممشاركته 

ما يصنعه ذلك الفضـاء العالئقـي بـين     إنوبالتالي يندمج نحوهم، مما يدفعنا للقول  إليهميشعره انه ينتمي  األفعالتلكم 
 .يدمج وعي الفرد نحو وعي الجماعة بحثا عن الشعور باالندماج أنالزوار من شأنه 
كما رأينا سابقا من أن قوى حقيقية تبرز من هذه الطقوس، التي تدفع الفرد نحو الجماعـة  فيريه أكده  هذا ما قد

 مدوركهايولكنه هنا يختلف مع " حيث أن األعياد الدينية فيها تشد من وحدة وقوة الجماعة: "هنا وظيفتها االجتماعية ومن
على أن الرباط االجتمـاعي   مدوركهايال يوافق ) أي فيريه(الذي شدد على الوظيفة االجتماعية لألسطورة والطقس فهو 

فالروابط العاطفية والروحيـة  "تواطأ برأي فيريه في بداية األمر بالحاجات يمتزج بالرباط الديني ألن المجتمع اإلنساني ي
ودورهـا هـو التعبيـر عـن الـروابط      . تضاف فقط إلى هذا الرباط البدائي الذي يبقى خاضعا لها دون أن يدرك ذلك

  .13"الموضوعية المعقودة في الوجود وتقويته
                                                

  . 129. 128ص .، صمرجع سابق ،شمس الدين الكيالني -13
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  :الزيارة وشعورهم باالندماج مع جماعة الزيارة من عدمهيوضح العالقة بين رغبة الزوار في  :05الجدول رقم 
 التحليل   -

 

 

 

مرة 40بتكرار  42,10 %نالحظ كأعلى نسبة والمقدرة ب أعالهمن خالل الجدول المدون : 05اإلحصائي للجدول رقم 
 31,57 %تتمثل في فئة الزوار الذين ليس لديهم رغبة في الزيارة ويشعرون باالندماج مع جماعة الزيارة مقابل نسبة

مرة من الزوار الذين لديهم رغبة في الزيارة ويشعرون باالندماج مع جماعة الزيارة في حين تصل  30من بتكرار
يشعرون باالندماج مع جماعة  من الزوار الذين ليس لديهم رغبة في الزيارة وال 30بتكرار  15,78% إلىالنسبة 

بة في الزيارة وال يشعرون باالندماج مع مرات من الزوار الذين لديهم رغ 10والمتكررة   10,52%الزيارة مقابل نسبة
  .جماعة الزيارة

للجدول، وكما تبينه النسبة المدونة في الجـدول   اإلحصائيةمن خالل القراءة : 05التحليل السوسيولوجي للجدول رقم -
ج مرة من مجموع زوار ضريح سيدي عطاء اهللا الذين يشـعرون باالنـدما  70 بتكرار  73,68%والمقدرة بحوالي أعاله

 إالال،  أمتوجههم لزيارة الضريح سواء من لديهم رغبة فـي ذلـك    أثناءبمن يلتقون من الزوار  أيمع جماعة الزيارة، 
الحلول  إيجاد أويشعرون بذلك االندماج الذي قد يعود لكونهم تجمعهم وجهة واحدة سواء تعلقت بالبحث عن الشفاء  أنهم

بقصدهم الولي بالزيارة سوف يشعرون بالراحة والشفاء  أنهميرون  أيناجتماعية مما يعانون، أو لمشاكل قد تكون نفسية 
وسيجدون الحلول لتلكم المشاكل، وبالتالي فبمجرد التحاور مع بعضهم البعض حـول سـبب الوجهـة وبتبـادل اآلراء     

توجهاتنا المتكررة لميدان الدراسة طيلـة  والخبرات خاصة تلك المتعلقة بالزيارات السابقة لهم، وهذا ما لمسناه من خالل 
غالبية الزوار عندما يتحاورون مع بعضهم البعض في شكل تعارف حول سبب الزيارة، يـروون   أنفترة البحث، حيث 
غير ذلك وبمجرد قصدهم  أونفسية  أويعرفونهم كانوا يعانون من مشاكل مختلفة صحية كانت  أناس أوقصص ألقربائهم 
  .مستعصية، وآخرون حلت مشاكلهم المختلفة أمراضعروا باالرتياح وان وهناك من شفي من الولي بالزيارة ش

نجده في تحليالت مانهايم من أن انتماء الفرد إلى مجموعة اجتماعية محددة يؤدي إلـى تحديـد تفكيـره     هذا ما
التي يفكـر ويتصـرف    فالفرد ال يمكن أن ينفصل عن المجموعة. بصورة قدرية مسبقة من خالل وضع هذه المجموعة

بداخلها وتفكيره مرتبط ارتباطا وثيقا بوعيها، والوعي الفردي هو بالنسبة لمانهايم وببساطة برهان على أن المجموعـة  
تعي وضعها االجتماعي وعيا مباشرا هنا يبدو بوضوح كم هو متناقض مفهوم مانهايم حـول االرتبـاط بـين الوجـود     

  14.االجتماعي والوعي
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 

 .12ص  ،مرجع سابق ك أوليدوف، .أ -14

  هناك رغبة في الزيارة  نعم  ال  المجموع
  ز.الشعور باالندماج مع ج التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 نعم  30 31,57 % 40 42,10 % 70 %73,68
 ال  10 %10,52 15 %15,78 25 %26,31
 المجموع  40 %42,10 55 %57,89 95 %  100
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  طاء اهللا لموسمه السنوي وسبب ذلكزوار ضريح سيدي ع يوضح عالقة حضور: 06مالجدول رق
  

  
  
  
  
  
  

مرة من  50والمتكررة    52,63%نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة : 06التحليل اإلحصائي للجدول رقم 
الزوار ممن يحضرون الموسم السنوي لضريح سيدي عطاء اهللا يصطحبون معهم الصغار كذلك للمحافظة على ذكرى 

مرة ممن يصطحبون الصغار معهم لترسيخ ذكرى الموسم  20بتكرار  %21,05الموسم كأعلى قيمة، تليها نسبة 
مرات منهم ممن يصطحبونهم معهم للترفيه عن النفس،  10والمتكررة  %10,52 إلىلألجيال القادمة، لتصل النسبة 

مرات في جميع الفئات المتبقية بنسب متساوية كما هو موضح في  05والمتكررة  %5,26حد  إلىلتتضاءل النسبة 
مرات من زوار الضريح الذين ال يصطحبون معهم الصغار  05بتكرار 5,26%نسبة  أنونقصد بذلك  أعالهالجدول 

المحافظة على ذكرى الموسم، وكذا  إلىاوي على سبب حضورهم الموسم من ترفيه عن النفس، تتوزع بشكل متس
  .ترسيخه لألجيال القادمة 

 اإلحصائيالتحليل  إلىواستنادا  إليهامن خالل المعطيات البحثية التي توصلنا : 06التحليل السوسيولوجي للجدول رقم 
كبار والصغار، وذلك بنسبة الغالبية الزوار يصطحبون معهم جميع أفراد أسرتهم  أن إلىنتوصل  أعالهالمدون 

الصغار منهم كنسبة اكبر، ولتدعيم استمرارية وعيهم بزيارة  أذهانسواء كان ذلك لترسيخ ذكرى الموسم في %52,63
  .الضريح ، او للمحافظة على ذكرى الموسم، وكذا للترفيه عن النفس 

الولي الصالح سيدي عطاء اهللا لها سابقا في مثل ذلك  إقامةيقيمون تلك االحتفاالت بحكم  انوكا أنهممما قد يفسر 
وبالتالي عندما يحضرون الموسم يشكل ذلك استمرارية رغبتهم في زيارة ضريحه . الوقت من السنة في فترة الخريف

والمناسبات الدينية كما  األعيادوصا أيام زاوية الضريح  خص  التي تقام لدى األخرىالمناسبات  العادية أو األوقاتفي 
 إجراءمعه من جهة، وحضورنا لمثل تلك المواسم بغرض  أجريناهاحدثنا عن ذلك مقدم الزاوية الحالي في المقابلة التي 

استمرارية وجوده وحفظ ذاته ما  إلىنزوع شيء ما "سبينوزا من أن شاركة، وهنا يحضرنا ما تحدث عنه مالحظاتنا بالم
  15".ذلك الجوهر الذي يعني االستمرارية في الوجود إلى conatusهو إال جوهر الشيء نفسه ويشير مصطلح 

  .الن الولي كان يقيمها سابقا أمللتقاليد  إحياءالزوار لالحتفاالت المصاحبة للموسم  إقامةيوضح العالقة بين  : 07 الجدول رقم

  المجموع  لسبب آخر  للتقاليد إحياء  االحتفاالت إقامة
  ت  ن  ت  ن  ت  ن  الن الولي كان يقيمها

 70 73,68% 65 68,42% 05  5.26%  نعم
 15  15,78% 10 10,52% 05  %5.26  ال

 95  100% 85 89,47% 10  10,52%  المجموع

                                                
  .1998، 1الحديثة، بيروت، ط األزمنة، دار -إعادة النظر بالفلسفة -أسباب علميةبيار بورديو،  - 15

 حضور الموسم الكبار فقط    ككذلالصغار   المجموع  
  سبب الحضور  النسبة  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 الترفيه عن النفس % 26 ,5  05 %10,52 10 %15,78 15
 ذكرى الموسم.ع.م % 5,26  05 52,63 % 50 %57.89 55
 لألجيال القادمة. ت % 5,26  05 %21,05 20 %26,31 25
 المجموع 15,78%  15 %84,21 80 %100 95
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 65المتكـررة   68,42%ما يمكن مالحظته من خالل الجدول أن نسبة  : 07التحليل اإلحصائي للجدول رقم  -
الولي كان يقيمهـا سـابقا مقابـل نسـبة      أنئة الزوار الذين يقيمون االحتفاالت لسبب آخر وهو تتمثل ف قيمةعلى  مرة

مها، مقارنة الولي كان يقي أنمرات منهم ممن يقيمون تلك االحتفاالت لسبب آخر ال يتمثل في  10المتكررة   %10,52
للتقاليد والن الـولي كـان    إحياءذين يقيمون تلك االحتفاالت مرات والمتمثلة في فئة الزوار ال 05بتكرار 5.26%بنسبة 

  .الولي كان يقيمها  أنمنهم ممن يقيمون تلك االحتفاالت لكن ليس لسبب  5.26%يقيمها سابقا، لتتكرر النسبة 
من خالل الجدول المشار إليه أعاله نالحظ أن هناك من الزوار مـن  : 09التحليل السوسيولوجي للجدول رقم -
 أنالغالبية  إجاباتللتقاليد، وهناك من يقيمها لسبب آخر والمتمثل في حسب  إحياءالحتفاالت المصاحبة للموسم يقيم تلك ا

  .الولي سيدي عطاء اهللا هو من كان يقيمها
تمرارية وعـيهم بزيارتـه مـن    الولي بعد مماته قد تدل على اسوبالتالي استمرارية الممارسات التي كان يؤديها 

ـ  لسنوي، فإعادة تكرارهم لها إحياءا الموسم أيام أولما كان يقوم به من ممارسات يوم  ل إقامتهمخال وم بـه  لما كان يق
  .الولي سابقا يعزز استمرار وعيهم بزيارة ضريحه ويرسخ في أذهانهم ويجدد كل سنة وعيهم بذلك 

الطقوس هي ربـط   أنفي  مدوركهاي إليه أشارتبرنا الموسم كطقس يمارس من قبل الزوار يحضرنا  ما اع وإذا
الحاضر بالماضي والفرد بالجماعة، فالوظيفة الحقيقية للطقس ال تكمن في التأثيرات الخاصة والمحددة التي يبـدو أنـه   

التي وإن بقيت دائما وفي كل مكان مشابهة لنفسـها،   ، التي من خاللها تميزه عادة ولكن في الحركة الشاملة،إليهايهدف 
فعالية الطقس الـذي تضـطر أيضـا     انه يثير أخيرا مشكل". إال أنها مع ذلك قابلة ألخذ أشكال مختلفة بحسب الظروف

فالطقس ينـتج حـاالت ذهنيـة    : "ربولوجيا الشأن المعاصر أن تجد له حال، وبالنسبة إليه يوجد الجواب في المجتمعيثنأ
ما هو مهم هو كون أفراد ما مجتمعين يحسون بالمشاعر ذاتها ويعبرون عـن  ".ماعية تنتج عن حدث اجتماع الجماعةج

أنفسهم بأفعال مشتركة، هذا كله يقودنا إلى الفكرة نفسها الطقوس، قبل كل شيء هي الوسائل التي من خاللها تؤكد مـن  
" أن الحياة الجماعية عندما تصل إلى درجة معينة من الفعاليـة ويختم تحليله بشرح . جديد جماعة بشرية حضورها دوريا

توقظ الحياة الدينية، ألنها تحدث حالة الجيشان، وتغير شـروط   –عندما تتوفر شروط ديموغرافية ومجتمعية وثقافية  -
فترات منتظمـة   النشاط النفسي، إذ ال يمكن أن يوجد مجتمع ال يشعر بالحاجة إلى تثبيت وتقوية المشاعر الجماعية بين

."16  
 أناالحتفاالت المصاحبة للموسم السنوي للضريح وحضورها بسبب  غالبية الزوار لمثل تلك إقامة أن إلىلنصل 

حفاظـا علـى     73,68%كأعلى نسبة المتمثلة فـي  سابقا اإلحصائيفي التحليل  إليهكان يقيمها سابقا كما توصلنا الولي 
استمرارية القيام بتلك الممارسات يعزز استمرارية الـوعي بزيارتـه بشـكل     أنالقول  إلىواستمرارا لها يدفعنا  أفعاله

  .جماعي ومستمر

من الصعب على الباحث أن يدرس ظاهرة مـن الظـواهر    متداخلة ، متعايشة ، متصارعة ، ظواهر أمام إننا :خالصة 
بعـين   األخـذ وسرعة التغيير ، إال انه قد يسعى إلى محاولة تشخيصها من وجهة نظر معينة ، مع  ةبالدينامكيالمفعمة 

االعتبار ما أمكن ذلك التحلي بدرجة من الموضوعية والتعامل بمرونة مع حيثيات البحث نسبيا لنسبية العلوم اإلنسـانية  
  .في حد ذاتها 

  

                                                
والعلوم  اإلبداعميلود حكيم، مجلة : تر –)دوركهايم، موس، دوغالس، سنتليفر( - "الممارسة إلىبولوجيا ورثنالطقوس والطقوسيات المعاصرة من ذاكرة األ"، مارتين سيغاالن - 16

 . 53، ص 46،2000، العدد اإلنسانية
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  الحديث داخل المدن الحضرية الجديدة األسريالتفاعل 
 

  دالسي أمحمد
  )الجزائر (  جامعة االغواط

  :مقدمة
باعتباره ظاهرة بيولوجية في العديد من المواقـف   واالجتماعي ظاهرة طبيعية بل يتعداها كذلك  اإلنسانييعتبر التفاعل  

جنسه وارتباطهما بالحياة الجماعية فلم يخلق اهللا جل شأنه ابانا آدم بدون حواء االنسانية ولها جذورها التاريخية منذ تواجد االنسان ب
اما في عصرنا الحالي فقد اثبتت الدراسـات النفسـية   . ولم يكن كذلك العكس الن الخليفة تقتضي التفاعل والتكافل بين الجنسين 

ووالديه خاصة أمه إذ يعتبر فـي   -الرضيع–ث بين الطفل والنفسية االجتماعية وكذلك االبحاث االجتماعية والتربوية ان الذي يحد
عن طريـق الرضـاعة    األمالن المعاملة الوالدية وبالخصوص  1كثير من الحاالت تفاعل تسيطر عليه حاالت الفطرة واالكتساب

ثر بارز في تشكيل والمداعبة وعن طريق التربية داخل االسرة هي التي تعمل على تطبيع سلوك االبناء وفق اسس اجتماعية ذان ا
نمط شخصية االبناء من حيث السمات الشخصية والعملية والوجدانية ومدى تفاعلهم في الحيز الزماني والمكاني الخاص بهم سواء 

  .كان كذلك في البيت او بعده في الشارع في المدرسة في الحياة العامة
تحوالت االجتماعية واالقتصادية والعمرانيـة والحضـرية   بال يتأثرفالتفاعل االسري ولو انه ظاهرة قديمة وعادية إال انه 

كان نوعه عنصرا اساسيا في دراسة الجماعات االجتماعية ومن ضمنها  أياالمتجددة نظرا الرتباطه الوثيق بها لذلك يعتبر التفاعل 
  .حولها العالقات والتفاعالت االجتماعية  تتأسسبل اهمها االسرة كونها النواة التي 

الحديث ضمن سياق الحضري الجديد  األسريذا الصدد نود ان نبرز من خالل مداخلتنا مدى وطبيعة التفاعل ونحن في ه
داخل مدننا الصحراوية ومدينة االغواط باعتبارها احد هذه المدن التي تعرف ممارسات حضرية وتحوالت اجتماعية والمستحدث 

  .هاوالجماعات والسكان في األفرادتتجلى سماتها على خصائص 

تتمثل مشكلة البحث في تحديد التقاطع بين المستحدث والجديد في مجال البناء االجتماعي من جهة والبناء الحضري  :مشكلة البحث
في إطار حياة اجتماعية داخل مدينة حضرية  األسرة أعضاءمن جهة اخرى وكأن يكون ظهور تفاعل أسري جديد ومستحدث بين 

والعمرانية والحضرية المتجددة خاصة في فترات زمنية متسارعة ونحن في هذا السياق فنـود ان   بتحوالت االجتماعية االقتصادية
اي منذ التقسيم االداري الذي اصبحت به االغواط والية  1974على فترة ما بعد استقالل الجزائر وبصورة ادق سنة  أساسانركز 

  .اداريا مستقلة  التسيير
جديدة بين المدينة تحديدا والبناء االجتماعي المتمثل في التفاعل االسري من منطلق اكثر اننا نود مناقشة ودراسة العالقة ال

  .هذا التفاعل االجتماعي الحضري تحليال نوعيا باألحرىتحديدا يستبد الى تحليل هذه العالقة او 
ل فترات ومراحل عكست فلقد شهدت مدينة االغواط في العقود االخيرة نموا سكانيا سريعا وتطورا حضاريا متسارعا خال

من جهة اخرى مما اثار اهمية المنطقة من جهة بحكم قربها من حقل حاسي الرمل الصناعي واهمية التحول االجتماعي والعمراني 
االكثر من ذلك مست حتـى المعـايير   ل طبيعة المؤشرات المستحدثة عن السلوك االجتماعية والممارسات والنشاطات االنسانية ب

  .وظهرت اخرى مستحدثة كثقافة جديدةاالجتماعية 
ولهذا الغرض جاءت اشكالية البحث متمحورة حول مدى تأثير النمط العمراني الجديد على التفاعل االسري مـن خـالل   

  .االقامة الحضرية في المدينة وماهي المعايير الثقافية الحديثة التي ظهرت عند االسرة نتيجة التغيرات الحضرية بالمدينة؟
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التعرف على االبعاد االساسية والنماذج الحديثة التي نم في ضـوئها معرفـة    إلىبهدف هذا البحث : من البحـث الهدف 
من زاوية اخـرى بهـدف البحـث فـي     . التفاعل االسري الجديد نتيجة التحوالت االجتماعية والحضرية داخل المدينة

والمدرسـة والشـارع وروض    كاألسـرة تماعية مضمونه المعرفي الى دراسة المدى تحقيق التكامل في الوحدات االج
االطفال التي تتضمنها الحياة الحضرية داخل المدن بطبيعتها وما تعرفه من تطورات وتحوالت وتشكالت تظهر اثارهـا  

  .االفراد والجماعاتعلى سلوكات 
ره ظاهرة اجتماعية حتمية كما يهدف البحث من جانب آخر الى تحديد تلك العالقة االرتباطية بين التفاعل االسري باعتبا

  .وبين اساليب التعامل الحضري باعتباره ظاهرة طبيعية لها عالقة بالحياة االجتماعية واالقتصادية والعمرانية

اعتمدنا في هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليل الذي يصف الظاهرة كما توجد في الواقـع   :منهجية البحث
السري كما توجد في الواقع ونحن نود ان نصف التفاعل االسري الحديث داخـل المدينـة   ونحن نود ان نصف التفاعل ا

ولمـا  . الحضرية الجديدة باعتباره واقعا اجتماعيا يمثل في حدود دراسته نظرية اجتماعية ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا
الى تاريخنـا هـذا    1974إليه منذ سنة كان التحول االجتماعي عبر مراحل وفترات تاريخية محددة كما سبقت االشارة 

حاولنا االستعانة في البحث بالمنهج التاريخي لما له من اهمية في تحديد الظاهرة تاريخيا وتطورها عبر مراحل التـاريخ  
  .المختلفة إذ يبين ذلك اهمية التطور والتحول والتبدل خالل الحقبات واختالف كل حقبة من االخرى

في البحث اداتين نراها مهمة أال وهي المقابلة المتقنة مع ذوي الخبرة والمشرفين علـى   الى ذلك طبقنا باإلضافة
تسيير وتخطيط المدينة كمكاتب الدراسات، والمكتب البلدي، ومديرية التخطيط واستعنا ايضا باالستبيان الـذي احتـوى   

لتقصي مدى تحقيق االرتبـاط فـي   ) اسرة 125(سر حضرية سئلة طبقناه على عينة عشوائية ألعلى عدد محدد من اال
  .وذلك قصد التأكد من صدقها وثباتها) دينة الحضرية الجديدةموال األسريالتفاعل (الوحدات الدراسية 

اشك ان االرتفاع المستمر والمذهل في معدالت النمو الحضري وما يرتبط بـه مـن مظـاهر     :المعرفي للبحث اإلطار
  .الوظائف الخاصة بالمدينة الحضرية يمثل ظاهرة عالمية ملفتة االنتباهالتحوالت المختلفة على مستوى البناء و

بصفة اعم فارتفاع نسبة السكان الحضريين خالل السنوات االخيرة في الجزائر بصفة عامة والمدن االستراتيجية 
  .سري خاصةاصبح يمثل واقعا ملموسا ليس فقط على المستوى السكني ولكن ايضا على مستوى البناء االجتماعي واال

ان الشيء المؤكد في هذا التحول الحضري ليس مقصورا على بلد دون االخر او مدينة دون االخرى بل بلـدان  
العالم سواء المتقدمة او النامية وهو ما اكدته االبحاث والدراسات خالل السنوات االخيرة واصبح بـذلك يمثـل واقعـا    

عية بما في ذلك العالقات االجتماعية والتفاعـل االسـري وسـلوكات    حضريا ملموسا له انعكاساته على الحياة االجتما
االفراد ليس فقط على مستوى الدول الفقيرة او النامية ولكن ايضا على مستوى الدول الغنية المتقدمة صناعيا كالواليـات  

  . 2المتحدة االمريكية ، والمانيا ، وكندا واليابان وفرنسا وانجلترا
جملة من االسباب المتداخلة والمتشابكة اسهمت لك له عوامل مجهولة بل يرجع ذلك الى لكن ليس هذا معناه ان ذ

كلها او بعضها حسب الظروف بدرجات متفاوتة في ارتفاع معدالت النمو الحضري من جهة وانعكاساتها علـى الحيـاة   
عبد اللطيـف  ا يؤكد ذلك الدكتور االجتماعية من جهة ثانية ، وتأتي الهجرة الريفية الحضرية في مقدمة تلك العوامل كم

إذ تعد هذه الظاهرة االجتماعية نتاجا لفاعلية وتـأثير كـل مـن    بن أشنهو في كتابه حول الهجرة الريفية في الجزائر 
عوامل الطرد الريفي الذي عرفته المناطق الريفية المعزولة في الجزائر وعوامل الجذب الحضري التي عاشـته المـدن   

بعد االستقالل خاصة والمتمثلة اساسا في التصنيع ، واالدارة ، والتعليم ، والنقل ، والتجارة والتهيئة الحضرية الجزائرية 
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هذه العوامل في واقع االمر شكلت بالنسبة للسكان تحيزا حضريا او ما يمكن االصطالح عليـه  . الحضرية بصفة عامة 
تطور ادى بشكل ملموس الى اتساع الفجوة بين المناطق هذا االتجاه الم بالمركزية الحضريةفي علم االجتماع الحضري 

الريفية واالقاليم الحضرية هذا صحيح لكنه ايضا ساعد على تشكيل متغيرات ملموسة ومستحدثة على مسـتوى البنـاء   
امل متنوعة كالقيم، والعادات والتقاليد والتصورات والممارسات االجتماعية والتعاالجتماعي في المدن الحضرية وبأعداد 

  . 3في الحي السكني األسرالواحدة او بين  األسرةولو انه في داخل  األسرياالجتماعي والتفاعل 
هو عملية مستمرة ترتبط بالواقع الزماني والمكاني الن هذه الظاهرة النفسية االجتماعيـة كمـا    األسريفالتفاعل 

جابة في سلوك فاعلين او اكثر فـالتنظيم واالسـتمرار   يؤكدها الباحثون تشير الى العالقة بين المثير والمنبه وبين االست
 األخ  األم،  األبكأن يكون  خراآلوالحتمية في الفعل يجعل العالقة ممكنة نتيجة إثارة رد فعل معني من جانب الطرف 

  .األسريالقريب في التفاعل 
واع اخرى من السـلوكات  ويتسم التفاعل بصفة عامة بمجموعة من السمات التي تجعل منه يتحدد ويتميز عن أن

بضوابط تقوم على اساس مجموعة من المعايير االجتماعية التي تحكم هـذا  ... كالعالقة او االثارة او التعاون او التمازج
ولذلك ننسب الفتاة الى عائلتها ونقول ذات شرف او الشخص الى عائلته ونقول ابن عائلـة بمعاييرهـا    األسريالتفاعل 

على اكتشاف الـدور والمركـز والوظيفـة     أحياناتساعدنا هذه المنظومة تشكل قاعدة محددة وضوابطها وخصوصيتها ف
يخلق المعايير التي تتحكم فـي التفـاعالت    األسرةوالمكانة الخاصة وبالتالي يمكن لنا القول ان التفاعل خاصة في نطاق 

  .4المختلفة ويتسم التفاعل االجتماعي بصفة عامة بالطابع الثقافي
 أسلوبهاانه عملية تكوين ايجابية لها  أساسعلى  اإلنسانيالتفاعل  "هربرت بلومر"و  "ورج هربرت ميدج"يعرف 

 واألفعـال سلوكي مجدد فتظهر حتميـة التـأويالت    اتجاههذه العملية ان يكون لهم  إلىالخاص وتقتضي من المنتسبين 
  . المنبه والمثيراالستجابة بين اآلخرين وهي حتمية  ألفعالالمستدركة والتعديل والتغيير استجابة 

 أيضـا تنظيم الممارسات وما يقتضيه السلوك االجتماعي من رغبات ومشـاعر واتجاهـات يقتضـي     إعادةإن 
  . 5والتوافق مع طبيعة التفاعل والتالؤموالتكيف  األطرافالمشاركة الفعلية لما يطلبه اآلخرين وذلك حتى يتسنى لكل 

عالقات وضوابط اجتماعية خاصة ونحن نتكلم عـن   األفرادالحضرية تفرض على  ةواإلقامفالعالقة بين التفاعل 
فرضتها العالقة العمرانيـة   األسريةجديدة تنعكس على الحياة طبيعة اجتماعية  أيضامجال حضري اجتماعي جديد وهي 

  .التي يكون فيها التواصل االجتماعي حسب شروط وظروف تلك العالقة 
يعود اصل تسمية مدينة االغواط كما يؤكده العديد من الباحثين والمؤرخين الى كلمة : األغواطنة الدراسة التاريخية لمدي

  ".األغواط" وهو يمثل المكان المحاط بالبساتين ومجموعه هو " الغوطة"، " الغوط"
 منـذ سـنة  " سيدي الحاج عيسـى "ويرجع تاريخها االجتماعي الى قدوم الشريف االدريسي الحساني التلمساني 

م وهو المؤسس الروحي لها والحقيقي الذي ارسى تقاليد اجتماعية وعقائدية منذ دخوله المدينة ومنذ ذلك التاريخ  1691
اما انتشار االسالم بها فيعود حسب االبحـاث  . تشهد المدينة تطورات وتحوالت اجتماعية مختلفة تعاقبت على ساكنيها 

 بـاألحرى اهللا عنه بحيث اعتنقت القبائل المغراوية القاطنة بالمدينة او  رضي"عقبة بن نافع"الى حملة الصحابي الجليل 
قبل  18هذه المنطقة االسالم وخالل الفترة العثمانية عرفت هذه الجهة كلها امتدادا واسعا للعثمانيين ال شيء خالل القرن 

سـنة   الباي محمد الكبيـر زعمها كتلك التي تدخول االستعمار الفرنسي بحيث تمكنت السلطة العثمانية من وقع حمالت 
م حيث جعل منها االستعمار الفرنسي منطقة 1852ديسمبر  4ثم تأتي بعدها مرحلة االحتالل الفرنسي لها في . م 1785

                                                             
.، دراسة ميدانية حول عالقة النمط العائلي المرغوب بالنموذج السكني المطلوب والمسكنالعائلة الجزائرية درويش الشريف،   3  

2008-2007، أطروحة دكتورا غير منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر ظاهرة البناء الذاتي في ضواحي حي مدينة الجزائر  4  

49ص. 2008، الجزائر  1ط ، جسوو للنشر والتوزيعمدخل الى علم االجتماع خالد حامد،  
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عسكرية وعمل على انجاز ثكنات عسكرية وحصن ضخمة وأسواق وفتح طرقات تربط المناطق االربعـة بـالجزائر،   
تجانس الى حد ما نحو تحسين ما افسده االستعمار خاصة وضعية السكان والمـزارع  ومنذ فجر االستقالل تحقق تطور م

 .من الناحية االجتماعية والثقافية والصناعية ) 6(6واالرياف وتنمية المنطقة
  

الصحراوي من الناحية الجنوبية ، وتتربع على الهضـبة   األطلسجبال  أقدامعلى  طاألغواتقع مدينة  :الموقع الجغرافي
وتتميـز المنطقـة كلهـا    . الصحراوية من الناحية الشمالية ضمن مناخ شبه صحراوي جاف وحار صيفا وبارد شتاءا 

تقـاء بـين الشـمال والجنـوب     المنخفضة وبهذا فهي تشكل منطقة ال واألخرىالمرتفعة  األراضيبطبيعة مختلطة بين 
الجنـوب الـى حـدود واليـة      بأقصـى الذي يربط الشمال ) 1(لغرب وهي موصلة بالطريق الوطني برقم والشرق وا
  .تمنراست

كلم في حين يبلـغ علوهـا   390كلم وعن مدينة ورقلة بحوالي  410تبعد االغواط عن الجزائر العاصمة بحوالي 
  . 2كلم404م وتبلغ مساحتها 787عن سطح البحر 

والهيكلية فقد اتصلت اداريـا   اإلداريةاالغواط حقبات تاريخية مهمة في مجال التقسيمات  عرفت منطقة :اإلداريالتحول 
. هـذه المدينـة    لباليك إداريابمنطقة الهضاب العليا وبالضبط بمنطقة المدية في عهد الخالفة العثمانية حينها كانت تابعة 

فـي عهـد االسـتعمار الفرنسـي      اإلستراتيجية فيما مضى منطقة عسكرية بثكناتها ومواقعها أصبحتوبعد هذه الحقبة 
المدينـة   ألصحابوكإدارة عامة للجيش الفرنسي في كامل الصحراء الجزائرية حينها كانت تحتوي على ادارتين واحدة 

ومـع سياسـة    1962اما بعد االستقالل ومنذ سـنة  .  االرباعوالثانية للسكان البدو الرحل المعروفين باسم ) األغواط(
حينها االغواط عبارة عن واحة تابعة  أصبحتواليات جديدة  إنشاءاستخدمتها الدولة الجزائرية المستقلة في لتي الجديدة ا

االغواط والية رسميا مستقلة عـن ورقلـة    أصبحت 1974لعمالة ورقلة وظل الحال كذلك الى غاية سنة  وإقليميا إداريا
والمدينة علة وجه  بأسرهاالتاريخ بالخصوص شهدت المنطقة ومنذ ذلك  1985وتظم معها والية غرداية الى غاية سنة 

  .الخصوص تحوالت متتالية مست جوانب العمران ، الصناعة ، التربية والتعليم والصحة والتجارة 
واذا كان العنصر التاريخي والجغرافي واالداري من الضروريات الحتمية في مثل هذه الدراسات فان العنصـر  

ضا له مؤشراته باعتبار ان االغواط ومنذ االكتشاف البترولية في منطقة حاسي الرمل التابعـة  االقتصادي والحضري اي
الحضرية واالقتصـادية واالجتماعيـة بحيـث    وتغيرت معها الوضعية  باألغواطتعززت بها المنطقة  وإقليميالها اداريا 

ل في شريان االقتصاد الـوطني بالنسـبة   والمدينة خاصة تحتكم على مورد طبيعي صناعي يتمث بأكملهاالوالية  أصبحت
لكي تكون وجهة صناعية واقتصادية والمهم سكانية من حيـث الكثافـة    االغواط أهلتل هذه الحتمية التي للغاز والبترو

والتنوع االجتماعي والحضري والثقافي وذلك من خالل جلب اليد العاملة من كل المناطق وتنوع الثقافات حسب العادات 
  .والتصورات الخاصة بكل جهةوالتقاليد 

عرفت مدينة االغواط نمو سكانيا وعمرانيا معتبرا كان ذلك عبـر مراحـل   : النمو السكاني والعمراني لمدينة االغواط
بالظروف االقتصادية والجغرافيـة   األمرمن حيث النمو السكاني السريع ويتعلق ذلك  لإلثارةوفترات متتالية لكنها ملفتة 

حـوالي   2014الى غاية نهاية سنة فيما نسق بحيث يبلغ عدد سكان مدينة حاليا وبالتحديد  إليهاي اشرنا الت اإلستراتيجية
االغواط تحتوي على  أنالسكان الذين يقطنون بالتجمع المركزي للمدينة باعتبار  %80نسمة تمثل فيها نسبة  168224

السـكان ومدينـة    أصلمن  %20السكان بها حوالي  المدينة تبلغ نسمة أطرافتجمعات سكانية ثانوية جد معتبرة على 

                                                             
27ص. 2004، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع  التفاعل االجتماعي والمنظور الظاهريالسيد علي شتا،  6  
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وعبر مراحل مختلفة نموا سكانيا متزايدا بسبب الزيادة الطبيعية من جهة وبسبب  األخيرةاالغواط عرفت خالل العشرية 
الهجرة الداخلية والخارجية من جهة ثانية مما اضطر بالمخططين والمشرفين على ادارة الوالية والبلديـة مـن اتخـاذ    

المجاورة لها مثل بلدية الخنق ، بن ناصر راءات جديدة حول اعادة تنظيم المدينة ودراسة كيفية توسعها نحو البلديات اج
التي باتت الوسيلة الوحيدة الحتواء هذه الزيادة السكانية والجـدوب المـوالي يحـدد تطـورات     ... لن شهرة ، العسافية

  2014غاية  الى 1966السكانية لمدينة االغواط ما بين سنة 

  :جدول رقم واحد يمثل التطور السكاني لألغواط
  عدد السكان حسب السنوات  التجمعات

  2014  2008  1998  1987  1977  1966  السنة
  168224  146369  107273  66932  58336  27070  مجمع البلدية

  157724  135855  97212  59067  49646  17200  )المدينة(التجمع الرئيسي 
2014 األغواطلبلدية  واإلحصاءتخطيط مكتب ال: المصدر  

وبطبيعة الحال يصاحب هذه الزيادة في السكان انجاز موازي لعدد مبير من المساكن وهو ما يمثل تطور البرامج 
السكنية لمدينة االغواط منذ بداية السبعينات والى غاية يومنا هذا بعدد يعكس الزيادة السكانية ويعتبر المسـكن بمثابـة   

وترقـوي  اجتمـاعي   و لوظيفة المجال الحضري ولذلك تنوعت السكنات والمساكن ما بـين تقليـدي   ساسياألالمؤشر 
وجماعي وفردي هذا التنوع بطبيعة الحال يعكس التنوع في الممارسات والخصوصيات االجتماعية الخاصة بالسكان وقد 

قضية العمر بحيث علـى مسـتوى    أصبحتى ولت سياسة البالد اهتماما كبيرا بالسكن والمجاالت السكنية المتنوعة حت
بحيث بلغ  2010وتزايد العدد في سنة  2009وحدة سكنية خالل سنة  31628مدينة االغواط لوحدها ثم انجاز حوالي 

خالل المخطط الحماسـي بـين السـنوات     إماوحدة سكنية  59854انجاز السكنات االجتماعية بالصيغ المختلفة حوالي 
 7وحدة سكنية عرفت من خالله المدينة توسـعا عمرانيـا كثيفـا    10300لوالية حوالي فقد خصصت ا 2014- 2010

 األفـراد ايجابيا ام سلبيا على حيـاة   سواءووضعا حقيقيا لمجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية تنعكس اثارها 
  .واحدة من هذه الوحدات الساكنة بالمدينة واألسرةوالجماعات االجتماعية 

اذ ترتبط كمـا يـرى    األطرافتعد ظاهرة التحضر ظاهرة متشابكة ومتباعدة : ود التفاعل وطابع المدينة االغواطيةحد
اغلب المحللين بسلسلة متداخلة من الظواهر االخرى االجتماعية منها والتقنية الفنية ولذلك تأخذ ظاهرة التحضـر عنـد   

ايكولوجيـا   أخـرى طابعا اقتصاديا واحيانا ثقافيا واحيانـا  اخرى  مالحظتها ودراستها ومعايشتها طابعا اجتماعيا وتارة
  ...وعمرانيا وهكذا

فتأثير التحضر بمختلف جوانبه كام منذ القديم وال يزال الى يومنا هـذا محـل اهتمـام المخططـين والسياسـة      
السـكان والمجـال   واالداريين واالجتماعين ورجال االعالم اي بصفة عامة مختلف االهتمامات والتخصصات فدراسـة  

الحضري والتفاعل االجتماعي من الضروريات الحتمية في عملية التنظيم المجالي والتخطيط العمراني اذ يعتمد عليه في 
وقع المخططات التنموية التي تستجيب واحتياجات السكان من مسكن ، وتجهيزات ، وشغل وانسجام اجتماعي فهو بذلك 

  .دية ، وهو الذي يوجه اي تخطيط او اي استصالح اجتماعي او مجالييعد بمثابة محدد للسياسات االقتصا
ظاهرة التفاعل االجتماعي داخل المدن الحضرية ونحن في هذه الدراسة نركز خاصـة   باألحرىاال ان مشكلة او 

اذ تختلـف   بـاألغواط على التفاعل االسري باعتبار طابعه االجتماعي فهو متعلق في هذا المقام بحياة المدينة الحضرية 

                                                             
  32ص . 2008، بلوتو لالتصال ، الجزائر ، الحركة االصطالحية في االغواط عاللي محمود،    7
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حدة وحدود المشكلة من مدينة الى اخرى حسب طبيعة الظروف واالمكانيات المتاحة لكل مدينة وحسب ايضا خصائص 
السكان كازدحام السكان وزيادة الكثافة السكانية وقد الحظنا في ما سبق ان مدينة االغواط عرفت مؤخرا نمـو وزيـادة   

وحدها فقط نقطن داخل مسـاحة سـكنية   هذا بالنسبة للمدينة  2014ة نسمة مع نهاية سن 168224سكانية معتبرة بلغت 
وهو ما يمكن اعتباره عدم توفر مساحة كافية لمقتضيات التوسع العمراني ومايتطلبه التوسع مـن   2كلم404تقدر فقط ب 

ينة نيويـورك  وقد نجد هذا المشكل مطروحا حتى بالنسبة لبعض الدول المتطورة ومثال مد. خدمات اجتماعية وترفيهية 
 293االمريكية يبلغ عدد سكانها حاليا ما يقارب سبعة ماليين نسمة لكنها تقيم فقط في مساحة سكنية ال تتعـدى حـدود   

ميل مربع بعد شغل مواقع االعمال والصناعة والمؤسسات المتنوعة والطرقات وغيرها مـن الضـروريات الحضـرية    
فقد خلصت الدراسـة الـى    باألغواطلتفاعل االسري داخل المدينة الحضرية اما االستنتاج اآلخر والمتعلق با. المطلوبة 

نتيجة اساسية تتعلق باختالف الثقافات داخل المدينة والمركبة من القيم والعادات والتقاليد والتصورات التي عرفت هـي  
 %75فقد عبرت نسـبة  االخرى تالشيا ملحوظا مما ادى ذلك الى غياب التضامن االجتماعي وضعف العالقات االسرية 

من المبحوثين عن هذا الواقع والتي ترى ان الحياة الحضرية الجديدة في المدينة اليوم قائمة على الصـدف والعالقـات   
  .اختالف هذه الثقافةالغير متماسكة نتيجة 

بالتنظيم  اما فيما يتعلق بحرية التصرف الفردي والفروقات الفردية والتمايز االجتماعي فقد ارتبطت حسب هؤالء
الرسمي والقوانين االجبارية المسلطة على الحياة االجتماعية في المدينة فالعالقات والتفاعل االسري القائم بـين االفـراد   

مـن   %66يتسم بوجود التزام عضوي اكثر مما هو آلي بحيث عبرت نسبة كبيرة عن هذه النتيجة اذ بلغـت النسـبة   
ن االسرة يعتبر كسبب رئيسيا ضف الى ذلـك حريـة المـرأة والوحدويـة     المبحوثين يعتقدون ان غياب سيطرة سلطا

  .واضمحالل العادات والعرف
وبالتالي نستخلص ان التفاعل االسري ينبني على العالقات اآللية والتعاون والتآلف والتضامن الكبير الذي تشـده  

  .القيم والعادات والتقاليد والمبادئ السامية المرهونة بالثقافة المشتركة

  :الخاتمة
على الدراسة الوصفية التاريخية والتحليلية لمختلف مركبات المجال الحضري وعالقته بالتفاعـل االسـري    يناء 

تبين ان هنالك عدم توازن اجتماعي حضري بين الحياة الحضرية والتفاعل بين االفراد نتيجة عوامل موضوعية مرتبطة 
عتبارهم كيان اجتماعي وثقافي يؤثر علـى السـلوكات والممارسـات    بالمدينة كمجال حضري من جهة وبين االفراد با

االجتماعية فمن خالل النتائج المتوصل اليها تبين ايضا ان مدينة االغواط وباعتبار خصوصيات المنطقـة منـذ عهـد    
ط االحتالل الفرنسي والى يومنا هذا عرفت عدة تطورات تمثلت في توسـيع الجهـاز االداري واالسـتراتيجي والنشـا    

االقتصادي المتمثل خاصة في الصناعة البترولية ضخم من اهمية المنطقة مما ادى الى جلب السكان واتسـاع المجـال   
الحضري وكان ذلك على حساب المجال االجتماعي نتج عنه اختالالت ثقافية واجتماعية وعمرانية إذ تبـين ان مدينـة   

.  1996الـى غايـة    1966ما بين سـنوات   %4يرا بلغ معدل األغواط شهدت خالل حقباتها التاريخية نموا سكانيا كب
وخدماتيا تمثل في انجاز العديد من المشاريع خاصة السكنية واتساع المجال الحضري صاحب هذا النمو توسعا عمرانيا 

ة يبقى ان نراعي في المستقبل خصوصيات السكان واالقامة الحضرية خاصة في ظل التطورات العالمية مع سياق الحداث
  .والعولمة وثورة االعالم واالتصال
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  العمران في مزاب وفن تهيئة المجال الحيوي
 )األعراف االجتماعية واالنعكاسات العمرانية(

 إبراهيم أمحمدحاج 
  )الجزائر(  جامعة غرداية

  إشكالية
تتميز منطقة مزاب بطابعها الهضبي الصخري وحرارتها المرتفعة، تخترقها شبكة من األودية ال تجري فيها المياه إال 

وربما مرة خالل عدة سنوات،ولكن الظروف قد ألجأت اإلنسان إلى سكنى المنطقة منذ عصور قديمة؛ فحاول أن مرة في السنة 
  .يجد أساليب تمكنه من البقاء والتكيف مع البيئة فحصل له ما أراد بإنشاء حضارة عمرانية فريدة

ي العمران والحضارة عند ابن خلدون يعد العمران مرآة المجتمع وتعبير عن سلوكه ونمط معيشته، ولذلك ارتبطت كلمت
وكثير من المفكرين؛ فال ينطلق العمران البشري من الفراغ وإنما ينطلق من منبع داخلي فطري يصقله المجتمع من قوانينـه  

تستقيم حتى .. الحياتية التي استلهمها من هداية اهللا، وخبرته الطويلة فيمزجها بعناصر الحياة المتوفرة في بيئته من هواء وتراب
  .  شروط الضرورية لالجتماع البشري

فقد خطط المجتمع المزابي مدينته ومرافقه ملبيا متطلبات عقيدته وبيئته بفكر جماعي تلبية لمطالب جماعية فامتـازت  
 عمارته باالنسجام والوفاق بين أشكالها ومضامينها، وغدت نموذجا متفردا مثل أي نموذج استجاب لذلك التناغم بين البشـري 

  .   ، وركزها على قواعد وثوابت عمرانية مضبوطة، سارت عليها مدن مزاب لقرون رغم الظروف الصعبةوالبيئي
حيث الحاجـة   والهندسية مدى براعة اإلنسان في الموازنة بين ثنائية المجال الحيوي وتتجلى من خالل القراءة األثرية

الذي يجمع داخل أسواره الجماعة السكانية التي ال يجب أن يتجاوز التربة واألرض الزراعية القليلة والقصر الصحراوي  إلى
بالفائض إلى أن يؤسس لنفسه قصرا جديدا بعد أن يبحث عـن مسـاحة    تعدادها إمكانيات المساحة الزراعية بحيث كان يدفع

  .زراعية تكفيه مؤنته
ل فترة زمنية بسيطة وجـود عـدة   هكذا بدأ حديث سكان مزاب مع الطبيعة حتى أسرت لهم بأسرارها، فقد تجد خال

قصور صحراوية على مسافات متباعدة بشكل مدروس ويتماشى مع ما يقابلها من أرض الفالحة، وهذا رغم التعداد السـكاني  
البسيط الذي يمكن حصره في قصر واحد إال أن التنمية المستدامة وتهيئة المجال ألجيال الحقة كان وراء هـذه الخطـة فـي    

  .العمران
ى الهندسة المعمارية بقصور مزاب في عدة مميزات فريدة تتراء للناظر ككتلة مبنية على نتوء صـخري تنـتظم   تتجل

داخله المساكن بانسجام متصاعد نحو القمة حيث تلتقي في نقطة مأذنة المسجد الذي يشرف على المدينة ويوجه سلوكه، بمـا  
  . يا كان أساس العمرانيعكس هذا النظام وهذا التناسق واالنسجام سلوكا اجتماع

االجتماعيـة   كاسات العمرانية التي هـي نتـاج الممارسـات   عفما هي منابع الهندسة المعمارية بمزاب، وما هي االن
 والخبرات الحضارية ؟

مزاب إلى آالف السنين، إلى عصـور مـا قبـل    يعود سكنى هذه منطقة  :لمحة تاريخية وطبوغرافية عن المنطقة
التاريخ وإنسان المنطقة يخلف تراكمات خبرته لألجيال الالحقة في التكيف مـع البيئـة وهيكلـة    التاريخ ومنذ ذلك 

  .المجتمع وفق أسس متينة تستجيب لتطلعات كل فرد منه
م،تقـع شـمال الصـحراء     700من  500هضبة صخرية كلسية متوسطة االرتفاع بين على ومنطقة مزاب 

 تخترقها . الجزائرية
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عاصمة المنطقة غرداية تقـع عنـد تقـاطع    . بانسيابها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي أودية تمتاز
  .)1(دقيقة شرقا 45و°3دقيقة شماال و 30و°32الخطين

درجة أو أكثر صـيفا ونزولهـا إلـى     50يسود هذه المنطقة المناخ القاري الذي يمتاز بارتفاع الحرارة إلى 
وأكثر ما تتعرض له المنطقـة تلـك   . افة إلى جفاف الهواء طيلة أيام السنةدرجة أو درجتين تحت الصفر شتاء إض

الرياح المحملة بالرمال القادمة من الجنوب الغربي خاصة في نهاية الشتاء وبداية الربيع، وال يصل معدل األمطـار  
ل فجأة خاصة عند وقد انعكست هذه الوضعية على األودية فكانت تجف لسنوات ثم تسي. ملم سنويا 67إلى أكثر من 

تسود المنطقـة  . ارتواء طبقة المياه الجوفية وتغلب سرعة تدفق المياه على سرعة التبخر واالمتصاص من األرض
كالسدر والشيح والقرطوفة  حشائشاألشواك وطول الجذور ك وكثرة كغيرها من المناطق الصحراوية نباتات قصيرة 

يرها من األشجار المثمرة فهي من النباتات التي بذل اإلنسان مجهـودا  ، أما النخلة وغموالنجم إضافة إلى شجرة البط
  .معتبرا لتتأقلم مع ظروف المنطقة

الذي يقطن المنطقة منذ ما قبل التـاريخ وبعـد   يرجع أصل السكان األوائل في المنطقة إلى العنصر البربري 
خامس الهجري وظهور الزحف الهاللي علـى  وبعد القرن الالفتح اإلسالمي دخلوا اإلسالم في القرن األول الهجري 

استوطنت المنطقة طوائف من اليهود قبيل مجـيء المسـتعمر    المنطقة كماالمغرب استوطنت بعض القبائل العربية 
مما أضفى على المنطقة تنوعـا عرقيـا    .وجنالز ضافة إلىم،إ1962الفرنسي لكنها انجلت عن المنطقة برحيله عام 

 .)2(سنينوتراثا حضاريا على مر ال

 فـي  لرغبتهمنتيجة  مجال العمران في للفقهاء المسلمين تساؤالت جاءت : التشريع وفقه العمران في البناء بمزاب
 لحركـة  قانونيـا  إطـارا  لتشكل الزمن بمرور الفقهاء أحكام وتراكمت رتهماوحض قيمهم عم تتناسب عمائر تشييد

 .السواء على والمحكومون الحكام به يلتزم المجتمع في العمران
 عالقـة  لـه  ولـيس  الكليـات،  يتناول حاكما عاما إطارا العمران أو للعمارة الشرعية السياسة رؤية وتمثل

 شـرعية  أسس على العمارة فقه الرتكاز نتيجة التماس؛ نقاط من العديد في العمارة فقه مع يتداخل بالجزئيات،وهو
 .اإلسالمية باألمة خاصة ريةاحض وقيم

 السياسـة  علـى  القـائمون  كـان  وإن احترامها )3(الشرعية ةسالسيا كليات،على لديه اإلسالمية العمارة ففقه
 إلى تسعى التي الدولة سلطة على تقوم فالسياسة رغباتهم، تنفيذ في السلطة على العتمادهم الكليات؛ هذه يتجاوزون

 يراهـا  كمـا  وتنفيذها العمارة فقه قواعد على الحفاظإلى  يسعى الذي المجتمع على يقوم العمارة فقه بينما ،تنفيذها
  .)4(الفقهاء

                                                             
 .1، ص2014، المطبعة العربية، غرداية، 3وسياسية، ط، دراسة اجتماعية واقتصادية تاريخ بني مزابيوسف بن بكير حاج سعيد،  1
 .78-3المرجع نفسه، ص  2
 .السياسة الشرعية هي مراعات مقتضى النظر الشرعي في شؤون العباد في مصالحهم الدنيوية واألخروية الراجعة إليها  3
 .7، اإلسكندرية، ص 14الدراسات المستقبلية، ع ، الحدود الفاصلة والمشتركة، وحدة السياسة الشرعية وفقه العمارةخالد عزب،   4
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مجموعة القواعد التي ترتبت على حركية العمران نتيجة لالحتكـاك بـين األفـراد     بفقه العمارةوالمقصود 
ورغبتهم في العمارة وما ينتج عن ذلك من تساؤالت، يجيب عنها فقهاء المسلمين، مستنبطين أحكاما فقهية من خالل 

  .)5(علم أصول الفقه
ال العمراني واألمـور التـي يجـب أن    لقد تدرج الفقهاء في التاريخ إلى ضبط بعض المسائل المتعلقة بالمج

تراعى فيه بحكم وجود عدة عالقات ستتقاطع أثناء تأدية هذه الظاهرة الضرورية أال وهما العالقـة بـين اإلنسـان    
والطبيعة والعالقة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان؛ وبالتالي فقد كانت المؤلفات األولى شذرات في معرض كتـب الفتيـا   

تعود أقدم المدونات في فقه العمران إلى نهاية القرن األول بحسب ما نقل عن ترجمـة القاضـي   و. والنوازل الفقهية
. وكتابا آخر لعيسى بن دينار سـمي بالجـدار  )6(القضاء في البنيان مسمىعياض لعبد اهللا بن عبد الحكم أن له كتابا 

الثقفي، وأخذت من بعـد ذلـك    للمرجىلكنها لم تصل إلينا وفي القرن الثالث أيضا ظهرت مؤلفات أخرى كالحيطان 
  .تتعمق مسائل البحث في فقه العمران وتستقل في مباحث ومصنفات خاصة

فقه العمارة اإلسالمية وهـي   :وعلى الجملة يمكن تصنيف المصادر التي تناولت فقه العمران إلى ثالثة أقسام
والثاني في األوقاف حيث تبين كثيـر  . ل والفتياالكتب المفردة لهذا الموضوع ثم المسائل المتعلقة به في كتب النواز

  .من الوثائق الوقفية كل ما يتعلق باألمالك الوقفية وكيفية التصرف فيها واألحكام المتعلقة بها
وتـاريخ   )7(للمقريزي وغيره وكتب تـاريخ بغـداد   واآلثارثم المصادر التاريخية والجغرافية ككتب الخطط 

  .)8(دمشق
للبنّـاء  " اإلعالن بأحكام البنيان"أبرز المؤلفات المتعلقة بفقه العمران المغاربية هي كتاب ولعل من بين أهم أو 

الذي عاش بتونس أيام الحفصيين وقد جمع في هـذا   )9()م1334/ هـ734ت (المحتسب التونسي محمد ابن الرامي 
لمحمـد  " رياض القاسمين"ر فهو مؤلف المصنف أقوال فقهاء المالكية باإلضافة إلى خبرته الميدانية وأما الكتاب اآلخ

وهو على الفقه الحنفي وللكتاب صلة بالبالد المغاربية في العصر العثماني لكونه كان علـى فقـه    )10(كام األدرنوي
  .السلطة المركزية ومراكز تركز العثمانيين األتراك

االعتبار جملة من العوامل، الطبيعية والسياسية  بعينلقد أخذ الفقه اإلسالمي  :أولويات العمران في الفقه اإلسالمي
واالقتصادية واألمنية في تأسيس مفهوم المدينة كامتداد البنايات بما يتوافق وتخطيط المباني من حيث التجاور أو 
 التالصق للمباني وارتفاعها، ومن حيث توزيع عناصر التهوية واإلضاءة واإلطالل بالطريقة التي توفر الوقاية وتمنع

، فالبيئة )11(الضرر، وتحول دون كشف حرمات المساكن، وجاءت أحكام الفقهاء مسايرة لتطور حركة العمران
العمرانية اإلسالمية في مجملها، شيدت من قبل مصممين سواء كانوا معماريين أو مخططين على أسس وضعتها 

  .الشريعة، وكذلك وفق تراكم الخبرات جيالً بعد جيل فضالً عن العرف
ما يجب أن يعتمد كفقـه  ن فيه ى المنهج اإلسالمي للحيز الذي يعيش فيه المسلم نصيبه من االهتمام، وبيأعط

فـي  في البناء فنقرأ مـثال   جلب المنفعة ودفع المضرةإعمال مبدأ  الضرورة ثم الحاجة ثم التحسين؛ وكذا األولويات
                                                             

 .2013نوفمبر  12769،13، جريدة الشرق األوسط، العدد"فقه العمران في الحضارة اإلسالمية دراسة كتاب خالد عزب" 5
 .هـ271توفي سنة   6
 .)هـ462ت (أو تاريخ مدينة السالم للمؤلف أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي   7
 571ت (للمؤلف بان عساكر أبو القاسم علي بن الحسـن   "وذكر فضلها ، وتسمية من حلٌها من األماثل ، أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها -حماها اهللا  -دمشق تاريخ مدينة " 8

 .)هـ
 .1999تحقيق فريد سليمان، نشر مركز النشر الجامعي،  9

 .ص500م، 2000تحقيق مصطفى بن حموش، دار البشائر، دمشق،  10
 .25 -17: م، ص1983نونبر / هـ ، 1404، صفر 232، دعوة الحق، العدد “من مظاهر الهندسة المعمارية في المساجد”: ابن عبد اهللا، عبد العزيز 11
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 المضـار  نـدفع  مهما أصالن المدن أوضاع في مراعاته تجب ما«: مواضع البناء ما قاله ابن خلدون اختيارأسس 
 ألن الطيبـة  المزارع وقرب المرعى وطيب المياه توفر :منها أمور بمراعاة يتأتى المنافع وجلب ... المنافع وجلب
حفـظ الـدين   : الكليات الخمسويصاحب هذا األساس مراعاة  .)12(»..الخشب و للحطب والشجر القوت هو الزرع

  .والنسل والمالوالنفس والعقل 

سنة من االستقرار في عصر  50شهد بالد المغرب تحوال تاريخيا كبيرا بعد أن عاش حوالي : فقه العمران اإلباضي
قبل أن ينتهي عهد من السكون والدعة لتـدخل  ) هـ296-هـ220(الدويالت الثالث الرستمية واألغلبية واإلدريسية 

الحكم الفاطمي المستبد الذي حارب كل ما هـو غيـر شـيعي؛ وظـن     دورا جديدا من الصراع وعدم األمن نتيجة 
إرسال الفـاطميين  لكن ) هـ434(المغاربة بعد صراع مرير ضد الفاطميين أن الهدوء سيعم مع رحيلهم إلى  مصر 

لقبائل بني هالل وبني سليم إلى المغرب عقابا للمعز غيفسـكن فيها الفوضى والخـراب   ر من خريطة المغرب وعم 
  .)13(السهول للقبائل البدوية سهول وتاركينربر الالب

واعتزلوا الصراعات والنزاعات وتحت هذه الضغوط التاريخية تموضع اإلباضية بمواطنهم التي ألفوا منعتها 
اهتموا بالبناء الداخلي للمجمعات في البيئات التي يعيشون الهاللية تضررا، ف التحركاتالتي أنهكت المغرب، وزادته 

إلحيـاء  نشئة المجتمع اإلسالمي المتحضر على ضوء الشريعة وما يمليها العرف، فظهر تنظيم حلقة العزابة فيها وت
  .الحلقات العلمية وتثقيف العامة

الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي الذي نظـم   م والمرتب لحلقة العزابةوكان اإلمام المنظّ
في تن إسلي ومنها شاع نظام الحلقة في مواطن اإلباضية فـي جبـل نفوسـة     )14(هـ409أول حلقة في حدود سنة 

دأب المجتمع اإلباضي منذئذ على نهج أصحاب الحلقـة  فوجربة والجريد التونسي وواوي ريغ ووارجالن ومزاب؛ 
  .واالقتداء بهم في الشؤون العامة والخاصة للمجتمع

والتأليف االهتمام بإرساء العمـران  لتي عنيت بالتفرغ للعلم من المواضيع التي لقيت االهتمام في تلك الفترة اف
ينجز مؤلفـا غايـة فـي    بصفة عامة باالهتمام فنجد ابن الشيخ أبي عبد اهللا محمد الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد 

طرق يضبط بدقة وعلى شكل قوانين مسنونة تهيئة المجالين الريفي من )15("القسمة وأصول األرضين"سماه األهمية 
  .وقسمته توزيع المياه واستغالل األرض وتنظيمها وزرعها وصوال إلى المجال الحضري وحيثيات تهيئته

يحصل في الواحات وخصوصا في الجبال التـي التجـأ    للجانب العملي الذي كانيمثل هذا الكتاب وثيقة حية 
ة وتوزيع لألرض بين المجموعات الريفية، للموارد المائية وبناء للقصور الجبيلإليها أهل السهول من استغالل محكم 

، كما تكمن قوة واقعيته في أنه يتضـمن للنـوازل   )16(وقد حوت فصوله على بنود دقيقة فيها مراعاة العادة والعرف
دم قـانون  وهو أق.والتي هي األسئلة التي طرحها عليه طلبته فيما يمكن أن يقع أو حصل فعال وكيف يتصرف حياله

ي المغرب نظم طرق توزيع المياه ومقادير االستغالل ومشاركة انجـاز القنـوات علـى ضـوء     ف )17(للمياه مكتوب
  .راد المجتمعدي النزاعات بين أفاألعراف السائدة لتفا

                                                             
 .621: ص، 1978، بيروت، دار القلم، الطبعة األولى  المقدمة): عبد الرحمن(ابن خلدون  12
 .99، ص 2006، مؤسسة إقرأ، الفاطميةالدولة حممد علي الصاليب، : انظر أكثر 13
 .2008ج، غرداية، 3مجعية التراث، ، العزابة ودورهم يف اتمع اإلباضي مبزابصاحل عمر مساوي،  14
 .635، 1997مزيد من التوسيع عن المؤلِّف والمؤلَّف انظر الكتاب تحقيق بكير بن محمد الشيخ بلحاج ومحمد صالح ناصر، جمعية التراث، القرارة،  15
 .259: ص، 2004، ، الطبعة األولىكتاب الجديد المتحدة، بيروت، دار ال الجغرافيا التاريخية إلفريقيا من القرن األول إلى القرن التاسع هـمحمد حسن،  16
 .261: ، ص نفسهمحمد حسن، 17





342015  
 

201 

ويعد أقوى قانون عمراني مغاربي لمجتمع مسلم آمن بأن اهللا سبحانه وتعالى قد استخلفه ليبلوه أيحسن عمـال  
فأكلوا الطيبات وعملوا الصالحات وأقاموا حياتهم على نهج اهللا وحدود شريعته، فقننوا قانون الطريق والمرور ! أم ال

تكون المنفعة علـى   لئالاجتناب المضرة على جلب المنفعة، وبينوا رسم المجاالت على أساس احترام الحريم ورتبوا 
ى لحمتهحساب ضرر اآلخرين مما انعكس إيجابا على المجتمع وقو .  

يقع هذا المصنف في ثمانية أجزاء وفي كل باب تحديد لألعراف المثبتة من الشرع والعادة ثم المسائل التـي  
العمران من تخطيط المدينة إلى تخطيط الوسط الريفـي ومـن   ويتنوع هذا العمل الشمولي في . قد تطرأ وكيف تحل

  .الملكية الخاصة وحقوقها إلى المشاع وواجب مالكيها اتجاهه
يظهر مؤلف جديد يختص أيضا بفقه العمران للشيخ " القسمة وأصول األرضين"وبعد ثمانية قرون من تأليف 

بابا  29الذي يشتمل على  "ر في عمارة األرضمختص"ويتعلق األمر بـ  )18()م1914ت (امحمد بن يوسف اطفيش 
كحريم البئر ) الحدود التي يجب أن تحترم ما بين الموضع واآلخر(خصص العشرة األولى منها للحديث عن الحريم 

والطريق والوادي وأما األبواب األخرى فقد خصها للمسائل الفالحية وبعض المكونات المعمارية التي تسبب المضرة 
وهذا المنجز قد أتى بعد أكثر من ثمانية قرون مـن   .جدار أو  استحداث الميزابوتكون مصدرا للخالف كمشاركة ال

وجود العمران المبني على أسس فقهية إسالمية ومجتمع إباضي، فقد جاء ليثبت بعـض األعـراف ويقـنن بعـض     
كتـاب   المسائل التي تطرأ من عصر آلخر، فقد سبق الشيخ اطفيش الشيخ الثميني في كتابه التكميل لمـا أخـل بـه   

  .إلى الحديث عن بعض النقاط المتعلقة بالعمران ضمن الموضوعات الفقهية في الكتاب)19(النيل
الطريق بين الجدار والجدار المقابل  المسافات التي يجب أن تراعى في فمن النقاط التي طرحها الشيخ اطفيش

المياه على  حمالوالتي يمر عبرها  أذرع والطريق الطريق 3على حسب منفعة الطريق واستعمالها، فطريق الراجلة 
على الجانبين من الحد الذي يبلغه السـيل عنـد   ذراعا  40وفي المسافة أو حريم الوادي .. الدابة خمسة أذرع وهكذا

  .الجريان
وكذلك من النقاط التي تطرق إليها استحداث الدكاكين والحوانيت والورشات بالقرب من المجمعات السـكنية  

وكـذلك الحـال   . المفاهمة ودفع المضرة ما لم يبن وإن بنى ثم اعترضوا عليه فعلى قدر المضـرة فإنه يكون على 
  .بالنسبة الستحداث السوق

يون أثناء اختطاط قراهم، ممـا أكسـبها   مزابال ية قد جسدهاالعمرانتلك القوانين واألعراف يفترض أن وغيرها مما 
  .واقع التطبيقيخصوصية متفردة وتناغما بين التنظير اإلسالمي وال

تحتم الظروف الصحراوية القاسية وضرورة الحفاظ على شروط الحياة الضرورية  :التوازن البيئي والعمران بمزاب
على اإلنسان أن يتكيف مع بيئته ويخلق معها عالقة صداقة وتعاون حتى ال يكون هو سبب في انتقاله لضمان البقاء 

. العمرانإلى مكان آخر أو العيش في عداء مع الطبيعة، وكان المنطلق في مزاب أسبقية حفظ التوازن البيئي على 

                                                             
 .16، جامعة غرداية، العدد مجلة الواحةانظر عن هذا القطب في  18
 .جزء 17أجزاء  في  4المصنف المكون من شرح الشيخ اطفيش هذا  19
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 إلى التفاصيل الدقيقة داخل المجالين ق أو التصور من الصورة العامة للقصر والموقعويمكن مالحظة هذا المنط
 .القصر والواحة
شرطين الكليات الخمس وجلب يتطلب اختيار الموقع في تشيد القصر والمدينة الصحراوية توافر  اختيار الموقع

هـ إلى القرن 4فعمران المدن السبعة بمزاب تم في فترات زمنية متباعدة ما بين القرن  المنفعة ودفع المضرة،
  البعض، حيث نص العرف على أن للمدينة حريم خاص  ي مناطق متنوعة بين القرب والبعد عن بعضهاهـ وف11

  

ذراع  500من والريفي الفالحي وحريمهما معا يتراوحالعمراني بها والمدينة الصحراوية تضم المجالين الحضري 
وتكون المساحة اإلجمالية . )20(على ما تعارف عليه أهل المدينة إلى مقدار ما ترعى الدواب خالل يوم كامل

مستجيبة بشكل تناسبي بين تعداد السكان و المقدرات الطبيعية الموجود فوق المساحة ومردودية األرض، فيصرف 
كل وافد بعد الجيل األول الساكن للقصر إلى انشاء قصر آخر على مسافة تكون محترمة لحريم المدينة األولى 

حيث  والهندسية مدى براعة اإلنسان في الموازنة بين ثنائية المجال الحيوي ثريةوتتجلى من خالل القراءة األ.وهكذا
التربة واألرض الزراعية القليلة والقصر الصحراوي الذي يجمع داخل أسواره الجماعة السكانية التي ال  الحاجة إلى

يؤسس لنفسه قصرا جديدا بعد  بالفائض إلى أن يجب أن يتجاوز تعدادها إمكانيات المساحة الزراعية بحيث كان يدفع
  .أن يبحث عن مساحة زراعية تكفيه مؤنته

هكذا بدأ حديث سكان مزاب مع الطبيعة حتى أسرت لهم بأسرارها، فقد تجد خالل فترة زمنية بسيطة وجود 
عدة قصور صحراوية على مسافات متباعدة بشكل مدروس ويتماشى مع مـا  

التعداد السكاني البسـيط الـذي يمكـن    يقابلها من أرض الفالحة، وهذا رغم 
حصره في قصر واحد إال أن التنمية المستدامة وتهيئة المجال ألجيال الحقـة  

  .كان وراء هذه الخطة في العمران
بين التعداد السكاني والمسـاحة  مدى التوازن الفعلي بإلقاء نظرة على ف

كمن في أن الجيل األول طبعا سيليه أجيال من األبنـاء  نجد أن نصيب الفرد الواحد كبير نسبيا، إال أن السبب ي الكلية
فهنا تتضح قيمة االحترام بين أبناء الجيل الواحد في افساح المجـال   مجاالت تكفيهم مستقبال،من واألحفاد وال بد لهم 

  . مالحيوي لكل مجموعة بشرية، ثم احترام األجيال الالحقة بمنحهم مساحة قابلة لالستغالل في كنف المجتمع األ
بعـدين الطبيعـي   لة لاثم في اختيار موقع تشييد القصر الذي يكون في المنطقة الصخرية المرتفعة وهذا مراع

حيث تكون هذا العمران بعيدا عن مجرى الوادي واألراضي المعرضة لسيالن الـوادي وللحفـاظ علـى    والدفاعي 
شراف ومراقبة ما يجري أسفل التلة الصخرية المساحة الترابية الصالحة للزراعة على ضفاف الوادي إضافة إلى اإل

 ؛ فالمكان المرتفع والمنيع يكون في منأى عن األخطـار والعـدوان  )21(لسرعة اإلغاثة ودفع الخطر مهما كان شكله
  .المحتمل على القصر الذي هو أصال محاط بسور خارجي وله أبراج مراقبة على األبواب

باعتبار شروق الشـمس  ) الشرقية(في كل مدن مزاب جهة القبلة  وأما للجهة الذي ينحدر منها القصر فكانت
مـن   واالستفادة من الشمس األولى للنهار ولالحتماء من الرياح الشمالية الغربية الشديدة والتـي تصـاحبها فتـرات   

ل للشـمس  لتفادي التعرض الطوي )22(حتى الشوارع يراعى فيها االتجاه الشمالي الجنوبيالزوابع الرملية أثناء السنة؛ 

                                                             
 .539: ، ص القسمة وأصول األراضينالشيخ أبو العباس، 20

21C.P Donnadieu & H Didillon, Habiter le Disert, les maisons mozabites, pierre Margada, p   
، أطروحة المرحلة الثالثة هندسة وتعمير، المعهد التكنلوجي للهندسة والتعمير، تـونس،  والحاضر، المعمار والممارسة االجتماعية، مزاب بين الماضي خالد بوزيد ومحمد التريكي 22

1989. 
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الممارسـات  كأسس في  من خالل النظر المعمق ذلك االحترام لإلنسان والبيئةتراء لنا في. عند االتجاه الشرقي الغربي
  . المجتمع اإلباضي تعارف عليهاكقيم االجتماعية 

ال يخضع تقسيم األرض في المدينة اإلسالمية إلى مقاييس فنيـة أو  تقسيم األرض 
مقاييس اجتماعية أساسها التكافل والتعاون بين أفراد المجتمـع،  مادية بحثة بل إلى 

على اعتبار أن األرض هللا تعالى وما اإلنسان إال مستخلف فيها ومتصـرف بقـدر   
  .)23(حاجته دون ظلم أو جور

بائـل والعـائالت   قفتقسيم األراضي اإلسالمية المراد إقامتها يتم باتفـاق ال  
في المدينـة   )24()ص(سول روالعقد كما فعل الالمكونة له وذلك على يد أهل الحل 

وهو يهدف إلى تجميع كل قبيلة في رقعة خاصة بها ويترك لها حرية تقسيم رقعتها وفقا لظروفها وإمكانياتهـا فـي   
طبق المزابيون نفس المنهج في تقسيم أرض القصر المراد إنشاءه حيـث تقسـم   .)25(التعمير ومدى الحاجة إلى ذلك

اش والعشائر وهي محاولة للموافقة بين الطبيعة القبيلة أو البناء األول للمجتمع وهو النظام القبلي األحياء على األعر
وتوطيد صلة األرحام بين أفراد القبيلة الواحدة مع جمع األعراش والعشائر في قصر واحد ذات كيان مادي متكامـل  

 جتمع الواحد وهو البناء المتقدم عن النظام القبليوإطار اجتماعي أشمل وأعم تذوب فيه النزاعات العرقية وينموا الم
؛ فاألسـر تشـعر   االجتماعيـة  والعالقاتالقبيلة األكبر بحجم المدينة، تحافظ على الروابط من خالل صلة الرحم  أو

يمثلونها فـي مجلـس    مسئولونبالراحة والطمأنينة لقربها من أقاربها كما يسهل إدارة المدينة حيث أن لكل عشيرة 
   .)26(يان وهيئة العزابةاألع

حافظت قصور مزاب منذ تأسيسها على نفس النمط المعماري ما يزيـد عـن    :المبادئ السامية في هندسة العمران
 الذي يحيا فيه؛ إذ الوسط الطبيعيمع استطاعت أن تتناغم إلى حد بعيد المنظومة الفكرية للمجتمع  فقدالعشرة قرون 

يعد العمران مرآة المجتمع وتعبير عن سلوكه ونمط معيشته، ولذلك ارتبطت كلمتي العمران والحضارة عنـد ابـن   
خلدون وكثير من المفكرين؛ فال ينطلق العمران البشري من الفراغ وإنما ينطلق من منبع داخلـي فطـري يصـقله    

ته الطويلة فيمزجها بعناصر الحياة المتوفرة في بيئته المجتمع من قوانينه الحياتية التي استلهمها من هداية اهللا، وخبر
  .شروط الضرورية لالجتماع البشريحتى تستقيم .. من هواء وتراب

قد خطط المجتمع المزابي مدينته ومرافقه ملبيا متطلبات عقيدته وبيئته بفكر جماعي تلبية لمطالـب  : تهيئة المجال-أ
فللبعد الديني واالجتماعي األثـر الكبيـر فـي    جماعية فامتازت عمارته باالنسجام والوفاق بين أشكالها ومضامينها، 

  :عية وانعكاسها على النسيج العمرانيأن نبرز أهم الممارسات االجتما، ويمكن صياغة هيكلة القصر المزابي
ومقاييس وأبعاد طرقه فاالتفاق هـو أسـاس مـن    )27(على حدوده ومواقع منافعه االتفاقالتخطيط أوال ب يقوم

ويحكم التوزيع المجالي والفضـائي للقصـر   . األسس االجتماعية اإلباضية التي يستمد قوته من مبادئ اإلسالم وقيمه
  :االجتماعية للمجتمع المزابي وهيخمسة أزواج تجسد األبعاد 

                                                             
 .128األعراف  "إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين: "قال اهللا تعالى 23
 .1988الكويت، ، 128، سلسلة عالم المعرفة، ع المدينة اإلسالميةمحمد عبد الستار عثمان،  24
 .المرجع نفسهراجع  25
 .41ص خالد بوزيد، المرجع السابق،  26
 .المرافق العامةمصطلح يعني به 27
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س بيته فقط، والمجتمع أسـرته والفـرد مسـؤول    فالفضاء الداخلي للفرد هو القصر بأكمله ولي :الداخلي والخارجي
وحارس عن المجتمع وعن منزل المجتمع في كل ما يلزمه، والمجتمع مسؤول عن الفرد لكونه عنصر من األسرة، 

  . القصر وعلى المجتمع يضيف إن عرف ويرتاب منه إن جهل بينما ما هو خارجي هو دخيل على
يعتبر القصر مجاال خاصا بالمجتمع المزابي يقسمه بنفسه إلى مجاالت خاصة وعامة بالنسبة ألفراد  :والخـاص العام 

وجماعات ذلك المجتمع، فالقصر ينقسم إلى أحياء حسب القبائل والعشائر، والحي مجال خاص بالقبيلـة أو العشـيرة   
خاصة بأهل الحي، كما تنقسم إلـى سـكة    التي تقطنه والطرق تنقسم إلى رئيسية هي لعامة المجتمع وفرعية وثانوية

نافدة عامة وغير نافدة خاصة بسكني السكة؛ أما المسجد والسوق فيعتبران مجالين عامين إال أن السوق فضاء عـام  
مقصور على الرجال دون النساء والصبيان والشباب ليبقى المسجد فضاء لكل أفراد المجتمـع بـاختالف أجناسـهم    

 .مجالين على حسب الجنسوأعمارهم وهو مقسم إلى 

  

كما أن للدين المكانة العليا واإلشراف وما هو دنيوي ينال المرتبة السفلى والدنيا عند الفرد المسلم  :الديني والدنيوي
والمجتمع الملتزم، فالعمران الديني والدنيوي في قصور مزاب قد نالت من موضعها نفس المكانة فنجد المسجد يحتل 

حيث مركز حياة وسلطة  وسط المدينةولعلو ذلك المكان الطاهر عما حوله ورفعة مقامه المدينة  الموضع المرتفع في
أسفل القصر، إال أن ذلك ال يعني قطيعة المجتمع اإلسالمي، وبالمقابل نجد أن السوق وذلك المكان الدنيوي يتموضع 

كما يضاف إلى هذه الجزئية كون السوق على .فيهبينهما فهيئة العزابة هي المشرف على السوق وتقوم بدور الحسبة 
باب القصر للسماح للغريب بقضاء حوائجه دون أن يتوغل ذلك القصر، ففي السوق أيضا تحفر بئر لسقاية القوافـل  

  .والمحتاجين
 والتـي  بجانب مدخلهيمثل القصر المكان النشط والنابض بالحياة في حين تكون المقابر خارج القصر  :الحي والميت

وتغيب فيها كل رموز التفريق بين القبر واآلخر لتساوي الناس أحياءا لتساوي شـروط البنـاء    ،تظهر انعدام الحياة
وتساويهم أمواتا كأسنان المشط، عدا بعض العالمات التي ترفع بجانب قبور العلماء إكراما لهم ألن ميزان التفاضـل  

  . ه فال يغفل في الدنيا كثيراوهو يذكر الخارج من القصر بمصير. عند اهللا التقوى

الزوجيـة أو  يتكون المجتمع البشري من الرجل والمرأة وتتصل العالقة بينهما في إطار العالقة  :الرجالي والنسائي
القرابة العائلية، والرجل مطالب بتوفير الرعاية لكونه مسؤوال على األسرة، بينما على المرأة تربية األبناء وتنشئتهم، 

حياة كل من الجنسين داخل المجتمع فقد قسم القصر إلى مجاالت وفضاءات بصفة عفوية بـين المـرأة   ولكي تنتظم 
  .والرجل حسب احتياجاتهما

هو فضاء للنساء بالدرجة فالسوق هو فضاء رجالي بامتياز في حين أن باقي أجزاء القصر من منازل وأزقة 
ادة ويستعملن األزقة للتواصل والتعاون بينهن في المنسـج  أولى، فالمسكن فضائها الخاص تزاول فيه نشاطاتها المعت

وغيره، رغم أنهن يتواصلن عبر األسطح في أغلب األحيان، واألطفال إن لم يكونوا بالمنزل يلعبـون فـي الزقـاق    
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بالقرب من المنازل التي في الغالب ما تكون أبوابها مفتوحة فيكونون تحت مراقبـة األمهـات، أمـا الرجـال فـال      
  .)28(لون األزقة إال للمرور، وال يسمح بفتح محل أو دكان في غير ساحة السوقيستعم

كما تدخل أيضا في تهيئة المجاالت العامة باإلضافة إلى العالقات الخمس المجسـدة لألبعـاد االجتماعيـة،    
 :مراعات الكليات الخمس ويمكن حصر نماذج منها فيما يلي

ارتفاعا معينا ال يزيد أن هناك العرف في البناء  أصبح من : هيكلة البناء
ارتفاع قدر حيث ال يسمح بأكثر من طابق فوق الطابق األرضي، ويعليه، 

  .)29(م 7,5، فيكون االرتفاع تقريبا في حدود قامة اإلنسانالطابق بقدر 
 دية واالجتماعية للمجتمع والقـائم ع من الخلفية العقوهذا العرف ناب

على األخوة وحق الجيران، فللجار حق في الشمس والهـواء الـذي قـد    
يحجبه الجار عنه في حال االرتفاع فيجلب له المضرة فـي جسـمه لمـا    

للشمس وحركة الهواء من أهمية لصحة اإلنسان خاصة النسوة الالئي يزاولن نشاطهن بالمنزل، ومصدر الشمس هو 
مما يقيد حركة  وكشف لستره،ما أن االرتفاع على الجار هو تطلع عليه ك. شباك السطح العلوي ففي هذا حفظ للنفس

فهذا االجراء العرفي هو حفظ لألعراض؛ وألن النـاس يتمـايزون فطريـا فـي      الجار السفلي وحريته داخل منزله
نـه،  ع) ص(المقدرات فيمكن ألي أن يعلي بناؤه كما شاء لكن هذا التطاول في البنيان قد نهت الشريعة والرسـول  

المشاريع خاصة  فالمعمار المزابي يتميز بالعقالنية وتقديم الحاجة على الكمالي والزيادة غير النافعة يصرفها صاحبه
  .أو عامة فيربحها آلخرته وفي هذه الميزة حفظ للمال

ال تتعدى األزقة والممرات فـي قصـور   : اتخاذ الشوارع والفتحات إليها
مزاب وظيفة المرور من نقطة إلى أخرى بين المرافق والمنـافع، فهـي قنـوات    

أموره وفق ما تمليه القيم االتصال ألهل القصر، ولذلك فقد اهتم به العرف ورتب 
على رسم الشوارع  والممارسات االجتماعية؛ فيتفق أهل الحي عند وضع المخطط

وتعيين مسالك وسعتها لتصل بين كل المرافق الخاصة والمنافع العامـة المـراد   
  :إنشاؤها ويراعى أثناء التخطيط 

  
 ويراعى فيها االتجاه الشمالي الجنـوبي   لها األولوية في القياس وأخذ الحيز المناسب لها فتخطط قبل بناء المرافق

 . التجاه الشرقي الغربيلتفادي التعرض الطويل للشمس عند ا
 أذرع،  5السـقاية والحطـب   وأذرع،  3الراجلة فطريق طبيعة عملها وسهولة المرور خاللها  منقياساتها  تتخذ

  .)30(ذراعا 40، وطريق الرعي والحجاج 24، المحامل 7ذراعا، الحمير  12طريق الجمال 
على الكبير والصغير والدواب المحملـة  كما تسوى الشوارع باستدارة متعددة لخفض شدة االنحدار مما ييسر 

  .االرتقاء داخل القصر، وكذلك ارتفاع الدرج الذي ال يتعدى ارتفاع كعب اإلنسان وحافر الحيوان
معينة حيث تكون عتبتها السفلى مرتفعة بنحـو   مقاييسوتتخذ فتحات األبواب لتكون المدخل إلى المنزل ولها 

ر الشوارع أو الهواء البارد فـي الشـتاء، وتمنـع دخـول الزواحـف      سم لمنع تسرب ماء المطر المنساب عب 20
طوال لعرقلة الهواء الحار صيفا، وإنما يكون فيها زيادة فـي العـرض لتمكـين    يكون كبيرا والحشرات؛ وارتفاعه 

                                                             
 .46، ص السابق المرجعالتريكي،  28
 .2013م، .و.س.ت.، دالعرف في البناء التقليدي بوادي مزاب 29
 .533، ص القسمة وأصول األرضينأبو العباس،  30
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خل لئال الدواب المحملة بالمؤن والماء من الدخول بسهولة إلى وسط الدار، وال تفتح األبواب إلى الشارع بل إلى الدا
وال تتخذ النوافذ نحو الشارع بل تتخذ كوات وفتحات صغيرة للتهوية لعدم التعدي . تعرقل مرور الراجلين أو الدواب

السطح كافية لنصيب وافر من على حرمات الجيران وأن ال يكون صوت الغرف مسموعا في الشارع، ففتحة شباك 
  . والهواء الشمس

المباشـر وتتـوافر   اعتمد المزابيون في بنائهم على مواد محلية مستخرجة من المحيط الطبيعي  :اختيار مواد البناء
بشكل ال يشكل إشكاال أو عناء للحصول عليها فالحجارة والجبس متوفرين، كما تمد النخيل في الواحـات بالجـذوع   

وجبت لمنفعتها علـى المجتمـع   واستعمال هذه المواد الطبيعية است. وصنع األبواب والسعف لرفع وتسقيف المساكن
  . احترامها وتقديرها كنعمة وفرها اهللا تعالى لخدمة عباده، فوجب إكرامها بعدم تبذيرها وتوفيرها في ما ينفع

 :بمزاب سرار جمالية الفن المعماري في القصور الصحراويةأ
مناطق أخرى، بشكل جعل  يتفرد العمران بمزاب كأي نموذج منسجم بشكل خاص ال يتكرر في :التناغم مع الكون

المجموعة المهتمة بالتخطيط العمراني تتساءل من جديد وبشكل فلسفي وأعمق عن الخلفية والخيال االجتماعي الذي 
  .نسق هذا المجال

ناية اإللهية يتميز العمران في مزاب بذوق خاص ولمسة جمالية خاصة ارتسمت بشكل عفوي وقد أبدعته الع
، فتجلى ذلك التناغم في شكل بديع يشعر فيه اإلنسان بوجوده لى قيم اإلسالم ودين الفطرةبأدي المجتمع الذي سار ع

ضمن طبيعته األرضية وفطرته التي ال تستسيغ التكلف؛ ومن مثال ذلك جعل الكليات الخمس في الدين كعرف مـن  
  .األعراف الواجب االحتياط لها أثناء البناء

. مواطنه وعمرت حضارة وادي مزاب قامت التطوعي والعمل الجماعية الروح على :البناء والمهندس الواحد
فعندما كان القصر يشيد عبر الزمن كان العمل قائما على مبدأي الجماعة والتطوع حيث أن كل صاحب أو أصحاب 

في نقل  منازل يريد أن يشيد منزله فإنه يتم يحتاج المعونة وله أن يستدعي أهل القصر وجيرانه ليقدموا له يد العون
مواد البناء أو التسقيف أو رفع الجدران وذلك بأن يبلغ في المسجد عقب الصالة بحاجته وتحديد الموعد فيجد اليد 

يعنون آخر وهكذا حتى يكون انجاز القصر كانجاز رجل ) أي أهل القصر(البيضاء في شغله، ونفس المتطوعين 
 حرمانا سيكون وفاق على معه كني لم ولو الجار مع الوقوف فعدم اإللزام حد إلى يصل العفوي التطوع اوهذ. واحد
وهذه األشغال تأخذ وقتا فيقع التناوب على األعمال األخرى فمثال إذا كنت من  .دوره يحين عندما المساعدة من

المظهر  افهذ. سيذهب إلى التطوع في البناء فإن الجار في البستان سيقوم بسقي بستانك نيابة عنك وبشكل عفوي
  .االنسجامالعام للقصر على مستوى رفيع من 

رغم أن معمار وادي مزاب يمثل وحدة وكتلة متجانسة العناصر والمكونات بحيث ترى تكافؤ  :الوحدة والتنوع
وتشابها بين كل المساكن وبل بين مختلف المنشآت والمرافق من المسكن إلى المسجد بشكل يعبر بكل صدق عن 

المجتمع، إال أن في هذه الوحدة ثراء كبير في تعدد األشكال والمناظر بحيث أن كل مسكن كل  وحدة الهدف ووحدة
في بناء أو في مكان آخر؛ فهي ليست خاضعة لقوالب جامدة في  فضاء وكل مجال يمثل وحدة منسجمة ال تتكرر

 .)31(النمط أو الشكل بل إنها كانت استجابة واعية للحاجيات والضروريات التي أملتها

                                                             
 Andre Ravéreau, Le Mzab une leçon d’architecture, Sindbad, p 52 31  
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لم يكن العمران في مزاب مبنيا على التعقيد فكل ما يتراء للناظر هو استجابة لضرورات : االستجابة للمتطلبات

المجتمع وحاجاته الفطرية وانعكاس مباشرا لنمط الحياة وطبيعة النشاطات، ذلك أنه كان يحدد في صياغته بالحاجة، 
  . إلى هدف ما فأي جزئية في البناء هي تأذي وظيفة معينة أو ترمز

انعكاسا مثل كذلك ة اإلنسان وفضاء ممارسته، والذي النتاج المعماري حيايمثل  :مراني اليوم بمزابالواقع الع
لعقيدته وفكره وحاجته؛ ومجاال نلمس فيه روح هذا المجتمع ومنهاج عبادته هللا، فكل الفضاءات وكل األجسام وكل 
الفراغات أو جلها داخلية كانت أو خارجية شكال أم مظهرا أم لونا تعبر بصدق عن النمهج العبادي لهذا المجتمع 

إلبداع مكتفيا بتكرار ذلك النمط والرصيد من النتاج المعماري وذلك قبل أن يصاب بالتوقف عن البحث والعطاء وا
أما موجة الثقافة العالمية وذلك لمدة طويلة جدا بشكل يتعارض مع التطور التاريخي والحضاري حتى وجد نفسه 

العادية  العاتية بكل ايجابياتها وسلبياتها في وقت لم يستطع أن يميز بين الصالح وغيره مما أدخل على بنية المجتمع
  .)32(والفكرية تحوالت عديدة أثرت على ممارساته االجتماعية والتي انعكست على اإلنتاج المعماري

لم يكن هدفا بل وسيلة لتنمية مدن وواحات المنطقة حيـث  ذلك الربح رغم النجاح التجاري الكبير عند المزابيين إال أن
إلى عهد قريـب، وأثرهـا بـالخبرات    لمدن وأنظمتها شكلت األهمية القصوى وقد حافظوا على تطوير الواحات وا

  .المختلفة التي تحكم فيها وشغلها فيما يخدمه
عمل المستعمر الفرنسي على انهاء استقالل المنطقة وذلك بتقليص صـالحيات المؤسسـات   وفي فترة االستعمارية 

العاملين من تأثير في تنظـيم المجتمـع    لماذا لما لهذين) الظوابط والعقود االجتماعية(العرفية واألعراف االجتماعية 
مما سهل لألفكار الغريبة على المجتمع اإلسالمي أن تلقى نوعا من اإلقبال حتى ولو كان . وضمان توازنه وانسجامه

على أفق ضيق كاستعمال بعض الوسائل التي يمكن أن تعتبر من غير منفعة أو بديل لما هو موجود أصل كالتأثيـث  
  .وغبره

المجال للتنقل خرجت األسر المزابية لالسـتقرار فـي الشـمال    حرية قالل واالنفتاح االقتصادي ووبعد االست
وغيره من أجل العمل والكسب وظهرت فوارق اجتماعية شاسعة وسعي حثيث نحو الكسب كهدف وليس كأداة لغاية 

فهـذا االنفتـاح لـم     .شخصي شباعا لنزوعوإنما إكانت سابقا إعمار المنطقة ضمن المجموعة المتجانسة المتكاملة 
يراعي للمنطقة خصوصياته التاريخة والثقافية مما ولد فسيفساء اجتماعية مشوهة ومتباينة ومتشبعة بمختلف التيارات 

  .التي حملها إليه المستعمر وأبناء المنطقة والمهاجرون إليها
هذه التحـوالت التـي تبـدوا    العديد من التحوالت في الفترات األخيرة ومزاب العمران في شهد وعلى هذا 

الذي تحـول  وعلى األرض تبدوا الهوة بشكلي جلي بين ما كان سائدا  أينواضحة خارج أسوار القصر وحتى داخله 
البنـاءات بشـكل الفـت     استطالتوبين الواقع المعاش، فقد  ات من الزمن الماضينظري وروايات أ و اباتكتإلى 

خمسـة أنمـاط   األنماط المعمارية ما بين الشرقية الغربية، حيث يمكن أن تجد في شارع واحد أربعة إلـى   توتنوع

                                                             
 .145، ص السابق المرجعالتريكي،  32
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افة إلى النوافذ الكبيرة واستعمال مواد البناء الجديدة من اسمنت وحديد وهذا في المستويات معمارية غير محلية، إض
  ).البساتين(ضراء المنخفضة أي على مستوى مجرى الوادي وعلى حساب المساحات الخ

فعلى صعيد البناء الخاص فنالحظ مع تقلص عدد أفراد األسرة في المسكن الواحد بالميول إلى السكن الخاص 
في األسرة الفتية أن هناك ميوال إلضافة طابق ثاني أي وجود مساحات زائدة عن اللزوم في حين أن البنـاء القـديم   

قد اعتمد طرق حديثة في مواد البناء أساسها اإلسمنت الحديد مما سمح  كما أن البناء. يعتمد على الضرورة والحاجة
برفع السقف أكثر الحتواء األثاث اإلضافي والمرتفع على عكس النمط القديم الذي يعتمد السقف القريـب لـدواعي   

يحـتم   وهذه البناءات الجديدة تستجيب للمناخ بشكل سـيء ممـا  ترتبط بالمناخ وتكييف المنزل على حسب الفصول 
  .مزيدا من وسائل التكييف ومزيدا من صرف الطاقة

ومن جهة مراعاة المجالت فاألمر لم يعد واقعا فالمساحات الرجالية والنسائية مثال قد تـداخلت وحتـى فـي    
العمران لم تعد المسألة تراعى كأن يضمن البناء مدرجا للصعود إلى الطابق األعلى ويكون وسط الدار مما يعـرق  

كدخول وخروج أخ الزوج اللذين يعيشان في بيت واحد، في حين كان المجالين منفصـلين  رأة داخل البيت حرية الم
  .مع وجود مدرجين في مسكن واحد

أضف إلى ذلك غياب التوجيه في البناء والتقليص من اتسـاع الشـباك العلـوي    
ويضـها  وتعويضه بالنوافذ التي ال تضمن الشمس والضوء إال بشكل جزئي، وبالتـالي تع 

وحرمان الجسم من القدر الكافي من الشمس والتعرض لألمـراض  باإلنارة االصطناعية 
  .المختلفة من تراجع في اإلبصار والهزال

فهذه الفسيفساء ال تعنى بتاتا التنوع بقدر ما تنبأ عن عدم االنسجام والتناغم وطغيان للروح الفردية على األنا 
الجماعية؛ وهذا الوضع هو نتاج نشأة أجيال متكونة خارج األطر السابقة وفاقدة لمعـاني المكتسـبات والمقـدرات    

  . بشكل متوائم مع الموروث الحضاري اإليجابي وتثمينا لهالسابقة ولو كان فيه علم ودراية سيحصل النمو والتوسع 

من النماذج التي فهمت األطر والضوابط االجتماعية الخاصة  :قصر تافاللت وفن الممكن
وفق الحاجات والضرورات الحالية التي لم تكن من ضرورات األمس فعايشت العصرنة 

ال يبعـد  خارجية قصر تفاللت الذي الحقيقية أي النابعة من استجابة ذاتية وليست لحتمية 
عن قصر بني يزقن بأكثر من كيلومترين؛ حيث كسـر هـذا القصـر نظريـة حتميـة      
االستجابة للظروف الخارجية واالنسياق وراء التيار الفوضوي الجارف الذي ينبني على 
أن يهتم كل بذاته وتكوين ملجئه بعيدا عن اإلطار االجتماعي الذي ينتمـي إليـه وفـي    

  .التي تسمح له بالبناء كالبستان الذي ورثه عن والده أو بالشراء وغير ذلك األرض
هذا الفضاء العمراني الذي هو قصر صحراوي جديد يضم ألف مسكن قـائم علـى   
فلسفة الحيز القابلة للتسيير، على عكس النسيج الكبير والمترامي والذي يعيق التسيير ويخلق 

ران المحلي والمستوحى من الهندسة المزابيـة، فقـد   الفوضى، وهو مثال الحترام نمط العم
  :حقق هذا المشروع

  .التقليص من أزمة السكن -
  . تخفيف الضغط على قصر بني يزقن -
  .تجنب البناء على حساب الواحة -
 .  احترام مبادئ وأعراف العمران في مزاب -
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  دور المناخ في تشكيل عمارة الصحراء
  )قصور القورارة انموذجا(

  
 

  نور الدين بن عبد اهللا
  )  الجزائر( جامعة الجلفة

  

  

  الملخص
كما عد المناخ من أهم العوامل تـأثيرا فـي    يظهر لنا دور البيئة الطبيعية في تشكيل البيئة العمرانية، عبر تاريخ التعمير،

فما بني في المناطق الصحراوية اختلف في التشكيل ومادة البناء عما بنـي فـي    ذلك المدن اإلسالمية،وخير دليل على  العمارة،
و يظهر ذلك جليا فـي شـكل    ولهذا ابتغينا الحديث في هذه الورقة عن دور المناخ في تشكيل العمارة التقليدية، المناطق الباردة،

بإقليم توات، محاولين في ذلك اإلجابـة علـى    ار دراسة حالة منطقة القورارة،العمائر ومادة البناء، وعلى هذا األساس قمنا باختي
  :  و هو  سؤال جوهري،

كيف أثر مناخ المنطقة على تشكيل عمائرها؟ وفي ذات السؤال نتحدث عن أهم المعالجات المعمارية التي انتهجها معماريو 
  .تلك العمائر الصحراوية

 .المناخ، المعالجات المعمارية القورارة، القصر،: كلمات المفتاحية

Abstract 
Throughout the process of urbanization, the natural environment plays a crucial role in the 

urban environment. Likewise, the type of climate is one of the most influential factors in determining 
the type of architecture. 

 One striking proof of that is the Islamic cities in that what was built in desert regions differed, 
substantially, in composition and material of construction of what was built in cold regions. This is to 
inform the rationale of the present paper where a focus is shed on the impacts of climate on the 
formation of traditional architecture and this is evident in the forms of buildings and materials of 
construction. Accordingly, we have chosen, as a case study, the Gourara , the province of Tuat trying 
to answer a pertinent question : 

 How did the climate shape the architecture of this region? In the same vein , we will be 
investigating the architectural treatments the architects have pursued in such a Saharan climate. 
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  مقدمة
 إلـى ذلك سعى اإلنسان منذ العصور القديمة  ألجلهو ضمان األمن لإلنسان،ولقد كانت الغاية القصوى للتعمير 

،فاتخذ من المغارات أولى مساكنه وشيئا فشيئا،اهتدى إلـى إقامـة   التي تهدد وجوده رالبحث عن ملجأ يحميه من األخطا
،وبتطور فكر هذا الكائن،وتعـدد متطلباتـه،جاءت العمـائر    األكواخ من جذوع األشجار وما وفرته الطبيعة المحيطة به

فاإلنسان محور كل :يمكن أن نميز لكل موضوع معماري مجموعة من العناصر،أولها المنفعة ومن هنا،له ما أرادلتحقق 
  .يةوالنفس 1موضوع معماري،لذا وجب أن تُصمم المباني من أجل الناس،مما يقتضي معرفة ودراية باحتياجاتهم الجسدية

كما عد المناخ من أهـم العوامـل   ،يظهر لنا دور البيئة الطبيعية في تشكيل البيئة العمرانية،وعبر تاريخ التعمير
اإلسالمية،فما بني في المناطق الصحراوية اختلف في التشكيل ومادة البناء تأثيرا في العمارة،وخير دليل على ذلك المدن 

المناخ في تشكيل العمارة التقليدية،وقد اخترنا  ينا الحديث في هذه الورقة عن دورولهذا ابتغعما بني في المناطق الباردة،
  :وقد صغت إشكاليتي في سؤال جوهري هو لذلك دراسة حالة منطقة القورارة،بإقليم توات،وقد

المعالجـات المعماريـة التـي     أهمكيف أثر مناخ المنطقة على تشكيل عمائرها؟ وفي ذات السؤال نتحدث عن 
  .جها معماريو تلك العمائر الصحراويةانته

 مفردهـا  ،وأو تيقـورارين   تيكـورارين، ) الزنـاتي ( اسم القورارة هو تحريف للملفوظ األمازيغي :  منطقة القورارة
الجهـة   إلىتقع  ،وعاصمتها الحالية مدينة تيميمون .و تعني المجتمعات أو التجمعات السكنية أو المعسكرات تاقورارت،

لمؤرخين نـذكر مـنهم،ابن   وقد ورد ذكر للمنطقة عند مجموعة من ا .كم200الشمالية من عاصمة الوالية ادرار،بحوالي
و هـي كثيـرة تقـارب     ومن هذه القصور قبلة تلمسان،وعلى عشر مراحل منها قصور تيكورارين،:( قال خلدون حيث

رت في العمران،و غصت بالسـاكن و أكثـر سـكان هـذه     المائة في بسيط واد منحدر من الغرب إلى الشرق،و أستبح
أما الحسن الوزان في وصـفه إلفريقيـا   . 3)... هؤالء و معهم من سائر قبائل زناته 2سالقصور في الصحراء،بنو يا لد

حيث يوجد بها ,مائة وعشرون ميال شرق تسابيت تيكورارين منطقة مأهولة في صحراء نوميديا،بعيد ة بنحو:( ...فيقول
إلـى    ،ألنهم اعتادوا الذهاب بسلعهم النخيل وسكانها أغنياء يقارب من خمسين قصر،وأكثر من مائة قرية،بين حدائقما 

 .4)في طعامهم الشحم المالح،الذي يأتي به تجار فاس وتلمسان ويستعملون ويأكلون لحم الجمال،,بالد السودان

                                                
العمـارة،ديوان  رئيـف مهنـا،و ويـس بحر،نظريـات     : للمزيد راجـع )(واقفا،جالسا،ما شيا ومضطجعا(فبالنسبة للجسد ينبغي معرفة قياسات جسم اإلنسان في األوضاع المختلفة 1

 )02.،ص1992المطبوعات الجامعية الجزائر،
،وموطنهم متصل قبلة المغرب األقصى واألوسط،وهم من اختط قصور الصحراء،أنظر بـن خلـدون،    وهم من بطون بني ومانو،البقة األولى من زناته،وقد زعموا،أنهم من مغراوة 2

  1833.المصدر السابق، ص
    1834.ابن خلدون، ديوان العبر ،ص   3

  134. ص,وصف افريقياالحسن الوزان، 4  





342015 
 

211 

معرفة خصائصه مهمة للكائنات و خاصة اإلنسان فـاألرض  تعتبر دراسة الغالف الجوي و لمنطقة  ل العناصر المناخية
  في دورانها حول نفسها 

الغالف إذا تحرك الهواء بسرعة، ألن الهواء هو  و يبدو واضحا أثر هذا محاطة بغالف غازي يعتبر جزءا منها،
،ومن أهم عناصـر  5 لقيام بأي مشروع معماري و عمرانييعيش فيه اإلنسان و الحيوان،و هي ملزمة عند ا الحيز الذي

  : المناخ الالزمة لذلك ما يلي 
  الشمسيالحرارة و اإلشعاع.  
  الرياحالضغط الجوي و.  
 الرطوبة.  
 األمطار. 

تختلف درجات الحرارة من منـاطق   ث، حييعتبر عنصر الحرارة من أهم عناصر المناخ :اإلشعاع الشمسيالحرارة و 
  .منهاإلى أخرى فهي ترتبط بكمية اإلشعاع الشمسي الوارد إلى األرض و بكمية اإلشعاع الصادر 

تعد خطوط العرض من أهم العوامل المؤثر في توزيع درجات الحرارة ،فالمناطق التي تقع على خط عـرض  و 
تقع ضمن الصحراء اإلفريقية الكبرى و كونهـا   القورارة ةمنطق واحد تنال نفس القدر من أشعة الشمس؛ وإذا علمنا أن

  .شماال،ومن ذلك فكمية اإلشعاع الشمسي لتلك المناطق تكون كبيرة  030 – 0 26تقع بين خطي عرض 
البرودة شتاءا و حار صيفاً، حيث تصل درجة الحـرارة   س امتازت بمناخ صحراوي جاف شديدوعلى هذا األسا

تحت الظل، و هذا المناخ الصحراوي يمتاز كذلك بقلة األمطار و هبوب الرياح مع قلة الرطوبـة، و   د 050أحيانا إلى 
 .كل هذه العوامل تؤثر في درجة الحرارة 

 رسم توضيحي للتبادل الحراري بين اإلنسان والمناخ المحيط به عن سعيد عبد الرحيم

  :6بالضغط الجوي و بالحرارة،فمنهاتعرف الرياح بأنها التيارات الهوائية المتعلقة  :الرياح
  .الحرارة تهب من الجهات الجنوبية وهذا النوع يكثر في شهر فيفري ةهي رياح رملية هوائها شديد: رياح الخماسين

، وبفعلها تتشكل الكثبان الرملية،والمعروف أن هناك عالقـة   ةمنطقالو هذا النوع من الرياح يكثر في  :السيروكو رياح
 .اح واختالف درجات الحرارةبين حركة الري

                                                
  .  09.ص  2003/  ه 1422طبعة  أولى   ، دار الثقافة للنشر القاهرة،العمارة البيئية في المناطق الصحراوية الحارةفجال،  د سليم   5
  .  17. سليم فجال ، نفس المرجع السابق، ص   6
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يأخذها بعـين االعتبـار عنـد عمليـة      أن،ولذا كان لزاما عليه اإلنسانوكل هاته العناصر المناخية تؤثر على 
ن الهدف األسمى للعمارة، كان دوماً محاولة إيجاد مأوى يحتوي جميع نشـاطات اإلنسـان،ويحميه مـن    ذلك أل،التعمير

منا للنشاط اإلنساني الذي يحتويه،وذلك من حيث انسـجامه  ؤالبد لهذا المأوى أن يكون ماألخطار أياً كان مصدرها،فكان 
 .فراغياً مع نوع هذا النشاط،ثم البد له من أن يكون متيناً قوياً،وأن يؤدي لمستعمله كل راحة نفسية وجسدية ممكنة

بيئية تأثيرا في تشكيل العمارة،فقد كان لـه  يعد المناخ أهم العناصر ال:  ة المناخخفيف من وطأالمعالجات المعمارية للت
التأثير الواضح في شكل المدن اإلسالمية،ذلك ألن عمارة المناطق الجافة تختلف عن عمارة المناطق الممطرة،كما كـان  
له دخل في تخطيط شوارع المدينة وتوجيهها، فعلى المستوى التخطيطي للتجمعات السكنية،ظهرت االستفادة من عناصر 

م الحياة،ففي حالة المدن الساحلية،تأخذ األبنية شكل المصاطب ؤدف تحقيق ظروف وأوضاع مناخية تالوالموقع،به البيئة
المتدرجة،لالستفادة من نسيم البحر،أما في الوديان العميقة،والتي تسمح منحدراتها باالستفادة من شمس الشـتاء وتحقيـق   

  .للمناطق اإلسالمية،تحدياً لكل من المخطط والمعماري ،و قد مثلت كل هاته االختالفات البيئية7مناخ رطب
 ا، ولهـذ فقد كان لهذا المناخ سطوة على شكل المعمار المحلي في إقليم صحراوي جاف، ةمنطقالو نظرا لوقوع 

  :يلي المعالجات ماتلك من بين أهم  ن، فكاالمبنى يتأقلم مع كل الظروف معمارية تجعل سعى المعماري إلى إيجاد حلوال
 بعضها إلى بعض،للتقليل من تعرض واجهاتها للعوامل  اعتماد الشكل المتراص للمباني،حيث جاءت البيوت متراصة

، وقد عرف هذا النظام فـي العمـارة   ،التي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل المبنى)أشعة الشمس،الرياح(الجوية
 8)اللحمة الواحدة( نظامب اإلسالمية

 ومن أجل كسر حـدة المنـاخ    9.الخارجية للمنازل،يعمل على تظليل أجزاء كبيرة من أسقفها لجدرانالكبير ل االرتفاع
الحار،جاءت كتلة المباني في المسقط األفقي أكبر من مسطح الفراغات المكشوفة،سـواء كانـت شـوارع أو أفنيـة     

  10.داخلية،وذلك لتوفير أكبر قدر من الظل
   تعرج الشوارع وضيقها بالنسبة الرتفاع المباني، وقد جاءت هذه الميزة من اللجوء الى الحل المتضام للمباني،حيـث

تعرضها ألقل قدر ممكن من اإلشعاع الشمسي،وقد كان الرتفاع المباني على جانبي الشـارع أثـره    إلىيؤدي ذلك 
  الواضح في تحقيق نسبة ظل معقولة،كما أنه يفضل

 من الجهة الشمالية إلى الجنوبية، حتى تكون عموديـة علـى حركـة    ) الشوارع(توجه ن، أناطق الحارةفي بعض الم
كسر شدة  ى، علكما تعمل الشوارع بشكلها الضيق والمتعرج.11يجعلها تكتسب ظالالً طوال فترة النهار ا، ممالشمس

يمـر   ، فالللبيوتعمل المصفاة للهواء الداخل تعمل الشوارع  ك، وبذلشتاءاً والحارة صيفاً ة، الباردالتيارات الهوائية
  .أن اتجاه تلك الشوارع جاء موافقا التجاه الرياح ا، كمإال ما كان نافعاً صيفاً وشتاءاً

 

                                                
 281.ص ،أنماط العمارة التقليديةسعد عبد الكريم شهاب،  7
،ويقصـد بـه تجميـع المدينـة     )الحل المتضام للمباني( وهو أسلوب اتبعه المعماري المسلم، كإحدى المعالجات التخطيطية،في المدن اإلسالمية ،حيث يعرف  عن المختصين باسم 8

متالصقة لمنع تعرض واجهاتها للعوامل الجوية مثـل أشـعة الشـمس المباشـرة،ورياح الخماسـين المحملـة        فصفو بتقارب مبانيها بعضها من بعض،بحيث تتكتل وتتراص، في
 )95-92.المرجع السابق،ص:لمزيد من المعلومات راجع يحي وزيري(ع درجة الحرارة داخل المبانيفبالرمال،التي تؤدي الى ر

 95.يحي وزيري،المرجع السابق،ص 9
 167.،المرجع السابق،صسعد عبد الكريم شهاب 10
  98.يحي وزيري،المرجع السابق،ص 11
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 كما اعتُمد تضييق الفتحات من الخارج واتساعها من .قلة الفتحات في الجدران الخارجية،ووجودها في األفنية الداخلية

للهواء الداخل للمبنى،وكذلك للتخفيف من كمية النور،ومنع األشعة المباشرة من الدخول،وبهذا  لتعمل كمصفاة الداخل،
 .12جاءت تلك الفتحات على هيئة المزاغل

 ،وذلك لتوفير المزيد من الظالل تسقيف جزءاً كبيراً من األزقة. 

 ،ًمواد البناء،لها عالقة مباشرة بتحديد المـدة  ذلك ألن  وقد تم ذلك باختيار مواد البناء،تنظيم درجة الحرارة ليالً ونهارا
كمادة أساسية في ي م استعمال اللبن الطينالزمنية النتقال الحرارة من الجو الخارجي إلى الداخلي،وعلى هذا األساس ت

عملية البناء،حيث تعتبر الطين من أفضل مواد البناء،إذ يمكنها توفير العزل الحراري للمبنى،و لهذا تـم اسـتعمالها   
 .على نطاق واسع في العمارة على مر العصور واألزمان

  عتبـر الوسـط بـين الظـروف     اعتماد الفناء الداخلي المكشوف،الذي يعمل دور المعدل الحـرالمناخيـة  اري،إذ ي
الخارجية،وفراغات المبنى الداخلية،كما يعد مع السطح من مالقف الهواء،وهما مصـدرا الشـمس لكافـة أجـزاء     

على إعادة إشعاع كميات الطاقة الشمسية التـي اختزنهـا    الحارةيعمل الفناء المكشوف في مناطق  البيت،إضافة لهذا
لتـتم   السماء مرة أخرى،وفي الوقت نفسه يتم تخزين الهـواء البـارد بـه،    إلىطوال النهار،في حوائطه وأرضيته،

االختالف في درجة الحرارة،ليحصلوا  ناءونالباالستفادة من برودة الفناء أثناء النهار في اليوم الموالي، كما استعمل 
على توزيع جيد للهواء بالمباني،فقد بنيت المنازل حول فناء داخلي،ومن خالله تتم عملية سـحب هـوائي،فبتعرض   

  13.الفناء ألشعة الشمس يقل وزن الهواء البارد من خالل نوافذ الحجرات،ليحل محل الهواء الساخن

  وذلك لتحقيق العزل الحراري التام للمبنىسم70 الى سم50زيادة سمك الجدران الخارجية،حيث تتراوح بين،. 
 ،من خالل التخطيط الذي يعتمد على مظهرين أساسيين هما الشوارع الضيقة،  العمل على تحريك الهواء داخل المبنى

 .واألفنية المكشوفة داخل المبنى

                                                
زغـل  ال يعرف اشتقاق الكلمة،وقد تعود التسمية الـى الفعـل العربـي     ،من أهم عناصر العمارة الدفاعية،ذلك ألنها تساعد الحراسة على مراقبة كامل المساحة المحيطة بالمبنى  12

نجـالء  **ولقد دفعت الى دريـد طعنـة  : (إذا صبه دفعة واحدة،وقد أنشد ابن بري صخر بن عمرو بن اشريد:الشيء،زغال وأزغله،والذي من معانيه كما جاء عند ابن منظور،زغل 
،وكأنهـا  منها النبال دفعة واحـدة علـى المهاجمين  تصب المزاغل،حيث  بهذه التسمية،مردها الى  وظيفة ل،فمن خالل هذا التفسير  نستنتج أن تسمية المزاغ)تزغل مثل عط المنحر

 بقوة، ه،أين يتضح التشبيةحة الناريصب الماء دفعة واحدة،لصد األعداء من التقدم نحو الهدف،ومنه سهولة القضاء عليهم دون اشتباك،وقد بقي دور المزاغل نفسه مع دخول األسل
  111.يحي وزيري،المرجع السابق،ص 13
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 و المحيط بالنسيج المعماري،وذلك باالعتماد على طريقتين هماتحقيق شيء من الرطوبة في الج: 

 .تمرير قناة الفقارة داخل القصر،ليتشبع الجو بذرات الماء،مما يضفي عليه شيئا من الرطوبة :أوال

البناء بمحاذاة البساتين لالستفادة من االخضرار في تشبيع الجو بنسبة معتبرة من الرطوبة،كما عملـت الهضـبة    :ثانيا
 .كذلك، على تحقيق نسبة من الهواء المنعش

 ،منع زحف الرمـال علـى    ه، ومنوذلك تفاديا لتكدس الرمال عندها قلة اعتماد الزوايا القائمة في الجدران الخارجية
  .النسيج العمراني

مناخيا  وصفوة القول فقد لعب المناخ دورا رئيسيا في تشكيل المنطقة،على وجه الخصوص والمناطق المشابهة:  خاتمـة 
بشكل عام،وقد نجلى ذلك في اختيار مادة البناء،ثم الحلول المعمارية لتمكين اإلنسان من التـأقلم مـع تلـك الظـروف     

المعاصر الذي  اإلنسانوهذا عكس ما اعتمده  القديم فقه واقعه فعمر بما يالئمه، اإلنسان،ويبقى السر في ذلك أن القاسية
 فهل ياون وعي،فعجزت مدننا الحديثة على توفير الراحة النفسية والجسدية لساكنيها،د جرفته تيارات العالمية،فراح يعمر

 ا؟ ي طرق تعميرنترى نستفيق ونعيد التفكير ف
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 ستدامة في مناطق التراث العمرانيالتنمية الم
  ) الجزائرتجربة تونس ورصد الواقع في  عرض (

  
  

 ملوكة برورة 
  )الجزائر (  جامعة بسكرة
  أميرة بحري
 )الجزائر ( جامعة باتنة 

  
 :ملخص

 من قدمته ما ومدى الحضاري وانتمائها هويتها يعبر عن أنه كما لألمة، الحضارية الجذور التراث بصفة عامة يمثل
 وجود عن الجزائرية والناتج في الصحراء والعمراني الثقافي الموروث اإلنسانية، و رغم  تنوع الحضارات تطور في إسهامات

 التنوع هذا توظيف يتم أننا نالحظ أنه ال إال بها، الموجودة الطبيعية البيئة من والنابعة تاريخها الطويل عبر مختلفة معمارية ثقافات
  .االقتصادية للبالد التنمية فرص من يهدر مما ، تحقق االستدامة بصورة سياحيا

لذا فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو الوقوف على واقع التراث العمراني واستدامة التنمية السياحية به  بالتركيز على 
و ثقافي لخطر االضمحالل و التالشي مع دراسة  واحة تيوت الموجودة بوالية النعامة التي تتعرض بما تحمله من تراث عمراني

  .تجربة تونس في نفس المجال ألخذ دروس النجاح منها
 .التنمية السياحية -التراث العمراني -التنمية المستدامة : الكلمات المفتاحية

Abstract : 

Heritage is a general cultural roots of the nation, as it reflects the identity and affiliation of 
civilization and the extent provided by the contributions to the evolution of human civilization, and 
despite the diversity of cultural and urban heritage in the Algerian desert, resulting from the presence 
of different architectural cultures throughout its long history, stemming from the natural environment 
in them, However, we note that it does not employ this diversity achieve sustainability in tourism, and 
thus violate the prospects for economic development of the country. 

Therefore, the aim of this paper is to stand on the reality of the urban heritage and sustainable 
tourism development by focusing on the Oasis Tiout existing state of the ostrich, which are exposed, 
including in respect of urban heritage and cultural risk of decay and fading with the study of the 
experience of Tunisia in the same field to take the success of which lessons. 

Keywords: Sustainable Development - Heritage Alamrani- tourism development 

  :تمهيد
 لتطورها رمزا ويعد الشعوب وثقافات األمم حضارات على األكبر في الصحراء الشاهد العمراني التراث يعتبر

 لألجيـال  وتوريثه وتجديده عليه المحافظة يجب حضاري تراث اجتماعي فإنه موروث أنه بجانب و مدى التاريخ، على
  .القادمة

 جـذب  بعناصر السياحة العمراني الصحراوي التراث يمد حيث السياحة، و بين قطاع بينه وثيقة عالقة وتوجد
 السـياح،  قبـل  من التراث ذلك زيارة على السياحة تعتمد الذي الوقت في السياحية، المنتجات لموارد باإلضافة مميزة

  .واالستمرارية االستدامة لضمان حمايته إلى باإلضافة
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 الصخرية و بهضابها الرملية بكثبانها الصحراء تمتد للجزائر الكلية المساحة من %80 بــ تقدر مساحة و على
: مثـل ( الشـرقي   الجنـوب  فواحـات .بـه الجزائـر   تزخـر  الذي والتميز التنوع على شاهدا لتقف الحجرية وسيولها

 إلـى  إضـافة  طبيعيا، متحفا تشكل ....،) قصور ورقلة و تيندوف:مثل( الغربي الجنوب والقصور في )تاغيت،غرداية
 صحراوي واعد مـن  سياحي لمنتوج دعما مجملها في تشكل أن يمكن التي والثقافات والعادات التقاليد من الهائل الزخم
 تـم  مـا  إذا األولى الدرجة من للسياح ومقصدا سياحية وجهة تكون وألن مميز، سياحي منتوج لتقديم يؤهلها أن شأنه

في استغالل التراث العمرانـي   التي تعد نموذجا ناجحا ا تونسجارتهل مجاراة السائحين جذب في جيدا استغالال استغاللها
  : ،ومنه يأتي طرح السؤال الرئيس التالي النهوض بالقطاع السياحي  لتحقيق تنمية مستدامةالصحراوي من أجل 

الجزائري و بالخصـوص واحـة    كيف يمكن تحقيق تنمية سياحية مستدامة في مناطق التراث العمراني الصحراوي 
 تيوت ؟

في تحقيق تنمية سياحية مستدامة لذا  للموضوع أهمية كبيرة فالتراث العمراني له دور كبير :أهمية و أهداف الموضوع
و شمال إفريقيا بالنسبة للسياحة الصـحراوية دون   تي تعد الوجهة األولى في المتوسطاستغلته دول عديدة أهمها تونس ال

  .من زخم حضاري عريق و صحراء شاسعة-مثل الجزائر -شمال إفريقيا  منافسة قوية رغم ما تتمتع به دولوجود 
هذه الورقة البحثية ليس الوقوف على دور التراث العمراني في تحقيق تنمية سياحية مسـتدامة   لذا فإن الهدف من

ذلك أن التراث العمراني مثل القصور و البيوت و القالع كلها متواجدة في الصحراء الجزائرية لكنها ال تحقق الغـرض  
ياحية في مناطق التراث العمراني الصـحراوي  السياحي منها بل الهدف هو تبيان كيف يمكن تحقيق استدامة التنمية الس

على تجربة  في الجزائر من خالل واحة تيوت، بغية الوقوف على الصعوبات و المشاكل و كذا إعطاء الحلول باالعتماد
  :التاليةر و لمعالجة هذه الدراسة وضعنا المحاو .تونس
 مصطلحات الدراسة:المحور األول.  
 عرض تجربة تونس: المحور الثاني  
 الجزائر-التنمية السياحية المستدامة في واحة تيوت : المحور الرابع- 

 .مصطلحات الدراسة: لمحور األولا

 حاجـات  إلشـباع  والخدمات التسهيالت توفير "تعرف التنمية المستدامة على أنها :المستدامة السياحية التنمية مفهوم
  1"جديدة ودخول جديدة عمل فرص إيجاد :مثل السياحة تأثيرات بعض كذلك وتشمل السياح، ورغبات

  .يمثل أبعاد التنمية السياحية 1شكل 2
  

 
  

  

  224 ص ، 222 للعلوم، العربية الدار المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة طلبة، مصطفى :المصدر

                                                             
 .26-24،ص3 العدد 28  المجلد والقانونية ).االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والبحوث للدراسات تشرين جامعة مجلة ،السياحية والتنمية السياحي التخطيط،هرمز الدين نور  1
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 مجـاالت  في المستدامة التنمية أسس وبلورت السياحة، في االستدامة قواعد للسياحة العالمية المنظمة و قد تبنت
 والمواقع السياح احتياجات تلبي التي تلك بأنها للسياحة المستدامة التنمية عرفت وقد .التنمية ودراسات السياحي التخطيط
 بطريقـة  الموارد إدارة مجال في المرشدة القواعد بذلك وهي .للمستقبل الفرص وتوفير حماية إلى باإلضافة المضيفة،

 والتنوع البيئية والعوامل الثقافي التكامل معها يتحقق كما .والثقافية واالجتماعية االقتصادية المسائل متطلبات فيها تتحقق
  3.الحياة نظم ودعم الحيوي

 المتكامل التخطيط إطار داخل ومخططة كاملة علمية دراسة بعد تنفيذها يبدأ التي التنمية " بأنها أيضا تعرف كما
 التنميـة  مقومـات  تتجمـع فيـه   الدولة من إقليم أي داخل أو ككل الدولة داخل والبيئية واالجتماعية االقتصادية للتنمية

 عـام  في القومية والمنتزهات للبيئة األوروبي اإلتحاد وعرفها 4.أيهما أو وحضارية طبيعية جذب عناصر من السياحية
  " 5. المعمارية بالبيئة ويرتقى واالجتماعي االقتصادي التكامل ويحقق البيئة على يحافظ نشاط " بأنها 1993

 مفهـوم  جـاء  منفصـلة،  عناصر ثالثة أنها على والبيئة المحلي والمجتمع السياحة لصناعة ينظر كان أن وبعد
 الـبعض  ببعضها وتتأثر تؤثر أنها وجد التي العناصر هذه بين العالقة إلى النظر ليوجه بالسياحة أرتبط الذي االستدامة

 مظاهر ثالثة لها األخرى، الصناعات الستدامة بالنسبة الحال هو كما السياحة واالستدامة السياحية، التنمية عملية ضمن
 6:متداخلة

 المضيف وللمجتمع السياحية، المشاريع ألصحاب المادي العائد بها ويقصد :االقتصادية االستدامة.  
 المحلـي وعليهـا   المجتمـع  مـن  جزء هي السياحية المؤسسات هذه أن إلى تشير :والثقافية االجتماعية االستدامة 

 .برأيه واألخذ المحلي المجتمع إشراك إلى باإلضافة أمكن، ما المحلية والكفاءات الخبرات من االستفادة
 وأحيـاء  ونباتـات  وطاقة ماء من الطبيعية الموارد على المحافظة المستدامة السياحة على يجب: البيئية االستدامة 

  .والتدهور التلوث مشاكل من خطر أي لدرء وثقافية تراثية وبيئات طبيعية،

  :تعريف التراث العمراني
 الحقيقة وفي المستقبل، إلى الماضي من االنتقال طياتها في وتضم توريثه، تم ما Heritage  التراث تعني كلمة

 مـا  يشمل اإلنسانية تراث فإن لذا ،"القادمة األجيال إلى تمريره علينا يجب أسالفنا من عليه حصلنا الذي اإلرث هذا أن
 والعمـارة  الفنـون  جانـب  في أو والثقافة والفلسفة واألدب الفكر جانب في سواء لحاضرنا السابقة الحضارات أورثته

 .7وتطبيقًا فكرا الحياة جوانب كافة في أو والتصميم
 أو معمارية أو أثرية قيمة ذات وحدائق ومباني وأحياء وقرى مدن من اإلنسان شيده ما التراث العمراني كل أما

  8:يلي كما مستويات ثالثة تحت التراث هذا تحديد ويتم ،"وظيفية أو ثقافية أو علمية أو تاريخية أو اقتصادية أو عمرانية
 الزخـارف  فيهـا  بما واالجتماعية والعلمية والفنية واألثرية التاريخية األهمية ذات المباني وتشمل :التراثية المباني 

 .بها المرتبطة والبيئة بها المرتبط الثابت واألثاث

                                                             
  .13،ص نشر سنة الجزائر،بدون الديوان، مطبعة ، 33 العدد . سياحة الجزائر مجلة ، خاص منتوج المعدنية الحمامات : للسياحة الوطني الديوان 3

4 Afnor, Guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage de tous, France, 2005,p 6. 
5 Corinne Gendron, vous avez dit développement durable?, presses international polytechnique, canada, 2007,p12. 

، المؤتمر الدولي حول  تقييم آثار برامج االستثمارات العامـة  2010/2014تنمية السياحة في الجزائر واستدامتها ضمن برنامج االستثمارات العامة سامية لحول،راوية حناشي،  6
  .5، ص 2014-2001وانعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 

 المعماريـة  الهندسـة  فـي  ماجسـتير  رسالة ،"الغربية الضفة دراسية حالة - والعمراني المعماري الحفاظ مشاريع في الشعبية المشاركة تفعيل آليات ،سعادة جبران عزمي أيمن 7
  .57-55،ص 2009،فلسطين النجاح الوطنية، جامعة العليا، الدراسات كلية ،منشورة

  .23،ص 2008،مؤتمر المبادرات و اإلبداع التنموي في المدينة العربية،األردن،المستدامة مدخل للحفاظ على البيئة العمرانيةالتنمية كمال الحلبي،محمد الوتار،  8
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 والعلميـة  والفنيـة  واألثريـة  التاريخيـة  األهميـة  ذات واألحياء والقرى المدن وتشمل :العمراني التراث مناطق 
 .وغيرها تحتية وخدمات وأزقة وطرق عامة وساحات عمراني نسيج من مكوناتها بكل واالجتماعية

 صنع اإلنسان من أو طبيعتها على متميزة طبيعية ببيئة المرتبطة المباني وتشمل :العمراني التراث مواقع. 
 

  .استدامة التنمية السياحية لمناطق التراث العمراني
 خالل من الثقافية، السياحة  من القصوى االستفادة تحقيق التاريخي يمكن التراث لصون الوطني للصندوق طبقًا

  :التالي بالشكل مبين هو كما الثقافي، التراث على السياحة مجال في العمل لبدء توجيهية مبادئ خمسة

 
  مبادئ استدامة السياحة في المناطق التراثية 2شكل 

  

  9 :و هذه المبادئ هي
 األهميـة  مـن  فيكون ، الموارد المحلية على الضغوط وتزايد السياحة، تنافسية ظل في ضروري التعاون :التعاون 

السياحة  برامج نجاح أن كما الطويل، المدى على مستدامة السياحة أن تكون لضمان والسياحة، المجتمع بين توافق إيجاد
 الخاص القطاع مؤسسات بين التعاون قبل، مثل من بعضها مع تتعاون تكن لم مؤسسات بين الشراكة في يكمن الثقافية

 من الكثير أن يتحقق يمكن وبالتالي الحكومية، والمؤسسات األهلية المنظمات بين وأيضا التعاون الحكومية والمؤسسات
 .اإلقتصادية الفوائد

 السـكان  إحتياجات بين تحقيق التوازن من بد ال والسياحة، الثقافي التراث من القصوى اإلستفادة لضمان  :التوازن 
 وبالتالي إشـراك  المحلي، المجتمع معها ويتعامل يتقبلها أن يمكن التي وحجم السياحة أنماط فهم المهم ومن والزائرين،

 .األهمية بالغ أمر السياحية واألنشطة البرامج في المحلي المجتمع
 الثقـافي  التـراث  علـى إظهـار   تعمل بحيث الزائرين، إلجتذاب سياحية برامج إدارة على التأكيد :السياحة إدارة 

 .للمجتمعات
 عـن  مجتمع تميز األصالة التي أن حيث الثقافية، السياحة في السياحي المنتج جودة على التأكيد  :واألصالة الجودة 

 .أو التراث بالتاريخ يتعلق ما كل في األهمية بالغ أمر هي آخر مجتمع
 يمكـن  وال لهـا  قيمة عالية لوجود الطبيعية، والموارد والتاريخي الثقافي التراث حماية من البد :والحماية الحفاظ 

  .االستمرارية من أجل وحمايتها عليها الحفاظ من البد وبالتالي استبدالها،
 10:هي القطاعات وهذه االستدامة وتحقيق سياحيا العمراني التراث استغالل على تؤثر أساسية قطاعات ثالثة و هناك

                                                             
9  http://www.marefa.org   

 .24كمال الحلبي،مرجع سابق،ص   10
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 على الحفاظ سياسات وضع، للحفاظ عليها الدولة خطط في العمراني التراث مناطق إدراج:من خالل :الحكومي القطاع
 .التراث مناطق في للمشروعات البيئي األثر وتقييم التراث، دراسة مناطق
 األساسـية  الخـدمات  والمتوسطة،توفير الصغيرة المشروعات ودعم من خالل تمويل :االستثماري أو الخاص القطاع

 .المستدامة السياحة مبادئ مع المتوافقة
 عمليـة  فـي  المحلي المجتمع المحلي،إشراك للمجتمع الوعي لرفع برامج وضعمن خالل  :المدني المجتمع مؤسسات

 واليدويـة  الحرفيـة  الصناعات تدريبهم وتشجيع على والعمل التنموية المشروعات في المحلية العمالة التنمية، توظيف
 .المحلية

تم اختيار تونس كونها من الدول الرائدة في مجال السياحة بمختلف أنماطهـا إذ تحولـت    نموذج تونس: المحور الثاني
تونس بالفعل إلى واحة سياحية تستقطب األسواق الكبرى إذ نجحت في التوظيف السياحي لتراثهـا الثقـافي  و البيئـي    

رية الصـحراوية و مـن بينهـا القصـور     المتمثل في  المدن و مراكز المدن التاريخية و المباني التراثية و المواقع األث
  . الكثيرة المتواجدة بها

والقصر الصحراوي عبارة عن بناء يتألف من غرف نوم كثيرة قد يصل عددها إلى الثالثمائـة غرفـة طينيـة،    
  .صنعت من مواد أولية بسيطة وبدائية مثل الحجارة والطين وجذوع النخل و تحوي عدة طوابق

قصراً، من أهم الثروات السياحية وقـد   150في الجنوب التونسي والتي يبلغ عددها وتعتبر القصور الصحراوية 
صنفت كنموذج راقي تدل على عراقة فن المعمار وتفرده، وكان البربر أول من أقام فيها وبنـوا قـراهم علـى رؤوس    

لحضـارة التـي شـهدتها تلـك     الجبال خوفاً من االحتالل وقد أعيد ترميم بعضها لتوظيفها سياحياً ولتبقى شاهداً على ا
  11 .المنطقة

  .موقع القصور الصحراوية بجنوب تونس  6شكل 

  
    http://ar.webmanagercenter.com،: المصدر

الدولة عدة و قد قامت تونس بتطوير منتج السياحة الصحراوية الذي تحظى فيه بعدة عناصر إيجابية، فقد اتخذت 
تدابير هامة بهدف جعل التراث أحد عناصر التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لتعمل على تنويع المنتج السياحي 

  :من خالل عدة استراتيجيات
 12:و ذلك من خالل: االهتمام الحكومي

  خطط الحماية و المحافظـة علـى   تقوم البلديات بإدارة شؤون المدينة و ضواحيها من خالل المجلس البلدي،و تنفيذ
التراث العمراني عبر الشراكة مع جميع القطاعات الحكومية التي تعمل معها بتنسيق متكامل وانسجام تام، بعيدا عن 

 .المركزية في اتخاذ القرار

                                                             
11 http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=552243 

  .30- 25، ص 2009الرحلة الخامسة الجمهورية التونسية،السعودية ،  برامج استطالع التجارب السياحية العالمية المميزة،الهيئة العامة للسياحة و اآلثار،  12
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   عات تنسق البلديات مع القطاعات الحكومية الستثمار مواقع التراث العمراني و إعادة توظيفه وفق قـوانين و تشـري
  .تحافظ على الطابع المعماري األصيل

    يتم استثمار بعض المباني ضمن مواقع التراث العمراني من مستثمرين و يتم تقديم الكثير من التسـهيالت ألهميـة
  .استثمارهم بالنسبة القتصاد المدينة

 ترميم و تأهيل المبـاني  أصحاب العقارات و الشركات المستثمرة مزايا و تسهيالت من قبل البلديات و ذلك ل يتم منح
 .الواقعة ضمن مناطق التراث العمراني لتوظيفها سياحيا

تحرص تونس عل عقد الكثير من الندوات و الملتقيات العلمية الخاصـة بتقيـيم سياسـات و     :االهتمام بالجانب العلمي
لمدن التراث العالمي  اإلقليمياستراتيجيات الصيانة و التصنيف و الوسائل التشريعية و التقنية و المالية الالزمة كالملتقى 

 .13لمنطقة إفريقيا و الشرق األوسط
المناطق الصحراوية بصناعة المنسوجات ذات الجودة العالية والتوشيات  تشتهر :قليديةاالهتمام بالحرف و الصناعات الت

التقليديـة   ويعتبر المرقوم والكليم من أشهر أنواع السجاد في المنطقة إلى جانب عدد من المنتجـات  والرموز الخاصة،
المصـاغات والسـعف    الصحراوية والحلـي و  األخرى في توزر أو المدن القريبة مثل قبلي أو دوز كالجلود والمالبس

  14 :و تحرص على المحافظة على هذا المجال من خالل.المميزة وغيرها من المنتوجات الصحراوية
 :دعم الحرف التقليدية

 مركز لدعم  الحرف اليدوية و الصناعات التقليدية  و هو مشروع لحفظ التراث يضم حرفيين محليين يقومون  إنشاء
بأعمال االنتاج و عرض إبداعاتهم،باإلضافة لوجود قاعات للتدريب يتولى التدريب فيها متخصصون مؤهلـون فـي   

  .التصميم و التطوير
 ولة لبعض المنتجات لدعم عمليات التسويق الخارجي مثل السجادتدعم الدولة هذا التوجه و تقدم ضمانا باسم الد. 
 يتم استيراد و توفير بعض المواد األولية التي قد ال تتوفر من خارج تونس.  
  تحويل البيوت و القصور القديمة إلى مطعم تراثي يقدم الوجبات التونسية بطريقة تقليدية بأسلوب راقي أو إلى فنادق

 .قةفخمة أو إلى متاحف عري
  15 :من خالل االعتماد على موارد طبيعية محلية

  في المدينة على الطوب  المحروق و البيوت مبنية بكل دقة و جمال و تضم واحات توزر مئات اآلالف يعتمد البناء
 .من أشجار النخيل

 مقاهي  نزل بيئي،( لتمت المحافظة على البلدة العتيقة بتوزر و دعم إعادة تأهيل المباني التراثية و إقامة نشاطات مث
 ...)شعبية، متاحف

  كراسي و طاوالت في منتزهات الواحات جميعا من أخشاب النخيل أبواب ويتم تصنيع جميع المنتجات الخشبية من. 
 تصدير المنتجات مثل تصدير التمور التوزرية إلى أوروبا. 
  مزرعة  النخيل في توزر لمنتزه متكامل توظيف مقومات السياحة الصحراوية بشكل مثالي لتوفر المنتج مثل تحويل

حيث جميع المكونات الخشبية للمشروع بما فيها البوابة الرئيسة من أخشـاب  : بوجود الخدمات األساسية و الترفيهية
 .النخيل

 ،المزارع و األودية لتكوين منتجات سياحية صحراوية و بيئية ناجحة كما تم توظيف منابع المياه. 
                                                             
13 http://ar.webmanagercenter.com  

  .مرجع سابقالهيئة العامة للسياحة و اآلثار،  14
  .المرجع السابق  15
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  -الجزائر-مية السياحية المستدامة في واحة تيوت التن: المحور الرابع
كلمة تيوت أنها في األصل لفظ بربري مشتقة من تيط أو تيطاوين ومعناها العيون أو المنطقة الغنيـة بالمـاء،و 

عبـر سلسـلة جبـال    ) Monts des ksour(يعتبر الطين المكون الرئيسي في العمارة والبناء في منطقة جبال القصور
  16 .وصف حضارة المنطقة بأنها حضارة طينية إلىاألطلس الصحراوي لدرجة تدفعنا 

سياحية هامة إال أننا  الكثير المقومات الطبيعية و األثرية ما يؤهلها ألن تكون وجهة رغم أن واحة تيوت لها من
 الواحة يوما بعد يوم، ومن خالل نموج تـونس العديد من  المشاكل و المعوقات و التي تؤدي إلى تراجع  رنالحظ ظهو

ارتأينا وضع نموذج لتحقيق استدامة التنمية السياحية لمناطق التراث العمراني بالتطبيق على واحة تيوت،كما في الشـكل  
  :التالي

 
  17:و يمكن تفسير تلك االستراتيجيات كما يلي

                                                             
    http://tioutoqsis.blogspot.comأحمد عقون،واحة تيوت، 16 
  http://tioutwaha2.blogspot.com:  الموقع. األستاذ أحمد عقون و بإذن منه من إعداد الباحثتين باالعتماد  على مدونة 17 
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 :االهتمام بالموارد الطبيعية المحلية
 1847أول فرقة عسكرية استطالعية استعمارية لقصر تيوت جنوب والية النعامة، سنة  مجيءفعند  :جمال الواحة .

بجمال واحة تيوت، بحيث تحتل فيها الواحـة   -الذي كان ضمن طالئع الجنرال كفينياك -فليكس جاكو-فوجئ الدكتور 
ي والمعماري المميز دفعه إلـى  موقعا استراتجيا وسط ديكور طبيعي خالب منحها خصوصية وجاذبية، فطابعها العمران

تصنيفها على أساس أنها من الواحات الرائعة في المنطقة، والتي وصفها باألجمل واألوسع و األكثـر تنوعـا وغنـى    
 واألكثر خصوبة مقارنة بواحات األطلس الصحراوي األخرى التي زارها

 :االستفادة من النخيل و مخلفاته
  4تمتد على مسـاحة قـدرها   . والمئات من األشجار المثمرة األخرى. نخلة 7000إذ قدر عدد النخيل بها بأزيد من 

ثمرها الذي يمكن اعتباره غذاء كامال حيـث يحتـوي علـى السـكريات والبروتينـات       إلى فباإلضافة. كيلومتر مربع
إن فائدة النخلة ال تقتصر على ذلك فقط، فجميع مخلفاتهـا  والفيتامينات وأمالح مثل أمالح البوتاسيوم، وسهولة تخزينه، ف

يستفاد منها حيث يصنع من أليافها الحبال ومواد الحشو لألثاث، ومن سعفها القفف والزنابيل والقبعات الشـعبية، ومـن   
جـذوع  جريدها تصنع السالل وأوعية نقل الفواكه والخضراوات واألثاث الخفيف مثل الكراسي واألسرة، كما تسـتعمل  

كما تستخدم النخلـة فـي صـد الريـاح واإلحاطـة      . النخل شديدة االحتمال في تسقيف المنازل واألزقة بالقصر العتيق
 .بالمزروعات واألهم أنها تستخدم في وقف زحف الصحراء

  اإلسـطبالت في بناء األسوار بين البساتين وفـي بنـاء    الذي مازال شائعاً في منطقة تيوتاستخدام اللبن الطيني و 
ومناطق البادية لكون هذا النوع يالئم طبيعة المناخ الجاف والحار صيفاً والبارد شتاء كمـا أنـه قليـل    , لتربية المواشي

التكلفة ومن خالل تجربة األقدمين أثبت إمكانيته في تصميم أبنية شاهقة وضخمة صمدت أمام عوامل الزمن عبـر آالف  
 . اًالسنين وشكلت معلماً حضارياً بارز

  :دعم الحرف و الصناعات التقليدية بالمنطقة
إذ كانت توجد أصناف كثيرة ومتنوعة من التمور التي تتميز بها واحـة   :االهتمام بالجانب الفالحي لتوفير فرص العمل

العديـد   إلىاضافة  .لجودة العالية و الفقوس والرطبينوعا والتي اختفت تماما، مثل آغراس ذو ا 80تيوت كانت تفوق 
المشمش، الخوخ، إضافة إلى بعض الفواكه التـي بـدأ يضـعف    . من أصناف األشجار المثمرة األخرى كالتفاح، والتين

إنتاجها، مثل اللوز، والعنب، والرمان، والبطيخ، وعلى مستوى الخضراوات تعاني هي األخرى ضعف اإلنتاج، إضـافة  
، والبطـاطس القرع، واللفـت،  «على سواء، ومن بين الخضراوات  إلى تدني جودتها ألسباب يجهلها المستهلك والفالح

مما يستدعي سرعة وضع .إضافة إلى الفجل، والبقل، والسلق، والبصل، والثوم، وغيرها من المنتجات الزراعية األخرى
  .الحلول من قبل الجهات المختصة والعمل جديا على النهوض بالزراعة من خالل تدابير استثنائية 
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  .بساتين الواحة أواخر ثمانينيات القرن الماضي كيف كانت و كيف صارت من :8شكل 

  
  http://tioutoasis.blogspot.com 

من نخيل % 80فحوالي . إذ أن الواحة أصبحت مهددة بشبح العطش :بناء اآلبار و السدود و محاربة الحفر العشوائي
يتعرض للموت البطئ إثر الجفاف وانجراف التربة، بسبب نقص كمية المياه الجوفية، حيـث أن مـوارد الميـاه     الواحة

بعدما جفت العيون ويبست مئات أشجار النخيل التي تزين هذه الواحـة  %. 70انخفضت في السنوات األخيرة إلى نحو 
جفاف اآلبار التقليدية التي كان يتزود بها أهالي الواحـة  المتهاوية في أعقاب تأثر المخزون الباطني من المياه الجوفية و

" القـرارة "على مدار مئات السنين،األمر الذي أدى إلى تقلص المساحة الزراعية المروية بشكل كبيـر خاصـة منطقـة    
 .والتي كانت تمون منطقة الجنوب الغربي بالعديد من المنتجات الفالحية المتنوعة" واالحالف" "والمحاسر"

  كيف كان وكيف أصبح. جانب من سد تيوت 9شكل 

  
 

تـدريبهم   علـى  العمـل  السياحية و واألنشطة البرامج في المحلي المجتمع إشراك :زيادة الوعي بأهمية هذه المناطق
و تشجيع المحافظة على المباني القديمة حيـث نالحـظ انتشـار الـنمط      المحلية، واليدوية الحرفية الصناعات وتشجيع

  .القديمة حساب األبنيةالعمراني الحديث على 
  و كيف صارت جانب من رحبة ساحة القصر العتيق خالل السبعينيات 10شكل 

  

 

http://tioutoasis.blogspot.com 
وأدرجت ضمن قائمة األراضـي الرطبـة ذات    2003انضمت تيوت إلى اتفاقية رامسار عام  :بالجانب البيئي االهتمام

وتضم تنوعا حيويا هاما من النباتات والحيوانـات  , تتمتع هاته المنطقة الرطبة بطبيعة ساحرة وفريدة , األهمية العالمية
األنواع النادرة والمهـددة باالنقراض،ممـا يسـتدعي ضـرورة     واألسماك والطيور بأنواع عديدة منها , البرية والمائية 

  .المحافظة على المنطقة
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واحة تيوت تعد إرثا حضاريا وتاريخيـا فريـدا فـي    إذ ثبت أن  :استغالل القصور و البيوت القديمة كنزل أو متاحف
االستعمار الفرنسي على  جمالها الطبيعي، حيث شهدت كبرى مالحم رجال المقاومة الجزائرية زمن إلىالجزائر إضافة 

باحتوائها على الغابة المتحجـرة و  " تيوت " كما تمتاز واحة  ).م1908 – 1840" (الشيخ بوعمامة"غرار البطل الشهير 
تشكيلة متكاملة من النقوش الصخرية، حيث تدل المواقع األثرية المتناثرة على محيط هذه المنطقة الرطبـة والتجمعـات   

 .ارتباط اإلنسان منذ القديم بهاالسكانية الحالية على 

  : الخاتمة 
 في والمحلية العالمية للسياحة بالنسبة الجذب عناصر أهم من العمراني في الصحراء التراث عناصر تعتبر

 اقتصادي انتعاش من تحققه لما الدول، كافة بها تهتم التي العالمية الصناعات أهم من السياحة صناعة فيه تعتبر عصر
 من كبير، بشكل العمراني بالتراث تهتم فالسياحة األجنبية، االستثمارات تشجيع خالل من وذلك مباشر غير أو مباشر
 مميزة جذب بعناصر السياحة بإمداد العمراني التراث يقوم الذي الوقت في وإبرازه، ديمومته على المحافظة حيث

   . عام بشكل الوطني ولالقتصاد خاص بشكل السياحية للتنمية هامة اقتصادية وموارد
 إلـى  تهـدف  عمل خطة وضع ستوجبي فإنه العمراني الصحراوي  التراث لمناطق التاريخية هميةنظرا لأل و

 للسـكان  االجتماعيـة  الظـروف  وتراعـي  التراثية المناطق على تحافظ بيئيا، ومستدامة متكاملة سياحية تنمية تحقيق
 .الهام المورد هذا على والمحافظة االستفادة بهدف وذلك المجتمعات ومتطلبات

 والثقافية، والبيئية والعمرانية الطبيعية والموارد للمقومات األمثل االستثمار تحفز السياحية التنمية في واالستدامة
 ينبغي المستدامة السياحية الصحراوية التنمية فإن عام وبشكل .السياحية للواجهة والثقافية العمرانية الهوية على وتحافظ

 تشـمل  األبعـاد  وهـذه  التراث، لمناطق والمادية المعنوية الجوانب بين التوازن لتحقيق أبعاد عدة االعتبار في تأخذ أن
 كمـا  .والبيئي مع مراعاة خصوصية المناطق الصحراوية الترويحي االجتماعي، االقتصادي، الثقافي، الروحي، الجانب

 اقتصـاديا  منتجـا  قطاعا تكون حتى األبعاد هذه على تبنى أن يجب المستدامة السياحية الصحراوية التنمية أهداف وأن
 . وبيئيا وثقافيا اجتماعيا وإيجابيا
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  البعد االيكولوجي في التخطيط العمراني بالمدينة الصحراوية
  ) دراسة ميدانية بمدينة تقرت 'نموذجاأبلدية الزاوية العابدية ( 

  

  بلغليفي نوال
  سهام قوت

  )الجزائر(  2جامعة قسنطينة 
  

 ملخص
الصحراوية في الجنوب الجزائري بنوع خاص من المساكن، التي تعرف بالقصور وذلـك لمـا   اشتهرت المدن 

تتميز به من تشكيلة معمارية متجانسة، من خالل وحدة تصميمها وتقنيات ومواد بنائهـا التـي تـتالءم مـع الطـابع      
  .االيكولوجي والخصائص الثقافية واالجتماعية لهذه المجتمعات 

ة أصبحت األقاليم الصحراوية مجاال مفتوحا على جميـع التغيـرات االجتماعيـة منهـا     لكن في السنوات األخير
يعـرف   والثقافية، مما أدى إلى ظهور أشكال عمرانية ال تختلف عن تلك المتواجدة بالشمال مثل المسكن الجماعي أو ما

ية وكذلك البيئة الصحراوية، حيث جاءت مع ثقافتهم المحل لتتالءم، التي لم تجد تقبال من طرف السكان ،ألنها "بالعمارة "
هذه الدراسة لمعالجة أهم األبعاد التي تأثر في التشكيل العمراني بالمدينة الصحراوية مع التركيز على البعد االيكولوجي 
لما له من أهمية في فرض نمط عمراني يتماشى وخصوصيات المناخ الصحراوي، وتحديد أهم المشاكل المترتبة عـن  

  .  ة هذه الجوانب أثناء تخطيط المناطق السكنية بهذه المدنعدم مراعا
  البعد االيكولوجي –التخطيط العمراني  –المدينة الصحراوية  :الكلمات المفتاحية

Résumé :  

Les villes sahariennes dans le sud algérien sont célébrées avec un genre spécial des 
maisons qui sont connues par « el ksour » et ca pour ces options de forme urbanisme 
homogène. A partir d’unifier ce décor et ces caractères techniques et les matériaux de 
construction qu’ils sont pour ca adéquats avec le style écologique et les caractères 
socioculturelles de ces sociétés. 

Mais dans ces dernières années les secteurs sahariennes ont devenue un champ ouvert 
sur toutes les changements sociaux et culturels ceci est causé l’émergence d’un forme urbain 
ne divers pas a celle qu’existe au nord comme la maison collectif on qui ce connue par le 
« bâtiment »qu’il est pas accepter par les habitats .par ce qu’elle est pas adéquats avec leur 
cultures local et aussi l’environnement sahariens pour ca cette étude viens pour traiter les 
importants dimensions qui influent sur la reforme urbaine dans la ville saharienne avec la 
concentration sur le dimension écologique avec ce qu’il a d’importance a imposé un style 
urbain démarche avec les caractéristique de climat saharien et de définir les plus important 
problèmes causé par l’absence de soins a ces cotés pendant la planification des zones 
d’habitat dans ces villes. 
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  المعالجة المنهجية للدراسة :المحور األول
   :اإلشكالية

 ،تناقضاته الفضاء بكل تجلياته و إن المدينة فضاء متميز هندسيا واجتماعيا وثقافيا، واإلنسان هو الذي يشغل هذا
ومسرحا للنشاط وذلك باختياره لمواقع يسكنها ويقيم فيها ،إذن فالمسـكن   حيث اتخذ األقاليم المتباينة مجاال واسعا للحياة

من غير جدل هو جزء أصيل من قصة حياة اإلنسان على األرض ومتمم لسياقها والرتيب ورغم التناقض بين أشـكاله  
وقد سعى اإلنسان منـذ  .الملحة، التي تدخل في دائرة الضروريات لكل إنسان ومواقعه إال أنه يمثل حاجة من الحاجات 

القدم إلى البحث عن المسكن الذي يوفر له حياة أفضل وذلك من خالل محاوالته المتواصلة للتحكم في البيئة واسـتغالل  
عملية التخطيط العمراني من وتسخير مواردها لخدمة مطالبه، حيث لعب العامل اإليكولوجي دورا فعاال في التأثير على 

فإذا عدنا على سبيل المثال إلى المـدن  1 خالل خصوصيات الموقع التي تتحدد على ضوئها أنماط العمران وأشكال البناء
 الصحراوية في الجنـوب لهـا   المعمارية تختلف وتتباين حسب طابعها اإليكولوجي، فالمدن منتجاتهاالجزائرية، نجد أن 

يخضع لهذه الخصوصيات سواء في التوزيع والتجهيز أو البنـاء،   فيهاوالثقافية حيث أن العمران الطبيعية  خصوصياتها
لكن في السـنوات األخيـرة    .يمثل نواة العمران في المدن الصحراوية" بالقصر" إذ نجد المسكن التقليدي أو ما يعرف  

االجتماعية منها و الثقافية، مما أدى إلى ظهور أشـكال  أصبحت األقاليم الصحراوية مجاالً مفتوحاً على جميع التغيرات 
والذي لم يجـد تقـبال مـن    " بالعمارة"عمرانية ال تختلف عن تلك المتواجدة بالشمال مثل المسكن الجماعي أو ما يعرف 

ع طرف السكان ألنه ال يتالءم مع ثقافتهم المحلية وكذلك البيئة الصحراوية وهذا ما طرح فـي المخططـات والمشـاري   
  .رغم أهميتها" اإليكولوجية والثقافية االجتماعية للمدن الصحراوية"السكنية الجديدة التي تجاهلت هذه الجوانب 

  :ومن هنا تتضح لنا معالم إشكالية هذه الورقة البحثية في التساؤل المحوري التالي
 واالجتماعية الثقافية؟هل تخطيط المناطق السكنية بالمدينة الصحراوية يراعي األبعاد اإليكولوجية 

  : ومن هذا التساؤل المحوري تنبثق التساؤالت الفرعية التالية
 ما مدى اعتبار المخططات العمرانية لألبعاد االيكولوجية في المدينة الصحراوية ؟  
 هل يراعي التخطيط العمراني بالمدينة الصحراوية االعتبارات االجتماعية والثقافية للسكان؟ 

يسعى كل باحث من وراء بحثه العلمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف، ولعل من أبـرز األهـداف    :أهداف الدراسة
  :المراد الوصول إليها من وراء هذه الدراسة ما يلي

  إبراز أهمية البعد االيكولوجي أثناء وضع المخططات العمرانية والمنشآت السكنية بالمدينة الصحراوية.  
 المخططات التنموية في المجال العمراني بالمدينة الصحراوية تحديد أهم المشكالت التي تواجه 
 ـ   تقديم نتائج وتوصيات التي من الممكن أن تساهم ات السـكنية فـي المـدن    في تفعيل البرامج التنمويـة للمخطط

  .الصحراوية

تنبع أهمية الدراسة من األهمية التي يكتسبها المسكن بالمدينة الصحراوية وتعدد وظائفه، باإلضافة إلـى   :أهمية الدراسة
خصوصياته المعمارية التي تتالءم بالضرورة مع الطابع االيكولوجي، والخصائص الثقافية لسكان هذه المجتمعات، حيث 

لك تراثه المعماري العتيق وهذا األخير قد تعرض إلـى  إن المجتمع الصحراوي، مجتمع تقليدي يعكس ثقافة ساكنيه وكذ
تغيرات خاصة في جانبه التصميمي ،حيث ظهرت نماذج وأنماط عمرانية حديثة في إطار التنمية الحضرية التي عرفتها 

ئـة  المدن الصحراوية في السنوات األخيرة ، لكنها أنماط ال تتماشى وثقافة المجتمع وكذلك العوامـل االيكولوجيـة للبي  
                                                             

   .09ص 1976،مكتبة األنجلو مصرية،القاهرة ، مصر، علم االجتماع الحضري:مصطفى الخشاب  : 1
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الصحراوية ،وهذا راجع إلى إهمال المخططين للعوامل االيكولوجية واإلطار الثقافي وما يحويه من عادات وتقاليد، أثناء 
  وضع المشاريع والمنجزات التنموية

  

  

  إعداد الباحثين

  المعالجة النظرية للدراسة:المحور الثاني
 اإلطار المفاهيمي للدراسة

 مفهوم العمران  
التساكن والتنازل في مصـر أو حلـة لألنـس بالعشـيرة واقتضـاء      " ابن خلدون العمران بقوله هوويعرف  :اصطالحا
وهو بذلك يجعل العمران و أسلوب الحياة وكسب الرزق ، فيجعل ما جمع الناس فـي عمـران واحـد و      ،2"الحاجات

  .تعاونهم في تحصيل معاشهم
فاالتجـاه  ) وسيلة(و اآلخر يراه) نتيجة(أحدهما يرى العمران فالعمران مفهوم شامل يمكن تناوله من منظورين  :إجرائيا

) نتيجة تفاعل ذكاء اإلنسان مع البيئة الطبيعية في استيفاء حاجاتـه الماديـة والروحيـة   (األول في تناول العمران يجعله 
والثقافية واالجتماعيـة  وبذلك نرى أن طرفي التفاعل هما اإلنسان والبيئة ،ومحددات هذا التفاعل هي تلك البيئة الطبيعية 

  .وغيرها ،أما نتاج التفاعل فهو العمران الذي يأتي موفيا لحاجات اإلنسان 
  مفهوم االيكولوجيا  
هي علم يهتم بدراسة عالقة اإلنسان ونشاطه وخضوعه للظروف أو الشروط الفيزيقية،التي تتصل بـاألرض   :صطالحاٌا

دراسة العالقة المباشرة بين اإلنسان االجتماعي والبيئـة الطبيعيـة ومـدى    والبيئة الطبيعية ،كما تركز اإليكولوجيا على 
تضامن الجهود الجمعية،والعالقات االجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتحديد األفعال وردود األفعال التـي تـربط الجهـود    

  3.الجمعية بعملية التكيف مع البيئة الطبيعية
 
  

                                                             
  .157ص1982 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ،العمران البشري في مقدمة ابن خلدون ابراهيم، ترجمة رضوان سنتيالنا باتسييفا، 2
  .170ص ، ت، د اإلسكندرية،كلية اآلداب دار النشر للمعارف،علم االجتماع الثقافي ومشكالت الشخصية في البناء االجتماعيمحمد اسماعيل، قباري 3
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يؤثر بدوره على مورفولوجية المدينة في شكلها العمراني ،والمبنى السكني كجزء نقصد به الجانب البيئي الذي  :إجرائيا
إضافة إلى البعد االجتماعي الـذي يعنـي دراسـة     .الخ...من هذا العمران،وذلك من حيث طريقة تصميمه ومواد بنائه

ستطيع العيش إال مع جماعة، فهو التأثيرات والعالقات اإلنسانية المتبادلة والناتجة عن كون اإلنسان كائن اجتماعي، ال ي
  .يقضي معظم وقته مرتبطا بهم، مما يدفعه إلى إقامة عالقات مع األفراد المتواجدين داخل محيطه السكني

  :مفهوم الثقافة
كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقـدات ،والفنـون واألخـالق ،والقـانون     :"يعرفها إدوارد تايلور بأنها  :اصطالحا
وهكـذا يبـرز هـذا    ."ذلك من اإلمكانيات أو العادات التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا في مجتمعوغير  ،والعرف

التعريف العناصر الالمادية لحياة الناس في الجماعة التي تنشأ نتيجة للتفاعل االجتماعي إلى جانـب العنصـر المـادي    
  .ةللثقافة، عالوة على العالقات بين الناس والعناصر المكونة للثقاف

إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيـه،أو نقـوم   :"كما يعرفها روبرت بيرستد بقوله 
     4."بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع

نقصد به الجانب البيئي الذي يؤثر بدوره على مورفولوجية المدينة في شكلها العمراني ،والمبنى السكني كجزء  :إجرائيا
إضافة إلى البعد االجتماعي الـذي يعنـي دراسـة     .الخ...العمران،وذلك من حيث طريقة تصميمه ومواد بنائه من هذا

التأثيرات والعالقات اإلنسانية المتبادلة والناتجة عن كون اإلنسان كائن اجتماعي، ال يستطيع العيش إال مع جماعة، فهو 
  .قات مع األفراد المتواجدين داخل محيطه السكنييقضي معظم وقته مرتبطا بهم، مما يدفعه إلى إقامة عال

  :مفهوم الثقافة
كل مركب يشتمل على المعرفة والمعتقـدات ،والفنـون واألخـالق ،والقـانون     :"يعرفها إدوارد تايلور بأنها  :اصطالحا

يبـرز هـذا    وهكـذا ."والعرف ،وغير ذلك من اإلمكانيات أو العادات التي يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا في مجتمع
التعريف العناصر الالمادية لحياة الناس في الجماعة التي تنشأ نتيجة للتفاعل االجتماعي إلى جانـب العنصـر المـادي    

  .للثقافة، عالوة على العالقات بين الناس والعناصر المكونة للثقافة
كل ما نفكر فيـه،أو نقـوم   إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من :"كما يعرفها روبرت بيرستد بقوله 

 4."بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع
لصياغة نظام اجتماعي واالحتفاظ به يجب االستناد إلى الماضي والخبرات السابقة التي تزودنا بأنماط السـلوك   :إجرائيا

لى ثقافة مادية ونقصـد بهـا   األو:ومن هنا يمكننا القول أن الحياة االجتماعية تستند إلى ثقافتين . ونماذج الفعل اإلنساني 
  ..ثقافة المسكن واستعماالته ،والثانية ثقافة المادية والتي تتمثل في القيم والعادات والتقاليد

  مفهوم التخطيط العمراني 
بأنه أسلوب الستخدام الموارد المتاحة في المجتمع بما يحقق له الحصول علـى أقصـى   ": Baldwin"يعرفه  :اصطالحا

  .5إشباع ممكن
ويعتبر هذا المصطلح من األدوات القانونية التي تستعمل لممارسة التهيئة والتعمير مما يعني أنـه تعبيـر عـن    

  .6السياسة المتبعة في تهيئة مجال ما

                                                             
 .09ص1978،دار المعرفة للثقافة والفنون واآلداب الكويت،، نظرية الثقافةالفاروق زكي يونس،ترجمة علي سيد الصاوي 4
 .09ص1978دار المعرفة للثقافة والفنون واآلداب الكويت، ،، نظرية الثقافةعلي سيد الصاوي الفاروق زكي يونس،ترجمة 4

  .19ص 1993، ر، مصةالجامعية، اإلسكندريدار المعرفة  ،التخطيط الحضري ،عبد الهادي محمد والي: 5
  .09ص،2005دار الهدى للطباعة والنشر ،عين مليلة، ، العمران والمدينة، خلف اهللا بوجمعة:3 6
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هو نظرية وممارسة لتخطيط المدن وبنائها، كما يعتمد على مجموعة من التدابير في مختلف الجوانب الحياتيـة  
  7الخ...اديةمنها واالجتماعية واالقتص

كما يعتمد على مجموعة من التدابير في مختلف الجوانـب الحياتيـة منهـا     و نظرية وممارسة لتخطيط المدن وبنائها،
  7الخ...واالجتماعية واالقتصادية

إذن فالتخطيط العمراني على ضوء ما سبق هو نظرية وممارسة لتخطيط المدن وبنائها وذلك باستخدام األرض  :إجرائيا
واستغاللها لما يوفر الظروف الصحية لسكان المدينة ،وذلك بتوفير المسكن المالئم والمريح الذي يتماشى مع الظـروف  

 .اإليكولوجية واالجتماعية وكذلك ثقافة مستعمليه

  :مفهوم الصحراء
قاحلة من كـل  الصحراء كلمة عربية تعني األرض الجرداء ،إذ مثلت للعرب األرض الواسعة و المسطحة ،ال :اصطالحا

نبات في لون هو مزيج بين الرمادي و البني و هذا هو المعنى الذي حملته في األداب الجاهلية ،و تحمل الصحراء طابع 
  8الموت و لونها 

، مميزات وخصوصيات تنفرد بهـا  جاف، ولهاهي تلك المدن التي تقع في المنطقة الحارة ويسودها مناخ شبه  :إجرائيا
 .ديار فردية ال تتعدى طابق واحد مساكنها،حيث أن أغلب  بها،العمراني السائد  كالطابع

يرتبط العمران وخصوصـيته المورفولوجيـة بطبيعـة    : الخصائص اإليكولوجية للعمران الصحراوي وأسس تشكيله 
أهم الخصائص للعمـران  المواقع والمجاالت التي يقام عليها وكذلك الظروف اإليكولوجية والبيئية السائدة ، ويمكن ذكر 

  :الصحراوي في النقاط التالية 
إن الشكل المورفولوجي للمدينة يبرز في الطابع العمرانـي السـائد بهـا     :الخصائص اإليكولوجية للعمران الصحراوي

،حيث تختلف طبيعة األرض التي تنمو وتتوسع عليها المدينة من سهول وهضاب وصحاري وغيرها ،وقد ال تـنعكس  
األرض على الشكل العام للمدينة فقط ،الذي يتحدد من خالل شبكات الطرق والممرات وغيرها والتي تتبع كـذلك  طبيعة 

تضاريس الموقع ،لكنها تنعكس في الوقت نفسه على الطابع المعماري وكذلك مواد البناء المحلية ،حيث تلعب العوامـل  
 دورا هاما في توجيه وتحديد طبيعة المباني وشـكلها ، ...) درجة الحرارة والرطوبة وحركة الرياح وسرعتها:(المناخية 

فمثال المدن الصحراوية تتميز بنمط عمراني خاص يتالءم مع الظروف البيئيـة السـائدة والـذي يـوحي بالمعالجـات      
تـي  المعمارية التي تساعد على توجيه حركة الهواء ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستعمال مواد البنـاء المحليـة ال  

أي أن هذه المعالجات، إما أن تكون تلقائية نابعة من البيئة المحلية كالتي ظهرت فـي   .9تتكيف مع هذه الظروف البيئية
قد تكون معالجات اصطناعية وليدة البحوث والدراسات العمليـة التـي تبـرز فـي      ، أو)األحياء العتيقة(المدن العربية

  .المخططات العمرانية
إن الشكل المورفولوجي للمدينة يعتبر مؤشرا وداللة على تطورها ،حيث أنه يعكس  :صحراويأسس تشكيل العمران ال

ثقافتها المعمارية وقيمتها الحضارية والجمالية كما ،أن العمران بالمدينة يتأثر بالبيئة والثقافة المحلية للسـكان ، وكـذلك   
ى طبيعة التنسيق بين مختلف األنشطة وكيفية اسـتغالل  النواحي االقتصادية واإلمكانيات المتاحة بها، وكل هذا راجع إل

                                                             
   .12المرجع نفسه،ص: 7
   .12المرجع نفسه،ص: 7
  24 ص1961بيروت، ترجمة خيري حماد،المكتب التجاري للنشر ، ،الصحراء الكبرى :غير ستر جورج 8
دولة في التسيير والتقنيات الحضرية، جامعـة  ،حالة مدينة بسكرة،مذكرة  مقدمة لنيل شهادة مهندس العمارة والعمران الصحراوي بين األصالة والمعاصرة :شالة عبد الباسط وزميله 9

 .17ص 2006أم البواقي،





342015  
 

230 

األرض بما يخدم السكان ،فهناك محددات لتكوين التشكيل العمراني حيث يعتمد أساسا على التفاعل بين األهداف المتاحة 
  :للتخطيط والتنمية وهي

 المتاحةتفصيلية تحدد حجم السكان وأنشطتهم والمكونات العمرانية  برامج وضع.  
 الخ...خصائص المدينة وخصوصيات الموقع والتضاريس والمناخ تحديد.  
  مرونة المخططات وتكيفها مع ديناميكية النمو.  

بمعنى أن التركيب الهرمي للعناصر والمكونات العمرانية هو نتاج عمليات التخطيط التي تهـدف إلـى تحقيـق    
كل هذا في إطار يفرض ضرورة التأكـد مـن أن   غايات وحاجات السكان، وتراعي الظروف االيكولوجية للمدينة ويتم 

كل هذا يتم من خـالل  .تشكيل الكيان العمراني، والتكوين الهيكلي للمدينة بطرقها ومبانيها الالزمة لالستعماالت المختلفة 
  :عملية ديناميكية تتشكل بنمو مستمر ومتباين فالهدف من عملية التخطيط هو الوصول إلى تشكيل عمراني يحقق مايلي

 إنشاء مدينة بمستوياتها المختلفة اإلقليمية والمحلية ...  
  المحليةوضع برامج توفر الخدمات واألنشطة لسكانها ومستعمليها بما يتوافق وثقافتهم والبيئة.  
 10أن يراعي المخطط موقع المدينة المراد إنشاؤها الخصائص الطبيعية وااليكولوجية.  

إن للبيئـة الطبيعيـة والخصـائص     :ان التقليدي في صحراء شـمال إفريقيـا  المؤثرات البيئية وانعكاسها على العمر
أثر فعال في العمارة والعمران،والتي تختلف من مكان آلخر ،لذلك كانت مـن أهـم    –كما سبقت اإلشارة -اإليكولوجية 

  :العوامل المؤثرة في التشكيل العمراني والتي تتمثل في
 ليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب وتعرف جميعا ببالد المغـرب  : ريقياوتشمل بالد شمال إف:  طبوغرافية الموقع

، والمظاهر الطبيعة لهذه البلدان تتشابه مع بعض االختالف ،حيث إن ليبيا عبارة عن هضـبة شاسـعة   ...العربي الكبير
تشغل الصـحراء  تنحدر بصفة عامة نحو الشمال الشرقي ،فضال عن كونها تمثل جزءا مهما من الصحراء،وفي الجزائر 

الجزء الجنوبي الذي يتألف القسم األوسط منها بكامله من هضاب حصوية تشغل مساحة شاسعة،ويطلق عليها اسم الرق 
،وتجتاحها الرياح المحملة بالرمال ،وتعد منطقة العروق أشد بقاع الصـحراء خرابـا ،وأهـم وديانهـا وادي ميـزاب      

لصحاري نصف مساحة البالد ،وفي المغرب جنوب األطلس الكبير يوجـد  وتادمايت، والتاسيلي، بينما في تونس تشغل ا
  .إقليم صحراوي أصغر مساحة من مثيله بالجزائر 

ومما الشك فيه أن طبوغرافية الموقع لها دورها الواضح في تشكيل المبنى ،حيث كان لمواد البناء دورها أيضـا  
المناطق الجبلية ،ومنها ما شيد من الطين فـي منـاطق السـهول    في هذا التشكيل ،فمنها ما شيد من الحجر خاصة في 

والوديان ،ومن ثم فقد تنوعت العمارة التقليدية في صحراء شمال إفريقيا حسبما فرضته ظروف البيئة المحيطة، إضـافة  
  .يةلما هو معروف عن المواد الخام المكملة لعملية اإلنشاء ،والتي تتنوع ما بين بيئة زراعية وأخرى صحراو

يعد المناخ من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها من طرف اإلنسان في تصميم المباني ،التي يسـكنها مـن    :المناخ
وكذلك البرد القارس، والتي كان البد من إيجاد حلـول تصـميمية    حيث مراعاة ارتفاع درجة الحرارة،أو شدة الجفاف ،

صائص تأثيرها في التشكيل المعماري في البلدان الصـحراوية، والتـي   ،ولقد كان لهذه الخ...تتناسب ومثل هذا الطقس 
  :كان من أهم ما روعي فيها كمعالجات مناخية 

  هضبة مرتفعة من سطح مستوى األرض، لما هو معروف عن اعتدال حرارة المناطق المرتفعة ،إضافة لمـا  اختيار
  .لهذا االرتفاع من أهمية إستراتجية

                                                             
  .25المرجع نفسه،ص 10
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    اختيار الموقع، حيث تتوفر المياه وكذلك األراضي الخصبة الصالحة للزراعة مع مراعاة أن يكون هذا الموقـع فـي
  .رمليةوذلك للحماية من الرياح و ما تحمله من عواصف  والنخيل،وسط حيز زراعي من األشجار 

 ة سمكها بما يحـول دون نفـاذ   تالصق الجدران وعدم ترك مسافات بينها لعدم تعرضها ألشعة الشمس، وكذلك زياد
  . المبانيالحرارة إلى داخل 

  المناطقمراعاة أن تكون مادة اإلنشاء من المواد البيئية التي تتناسب و مناخ هذه. 
     ، تميزت شبكة الطرق داخل هذه البلدان بضيقها وتعرجها بما يساعد على تظليلها بواسطة المبـاني المطلـة عليهـا

،وذلك كمعالجة مناخية ،إضافة إلى ما يعلو هذه الطرق من ساباط يساعد على زيادة حركـة  والتي اليزيد ارتفاعها 
 .الهواء والتظليل أيضا

  يلتف حولها الستخدامها في النوم صيفا،إضافة إلى حفظ خصوصية أهل المنزل"داير"إحاطة أسطح المنازل بسترة.  
لجزائري رغبة من السكان في تقليـل نسـبة تعـرض    وكمعالجة مناخية ، يشاهد في واحة تمنراست بأقصى الجنوب ا
وهناك طريقة أخرى بأن تغطى الواجهة بطبقـة مـن   .الجدران للشمس ،فإنهم يتركون خطوطا رأسية إلقالل الوهج

عبارة عن كتل من عجينة الطين، فتلقي الكتل بالظالل على الحائط ،وبذلك يكون جزء كبير مـن السـطح    ،البياض
  .ون في عزل أكبر وإقالل أشعة الشمس المنعكسةمغطى بالظالل ،مما يك

تنعكس المـؤثرات الدينيـة علـى الحيـاة      :المؤثرات االجتماعية وانعكاسها على العمران التقليدي في شمال إفريقيا
االجتماعية للمسلمين بصفة عامة ،ولذا فإن المؤثرات االجتماعية التي انعكست على حركة اإلنشاء في  العمران صاغها 

ها الدين اإلسالمي بجانب العادات والتقاليد المتوارثة ،والتي صاغها وبلورها اإلسالم بمـا يتفـق ومبـادئ الـدين     وشكل
الحنيف،ولذلك فهذه المؤثرات االجتماعية على العمران التقليدي ال تختلف بحال عن مثيلتها في العمارة التقليدية الباقيـة  

في شبه الجزيـرة العربيـة حيـث إن للصـحراء خصائصـها البيئيـة       في صحراء مصر الغربية ،أو تلك المتواجدة  
واالجتماعية المتميزة بما يؤثر على مظاهر الحياة فيها، ويعطيها طابعا خاصا يرتبط به أسلوب البناء ،ولقد شكلت البيئة 

من المبادئ التـي  الصحراوية عقلية قاطنيها وساعدتهم على التفاعل المشترك بين أفكارهم وكيفية التعبير عن مجموعة 
تقوم عليها حياتهم،وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على النتاج المعماري الذي تميز بتلقائية وعفوية محققا انعكاس القيم 

  :ولعل من أهمها.االجتماعية والثقافية ،والعادات والتقاليد على البيئة العمرانية والصحراوية 
ذي احترم قيمه وعاداته،فاستخدم الفصل بين الرجال والنسـاء فـي   التي نشأت في المجتمع الصحراوي ال :الخصوصية

تصميم الفراغات الداخلية للمنزل، مع تنكيب األبواب والمدخل المنكسر أو ازدواج المدخل واالنفتاح على الداخل ،وقـد  
  . أدت هذه الحلول أيضا إلى معالجات مناخية مناسبة

المعمارية المستخدمة في البيئة الصحراوية مع المقياس اإلنساني،ألن اإلنسان هـو  تناسب المعالجات  :المقياس اإلنساني
محور العمل المعماري، ونتج ذلك في البناء فأدى إلى احترام المقياس اإلنساني فـي الفراغـات الداخليـة سـواء فـي      

  االرتفاعات أو المساحات
على إضفاء مظهر الوحدة على واجهات العمائر سواء مـن  ووحدة المعالجات المعمارية " المناخ"ساعدت وحدة  :الوحدة

حيث االرتفاعات المتجانسة أو مواد البناء المستخدمة،وطبيعة األلوان والتجانس بين البيئة المشيدة والطبيعة ،ومعالجـة  
  .الواجهات والفتحات ،وكذلك التماسك العضوي للمبنى كوحدة واحدة

حيث استعمل االرتفاع الذي يتناسب مع وظيفة الفراغ ،فتعددت األسطح ,لوظيفي لوحظ وجود التعبير ا :التعبير الوظيفي
المتنوعة وكذلك الفراغات األفقية ،وكان تحديد نسب الوحدات المعمارية للفراغات نابعا من الفطرة ،بحيث ال تبعث على 

  .الملل
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جة الملحة إلـى الـدفاع عـن الـنفس،     ظهرت في البيئة الصحراوية األبراج والحصون  نتيجة الحا :اإلحساس باألمان
كذلك الترابط وتجاور واإلحساس باألمان إلى جانب التحام المباني يبعضها مما أدى إلى اإلحساس بالتماسك االجتماعي و

 11 اربقاألهل واأل

  المعالجة التقنية للدراسة:المحور الثالث
الميل،أو رغبـة الباحـث لمـنهج دون أخر،بـل إن      إن اختيار المنهج ال يأتي من قبيل الصدفة أو:  المنهج المستخدم

موضوع الدراسة و أهدافها هما اللذان يفرضان نوع المنهج المناسب،و بما أن الدراسة الحالية تتمحور حول أثر البعـد  
االيكولوجي على التخطيط العمراني بالمدينة الصحراوية فإنها تنتمي إلى الدراسات الوصـفية،و التـي تقـوم بوصـف     

ة من خالل تحديد ظروفها و أبعادها،و االنتهاء إلى وصف عملي و دقيق و متكامل للظاهرة أو المشكلة التي تقوم الظاهر
ومنه ارتأينا إلى ضرورة تدعيم هذه الدراسة ميدانيا وذلك باختيار المنهج الوصفي، من أجل  .على الحقائق المرتبطة بها

القة القائمة بين المتغيرات ،فالمنهج الوصفي كونه يتكيف مع الظواهر جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها والكشف عن الع
المتميزة بعدم الثبات والتغير المستمر،فقد سهل علينا عملية وصف وضعية السكن بالعمارة وطريقة تصـميمها وطبيعـة   

  .لميدانالعالقات االجتماعية القائمة فيها ،وذلك أثناء زيارتنا لمجال الدراسة ومالحظتنا المباشرة ل

 أدوات الدراسة
تعتبر االستمارة أكثر الوسائل المستخدمة لجمع البيانات شيوعا، وتعرف بأنها مجموعة من األسئلة الموجهة :  االستمارة

وقد استخدم الباحثان االستمارة . للمبحوثين بهدف الحصول على بيانات و معلومات بخصوص الموضوع المراد دراسته
منهـا مـاهو مغلـق، مفتـوح و ذو      ،سؤاال) 32(البيانات الخاصة بالدراسة، وقد تضمنت  كأداة مهمة تمكن من جمع

 :احتماالت موزعة على أربعة محاور كمايلي 
  .البيانات الشخصية :المحور األول
  استخدامات المسكن ووظائفه :المحور الثاني
  العالقات الجوارية والمجالية :المحور الثالث
  والمقترحاتالمشاكل  :المحور الرابع

بغـرض   األداة هـذه  اسـتخدمنا  وقد االجتماعية، العلوم في البيانات لجمع الهامة الطرق من تعتبر المالحظة :المالحظة
 البحـث  مجـال  على المباشر وعلى قرب ، عن التعرف و وفحص الميدان، تشخيص وكذا ، الدراسة فرضية التأكد من

 سـاعدنا  المساكن وحيث لبعض الميدانية الزيارات طريق عن بالمشاركة المالحظة خالل من الدراسة فيه ستجري الذي
 .االستطالعية الدراسة علينا سهل مما البحث لمجتمع الخصائص بعض تحديد في ذلك

 ال المقابلة دون و االجتماعي، ناالميد من البيانات و المعلومات لجمع البحثية الوسائل أهم من المقابلة تعتبر:  المقابلة
 و تصـنفيها  و تبويبها يستطيع ال كما البحث، بموضوع المتعلقة الحقائق جمع بقصد المبحوث مواجهة الباحث يستطيع
 الميـدان مـع   في المقابلة على اعتمدنا فقد التعريف هذا من وانطالقا .للنتائج التوصل على يساعده علميا تحليال تحليلها

 واالجتماعيـة  الديموغرافيـة  المتغيرات اختالف لمجتمع البحث علىساكني العمارات التي قمنا باختيارها كعينة ممثلة 
 حـول  البيانات و المعلومات من ممكن عدد أكبر تحصيل بهدف التعليمي والمستوى االجتماعية والحالة كالسن والجنس

                                                             
 ص  2009،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر اإلسـكندرية،     1،ط)دراسة تحليلية مقارنة( ،أنماط العمارة التقليدية الباقية من صحراء مصر الغربية، سعد عبد الكريم شهاب 11
  .326،327ص_
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الخ وذلـك  ...بعض المسؤولين من روؤساء المصالح التقنية  ومديريات السكن والتعمير  مع وكذالك الدراسة، موضوع
  .لتزويدنا بالمعلومات الكافية عن مجال الدراسة

مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصـر  :"إن مجتمع البحث في لغة العلوم اإلنسانية هو:  مجتمع  و عينة الدراسة
ـ كمثال على ذلك مجموع األشخاص أو األفراد المقيمـين  ." المحددة مسبقا والتي ترتكز عليها المالحظات  الجزائر، أوب

  12مجموع كتب المكتبة 
أما بالنسبة للمجال المكاني فقد وقع اختيارنا  على حي الورود،الواقع في الجهة الشمالية لبلدية الزاويـة العابديـة   

  .ي الجنوب الشرقي الجزائري، باعتبارها إحدى  مدن الجنوب وعاصمة وادي ريغ والتي تقع ف)مدينة تقرت(
مست في أغلبها الصعيد العمرانـي   األخيرة تغيراتفي السنوات " العادية"ية الزاوية بلد"الدراسةلقد عرف مجال 

طغت على المدينة الصحراوية رغم كونها نمـط دخيـل علـى العمـران التقليـدي       يالعمارة، التوذلك بانتشار نماذج 
ة الصحراوية حيث تمثل مجتمع البحث فـي  ولمعرفة مدى توافق هذه األخيرة مع الثقافة المحلية وكذلك البيئ.الصحراوي

مسكن موزعة على ستة مجموعـات ،أو وحـدات سـكنية    100: السكان المقيمين بهذه العمارات والتي قدر عددها بـ
ألنها لم تبنى على معرفـة  (حالة موزعة بطريقة عشوائية ،50:،وعلى هذا األساس قمنا بتحديد حجم العينة الذي قدر ب

بدأ أوال باستطالع أولي حيث كانت المالحظة مباشـرة وبسـيطة ،   ) ض هندسي جغرافي سريعمسبقة بل على استعرا
  .ميزنا من خاللها تنوع أنماط البناء بالمنطقة وظهور أشكال مغايرة للنمط التقليدي السائد

بعـد   قمنا باختيار عينة عشوائية منتظمة وذلـك  ولتسهيل عملية االتصال بالمبحوثين وتوزيع استمارات البحث،
 .البحثالمجموع الكلي لمجتمع  من %50:من نسبة قدرت بـ ،01:تحديد مسافة المدى بالعدد

من خالل تحليل البيانات التي جاءت في استمارة البحث والتي مثلت مؤشرات الفرضية :  نتائج الدراسة: الرابعالمحور 
  : وي توصلنا إلى النتائج التالية،ألنها مست الجانبين االيكولوجي واالجتماعي الثقافي للعمران الصحرا

  : النتائج المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالجوانب االيكولوجية والتي تؤيد الفرضية بنسب متباينة وهي كاآلتي :أوال
      إن خصائص البيئة المحلية تؤثر في بناء المسكن ، خصوصا بالنسبة الستخدام مواد البنـاء وذلـك حسـب أمـاكن

الطين ، القصب ، الطوب ، جذوع النخيـل  ( الصحراوية يستعمل في بناء مساكنها خاصة التقليدية توافرها ، فالبيئة 
وذلك للتكيف مع الظروف المناخية القاسية و باعتبار العمارة نمط حديث من حيث مـواد بنائـه و شـكله    ) الخ....

جعل أغلب المبحوثين يرفضون السـكن  األمر الذي ) المسكن التقليدي ( إذن فهي تختلف عن النمط السائد  ،الهندسي
 . %80: بها وقد قدرت نسبتهم بـ

  إن المجتمع الصحراوي تبنى مساكنه في غالبية األمر من طابق واحد ، حيث تكون الغرف به واسعة و تتسع ألفراد
مـن السـكن فـي     العائلة الكبيرة  و إذا عدنا إلى العمارة بالمدينة الصحراوية نجد أن األفراد المقيمين بها يشتكون

  %70:الطابق األخير ، علما أنها ال تتجاوز ثالثة طوابق و قد قدرت نسبتهم بـ
    ، إن المساحات الخضراء تلعب دورا هاما في تقليل اإلشعاع الشمسي المباشر المنعكس داخل الفراغات العمرانيـة

دراسة رغم أهميتها ، جعل أغلب أفراد كما تساعد على تنقية الهواء الملوث و غياب مثل هذه المساحات في مجال ال
إلى حلول أخرى و ذلك للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة و محاولة التأقلم مع الوضـع السـائد    يلجئونالعينة 

داخل المسكن حيث أن جميع أفراد العينة يستعملون المكيف الهوائي و يعتبرونه من ضروريات الحياة التي ال يمكن 
 .االستغناء عنها

                                                             
  .200ص 2004،ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر،الجزائر،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: موريس أنجرس 12





342015  
 

234 

  :النتائج المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالجوانب االجتماعية و الثقافية  وهي كاآلتي : ثانيا 
  حيث أن  أفرادها،إن المجتمعات الصحراوية ال زالت تسودها ثقافة األسرة الممتدة و التي تتميز بكبر حجمها و تعدد

و هذا ما يتنافى مع  .أشخاص 10حيان إلى ليصل في بعض األ 08 :حواليغالبية األسر المبحوثة يبلغ عدد أفرادها 
عدد غرف المسكن بالعمارة الذي ال يتعدى ثالثة غرف على األكثر ، مما أدى إلى ازدحام المسكن و ضيقه و هـذا  

 .ما جعل المقيمين به يخصصون غرفة االستقبال و المطبخ إلى مكان للنوم في بعض األحيان و ذلك حسب الحاجة 
 من نقص المرافق و التجهيزات و كذلك افتقار المسكن لبعض الخدمات كالماء و عـدم تـوفر    يعاني مجال الدراسة

 يلجئـون الخ بالحي ،وهذا ما جعل أغلب أبناء المبحـوثين  ...الصحيةو عدم وجود المراكز التعليمية و  المدينة،غاز 
عدم قـدرتهم علـى   بة التكيف ومن صعو إلى مزاولة الدراسة خارج المنطقة مما جعل أغلب أفراد العينة يشتكون 

 .االستقرار بالمنطقة النعدام أبسط شروط التهيئة ،و ضروريات الحياة
  كما هو معروف النابعة من احترام قيمه وعاداته، و لكون العمارة بهندستها "الحرمة "إن المجتمع الصحراوي تسوده

لى إدخال تعـديالت علـى المسـكن و هـذا     حيث لجأ أغلب المبحوثين إ. ثقافة جديدة أدخلت على هذه المجتمعات 
  %70:للمحافظة على أسرار العائلة و حرمتها و ذلك بإغالق الشرفات و قد بلغت نسبتهم حوالي

   رغم أن مجتمع البحث ، مجتمع حضري إال انه ما زالت تسوده بعض السلوكات المنتشرة بالريف و التي تعود إلـى
مجتمع البحث ما زالوا يأمنون جيرانهم على مساكنهم أثناء غيابهم و قد بلغت التضامن بين الجيران ، حيث أن أفراد 

  .وهذا ما يدل على حسن عالقات الجيرة بالمجتمعات الصحراوية  %90:نسبتهم حوالي 
من خالل تعاملنا مع متغيرات هذه الدراسة ،استوقفتنا عدة محطات جديرة باالهتمام ولذلك ارتأينـا تقـديم    :االقتراحات

بعض االقتراحات المتواضعة ،إلبراز أهمية البعد االيكولوجي أثناء تخطيط ووضع التصـاميم العمرانيـة بالمـدن    
الصحراوية ، لما لها من خصوصيات ثقافية وبيئية تميزها عن غيرها من مدن الشمال،ويمكن حصـر أهـم هـذه    

  :االقتراحات في 
 ة للمجتمعات الصحراوية ،أي على المخططين تجنـب نقـل   تهيئة مجال حضري يتناسب ويتماشى مع الثقافة المحلي

طابع عمراني من منطقة تختلف في ظروفها البيئة وخصوصياتها الثقافية واالجتماعية ،إلى منطقة أخرى ألن هـذه  
العوامل تتحدد على أساسها المورفولوجية العمرانية لكل منطقة ،أي أنه إذا كانت العمارة قد حققت أهدافها بالمناطق 

  .فليس معناه هذا بأنها ستحقق ذلك بمناطق الجنوب الشمالية ،
 عدم المبالغة في حجم المدينة الصحراوية، وذلك للتمكن من توفير الخدمات الالزمة بكافة مستوياتها وأنواعها.   

عمرانيـة  وذلك للمحافظة على المدينة الصحراوية وخصوصياتها ال نظرا لما يمثله الموضوع من أهمية بالغة،: خاتمـة
  .تعطيها هوية عمرانية تميزها عن باقي المدن يالمتجانس، التذات الطابع الهندسي 

بات من الضروري على المهندسين والمخططين وكذلك المختصين في تهيئة وتسيير المدينة وضع نماذج عقالنية 
حيث تحقق بـذلك المعـايير   في مجال اإلسكان الحضري،تتوافق وخصوصية المجتمعات الصحراوية وظروفها البيئية، 

  .التصميمية المستحدثة ،والتي تحقق بدورها التوازن االيكولوجي 
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  للتنمية الحضرية في المدن الصحراوية االستثمار كاستراتيجية

  

  مبعوج أحالم

  قاسمي حفيظة 
  )الجزائر(  جامعة ورقلة

  :ملخص
في سبيل تحقيق  هذه األخيرة  تعتبر التنمية الحضرية في المدن الصحراوية  أحد التحديات الكبرى للدولة ، و قد اعتمدت

الستثمار خاصة االستثمار في قطاع السكن ، باعتباره وسيلة ناجعة في توفير السكنات لألفراد بما يتوافق لإلى اللجوء  هذه التنمية 
قد كان لالستثمار ف،  و نظرا ألهمية السكن باعتباره من أهم المشاكل التي تواجهها المجتمعاتمع النمو الديمغرافي السريع للمجتمع 

 .بالمناطق الصحراوية و الخروج بها إلى مرتقى المدن الحضرية الكبرىفي قطاع السكن الدور الفعال في النهوض 

Résumé : 
Le souci majeur de l’état, aujourd’hui, est bel et bien le développement urbain dans les villes 

sahariennes. Cette préoccupation conçue parfois comme un défi, trouve sa résolution dans le fait de 
promouvoir des stratégies  d’investissements durables, intégrés dans le secteur du logement social.  

Donc, l’investissement constitue un puissant catalyseur de l’innovation et de la croissance 
économique qui peut faire face à la croissance démographique ; et garantit l’urbanisation des villes au 
Sahara ou saharienne.  

  : مقدمة
إن من أهم مبادئ التنمية المستدامة التي انتهجتها الجزائر، تطوير االستثمار، هذا األخيـر الـذي يشـكل أحـد     

يتوقف ، تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةالوسائل المؤثرة في تطور البلدان و نموها، لهذا فإن نجاح هذه الدول في 
بمستوى يالئم ويوازي معدل نمو السكان ، للقضاء على معوقات النمـو  تها في زيادة معدالت االستثمار على مدى قدر

ت من االنشغاالت الكبرى للحكومات، خاصة في البلدان الذاتي، لذلك نجد أن البحث عن سبل تشجيع و تنشيط االستثمارا
امية كالجزائر، التي تسعى خالل تحقيقها للتنمية الحضرية إلى االستثمار في قطاع السكن، الـذي يعتبـر أحـد أهـم     الن

  . القطاعات التي تساهم بدور حيوي في تحقيق هذه التنمية
 االجتماعيـة  بأبعادهـا  الوطنيـة  التنمية اهتمامات في المدرجة المجاالت من واحد الصحراوي المجتمع ويعتبر

 عـاداتهم  ولسـكانه  الصـحراوية  المدينـة  نواة القصور فيه تمثل تقليدي مجتمع الصحراوي المجتمع وألنه والعمرانية
 بعـض  الزالـت  نـه أ حتى ، االجتماعية وقيمهم تتماشى ال جديدة ثقافة هو لهم بالنسبة تغير فكل ، وثقافتهم وتقاليدهم
 عالقات على للحفاظ،  الفردي البناء يحبذون المناطق هذه سكان لكون وهذا شاغرة الجماعي البناء من الحديثة البنايات
 العـالم  علـى  االنفتـاح  قليلـة  المنـاطق  هذه لكون راجع هذا وكل التقاليد و العادات من وغيرها تجمعهم التي الجيرة

  .الخارجي
سنحاول معرفة مدى تمكن االستثمار في قطاع السكن من تحقيق التنمية الحضرية فـي   هذه الدراسةخالل من و

ة التـي تتطلـع للحـاق    الجزائري ى والية ورقلة إحدى واليات الصحراءعل مسلطين بعض الضوء المدن الصحراوية ؟
   .بركب المدن الكبرى 
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 فهـو  الصغير، الحجم أساس على الصحراوي المجتمع يقوم :المجتمع الصحراوي قبل االستثمار و التوسع العمراني 
 والمنشـآت  المبـاني  فان كذلك ،مبانيها وحجم مساحتها في الصغيرة والقرية االجتماعي بنائه في وبسيط صغير مجتمع
 وبدون منتظمة غير عشوائية بصورة المساكن من عددا فيه ويتوفر.القرية في حجما واصغر عددا اقل والخاصة العامة

 . تخطيط
 وهو ضيق حيز في المكاني والتجاور المشتركة والمعيشة والقرابة الدم عالقات على المجتمع الصحراوي ويقوم

 الحيويـة  لشـؤونه  معالجتـه  في بسيط مجتمع وهو واحد أصل الى ترجع سرأ عدة أو، كبيرة واحدة أسرة من يتكون
 لصغر ونظرا الحلول بهذه واقتنع لمشاكله بسيطة حلوال تجاربه من وجد قد إذ أموره في التعقيد يعرف ال و واالجتماعية

 مسؤوليات عن شيء كل ويعلمه اآلخر يعرف فرد وكل بينهم فيما تماما معروفين األشخاص معظم نفإ ، المجتمع حجم
 . الحيوانية تهاوثرو وحظائره ومسكنه ، محاصيله ظروف خالل من وذلك ، دخله معيشته و ومستوى وكفاءته اآلخر

نيء معدة أساسا لسكن الفالحـين  مبنية من الطوب ال ،كان عبارة عن قرى بسيطة و كثيفةلسكن الصحراوي و ا
في معظـم هـذه القصـور نجـد المنـزل ذو       .ألولى لفالحي النخيلو هي مكان سكني بالدرجة ا ،نموذج القصور أي

ار المثالي للحياة التقليدية في مثل اإلطلخارج، مفتوح عن السماء يمواصفات هندسية خاصة حيث يكون مغلقا تماما عن ا
المتميز بخصوصية الحياة األسرية يتأقلم مع نظام الحرمة بالنسبة للرجل و المجتمع من جهة و مـع الثقافـة     ،المنطقة

 ونمـط  الجغرافيـة  مواقعهـا  اختالف على الصحراوية المناطق به امتازت والقصر .1العربية اإلسالمية من جهة ثانية
 وقد محالت حارات، أحياء، سكنية، وحدات من عادة القصر يتألف الجنوب، لسكان الرئيسية الميزة يعتبر حيث  سكانها،

 الـبعض  بعضـها  عـن  منفصلة األحياء تكون وقد مشتركة حدائق لها القصبات، أو القصور مجموعة من مؤلفا يكون
  .2بالنخيل محاط وهو الحرب وقت في ويغلق السلم وقت في يفتح باب له سور بواسطة
 :من معماريا القصر يتكون

   .ضخمة خشبية أبواب بواسطة تغلق مداخل فيها وتفتح بأبراج مزود بسور محاط قصر فكل :األسوار
 القبائـل  بين الفتن حدوث حالة في تغلق أبواب بها بأسوار كذلك هي تحاط وأحيانا القبلي االنتماء حسب توزع :األحياء

  .مصلى على يحتوي حي وكل
 الدينيـة  األعياد وصلوات الجمعة صالة فيه وتقام القصر يتوسط وغالبا ،العتيق أو الكبير بالجامع يسمى الذي :المسجد

  .قرآنية كمدرسة أحيانا يستخدم كما
 مجموعـة  هـو  الحضري الطابع من المقصود المدن، بقية عن تختلف يجعلها مما العمراني طابعها مدينة لكل

 الحضري الطابع ويساهم والتاريخ الموقع مع عالقاتها في تميزها والتي بذاته، مكانا أو مدينة تميز التي المركبة الصفات
 .ومميزاتها الحضرية النوعية مسألة بتناول ويسمح ،المدينة هوية تحديد في

 وإنمـا  ،بالفرد تتصل ال عزلة وهي النسبية والعزلة واالستقرار بالتجانس الصحراوي فيتسم المجتمع سكانأما 
 وتؤلـف  ، ألعضـائها  واالجتماعية االقتصادية الحاجات بإشباع ما بدرجة تتكفل القرية أن ذلك ، الجماعة عن تنصب
  3.بينهمفيما  كبيرا اتشابه متشابهون الصحراوي المجتمع فسكان ذلك وعلى ذاتي اكتفاء ذات مستقلة وحدة القرية داخل

                                                             
 - 1 Abdelkader Khelifa. Mudun as-saharâ' al-jazâ'iriyya fi at-tahawwulât : qusûr al-ams "al-yûm mudun".Penser la ville – approches 
comparatives, Oct 2008, Khenchela, Algeria. pp.352.   

دراسة سوسيو انتروبولوجية، المركز الوطني في االنتروبولوجية االجتماعيـةو الثقافيـة وهران،مقالـة مـن مجلـة      ، العمارة الصحراوية و أنماطها االجتماعية، مريم لمام باحثة 2 
   . 2011، غرداية،  15لبحوث و الدراسات العددالواحات ل

 فـرع  االجتماع علم في الماجستیر درجة لنیل مكملة مذكرة ، دراسة ميدانية بمنطقة عين الصحراء بمدينة تقرت،الحضرية بالمدينة الصحراوية مشكالت التنمية بولعشب حكيمة ، 3

  .2007-2006، جامعة منتوري قسنطينة، الحضري االجتماع علم
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 األسـرة  حجـم  بكبر ويرتبط ،الروابط وتشعب الحجم بكبر تتصف مركبة تكون ما غالباف و فيما يخص األسرة
  .الدخل مستوى وانخفاض األمية وانتشار بدائية أدوات على األسرة واعتماد، التخلف

 نسـبة  انخفـاض  الـى  يؤدي مما، أفرادها على واالجتماعي الداخلي الضبط من نوع هناك أخرى ناحية ومن
 مما ، االجتماعية العالقات فيها تزداد ،السكان عدد وقلة الصحراوية األسرة حجم لصغر ونظرا . والجريمة االنحراف

 والتنشئة الثقافة بنقل تقوم حيث خاصة تربوية وظيفةب التقليدية األسرة وتقوم . والعائالت األسر بين التماسك على يعمل
  . االجتماعية

 المهنـة  وتشـابه  وثيقـة  معرفة أساس على تقوم، وقوية مباشرة عالقات بأنها االجتماعية العالقات تتميزكما 
 دائـرة  في يحدث تلقائي والتعاون بعض بعضهم يعرفون متفاعلة أطراف بين يحدث ،والصراع والتعاون والمسؤوليات

 . واالجتماعية الزراعية المناسبات مختلف في وذلك ،القرية مستوى على ثم القرابة
 ضيوف كحلول المناسبات في التعاون مدى ويتضح ،بعضهم من ويستعيرونها اآلالت األهالي يتبادل القرية وفي

 بعـض  فـي  إال المدينة في يتوفر ال المتبادل التعاون هذا أن المعروف ومن .المآتم في أو األفراح في أو األسرة على
 لفتـرة  بعضـها ب وثيقة معرفة تتعارف أن الظروف لها أتاحت محدودة أسر بين أو ،الريفي الطابع ذات الشعبية األحياء
  . فعال تتعارف تكن لم إن جيرانها على تتعارف ال تكاد المدينة في األسر فإن ذلك عدا فيما أما، الوقت من طويلة

 الحراك هذا األخير اليعرف حيث ،اسابق الصحراوي المجتمع في حدوثا أقل االجتماعي فكان و بالنسبة للحراك
  . نادرا إال االجتماعي
 هام وعنصرا لإلنسان األساسية الحاجات أحد المسكن يعتبر: االستثمارية في قطاع السكن بالمدن الصحراويةالمشاريع 

يتضح لنا أن  . واألمان الراحة فهو المنزلية الحياة على تضفي التي والتسهيالت اإلمكانيات مختلف ويوفر ،المأوى يقدم
وتتأثر بظروف السكان وخاصة البدو وتراثهم الثقافي والحضاري  ،التنمية الصحراوية هي عملية تغيير عمراني مقصود
ككـل بصـفة    وفي غيره من بقية قطاعات المجتمع الصحراوي ،والنظم االجتماعية السائدة في المجتمع البدوي خاصة

  .عامة
ت التزايد المطـرد فـي السـكان وزيـادة المتطلبـا     : وترتبط تنمية التجمعات الصحراوية بعاملين هامين هما 

ية هي واالحتياجات تبعاً للتطور الفكري والحضاري للتجمعات الصحراوية ، وعلى ذلك تعتبر تنمية التجمعات الصحراو
يجاد تحوالت في الهياكل العمرانية واالجتماعية واالقتصادية بحيث تؤدي الى تكوين مراكـز  العملية الملحة والموجهة إل

  .عمرانية يمكن االنطالق من خاللها 
لة الرئيسية التي تواجه برامج تنمية التجمعات العمرانية بالمناطق الصحراوية هي عدم توافر الحد األدنى والمشك

من خدمات المجتمع وهيكل عمراني قادرين على اإلبقاء على سكان هذه التجمعات الحاليين من جانب واجتذاب سـكان  
  .4جدد واستثمارات جديدة من جانب آخر

االستثمار مجتمعات، خاصة منها الحضرية، فإن من أهم المشاكل التي تواجهها الباعتباره السكن  و نظرا ألهمية
بالمئة من بين مجمـوع النشـاط الصـناعي     70إلى  60في المتوسط نسبة تتراوح بين يمثل في عملية إنجاز السكنات 

قيمة االستثمار في قطاع كما تمثل  ة بالمئة من الفئة النشيط 9إلى  7العمراني ، و يشغل في المتوسط نسبة تتراوح بين 
مـن رأس المـال    30إلى  20بالمئة من الناتج الوطني اإلجمالي و يشكل نحو  8إلى  2السكن في الدول النامية ما بين 

                                                             
 -كليـة الهندسـة    -قسم التخطيط العمراني ،مدخل للتخطيط البيئي المستدام، بحث من التحكم البيئي في عمران المدن الصحراوية المصرية، إمام علي عبد اهللا، بكر هاشم بيومي  4

   .األزهرجامعة 
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بالمئة من الناتج الوطني اإلجمالي و بالتالي تصل  10إلى  5الثابت ، إضافة إلى تقديمه لخدمات مكملة متراوحة ما بين 
 .5بالمئة منه 18إلى  7ساهمة هذا األخير في حدود نسبة م

 :هما فرضيتين اإلسكان سياسة في االستقالل بعد مباشرة الجزائر اعتمدت و
 .الجزائريين أما جديدة إمكانيات توفيرو  األوروبيين  هجرة 1-
 ،بـالريف  السـكن  إلى تجلب التي الزراعية النشاطات على ذلك أثر و الريف إلى القصديرية األحياء سكان رجوع 2-

 مالعـا  االتجـاه  يتضح هذا خالل من و األخرى الحضرية المراكز على و بالمدن السكن طلبات من تخفف التي العملية
 : خالل من السكن ميدانلالستثمار في 

   .األرض لخدمة المعاكسة الهجرة تسهيل بهدف الحرب أثناء هدمت التي القرى بناء إعادة-
 توجيـه  و شـاغرة  بقيت التي األوروبيين مساكن من االستفادة على العمل و ، المدن في جديدة مساكن ببناء تأجيلال-

 منشآت أن عن كشفت الحضرية المراكز نحو متتالية هجرات أن غير .إنتاجية مشاريع النجاز المتاحة المالية اإلمكانيات
 التجهيزات إلى يفتقر و بالقدم حظائرها جميع في اإلسكان وضع يمتاز كما، كافية غير االستعمار تركها التي االستقبال

 اتسـاعا  الهوة ، مما زاد منحطة االتصال و بالماء التموين و التطهير شبكات أيضا كانت كما االقتصادية و االجتماعية
 . تلبيتها و الحاجات بين

 اإلسـكان  ميـدان  فـي  ملموسة تغيرات تتضمن تنموية مخططات وضع فيالدولة  أسرعت الوضع هذا أمام و
 ويعتبـر  . لمعيشتها الضرورية المطالب و للحاجات استيفائها و الجزائرية األسرة سالمة تتضمن سكنية سياسة ووضع
   . 6 التخطيط ميدان في الجزائر في تجربة أول الثالثي المخطط

 االسـتثمارات  حيـث  من ضعيف المساكن انجاز برنامج بقي فقد  1973-1970 األول الرباعي المخطط أما
 المسـاكن  أن عدد إال اإلسكان قطاع في المبذولة المجهودات رغم بالمواطنين الخاصة ،المتزايدة الحاجات لحجم بالنسبة
   . الجماهير حاجات يلبي لم المنجزة

فكان ذلك على اثر تبني استراتيجية سـكنية جديـدة اختلفـت عـن      2000-1995 الخماسي لمخططو بالنسبة ل
   . المدن بين التوازن من نوع خلق حاول حيث  19957ابتداءا من سنة سابقتها 

 ألكبر الحقيقية الحاجات تلبية الى اإلسكان ميدان في تنموية سياسة ألي األساسية األهداف تؤدي اإلطار هذا وفي
 وضـع  جانـب  الى وتطوره المجتمع لنمو مسايرة السكن النجاز هامة برامج وضعت وقد .المواطنين من ممكن عدد

 اتخـذت  ثم ومن ، الالزمة المالئمة الحلول وإيجاد ، القائمة للوضعية استجابة العمراني النمو في للتحكم ناجحة سياسة
 ذو طوابـق  عدة من المكون ،الجاهز المصنع البناء على ذلك في واعتمد المرجوة األهداف بتحقيق كفيلة وطرق وسائل
 النوع هذا بني وبالتالي البالد منه تعاني الذي ،السكن مادة في الكبير النقص لمشكل السريع الحل باعتباره الموحد النمط

   . 8الوطن أنحاء جل في واحد نمط على المساكن من
، الجديـدة  والمدن لنقلل األساسية والمنشآت الصناعية والمركبات المساحات تهيئة مثل الكبرى المشاريع وتشكل

 فـي  المناطق مختلف حاجيات تلبية الى تهدف والتي المستدامة التنمية مفهوم خاللها من يتحقق أن ينبغي التي المحاور
  .المواطنين حياة شروط تحسين وكذلك التنمية مجال

                                                             
، جامعـة الجزائـر   التسيير علوم و االقتصادية العلوم كلية ،الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة،مقارنة بحالتي المغرب و تـونس  في الجزائر السياسة السكنية حاوشين ابتسام،   5
3 ،2011-2012.  
   .30ص  ، دراسة ميدانية بمنطقة عين الصحراء بمدينة تقرت، المرجع السابقالتنمية الحضرية بالمدينة الصحراويةمشكالت بولعشب حكيمة ،  6

  .100رجع السابق ص م، الالسياسة السكنية في الجزائر مقارنة بحالتي المغرب و تونسحاوشين ابتسام،   7
   .25ص  ،، دراسة ميدانية بمنطقة عين الصحراء بمدينة تقرت، المرجع السابق الصحراوية، مشكالت التنمية الحضرية بالمدينة بولعشب حكيمة  8  
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ينـدرج  "  :المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها في مادته الثالثة على أنه  08-02نص القانون  حيث
الوطنية الرامية إلى تهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة من أجل إعـادة تـوازن البنيـة    إنشاء المدن الجديدة ضمن السياسة 

  .9"العمرانية التي تهدف إليها أدوات تهيئة اإلقليم وفق التشريع المعمول به
وقد عرفت والية ورقلة دينامكية تنموية واسعة تتجلى في سلسلة المشاريع اإلستراتيجية التي استفادت منها ممـا  

و ستسمح هذه المشـاريع التـي كانـت مدعمـة      .م في تغيير مالمحها متطلعة الى أن تلتحق بركب المدن الكبرىساه
،  التعلـيم العـالي، المـوارد    الصحةست على وجه الخصوص قطاعات النقل، السكن، باستثمارات عمومية ضخمة وم

الفالحة و التهيئة العمرانية لوالية ورقلة بأن تتحول  األشغال العمومية،  االتصالالمائية، البريد، تكنولوجيات اإلعالم و 
   .إلى قطب تنموي و جهوي

التي تم إقرارها في إطار مختلف مخططات التنمية سـيما منهـا مـا تعلـق     -كما مكنت هذه المشاريع الهيكلية 
و برامج  ،ةو كذا المشاريع المسطرة ضمن البرامج القطاعي 2014- 2010و  2009- 2005بالمخططين الخماسيين 

دعم النمو و التي تم إطالق البعض منها و تدشينه من طرف رئيس الجمهورية على غرار مشـروع مكافحـة ظـاهرة    
صعود المياه بحوض ورقلة و عيادة طب العيون و معاهد جامعية و محطات تحلية المياه من إعطاء وجه جديد لعاصمة 

ن فإن ورقلة قد استفادت مـن عـدة مشـاريع إسـتراتيجية     و على غرار أقطاب أخرى حضرية كبرى بالوط .الواحات
كمشروع إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود و برامج سكنية غير مسبوقة و مستشفى جـامعي إلـى جانـب     ،أخرى

و الجدول التالي يبين عدد المشاريع الخاصة بتـوفير السـكنات    .مشاريع تحديث وغيرها من مشاريع استثمارية تنموية
  :لديات الوالية خالل الثالث سنوات األخيرةبمختلف ب

 السنوات
   البلديات

عدد السكنات الموافق 
  2012على إنجازها سنة 

عدد السكنات الموافق 
  2013على إنجازها سنة 

عدد السكنات الموافق 
  2014على إنجازها سنة 

  362  544  156  ورقلـة
  1183  494  435  تـــقـرت

  100  182  48  النـزلـة
  114  83    العابديةالزاوية 

    182  289  الرويسـات
  56      حاسي بن عبد اهللا

  512  140  140  سيدي خويلد

  CALPIREF 10الموافق عليها في إطار لجنة جدول يمثل المشاريع ذات الترقية العقارية 
التنميـة  و عمليات التهيئة العمرانية و كذا عمليات التحسين الحضري  كلها و التي تدخل ضمنن هذه المشاريع إ
مما يؤشر أن والية ورقلة عازمة للمضي قدما نحو  ،قد ساهمت في بروز العديد من المراكز السكنية العديدة ،الحضرية
ال الحضارية و الثقافية العريقة، و يؤدي بها ذلك إلى التخلي عن جذورهان أال مع وجوب الحرص أ ،و التحضرالحداثة 

  .ال تزال تحرص على المحافظة عليهاعن عاداتها و تقاليدها القديمة التي 
  

والجنـوب ضـمن    العليـا  الهضـاب  فـي  الحضرية للبنية خصصت إن االستثمارات التي :لصحراوي حالياالمجتمع ا
 ،ساهمت بشكل كبير في التحوالت التي مست و بالخصوص المدن الصـحراوية  ،مخططات التنمية التي وضعتها الدولة

                                                             
  .2002 34العدد ) ج ر(وتهيئتها الجديدة المدن إنشاء بشروط يتعلق ، 2002 ماي 08 في المؤرخ 08-02رقم  القانون 9

   .إحصاءات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ، المديرية الجهوية للجنوب، وزارة تهيئة اإلقليم البيئة و المدينة  10
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 داخليـة  مؤثرات بفعل ،بناءه ونمط جوهره مست عميقة تحوالت ويشهد العتيقة المدن ضمن اليوم القصر يصنفحيث 
 حركـة  مـع و  .والحديث القديم بين قطيعة وأحدث قبل من به تميز الذي االنسجام ذلك زعزعت إلى أدت، وخارجية

 مـن  وبالتالي المعماري نمطها من وغيرت الحديثة التحوالت مع تكيف القصور هذه فرضت األحداث وتعاقب التاريخ
 وأخرى فيه العيش خطورة وبالتالي القصر قدم في تتمثل قد ألسباب مهجورة أصبحت القصور بعض أن حتى وظائفها،

 وتنظيمـه  العمرانـي  تصـميمه  حيث من فالقصر كان ومهما  .وعصرنة رفاهة أكثر بحياة العيش إلى الميل في تتمثل
اليـوم  فهـو   . 11لصحراءل القاسية الطبيعيةو مناخليتأقلم مع ال  كيفهالذي  الصحراوي لإلنسان إبداع ثمرة يعد، المجالي

   .12من عمارات و فيالت منجزة بطريقة هندسية مختلفة تواكب العصر ة يتوفر على أحياء سكنية راقي
 حياة في بارزة مكانة يمثل المسكن فإن نعلم كما و ،الصرف شبكة و ،المرافق بوجود الحضري المسكن ويتميز

 علـى  نقمـة  و طـرد  عنصـر  إلى يتحول إما و ،األسرة ألفراد ربط و جذب مصدر يكون إما فهو ،الحضرية األسر
 المسكن أصبح فقد ،العالقات االجتماعية مستوى و هذه التغيرات في السكن أدت بالضرورة إلى تغيرات على .المجتمع

 و ، المسـكن  مكان من معرفتها يمكن التي و، االجتماعية مكانته و األسرة رب عمل على مؤشرا الحديث العصر في
 أداء فـي  هاما دورا يلعب الحضر في العمل مكان عن بعده أو المسكن قرب و ، بالمسكن الموجود األثاث و ، الجوار
 تخلـق  فقد ، األفراد على كبير تأثير ذات فهي الجيرة وحدة تتكون المساكن جملة من و . الطالب أو الموظف أو العمل
 فـيهم  تـدب  و السكان هؤالء بين تفكك و صراع إلى الساحة تتحول إما و ، ساكنيه بين التكافل و التعاون من أنواعا
 المصـلحة،  أساس على يتم فالتعامل الثانوية، العالقات فيه تسود مجتمع الحضري المجتمع إن .والتفكك االنهيار عوامل

 .اآلخرين إلى اللجوء دون الخاصة مصلحتها قضاء هو الوحيد همها أسرة كل هذا جانب إلى
 مـن  تخفـف  األسرة الصحراوية التي أصبحت  إلى تغيرات على مستوى التغيرات في السكن أيضا أدت كما 

 األسرة تسود و غيرهم و األصهار و األقارب نحو التزاماتها من كذلك تخفف فهي أفرادها، كل على المطلقة سيطرتها
  . التحررية إلى التقليدية من الخروج إلى فشيئا شيئا ييؤد مما الفردية الحياة الحضرية

و   يعتبر االستثمار في قطاع السكن جزء من عملية التنمية الحضرية و االجتماعية في المـدن الصـحراوية   :  خالصة
و التي تدرج ضمن التحديات الكبرى  ،وسيلة مساعدة في ذلك، نظرا لكون عملية توفير السكنات عملية في غاية األهمية

للدولة، حيث وضعت عدة مخططات لتحقيق هذه التنمية في هذه المدن، لذلك أولـت أهميـة خاصـة لالسـتثمارات و     
و ذلك بوضع إطار عمل تكون غايته تشجيع المستثمر في مجال البناء و التشييد، وهذا مـن خـالل حـرص     ،تشجيعها

  .مجال الرسوم العقارية و التراخيص حتى ال تشكل عبئا إضافيا على المستثمرين التشريعات على عدم المغاالة في
يجب مراعاة بعض العوامل المختلفة و التي  ،إال أنه عند القيام باالستثمار في قطاع السكن في المدن الصحراوية

 إرهـاق  مثـل  أضرار عنه تبيترألن إهمالها ، مراعاتها يجب التي أول العوامل من يعدحيث ، يعتبر المناخ من أهمها
 واسـتعمال  الظـل  توفير هو المناطق بهذه الحرارة درجة تخفيف في الوسائل أهم فمن  .الراحة من وحرمانهم األهالي

 قوية عالقة فهناك .المناطق بهذه صالحة غير االسمنت قوالب ألن والرملي الجيري والحجر كالطوب المحلية البناء مواد
، إضافة إلـى مراعـاة عـادات و تقاليـد المنطقـة      منه تبنى التي البناء ومواد فيها المساكن وشكل الطبيعية البيئة بين

 بالمنـاطق  البناء في الشروع عند من طرف المستثمرين و الدولة و هذه العوامل و غيرها يجب مراعاتها يةوالصحرا
  .الصحراوية للبالدتمكن من تحقيق التنمية الحضرية في المناطق كي تستطيع و تالصحراوية 

                                                             
   .، دراسة سوسيو انتروبولوجية، المرجع السابقالعمارة الصحراوية و أنماطها االجتماعيةباحثة، مريم لمام    11
   .المرجع السابق مدن،قصور األمس اليوم  الصحراوية،، تحوالت المدينة عبد القادر خليفة 12
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  االستدامة في العمارة الصحراوية
  

 
  ودي التجانيلعم

  )الجزائر (  2جامعة الجزائر 
  
  

 :ملخص
 العمرانـي،  التوسع الستيعاب مالئمة أرضية العربية األراضي غالبية تشكل التي الصحراء جعل في نفكر عندما

 الحيـاة  تناسب عمرانية أنماط من البيئة تلك يالءم ما دراسة وكذلك الصحراوية البيئة سمات بدراسة إال يتم ال هذا فإن
 إيجابياتهـا  علـى  التعـرف  خـالل  من العمرانية األنماط دراسة إلى البحث هذا يسعى لذلك الصحراوية، المناطق في

 يالئـم  عمراني تشكيل إلى الوصول وكذلك ، الصحراوية البيئة مع للتعامل تخطيطية أسس وضع من لنتمكن وسلبياتها
 مـن  نتمكن عندها الصحراوية المباني في المستخدمة البيئية المعالجات بعض على نتعرف وأيضاً ، الصحراوية المدن
  .الصحراوية العربية للمدن الشاملة التنمية تحقيق

 جسدته مفهوم هو بل مبتكرا، أو جديدا مصطلحا يعتبر ال و هو االستدامة أنه ما يصطلح عليه فيه، الشك مما
 الكفء االستغالل و البيئة مع المترابط التجريبي العفوي التوافق عبر القدم منذ العالم مختلف أرجاء في التقليدية العمارة
 التي األساسية الوسيلة العمارة كانت لقد .السنين مر على الخطأ و التجربة من حثيث تطور وفق الطبيعية البيئة لمصادر
 الرياح و كالشمس الطبيعية الطاقة مصادر باستغالل ذلك و القاسية الخارجية البيئة ظروف من لحمايته اإلنسان ابتكرها

  .التربة إمكانيات و
 

Résumé:    

           nous pensons à faire le désert qui composent la majorité des terres arabes étage apte à accueillir 
l'expansion urbaine, cela est non seulement étudie les caractéristiques environnementales du désert 
ainsi que l'étude de ce qui convient à cet environnement de schémas urbains vie ajustement dans les 
zones désertiques, cette recherche vise à étudier les styles architecturaux à travers d'identifier les 
avantages et les inconvénients d'être en mesure de jeter les bases de la planification pour faire face à 
l'environnement du désert, ainsi que l'accès à la formation des urbains villes crises du désert, et aussi 
apprendre de certains des processeurs environnementaux utilisés dans les bâtiments du désert alors 
nous pouvons parvenir à un développement global des villes arabes sahraouis. 
 Il ne fait aucun doute, que ce que l'on appelle la durabilité et est pas considérée comme une 
nouvelle ou novatrice terme, il est un concept incarné dans l'architecture traditionnelle dans différentes 
parties du monde depuis les temps anciens à travers démo de compatibilité spontanée interconnecté 
avec l'environnement et l'exploitation efficace des sources de l'environnement naturel en conformité 
avec le développement vigoureux des essais et erreurs au cours des années. L'architecture a été le 
principal moyen par Human inventés pour le protéger de Les conditions difficiles de l'environnement 
extérieur et que l'exploitation des sources d'énergie naturelles comme le soleil et le vent et les 
possibilités du sol. 
Mots clés: le désert - les zones désertiques - villes crises du désert -  l'architecture traditionnelle 
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  :البحث مقدمة
 باستمرار متغيرة عفوية ،كانت المأوى له مثلت ، لإلنسان األساسية الحاجات ىإحد لتلبية القدم منذ العمارة بدأت

 لذا ؛ البيئة من يحيطه مما مضراً أو مزعجاً يكون أن يمكن عما بعيداً فيها نشاطه ليمارس المالئم الحيز توفير بغية
 إلى للوصول به المحيطة البيئية الظروف مع تعامله مع نشاطه فيه ليمارس يكيفه الذي للفراغ اإلنسان تطوير تالزم
 تبعاً فيها تظهر التي المنطقة وفق تميزها أساليب تحمل كانت والتي ، العمارة بدأت هنا من . راحة األكثر الفراغ

 لإلنسان والثقافية العقدية والحاجات واألفكار االجتماعية والحاجات الظروف بعدها للمنطقة بدأت البيئية للخصوصية
 ويحترم اإلنسان طبيعة يحاكي ما أصبح ؛ وحركاتها وأساليبها العمارة تطور وبعد. فراغ من ينشئه ما على بالتأثير
 .راحة أكثر فراغاً توفر بيئية ظروف من يحيطه ما مع وينسجم ومعتقداته وأفكاره ظروفه

 أن اإلنسان استطاع فقد تكوينها ويختلف مناخها يتنوع صحراوي طابع ذات العربية األراضي معظم كانت لما
  البيئة على مختلف األصعدة النفسية و االقتصادية تلك في حياته تناسب الصحراوية للبيئة عمرانية أنماط إيجاد في يبدع

 ...االجتماعية و الثقافية و الدينيةو 

 : الصحراوية المناطق مناخ
 النهايـة  ترتفـع  حيـث  الصيف فصل في الحرارة درجات في الكبير باالرتفاع الصحراوية المناطق مناخ يتسم

 . م 20 عـن  تـنخفض  فال الليل في الصغرى النهاية أما .م 50 إلى تصل وقد ،م 45 إلى الظل في للحرارة العظمى
 كثافـة  ارتفـاع  ثـم  ومن تقريباً، النباتي الغطاء وانعدام السحب قلة الصحاري جهات في المناخ تطرف على ويساعد
 كميـة  انخفاض إلى باإلضافة هذا الليل أثناء األرضي اإلشعاع كثافة وارتفاع الجهات هذه على الساقط المباشر اإلشعاع
 الليل في % 40 من أكثر إلى الظهيرة فترة في % 20 بين ما النسبية الرطوبة تتراوح حيث الهواء في الرطوبة ونسبة

 تنحـدر  طارئة سيول شكل على يسقط معظمها أن حيث ثابتة وغير طارئة بأنها ندرتها جانب إلى فتتميز األمطار أما ،
 إلى تؤدي ما وغالبا واألتربة بالغبار محملة ساخنة رياح فمعظمها المحلية الرياح أما ، والمنخفضات األودية بطون إلى

 البيئـة  فـان  نعلم وكما. الحارة الصحاري لمناخ الخاصة المالمح أهم من تعد التي الترابية أو الرملية العواصف هبوب
 العمرانية األنماط المعماري اإلنسان أوجد فقد الصحراء في المتنوعة المناخية للظروف فنتيجة اإلنسان عمارة على تؤثر
 .الصحراوية البيئة تالئم التي

 :الصحراوية العمارة تخطيط
 مـن  مرحلـة  كـل  تسـود  كانت التي الحضارية للبيئة صادقاً انعكاساً دائما كانت العصور مر على العمارة إن
 بظروفها الحارة البيئة ساعدت حيث الصحراء أطراف على مدن أقيمت الزمان قديم ومن المتالحقة، التاريخية المراحل
 سواء الداخل إلى اإلنسان توجيه على الحارة البيئة ساعدت فقد معها، متالئم معين نمط خلق على واالجتماعية الطبيعية

 .المناخية الظروف من الحماية عامل يتوفر حتى ككل المدينة في أو المسكن أو للحي كان
 باعتبارات المسبق االرتباط دون وتلقائية عفوية بصوره التخطيط مستوى على المعمارية التشكيالت ظهرت ولقد

 والثقافيـة  الطبيعيـة  والبيئـة  الوظيفـة  عـن  بصدق تعبر التقليدية العمارة أصبحت وبذلك معينة، معمارية أو تشكيلية
 العوامـل  من الحماية بتحقيق كفيلة سليمة معمارية إلى حلول التوصل العمارة هذه استطاعت وقد السائدة، واالجتماعية

 الداخليـة  الفراغـات  حـول  وتلتف عشوائي نسيج في الملتحمة شبه أو الملتحمة المباني فظهرت القسوة، شديدة الجوية
 للعمـارة  والتصـميمية  التخطيطية القيم أهم من وتداخلها الفراغات تكامل ويعتبر مظللة مساحة أكبر يوفر مما ألفنيتها
 كالمسـكن  المختلفة مكوناته تعرض من الحد على العضوي التخطيط هذا ويعمل ، السكنية المباني في وخاصة التقليدية
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 باإلشعاع المنقولة الحرارة أو المباشرة الشمس كأشعة الخارجية البيئية المؤثرات من كبير قدر إلى والممرات والشوارع
 وذلك عام بشكل الصحراوي أو الجاف الحار المناخ ذات البيئة في األنسب يكون ولذلك الهواء، في المحمولة األتربة أو

 التعـرض  مـن  اإلمكان بقدر المتضام أو النسيج المدمجة التخطيطية األنماط إلى لما سلف ذكره للجوء   التقليل بهدف
 ؟ المتضام أو المدمج التخطیط وھ فما .الخارجية المناخية للظروف

 :المتضام أو المدمج التخطيط
 فـي  وتتـراص  حيث تتكتل بعض من بعضها مباني تقارب هو المدينة تجميع في المتضام الحل به إتباع يقصد

 الليـل  بـين  وكذلك وشتاء صيفاً الحرارة درجة بين كبير التفاوت يكون الجافة الصحراوية البيئة في متالصقة، صفوف
 علـى  المبـاني  تسقطها التي الظالل من قدر أكبر لتوفير المتالحم، المتضام التخطيط استخدام معه يوجب مما والنهار،
 الشـمس  ألشعة يتعرض ال بحيث ، الخارجية الحوائط في والبروزات االرتفاعات اختالف عن والناتجة البعض بعضها
   .الحدود أضيق في المباني إلى المتسربة أو النافذة الطاقة تكون ثم ومن واألسطح، الواجهات من مساحة أقل سوى

 :المدمج التخطيط خصائص
 على يعمل مما للشمس المعرضة المساحات وملتوية،لتقليل ضيقة الشوارع عروض أن التخطيط هذا سمات ومن

 الريـاح  اتجاه على متعامدة تكون أن مراعاة مع الشوارع، أسفل البارد الهواء ركود على والحفاظ الحراري االستقرار
 أمـا  المبـاني،  داخل الحرارة درجة رفع إلى تؤدي التي واألتربة، بالرمال المحملة الرياح هبوب احتمال بسبب السائدة

 االسـتقرار  فـي  قاصـرة  تظل فإنها متضام الغير التخطيط ذات السكنية التجمعات داخل )الممرات( الضيقة الشوارع
 عليهـا  المباشـرة  الشـمس  أشعة سقوط إلى راجع وهذا الشوارع، هذه في الهواء حرارة درجة ترتفع حيث الحراري
 اتجاه في توجيهها أو الجيد بالشكل تهويتها وعدم لها المجاورة الحوائط من الشمسي اإلشعاع وانعكاس األرض وسخونة

 للقشـرة  الحـرارة  هذه ينقل مما للحرارة، مخزناً الضيقة الشوارع هذه من تجعل مجتمعة األسباب وهذه السائد، الهواء
 كونهـا  السلبية العناصر من تعد والتي المتسعة الشوارع في أما الحراري، التوصيل خاصية طريق عن للمبنى الخارجية

 خاللـه  من يمكن تشجيرها مع سريع بشكل فيها الهواء وتحرك الشوارع هذه اتساع أن نجد الحراري الكسب من تزيد
وكان لهذا التخطيط انعكاسا إيجابيا على الجوانـب العالئقيـة داخـل مجتمعـات المـدن      . الحراري الكسب من التقليل

كان سائدا سلفا في المعمار الصـحراوي و مـا   . داخل مدن في الصحراء الصحراوية، و هو ما نفتقده اليوم بشكل عام
 مـدى  على والتعرف ، األفقي نمط البناء دراسة إلى البحثية الورقة هذه وتهدف.أؤكد على تسميتها بالمدن الصحراوية

 األمثـل  النمط إلى للوصول وذلك و محاولة استعادته باعتباره الحل األمثل لعمارة صحراوية مستدامة للمناخ  مالئمته
الدوريين أو الثالثة  ال تتعدى قليلة بارتفاعات األفقي المستوى على المباني انتشار هذا و يعني. الصحراء لعمارة المالئم

 أفضـل  اجتماعيـاً  جواً يوفر النوع وهذا المسكن، عناصر عليها تفتح أفنية على الداخل إلى موجهة تقدير أقصى على
  .المفتوح النمط من أعلى كثافات ويعطي

قبل أن نعرج على خصائص العمارة الصحراوية التقليدية، و جب أن نسلط الضوء على مـا تعيشـه العمـارة    
في وقتنا الحالي فال تكاد تمر بحي إال و تحيط بك العمارات ذات الطوابق العديدة،و حتى من كانـت لهـم    الصحراوية

الطوابق من جهة و ال تتناسب في أي جانـب مـن الجوانـب مـع      القدرة على بناء مساكن فردية تجده بدورها متعددة
و في واقع الحال يعد ذلك طمسا لتراث مادي عريق مع سـبق اإلصـرار و الترصـد و    . مقومات العمارة الصحراوية

  :نخلص إلى
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  :الصحراء ومناخ بيئة مع والتالؤم من حيث التوافق
  :يلي لما وذلك الصحراء بيئة مع والتالؤم التوافق مدننا تحقق ال

 .الشمسي لإلشعاع المعرضة المسطحات وزيادة الخارجي واإلبهار الترابية للعواصف فيه المساكن تتعرض 1-
 .النهار ساعات في وخصوصاً والتنقل الحركة من يحد مما مظللة وغير مكشوفة والشوارع الفراغات 2-
 أثنـاء  الكافية الظالل توفر وعدم ، الخارجية وللعوامل الشمس ألشعة األرض ومسطحات واجهات معظم تعرض 3-
 األرض من كبيرة نسبة تغطي الشوارع ألن السير

   :من حيث توفير الخصوصية
 الخارجيـة  الفتحـات  ألمـاكن  منظمـة  اشـتراطات  وجود لعدم نظراً للسكان المطلوبة الخصوصية  تحقق ال

 فـتح  عدم أو الفتحات أمام سواتر عمل إلى السكان يلجأ ذلك ولتحقيق خصوصيتها، جرح إلى ذلك فيؤدي والبروزات،
ال  المبـاني  بـين  المسافة أن كما ، المطلوب البصري العزل لتحقيق الصناعية والتهوية اإلضاءة على واالعتماد النوافذ
 .الخصوصية تحقق

   : تخطيط الشوارع
 من % 60 حدود في الموقع إجمالي من البناء نسبة تحديد و يتم النهايات مغلقة غير نافذة متوازية الشوارع شبكة

 تشترك كما الجيران بين تنظيماتو قيود بدون الخارجية والشبابيك األبواب أماكن تنفيذ يتم كما ، األرض مساحة إجمالي
 . للمبنى العامة والخدمات واألفقية الرأسية االنتقال عناصر في الوحدات جميع

 آلي مرور حركة إلى بدوره أدى الذي العابر المرور زيادة إلى وبالتالي الشوارع امتداد إلى النمط هذا أدى وقد
 .إزعاجاً الضوضاء مصادر أكثر من تعتبر عالية
   : الضوضاء ضد العزل

 معظـم  في للشوارع هرمي تدرج وجود ولعدم للخارج المباني لتوجيه نتيجة بالهدوء تتمتع ال المدن حاليا مباني
  .األحيان

  :األمان من حيث
 وعـدم  ، فيهـا  اللعب األطفال يستطيع خاصة شبه فراغات وجود لعدم نتيجة األمان هذه األخيرة في يتحقق ال

 من الخارج على المفتوحة المساكن تعاني كما  .السيارات حركة مع المشاة حركة لتداخل نتيجة آمنة مشاة ممرات وجود
 السكنية األحياء انفتاح على النمط هذا في التخطيط ساعد كما السرقة، بغرض المساكن على السطو أهمها أمنية مشكالت

  .الجميع من منتهكة وجعلها حرمتها من قلل مما سبيل عابر لكل
   :والتوزيع االستعمال

 لذلك ، فقط السيارة لحركة موجه التخطيط لكون نتيجة الشمس أشعة من ومحمية آمنة للمشاة ممرات توفر عدم
  .السيارة متطلبات مع يتماشى فإنه

   :االقتصادية الجوانب
 الشـمس  ألشعة المباني ومسطحات واجهات معظم لتعرض نتيجة الطاقة على الطلب زيادة إلى النمط هذا يؤدي

 اللـوازم  كافة لقضاء السيارة استعمال إلى إضافة ، الكهرباء وبالتالي التكييف أجهزة استهالك من يزيد مما اليوم طوال
 الخارجيـة  والحـدائق  المكشـوفة  الكبيرة الساحات لري المياه استهالك في الشديد اإلسراف كذلك . بسيطة كانت مهما

 نظام على أنشئت ، فيالت شكل على متباعدة مساكن وجود إلى النمط هذا أدى كما . المحرقة الشمس ألشعة المعرضة
 لهـذه  الصيانة تكاليف وكذلك واألرصفة والشوارع المرافق تكاليف زيادة إلى أدى الذي األمر الشبكي األراضي تقسيم
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 حيـث  ، الـنمط  هذا تخطيط على يؤثر الذي الرئيسي العامل باعتبارها النمط هذا في السيارة تبرز .والطرقات المرافق
 السـيارة  لخدمـة  وقائمة مرتبطة البيوت ومداخل السيارات ومواقف الطرقات أصبحت ولذلك ، األولوية السيارة تعطي

 المسـاكن  ،ألن المشـاة  مـن  لسكانها الحركة سبل توفير في اإلنساني مظهره النمط هذا فقد وبذلك . حركتها وتسهيل
 فانحسـرت  الطرقات وعروض البناء ارتفاعات بين النسب ،واختلت للسيارة لتفسح المجال البعض بعضها عن تباعدت
 .المشاة تحمي كانت التي الظالل

   : االجتماعية العوامل مع التوافق
 وبذلك ، االجتماعية العالقات تفكك على ساعد بل للمجتمع المتأصلة اإلنسانية العالقات على النمط هذا يساعد ال

 مـن  األدنـى  الحد النمط هذا في المباني توفر لم كما ، االجتماعي التكامل مبدأ على القائمة االجتماعية الصالت فقدت
 بـأن  اإلنساني المفهوم إلى ضياع أدى مما االجتماعية العزلة مظاهر ظهرت وبالتالي األفراد بين االجتماعية العالقات

 قيم إطار في إنسانية بعالقة معهم ومرتبط المدينة أو الحي إطار في متكاملة اجتماعية منظومة من جزءاً اإلنسان يكون
 .المجتمع تحكم ومبادئ

  االستدامة و تخطيط المدن الصحراوية 
 التصـميمية  و األسس المناخية للمعالجات التحليلي المنهج في بناء القصور و المدن الصحراوية التقليدية اعتمد

 علـى  أثرهـا  و البيئية المحيطة المؤثرات على اعتمادا التقليدية السكنية اإلنشاء للوحدات أساليب و البناء مواد الختيار
 الوحدات من لعينات أخذها تم الميدانية التي القياسات بتحويل اإلجرائي على المنهج كما اعتمد .السكنية الوحدات تصميم
 لمـواد  الحراريـة  الخواص على اعتمادا أدائها البيئي كفاءة لتقييم صوال و بيانية، رسوم إلى و الحديثة التقليدية السكنية

  .الحرارية المقاومة و الزمني التخلف و  ريةراكالسعة  الح الجاف الحار للمناخ المالئمة و البناء المستخدمة
 البيئة المحيطـة  ألن حياتهم نمط في و التقليدية معيشة المجتمعات طريقة في متواجدا االستدامة مفهوم كان لقد

 تـوفير  كيفية و طريقة معيشتهم عن كتعبير االستدامة مصطلح لم يستخدموا فأنهم بالتالي و حياتهم، مصدر هي كانت
 األسلوب و العيش مصادر

 واالستغالل المحيطة البيئة مع تفاعلهم كان لقد .تلقائي عفوي و بشكل طبقوه و المفهوم عاشوا بل به، يبنون الذي
 و خيـرات  من به ما تجود استغالل و معها بالتوافق األرض هذه على ضمان بقائهم من جزءا الطبيعية للموارد األمثل
 ال مما .تلقائية و عفوية كانت بالنسبة لهم االستدامة .الموارد بعض شح و القاسي الصعبة كالمناخ الظروف مع التكيف

 و التجـارب  مـن  عميق إرث على بل استندت فطرية أو عشوائية تكن لم البيئة مع األجداد عفوية تعامل فأن فيه، شك
 مبدأ عبر التعلم

مـدى   على جدواها و عمقها مدى الحديثة الدارسات نافذة أثبتت بصيرة و مبدع فكر يدعمه "الخطأ و التجربة "
 .السنين مئات

بتقنيـات   و محليـة  بنـاء  مواد باستخدام التقليدية، التصميمي للعمارة الفكر مع المستدام التصميم عناصر تتكامل
 دون الحاجـة  المتوفرة الموارد و البيئة مع متفاعلة و فعالة الحلول  حيث المحلية بيئتها من نابعة لكنها مدروسة بسيطة

 يعزو "العمارة التقليدية موسوعة" كتابه في" أوليفر بول Paul Oliver " فأن السياق هذا في .عليها  السيطرة أو لتحويلها
   1المجتمع  حاجات و المناخية العوامل و البيئة في المتوفرة الموارد مع المنطقي نتاجا للتجاوب كونها إلى  نجاحها

                                                             
1   Oliver, Paul, Encyclopaedia of Vernacular Architecture, Phaidon Press Ltd, London, 1997,P2     
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 فيؤكد الخضراء، العمارة و االستدامة في و هو أحد رواد المختصين Brian Edwards "،ادواردز  بريان " أما
مـع   االجتماعية االستدامة أبعاد مزج من التقليدية تمكنت العمارة لقد ":بقوله ة التقليدي العمارة في االستدامة أسس على

  . 2مع البيئة متوافقة مستدامة عمارة لتشكيل البيئية المتطلبات
 خالل تزايد من ذلك و العربي، الوطن في التقليدية كبير بالعمارة اهتماما أبدوا لالستدامة الداعين من العديد هناك

 المنـاطق  في وإعادة استخدامها الرياح أبراج و الوسطي كالفناء و عناصرها التقليدية العمارة حول الدراسات البحوث
علـى   يقبـل  مـواد  أضـحت  القـش  و كالطين الطبيعية  المواد أن لمناخ المنطقة الصحراوية كما المشابه المناخ ذات

ـ  تلـوث  تسبب والتي , لالندثار القابلة التقليدية لمصادر الطاقة الحاجة يقلل مما واألفراد المعماريون استخدامها  3.ةالبيئ
 .4المستقبلفي  نبني كيف لنتعلم بنائها وراء يكمن الذي عن الفكر نبحث إنما" :فنحن التقليدية للعمارة ننظر إذ نحن

 أهم فيه ومن شك ال مما،   االستدامة مفهوم ضمن ارجها إد التقليدية الصحراوية يمكن العمارة مبادئ معظم إن
 تتطلـع  لتحقيق ما القادمة األجيال فرص من التقليل دون الوقت الحاضر في احتياجاتنا توفير هو االستدامة إليه ما تدعو

 يتضـمنان  سنة، 1400 من أكثر ومنذ الشريفة، النبوية والسنة الكريم نآأن القر يجد بعمق الباحث أن إال بدورها، إليه
 الموارد ك استهال بين التوازن الدعوة لتحقيق هو و أال الراهن الوقت في االستدامة تدعو إليه لما المرادفة المبادئ من

 السـلبية  التـأثيرات  تقليل إلى االستدامة كما تدعو .مستقبال منها االستفادة من لآلخرين يسمح األرض بشكل هذه على
   .البيئة و اإلنسان صحة على الستهالك الموارد

 التقليدية الصحراوية؟ المدينة تخطيط في االستدامة فيما تنعكس مبادئ
 المدينـة ككـل،   مستوى على االستدامة مفهوم تطبيق على أفضل مثال التقليدي المتضام بنسيجها المدينة تعتبر

 المرحلـة  االتجاه يمثل تغيير و التوجيه الطول، الشكل، العرض، من حيث الحركة مسارات معالجة و المدينة فتخطيط
 خاصـة  أثارهـا  التخفيف مـن  و القاسية المناخ اترمؤث تلطيف إلى النسيج المتضام يؤدي .البيئة مع للتكيف األساسية
 رياالحـر  الحمل من إجمالي التخفيف بالتالي و الحارة و المتربة الرياح و الشمسي اإلشعاع و العالية رةراالح درجات
 اإلنتـاج  مجمـل  فـي  األعظم السكنية الكم الوحدات تشكل حيث السكنية، الوحدات األبنية خاصة واجهات على المؤثر
 .المعطيات البيئية في القوية المؤثرات من تعد بذلك وهى العربية، المدينة في البنائي

متجمعـة   وسـطي  فناء ذات سكنية وحدات مجموعة تتكون من السكنية المحالت كانت التخطيطية، الناحية من
 نرامحاطة بجـد  و متعرجة و ضيقة كانت التي الحركة مساراتو  األزقة بينها تحصر و متشابك عضوي نسيج بشكل
   .ككل و للمدينة السكنية للوحدة ريراح كمنظم تعمل للمساكن، األفنية الوسطية مع كانت، التي و مظللة و مصمتة شبه

ممـا   (م 15 – م 12بـين  ما تتراوح مسافات على والتهوية لإلنارة فتحات وجود مع مظللة المقنطرة إن األزقة
هـوائي   تحـرك  إحـداث  على يساعد بالتالي و منخفض  ذات ضغط أخرى و عال ضغط ذات مناطق خلق على يعمل

   . 5أفريقيا شمال في الصحراوية المناطق تمتاز به التي الجاف الحار المناخ حدة من يلطف طبيعي
 تجـاورت  بل لوحده، شامخا أو متميزا منفردا  يكن لم و نسيج القصر، من أيتجز ال جزءا التقليدي المسكن كان

 أو السـكنية  الوحـدة  تسـقيط  فـي  اجتماعي سواء أو طبقي تمايز دون الجيرة وحدة ضمن و الفقراء األغنياء مساكن
 و المظهـر  وحـدة  وهي التقليدية ميزات  العمارة أهم يحقق مما الداخل في يكمن فكان الفرق الخارجية، أما معالجاتها
 .الجوهر اختالف

                                                             
2 Edwards, Brian & Turrent, David, Sustainable Housing: Principles & Practice , London, , 2001, P26   
3 Mortada, Hisham, Traditional Islamic Principles of Built Environment, RoutledgeCurzon, USA, 2003, P156 
4 Gissen, David Big & Green: toward Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural, , USA, 2003, 
P81 
5 Al-Zubaidi, Maha S. (September 2002) Mass-effect Passive Cooling: an Environmental Friend Technology, Towards 
Better Built Environment: Innovation, Sustainability and Technology, Monash Univ., Australia. 2002، P12. 
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 على مما أثر أفنيتها عدد و مساحاتها و المساكن أحجام عبر اختالف تحقق الفقراء و األغنياء مساكن بين التميز
 خـالل  مـن  الحضري العام للنسيج التصميم ضمن البيئي األداء في اإليجابياتبعض  أضاف مما غياالفر التنظيم تنوع

 النسـيج  أجزاء بين ما طبيعي هوائي حدوث تحرك على ساعد مما الهوائي التخلخل و في الضغط مختلفة أماكن تكوين
 .المتعددة المسكن فضاءات بين ما المسكن داخل و في الحضري

ئ االستدامة المستخلصة من خالل دراسة مستفيضـة فـي إطـار األبحـاث     ويمكن أن نحدد فيما يأتي أهم مباد
وادي  األكاديمية المنجزه في عدد من القصور الصحراوية في جهات مختلفة مثل قصور وادي ميـزاب ، وادي ميـة،  

 ..ريغ، منطة توات ، قورارة،

  :الموقع مع التعامل و التخطيط
 الحضري للمدينة النسيج يكون .ككل للمدينة الحضري من النسيج جزءا بكونه الموقع مع التقليدية العمارة تعاملت

 ومسارات الحركة المتدرجة بالشوارع بينها فيما تترابط التي السكنية و المحالت البنائية الكتل من متضام عضوي بشكل
 وحدات أو أماكن عامة كانت سواء خصوصيتها درجة و إليها تؤدي المنطقة التي و ألهميتها تبعا العرض و الطول في

 و الخصوصـية  لدرجـة  تبعا درجة التكيف تعتمد و المدينة تخطيط مستوى على يبدأ البيئة المحيطة مع التكيف سكنية
 .البناء طبيعة و الموقع

عـرض   تقليل السكنية، الوحدات تجاور خالل من و ذلك ذاتيا الظل توفير على التقليدي المسكن عمارة اعتمدت
 أو الزقـاق  تمتد فوق غرفة أو فضاء بناء حتى أو تظليلها بأسقف مقببة و السكنية المحالت في خاصة الحركة اترمسا

 أو المرتفعـة  رنه ا بجد سواء زاء منه أج على ظالال يوفر كان فقد الوسطي الفناء األول إما الطابق من الحركة مسار
 . أشجار النخيل و النباتات

 :التقليدي للمسكن التصميمي الفكر
نحـو   التوجـه  مبـدأ  لتحقيق مركزية كنقطة الوسطي استخدام الفناء على التقليدي للمسكن التصميم الفكر استند

 في التباين رغم العالم في مختلف الحضارات عمارة في التصميمية المبادئ أهم أحد الوسطي الفناء استخدام إن .الداخل
حيث  من الظروف مختلف مع التكيف على الفناء الوسطي ذي البناء قدرة من نابع هذا و الطبيعية، الحضارية و البيئات
 و نحـو الـداخل   التوجـه  و الخصوصية مثل االجتماعية و و الجمالية الحضارية و البيئية المتطلبات من الكثير تحقيق

  . الحار اخالمنـ مناطق في خاصة البيئة القاسية أو الخارجية األخطار من سواء الحماية
  :الطاقة على الحفاظ و البيئي التصميم

 المعروفـة  الطاقة مصادر على االعتماد تقليل أو السلبية و الذاتية الطاقة باستغالل البيئي التصميم مفهوم ارتبط
 .متجددة و جديدة طاقة مصادر إلى اللجوء و بيئية وصحية و اقتصادية ألسباب

 بيئة و توفير الالزمة الطاقة على للحصول الجغرافية و البيئة الطبيعية مكونات استغالل خالل من ذلك تحقيق يتم
 التصـميم  على مثاال جيدا التقليدي المسكن يعتبر .الطبيعية خصائصها الحفاظ على و البيئة حماية مع للساكنين مريحة
 الطاقـة  رمصـاد  استغالل أساسا على اعتمدت التي البيئية المعالجات و البناء و مواد التصميمي المبدأ حيث من البيئي

 لتوفير صوال و الطبيعية
 عبر التفاعـل  تحقق االستدامة، مفهوم وفق المحيطة، مع البيئة التقليدي المسكن تجاوب لقد .مريحة داخلية بيئة

 و القـيم االجتماعيـة   مع مواءمتها و البناء مواد و الموقع الرياح، طبوغرافية كالشمس، الطبيعية الموارد مع المتوازن
  .المجتمع تقاليد و عادات





342015  
 

248 

  :التقليدية النظم في الطبيعية التهوية
 الحرارة المختزنة من التخلص و الحراري العبء لتقليل المسكن التقليدي  إستراتجيات أهم الطبيعية التهوية تمثل

 واجهة في الطابق األرضي في انعدامها أو النوافذ صغر من الرغم فعلى .للساكنين مريحة بيئة لتوفير المبنى قشرة في
 .الطبيعيـة  التهوية على مبتكرة للحصول أساليب التقليدية العمارة طورت فلقد أو الزقاق، الشارع على المطلة المسكن

 يعتبر الوسطي الفناء
 الحرارة درجات بين الكبير التذبذب من مستفيدا ريراكمنظم ح يعمل الذي و للمسكن الرئيسي المتنفس و الرئة

 ذلك و فضاءات المسكن إلى إدخالها و الرياح الصطياد األهم الهواء هي الوسيلة مالقف أن كما .النهار و الليل ما بين
 فتحـات  عبر إخراجه ومن ثم ترطيبه و تنقيته بعد الهواء فيدخل الخارج و بين الداخل ما متباينة ضغط مناطق بتكوين
 أخرى أوقات في حيث تكون .الفناءات وسط في ساحبة هوائية مالقف خالل أو من   ارتفاعا أكثر عادة تكون أخرى،
  . المسكن فضاءات و خالل الفتحات هذه عبر الهواء يتحرك حيث الليل في ساعات خاصة و عكسية العملية

  :المبنى لقشرة الحراري األداء و البناء مواد
 يمكـن  حيـث  الخارج، و بين الداخل األساسي الحاجز التقليدية العمارة في السكنية  المبنى للوحدة غالف يمثل

 الفضاءات لجعل القاسية الخارجية ت البيئةامؤثر تلطيف و تأثير من التخفيف بواسطته و يتم عبره الذي الوسط اعتباره
 ،مختلفـة  يـة رارح و فيزيائية خصائص منها متعددة لكل بناء مواد من المبنى غالف يتكون .مريحة للساكنين الداخلية
 الحـراري خاللـه   لالنتقـال  المبنـى  غالف من الجزء هذا تحديد أدائية يمكن بعض، مع تركيبها أسلوب على اعتمادا

المسـكن   فـي  المبنـى  لغالف الحراري األداء يعتمد  الداخلية البيئة الخارجية على البيئية الظروف تأثير من والتخفيف
   . 6الكسب الحراري تقليل و رةراالح انتقال مقاومة مبدأ على التقليدي

أن  يمكـن  الذي والحجر كالطوابق العالية الديمومة البيئة ذات في المتوفرة المواد باستخدام التقليدي المسكن يمتاز
 و العناصر األبنية معظم و السكنية الوحدات بناء في وذلك سعف النخيل و جذوع و الجبس كذلك و السنين مئات يعمر

 كتلية هذه البناء مواد .المعمارية
 خـزن  علـى  راريةح قدرة ولها لسمكها تبعا سعة عالية ذات مواد وهي لألسس، الحجر و رن ا للجد بقواكالط

 سـاعة  ثانيـة فـي   ةالخارجي الفضاءات إلى بثها إعادة ثم النهار طويلة خالل لساعات عليها الساقطة الحرارية  الطاقة
 )مصدر غياب بعد أي ( الغروب بعد المساء

توزيع  إلى يؤدي مما المبنى قشرة عبر والمفقودة الحرارة المكتسبة بين الحرارية الموازنة تحقيق يتم الطاقة بذلك
المبنـى   قشـرة  داخـل  خزنها عبر الخارجية الحرارية تأثير األعباء تقليل خالل من المبنى داخل للحرارة منتظم داخلي
   .7 الكتلية

محققـا   لإلنسان الحرارية الراحة لحدود أقرب كان للمسكن التقليدي الحراري األداء أن السابق التحليل من نستنتج
 الطاقـة و  استهالك من التقليل :يعني هذا ميكانيكية؛ وسائل تكييف استخدام معه يتطلب ال مما أكثر حرارية استقرارية

 المحلية البيئةمع  المتوافقة البناء لمواد الكفء باالستخدام ذلك على البيئة، سلبي تأثير في التسبب عدم و الكلفة في توفير
 .المستدامة العمارة أسس من و هو التصنيع و االستخدام إلعادة القابلة و

 

                                                             
6 Hyde, Richard, Climate Responsive Design: A Study of Buildings in Moderate & Hot ,2001,P115. 
7Giovani, Baruch, Climate Considerations in Buildings & Urban Design, JohnWiley & Sons, Inc, USA.1998,P120. 
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  :الخصوصية تحقيق
 األلطف المحلية والبيئة لساكنيه الخصوصية منها مزايا يحقق الداخلي الفناء على وبإطاللته النمط هذا في المسكن

 إلـى  يـؤدي  وبالتالي الخارجية الفتحات بتقليل يسمح الداخل إلى التوجيه هذا العائلة، حجم بحسب التوسع وإمكانية جوا
  . والسمعية البصرية الخصوصية تحقيق

  : الضوضاء من العزل
 حولـه  عناصره والتفاف المسكن في وضعه بحكم وذلك الضوضاء عزل إلى النمط هذا في الداخلي الفناء يؤدي

 داخـل  هادئ فراغ لتوفير مثالياً حالً الفناء استخدام يعتبر لذلك و .الضوضاء نفاذ ضد وقوياً طبيعياً حاجزاً بذلك فيشكل
 المبـاني  أن إلـى  دراسة وتشير .الخارجية الضوضاء عن وبعيداً هدوء في به المختلفة األنشطة ممارسة يمكن المسكن

 صـوتياً  حاجزاً المبنى أضالع أحد يكون حيث الخارجية الضوضاء من شاغليها حماية على بقدرتها تتميز األفنية ذات
 األفنيـة  إضافة إلى أن دور  للسكان، السمعية الراحة يحقق مقبول مستوى وهو  الضوضاء تخفيض إلى يؤدي طبيعياً

 الضوضاء تخفيض يمكنها القيمة وبنفس أيضاً ولكنها الفناء إلى الصادرة الضوضاء تقليل أو منع على يقتصر ال الداخلية
 مقدار بين مقارنة وفي ، المجاورة للمساكن االنتشار من ومنعها فيها التحكم يسهل حيث الخارج إلى الفناء من الصادرة
 في التخفيض

 هـذه  أكثر هي الداخلية األفنية ذات المباني أن النتائج أظهرت والداخلية الخارجية األفنية من كل في الضوضاء
 للراحـة  المقبول الحد إلى الضوضاء بمستويات الوصول يمكن وبذلك الضوضاء تخفيض يمكنها حيث فاعلية الوسائل
  .السمعية

  : الجانب االجتماعي
 :اآلتي في توضيحه يمكن والذي للسكان االجتماعي األمان يحقق

 . آمنة فراغات توفير على النمط هذا يساعد .1
 مقـابالت  مـن  االجتماعيـة  لمزاولة األنشطة آمناً مكاناً يوفر وبالتالي المشاة حركة فصل إمكانية النمط هذا يحقق .2

 .للسكان خارجي معيشة مكان وبالتالي يعتبر الجيران عالقات تحسين يسهل كما وتعارف ولقاءات
 السكني الحي مركز في المشاة بمناطق السكنية باألحياء المشاة مناطق ربط تحقيق إمكانية .3

 وليس للساكنين خدمة أداة تكون بأن وذلك المدينة في أو السكني الحي .للسكان العامة الخدمات على يحتوي الذي
 في تساهم عوامل من الحركة هذه تحتاجه وبما المشاة لحركة أولوية إعطاء يتيح بأن وذلك المدينة، على طاغياً مظهراً

 ويستعملونها بالراحة فيها السكان يشعر إيجابية فراغات خلق إلى يؤدي النمط هذا أن إلى دراسة أشارت وقد تشجيعها،
 تلـك  داخـل  الجريمـة  انتشار يصعب الوقت نفس وفي ، باألمان واإلحساس األمن لهم يوفر ،ألنه اليومية أنشطتهم في

 بـين  للتعارف فرصة تعطي خاصة شبه فراغات كما أنها تتوفر على .إليها متطفلين أو غرباء دخول لصعوبة الفراغات
 الـنمط  هذا أن أي التامة الخصوصية فيها تتحقق المسكن داخل فراغات يوفر كما . االجتماعية الروابط ويقوي السكان
 ولقـاء  لتقابـل  فراغـات  ثم ، المساكن أمام األطفال للعب أماكن توفر من تبدأ الفراغات من سلسلة توفير على يساعد
 الجماعـة،  روح تنميـة  على تساعد  الفراغات أن أي. المدينة مستوى على فراغات ثم المركزية الخدمات في السكان
 مـن  مسـدود  ممرات أغلبها  على تشمل كانت ألنها في القصور الصحراوية التخطيطات معظم في واضحاً ذلك وكان

االسـتدامة   أهـداف  أحـد  هـي  المجتمع أفراد بين كما أن المساواة. و هو ما يصطلح عليه بالممرات المحدودة.نهايتها
 .المجتمع أفراد بين االجتماعي و التواصل التمكين و العدالة لتحقيق تسعى التي االجتماعية
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 بأهمية الجار تيمنا ذلك و الصحراوية المدينة تخطيط عليها التي استند المفاهيم أهم من الجيرة وحدة مفهوم يعتبر
 إحسانًا وبِالْواِلدينِ شَيًئا به تشُركوا وال ّهللا اعبدوا َ﴿ : وتعالى سبحانه يقول اهللا حيث إليه اإلحسان ضرورة و اإلسالم في

 36 ) 8اآلية-النساء سورة ﴾ ... بِالجنبِ الْجنب والصاحبِ والْجارِ الْقربى ذي والْجارِ والْيتَامى والْمساكينِ الْقربى وبِذي
صـلى  الرسول  أرسى كما الجار خصوصية احترام على تحض التي النبوية الشريفة األحاديث من العديد هناك أن كما (

عليـه   تستطيل ال " :فيقول الطبيعي الهوائي على التحرك بالحصول حقه هي و البيئية الجار حقوق حمايةاله عليه وسلم 
   ."9بإذنه إال الريح عنه فتحجب بالبنيان

  :الجانب االقتصادي
 األمـر الـذي   المسكن داخل حراري كمنظم يعتبر الذي الداخلي الفناء لوجود الطاقة على الطلب في قلة وتتمثل

 يتسنى بحيث متضام شكل في المدينة وتكثيف .فيها المياه واستخدام زراعتها طريق عن المحلية البيئة تحسين إلى يؤدي
 ثم ومن ومظللة كافية بدرجة قصيرة المسافات تكون وبحيث ، المستمرة والشمس للرياح الكامل التأثير من المباني وقاية
كما أن الواحات المحيطة ، توفر المسـتلزمات و الحاجـات   .األقدام على مشياً اليومية حاجاتهم قضاء من السكان يتمكن

  .المعيشية لساكني القصور

 خالصة 
 المحليـة و  البيئـة  مـع  التجاوب مدى يتجسد التقليدية، التخطيطية للعمارة و التصميمية للمبادئ السابق التحليل

 العمارة .الموارد الطبيعية على تحافظ و للساكنين الراحة توفر إلقامة عمارة المحيطة البيئة في المتاحة الموارد استغالل
 الصـالحية  مكامن في طياتها تحمل لاتز ما التي و عليها، استندت التي بساطة المبادئ مدى عن أمثلة تعطينا التقليدية

 أنهـا  تثبت لم التي الحديثة طرق البناء بمواجهة المبادئ هذه تقف حيث السنين مئات منذ كانت كما الحاضر الوقت في
 .التقليدية من الحلول صالحية أكثر

على  الحفاظ و المستدامة التنمية متطلبات استيعاب قادرة على أنها لتثبت كثيرة تحديات المعاصرة العمارة تواجه
المحليـة   للبيئـة  منهـا  مالئم هو ما اختيار و التقليدية مبادئ العمارة استكشاف إعادة المعاصرة العمارة ىلع لذا البيئة،

فـي   مسـاكننا  و المعاصرة عمارتنا في استخدامها و التقنيات الحديثة مع المبادئ هذه مزج و لتطوير البيئية والمؤثرات
 و كفـاءة  يسرا أكثر التقليدية العمارة مبادئ استخدام تجعل الحديثة أن للتقنيات يمكن حيث المستقبل، و الحاضر الوقت
 .المستدامة العمارة مبادئ لتحقيق

                                                             
القرآن    8  الكريم 

  .لبنان بيروت، النشر، و المعرفة للطباعة مؤسسة ، المرسلين سيد كالم من رياض الصالحين ،(2002) يحيى، زكريا أبو اإلمام النووي،  9
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  ةي الحضري و عالقتها بتشكل الهويتمثالت األسرة الجزائرية للمجال االجتماع
  بورقلةبحي النصر الجديد الورقلية  األسردراسة حالة لعينة من 

  
 

 رةيدادي خبغ
  ور در عاشويبن ق

  )الجزائر(  ةلورق جامعة
 

  

  الملخص

ن والمختصو بها الدارسون  المسائل التي اهتم ت إحدىالتي تعرفها الصحراء الجزائرية كان الجديدةإن المجاالت العمرانية 
ان هذا االنتقال من مجال عمراني ريفي إلى مجال عمراني حضري و السيمااالنثروبولوجيا على السواء  في حقل السسيولوجيا و

ي تحكم سيرورتها من حيث و النماذج الثقافية الت الجديدةيثير الكثير من اإلشكاالت المتعلقة بطبيعة هذه المجاالت االجتماعية 
ال تتطابق وفقا لها فيحدث وقد و متجانسة وفقا لها  منسجمة تكونالتي قد األفراد هويات  ما تنتجه على مستوىومنظومتها القيمية 

 همحددة و من ثم نريد في دراستنا الميدانية فهم طبيعة هذ غيرمتصارعة و أحيانا أخرى مشتتة و الالتجانس فتنتج هويات 
  على مستوى هويات األفراد و الجماعات هتو ما أنتج االت االجتماعيةالمج

   يالمجال االجتماعي ، الهوية ، الرابط االجتماعي ، النموذج الثقاف:  الكلمات المفتاحية

Résumé  
Les nouveaux espaces urbains qu’a connu le Sahara algérienne était l'une des questions abordés  

par des universitaires et des spécialistes dans le domaine sociologique et anthropologique de même, 
d'autant plus que la transition entre le domaine de l'urbain et rural à L’espace urbaine soulève 
beaucoup de problèmes liés à la nature de ces nouveaux espaces sociales et les modèles culturels en 
termes de son système de valeur et de ce qui est produit au niveau de l'identité des personnes qui 
pourraient être cohérente et homogène en fonction de son contrôle et ne peut pas en fonction de son 
match survient hétérogénéité produit identités contradictoires et parfois fragmentés et non-spécifique, 
nous voulons dans cette étude de terrain comprendre la nature de ces espaces sociales et ce qui se 
produit au niveau de l'identité des individus et des groupes. 

Mots clés : Espace Sociale, l'identité, lien social, modèle culturel. 
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هذه  أنبحيث  لمدة طويلة سيوثقافيةوحافظت المدن الصحراوية على طابعها العمراني و خصائصها الس : ةاإلشكالي
بكل قيمها و معاييرها والتي تقوم على التقليدية  خصوصيتهاالبيئة الصحراوية و مناخها و من ثم  تالخصائص عكس

التي فرضتها عملية التخطيط العمراني الحديثة التي تبنتها الدولة الروح القبلية و العشائرية ، إال أن الحركية المتسارعة 
لم الجزائرية في الصحراء الجزائرية أنتجت مجاالت عمرانية حضرية جديدة تتمثل في ظهور المدينة كمتغير جديد 

تماعية أسلوب التعايش الحديث الذي يختلف عن أنماط الحياة االج الذي فرض يعرفه الفرد في الصحراء من قبل ،
التقليدية المبنية على الروابط التقليدية القبلية  والدموية هذا التطور المتسارع في نمط المسكن والتوسع المجالي أصبح 

   .يفرض على الفرد الجزائري في الصحراء أنماط جديدة في التفاعل و التعايش 

تجمعات سكانية فحسب بل هي و المدينة كمجال عمراني حضري في تصورنا ليست مجرد كتلة عمرانية ذات 
أن  parkأيضا مجال اجتماعي يتفاعل فيه األفراد من خالل شبكة العالقات االجتماعية التي يكونونها فالمدينة كما يرى 

المدينة كمجال حضري ليست مجرد تجمعات سكانية مع ما يجعل حياة األفراد ممكنا و إنما هي اتجاه حياة أو نمط حياة 
جموعة من العادات و التقاليد بحيث هي منطقة طبيعية يقيم فيها اإلنسان المتحضر و لها أنماط ثقافية ، اتجاه عقلي و م

خاصة بها ، بحيث تشكل بناء متكامل يخضع لقوانين طبيعية و اجتماعية على درجة عالية من التنظيم ال يمكن تجنبها 
في دراستنا نريد ان نفهم طبيعة التفاعالت التي تظهر  أن المدينة هي المجتمع الجديد ، و من ثم فاننا parkحيث يرى 

في منظومة القيم و التصورات و األفعال التي تنتجها المدينة كمجال اجتماعي حضري و الديناميكية التي يمكن أن 
بحيث لة  لمدينة الجديدة حي النصر بورقتحول هذه العالقة العمرانية الى عالقات اجتماعية بين األسر التي انتقلت إلى ا

تنطوي على منظومة من القيم و الرموز التي قد تتطابق مع المجال االجتماعي الجديد فتشكل هوية جديدة و قد تتعارض 
االجتماعي المجال من الورقلية  األسر انتقالهل و انطالقا منه  مع هذا المجال فتشكل بذلك هويات مستهلكة للمجال 

مع طابق تتلهذه األسر  هوية جديدةيرقى إلى تشكيل الجديد حي النصر حضري ال الريفي إلى المجال االجتماعي
للمجال االجتماعي  اجتماعي تقليديلرابط إعادة إنتاج  أنها أمالذي يحكم المجال االجتماعي الحضري الثقافي  النموذج

  األصلي ؟
  ؟ األسرينعكس على افعال و ممارسات هل التفاعل في المجال االجتماعي الحضري -

  :يد المفاهيمدتح
يعتبر دوركايم من األوائل في علم االجتماع الذين استعملوا مفهوم التمثالت االجتماعية او كما يسميها  :مفهوم التمثالت

و ذلك عند حديثه عن العصبية القبلية ورفضه لها و ظل دوركايم يعتبر الدين و المعتقدات و اللغة و العلم و ' الجماعات'
  1ية و اجتماعية االسطورة  تمثالت جمع

فالتمثالت اقترنت بالمعطيات االجتماعية وهي شكل من المعرفة المتطورة  Jodlet اما عند السوسيولوجيين مثل
اما في نظر موسكوفيسي   2و الموزعة اجتماعيا و لها هدف تطبيقي يساهم في بناء حقيقة موحدة لمجموعة اجتماعية 

  م و السلوكات المرتبطة بسمات ومواضيع يحدد معالمها الوسط االجتماعي فالتمثل في نظره نسق من القيم و المفاهي
انطالقا مما سبق نستنتج المفهوم اإلجرائي للتمثالت و هي ما يتصوره أفراد المجتمع حول ما يحيط بهم من : اجرائيا

  . أشياء و معطيات الواقع االجتماعي

                                                             
   ، مفهوم التمثالت االجتماعية في الجزائرهاروني رضوان - 1 

2 -Denus Jodlet  Les representations sociales ,phénoméne ,concept et théorie in psychologie sociale ,paris mars 1984 P 69 
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. فهو المجال المفتوح ال يعني به فقط الوسط الطبيعي: (ث أنهمفهوما للمجال بحي" leverلوفير "قدم : مفهوم المجال 
إذ ال يعني القوة اإلنتاجية، وال فقط إلى إنتاج األشياء لكن أيضا إلى ما توجد فيه هذه األشياء . يختلف مجالهفكل مجتمع 

 ر موضوعي، وتفسير هدفيفالمجال له امتداد وحجم وبعد وعالقات حقيقية وفعلية، وبنية مخفية وإطا). بما فيها المجال
ولدراسته وترجمته ال يمكن بأي حال االقتصار فقط على التحليل االقتصادي، بل يجب البحث أيضا في التطبيقات 

أي يجب البحث في الدور الذي تلعبه كل العناصر للمجال وكذلك السلوك والحاجات والرغبات والقيم التي . االجتماعية
إنه يوجد مجال حيوي لم يكن بعد موضوعا : " بقوله" أرفينغ غوفمان"احث األمريكي يشير البو.يوليها لها األفراد

تلك التفاعالت التي للدراسة العلمية بالشكل الكافي وهو المجال الذي توجده التفاعالت وجها لوجه في الحياة اليومية، 
  3."تبنيها معايير لالجتماع والتواصل

للمجـال العـام  وهـو فضـاء للتفاعـل، أو التواصـل اللفظـي         فلقد أعطى مفهومـا " يورغن هابرماس"أما 
ويقصد بالمجال االجتماعي ذلك الحقل الذي يتم فيه عملية التفاعل بين المعني ومحيطه االجتماعي، والمجـال  4.والفكري

تماعي، ثـم  االجتماعي يتميز عن المجال العمراني، الن المجال العمراني هو منتوج للتفاعالت التي تتم في المجال االج
  .يصبح بعد ذلك نتاج لها

  

  : مفهوم الرابط االجتماعي
مصطلح الرابط االجتماعي يعني في علم االجتماع مجموع االنتماءات و العالقات التي  االجتماعية :المفهوم اإلجرائي
ة فيما بينهم هذه القوة فالرابط االجتماعي يمثل القوة التي تربط بين أعضاء األسرة الواحد،  فيما بينهم تربط بين الفئات

  .تختلف في الزمان والمكان و تختلف قوة الرابط االجتماعي حسب السياق الذي تتحدد فيه الظاهرة المدروسة 
يتحدد مفهوم الرابط االجتماعي إجرائيا في مجموع التفاعالت التي تربط أفراد األسرة الواحدة و تختلف طبيعة 

حضري ذلك أن كل مجال عمراني تحكمه تفاعالت تعكس النموذج  أوي ريفي هذا الرابط باختالف المجال العمران
  .يحكمهالثقافي الذي 

فالنموذج الثقافي هو مجمل التمثالت والقيم واألفكار التي أنتجها المجال االجتماعي، والتي  : مفهوم النموذج الثقافي
المجال فتصبغ بذلك هوياتهم أو تتشكل وفق خصوصية  تعمل على تأطير األفعال والتفاعالت التمثيلية و التفاعلية في هذا
  .5 هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نفس الوقت هذا المجال

هي ذلك الوعاء الحامل والمتضمن لنسق المعاني في لحظة معينة من تفاعالت الفرد التي تمكنه من  : مفهوم الهوية
انت اجتماعية أو غير اجتماعية وهيكلتها على ضوء ذلك، أو هي ضبط عالقاته بذاته وبالموضوعات الخارجية سواء ك

 محصلة مختلف المعاني التي يكونها الفرد عن ذاته وعن الموضوعات األخرى انطالقا من خبراته البيوغرافية و
  :اللحضاوية التي ينطلق منها في

  6.إقامة عالقات تفاعلية مع اآلخرين على أنه ذات مختلفة عنهم: أوال
  . القيام بأفعاله وبناء مشاريعه واستراتيجياته :ثانيا

                                                             
 .أو اقتراضها.. الذاكرة الجماعية ال يمكن سرقتها: مقال الكتروني لباحثة تونسية تراكي الزناد بعنوان3
  141: ، ص2010، فبراير 15ة، العددريعة والدراسات اإلسالمي، مجلة الشأصول المجال العام وتحوالته في االجتماع السياسي اإلسالميإبراهيم البيومي، 4
   .ملتقى التدريب عن البحث، بجامعة قاصدي مرباح، بورقلة: مقياس ،2012_2011محمد المهدي بن عيسى للسنة الثانية ماجستير لعلم االجتماع، : من محاضرات الدكتور - 5
  الدكتور محمد المهدي بن عيسى مرجع سبق ذكره- 6
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انما كونها بناء بطاقة تعريف لالفراد و مفهومنا للهوية ال ينطلق من كون الهوية هي:  للهوية اإلجرائيالمفهوم 
و من  األفراد أفعالولتصورات و تمثالت للواقع يمكنها أن تتحول إلى واقع اجتماعي جديد يظهر في ممارسات 

  :  مؤشراتها
  في المجل االجتماعي لجديد  األفرادالتفاعل بين األفراد المتمثل في مدى تبادل الزيارات بين  -
  في طريقة اللباس  -
  في تغيير نمط المسكن وفقا لتمثالت االفراد  -
  طبيعة الوسائل الخاصة بالطبخ و الغسل المستخدمة لدى العائالت  -
  

   :الحضريعي المقاربات التي تناولت المجال االجتما
المجال االجتماعي الحضري شكل موضوعا لعلماء االجتماع الحضريين من حيث : المداخل النظرية لدراسة المجال

  ابعاده المختلفة 
إن المجال هو موضوع تحليل واهتمام علم اجتماع الحضري الذي ينطلق من المجال العمراني :  المدخل السسيولوجي

ي ، فانتقال األفراد من مجال عمراني ريفي مثال إلى مجال عمراني حضري هو الذي لالنتقال إلى المجال االجتماع
يشكل طبيعة التفاعالت داخل المجال العمراني الحديث وما إذا كانت هذه العالقات االجتماعية تبقى عمرانية فقط أم 

الوافدين إلى المجال العمراني الحديث تنتقل إلى مجالها االجتماعي و نقصد بذلك أن العالقات تصبح تفاعلية بين األفراد 
  .  و تنتج هويات معينة 

السوسيولوجي لواقع فالبناء Marcel Mauss ذلك أن المجال العمراني هو نتاج اجتماعي كما يرى كل من 
التشكل االجتماعي للمجال أي كيف التحوالت في المجال في تصورنا ينطلق من االتجاهات النظرية التي تتساءل حول 

و ما هو التحول الذي تحدثه ؟ و إذا أحدثت تحوال ما مستواه و أين  خل المدينة كمجال اجتماعي إلى تصورات األفرادتد
يتجلى هل يقتصر على التصورات أم انه يظهر في أفعال األفراد وممارساتهم اليومية و هل تدخل عقول األفراد 

  ؟بنموذجها الثقافي الذي يحكمها 
Zimmel George وHalbwach  الذي يرى بان إنتاج المجال العمراني هو ناتج عن األفعال الجماعية ويخضع

للتمثالت الجماعية و بالتالي يخضع لتصورات الجماعات واألفراد إضافة إلى مقاربات أخرى تضع المجال االجتماعي 
و بأنها في تعارض مع الحضري المتمثل في المدينة على انه نتاج اقتصادي و اجتماعي ممتص للسكان و المؤسسات 

الريف وأخرى تنظر إلى المجال االجتماعي الحضري المتمثل في المدينة على أنه منتج للثقافة  كما أن المدينة مشكلة 
وة التحليل النظري للمدينة كمجال أخذت قوتها وق من عدة أعمال معمارية التي تعطي لكل واحدة منها هوية خاصة بها

اتها العمرانية التي تساءلت حول التشكل االجتماعي للمجال واعتبرت التنقل من حي إلى في دراس Chicagoمع مدرسة 
هي مخبر حقيقي  Chicagoحي آخر هو نتاج لنشاط اجتماعي والمدينة كمجال اجتماعي تعتبر في نظر مدرسة 

ية فيها نسجل النماذج للتحوالت االجتماعية ، كما أن المدينة كمجال اجتماعي حضري هي فسيفساء للعوالم االجتماع
  .االجتماعية و الثقافية ألنماط حياة األفراد وللجماعات االجتماعية بحيث أن كل يعبر و يؤكد طرق حياته 

الدراسات الحضرية و المجالية كانت تتركز حول وصف األشكال  :نظرية النسق االيكولوجي و التخطيط الحضري 
و العالقة بين البنية االجتماعية وتنظيم المجال و هي نظرية االيكولولوجية الجديدة للنسيج المجالي لألنشطة و السكان 

و قاعدة هذا التحليل نجدها عند التيار الماركسي  Schnoreالتي واصل فيها  Burgnennاإلنسانية خاصة مع أعمال 
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و هنا يجب أن نفرق  Allessandro pizzornoو Lefebreالتاريخي التي اهتمت بالمسائل الحضرية كما أثبتت أبحاث 
  :بين مظهرين في هذه األعمال 

  األخذ باالعتبار المجال االجتماعي كموضوع بحث  :أوال
حيث 7التنظير للعالقة بين المجتمع و المجال ، ففي الواقع التحليل السسيولوجي للمجال هو مجال جدير بالتحليل  :ثانيا

لمجتمع و التنمية الحضرية معتبرا ذلك مجال اهتمام صياغة نظرية ماكرو سسيولوجية لدراسة ا Schnoreحاول 
قة االجتماعية و االيكولوجيين حيث سعى إلى تحليل التنظيم االجتماعي كفكرة محورية و اعتبره اإلطار لدراسة العال

  .شبه االجتماعية
ة وظيفية من مجموعة المتغيرات المرتبطة فيما بينها بطريق D.Duncan ويتكون اإلطار النظري الذي أبرزه

و هي بالتالي محددات أساسية في 8تبادلية و هو ما اسماه بالمركب االيكولوجي ، للسكان و التنظيم و البيئة والتكنولوجيا 
التنمية الحضرية و التي تساعدنا في فهم طبيعة نمو مدينة ما و طبيعة التسيير الحضري الذي يسودها بهذه الصفة يمكن 

 كما قام كل من آخر كأدوات التخطيط الحضري و قياس مدى نجاعته في المكان و الزماناالعتماد عليها بأسلوب أو ب

D.Duncan  هناك عالقة : بدراسة حول توزيع المنطق السكنية و الوضع المهني محاولين التأكد من الفرضية التالية
و قد ) رك فرضية با(تماعية فيما بينهم ارتباط بين المسافة الفيزيقية  بين الجماعات وتوزيعهم في المجال و المسافة االج

  :لي يتوصال إلى ما 
  .أن التحليل االيكولوجي يساعدنا على تفسير ارتباط بين المسافة المكانية والمسافة االجتماعية  -
  .يقاس هذا االرتباط من خالل مؤشرات الوضع السوسيولوجي و االقتصادي و االختالف في المهنة  -
  .امة يرتبط بالوضع السوسيولوجي و االقتصادي إن تركز مقرات اإلق -

و من هنا توصلت هذه الدراسة إلى البرهنة على عالقة االرتباط و الصلة بين البحث االيكولوجي من جهة و 
  نظرية التراتب االجتماعي من جهة ثانية

لى النظرية الكالسيكية إذن لقد ظهرت النظرية االيكولوجية المحدثة في فترة الحقة بعد النقد الكبير الموجه إ
مطورا بذلك هذه األخيرة في دراستها و تحليلها للمجال الحضري من خالل إدخال انساق و مقوالت معرفية جديدة من 
أهمها النسق االيكولوجي و المركب االيكولوجي ، فالنسق االيكولوجي استعمل كأداة لدراسة العالقات القائمة بين 

  )الخ ....المنافسة ، التكافل ، الغزو ، االحتالل ( ة المتغيرات أو الظواهر الحيوي
و لقد تطورت النظرية االيكولوجية و أصبحت أكثر تكيفا 9و دراسة هذه األخيرة ترتبط جوهريا بالظواهر االجتماعية 

تي مع المتغيرات الحضرية و هكذا أصبحت تنظر إلى الفرد كعضو في التشكيلة االجتماعية تتأثر بعالقتها و هي ال
  .تشكله وتهيؤه فهو بالتالي ليس فردا منعزال 

حولت هذه النظرية من جهتها التأكيد على أهمية  :نظرية البعد الثقافي كميكانيزم أساسي في تغير المجال الحضري
 في تحديد توجيه السلوك و من أهم الدراسات التي اهتمت بالعوامل الثقافية نجد) المشاعر و الرموز (العامل الثقافي 

دراسة المجتمع المحلي النرويجي في نيويورك ولقد في  Jonassanو  Bostonدراسة فيري عن استخدام األرض و 
  10استندت هذه الدراسات إلى المتغيرات الثقافية في تفسير الواقع الحضري 

                                                             
7 -Castells Manuel Théorie et idiologie en sociologie urbaine ; Sociologie et sociétés, Volume 1, numéro 2, novembre 1969, p. 171-192 , 
http://id.erudit.org/iderudit/001125ar  

 
 25ص  2004ائر ، قسنطينة الجز– علم اجتماع الحضري و نظرياته ، منشورات جامعة منتوري: اسماعيل قبارى  9

 31ص  1986، شركة األمل للطباعة و النشر ،  علم االجتماع الحضريالسيد حنفي عوض ، -  10
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ممكنا فهو يرى أن المدينة كمجال حضري ليست مجرد تجمعات سكانية مع ما يجعل حياة األفراد  R.Parkأما 
اتجاه عقلي و مجموعة من العادات و التقاليد بحيث هي منطقة طبيعية يقيم فيها : و إنما هي اتجاه حياة أو نمط حياة 

اإلنسان المتحضر و لها أنماط ثقافية خاصة بها ، بحيث تشكل بناء متكامل يخضع لقوانين طبيعية و اجتماعية على 
هذا يدل حسب هذه التحاليل أن .أن المدينة هي المجتمع الجديد  park ث يرىدرجة عالية من التنظيم ال يمكن تجنبها حي

  .المجال الحضري هو المحدد لألنماط حياة األفراد وتصوراتهم وأفعالهم 
من خالل هذا التحليل يظهر أن المدينة كمجال لها بعدين بعد يحلل بنية المدينة كتنظيم اجتماعي و بعد ثقافي بما 

ق و غيرها ، مما يبين أن هذا المجال من خالل التفاعل فيه يصبح مجاال اجتماعيا لبث قيم و فيه من قيم و أخال
تصورات جديدة تساهم في تشكيل هويات متعددة قد تتطابق مع هذا المجال الحضري الجديد فتنتج هويات مطابقة و 

  .مندمجة و قد تتعارض معه فتنتج هويات متصارعة 

ربات التي تطرقت إلى المجال العمراني و االجتماعي فان هذه المقاربات تبقى عاكسة لواقع مهما تعددت المقا :لالتحلي
مجاالت اجتماعية ذات خصوصية ثقافية تنطلق من واقعها فمقاربة مدرسة شيكاقو هي انعكاس لواقع االثنيات المختلفة 

كات الهجرة الواسعة وعدم االستقرار كقطب حضري كبير عرف انفجارا سكانيا نتيجة حر chicagoالتي عرفتها مدينة 
الديمغرافي و توافد االثنيات أدى إلى تعدد أنماط الحياة فيها بتعدد هذه االثنيات وعليه فان هذه المقاربات تبقى منتجة 

  .لسيرورة وواقع مجتمعاتها و النموذج الثقافي الذي يحكمها 
  

  المنهجية المتبعة في الدراسة 
 مجاالت الدراسة 

وقد كانت الدراسة في بعض أحياء , أجريت دراستنا بوالية ورقلة التي تقع في الجنوب الشرقي للجزائر :المكانيالمجال 
  . مسكن 34بالضبط حي النصر و حي 

مع نتحدث عن وعندما تتحدث عن هذا المجت, هو مجتمع البحث الذي هو موضوع اهتمام الباحث :البشريالمجال 
ة أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري لها خاصي مجموعة العناصر التي

  بوالية ورقلة بحي النصر ويتمثل مجتمع  البحث في دراستنا مجموع األسر القاطنة  .عليه البحث والتقصي
لمدروس من طبيعة دراستنا تتطلب الوصف ثم التحليل اي وصف الحاالت التي الحظناها في الواقع ا :المستخدمالمنهج 

خالل سلوكات األفراد في المجال العمراني و المالمح والمؤشرات التي تدلنا على طبيعة التفاعالت في المجال انطالقا 
و بذلك اعتمدنا على المنهج الكيفي الذي يسمح لنا بوصف تصريحات المبحوثين ثم من المؤشرات التي بنيناها مسبقا 

   .ي ميدان الدراسة تحليلها من خالل الوقائع المالحظة ف
 أوحيث تزود دراسة الحالة الباحث بالبيانات الكمية و الكيفية عن عوامل عديدة تتعلق بفرد  : منهج دراسة الحالة

عدد قليل من األفراد حيث تتضمن هذه البيانات الجوانب الشخصية و البيئية و النفسية ، مما يمكن للباحث  أومؤسسة 
موضوع البحث بالتفصيل و تتطلب دراسة الحالة العناية بالتفصيل و التخطيط و التنفيذ  من اجراء وصف تفصيلي للحالة

 إلىالوصول  إلىعناية تامة و قد يشترك في دراسة الحالة فريق من تخصصات مختلفة و ال تهدف دراسة الحالة 
  11اثلةجها في فهم الواقع بالتفصيل و من ثم فهم الحاالت الممئتفيد في نتا إنماتعميمات و 

                                                             
 ، دار المعرفة الجامعية ، االزارطية ، االسكندرية  منهجية البحث في العلوم االجتماعيةسامية محمد جابر ،  11
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مجموع العوامل التي تساعد على وجود  أومنه فدراسة الحالة طريقة في البحث تركز على الموقف الكلي و
اسة الفعل االجتماعي الفردي ، داخل الموقف الذي يقع فيه مع تحليل المواقف و مقارنتها مما رد إلىموقف معين اضافة 

تعميمات تخص  إلىعمقة لنموذج واحد أو أكثر من أجل الوصول امكانية صياغة الفرضيات لذا فهو دراسة مت إلىيؤدي 
  12جمع النماذج المماثلة أو المشابهة في

  

   :المستخدمةالتقنيات -
هي محادثة موجهة يقوم بها فرد مع اخر أو مع آخرين بهدف الحصول على المعلومات الالزمة   :المقابلة تقنية -

والتشخيص والعالج أو من اجل معرفة حقيقة أمر محدد وجوهر المحادثة  لالستخدام في البحث العلمي، أو في التوجيه
  13السؤال والجواب 

العينة هي مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات  وهي تعتبر جزءا من الكل  بمعنى أنه : العينة و كيفية اختيارها
ة إذا هي جزء معين أو نسبة معينة من تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث، فالعين

  14.أفراد المجتمع األصلي تجري عليه الدراسة، ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله
وقد اعتمدنا في دراستنا على العينة القصدية وهي اختيار عدد من األفراد نظرا ألنهم يوفون بغرض الدراسة التي 

من اإلشارة إلى انه يجب أن تتمتع هذه العينة بشيء مقبول من الموضوعية في  وهنا البد, يرغب الباحث في القيام بها 
  15.األقوال واآلراء والثقة فيها

بل قوم فيها , وأيضا العينة القصدية هي التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدفة 
وبالتالي ال يجد صعوبة في سحب , يبحث عنه من معلوما وبيانات  شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما

  16.مفرداتها بطريقة مباشرة
و من ثم فان هذه الطريقة تستهدف فئة معينة في الدراسة لدراستها كنموذج لحاالت محددة تتوفر على خصائص 

  توصلنا إلى نماذج مختلفة في نسق التصورات االجتماعية
  

   األسرةع ربة مقابلة م: 1الحالة رقم 
    ريفي أصلأسرة ذات : المجال العمراني االصلي لألسرة  -

تربي المواشي تعيش مع جيران من نفس العرش الذي تنتمي  واسع،بمنزل  ريفي،كانت تقطن في مجال عمراني  أسرة
   يقــــوم على الرعي العرش،من نفس  عالقات،تحكمها  إليه،

  منذ أكثر من عشر سنوات  نووية، أسرةالجديد في  حاليا تسكن بالحي -01 األوالدعدد  -
ال نتبادل الزيارات كما كنا في البلد و ال تكون  أننامسجد نتواصل مع الجيران اال  كإمام األبتقول بحكم مهنة 

لة و اما ابنة العائ، فالعالقات االجتماعية موجودة لكنها محدودة مرض الجيران  أوزياراتنا للجيران اال في المناسبات 
ان المدينة تتوفر  أجد ألنني أهليسنة فصرحت انها ال تستطيع ان تعيش في الريف كما كان  22هي تبلغ من العمر 

 إلىفيه و لدي صديقات هنا و اذا عدنا  أعيشفيها كل الوسائل الحديثة و سمحت لي بتفتح عقليتي حول العالم الذي 
                                                             

 ، دار القصبة للنشر الجزائر ث في العلوم اإلنسانية ، تدريبات عمليةمنهجية البحموريس انجرس ، تر بوزيد صحراوي و آخرون ،  12
العلمي،منهجية البحث صالح الدين شروخ،     13  .37ص  2003 ، عنابهط ، بالعلوم للنشر والتوزيع دار 

  .334، دار الهدى ، الجزائر ، ص مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية، رشيد زرواتي  14
 .171ص األردن، المناهج،دار  ،والسلوكيةالبحث العلمي ومناهجه في العلوم االجتماعية  كشرود،مار الطيب ع 15
 .198ص 197، ص 2005 ،2ط الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  ،واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم  مرسلي،أحمد بن  16
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 ألنه أفعاليلتغيير من حيث التصورات و اللباس كما ان الوالد يراقب فعال الحظنا ا اآلن الريف ال يمكنني الخروج مثل
  متمسك كثيرا بعادات الريف 

أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش  :االصلي لالسرة المجال العمراني :  2:م الحالة رق
  .وتسكن في مسكن جماعي كاسرة ممتدة حيث تربي المواشي 

  كاسرة نووية بعدما كانت تعيش كمجموعة كثر من خمس سنوات تسكن حاليا بالحي الجديد  - 02:  لاألطفاعدد -
حسب تصريحات الزوجة عالقاتها مع الجيران  -لديها عالقات اجتماعية مع بعض الجيران من نفس المنطقة  -

ف ن كنا نتبادل الزيارات دائما و اجتماعية محدودة رغم وجود التواصل اال انه محدود جدا عكس ما كنا عليه في الري
بدا يقل التضامن بحكم في المناسبات او المرض فقلت زيارات الجيران اال في الضرورة ،  اآلن أمافي كل وقت 

بالنسبة للمناسبات ال نحتفل بها هنا في -، لم نستطع التأقلم في الحي الجديد ، نحن مجبرين على ذلك انشغاالت الناس 
االدوات المستخدمة في الطبخ و الغسيل أصبحت استعمل آلة الغسيل في المسكن الجديد - المدينة بل نقيمها في الريف 

  بالنسبة لنمط المسكن أدخلنا عليه تعديالت غيرنا في حجم النوافذ و الشرفة -بعد ان كنا نستخدم الغسيل التقليدي 
أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش حيث  :االصلي المجال العمراني :  3:م رق الحالة

  . تربي المواشي وتسكن كاسرة نووية
سنة ورغم كل هذه المدة إال أن عالقاتها  11منذ تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي  - 04: عدد األطفال  -

ا و تبقى عمرانية ، تسكن مع جيران جدد ، التواصل مع جيرانها حسب تصريحات ربة االجتماعية محدودة مع جيرانه
البيت يكون في المناسبات فقط أو مرض إحدى جاراتها و ال تعدو ذلك ، حتى و إن كان هؤالء الجيران من العائلة فان 

اللباس و يخالطوا أبناء الجيران  في طرق الحديث،أما األوالد فقد تغيرت اتجاهاتهم في طريقة .الزيارات نقصت كثيرا 
  في المجال العمراني الحضري 

أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش  :االصلي المجال العمراني : 4:ـــم ـة رقلالحا
  .حيث تربي المواشي وتسكن كاسرة نووية 

انتقلت الى المسكن الجديد نتيجة ظروف ربع سنة تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي منذ ا - 06: عدد األطفال -
لدي عالقات اجتماعية مع بعض الجيران و نتفاعل و نتبادل الزيارات كما - اجتماعية ، لم نألف المجال العمراني الجديد

  لم نغير في نمط المسكن -لو كنا في الريف و تبقى الحياة في الريف و الحوش هي األحسن  
أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش حيث  :االصلي ال العمراني المج: 5: مــقالحالـة ر

  تربي المواشي وتسكن كاسرة ممتدة
تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي منذ خمس سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  - 07: عدد األطفال -

  .كاسرة نووية 
الظروف االجتماعية فالزيارات للجيران  أوجيران محدودة جدا ال تعدو المناسبات عالقاتها مع ال  :التفاعلمستوى 

  محدودة ، يوجد تضامن و لكنه ظرفي ليس مثلما هو في البالد 
يريدون ان يلبسوا كما يشاؤون حسب من حيث طرق اللباس ،  أبنائيالعيش في الحي الجديد غير من عادات -

    لكنني ال ادعهم يخالطوا ابناء الجيران خوفا من ان يجرفهم التيار  وطريقة الحديث تصريحات الوالدة ، 
  حديثة في الغسيل و الطبخ  آالتنستعمل  توسيعه،من حيث في نمط المسكن  تم التغيير-
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أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش :  االصليالمجال العمراني : 6:م الحالــة رقـــ
  مواشي وتسكن كاسرة ممتدةحيث تربي ال

سنة انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  12تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي منذ  – 03: عدد األطفال  -
  .نوويةكاسرة 

عالقاتها مع الجيران عمرانية فقط ال تعدو المناسبات أو الظروف االجتماعية فالزيارات  :االجتماعيةمستوى العالقات 
  .الجديدحسب تصريحات لن نألف المجال العمراني  جوار،بأوضاع محددة فهي عالقة للجيران مرتبطة 

تصريحات  تفكيرهم حسبمن حيث طريقة  اللباس،العيش في الحي الجديد غير من عادات أبنائي من حيث طرق -
   الوالدة،

    تم التغيير في نمط المسكن من تحويل بعض الغرف مثل الحمام الى الشرفة لتوسيع البيت-
و أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش  : االصليالمجال العمراني : 7:ـم الحالـــة رقـ

  حيث تربي المواشي وتسكن كاسرة ممتدةنفس العائلة  
سنة انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش كاسرة  بالحي الجديد مسكن عمودي منذتسكن حاليا  -  07: عدد األطفال -
  .ويةنو

و أحيانا في المناسبات تكاد ال عالقاتها مع الجيران عمرانية فقط ال تعدو المناسبات : مستوى العالقات االجتماعية 
توجد الن حسب تصريحات المبحوثة الذهنيات تغيرت و نحن نخاف من هذه الذهنيات لذلك ال نعقد عالقات اجتماعية 

  جوار مع الجيران الجدد فهي ال تعدو كونها عالقات 
   في فندق ، في نهاية كل اسبوع نقضيه في البلد مع العائلة الكبيرة   كأننانعيش في المسكن الجديد -
تصريحات  تفكيرهم حسبمن حيث طريقة  اللباس،العيش في الحي الجديد غير من عادات أبنائي من حيث طرق -

حديثة في الغسل و الطبخ على عكس  آالتخدم نست الحمام،في المطبخ خاصة و تم التغيير في نمط المسكن - الوالدة 
     األولحينما كنا في المنزل 

أسرة ممتدة كانت تقطن في الريف بقرية تنتمي إلى نفس العرش و :  االصليالمجال العمراني : 8:م الحالـــة رقــ
  نفس العائلة  وتسكن كاسرة ممتدة

انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  واتسنخمس منذ  تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي- 01: عدد األطفال -
  .نوويةكاسرة 

معها الزيـارات للجيـران     ، لدي جارة واحدة فقط أتبادلعالقاتها مع الجيران عمرانية  :مستوى العالقات االجتماعية 
هنا فـي الحـي   مناسبة كما تصرح المبحوثة الن الذهنيات تختلف  أومحدودة جدا إال في الظروف االجتماعية كالمرض 

الجديد و ظروف الحياة صعبة نظرا لضيق المنزل ، ليس كما هي الحال في الريـف حيـث كنـا نتضـامن و نتبـادل      
   الزيارات في كل األوقات  

   مازلنا متمسكين بنفس التقاليد التي كنا عليها   الكبيرة،المناسبات العائلية نقيمها في البلد مع العائلة  -
تصريحات  تفكيرهم حسبمن حيث طريقة  اللباس،ديد غير من عادات أبنائي من حيث طرق لعيش في الحي الج ا-

حديثة في الغسل و الطبخ على عكس  آالتنستخدم  الحمام،تم التغيير في نمط المسكن في المطبخ خاصة و  - المبحوثة
     األولحينما كنا في المنزل 
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ممتدة كانت تقطن في منطقة حضرية تنتمي إلى نفس العرش و أسرة :  االصليالمجال العمراني : 9: ـمحالـة رقال
  نفس العائلة  وتسكن كاسرة ممتدة

سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  10تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي منذ  - 00: عدد األطفال -
 كاسرة نووية 

دودة ، نسكن مع جيران من مختلف مناطق ورقلة ، محعالقاتها مع الجيران عمرانية ،  :مستوى العالقات االجتماعية 
طبيعة المسكن الضيق حال دون الزيارات  أنالتواصل مع الجيران في الحي الجديد محدود ، تغيرت العقليات كما 

بالنسبة لنمط المسكن سندخل عليه تعديالت تتماشى مع -للجيران كما هناك ضغوطات العمل تفرضها الحياة في المدينة 
  أذواقنا

أسرة ممتدة كانت تقطن في منطقة حضرية تنتمي إلى نفس العرش و :  االصليالمجال العمراني : 10:ـم الحالـة رق
  نفس العائلة  وتسكن كاسرة نووية 

سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد  10تسكن حاليا بالحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من -  01: عدد األطفال -
  .نوويةلتعيش كاسرة 

عالقاتها مع الجيران عمرانية ، محدودة ، نسكن مع جيران من مختلف مناطق الوطن ،  :توى العالقات االجتماعية مس
التواصل مع الجيران في الحي الجديد محدود جدا، نتواصل عند اللقاء في الخارج فقط أو في بعض الظروف 

الف المجال  أنحسب المبحوثة ال استطيع لك االجتماعية ، العالقات محصورة فقط مع األسرة الواحدة ال تعدو ذ
  العمراني الجديد 

، يحب ان يلبس حسب ذوقه ، ال بالنسبة لالبن كما تصرح المبحوثة ال يخالط إال زمالء الدراسة ، تغيرت اتجاهاته -
حنا نستعمل لوسائل الطبخ كنا نطبخ بالطريقة التقليدية على الحطب اما االن فاصببالنسبة -  يحب ان نفرض عليه شيء

  بالنسبة لنمط المسكن لم نغير فيه شيئ - وسائل حديثة مثل آلة الغسيل
أسرة ممتدة كانت تقطن في منطقة ريفية في قرية تنتمي إلى نفس :  االصليالمجال العمراني : 11:ـم الحالـة رق

  العرش و نفس العائلة وتسكن كاسرة ممتدة
سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد  10يد مسكن عمودي منذ أكثر من تسكن حاليا بالحي الجد-  04: عدد األطفال -

   .نوويةلتعيش كاسرة 
عالقاتها مع الجيران عمرانية ، محدودة ، لدى جارة واحدة فقط اتواصل معها فقط و  :مستوى العالقات االجتماعية 

هو الحال في البلد ألنني أخاف من هذا التواصل مرتبط بظروف اجتماعية و ال يعدو ذلك و زياراتي للجارة ليس كما 
  ذهنيات الناس 

  بالنسبة لنمط المسكن لم نغير فيه شيئ -بالنسبة للمناسبات العائلية نقيمها في البلد مع العائلة الكبيرة  -
أسرة ممتدة كانت تقطن في منطقة ريفية في قرية تنتمي إلى نفس :  االصليالمجال العمراني : 12:ـم ـة رقلالحا

  نفس العائلة وتسكن كاسرة نووية  العرش و
سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  5انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من  -  03: عدد األطفال -

  .نوويةكاسرة 
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أتواصل مع بعض الجيران فقط و في حاالت  محدودة، عمرانية،عالقاتها مع الجيران  :االجتماعيةمستوى العالقات 
   فقطعندما يتعلق األمر بظروف اجتماعية معينة  نادرة

  بالنسبة لنمط المسكن لم نغير فيه شيء  -بالنسبة للمناسبات العائلية نقيمها في البلد مع العائلة الكبيرة  -
أسرة ممتدة كانت تقطن في منطقة حضرية لدينا حوش و سكن واسع :  االصليالمجال العمراني : 13:ــم ـة رقلالحا

  جماعي كاسرة ممتدة  ش في سكنكنا نعي
سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  9انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من  -  04: عدد األطفال -

  .نوويةكاسرة 
ال توجد زيارات للجيران و ال نتواصل كل واحد في  عمرانية،عالقاتها مع الجيران : مستوى العالقات االجتماعية 

  سب تصريحات المبحوثة مسكنه ح
بالنسبة - و ال نستطيع منعهم بالنسبة لالوالد تغيرت طريقة تفكيرهم و طرق لباسهم يريدوا ان يلبسوا مثل اصحابهم -

  نستخدم االت حديثة -  ادخلنا تعديالت على بيت الغسيل لنمط المسكن 
في منطقة حضرية لدينا حوش و سكن واسع أسرة نووية كانت تقطن  :االصليالمجال العمراني :  14:ـم رقالحالـة 

  كنا نعيش في سكن جماعي كاسرة نووية ، تقوم حياتها على الرعي
سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد  10انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من  -  00: عدد األطفال -

  لتعيش كاسرة ممتدة
ران عمرانية ، ال توجد زيارات للجيران و ال نتواصل نظرا للشجار عالقاتها مع الجي: مستوى العالقات االجتماعية 
  الذهنيات تختلف بين الجيران حسب تصريحات المبحوثة   أنالذي يحدث بين الجيران كما 

  في الطبخ حديثة  وسائلنستخدم - لم نغير من عاداتنا  -
  غيرنا في طريقة المطبخ -

كنا نعيش ، أسرة نووية كانت تقطن في منطقة حضرية لدينا حوش : ياالصلالمجال العمراني :  15:ـم الحالــة رق
   ممتدةكاسرة  كراءفي سكن 

سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد  10انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من  -  03: عدد األطفال -
   لتعيش كاسرة ممتدة

نسكن مع جيران من مختلف مناطق الوطن و نتوال  اعية،اجتمعالقاتها مع الجيران : مستوى العالقات االجتماعية 
معهم و نتبادل الزيارات لكن مع بعض الجيران ليس كلهم و الزيارات تقتصر على ظروف اجتماعية محددة و لكننا لم 

  بالنسبة للزوج ال يتواصل مع احد من الجيران من عمله الى المنزل - نتأقلم في المسكن الجديد رغم كل هذه المدة 
  بالنسبة لنمط المنزل أعدنا تهيئته فيما يخص الحمام ، اصبحنا في الحي الجديد نستخدم االت حديثة في الغسل و الطبخ -

أسرة نووية كانت تقطن في منطقة حضرية لدينا حوش ، كنا نعيش :  االصليالمجال العمراني :  16:م الحالـة رقـ
  كاسرة ممتدة  ماعيفي سكن ج

سنوات انتقلت إلى المسكن الجديد لتعيش  5انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي منذ أكثر من  -  00: عدد األطفال -
  .نوويةكاسرة 
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، كنا نتواصل مع الجيران  ورقلة، نسكن مع جيران من  عمرانيةعالقاتها مع الجيران  :مستوى العالقات االجتماعية 
  عد نتواصل فالذهنيات تغيرت في األعوام األولى و لكن عندما حدث الشجار بيننا لم ن

  نستخدم وسائل حديثة في الغسل و الطبخ -  المطبخ ةتهيئ  أعدنابالنسبة لنمط المنزل -
أسرة ممتد كانت تقطن في منطقة ريفية في قرية لدينا حوش ، كنا :  االصليالمجال العمراني :  17:م ـة رقـلالحا

  س العرشنعيش في سكن جماعي كاسرة ممتدة مع جيراننا من نف
تعيش في الحي الجديد منذ أكثر  مسكنها،انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي نظرا النهيار  - 02: عدد األطفال -

  .سنوات تعيش كاسرة ممتدة 5من 
حسب تصريحات المبحوثة فان عالقاتها مع جيرانها تعدت المجال العمراني إلى المجال  : مستوى العالقات االجتماعية

، تتواصل مع جيرانها و تتبادل معهم الزيارات بنفس التقاليد و العادات التي كانت عليها في الماضي ، كما االجتماعي 
نستخدم وسائل حديثة في الغسل و - الجيران  أبناءال يتواصلون مع  األوالد - ان هناك تضامن اسري بينها و بينهم 

 الطبخ 
ة ممتد كانت تقطن في منطقة حضرية لدينا حوش ، كنا نعيش في أسر :االصليالمجال العمراني :  18:ـم الحالـة رق

  سكن جماعي كاسرة ممتدة مع جيراننا من نفس العرش
تعيش في الحي الجديد منذ أكثر  مسكنها،انتقلت إلى الحي الجديد مسكن عمودي نظرا النهيار  - 05: عدد األطفال -

  سنوات تعيش كاسرة نووية 10من 
ى المناسبات و حسب تصريحات المبحوثة فان عالقاتها مع جيرانها عمرانية ال تتعد : اعيةمستوى العالقات االجتم

  و كل واحد في منزله  الظروف االجتماعية
  األوالد ال يتواصلون مع أبناء الجيران  -
  نستخدم وسائل حديثة في الغسل و الطبخ -

تي كشفت لنا جملة من المعطيات و النتائج تتعلق بالعالقة من خالل هذه الدراسة الميدانية ال  : نتائج الدراسة الميدانية
 :يليبين المجال العمراني الحضري والرابط االجتماعي الذي تشكل بين األسر موضوع الدراسة اتضح ما 

معظم األسر المدروسة جاءت من  : و النموذج الثقافي الذي يحكمها المجال العمراني و االجتماعي األصلي لألسر
، كانت تستقر بسكنات جماعية مع األسرة الممتدة  تنتمي إلى نفس العرش رانية اجتماعية ذات أصول ريفية مجاالت عم

في أماكن تسمح لهم بتربية المواشي  تتبادل الزيارات تحكمها معاني و رموز مشتركة تتوفر على ما يعرف بالحوش و، 
حيث  ومنمن حيث قيمه المتمثلة في التماسك بين األسر  ، نموذج ثقافي يتميز بالتجانساالجتماعية  منظومة العالقات

  .الدموية وتحكمها الروابط القرابية عاداته 
الدراسة الميدانية التي أجريناها كانت   :هالجديد و طبيعة النموذج الثقافي الذي يحكم المجال االجتماعي الحضري

، سكنت و غيرها ، بسكرة  من ورقلة ، تقرت و تتشكل من اسر من عدة مناطق سكن 34الجديد و حي  حي النصرالب
  سنوات  10من  أكثرالمجال الحضري منذ 

استقرت وممتدة  أسرة أيجاءت من مناطق ريفية من ورقلة ، كانت تقطن مسكن جماعي  من األسر األولىالفئة  -
ط دموية كانت تعيش في الذين ينتمون إلى نفس العرش كما تحكمها رواب أهلهابحي النصر الجديد حيث كانت تقطن مع 

  . تتبادل الزيارات في كل األوقات ي و تشترك في العادات و التقاليدمنزل مشترك كعائلة ممتدة وتضامن آل
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المبني على المجال العمراني حدود العالقات ال تتجاوز أوال كشفت لنا الدراسة أن مستوى التفاعالت بين األفراد في  -
منكمشة ومحدودة  مرتبطة بظروف اجتماعية  والعالقات االجتماعية المجال الحضري  فيالجوار ، فالعالقات عمرانية 

هي ظرفية مرتبطة بالزمان و المكان عكس ما كانت عليه  إذنمرض فالعالقات  أومناسبات عائلية بين الجيران بمحددة 
  .في المجال العمراني الريفي 

، مما وجدت فهي محدودة  إنو تقتصر على الزيارات المحدودة جدا التفاعالت االجتماعية بين األفراد تكاد تنعدم و  -
يفسر ان الرابط االجتماعي التقليدي لألسر في المجال االجتماعي الحضري هو في الزوال و في نفس الوقت أخذت هذه 

الرابط  األسر في إنتاج هويات جديدة ترتبط بالمحتوى الثقافي للمجال االجتماعي الجديد الذي من مؤشراته ضعف
االجتماعي التقليدي الذي يتميز بالتجانس في الرموز و المعاني المشتركة بين أفراد األسرة الواحدة و قوة الرابط 

هوية جديدة من خالل انكماش التفاعالت و  إنتاجتدل على  أخرىاالجتماعي  الذي يحكمها ، كما ان هناك مؤشرات 
على مستوى و ارتباطها بظروف اجتماعية معينة ، بين العائالت الزيارات  العالقات االجتماعية بين األسر من خالل قلة

  الممارسات يظهر ذلك في نمط اللباس الخاص بأبناء األسر المدروسة و طريقة المشط 
 أنتجو هذا االختالف الحديث و يرجع ذلك إلى اختالف التركيبة االجتماعية والذهنية لألسر المشكلة للمجال االجتماعي 

الفردية و االستقاللية في نمط الحياة و  لذي يحكم المجل االجتماعي الجديدمطابقة للنموذج الثقافي اجديد  هوية
يحكمه نموذج ثقافي يتسم الذي التصورات و األفعال  من خالل قلة الزيارات بين األسر في المجال العمراني الحضري 

  .بالالتجانس من حيث القيم و التصورات 
فان األسر التي كانت تستخدم الوسائل التقليدية في الطبخ من خالل الحطب أصبحت تستخدم وسائل  في نفس الوقت -

  حديثة في الطبخ و الغسيل 
على مستوى التصورات هو نموذج يؤمن بقيم التجانس و الروح الجماعية و هذا ما  األسرالنموذج الثقافي الذي يحكم  -

إال أن الظروف االجتماعية أجبرتهم على العيش بهذا النمط االجتماعي الذي قضى الحظناه عند مقابلة العائالت الورقلية 
هويات و قيم  أنتجت األسرفهذه  األفعال، لكن على مستوى على روح الجماعة و الرموز المشتركة التي كانت تحكمهم 

العمراني الذي لم يكن من  جديدة ترتبط بالمجال الحضري الذي ال يسمح بالزيارات بين الجيران نظرا لضيق المجال
سبق و أن  امن جهة و نظرا كم  اإلسكانبل هو نتاج سياسة التعمير التي انتهجتها الدولة في مجال  األسرهذه  إنتاج

المشكلين لهذا المجال االجتماعي الجديد و بالتالي اختالف  لألفرادذكرنا اختالف التركيبة الذهنية و االجتماعية 
  االهتمامات 

انطالقا من شبكة المالحظات التي كوناها و المقابالت التي اتممناها مع االسر في المجال العمراني حي  :الخالصة 
في طور التشكل من خالل عدة مؤشرات التي تدل على هذا التشكل  هوية جديدةأن هناك  إلىالنصر الجديد توصلنا 

العالقات  الحضري وميلاالجتماعي في المجال تقرار االساالتجاه نحو قلة الزيارات الجماعية للعائالت رغم طول مدة 
   .و التراجعنحو االنكماش  االجتماعية 

هذه  أنهذا يفسر لنا كذلك ، رغم وجود عالقات اجتماعية إال أنها مرتبطة بظروف اجتماعية محددة ال تعدو ذلك  -
أصبح يضمها من خالل نظام رمزي  هي بصدد تشكيل نموذج ثقافي يتطابق مع المجال العمراني الحضري الذي األسر

الالتجانس من حيث التصورات و القيم و  إلى أيالفردية و االستقاللية  إلىيتميز بتمثالت و تصورات جديدة تميل 
  . األفعال
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تغيرت تصوراتهم و حيث في المجال الحضري الجديد  األسرمؤشرات اخرى لدى أبناء هذه كما دلتنا الدراسة على  -
التي درسناها  األسرو طريقة اللباس و طريقة المشط و هذا ما صرحت به  أهلهميث طريقة الحديث مع من ح أفعالهم
في  األبناءذهنيات و تصورات جديدة لدى  أنتج االجتماعيلنا ان النموذج الثقافي الذي يحكم هذا المجال  سرمما يف
الجتماعي الحضري الذي يتواجدون ضمنه بقيمه و مجال االثقافي للمحتوى التتطابق مع طبيعة و و تصوراتهم  أفعالهم

المجال االجتماعي الحضري الفردية و االستقاللية و الالتجانس في  إلى األسرانتقال  أنتجاذ معايير و أنماطه المختلفة 
   .التصوراتو األفعال

ا نموذج ثقافي يقوم على أنتج عالقات جديدة يحكمه :سائد في المجال االجتماعي الحضريطبيعة النموذج الثقافي ال -
  تبادل المصالح الظرفية

الزيارات بين الجيران ظرفية مرتبطة بالزمان و المكان بظروف  باالنكماش،العالقات االجتماعية محدودة تتميز  -
  )مناسبة عائلية  مرض،( اجتماعية محددة ال تعدو 

و عالقة جوار فقط ال تعدو ذلك نظرا الختالف فئة اخرى من األسر حسب تصريحاتها عالقاتها مع جيرانها عمرانية  -
العقليات رغم قدم التواجد في المجال العمراني الحضري فهي ال تتبادل الزيارات مع الجيران مما يفسر ان المجال 

  .العمراني ال يمكن أن يؤثر على تشكيل هوية او رابط اجتماعي ما 
جدد بالرغم من انها ال تنتمي الى نفس العرش و ال تحكمها عالقة تتبادل الزيارات مع جيرانها ال األسرمن  أخرىفئة  -

  و انسجام داخلي  آليتقيم عالقات اجتماعية بينها و بين جيرانها كما يحكمها تضامن  أنهاقرابية اال 
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  الممارسة الثقافية بين الهوية االجتماعية و للمجال العمراني
  دراسة ميدانية لبعض مناطق والية ورقلة

  

  بودبزة الناصر
 شراد محمد 

 )الجزائر(  جامعة ورقلة
  

  
 :دمةمقـ

غوفمـان مركـز   تعتبر الحياة االجتماعية اليومية مهد تفاعل األفراد فيما بينهم، ومع محيطهم االجتماعي حيث اعتبرها  
العملية التفاعلية لتبين أهمية البدء في ممارسات الفاعلين في حياتهم اليومية ، ودراسة الطرق التي تتشكل بها هذه الممارسات في 

  .أبنية اجتماعية لها قابلية الشكل والتحول
حيث ينظمون معاني حياتهم  أفرادوالحياة اليومية تشمل عدة مواقف وأفعال وتفاعالت للفاعلين سواء كانوا جماعة أو 

وتجاربهم وممارساتهم المتنوعة بحسب التنوع الموجود في البنى داخل المجتمع السيما بظهور المدن الحديثة التي  تختلف تمام 
  .االختالف عن نسيج الحياة اليومية في المجتمعات التقليدية 

قافية لم يسبق أن عاشتها منذ نشأتها، حيث أسهمت فالمدن الجزائرية تعيش مرحلة عدة تحوالت اجتماعية واقتصادية وث
العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية بدور هام في إعادة إنتاج صورة جديدة للمدينة الجزائرية من خالل الحياة اليومية، 

المدن الصحراوية التي تعبر عن نموذج مجتمعي  يعيش مرحلة النمو في جميع مناحي الحياة ،بداية من عراقة  إحدىفوالية ورقلة 
التاريخ والحياة االجتماعية و العمرانية التي عاشها الفرد الورقلي من حياة الترحال ونظام القصور واالنتقال للعيش في فضاءات 

كنا تتبع تسارع  التفاعالت االجتماعية الحاصلة في المواقف والسلوك والممارسات عمرانية واجتماعية جديدة، بحيث لم يعد مم
الثقافية لألفراد والجماعات وكذا التحول واالنتقال من مجال عمراني إلي آخر عبر الزمان والمكان ساهم بقدر كبير في طرح عديد 

الحضرية ، بدءا من التعدد الهوياتي من مجال عمراني آلخر  التي يطرحها واقع الحياة اليومية االجتماعية والعمرانية اإلشكاالت
الهوية العمرانية  إنتاجومن فضاء اجتماعي آلخر، لنحاول في هذه الدراسة فهم طبيعة الممارسة الثقافية التي تعمل على إعادة 

  : ية التالية الرئيسي إلى األسئلة الفرعالتساؤل ويمكن تقسيم هذا . ينة ورقلة والهوية االجتماعية في مد
 الروابط االجتماعية ؟ إعادة إنتاجتعمل على  الثقافية التيما هي طبيعة الممارسة  -
 االجتماعية لهذه المدينة ؟  تشكيل الهويةكيف يمكن للروابط االجتماعية أن تعمل على  -
  للمدينة ؟هل هذه الهوية االجتماعية لها تأثير على المجال العمراني  -

  .الجماعة االجتماعية  ،العمرانية الهوية  ،الروابط االجتماعية،االجتماعية  الهوية ،الممارسة الثقافية :الكلمات المفتاحية 
 

Résumé : La vie sociale est le berceau de l’interaction d’individus et avec leur espace social, ou il  est 
considéré par gaufman comme le centre du processus interactif pour éclairé l’importance des pratiques 
des acteurs dans la vie quotidiennes et examine des méthodes pour construire ces pratiques dans la 
société et pour comprendre comment ces transformation. La vie quotidienne est composé de plusieurs 
positions et des actions et d’acteurs et des interactions, ou le groupe et des individus, organise les 
significations de leurs vies et expériences et aussi des pratiques diverses selon la diversité des 
structures sociaux, particulièrement avec l’apparition des villes modernes qui se différent tout à fait  
selon les tissu de vie quotidienne dans des sociétés traditionnelles. villes algériennes vivant une 
transformation sociales et économiques, enfin cet études visi comprendre la nature des pratiques 
culturelles qui produite et reproduite l’identité sociale dans la ville de Ouargla, une ville saharienne.  
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مجموعة من األفراد الذين يتصلون بعضهم البعض " أنها عبارة عن  يرى هومانز :االجتماعيةسوسيولوجيا الجماعة 
تنظيم " ولقد حدد الخطيب الجماعة بأنها " باآلخرخالل فترة زمنية كافية محددة تكفي لكي يتمكن كل منهم من االتصال 

اجتماعي يتكون نتيجة أنماط متكررة من العالقات االجتماعية وتتكون من مجموعة من األفراد لهم هوية مشتركة وثقافة 
 كيان يتألف من مجموعة" يعرف الجماعة االجتماعية بأنها  ونجد أن ماكيفر " مشتركة ويعرفون أنفسهم كوحدة واحدة

  1" من الناس يدخلون معا في عالقات اجتماعية
  :بأنها "بتريم سروكين"كما حددها 
 تساق الداخلي بين مجموعة المعانيوإنها تكون عندما يتوفر لها قدر من اال,األفراد المتفاعلين  مجموعة من" 

والقيم األساسية ، والتي يقوم على أساسها تفاعل هؤالء األفراد ، وأيضا عندما تأخذ المعاني و القيم شكل المعايير 
القانونية التي تحدد جميع األفعال، ويرجع إليها األفراد المتفاعلين في عالقاتهم ببعضهم وبمن هم خارج نطاق الجماعة، 

  2.خاص المتفاعلينوبالعالم ككل، وتصبح ملزمة لسلوك األش
وقد .مجموعات من األفراد الذين يتفاعلون بأساليب منتظمة بعضهم مع البعض   كما يرى أنتوني جيدنز بأنها

فتتراوح بين روابط بالغة الصغر وتنظيمات كبيرة أو مجتمعات وأي كان حجمها فإن  الحجم،تتفاوت الجماعة من حيث 
و نحن نقضي معظم حياتنا في عالقات مع .بينهمجود هوية مشتركة الملمح المحدد للجماعة هو وعي أعضائها بو

  3 .الجماعات اجتماعية وفي المجتمعات الحديثة ينتمي معظم الناس إلى جماعات ذات أنماط عديدة متباينة

هامة في من خالل حديثنا عن الجماعة االجتماعية باعتبارها وحدة اجتماعية  :الثقافيةالجماعة االجتماعية والممارسة 
البناء االجتماعي تتفاعل مجموعة من األفراد يجمعهم رابط ثقافي يعمل على تشكل الجماعة  التي تعمل بدورها على 
إعادة إنتاج ممارسة ثقافية خاصة بها، يشمل تلك المعاني والرموز ومختلف التمثالت والتصورات المتبادلة التي اعتبرها 

فالممارسة الثقافية في نظرنا هي مجموعة القيم و األفكار المعتقدات . عيغوفمان مركز لعملية التفاعل االجتما
والتمثالت و المعاني و الرموز التي تميز ثقافة بعينها، و التي اكتسبت قدرا من االستمرار النسبي و تعمل بدورها على 

 .إعادة إنتاج أفعال و مواقف األفراد و الجماعات

الجماعة االجتماعية سواء الفردية أو الجماعية ال يمكن أن يكون لها مدلوال أو معنى إن هوية  :الهوية االجتماعية
ماعي ، حقيقي إال في ضوء مواجهتها لآلخر سواء كان فردا أو جماعات ، لها تأثير بموجب تفاعلها داخل المجال االجت

ينتج من مجموعة تفاعالت اجتماعية أن الوعي بالذات ليس إنتاجا فرديا صرفا ، ولكنه  وطرح جورج هربرت ميد فكرة
فبرأيه يكون كل واحد يرى هويته بتبني وجهة نظر اآلخرين ووجهة نظر المجتمع الذي ينتمي . يكون الفرد منغمسا فيها

فالشعور بالهوية ليس معطي أولي في الوعي الفردي وقد حدد ذلك في مقوالته األساسية المتعلقة بالفعل والذات .إليه
  . والمجتمع 

والهوية تلعب دورا رئيسيا في رسم المالمح العمرنية المعبرة عن المجتمع حيث تعتبر الهوية هي  :الهوية العمرانية
وبناء على ذلك فإنه يمكن القول أن الهوية العمرانية تنشأ نتيجة . المعيار الرئيسي لقياس مدى نجاح عمران المجتمع
خالل طبيعة العمران المبني وسيلة فعالة يستطيع من خاللها  من نيلتوظيف عناصر محددة ، لذلك تعتبر الفضاء المب

   . األخرىالمجتمع أن يؤكد هويته وتميزه بين المجتمعات 

                                                             
1 http://ptr-djelfa.blogspot.com/2012/05/i.html الجماعة في السلوك التنظيمي 

  25ص ,2000 ،1ط,االسكندرية ،منشأة المعارف ، لتفاعل االجتماعي والمنظور الظاهري ، السيد علي شتا - 2
  .447ص  ،مرجع سابق , علم االجتماع, غدنز أنتوني-  3
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مجموع العالقات والصالت التي تربط أفراد المجتمع ضمن فضاء اجتماعي وعمراني تحكمه   :االجتماعيةالروابط 
والسلوك والمواقف االجتماعية المختلفة الثقة التي تتم بين أفراد المجتمع تفاعالت الحياة اليومية من خالل األفعال 

وتختلف طبيعة هذه الروابط من مجتمع إلى آخر بحسب الخصوصية الثقافية الضيقة و الواسعة والحضارية التي ينتمي 
  .إليها المجتمع

ظرية على أهمية التعامل مع القدرات الفريدة تؤكد هذه الن :النظرية اإلبنائية ألنتوني جيدنز الجماعة االجتماعية حسب
التي تسمح للفاعلين االجتماعيين أن يؤسسوا لحياتهم االجتماعية، أو يحافظوا عليها أو يغيروا منها جذريا فااللتزامات 
وشكل واتجاه التغير االجتماعي يتحدد من خالل الممارسات االجتماعية وهي تختلف عند وضعها موضع التنفيذ وفي 

إن نظرية الصياغة البنائية تتعامل مع أنماط وخصائص الجماعات االجتماعية باعتبارها . ائجها في إطار تاريخي آخرنت
حقائق منتجة من خالل الممارسات المنتظمة، فهي تتعامل باعتبارها سياقا سابقا في وجوده منطقيا غلى االهتمام 

ترتب على ذلك أن الوقائع المتشابهة على نطاق واسع للممارسات باختيارات الفرد أو تفسيره للممارسة االجتماعية، وي
كما يترتب .المستدمجة من قبل الفاعلين قد يعاد إنتاجها من خالل العدد من الفاعلين المختلفين عبر الزمان لعدة أجيال

بمثابة عملية إعادة أن ممارستهم للفعل تعد ) على الرغم من أنهم قد يدركون (عليه أيضا حاجة الفاعلين أال يدركوا 
  4.إنتاج للممارسات الراسخة أو التغيير فيها

 
 

يوضح آلية تشكل الممارسة الثقافيـة حسـب أنتـوني     :01مخطط رقم :  شكل الممارسة الثقافية حسب أنتوني جيدنز
االجتماعيـة  دائري حيث تكون نقطة البداية هي الجماعة في شكل فالمخطط يوضح آلية تشكل الممارسة الثقافية جيدنز 

المكونة من أفراد تحكمهم ممارسة  ثقافية خاصة بهم، وتعمل هذه الجماعة على إنتاج نفسها من خالل ممارستها الثقافية 
 .هذه الجماعـة  التي تعطي لها هوية اجتماعية للجماعة والتي بدورها يكون لها تأثير متبادل مع المجال العمراني ألفراد

ث في النظريات الكالسيكية بينما تحدد من طرف المبحوث في النظريـات المعاصـرة   فالمؤسسة تحدد من طرف الباح
،هذا يعني أن المبحوث يقودنا إلى معرفة جماعته و مجاالت تفاعله المختلفة لنبحث بعد ذلك عن طبيعة هويته في هـذه  

  . المجاالت
فقد شمل  2013 ناطق والية ورقلة سنةأجريت هذه الدراسة في بعض م :الممارسة الثقافية في المدينة الصحراوية 

وسط المدينة ( الذين لهم انتماء لجماعات اجتماعية في مختلف المجاالت العمرانية  مجتمع بحث الدراسة لبعض األفراد 
  . لوالية ورقلة، و التي تحوي تركيبة سكانية متنوعة في ممارساتها الثقافية )انقوسة ، حي النصر القصر،

                                                             
  28، ص2000األعلى للثقافة ، القاهرة، ، ترجمة محمد محي الدين ،المجلس قواعد جديدة للمنهج في علم االجتماعأنتوني جيدنز،  _ 4
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المنهج الكيفي وعدة أساليب منها األسلوب الوصفي و البحث الميداني وكل من تم في هذه الدراسة استخدام 
ومتحكما بعناصر   تتأتى إال إذا كان الباحث ملماأسلوب المسح االجتماعي و أسلوب دراسة الحالة ، فالدراسة الميدانية ال

صول إلى أكبر قدر من المعلومات المتعلقة ببحثه وهذا مرهون البحث ليتمكن من االقتراب أكثر فأكثر بمبحوثيه للو
  . باالختيار الجيد لألداة وانتقاء المواقف و األساليب المناسبة إلنجاح بحثه

يعتبر موريس أنجرس منهج البحث الميداني طريقة تناول  موضوع بحث بإتباع إجراءات تقصي مطبقة على 
في دراسة ظواهر موجودة في الوقت الراهن حيث يستطيع الباحث أن عادة  بهذا البحثيتم االستعانة  5.مجتمع بحث

  .يأخذ من مجموعات بحثه بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه من طرق العيش والعمل و التفكير في هذه المجموعات
األسلوب الوصفي، الذي يهتم بوصف واقع الجماعات االجتماعية وآلية تشكل هذه الجماعات و عوامل  ستخدمتم ا

الممارسة  التي يمكن أن تشكلها هذه ممارستها الثقافية وما هي الهويةاستمراريتها في الزمان و المكان وكيفية إنتاج 
قات و التفاعالت االجتماعية ونواتجها على هذه للجماعة االجتماعية كما سيساعدنا هذا األسلوب في رصد نوع العال

في ذلك كل األدوات المتاحة من سيكون  الوصف تحليليا مستخدمين  لهذا.الجماعة في مختلف المجاالت االجتماعية 
  .مقابلة ومالحظة مباشرة وغير مباشرة وهذا طبعا من خالل استخدام أسلوب العينة

بحسب الحاالت  وصية الممارسة الثقافية و الهويةه يهدف إلى فهم خصواستخدام دراسة الحالة في دراستنا هذ
  .المتاحة في كل مجال اجتماعي لذا كانت الحاالت مصنفة تبعا للمجال االجتماعي الذي تنتمي إليه

اعتمدنا في فهم مجتمع الدراسة على , وبحسب تقديرنا ألهمية المالحظة كأداة مهمة في مثل هذه الدراسة
، كما لجأت إلى المالحظة بالمشاركة في بعض األحيان من أجل استقاء معلومات المالحظة االستطالعية و المنظمة 

أدق من خالل االقتراب من المبحوثين ، كما اضطررنا إلى توظيف شبكة المالحظة باالعتماد على عدة مؤشرات من 
في  الذي تتشكل فيه الجماعة االجتماعية وفهم األحداث أجل تحديد معاني للواقع و إبراز اإلطار االجتماعي والثقا

   .والوقائع والمظاهر من خالل المشاهدات البحثية لمجتمع الدراسة
إن ما يميز المقابلة هو كونها باألساس مسعى كالمي محادثتي بين الباحث  والمبحوث في إطار تفاعلي معين، 

أطراف الحديث حول مسألة أو مسائل ما ،حيث تعطي للمبحوث  حيث يجب أن يكون الباحث معه المبحوث ويتبادل معه
حرية معينة في اإلدالء برأيه والتعبير عن تمثالته لهذه المسائل من دون أي توجيهية في اإلجابة ، و هذا يجعل المقابلة 

من اجل  تختلف تماما عن االستمارة  ويمكن أن نعرفها بأنها عملية تقصي علمي تقوم على مسعى اتصالي كالمي
قصد جمع المعلومات  عبارة عن تقنية يستعملها الباحث بذلك فهي 6.الحصول على بيانات لها عالقة بهدف البحث

  .والبيانات الكيفية و التي تتطلب منه أن يكون في تفاعل مباشر مع المبحوثين
المجاالت العمرانية  ختلفم فقد شمل مجتمع بحث دراستنا لبعض األفراد الذين لهم انتماء لجماعات اجتماعية في

وفي ظل هذا كان على الباحث إيجاد العينة التي . لوالية ورقلة، و التي تحوي تركيبة سكانية متنوعة في نماذجها الثقافية
لذا اعتمدنا على المعاينة الغير االحتمالية بطريقة  الفرز بشكل الكرة من شأنها أن تحمل خصائص مجتمع البحث  

الشكل من المعاينات عندما يكون الباحث له معرفة ببعض أفراد مجتمع البحث المستهدف والذي الثلجية يكون هذا 
نا إلى عناصر دسيتمكن من خاللهم االتصال باآلخرين ، حيث تكون معززة بنواة أولى من أفراد مجتمع والذين يقو

من المجال العمراني الحضري وسيتم  ينمبحوث (04)وقد تم جمع  7.يقومون هم بدورهم بنفس العملية وهكذا, آخرين

                                                             
  106المرجع السابق، ص -  5

6  - Grawitz Madeleine,Méthodes des sciences sociales,huitième édition,Paris,Ed Dolloz,1990,p.742 
  314موريس أنجرس ، مرجع سبق ذكره، ص  7-
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للمجتمع الكلي في التحليل بناءا على هذا العدد الذي تتوفر فيهم مواصفات المحددة للعينة و التي بدورها تكون ممثلة 
  .العائلية ، الحالةاالجتماعية والمهنية التعليمي، الحالةالمستوى  السن،: خصائص عدة منها

يمكن تحديده نظريا من طرف الباحث  ولكن الدراسة الميدانية هي التي تحدد حدود فالمجال في هذه الدراسة ال 
المجال ونسقه الثقافي وطبيعة تفاعالته وقد قسمنا مجتمع الدراسة إلى مجاالت اجتماعية، وانطلقنا من افتراض لمجموعة 

دي الغالب، الخصوصية الثقافية، طبيعة التفاعل و العالقات االجتماعية، النشاط االقتصا: مؤشرات لكل مجال وهي 
  .كيفية قضاء أوقات الفراغ. امتالك األجهزة

البحث العلمي السيما أنها تساعد في عرض الجوانب العملية  ألهميتها في واستندنا إلى تقنية تحليل المحتوى
ول إلى أكبر قدر والمراحل المنهجية في البحث السوسيولوجي السيما تحليل مضمون المقابالت مع المبحوثين والوص

أما بالنسبة لجداول التحليل المعطيات الكيفية  قمنا بتجميع .من المعلومات التي من شأنها أن تفكك موضوع الدراسة
لذا لجأنا إلى إقامة عالقة .المعلومات الخام المستقاة من المقابالت أو من تحليل محتوى الوثائق يمكن أن تكون متباينة

اللجوء إلى مناهج تحليل جديدة كالتكثف األفقي و  حيث يتم فيها ل جداول تقاطعية بسيطةبين متغيرات كيفية من خال
  8.التكثف العمودي

االجتماعيةيبين الممارسة الثقافية و تشكل الجماعة  : 1جدول  
  االجتماعية تشكل الجماعة

  الثقافية الممارسة  تجدد اللقاء باستمرار  االهتمام المشترك  ينتمون لنفس العرش أم يختلفو
 إحيـاء  ممارسة فن القرقـابو فـي    ال ننتمي إلى عرش واحد

  المناسبات والمهرجانات
اللقاء يكـون حسـب   

  الحاج
  فرقة فن القرقابو

  فرقة الهيب هوب  الحاجةاللقاء يكون حسب  ممارسة فن الراب  لسنا من عرش واحد
  

يتبين لنا من خالل الجدول السابق أن مواقف أفراد العينة تتعدد وتختلف فيما يخص انتماء و كيفية تشكيل  
أجل نفس الجماعة االجتماعية، حيث نجد أن األفراد الذين تجمعهم ممارسة فن القرقابو يتجدد لقائهم حسب الحاجة من 

،كما أنهم ال ينتمون لنفس العرش ، بينما هناك من هرجانات االهتمام والمتمثل في المشاركة في احياء المناسبات والم
اللقاء بحسب الحاجة واهتمامهم بممارسة فن الراب ، كما أنهم ليسو من عرش واحد فرقة الهيب هوب  يكون ينتمي إلى 

وهنا يمكن القول أن أفراد العينة يبحثون عن مجال تفاعلي جديد يختلف عن المجال األصلي الذي ينتمون إليه ،فينشأ   .
ففرقة .رابط اجتماعي يجمعهم من خالل الممارسة الثقافية التي أنتجها الجماعة في ظل التفاعل الحاصل بين أفرادها

  .قافية جمعت بين أفراد الجماعةالقرقابو وفرقة الهيب هوب عبارة عن ممارسات ث

 

 

 

يبين الممارسة الثقافية و تشكل الهوية االجتماعية : 2جدول  
 

                                                             
 404، ص ابقموريس أنجرس ، مرجع س 8

  الهوية االجتماعية
  الممارسة الثقافية  التواصل لغة المظهر الخارجي و اللباس  الفهم المشترك

تقليدي كالشاش نلبس لباس   مناقشة شؤون الفرقة المختلفة
 فرقة فن القرقابو  نتكلم العربية الدارجة و األمازيغية ..،حزام القرقابووالعباءة

مناقشة المواضيع الثقافية 
 والفنية

لباس خاص يميز الفرقة سراويل 
  وقمصان فضفاضة واسعة

الدارجة  نستعمل العربية 
  فرقة الهيب هوب ،األمازيغية ،الفرنسية و االنجليزية
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 بفرقة فن القرقابويتبين لنا من خالل الجدول السابق أن مواقف أفراد العينة ذوي الممارسة الثقافية المتعلق 
يتكلمون اللغة الدارجة و األمازيغية في تواصلهم مع بعضهم البعض ،ويعتمدون في لباسهم على اللباس التقليدي كالشاش 

بينما األفراد المنتمين لفرقة .كما يتناقشون في شؤون الفرقة المختلفة في حواراتهم ...والعباءة وحزام القرقابو  )العمامة(
ويلبسون لباسا خاصا بهم يميزهم مثل )الدارجة، االمازيغية ،الفرنسية ، االنجليزية (الهيب هوب يستعملون عدة لغات 

و من خالل هذا .السراويل و القمصان الفضفاضة الواسعة ، كما أنهم يتناولون مواضيع ثقافية و فنية في مناقشاتهم 
  .تشكيل الهوية الجماعية لهذه الجماعةيمكن القول أن النماذج الثقافية التي جمعت أفراد الجماعة الظرفية عملت على 

يبين تأثير الهوية الجماعية في العمراني: 3جدول  
  المجال العمراني  

  الهوية االجتماعية  طبيعة العمران الممارسة العمرانية فهم الجماعة لهويتها العمرانية
اعطاء الجماعة الصورة الحسنة لعمرانها 

  نظافة البيئة وجمال المحيط
أو  على النمط السكني المحافظة

  تطويره
تحديد االنتماء السكني 
  طبيعة األحياء السكنية

  الفهم المشترك

 قات االجتماعية التضامن التعاونالعال
 وصور عالقات الجيرة

المشاركة في النشاطات التطوعية 
 المختلفة

االلتزام بضوابط 
  توقعات الجماعة العمرانية

أن الهوية االجتماعية من خالل الفهم المشترك الذي يتقاطع مع طبيعة العمران يتبين لنا من خالل الجدول السابق 
انية بالمحافظة على النمط يعمل على تحديد االنتماء السكني أي طبيعة األحياء السكنية كما يؤثر في الممارسة العمر

صورة الحسنة لعمرانها من خالل أو تطويره ،والجماعة من خالل الفهم المشترك يفهم مواقف الجماعة بإعطاء ال السكني
بينما توقعات الجماعة لها تأثير في توقعات الفرد بااللتزام بضوابط العمرانية ،و المشاركة في .نظافة البيئة وجما المحيط

والتعاون  نشاطات الجماعة من خالل األعمال التطوعية المختلفة ، كما تعمل على تنمية العالقات االجتماعية و التضامن
و من خالل هذا يمكن القول أن الهوية الجماعية لها تأثير متبادل مع المجال العمراني حيث . ر عالقات الجيرةو صو

  .يتعزز هذه األخير من خالل الهوية الجماعية لهذه الجماعة

  :نتائج الدراسة 
  الهيب هوب(أن أفراد الجماعات االجتماعية يتبنون ممارسات ثقافية جديدة في المجال الحضري مثل جماعة (

على إعادة إنتاج هويات جماعية ألفراد  )الهيب هوب(تختلف عن الممارسة الثقافية األصلية ،فتعمل هذه الممارسات 
من خالل تفاعل أفراد الجماعة في مجاالت  نتاجهإكما أن جماعة القرقابو ذات فن تقليدي يعاد .هذه الجماعات 

لألجداد حيث يتم التعريف به في المناسبات و  يالثقافعمرانية مختلفة يقصد أفرادها بذلك الحفاظ على موروث 
كإرث عمراني له تارخ ظل )في مدينة ورقلة  وانقوسة (المهرجانات المختلفة إال أن هذه الجماعة تنتمي إلى القصر 

 .اإلنتاجوإعادة  اإلنتاجذي تتنفسه األجيال عبر الزمان والمكان من خالل آلية النفس ال
 إلى أن عالقة الجيران ببعضهم البعض هي عالقة عمرانية و ليست اجتماعية كون أن ما سكان المدينة ال  توصلت و

يحبذون االحتكاك ببعضهم البعض و ذلك يعود إلى االختالف في الممارسات  الثقافية إال إذا تعلق األمر بالمصالح 
ء مصالح مشتركة معينة للجماعة ،فالجماعة في فالجماعة في هذا المجال تبدو عالقاتها قصيرة المدى  تشمل قضا

الثقافية و كذا دوره االجتماعي داخل هذا المجال من خالل ممارستها  جال تبحث عن مكانة تمكنها من لعبهذا الم
والحمالت التطوعية  الخيرية من أجل  تشمل إصالح ذات البين و مساعدة المحتاجين االجتماعية التي المشاركة

  . سكني ، كل هذا يعطي الجماعة مكانة اجتماعية تعزز هويتها الجماعيةنظافة الحي ال
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  يختلف هدف تشكيلها يحسب  لها نفس االهتمام كون أن الجماعةلكن ليست كل الجماعات في هذا المجال
الخصوصية الثقافية ، ألن األفراد التقاءهم في هذه الجماعة بهدف أساسا إلى تحقيق هدف مشترك أو لهم مصلحة 

شتركة يسعون إلى تحقيقها كما أن المعاني التي يحملها أفراد الجماعة في هذا المجال تتأثر بحركة التغيير م
لممارسة الثقافية االجتماعي السريعة حيث نجد أن المصلحة تطغى على حساب العالقات االجتماعية، ألن تغيير ا

بب رئيسي في تغير هوية الجماعة و المجال الذي و التغير االجتماعي في المجال التفاعلي هو س ألفراد الجماعة
  . تنتمي إليه 

 الذي تسبب في القيم و العادات و  تماعي من خالل ممارستها الثقافيةفالجماعة هي منتوج لتفاعالت المجال االج
  . م و مصالحهم التقاليد و المواقف االجتماعية المختلفة، فجعلت الجماعة مالذا مهما يلجأ إليها األفراد لتحقيق أهدافه

  :خالصة
لها بالغ األهمية في إعادة إنتاج المجتمع، من خالل حراكها  ما يسعني إال أن أقول أن الجماعةوفي األخير 

االجتماعي ومساهمتها في التنشئة االجتماعية وإرساء العديد من الممارسات والقيم التي تعمل على تفعيل الروابط 
تشكيل أو  والعالقات االجتماعية ، خصوصا وأنها ترتبط بالممارسة الثقافية لكل مجال اجتماعي وتتفاعل فيه من اجل

إعادة تشكيل هويتها من خالل المعاني والرموز التي توجه مواقف وأفعال األفراد الجماعات التي يتبادلونها فيما بينهم 
   .ومع اآلخرين ، فهذه المعاني والرموز المشتركة تحكم عملية التفاعل

الل تعدد مجاالته االجتماعية و إال أن مجتمع ورقلة يعرف عدة تحوالت في بنيته االجتماعية و العمرانية من خ
   .العمرانية كما أنه مجتمع يعمل على إعادة بناء نفسه من خالل عدة ممارسات ثقافية تتفاعل فيما بينها

عبارة عن بنية اجتماعية تحكمها الموارد والقواعد المتمثلة  لت إليه هذه الدراسة فإن الجماعةوبناء على ما توص
توصلت إلى أن لكل جماعة لها خصوصية ثقافي تحكمها تعمل على تشكيل هويتها  في الممارسة الثقافية ، حيث

 .د الجماعات في كل مجال اجتماعي الجماعية التي تؤثر بدورها في المجال العمراني ألفرا



  
  





342015 
 

273 

  التحوالت االجتماعية للمدينة الصحراوية وتمظهراتها
  في االنتماء والهوية الثقافية 

  
 عمر حمداوي
 )الجزائر (  جامعة ورقلة

 عجاس سهام
  )الجزائر (  جامعة الجزائر

  
  ملخص 

الجزائري إن كل المجتمعات تخضع لتحوالت سواء أكانت إجتماعية، إقتصادية أو غير ذلك ونفس الشيء بالنسبة للمجتمع 
حيث  بصفة عامة بما فيه المدينة الصحراوية بصفة خاصة، وهذه التحوالت تتمظهر في الجانب العمراني والتخطيط لهذه المدن،

ازداد الحزام العمراني في الكثير من المدن الصحراوية توسعا، وتوسعت معه األحياء السكنية، وقد تم تصميم هذه السكنات واألحياء 
كما تتمظهر هذه التحوالت في األفراد من خالل ثقافة األسرة،  ة مختلفة تماما عن الطراز المعماري التقليدي،في أغلبها بوضعي

العالقات التفاعلية بين األسر وأيضا على مستوى الهوية الثقافية واإلنتماء في القيم التي يمتلكونها مع العلم أننا في عصر تسوده 
عصر السرعة حيث أصبح العالم أجمع مجرد قرية صغيرة، ضف إلى ذلك مواقع التواصل المتطورة و واالتصالوسائل اإلعالم 

الخ، كلها عوامل تؤدي بالفرد إلى التخلي تدريجيا وتلقائيا من قيمه ومبادئه التي نشأ ...والجيل الثالث من الهاتف النقال االجتماعي
عن العنف  االبتعاد، مع الصحراويةعليها والسعي وراء الجديد دون مراعاة لألبعاد الثقافية والحضارية لمجتمعنا وهنا نقصد المدينة 

   .عن قيم الوسطية والتسامح والتعاون والتكامل مع اآلخربكل أشكاله و البحث 

 .االنتماء التحول، المجتمع، المدينة الصحراوية،الهوية،الثقافة،  :الكلمات المفتاحية

 مرحلة فهي اإلنسان بنفسه قدم قديم مدخلها كان ولو حديثا، المطروحة المواضيع أهم من موضوع تحوالت المدينة يعد :مقدمة
 البيولوجي و الفسيولوجي األداء وتراجع والعجز و الهشاشة كالضعف خاصة بمميزات المراحل التي تمر بها، تمتازكغيرها من 

أشكال  ومست المجتمع على طرأت التي واالقتصادية االجتماعية التحوالت هي تلك جديد الموضوع هذا مدخل جعل ما و لإلنسان،
 من كبير قدر على سواء حد على والريفية القديمة البيئات في الناس كان الحديثة، فقدالتحول اإلجتماعي و الممارسات  ومقاربات

بيدهم  القرار فسلطة محترم، رمزي رأسمال وسطها في ويشغلون الكبيرة، األدوار جل لهم تناط كانت والمسؤولية، حيث المكانة
 وكانوا ،)إلى األسرة كالجماعة المدينة مجلس من( التنظيم، ذلك صغر أو كبر مهما بيدهم كلها والتشريع والنهي األمر وسلطة

  .المرفوعة، وهذا ما يميز األسر التقليدية والمكانة والوقار بالهيبة عبرها يحضون
 فتقلصت المنوطة باألفراد، واألدوار المسؤوليات تلك حجم من قلصت المجتمع، مست التي االجتماعية التحوالت أن إال

 والمناصب المسؤولية تسند ما غالبا التي و غيرها، السياسية أو االقتصادية الحديثة، التنظيمات هذه داخل ومكانتهم أدوارهم معهم
 كانت التي القديمة والتنظيمات المؤسسات في اإلقامة و السكن بدال عن والخبرة، الكفاءة إلى و الجيدة التعليمية المستويات ذوي إلى
  .السن كبار نصيب من

 نمط تغير من بداية جوانب عدة على أثرت المجتمع على طرأت األسرة، والتي داخل حتى الفرد مست التحوالت وهذه
داخلها،  الممارسات الحضرية على بآخر أو بشكل فأثرت مضى، ما عن والتكافل التضامن نقص أشكال و األسرة، داخل العالقات

  :ضمن كل ما سبق نطرح اإلشكالية البحثية التالية 
ما هي مظاهر التحوالت التي مست المدينة الصحراوية الجزائرية وأثرها على تغيير قيمة الهوية واإلنتماء للفرد داخل 

  المجتمع الجزائري؟  
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  :المفاهيم المتعلقة بالدراسةأهم : أوال
 تعريف التغير اإلجتماعي: 

هو دراسة التحول أو التعديل الذي يطرأ في طبيعة و مضمون و تركيب الجماعات و النظام، وكذا في العالقات "
    1." بين األفراد و الجماعات،و كذا التغيرات التي تحدث في المؤسسات أو في التنظيمات أو في األدوار اإلجتماعية

اإلنساني و ليس لوضع نمط إجتماعي أفضل ألنه  التغيير ليس مرحلة منطقية للطور:"و يقول ميشال كروزي
ويقول فتحي . 2"التغيير أوال هو تحول في نظام األفعال...أكثر عقالنية، وليس كذلك نتيجة طبيعية للصراع بين األفراد

أبرز مشكالت التحول هو ما شهدته القرية من تغير ثقافي على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، و "عيانه 
  3"صبح الصراع بين التقليدية والحداثة منعكسا على نمط الحياة و سلوك البشر و قيمة العمل اليدوي الزراعي،أ

 تعريف المجتمع:  
نصف المغلق والتي تشكل شبكة العالقات بين الناس، المعنى  النظامالمجتمع مجموعة من الناس التي تشكل 

هي والمجتمعات . منظمة جماعةتعيش سوية في شكل منظّم وضمن  الناسالعادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من 
مجموعة من األفراد تعيش في موقع معين تترابط كما أنه يعبر عن . العلوم االجتماعيةترتكز عليه دراسة  التي ساساأل

وإلى حد ما هو متعاون ،   .واالحتياجات المصالح، يسعى كل واحد منهم لتحقيق واجتماعية ثقافيةفيما بينها بعالقات 
، و كال الفوائد سواء منها ستوى األفرادال تكون ممكنة على مفمن الممكن أن يتيح المجتمع ألعضائه االستفادة بطرق قد 

 .االجتماعية و الفردية قد تكون مميزة وفي بعض الحاالت قد تمتد لتغطي جزءاً كبيراً من المجتمع
ن األفراد، بين الفرد تحمل معاني التعايش السلمي بي التي societyتقابل كلمة مجتمع في اإلنكليزية كلمة

أفراده يتشاركون هموما أو اهتمامات مشتركة تعمل على تطوير ثقافة ووعي مشترك والمهم في المجتمع أن ..واآلخرين
 .يطبع المجتمع وأفراده بصفات مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع وهويته

شكله مجموعة من ت semi-closed شبه مغلق نظاما "المجتمع"، يميل العلماء العتبار العلوم االجتماعيةفي 
 Ferdinand تونيز، بحيث أن معظم التفاعالت والتأثيرات تأتي من أفراد من نفس المجموعة البشرية، مثل الناس

Tönnies   بنية يرى هنالك اختالفا عميقا بين الجماعة المشتركة والمجتمع ويعتبر أهم ما يميز المجتمع هو وجود
 . والتراتب االجتماعي والسيطرة الحكمالتي تتضمن عدة نواحي أهمها  اجتماعية

معقدة غير متوازنة تتغير وتتطور باستمرار، حيث تدفع تعقيدات  منظومةإن المجتمع البشري عبارة عن 
إن أي تبسيط أو تقليل أو تجاهل تعددية العوامل : االجتماعي الباحثين إلی االستنتاج المنطقي التالي التطوروتناقضات 

 القوانينالرأي على أن اكتشاف  وقد استقر. االجتماعية يؤدي حتماً إلی تكاثر األخطاء وعدم فهم العمليات المبحوثة
ي مجال دراسات التطور االجتماعي مسيطراً سيطرةً شاملةً علی المجموعة األكاديمية وخاصة العلمية العامة مستحيل ف

 .بين الذين يتخصصون في اإلنسانيات ويواجهون بشكل مباشر في بحثهم كل تعقيدات وتركيبات العمليات االجتماعية
. مختلفة من التجريد ومقاييس الزمن فطريقة بحث المجتمع البشري كمنظومة بالغة التعقيد هي أن نعترف بمستويات

فالمهمة األساسية للتحليل العلمي هي إيجاد القوی الرئيسية التي تؤثّر علی أنظمة معينة الكتشاف القوانين العلمية المبدئية 
 اقتصاديةوعلى نطاق واسع، فإن المجتمع قد تُمثل بنيته األساسية . عن طريق التجرد من التفاصيل وانحرافات القواعد

وقد يكون أعضاء المجتمع من مجموعات . تكونها من مجموعة متنوعة من األفراد صناعيةأو  ثقافيةأو  اجتماعيةأو 
                                                

 .52،ص 1996،منشأة المعارف،اإلسكندرية،التغير اإلجتماعي،محمد عمر الطنوبي 1
2Chevalier (p)et Laroche (h) :culture d’entreprise (étude sur condition du réussite du changement)، édition librarairie،France،1991،p46 

 .49،ص 2008مصر، ،05دار المعرفة الجامعية،ط  ،"دراسة تحليلية للقرية و المدينة"جغرافية العمران  ،فتحي محمد أبو عيانه 3
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أو قد يكون تجمع  كالبوتانمعينة كالساكسون أو قد يكون دولة قومية  مجموعة عرقيةيكون  المجتمع قد. عرقية مختلفة
بطة تطوعية منظمة من الناس معنية باألعمال الدينية، كلمة مجتمع أيضاً قد تشير إلى را .كالمجتمع الغربيثقافي أوسع 

كلمة المجتمع أيضا لها معانٍ أخرى مجازية تشير إلى  .الخيرية، الثقافية، العلمية، السياسية، الوطنية أو ألغراض أخرى
 .4المجتمع الحيوي كمستوطنة النمل أو أي تعاون إجمالي، على سبيل المثال بعض الصيغ في الذكاء االصطناعي

 تعريف الثقافة: 
إذا كان التمدن يرتكز على التقدم و التطور فإن الثقافة ترتكز على قانون األخالق و اإلخالص، حيث أنها " 

أن اإلهتمام بالموروث الثقافي يعبر عن البنية األساسية و "حيث  ،5"أعطت مكان لكل سلسلة من التفسيرات الممكنة
األصلية لثقافة الشعب أو المجتمع كما أن الوعي بهذا الموروث الثقافي ال يكون له فاعلية حقيقية إال إذا ارتبط بوعي 

ر المصدر والملهم ذلك الواقع الذي من خالله ما انفكت بعض المأثورات الشعبية المروية تلعب دو مماثل للواقع،
  6"للقصائد الشعبية

حظيت في العصور الحديثة بتعريفات متعددة بقدر ما إن الساحة "وفي هذا المجال تقول األستاذة بوزياني بأنها
لذلك أصبحت التعريفات التي تقدم  التي تعطيها النشاطات الثقافية تتسع لتشمل كل نواحي الحياة اإلجتماعية أو تبطنها،

دد بين المفهوم الضيق مقتصرة بالدرجة األولى على النشاطات العقلية العليا أو على اإلنتاج الذهني العالي مفهومها تتر
خصيصة لشخص متعلم قد نمس « كالتعريف الذي يحدد الثقافة بكونها ،وى والمعترف به من قبل المتخصصينالمست

ضيقا يدمج في الثقافة كل النشاطات الذهنية الشعبية وبين مفهوم أقل » بواسطة التعليم ذوقه وحاسته النقدية وإدراكه
الجسدية التي الثقافة بكل النشاطات الذهنية و بين مفهوم ثالث أكثر شموال يحاول أن يربط و» والرسمية الحية والموروثة

من القيم  هذا المفهوم يختزل الثقافة في كونها مجموعة و تخلق لدى جماعة معينة طريقة متميزة في السلوك والحياة،
ولكن جميع هذه التعريفات تشترك في نقطة واحدة هي تحويلها » المادية واإلجتماعية ألي شعب سواء كان متدينا أو ال

الثقافة إلى مجموعة من المعارف واإلعتقادات و القيم واألخالق و العادات التي يكتسبها الفرد من جراء إنتمائه إلى 
  .7"جماعة من الجماعات

 ةتعريف الهوي: 
يواجه اإلنسان من حيث هو هوية متميزة بثوابت فطرية، موجة من عقيدة التحول و التغير، تدرجه باستمرار "

ضمن منظومة التغير، و تخضع ثوابت هويته للتحول الحتمي، كما لو أنه مفردة من مفردات الوجود الطبيعي و 
كانت هذه العقيدة قد برزت في الفكر الفلسفي منذ الفيزيقي، يخضع للقوانين الحتمية في سلوكاته وتصرفاته، و إذا 

العصر اليوناني القديم ، بل وحتى قبله في الثقافة المشرقية، فإنها ومنذ عصر النهضة و بروز العلوم و النظريات 
الحديثة و حتى اليوم صارت ممارسة بل و برمجة تستهدف تحويل عناصر هوية اإلنسان الرمزية و التكوينية ومركزه 

كما لو أنها مسلمة من مسلمات عند معظم  الوجود، و بذلك تخطت حدود المعرفة الفكرية النظرية إلى التطبيق،في 
 8."العلماء و المفكرين بمختلف مشاربهم العلمية و الفلسفية المعرفية

التي اكتسبها عبر تاريخ نموه  فإخضاع األفراد لقوى التجانس و التوحيد ثقافيا يبطن إعتداء على ذاتية الفرد وهويته،" 
في نمط ثقافي معين، وتعمل بوصفها تجربة ذاتية عميقة كأداة للمقاومة و التحرر من اإلزدواجية القسرية، ويتجلى ذلك 

                                                
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9 ،15/09/2014،20h254  

 .Armand collin،paris،2000،p 130    5 Gille Ferreol ;Jean –pierre Norek :Introduction a la sociologie 
 .155،ص 2013، ديسمبر01التراث والحداثة،العدد :النقد الثقافيمجلة  ،القصيدة الشعبية و دورها في ترسيخ الموروث الثقافي،تريش عز الدين 6
،ص 1999- 1998بلقايد،تلمسان،الجزائر، ،رسالة ماجيستار،األنثروبولوجيا،جامعة أبي بكر موقع المسألة الثقافية في البناء الحضاري عند مالك بن نبي،عبد المجيد عطار 7

122. 
 .82،ص2010،عالم التربية،الطبعة األولى،المغرب،والتثاقفالتواصل ،عبد الكريم غريب وآخرون 8
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فيما يبديه الفرد من قدرة على ممارسة التحايل وإبراز الفردية والخصوصية الذاتية حين التواصل مع الجماعة، ناهيك 
و ظهر لدى غاندي في بعثه لخطورة فكرة المدنية ملوثة بالقوة في التعليم ...ه في السياق العولمي،عن لحظة تواصل

األساسي، وما فتئ هذا المعنى المعولم للتربية والتثاقف حتى اصطدم بما اعتبره شونفلونج بالعدة الوراثية التي نتجاهلها 
لحسي لألفراد و تشكل المدركات البيئية، تتطور مع التفاعل في إجراءات المواكبة العالمية، حيث يعتقد أن اإلدراك ا

مما يكسبها خصوصية أو ما يمكن أن نسميه بالهوية الجغرافية التي ال يمكن تجاهلها، وال  االجتماعيبالمحيط البيئي و 
  9"دائما خارج موطنها األصلي باالستجابةتسمح 

  مفهومhabiter:  
راد ويهتم بتاريخ المكان بإنسانيته و عاطفته، وهو من وجهة نظر أبرامز يعبر عن جميع مفاهيم الوعي عند األف

إن اإلسكان ليس مجرد المأوى ولكنه جزء من نسيج "هو خلق بيئة متكاملة في عملية التحضر و التنمية على حد قوله
مية و األنشطة في المجاورة و في المجتمع ككل،و في نفس الوقت يلمس أوجه كثيرة من التن  االجتماعيةالحياة 

والحضاري للمجتمع لكون المساكن أماكن لإلقامة و قد  االقتصادي، ويلعب اإلسكان دورا كبيرا في النمو "االقتصادية
فرص العمل، في تنمية المدخرات  كما يساهم في توفير) محل، ورشة، عيادة(تكون في نفس الوقت أماكن لإلنتاج 

الالزمين للتقدم، وتوصل فريق آخر من الباحثين إلى  واالستقرار، في زيادة إنتاج المجتمع بتوفير الراحة واالستثمارات
تنمية إنتاجهم المادي والثقافي والذي بني في حدود المجال المنظم و المسكون بالمجتمعات اإلنسانية ل"أن اإلسكان هو 

وفق هذا التحليل درست و ..."ية ومجال العمل ومجال الحياةاإلنتاج :هو ذو إقامة ممتعة له ثالث وظائفاإلمكان و
  :مؤشرات 03دوكسياديس صورة استقرار الفرد من خالل 

 من خالل اإلطار المعيشي و الثقافي و من خالل شخصية الفرد و العائلة والمجتمع -
 من خالل التهيئة للتمتع بالحياة الخاصة -
 القرار اتخاذمن خالل العالقات و مشاركة السكان في  -

امكيته، بأفكاره بقيمه بتعبيره باإلضافة إلى رغبته في معايشة مجتمعه بدين اجتماعيالفرد يتطلع إلى وجود و
الوطنية واألحزاب ويندمج في أنماط تفكير المجتمع الفيزيقي  واالتحاداتفي المنظمات الجماهيرية  بانخراطهيكون هذا و

ألن المسكن قالب مادي للتفاعل اإلنساني، ويتوقف هذا التفاعل على تشكيالت هذا اإلطار بما يتضمنه من مبان و فضاء 
وما يحتوي و مرافق، وخدمات وشوارع وحدائق و ساحات وأماكن للتسلية، و أسواق، ما يتيحه من عالقات إجتماعية، 

فبقدر ما يؤثر اإلطار المادي على سلوك و تصرفات الشخصيات الذين  –من نماذج بشرية ذات خلفيات ثقافية متعددة 
يشغلونه يؤثر األفراد و الجماعات بدورهم على محيطهما السكني فيشكلونه، و يخضعونه لرغباتهم و متطلباتهم، ففي 

زدهر وتثور الخالفات والصراعات رع الصداقات وتنمو العالقات وتداخل البيئة السكنية ينشأ األطفال و تترع
اإلندماج و تنمو كافة األعراض المرضية من القلق و اإلنطواء إلى اإلنحراف باإلنتماء والضغائن، وينمو الشعور و

  10.والعداوة واإلجرام 
  
  
  
  

                                                
 .126،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب،الكويت ص 85،1997محمد سعيد الصبريني،الثقافة العالمية،ع :تر العولمة تحد للتعلم اإلنساني،،إينيت شونفلونج 9

 .44- 40،ص ص 2007اإلنسان والمدينة،دار الهدى،الجزائر،،مخبر دراسة في العمران واإلسكان ،ديلمي عبد الحميد 10
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  :تطورات الوضعية االجتماعية من خالل :ثالثا 
 :اجتماعيامكانة الفئة المسنة  -

 مما خارجية وداخلية ثقافية و اقتصادية و اجتماعية لتأثيرات المعاصر المجتمع في الجزائرية األسرة تخضع
 األسر من الممتدة الى النووية تفككو تحول أضعفه الذي فيها السلطة ونسق األسري البناء مالمح تغير عنها ترتب

 داخل االجتماعية ومكانتهم األفراد أدوار تغيرت بالتالي الداخلية، األسرية العالقات تهلهل إلى أدى مما الحجم، صغيرة
  .المتجاورين أفرادها السيما الواحدة األسرة

قيمة  من المتأتية مرموقة و مكانة منها، القديمة البدائية المجتمعات في تحتل المسنة الفئة كانت كما ال ننسى فقد
 سلطة كانت عرفتها البشرية التي الحضارات أقدم باعتبارها الصينية المجتمعات ففي "الحياة، في خبرتهم و ذاكرتهم

 في تقدمها مع مكانتها تسترجع كانت مقهورة التي المرأة حتى تزداد، بل السن في تقدمه مع تضمحل ال فيها األب
  11".السن

 إلى إضافة ، الديانات و المعتقدات فيه تتحكم الذي الثقافي مرتبطة بالوضع القديمة المجتمعات تلك في المسن ومكانة
  .والستين الخمسة سن فيها الفرد عمر يصل أن النادر من قساوته من االقتصادي الذي و االجتماعي الوضع

 أن التقدير وعليهما و االحترام لهما يحمل أن االبن فعلى ، عالية منزلة لهما وجعل بالوالدين اإلسالم اهتم كما
 لي اشكر أن عامين في و فصاله وهن على وهنا أمه حملته بوالديه اإلنسان ووصينا ":تعالى قوله فمن متسامحين يكونا

  12"المصير يإل لوالديك و
 فكلما لذا مكتبتهم المعرفية و الجديدة لألجيال مرجعا الصناعية النهضة قبل ما مجتمعات في المسنون اعتبر كما

 التي الجماعة ألفراد الشفيع يصبح للمسن أين مطلقة تُعطى المجتمعات تلك في السلطة و ، مكانته ارتقت كلما الشيخ كبر
  . اآلخرون بها يقتدي نصائحه و أوامره و بينها يعيش

 الذي المجال التكنولوجي في المتواصل التقدم نتيجة األوضاع تغيرت النهضة، عصر مجتمعاتنا دخول مع لكن
 إلى التقليدي المتحول لنمطها التدريجي االنحالل هو و منه مفر ال مصيرا األسرة و بالتالي المدينة ككل على فرض
 األفراد أصبح أين بناء مجتمعاتنا تصدع و تفكك في المتسبب و المعقد الصناعي الحضري المجتمع خضم في نووي

نفسيتهم  على أثر ، مما اجتماعية مشكلة المسمى بالحديث مجتمعنا في يعتبرون أصبحوا بل اجتماعيا يعزلون و يهمشون
 ) أحفاد أبناء، آباء، أجداد، ( المتعاقبة األجيال بين الروابط لتفكك عالقاتهم االجتماعية انحسار و االجتماعي اندماجهم و

الذي  ، فيها السائدة السلطة ضعف مع القرابي األسري االمتداد استمرار و بينهم فيما المتبادل مبدأ االلتزام أضعف الذي
 بتقاعده لمكانته االجتماعية فقدانه عن الناتج اإلحساس وهذا فيه مرغوب غير شخص وانه ، بالنقص الشعور فيه ينجم قد
 قبل من عليه كان الذي النشاط فيحس بنقص البيت مسؤولية تحمل على قدرته عدم و زهيد بمعاش التقاعد إلى إحالته و
 إلى بالبعض يؤدي مما االجتماعية عالقاته من شبكة يحد الذي األمر عنه واستقاللهم األبناء انفصال إلى إضافة ،

 و حاضرهم يعيشوا أن بدل الماضي، منجزات وفي الماضي فكريا في ويعيشون ، أنفسهم على االنطواء و االنعزال
  .هرمهم عند عليه كبروا وسهروا و ربوا ما بثمرات التمتع

 هذا يتبلور و التقليدية خصائصها من كبير حد إلى الجزائرية للمدينة الصحراوية  العائلة الجديد الشكل غير لقد
 عنصرفيهم  تكون حتى األبناء وتصرفات سلوكات كبيرة بدرجة حرر الذي األمر الحضرية في المناطق خاصة

 تالشي و اضمحالل إلى جانب اآلباء سلطة وغياب ضعف الجذري التحول هذا أسباب ومن االستقاللية وحب الالمباالة،

                                                
11 –( S)-De Beauvoir ، La vieillesse ، Ed: Gallimard ،Paris ،1970، P:99 . 
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الموسعة إضافة إلى تفكك هويتهم وانسياقهم للغرب  األسرة نمط ذوبان مع ذابت التي روابطها و القرابة والجيرة عالقات
  . في ألفاظهم و تعامالتهم

 أفراد بين االندماج االجتماعي و للتالحم بالغة أهمية تعطي كانت التي منها الريفية خاصة التقليدية مجتمعاتنا ففي
  . الشباب فيهم بما التفاعل االجتماعي في المجتمع أفراد لكافة االيجابي الجماعي اإلسهام خالل من الجماعة

 هذه المجتمعات في ، فقد تولت بهما األفراد يتمتع كان الذي التبجيل و االحترام إلى إضافة المجتمعات هذه ففي
 في حال الخصومات في الفصل و األحكام تولي و والشعائرية الدينية بالمهام تختص التي األنشطة"التقليدية  و البسيطة

 كبار فيها يلتقي التي *الجماعة*بـ  يعرف ما طريق عن الريفية مجتمعاتنا في سار هو مثلما اإلدارية، السلطات غياب
 وسيلة األحيان بعض في المؤسسة هذه تعتبر أين و مشاكلها بقريتهم الخاصة القضايا لمعالجة ومسنيها القرية أو القبيلة

  .تقاليدها و وعاداتها عرفها على أفرادها الخارجين على العقوبات فرض وسائل من
 ال عائلته المجتمع و بأن و االجتماعية الحياة في منه المطلوب دوره يلعب زال ما أنه الفرد يشعر أن المهم فمن

اآلخرين  استجابات مرتبط بمشاركة فالدور االجتماعي التكيف ومنه النفسي التوافق ليحدث خدماته إلي محتاجين زالوا
"13  

  : والتكامل الصراع بين الجيلي التعايش: رابعا 
 أكسبه القيمي الذي نسقه مست والتي الجزائري للمجتمع االجتماعية التحوالت أفرزتها التي المظاهر أهم من
 عمليات في ساعدت التي التقدم والحداثة طريق عن أو القديمة االستعمارية المخلفات من المتأتية سواء جديدة خصائص

 عامة العربي مجتمعنا يلعبه الذي الدور من وهذا انطالقا ، متبادل تثاقف منه أكثر الجانب أحادي طابع له الذي التثاقف
 أكسب والذي وسلبياته بإيجابياته أجنبي هو ما لكل المتأثر دور المستهلك في تلخيصه يمكن الذي خاصة والجزائري

 األنانية نزعة انتشار منشأه يكون قد الذي األجيال بصراع يسمى فيما سببا يكون مما قد متسارعة وتيرة القيمي التغير
 االنتشار المستمر الثانية الجهة ومن جهة من هذا ، السريع الكسب وراء والجري الملكية وحب والفردانية والالمباالة

 الجديدة األجيال في إكساب رئيسيا دورا اإلعالم وسائل فيه تلعب والذي واقتصادية سياسية وأخرى فكرية لتيارات
  . السابقة األجيال وأراء أفكار تُناقض بعضها قد التي العام االجتماعي والتغير تماشيا وتحررية استقاللية أكثر ألفكار

 من لالستقاللية والتحرر الفرد ميل ثانية جهة ومن جهة من الخارجية التأثيرات منبعه يكون قد الذي التغير وهذا
 في وأماله الفرد والمدعمة بطموحات ) التقليدية القيم الحترام ( اجتماعي ضغط تحت كانت وإن حتى الموجودة السلطة
 الجديد الشكل انتشار في ساعد مما العائلة األم عن مستقل بيت في باستقالليته يتحقق يراه قد الذي بذاته ذاته تحقيق
 الذاتية على جهوده باعتماده االقتصادية باستقالليته أو، الجزائرية و بالتالي المدينة تغيرت في أنماطها المتبعة  لألسرة
 القدرة تضمن الشهادات أن أصبحت بعد العائلة وسط في جديدة مكانة األبناء أكسب مما االجتماعي نجاحه لتحقيق
 في نجح الذي االبن إلى األب سلطة من انتقال جزء "في واضحة تجلىت المكانة الجديدة وهذه المسؤوليات وتحرك
 من الموروثة القيم لضمان الكفيل بصفته األب بها يتمتع التي كان االحترام هالة أن كما ، المهنية حياته وفي دراسته
 نجاحا مباشرة غير بصفة تعتبر والتي اكتسبها التي المهنية وظيفته بفعل بجزء منها يتمتع االبن أصبح فقد ، األجداد
  ."األولى بالدرجة ونجاحا لألب نفسها للعائلة

 ، مهني كان أو دارسا األبناء إليه وصل الذي االجتماعي بالنجاح ويفتخرون يعتزون خاصة واألب عامة فالعائلة
 – االجتماعية الوضعية إلى تلك ارتقى الذي الشخص فأن " األسرة في جديد ودور جديدة مكانة للفرد يعطي ما وهذا

 ليسير طرفهم من مشجع بل ، ومقدر موكل يشعر أنه حتى يحترمهم ما كثيرا بل أهله ينكر ال العموم على فانه ، المهنية

                                                
  308 . ،ص 1984 ،الجزء الثاني العربية،بيروت النهضة ،دار وعالمية عربية دراسات :االجتماعي النفس علم ، ليل أبو السيد محمود 13
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 القديمة القيم مع االنسجام وفي الثقافي واالجتماعي االجتماعي االقتصادي التقدم طريق وهي أال الجديد الطريق في
"،14.  

 في هناك تغير أنه " األجيال صراع " في السيد العاطي عبد السيد دراسة أثبتتها التي األخرى الحقيقة ولكن
 إلى الريفي من الوسط اتجهنا فكلما والدخل المنطقة حسب تختلف التي المطلقة الطاعة بقيم واألبناء اآلباء تمسك

 وسط في مرتفع ودخل اقتصادية استقالليةلألبناء  كان كلما وبالمقابل ، األبناء مع تسامحا أكثر اآلباء كان كلما الحضري
  . الطاعة الوالدية لقيم رفضا أكثر الشباب عينة كانت كلما حضري

 القديم صراع بين إحداث دون ضيقا واألب الجد من القديم للجيل الالعقالني االحترام ومجال إطار أصبح وبهذا
 حتى الجديدة األجيال قائما في الزال " بوتفنوشت مصطفى " الدكتور يسميها كما التقليدية القيم احترام ألن ، والجديد

 ما وأحسن ، القديم ويكمل يحترم مستواها فالجديد على تغييرات الخارجية الثقافية والتأثيرات التطورات أحدثت وإن
 / عامل معادلة في والكاملة األجيال لصراع المغذي االقتصاد العامل علماء يعتبرها التي المعادلة هي التكامل هذا يبرز

 ودوره مكانته على الحفاظ للفرد في وتسمح. 15"األجيال  بين اجتماعي أو رباط تضامنا تخلق " حقيقة أنها إال ، متقاعد
 يبقى فإنه السابقة وظائفه من األب تجريد فبعد " والمشاركة االقتصادية المساهمة طريق عن أسرته داخل االجتماعيين

 يتفادى موارد وبالتالي ويمتلكون يعملون الذين ذلك في بما العائلة أفراد ومساهمته لكل باعتنائه العائلي التوافق مركز
  . أسرته الداخلي ضمن التهميش

االجتماعية قد تأثرت بصفة عامة  المؤسسات أهم من باعتبارها األسرة أن نستخلص ذكره سبق ما كل خالل ومن وبهذا 
 عن بحثا الداخلية للهجرة كنتيجة االجتماعية باإلضافة إلى عمليات التمدن والتحضربالتغيرات التاريخية واالقتصادية و

  . فيها أفرادها ومراكز وأدوارها ووظائفها وبناءها في هيكلتها الجزائرية األسرة على انعكست التي العمل فرص
 إلى فأكثر الجزائري أكثر المجتمع باتجاه ، الممتدة للعائلة وتشتتا انقساما أنتجتا قد والتمدن الحداثة ظاهرتي إن

 لبعض منها جزء ترك التي وظائفها وعملياتها كل على الفرداني الطابع فيها يسيطر أين المدن في خاصة ،األسر نووية
 على التمرد األسر انتشار روح من النوع هذا في نجد اإلعالم كما ووسائل كالمدرسة لها المنافسة األخرى المؤسسات

 الذي للعمل المرأة خروج إلى وغيرهم زيادة واألخوال كاألعمام اآلخرين العائلة بأفراد صالت القرابة وضعف األسرة
  و قراراتها معيشة األسرة تكاليف في ماديا تساهم وأصبحت التقليدية صورتها أسقط

  :مكانة ودور المدينة الصحراوية ضمن صياغ التحوالت االجتماعية في الجزائر :خامسا
 خالل من حتما يمر التشكيل االجتماعي في )والسلطة التعليم، الملكية، ( األساسية العناصر توزيع تحليل إن"

  دراسة
  :االجتماعية البنية تشكل التي األساسية الحقول 

 .الثروة وتوزيع اإلنتاج يتضمن الذي االقتصادي الحقل  :أوال
 السلطة وعالقات االجتماعية الروابط توزيع يتضمن الذي االجتماعي الحقل  :ثانيا
 .االجتماعية الشرعية خالله من تنتج أين والرمزي الديني  الحقل : ثالثا

 من مجموعة تدفعها تدرجات تنتج والحياة اليومية الممارسة خالل ومن المترابطة الحقول هذه من حقل كل داخل إن
 16"االجتماعي والنجاح الترقي إلى يرمز الذي المجالي هو الرهان رهان أهم ولعل الرهانات،

                                                
  .235ص.1984 الجزائر، المطبوعات الجامعية، ديوان ، -الحديثة والخصائص التطور -الجزائرية العائلة ، بوتفنوشت مصطفى 14

15 (C)- Jasmin et (R)- Butler ، Longévité et qualité de vie : défis et enjeux ، La Flèche ، France ، Mars 1999 ، P: 179. 
 .09- 08،ص 2012،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر،جوان 08،مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،العددالحضرية في المدن الصحراوية:خليفة عبد القادر 16
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 : االقتصادي المجال في التحوالت
 عند ورثتها من التي االستعمارية التركة نتيجة نواحي عدة من منهك كمجتمع االستقالل بعد الجزائر خرجت

 منابع العلم من الثقافي والحرمان التجهيل سياسة المحروقة، األرض سياسة الزراعية، األراضي بسلب فرنسا
 لإلنتاج بتبعية خالصة تمتاز 17منهكة  وشبه مدمرة اقتصادية وقاعدة بالحرب منهك مجتمعا بذلك فتركت ...والمعرفة
 والعصير مثل الخمور للصناعة موجهة كانت أغلبها و الفالحي المجال في اكتفاء يحقق يكاد وتوجهاته، الكولوني
 ، الجزائر استقالل يمتلكونها بعد كان الذين المعمرين هجرة بعد مصانعها أغلب أغلقت خفيفة وصناعة وغيرها،
   18.السبعينات سنوات حتى أممت والغاز والبترول الحديد مناجم أمثال من ثقيلة وصناعة

 التنمية على استراتجيات كبير بشكل مبني كان االستقالل، غداة الجزائر في االقتصادي المجال في التحول مسار
 االقتصادية التحوالت والصلب هذه والحديد النفط صناعة طريق عن و ثقيلة، صناعية قاعدة إرساء طريق عن الشاملة،

 والخدمات الصناعة إلى الموجهة أكثر الحديثة الجزائر شعار إطار في االستقالل بعد الجزائري شهدها المجتمع التي
 من الجزائري المجتمع بانتقال عجلالجزائريين،  أغلبية يستقطب كان الذي الزراعي القطاع بتحديث و واإلدارة،
  . 19الحديث االقتصاد إلى التقليدي االقتصاد

 عن طريق الجزائر في الريف تحديث تم كيف "والمال األخوة األرض،" كتابها في شولي كلودين تناولت وقد
 األفراد عن استقالل عجلت و الريف إلى الحديثة التحسينات أدخلت التي االشتراكية القرى أو الزراعية الثورة

 تحطيم و األسر الريفية على ذلك أثر وكيف العائلية، العاملة اليد مقابل األجيرة العاملة اليد جلب و الفالحية التعاونيات
  20.اإلنتاج من األسلوب ذلك في السائد العمل توزيع من النوع ذلك

 الكولوني مرحلة االقتصاد من االنتقال عند خاصة االقتصادية، التحوالت هذه خضم في الجزائر في التحديث أتى
 الماضي، القرن من في السبعينات المنتهجة السياسة وهي االشتراكي الموجه واالقتصاد الدولة اقتصاد إلى واالستعماري

 وتحديث الجزائري المجتمع مشروع تحديث يحمل كان الذي بومدين، هواري الراحل الرئيس مرحلة عهد في خاصة
  21.آنذاك للسلطة الجزائرية الشاغل الشغل كانت التي الثقيلة الصناعات إلى والتوجه األرياف

 أدوارهم خالل انتقال من االجتماعية لألفراد، الحياة وعلى األسرة على كبير بشكل أثر التحول ذلك أن
 التقليدي للنظام تحطيم الحديث، وشبه االقتصاد إلى التقليدي االقتصاد من التحول بفعل االجتماعية ومكانتهم االجتماعية

 رب يمثل فيها كان أين الكبيرة، االقتصادية األسرة أو األسرية الجماعة على مبني التقليدي االقتصاد السائد آنذاك ،وكان
 وغير واالستثمار واالدخار والشراء والبيع األبناء أحد وتزويج والنهي األمر شيء كل فبيده شيء، كل في لألسرة

 الجميع بين والعمل ويقسم األدوار تصرفه، تحت تنطوي فالجماعة لهذا اإلنتاج، وسائل ومالك األرض مالك ألنه ...ذلك
 مقدار يعطي النظام هذا فكان بعض األحيان، في فيه يساعده أو الدور ذلك األكبر األخ بعده من يرث و يشاء، كما

  22.وخارجها األسرة داخل والمكانة األولى األولى المسؤولية خاصة وللمسن العمر، في باألقدمية المكانة
 أو إلى الحضري الريفي من الجزائري المجتمع تحول التحديث، إطار في االجتماعية الديناميكية هذه صاحبت

 حركت التي حرب التحرير إبان كان تحول وأكبر  التقليدية، والمبادئ االجتماعية القيم من الكثير معه وتحولت "المدني"

                                                
17 Mostapha BOUTEFNOUCHET، La société Algérienne en transition، OPU، Algérie، 2004 p 159  

  .14 ص ، CREAD ، المجتمع وشروخ الوطنية الدولة أزمة بين ، الجزائر في االجتماعية الحركات ، جابي الناصر عبد 18
19 Mostefa HADDAB، Transformations dans le monde du travail en Algérie، et évolution du système d’éducation et de formation، 
ed/SOM ، Paris، juillet 1986، p 
20 Claudine CHAULET، La terre، les frères et l’argent، stratégie familiale et production agricole en Algérie depuis 1962، tome 3، OPU، 
Algérie، 1984. 
21 Mostefa LACHERAF، Ecrits didactique sur la culture، l histoire et la société، ENAP، Algérie 1988. 
22 Claudine CHAULET، op cit T1، p 204. 
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 في دخولها و األسري وحياتها ونظامها الفالحي واقعها عن األسر هذه وتخلي السكانية، التجمعات إلى األسر من الكثير
  .مغاير آخر اجتماعي نظام

 تقطن عائالت مدنية، إلى قروية عائالت من وتحولت المدن الستغالل اتجهت العائالت من الكثير االستقالل فبعد
 العائالت هذه الكثير من صناعية، ومؤسسات وطنية شركات في يعملون أفرادها طوابق، ذات عمارة وفي شقق في

 الروابط على أو الممتد على النمط بآخر أو بشكل حافظ منها فالكثير البعض، على وحافظت التحوالت بعض مستها
 السلوك استمرارا أو الثمانينات، إبان أزمة السكن خالل خاصة ممتدة، بعائالت صغيرة شقق كشغور ، الممتدة األسرية

  .الجديد وسطها في االستهالك و االنتاج أساليب أو العالقات و
 األسر في وعدة وضعيات، إفرازات عدة أظهرت انتقاليتين مرحلتين بين تداخل من األسرة مس الذي التحول هذا

 يتأقلم أن يحاول واألب وكفاءة، من وسائل يكتسب ما حسب كل وبإنتاجهم وبدخلهم بذاتهم مستقلين األفراد فتجد الجديدة
 تحاول اإلبن زوجة أفضل، بشكل للتأثير وسائل تبحث عن أيضا األم سلطته، و أدواره من الكثير بفقدان التحول هذا مع
 على بآخر أو بشكل أثرت التي األشكال من وغيرها واستقاللها الخاص، حريتها تمارس وان لنفسها وسطا تجد أن

  23.البنية  هذه داخل السن في الكبار وضعية

 :السياسي التنظيم
 السياسي والتنظيم التحول في حراك هنالك تم االقتصادي، النظام في التحول به تم الذي والنظام النهج بنفس

 بعض في محافظا عليه يزال ال ربما والذي الماضي، الوقت في سائدا كان الذي التقليدي القبلي التنظيم من اإلداري،
  .حديث بيروقراطي تنظيم إلى التنظيم أشكال من كشكل المحافظة المحلية المجتمعات

 النظام ففقد ذلك الجزائري، المجتمع على سنتها وسياسية إدارية أنظمة عدة الجزائرية الدولة انتهجت االستقالل بعد
 التي والنخبة، السياسية الحزبية وبإدارة ،)الوالية أو البلدية( المحلية والسلطة الدولة، لصالح له صالحيات عدة التقليدي

 النظام هذا لتكريس و ،24بالعشيرة والقبيلة  ربطه من أكثر بالوطن الفرد ربط و الوطن الدولة مفهوم لتكريس سعت
 مجلس أو الجماعة إلى يستند كان العرفي الذي النظام مكان عوض مدني قانوني نظام جانبه، إلى أنشأ "الوطن الدولة"

 التي والخصومات، النزاعات وفظ المظالم ورفع الممارسات والحقوق لقيد قانونية تشريعات مكانه أستبدل القرية، شيوخ
  .عليه والمتعارف الجماعة خالل حكم من عرفي بشكل التقليدي النظام يؤديها كان
 في أو العمر مقتبل في كان وإن األستاذ لمهنة فبالنسبة هذا، يومنا حتى تسميته توارثت األجيال الذي بالشيخ يسمي وما

 لهم أعطى و ، المجتمع مناصب أعلى في الشيوخ وقدم أعطى القديم التنظيم هذا لمهنته، شيخ نسبة فهو العشرينيات
  .25التسيير و اإلدارة و والتربية والتوجيه التعليم و وظيفة القرار سلطة

 :الثقافية التحوالت
 أفراد بين بشكل واسع التعليم انتشار هي األخرى التحوالت جانب إلى االستقالل بعد الجزائر شهدت ما أهم من

 الحضرية مختلف المناطق وفي والغنية، الفقيرة االجتماعية والطبقات االجتماعية الشرائح كل وفي الجزائري المجتمع
 على عجل ما هذا إلى اجباريته، ثم ومجانيته التعليم تعميم سياسة خالل من الجنوب، أقصى إلى الشمال من والريفية
 كبيرة أشواطا الجزائر قطعت وقد كبار وصغار، وإناث، ذكور الشرائح مختلف في و المجتمع، أفراد بين بكثافة انتشاره
  .االستقالل بعد خاصة والجهل األمية على للقضاء

                                                
23 Lahouari ADDI، Les mutation de la société algérienne، famille et lien social dans l`Algérie contemporaine، La Découverte، Paris 
1999، p 38 
24 Jean LECA & Jean Claude VATIN، Le système politique Algérien، idéologie، institutions et changement social، CRESM، Paris ، 1978. 
25 Mostapha BOUTEFNOCHET، La famille algérienne، évolution et caractéristique récent، op cit ، p 255. 





342015 
 

282 

 الصناعة جانب اهتمام إلى للمجتمع جديد قيمي نظام فرضت عليا مستويات وفي والتعلم التعليم من الموجة هذا
  .المجتمع الحديث في االجتماعية للمكانة القيمية المحددات أبرز من يعتبر التعليم فأصبح بذلك واالقتصاد

 واقتحامها مستويات عليا، حتى اإلناث لتعليم الواسع االنتشار بفضل المرأة وضع تغير الثقافية التغيرات من كذلك
 دخلت حيث هذا المجال في كبيرة إنجازات وتحقق وطموحاتها آفاقها تفتح الجزائرية المرأة جعلت العمل، مجال أيضا
 والشركات المؤسسات اإلدارات و الخدمات، قطاع الثقيلة، و الخفيفة الصناعات المختلفة االقتصادية المجاالت كل

 في عضوة و ودبلوماسية حقائب وزارية تحمل فأصبحت والتنفيذية، منها التشريعية السلطة أجهزة إلى حتى الكبرى
 وتعلمها المرأة قبل من التحرر هذا العليا، الوظائف من وغيرها الوالئية و الوطنية الشعبية والمجالس البرلمان

 و األسرة شهدتها التي التغيرات أهمها من وتغيرات اجتماعية، ترتبات عدة إلى أدى والمدنية االقتصادية ومشاركتها
 وغير االختيارية العنوسة و الزواج سن بتأخر للثانية الخصوبة، الحاد والتراجع األولى حجم في تقلص من الخصوبة،

  26.الحديث  للمجتمع الجديدة المظاهر من ذلك
 عدة وظائف من تتحرر جعلتها المنزل، خارج االقتصادية الحياة في وانخراطها المرأة خروج أن جانب إلى هذا

 داخل المتواجدين رعاية أطفالها عن بذلك فاستقلت الوحيدة، ووظيفتها الوحيد وسطها السابق في كانت التي األسرة داخل
 من العمل الغالب في تعود وهي ، األسرة في مسؤوليتها حجم ومن أسرتها حجم من وتقلص تمشي األسر، فهي هذه

 حجم فبذلك يتقلصوأوالدها  زوجها الضيق األسري حيزها غير من غيرها لخدمة التفرغ تستطيع ال ومتعبة مرهقة
 . األسرة هذه داخل رعايتها 

  :الهوية واإلنتماء لدى الفرد على وأثرها الجزائرية الصحراوية المدن تطور خصائص: سادسا 
التي تقع في الجنوب الشرقي "الجزائرية وكمثال نأخذ مدينة ورقلة  المدينة تطور أن إلى المختصين يشير

استطاعت التكيف مع مختلف الوظائف و المراحل التي عرفتها المدينة منذ قيامها  و بسبب هذا الموقع الجغرافي للجزائر
 يحاول التي العامة التنمية ضمن ، والذي أتى27"كنقطة إلتقاء للقوافل التجارية في الصحراء إلى غاية الوقت الحاضر

 التحول بسرعة معنية تكن لم الجزائرية والعائلة ، والثقافية االقتصادية االجتماعية، النواحي، في مختلف تحقيقها المجتمع
  .لها تابع كمتغير وكانت بطيء سياق في أتت فهي التصنيع، خاصة والسياسي االقتصادي في المجال المسجل

! إذا لم تعد الواحة كما كانت عليه منذ ماض قريب والصحراء الجزائرية اليوم هي حضرية بالدرجة األولى،" 
الواقع  اإلجتماعية تؤدي بنا إلى الوقوف على ساحة من التحوالت اإلجتماعية العميقة و المتسارعة، حقيقتها العمرانية و

، هذا الواقع لم يتكرس إال في العشريات األخيرة، من »حضريين«من سكان الصحراء باتوا% 80اإلحصائي يثبت أن 
نمو مدن الشمال،و تحوالت إجتماعية و على خالل ما عرفته مدن الجنوب الجزائري من ديناميكية عمرانية تفوقت حتى

بعد استرجاع » التحديث«ديمغرافي لم تشهدها هذه المناطق طيلة أالف من السنين من وجودها،و هذا بفضل عوامل 
اإلجتماعية العميقة التي مست أساس البنيات اإلجتماعية  -السيادة الوطنية، و أيضا نتيجة التحوالت و التغيرات المجالية

  28"عات الصحراء التي بدأت منذ الفترة اإلستعمارية و المستمرة إلى اليوملمجتم
  :هي ونجد خليفة عبد القادر يوضح لنا بأن القصور الصحراوية بنيت في األساس على توافق بين ثالثة عناصر رئيسة 

  األرض(الطين.( 
 المياه الجوفية عموما( الماء.( 

                                                
26 Fatima ZIANI DRID ، La famille algérienne entre tradition et modernité، projet d’recherche، l université de Batna، 2009، p 02. 

رسالة ماجيستار تخصص الهندسة المعمارية والعمران،جامعة الحاج  -حالة مدينة ورقلة –التعمير و آليات استهالك العقار الحضري في المدينة الجزائرية ،مدور يحي 27
 .76،ص 2011/2012باتنة،الجزائر، - لخضر

 .127،ص 2010،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر،01،مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، العدد ي إلى المدينة الحديثةمن القصر الصحراو،خليفة عبد القادر 28
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 الزاويةالضريح ،الولي الصالح أو ( المقدس( 
المدينة  في التقليدية االجتماعية العالقات استمرار على تماما يقضي لم والتمدن العصرنة إلى ونجد أن الطموح

عليها  محافظ الجزائري المجتمع يزال ال اجتماعية وتقاليد عادات عدة هنالك العكس على الحديث، المجتمع وفي
  .السن في والكبار الوالدين احترام ومنها الزواج، ، التعاون ، الجيرة كعالقات

ومن بين المفاتيح  التي تعمل على اإلندماج في المجتمع الوطني العام للصحراء التنظيم والتقطيع اإلداري وكذا التجهيز 
اإلقتصادي كما يدرج عبد القادر خليفة  حيث و بعد إقامة الدولة الوطنية بعد اإلستقالل ، ومع استغالل آبار البترول 

تغيرت بطبيعة الحال األوضاع حيث زادت الثروة اإلقتصادية الوطنية  1971،و تأميمها سنة  1956بداية من سنة 
وتلتقي هذه التحوالت الخارجية مع "والمحلية وهو ما سمح بنمو شرائح إجتماعية جديدة  جهوية و ووطنية أيضا، 

إلنتماءات وأشكال التنظيمات اإلجتماعية، و ارتكزت هذه ديناميكية داخلية للمجتمع في المنطقة المتعددة األصول و ا
الديناميكية على منابع و مصادر ثقافية للمجتمع الصحراوي بالرغم من نزعة التوحيد المرتبط أساسا بالمنطق اإلقتصادي 

اكلهم و يبقى سكان المنطقة مطبوعين بخصوصياتهم التاريخية و هي و توحيد طرق و أنماط الحياة و أشكال السكن،
اإلجتماعية، بتأقلم مع مقتضيات اإلقتصاد الجديد و األشكال التقليدية لإلقتصاد الصحراوي، برزت أشكال من التأقلم 

  29"»التحديث«المتميز بالعصرانية أو » الدولة«الذكي بين منطقها الهوياتي و منطق
ذات و البحث في مكونات التراث بوصفه مع بداية الثمانينات، بدأ يبرز تيار يطبع عمله توجه نحو العودة إلى الو

تتابع التجربة و القيم الحضارية و اإلجتماعية و الدينية بين األجيال، و التي تولدت منها معاني و قيم و هوية عمرانية " 
على مستوى المجال، وصل حده األعلى إلى إلتهام تجمعات حضرية "تم هذا التحول أيضا  وقد30" ارتبط بها اإلنسان

لتصبح مدينة واحدة متالصقة تؤلف نسيجا ) قصور النزلة، الزاوية العابدية، تبسبست( ي الزمن القريب متجاورة كانت ف
و في أغلب األحيان تأخذ المورفولوجية ... التقليدية» الهويات«عمرانيا واحدا مدينة متعددة المجموعات و الشرائح و 
ة تتماثل مع أربعة فترات تاريخية للعمران،القصر أو المدينة المجالية للمدينة الصحراوية شكل انضمام لعدة أنسج

التقليدية التاريخية و التي تؤلف نواة المدينة، المدينة أو اإلضافات الكولونيالية حول المدينة القديمة أو على جانبها، 
ياء التعمير المبرمج في األحياء العشوائية التي ميزت الفترة األولى لإلستقالل أو التي ضمت تثبيت البدو الرحل، أح

  "31إطار البرامج السكنية المختلفة من سكن فردي ذاتي و سكن جماعي 
التنمية الحضرية قضية معقدة و متشابكة الجوانب،تختلف معوقاتها في عديد األبعاد المتداخلة، حيث يؤثر و

اإلجتماعية مثل النظم اإلجتماعية بعضها في بعض و معوقاتها العوامل الديمغرافية كالنمو السكاني الكبير،العوامل 
خصائص يتميز بها "الخ من المعوقات ، ضف إلى ...السائدة كنظام الملكية،النظام السياسي وكذا الصراع ضد التغيير

المجتمع الحضري الصحراوي منها التفاعل اإلجتماعي ،نظام األسرة المتميز بسيطرة وحدانية الزوج و الزوجة،وكذا 
ت كما سبق الذكر،النشاط اإلقتصادي، البيروقراطية، الالتجانس أو التغاير اإلجتماعي، التسامح تزايد نسبة العامال

  32"اإلجتماعي،سيطرة الضبط الرسمي و الثانوي، المظاهر الثقافية، العالقات اإلجتماعية الثانوية

  

                                                
 .134،صنفس المرجع السابق،خليفة عبد القادر 29
 .1987ديسمبر  03- 01منها الملتقى  الدولي حول النسج العمرانية بوهران بين االتجاه النشاطات التي أقيمت في  30
 .135،ص نفس المرجع،خليفة عبد القادر 31
 االجتماع، رسالة ماجيستار في علم اإلجتماع تخصص علم دراسة ميدانية بمنطقة عين الصحراء بمدينة تقرت -مشكالت التنمية الحضرية بالمدينة الصحراوية،بولعشب حكيمة 32

 .70- 60،ص ص 2006/2007الحضري،جامعة قسنطينة ،الجزائر،
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  :الهوية و اإلنتماء لدى الفرد في المدينة الصحراوية إنطالقا من األسرة  :سابعا
 على الالنقسامية المبنية المنزلية االقتصادية البنية ضعف أهمها من خصائص عدة الجزائرية األسرة تطور يحمل

 إلى وتحولت البنية أضعف هذه سابقا إليه أشرنا مثلما واالقتصادية، المادية قاعدتها تحول بسبب agnatique واألكناتية
 سوسيوأسرية بنية في جديد من بناء الهيكل وإعادة الهيكل وتحطيم الهيكلة قواعد وفق نفسها من تتشكل جديدة أخرى بنية

  33.بوتفنوشات مصطفى األستاذ ذلك إلى يشير مثلما جديدة،
 الريفي المجتمع التقليدي في التقليدية البنية من العالقات دائرة استمرار من يمنع لم الجزائرية األسرة تطور كذلك

 الدوار أو منها، التي أتى قريته تشكل التي انتمائه، بدائرة متمسك المتمدن المجتمع أفراد يزال فال ، المدني المجتمع إلى
ومن أهم المؤشرات التي ساعدت في تغيير " إليه، المنتمي اإلثنولوجي و الثقافي االنتماء أو األصل أو العرش أو

  :التشكيلة اإلجتماعية للعائلة الجزائرية نجد
 التحضر السريع 
 الشهري كنمط إقتصادي جديد للثقافة الراتب 
 ديمقراطية التعليم كقاعدة جديدة للثقافة 
 خروج المرأة للعمل 

و مما ال شك فيه أن التحوالت التكنولوجية الكبرى والتجديد في وسائل النقل واإلتصال و وسائل اإلعالم و 
عالقات الفرد اإلنتقائية بالحضر لها انعكاسات  العمل اإلداري و الصناعي، و اإليمان بالسلطة والعقالنية في اإلقتصاد و

على العقليات و تأثر على الفكر اإلنساني و على الطبيعة اإلجتماعية، مع تعدد األنظمة التي يرجع إليها اإلنسان في 
ت صراع بين ما هو قديم و ما هو جديد و بين ما هو أنفع وأصح في التشكيلة اإلجتماعية القديمة و أشكال و العالقا

، كما نجد حسن فتحي 34"الجديدة الخاصة بالتقاليد و اإلحترام بين الكبار و الصغار،الرجال و النساء، الشباب و الشيوخ
موقفا سلبيا متميزا من التقنيات الحديثة في طرق البناء و المواد المستعملة كرد فعل طبيعي على تغييب " الذي قد وقف

لعربية اإلسالمية في جميع الميادين، فإنه يمكننا تجاوز الصدمة و اإلنطالق في التراث المعماري و العمراني للمدينة ا
البحث عن إيجاد منهجية للمزاوجة بين التقنيات الحديثة في البناء و األسس الجمالية للمدينة التراثية العتيقة، و تهدف 

لهوية كإطار يهيكل و ينظم كل التدخالت هذه العملية إلى التجاوب مع الحاجيات الجديدة للمجتمع من جهة و التمسك با
  35"من جهة أخرى

إن كل مجتمع له هويته التي تميزه عن سائر المجتمعات، وأن كل فرد يكتسب هويته من المجتمع الذي ينتمي 
إليه، وليست الهوية أمرا ثانويا في حياة األفراد والشعوب واألمم، بل هي مسألة وجودية، وضرورة حيوية، تتعلق أساسا 

فالفرد الذي ال يشعر باالنتماء، وال يعتز بهويته،   في مستوى من مستوياتها بمعاني الغائية و الهدفية في حياة اإلنسان،
والفرد . ال يمكن أن يفكر في رسالة اجتماعية، أو ينهض بواجباته الحضارية تجاه المجتمع الذي يفترض أنه ينتمي إليه

خرى ال يبعد أن يجند لضرب مصالح أمته ومجتمعه ودولته، وفضال عن ذلك الذي يتخلى عن هويته و يستلب لهوية أ
فالفرد الذي ال يعرف له هوية، ال يمكن أن يبدع، فإن اإلبداع البد له من انتماء، البد له من مرجعية حضارية، فوحدها 

فمثل هذا الفرد الذي  .ءالشجرة التي تضرب جذورها بعمق في األرض، هي التي تستطيع أن تعانق أفنانها عنان السما

                                                
33 Mostefa BOUTEFNOCHET، La famille algérienne، évolution et caractéristique récent، op cit ، p 24 
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ال يعرف له هوية أو انتماء، عبر عنه كولن ولسن بالالمنتمي ورسم له صورة بيانية بليغة شبهه فيها بشظية خشب تحت 
  36"الجلد

يعني البحث عن الهوية في المدينة الجزائرية بصفة عامة،و في نسجها العمرانية العتيقة على وجه "كما ال 
التقوقع المفعم بالحنين،بحيث يصبح بعد ذلك عائقا في وجه التجديد والتمدن و المعاصرفي ظل عولمة التحديد نوعا من 
كما يضيف بأن المختصين اليوم يالحظون وجود بعض المحاوالت هنا وهناك إلستعارة مفردات من " تجتاح كل الميادين

لداروغيرها، وذلك بغية إعطاء اإلنطباع باإلنتماء التراث العمراني و المعماري مثل القباب و األقواس و الساحة وسط ا
الحضاري و التمسك باألصالة وهذا معناه القيام بالمزاوجة بين استخدام مواد البناء الحديثة وبعض القواعد المستجدة في 

  :وط التاليةوالذي يستجيب للشر" العمارة والتعمير دون التخلي عن العناصر التراثية المعبرة عن هوية المجتمع واصالته
 اإلهتمام بكل مكونات النسيج العمراني القائم 
 التمسك باألصالة في التصميم و التخطيط 
 التأقلم مع المستجدات في هذا الميدان 
 37"معرفة العناصر العمرانية و المعمارية القابلة للتغيير و العناصر الغير قابلة للتغيير. 

  patriarcale :  البطريقية تطور
 من شيء أو األبوية البطريقية ففقدت الجديد، االقتصادي االجتماعي المحيط تطور بفعل حصلت التي التطورات

 القانوني القرار االقتصادي عنصر كان الذي فاألب الجزائرية، األسرة في المرونة من نوع إلى اإلرغامية من جزئياتها
  .ال أخرى وأحيانا اإلشارة منه يلتمسون وأحيانا مسموعا مستشارا أصبح
 كان ما مثل قراراته تسلطه في عن يتخلى األب جعلت والعائلية االجتماعية العالقات إلى حتى التحرر رقعة اتساع كذلك

 األسرة هذه تكيفت كما ونمط عالقاتها، الجديدة األسرة بنية مع تكيف ولكنه شيء، كل في والناهي اآلمر الماضي في
 القرارات اتخاذ في المركزية السلطة يبقى بتلك لم ولكن الجزائرية العائلة في واالحترام التقدير لديه فبقي معه، أيضا

  .والناهي واآلمر

   Agnatique :األكناتية تطور
 الممارس من الضغط من وخففت المصاهرة، الجديدة العائلة إلى التوازن أرجعت المعاصرة العائلة المقابل في

 في تتطور جهة األم من القرابة عالقة جعل ما وهو األب، مسكن عن وبعدها الستقاللها راجعا وهذا األب عائلة طرف
  .المعاصرة العائلة

 وضعية خالل تطور من األمومية، العائلة و العائلة بين العالقات جهة من نمو أيضا هي عرفت القرابة عالقات
 تعرف المقابل وفي لمكانتها االجتماعية، والمعنوي المادي الدعم األحيان بعض في تقدم فهي والمهنية، االجتماعية األم

 التوازن من نوعا شكلت الجزائرية العائلة في فتطور األكناتية بنيتها، في الديموقراطية من نوعا األولية العائلية العالقة
  . )األم جهة ومن األب جهة من( وجهة األحباب األرحام جهة بين القرابة عالقات من النوعين بين
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 : الإلنقسام تطور
 اجتماعيا الالمنقسمة نمط العائلة واضمحالل وتفكك، تطورا أيضا هو الالمنقسمة العائلة من النوع هذا عرف

 تحت وليس منتشرا أصبح المركزية من العائلة النواة العائلة فانفصال األجري، والعمل المستقل العمل بظهور واقتصاديا
  .استقالال ولكن أكثر خاصة حياة إلى التطلع هي وإنما الحجم، الكبير العدد ضغط

  :الخاتمة
 إنه في إطار  مدينة جديدة في مدن صحراء اليوم ضمن مجال عمراني ذو منطق عمراني غير واضح المرامي،

الهيكلة اإلجتماعية  أصبح يتطور ضمن منطق متعدد يطبعه التقاطع بين المنطق اإلجتماعي الهوياتي الذي يتخذ من
الهيكلة  صيغتها تجاوبا مع التحوالت في إطار مجتمع وطني غالب دون فقدانالجديدة التي أعيد تشكيلها ورية األسو

األصيلة المعبرة عن الهوية اإلجتماعية، كما أن التحوالت المجالية و اإلجتماعية التي تشهدها مدن اإلجتماعية التقليدية و
ا نسقا دام قرونا طويلة الممارسات المهنية الجديدة أعادت الواحات هي تحوالت عميقة غيرت في فترة وجيزة نسبي

تصنيف النخب و المجموعات في هذه المنطقة، إنها تعبير واضح عن الهويات اإلجتماعية واإلقتصادية الجديدة في مدينة 
  .في طور اإلنجاز لمجتمع في طور إعادة التشكل

 استمرار من خالل االجتماعية األوساط تلك داخل مكانته على يحافظ يزال ال يمكن اإلشارة في األخير أن الفرد
 من خالل المجتمع، اكتسبها التي التحديثات و الممارسات الحضرية كل رغم المجتمع في التقليدية االجتماعية األفعال
 التنشئة و ينالد خالل من الجمعي للمجتمع الضمير في المترسخة  لمكانته المحددة القيمية المعايير على المجتمع محافظة

   .األجيال عبر المتوارث االجتماعي والموروث االجتماعية
السوسيواقتصادية  فالمعايير مكانته من تزيد التي المحددات من تعتبر الحديث المجتمع في األفراد لمكانة الجديدة المعايير

و  للقوة امتداد عوامل هي )...المرتفع التعليمي والمستوى الجيدة الصحة و االجتماعي الجيد المركز و المادي كالرفاه( 
 فهي و الوقار، لالحترام  جذب عوامل هي أو النطاق، واسع إطار في سلطته يمارس أن الفرد من تمكن التي النفوذ
كما يجب علينا اإلنتباه لعاملين متناقضين  .القديم في األسرة داخل سلطة كأعلى لديه كانت التي تلك المكانة على تحافظ

  :ظاهريا
  بات العصرلالبعد الحداثي الذي يتطلب مسايرة للركب و اإلنسجام مع متط -
  .البعد الثقافي الذي يدعو إلى إحياء التراث و المحافظة عليه -

و نحن في زمن يروج فيه كثيرا لمقولة الصراع الثقافي الذي ال مكان فيه لثقافة ال تملك القدرة على اإلقناع و 
األخالق والجمال و :مالك بن نبي بأن الثقافة هي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة هي" اإلنتشار، مستشهدين  بقول

 38"المنطق العملي والصناعة
حرك والثقافة السائدة واإلسالم بحد ذاته مشروع تحديثي أو حداثي غير القيم و المفاهيم "و نحن كمسلمين نجد 

 .علينا اإلهتمام به 39"ليد واإلتباع غير الواعي للموروث والتقاليدأتباعه نحو التحرير والنهضة و التغيير ورفض التق

                                                
  .77ص،2010،دار أسامة للنشر والتوزيع،الطبعة األولى،األردن،اإلعالم الثقافي،جديات و تحديات،عزام أبو الحمام 38
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  تنمية العمران الصحراوي و أثره على الخصوصية الثقافية
 دراسة تحليلية لعمران مدينة ورقلة عبر التاريخ 

 
  جابر مليكة 

  )الجزائر(    ورقلةجامعة 
  فضيلة  حماني

 )الجزائر(  ليزيإالمركز الجامعي 
  

  مقدمة
و تختلف من مدينة إلى أخرى بسبب اختالف الثقافات و تنوعها، ألن العمران بصفة تتعدد األنماط العمرانية 

عامة و العمران العربي خاصة يعتبر النموذج الذي يعكس الحضارة و التاريخ المشترك في فترات زمنية مختلفة حيث 
الثقافية لكل مجتمع، و تتوقف على مجموعة من المميزات  تعبر هذه النماذج عن مفاهيم تتضمن المتطلبات االجتماعية و

، إال أن هذه النماذج و األنماط العمرانية طرأت عليها تحمل العديد من المعاني و الرموز الثقافية التي تعكس خصوصيته
 .العديد من التحوالت من جراء الثورات في الكثير من األحيان أو بهدف التنمية و التعمير

  تؤثر التنمية العمرانية على الخصوصية الثقافية للمدينة الصحراوية؟ هلف
  تنمية الحضرية أو العمرانية: المحور األول

  :العمران 
 Ildefonsاإلسباني  سو التي تعني المدينة، و يعد المهند )Urbs(العمران في اللغة مشتق من الكلمة الالتينية 

Cerda  أول من استعمل كلمةUrbanisation لما كان يتصوره كعلم للتنظيم المجالي للمدن.  
ذه األخيرة تعبر عن أما اصطالحا فهو ذلك التنظيم المجالي الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة لكون ه

كما يعرف العمران على أنه بمثابة النافذة المفتوحة على حضارة  1.الالتوازن من الناحية الوظيفية المجاليةالالتنظيم، و
لشعوب و يعتبر كأداة للتعبير الفكري و الثقافي الحضاري كما يحدد إطار النمط الحياتي و كيفية تنميته في جميع ا

  2 .النواحي

من خالل التعاريف السابقة يتبين أن العمران هو النمط أو النسيج العمراني الذي يعكس الصورة الثقافية و 
  .معين يتالءم مع محددات كل مجالالفكرية للمجتمع في الواقع من خالل تنظيم 

  : تعريف المدينة
تتميز المدينة في مظهرها العمراني المألوف عن القرية سواء من ناحية شكلها الخارجي أو مستواها اإلداري 
وتعدد وظائفها، وقد اختلف العلماء في وضع تعريف محدد وموحد لمصطلح المدينة، ألنها ظاهرة معقدة تولدت عن 

من العوامل المتشابكة، ومن ثمة ظهرت تعاريف مختلفة حسب انتماء وتوجه كل عالم، وحسب المعيار تفاعل عدد 
التي هي " دين"تعود في األصل إلى كلمة حيث . فة األساسية للمدينة و غيرهاالمتخذ للتعريف كعدد السكان، والوظي

وفي معنى آخر تأتي الكلمة مرادفة " القانون"ى سامية األصل، واستعمالها كان من األكاديميين واآلشوريين للداللة عل
                                                             

 .11، ص 2010-2009باتنة، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة تسيير السياسة العمرانية في الجزائرعبد العزيز عقاقبة،   1
 .323، ص 2011، جامعة غرداية، 15، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد )دراسة سوسيو أنثروبولوجية( العمارة الصحراوية و أنماطها االجتماعيةمريم لمام،  2
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المدينة بهاتين الخاصيتين  حيث تتميز" القاضي"كلمة استعملها األرميون والعبريون بمعنى " الديان"و ".الحكم"أو " للملك"
وفي كل مرة مرة في القرآن الكريم،  17" المدينة"حيث ذكرت , يثبت التفسير الفقهي هذا المفهوم و .أي الحكم والقضاء

  3 .يوجد بها الحكام والملوك كميزة للسلطة

وهو ينقسم إلى عدد من التعاريف بحسب معيار التعريف ولعل أبسطها وأكثرها شيوعا هو  :التعريف االصطالحي
تعريفها على أنها تركز سكاني كثيف أو متوسط، يمارس السكان من خالله نشاطات تنتمي إلى القطاع 

  4 .) الخدمات(الثالث
  :أما التعاريف األكثر تفصيال فمنها

من العلماء من عرف المدينة في ضوء عدد السكان باعتبار أن هناك حد أدنى للحجم السكاني  :التعريف اإلحصائي 
نسمة فأكثر  20.000الذي تعرف المدينة على أساس إحصائي، فقد اتفقت الهيئات الدولية على أن أي مكان يعيش فيه 

  6 .نسمة 5000وهناك من يرى أن المدينة هي المحلة التي ال يقل عدد سكانها  5يعتبر مدينة
ع إسهامهم الخاص في تعريفها وألن المدينة تعتبر ظاهرة متعددة الجوانب فإن لعلماء االجتما :التعريف السوسيولوجي

اعية واإلنسانية، وهي نسبيا طراز متميز للحياة الجم" ذلك ما ذهب إليه الدكتور حسين عبد الحميد رشوان بأنها ومن 
  7".موطن أكبر وأكثف وأدوم لألفراد غير متجانس اجتماعيا

" للمدينة يكشف هذا الجانب حيث يذكر أنها  " Raymond Ledrut" "ريموند ليدري"ولعل المفهوم الذي أعطاه 
عا معينا، يعيش ليست مجرد شيء مادي كآلة تشغيل أو يجب أن تشتغل جيدا، بل هي تجمع إنساني، يشغل موض

أعضاءها بعالقات متبادلة، تتحكم فيها بعض القوانين واألعراف وكذا العادات، فهي غير معزولة في نمطها عند 
في حين تتميز باستقاللية معينة تخضع للحياة الحضرية الممكنة في وقت ما، في بيئة ما، الشعوب، التاريخ، وعند ذاكرة

  8".وفي ظروف ميالد معينة 
نستخلص التبادل القائم والتكامل بين النواحي الفيزيقية واالجتماعية في المدينة، فال يمكن أن تقوم عالقات  عليهو

هي انعكاس  ياجتماعية دون توفر المجال الذي تنمو عليه هذه العالقات، كما أن أنماط العمران وشكل النسيج العمران
 .ها هي انعكاس للعالقات االجتماعية على المجالألفكار وقيم ومعتقدات السكان فالمدينة في أبسط صور

من كل التعاريف التي تم التطرق إليها نستخلص أنه ال يوجد تعريف جامع مانع للمدينة فلكل مجال من مجاالت المعرفة 
ة إيجاد التي تهتم بهذه الظاهرة الديناميكية وجهة نظره تجاهها وللتغلب على هذه الصعوبة في تعريف المدينة علينا محاول

تعريف متعدد التخصصات، بحيث نجمع فيه ما بين وجهة نظر كل من الجغرافيين و الديمغرافيين وعلماء االجتماع و 
األنثروبولوجين أو المؤرخين، بحيث ننظر إلى المدينة على أنها كل متفاعل تشكله العوامل الثقافية، والسياسية، 

مان ومكان معينين لتلبي حاجات اإلنسان وتعكس أفكاره ألن عملية واالقتصادية، واالجتماعية في ظروف معينة، وز
تعبر عن شكل من " فالمدينة إذن  طبيعية واجتماعية تؤثر في مجالها، تنظيم المجال ألي مدينة تتحدد بعدة ضوابط 

                                                             
 .43، ص1972، 1مصر، ط ، دار الكتب الجامعية، جغرافية الحضرمحمد السيد غالب ويسري عبد الرزاق الجوهري،  3

 Microsoft ENCARTA, 2003. "La ville"(CD.ROM  4  
 

 5، ص1997بيوتر والنشر والتوزيع، ، المكتب العلمي للكممشكالت المدينة، دراسات في علم االجتماع الحضريحسين عبد الحميد رشوان،  5
 .3، ص1990اإلسكندرية، منشـأة المعارف، ، جغرافية العمران، عبد الفتاح محمد وهيبة 6
 .5، ص1989، 5، المكتب الجامعي الحديث، مصر، ط دراسة في علم االجتماع الحضري - المدينةحسين عبد الحميد رشوان،  7
 .17، ص1995والعمران، جامعة قسنطينة،  ، دراسة ميدانية مقارنة حالة بسكرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العمارةالمجال العمراني والسلوك االجتماعيالذيب بلقاسم،  8
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أثيرات المختلفة أشكال تملك المجال، فاالختالف الظاهر في استغالل المجال الذي تبدو عليه المدينة ال ينفصل عن الت
  9."للتنظيم االجتماعي في مجمله

 أو العمرانية الحضرية التنمية .3
 .مفهوم التنمية العمرانية نحاول التعريف بمفهوم التنمية و أبعادها لتقريب المعنى إلىقبل التطرق 

تعتبر التنمية موضوعا قديما جديدا ومتجددا بتطلعات األفراد والمجتمعات إلى الرقي من حالة ال يقنعون  :مفهوم التنمية
حالة أخرى هي أكثر تحقيقا ألمانيهم ومتطلباتهم وأهدافهم واالهتمام بالتنمية، والنهضة والتقدم، والتجديد  إلىبها 

التي تشغل رجال الصناعة، واإلدارة واالجتماع، ومخططي  واإلصالح وغيرها من المفاهيم المقاربة من أكبر القضايا
فتعددت التعاريف والتفسيرات . السياسة العامة على اختالف منطلقاتهم و توجهاتهم وهو ما انعكس على تحديد المفهوم

  :باختالف المنطلقات، ومن بين هذه التعاريف
تنمية عملية مرسومة لتقدم المجتمع جميعه ال« والذي ينص على أن 1955تعريف هيئة األمم المتحدة في عام 

 10.»اجتماعيا واقتصاديا، وتعتمد بقدر اإلمكان على مبادرة المجتمع المحلي و اشتراكه
ذلك التغيير نحو األنماط المجتمعية التي تسمح لمجتمع ليس فقط بتحقيق القيم « : كما يمكن تعريفها على أنها

رته على التحكم والسيطرة على بيئته ومكانته السياسية وزيادة مدى سيطرة أفراده اإلنسانية األفضل، بل وأيضا بزيادة قد
  11.»وتحكمهم في توجيه أمورهم و شؤونهم

ال (نستخلص أن التنمية عملية إصالح وتحول في أحوال المجتمع مع التأكيد على شموليتها  التعريف او من هذ
وغايتها الوصول إلى توفير المطالب األساسية للحياة اإلنسانية بغية تحقيق  )تقتصر على النواحي االقتصادية فقط

  .الكرامة اإلنسانية
مفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من "إلى أن التنمية  Websterيذهب ويبستر و

التفاعل بين الطاقات البشرية في  الهيكلية  في المجتمع تحدث  نتيجة التغير اإلرادي لتوجيه التغييرات الوظيفية و
   12".قدرة المجتمع على البقاء والنموالمجتمع، وبين عوامل البيئة بهدف زيادة 

  :ومن كل التعاريف السابقة يمكننا أن نستخلص النقاط التالية
 ةالتنمية عملية تغيير مقصودة إلى األحسن واألفضل، بحيث تهدف إلى تحقيق الرفاهية والكرامة اإلنساني.  
 أنها عملية تحسين ونهوض شاملة لجميع نواحي الحياة وال تقتصر على ناحية دون أخرى.  
 اعتمادات  تعتمد في سيرها على تظافر الجهود بين الشعوب والحكومات بما توفره من فنيين ومعدات وأدوات و

  .مالية، وتشريعات
 ض الحالة الراهنة للمجتمع وما فيها من تقوم برامج التنمية على أساس االحتياجات الفعلية للسكان حيث تفر

 .قطاعات أو األقاليم أو الجماعاتضرورات أولويات معينة تتعلق بال
  
  
 

                                                             
9 Encyclopédie universalise, ville et vie politique, France, S.A, 1997, (CD ROM)  

 .39ص ،2003، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، دراسات في علم اجتماع التنميةعبد الرحيم تمام أبو كريشة،   10
 .12، صالمرجع نفسه 11
 .108، ص2000، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، التنمية والعشوائيات الحضريةمحمد عباس إبراهيم،  12
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رغم أن التنمية الحضرية تعتبر مطلبا ملحا لما تعانيه كثيرا من المدن من مشاكل  :)العمرانية(مفهوم التنمية الحضرية
لعوامل متعددة إال أنه من الصعب وضع تعريف واضح المعالم لها نتيجة اجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية نتيجة 

  :لعدة صعوبات أهمها
  اختالف الترجمة أو صعوبة ترجمة المصطلح من اللغات األخرى حيث تميل معظم األدبيات إلى ترجمة مصطلح

Développement Urbaine )فرنسية (Urbain Développement )إلى نمو المدن أو النمو ) إنجليزية
 .الحضري ويقصد باألولى توسع المدن والثانية زيادة عدد سكانها وكثافتهم

  اختالف التخصصات العلمية التي تدرس الظاهرة الحضرية وما يتعلق بها من جوانب ومظاهر، فيميل الدارسون
س النواحي الفيزيقية المتصلة بالمدينة وتحدد مجاالتها للهندسة المعمارية استعمال مصطلح التنمية العمرانية، وهي تم

في توفير الخدمات واإلسكان والموارد البيئية والنقل والحركة في المدينة وكذا المرافق العامة وتوزيعها والخطط 
الت، المرحلية لها، وتحديد أنواع استعماالت األراضي الحالية والمستقبلية ووضع الضوابط المحددة لتلك االستعما

  13 .ووضع إجراءات تخطيطية للتنسيق بين اإلدارات الحضرية
أن التنمية الحضرية  Scotوفي النصف الثاني من القرن العشرين ظهر مفهوم جديد للتنمية الحضرية، فقد كتب سكوت 

اء المختلفة، ترتبط بعدة متغيرات مثل ضمان الحاجات البيولوجية واالجتماعية للمدن وحركة السكان، كما اهتم باألحي
وظهرت أعمال أخرى تتعلق ببرامج تجديد المدن، وبرامج المدن النموذجية، ويتمثل ذلك في حركة تخطيط المدن 

ظهر نوع من التنمية يهتم بحركة اإلسكان، وهكذا ترتبط التنمية  1978وفي عام  .1947والقرى في بريطانيا عام 
  14.وأهدافا ترتبط بنمط استخدام األرض الحضرية بعملية التخطيط الحضري، فهي تضع وسائل

في ضوء هذه التعاريف حول التنمية الحضرية نستخلص بأنها عملية متعددة الجوانب ومتداخلة العناصر، فهذا 
  :المفهوم ينقسم إلى العناصر التالية

صناعة ة إلى ويشمل زيادة الدخل الفردي، استخدام التكنولوجيا، تحول األنشطة الزراعي: العنصر االقتصادي -
  .وغيرها وخدمات، معدالت اإلنتاج

ويشمل عناصر التنمية االجتماعية لمجتمع المدينة، كرفع مستوى خدمات التعليم العام والمهني  :العنصر اإلجتماعي -
  .مات الصحية، محاربة األميةوالعالي، وتوفير الخد

وله عالقة بالتخطيط الحضري وحركة اإلسكان وتجديد المدن وهو ينقسم إلى بعدين أساسيين  :العنصر العمراني -
األول يتعلق بالتركيب الداخلي للمدينة والذي يشمل السكن ونظام الشوارع، والمخطط العام للمدينة استجابة لزيادة 

  .وغيرها التجارية، والصناعية، والسكنية، والسكان، أما الثاني فيهتم باستعماالت األرض في المدينة لألغراض السكنية
مفهوم التنمية  اتخاذوبسبب صعوبة اإللمام بكل عناصر المفهوم وأبعاده ونظرا للتصور العام للبحث، فسيتم 

البحث على أن التنمية الحضرية عبارة عن  هذا مراحل فيالحضرية في عنصرها العمراني ببعديه، وبالتالي نعتمد 
تمليه ضرورات محددة كزيادة عدد السكان، وتنامي احتياجاتهم إلى المرافق  العمراني مجال الحضريعملية تدخل في ال

العمومية كالسكن والشوارع، ومختلف استخدامات األرض، بهدف ترقية الوسط الحضري والعمراني ليكون أكثر 
ماعية لمجتمع المدينة الصحراوية، ألنه واالجت االقتصاديةاستجابة لحاجات السكان، ولتتالءم وضرورات وأهداف التنمية 

من الضروري التفكير في األرضية التي تتم عليها برامج التنمية وتهيئتها الستيعاب مثل هذه المشاريع قبل التفكير في 
  .هذه البرامج

                                                             
 13 WWW.suhuf.net.sa / 1999 jaz/jul/30/hjhdlines. 1 htm. Le 17/01/2004 
14 18- 17، ص 2004اإلسكندریة، ، مؤسسة شباب الجامعة، دور المتغیرات االجتماعیة في التنمیة الحضریةحسین عبد الحمید رشوان،    
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مثل عملية التخطيط الذي  ،التقنيةإن عملية التنمية العمرانية تتحكم فيها العديد من العوامل المادية و  :التخطيط العمراني
إلى أخرى على أساس أن التخطيط يعتمد بدوره على مقاييس نوعية  من بيئة إلى أخرى و من منطقةخصائصه ختلف ت

متأصلة و القيم الجمالية للمجتمع، فهو من أدوات و كمية تعكس القيم االجتماعية و األخالقية و االقتصادية، و العادات ال
غير أن التخطيط في مدن العالم الثالث يواجه ظواهر اجتماعية معقدة نتيجة نمو وتطور  ساسية،التنمية العمرانية األ
  15 :المدن، و من أهمها

 الظواهر الطبيعية ، و من أبرزها: 
هندسية مختلفة و عدم مراعاة  أشكالعدم وجود تناسق في عملية التخطيط و استخدام نماذج متعددة من البناء و  -

 .التاريخ المادي للمدينة
 اختالط استعماالت األرض داخل المدينة و تشويه منظر المساكن بسبب تحويلها إلى مكاتب إدارية و محالت تجارية  -
 .الضغط على مرافق الخدمات بسبب الهوة بين زيادة السكان و زيادة حجم و قدرة المرافق و الخدمات المختلفة -
 و أهمهاالظواهر االجتماعية ،: 
الذي ينتج عنه عدم التجانس في العالقات االجتماعية مما يعرض الفرد إلى مؤثرات اجتماعية و ثقافية متضاربة  -

 .صعوبة تكوين عالقات اجتماعية و إنسانية شخصية بسيطة
 .تحول العالقات إلى عالقات عمل و ضعف العالقات األسرية القرابية -
 .في المدينة بسبب اختالف الثقافات و الجنسيات التي تجعل العيش صعب في المدينة تعدد الثقافات -
 من بينهاالظواهر التنظيمية ،: 
 .فقدان الشخصية المميزة للمدينة و استيراد أنماط غربية جديدة ال تبث أية صلة بالتراث و التقاليد المعمارية -
 .اإلنتاجيةاالعتماد على البناءات الحضرية أكثر من  -

التنظيمية  و عليه ترتبط التنمية العمرانية بعملية التخطيط من خالل تكامل الظواهر المادية و االجتماعية و
التي تعبر عن التجمعات التي تتواجد فيها، ألن العمران بصفة عامة هو للحفاظ على الخصائص االجتماعية و الثقافية 
  16 .القانوني و للتقاليد و عادات المجتمع الذي تحيا و تتطور فيهانعكاس للنمط الثقافي و الديني و االقتصادي و 

  مجتمع الريفي و المجتمع الحضريو الفرق بين ال اإليكولوجيا الحضرية: المحور الثاني
إن ظهور المدينة أدى إلى ما يسمى باإليكولوجيا الحضرية، فهو مصطلح مستعار من علم  االيكولوجيا الحضرية

و تكشف االتجاهات  .يعني العلم الذي يهتم بدراسة العالقات بين الكائنات الحية و بيئتها الطبيعيةالبيولوجيا الذي 
 Schore، و شور Schultz، و شولتز Morrisااليكولوجية الحديثة المتخصصة خاصة الذي يمثلها كل من موريس 

لحضرية على الشروط الموضوعية كالبيئة عن العالقات االجتماعية من جهة و من جهة أخرى تهتم بدراسة أثر الحياة ا
الخارجية، و التركيبة السكانية و على دور القيم االجتماعية و الثقافية كمفتاح ضروري لفهم ما يسمى بالشروط 

  17 .الموضوعية للحياة اإلنسانية بوجه عام
  
  

                                                             
حامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  ، دار 1، طدراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية- التخطيط و التصميم الحضريهاشم العبود الموسوي، حيدر صالح يعقوب،  15

 .23-20، ص ص 2006
 .  59، مخبر اإلنسان و المدينة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص السكان و اإلسكانعبد الحميد دليمي،  16
 .43، ص 2009، عمان، األردن، 1، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، طعلم االجتماع الحضريهناء محمد الجوهري،  17
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يعتبر العمران بصفة عامة، و العمران العربي خاصة من حيث  : المجتمع الريفي و المجتمع الحضري خصائص .1
، كونها ظاهرة حضارية ذات خصوصية النموذج الذي يعكس الحضارة و التاريخ في فترات زمنية مختلفة الشكل،

صائص كما يبرز النمط العمراني الهوية التي تشكلت فيها الخ. متميزة تحمل العديد من المعاني و الرموز الثقافية الهامة
زيادة إلى المبادئ العقائدية و الدينية و القيم و الذاكرة . البيئية و االجتماعية و مقوماتها الفنية و التاريخ المشترك

كنا  و إذا18 .الروحية في إطار وحدة ثقافية كلية متجانسة تعبر عن القيم و الخصائص الثقافية و االجتماعية لكل مجتمع
ل المدينة و توضيح أهم أنماطها و خصائصها التي تميزها عن غيرها من المجتمعات بصدد كشف الحياة الحضرية داخ

قد اهتم ف 19 .الريفية، فالبد من التركيز على عدة خصائص تميزها في طبيعتها و خصائصها عن غيرها من المجتمعات
شكل ثنائيات  من أجل التمييز العديد من علماء االجتماع بدراسة الفروق بين المجتمع الريفي و المجتمع الحضري في 

الذي خصص فصال للتمييز بين البدو و  "عبد الرحمن بن خلدون" بين خصائص كل منهما، و من أبرز هؤالء المفكرين
إلى طرق كسب القوت و طريقة العيش و المسكن، و يقول في ذلك أن أهل البدو الحضر، و أرجع االختالف بينهما 

و يضيف إلى أن أهل . و الرعي، في حين المجتمع الحضري ينتحل الصناعة و التجارةيعتمدون على الزراعة و الفلح 
البدو يصنعون بيوتهم من الشعر و الوبر أو الشجر أو من الطين و الحجارة أو يتخذون الكهوف مسكن لهم، بينما أهل 

  20 .تسبقها بدواة المنازل، مؤكدا أن أصل الحضارة هي البداوة وال توجد حضارةالحضر يتخذون القصور و 
و هو عالم اجتماع ألماني أن هناك المجتمع محلي و  Ferdinand Tonnies فرديناند تونيزو من هذا المنطلق تصور 

، و الناس فيه يؤمنون بأهمية العالقات االجتماعية كغاية في حد natural well المجتمع، فاألول تسوده اإلرادة الطبيعية
حيث تبنى فيه  rational wellبينما المجتمع هو الذي تسود فيه اإلرادة العقالنية . ذاتها و هي غير مقرونة بمصلحة

هناك عوامل  إلى أن تونيزو أشار  21 .العالقات على أساس الوصول إلى غايات أو أهداف معينة متفق عليها مسبقا
أساسية تتحكم في االنتقال من المجتمع األول إلى المجتمع الثاني و لعبت دورا مميزا في عملية التطور االجتماعي و 

 روبرت ريدفيلد يرىو  22 .هي العلم و تحضر المجتمع و ظهور المدن و اإلنتاج الصناعي الرأسمالي و ازدهار التجارة
أمريكي إلى أن هناك مجتمع ريفي و مجتمع المدينة، فاألول يتميز بقلة عدد سكانه و كل فرد  أنثروبولوجيو هو عالم 

فيه يعرف اآلخر، و هو مجتمع متضامن و متجانس و التقسيم الوظيفي بين الجنسين يكاد يكون معدوم و السلوك فيه 
   23 .أما مجتمع المدينة فهو على نقيض المجتمع الريفي. عفوي

ثمانية خصائص يختلف بها المجتمع  Zimmermanو زيمرمان  sorokinياق وضع سوروكن و في نفس الس
  24: الحضري عن المجتمع الريفي، و هي

 .المهنة في المجتمعات الحضرية الريفية .1
 .البيئة في كال المجتمعين و تأثيرها على النشاط االجتماعي .2

                                                             
، ص 2009مارس  31- 30ة، ، المؤتمر الهندسي الثاني، جامعة عدن، الجمهورية اليمنيدراسة مقارنة-الوطن العربيالنمط المعماري للمدن األثرية في أحمد محمد الحزمي،  18

251-252 . 
 .21، ص 2000، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع، االسكندرية، التنمية و العشوائيات الحضريةمحمد عباس إبراهيم،  19
، دار الفكر للطباعة و النشر و )ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن األكبر( مقدمة العالمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون، 20

 .  135- 134، ص ص 2007التوزيع، طبعة جديدة و منقحة، بيروت، لبنان، 
 .61 - 60، ص ص 2002، 1قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط، منشورات جامعة علم االجتماع الحضريلوجلي صالح الزوي،  21
 . 36، ص2004، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، دراسة في علم االجتماع الحضري- دور المتغيرات االجتماعية في التنمية الحضريةحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  22
 .  63، ص مرجع سابقلوجلي صالح الزوي،  23
 

 .23، ص 2000، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، التنمية و العشوائيات الحضريةيم، محمد عباس ابراه  24
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 .حجم المجتمع المحلي .3
 .الكثافة السكانية في الريف و الحضر .4
 .عملية التجانس أو ال تجانس السكان في المجتمع الحضري و المجتمع الريفي .5
 .التمايز و التشريح االجتماعي .6
 .عملية التنقل و اإلقبال عليها .7
  .التفاعل االجتماعي و أنماط االتصال .8

ف ، على خالاعتمد في مقارنته على البعد الوظيفي و طرق العيش ابن خلدونعلى ما سبق نجد أن  تأسيساو 
روبرت بينما نجد العالم األنثروبولوجي . ي استعان بالعالقات االجتماعية كمؤشر لتحديد الفروق بين المجتمعينالذ تونيز

للتمييز بين و التقسيم الوظيفي و درجة التجانس و الالتجانس عدد السكان  ركز على العديد من الخصائص، مثل ريدفيلد
خصائص أخرى من أهمها التفاعل  زيمرمانو  سوروكن، في حين أضاف كل من المجتمع الريفي و المجتمع الحضري

و عدم وضوحها في رسم حقيقة اختالف الخصائص من عالم إلى آخر،  و هو ما يوضح .االجتماعي و أنماط االتصال
 .كل من المجتمع الريفي و المجتمع الحضري

  : )الدراسة التحليلية( العمرانيمدينة ورقلة بين الخصوصية الثقافية و التطور : ثالثا
العمارة الجزائرية باعتبارها أحد األنماط العربية، تختص بنسيج عمراني خاص بها، كما تحتفظ بأنماط إن 

باعتبار أن كل مجتمع بشري له ثقافة  اجتماعية لها جذور تاريخية تختلف من بيئة اجتماعية إلى أخرىسلوكية و قيم 
لبيئة ميزه عن اآلخر، رغم وجود بعض نقاط التشابه من خالل التاريخ المشترك أو او أسلوب حياة يخاصة به 

  . الجغرافية الواحدة
 :لمحة تاريخية عن مدينة ورقلة .1
 شرقا ' 15° 5تقع على خط طول تعد مدينة ورقلة أحد الواليات الجنوب الجزائري،  و الجغرافي الموقع الفلكي

، تعد من أكبر الجماعات 2كم163.233:الشرقي من الوطن،مساحتهاشماال في الجنوب ' 58° 31وخط عرض 
ومن الغـرب   واليات الجلفة، الوادي وبسكرة، ومن الشـرق الجمهورية التونسية،: من الشمـال  اإلدارية، يحدها

للجزائر وهو جزء  ييقع حوض ورقلة في الجنوب الشرقو   .والية غرداية، ومن الجنـوب واليتي تمنراست وإليزي
 150و 103كلم، وارتفاعه بين  18و 12كلم، وعرضه يتراوح بين  30من المنخفض الصحراوي الكبير يبلغ طوله 

م والثانية من الشرق بارتفاع يناهز 230فوق مستوى سطح البحر، يمتد بين هضبتين، األولى تحده من الغرب، ارتفاعها 
 25  .كبيروهي متصلة برمال العرق الشرقي ال. م160

  

يرجع ظهور مدينة ورقلة إلى ما قبل التاريخ أين عاشت شعوب قديمة في عصور :  التطور التاريخي لمدينة ورقلة .2
إال أن هذه الشعوب شهدت العديد من التغيرات و التطورات في التركيبة  26.سبقت العصر المسيحي و الهجري

  . المتتالية و إعادة بناءها من طرف أقلية مما جعلها تبقى و تستمرالصحراوية و نمط عيشها بسبب تعرضها للحروب 
، و الذي تسبب في اختفاء 1075و من بين األمثلة على ذلك التدمير الوحشي الذي شهدته مدينة ورقلة سنة 

  ء ال الرحيل، و العديد من اآلثار العمرانية و البشرية لهذه المدينة، إال أن البعض من األفراد لم يخافوا و فضلوا البقا
شكلوا مجموعة مهمة تتكون من اإلباضيين و المالكيين الذين اتفقوا بعد شجار و خصام على إعادة بناء مساكن 

  27. و إصالح الغابات أو الحدائق حتى تتواصل الحياة و تستمر بهذه المنطقة
                                                             

 http://www.dtaouargla.com/pages-view-5.htmlموقع مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوالية ورقلة  25
 .12، ص 2011، جمعية القصر للثقافة و االصالح، ورقلة، صورة من المحفوظات 200ورقلة واحة عبر التاريخ، دنيس بيلي و يوسف طواف،  26

 27 Jean Lethielleux, Ouargla cité saharienne des origines au début du xxe siècle, libraire orientaliste Paul Guehner, S.A, 1983, Paris, p 87  
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التي تميزت بقصورها المتعددة التي كانت تعبر عن البيئة الطبيعية و  و استمرت عملية إعادة البناء لمدينة ورقلة
  . االجتماعية و الثقافية

مثل  1887و  1886ظهور المدينة الجديدة أين أنشأت خارج القصر في شهدت في عهد االستعمار الفرنسي و 
و الذي أصبح  1917 - 1915 سمي ببرج شانديز، ثم برج لوتو 1918برج بني ثور المعروف بالبرج األحمر، و بعد 

و بعدها ظهرت . أول مقر للوالية بعد االستقالل، و هو يتواجد على يمين مدخل المستشفى العسكري في وقتنا الحالي
و التي تميز المنطقة إلى يومنا هذا مثل المخادمة، تازقرارت، الشرفة، و  1958العديد من األحياء الجديدة منذ 

دوائر و  10بلدية و  21بينما ورقلة الحالية أصبحت تضم  28 .ي القليل من السكان آنذاك، و التي كانت تحتوالسيليس
  29 .و متنوعة نسمة 602.000كثافة سكانية تفوق 

اختلف المؤرخين حول تسمية مدينة ورقلة مما جعلها تتعدد، فمنهم من  :النمط العمراني لمدينة ورقلة و مميزاته. 3
بالعديد من العوامل  لهذه المدينةو ارتبط النمط العمراني  30 ...ورقالن ، و ورام، و ورجالناختار لها إسم وركال، و 
كتب فيه  1900سنة  Gacobetti Antoineفي نص مخطوط و ناذر لألنطوان جياكوبيتي ، فالبيئية و الرموز التاريخية

تتمثل في الواجهات الرئيسية التي تزينها رسومات بارزة و كتابات  او قال أنه ،عن خصوصية المنازل الوارجالنية
و 31. بالعربية تتضمن تاريخ البناء، كما تحمل هذه األبواب نقوش في شكل خطوط متداخلة و شكال آخر قائم تعلوه دائرة

يكون على شكل ي إال أنها تحافظ على نوع معين الذ بواب من مسكن إلى آخراألتختلف الزخرفات التقليدية على 
   .خطوط متداخلة كما أسلفنا الذكر

قصور لها آثار، و كانت  4قصور بينما تتواجد 7كما تميزت مدينة ورقلة بتعدد قصورها، فهناك من ذكر أنها  
شوارعها عبارة عن أزقة مغطاة تشكل امتدادا للمباني المجاورة، و تعتبر األماكن المفضلة للسكان في فصل الصيف لما 

  . من ظل و هواء منعش بارد، فضال عن كونها أماكن لالجتماعاتتوفره 
التي تحمل اسم ساحة الشهداء في وقتنا الحالي،  Flattersو ما كان يميز مدينة ورقلة أيضا ساحة أفالترس 

  32 .و التي كانت إما مربعة الشكل أو في شكل أقواس 17إضافة إلى نمط أسواقها الذي يرجع إلى القرن 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .85 -81ص  مرجع سابقدنيس بيلي و يوسف طواف،  28
 http://www.andi.dz/index.php/ar/monographie-des-wilayas?id=138الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار    29
 .81، ص 2010، 2، جورقلة تاريخ و حضارةعبد الرحمان حاجي،  30
  20، ص مرجع سابقدنيس بيلي و يوسف طواف،  31
 
   49نفس المرجع السابق، ص  32
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  صورة تمثل الزخرفات التقليدية على أبواب المساكن
 17صورة من المحفوظات، ص  200دني سبيلي و يوسف طواف، ورقلة واحة عبر التاريخ : المصدر

 

 

  صورة تمثل أبواب القصر قبل التجديد
 39دنيس بيلي و يوسف طواف، مرجع سابق، ص : المصدر

  
  

  بعد التجديد صورة تمثل أبواب القصر
 6بيلي و يوسف طواف، مرجع سابق، ص  دنيس: المصدر
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األشكال و األحجام و طغيان العمارة التي أما في وقتنا الحاضر أصبح النموذج العمراني لهذه المنطقة متعدد 
عدم مراعاة التاريخ المادي للمدينة  و من جهة أخرى ،تتنافى خصائصها مع التركيبة السكانية و البيئة الطبيعية من جهة

 .بالسلب على التفاعالت االجتماعية بسبب استيراد أنماط غربية تحت رداء التنمية الحضرية مما انعكس ذلك

 

  صور جديدة لمدينة ورقلة
الطابع العمراني الحديث الذي فرض على المجتمع الورقلي أو المجتمع المحلي لمدينة ورقلة  و بشكل عام فإن

ما تحمله ثنائيات الفروق الريفية الحضرية، ألن شكله الهندسي من حيث تعدده و اختالفه، و بين بح في صراع بين أص
المالحظ للعالقات االجتماعية يجدها في أخذ و رد بين عالقات اجتماعية تسودها اإلرادة الفطرية أو الطبيعية بين اآلباء 

و تارة تحمل هذه . تونيزحسب  اإلشباعالعميق و  بالدفءفهي تتسم و األبناء و األقارب و الجيران و األصدقاء 
معنى العالقات االجتماعية التي تفصل بين األفراد و كل فرد يعتمد  تونيزالعالقات معنى المجتمع المتعاقد الذي أراد منه 

يتضمن معنى اإلرادة و رغم وجود تناغم بين اإلرادات إال أنها على أساس شخصي . على نفسه بمعزل عن اآلخرين
   .العقلية

على المجتمع المحلي لمدينة ورقلة نجد أن العالقات االجتماعية تميل إلى أن  ردفيلدو إذا ما أسقطنا وجهة نظر 
و التفكك الثقافي الذي تكون ذات طبيعة أولية، بينما التحول إلى المجتمع الحضري تجعلها تتميز بدرجة من الفردية 

  .جتماعية ذات طبيعة ثانوية في بعض األحيانجعل من العالقات اال
ألن كلما ازدادت المدينة نموا في الحجم بازدياد عدد المقيمين بها، تضعف الروابط بين هؤالء المقيمين و تتعرض 

 33 .العالقات االجتماعية للتغير و التبدل و تصبح سطحية و مؤقتة و سريعة الزوال

اريخ حضاري يتضمن جدها مثل أي مدينة عربية إسالمية لها تمدينة ورقلة يمتتبع لتاريخ عمران إن ال:  خالصة
فية تعكس عادات و تقاليد مميزة و عريقة و تفاعالت اجتماعية تظهر في العديد من العالقات، غير مضامين و أبعاد ثقا

بدورها على النمط الصحراوي أن هذه األبعاد الثقافية و االجتماعية طرأت عليها العديد من التغيرات التي أثرت 
التقليدي بعدما طبقت عملية التنمية الحضرية التي تفتقد إلى التخطيط المنهجي و المعايير التصميمية التي تتالءم مع 

لحضارة   ال وجودف .التي تعبر عن الواقع المحلي راعي التراث و العقائد المجتمعيةتلم  ، كما أنهاالبيئة الصحراوية
و بالتالي البد من الحفاظ  .34"العمارة هي سجل لعقائد المجتمع حسب رأي الييل سارينيين"الماضي، و تخلو من آثار 

األصالة العمرانية عند التخطيط الحضري، ألنها تتضمن تعريفا للمدينة من خالل ما تحمله من خصائص و ثقافات على 
 .تميزها عن اآلخر

 
                                                             

 .48-41، ص 2009، عمان، األردن، 1دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،ط، علم االجتماع الحضري، هناء محمد الجوهري 33
  . 62، مرجع سابق، صدراسة في علم االجتماع الحضري-دور المتغيرات االجتماعية في التنمية الحضريةحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  34

 





342015 
    

297 

 تمثالت عالقات الجيرة داخل البناءات المعمارية العمودية بالمدن الصحراوية بين التقليد والحداثة
  -غرداية –دراسة ميدانية بمدينة بريان  

 
  طارق تواتي

  )الجزائر(  عاشور الجلفة زيانجامعة 
  التونسي فايزة 

  )الجزائر(  جامعة عمار ثليجي االغواط 
  ملخص 

 فعال اجتماعي إطار فهو فيزيقية وحدة عن كونه فضال الجيرة فمجتمع سكانها، لدى أساسية وحدة تشكل المدينة في الجيرة
 األسـس  إن .بـه  المحيطـة  بالبيئـة  ما حد إلى ويتأثر يؤثر اإلنساني السلوك أن إذْ االجتماعية الحضرية، العالقات تشكيل في

 التمايز من نوع إلى أدت الجماعية السكنية األحياء في التركيبية للسكان البيئة عليها قامت التي والثقافية االجتماعية، االقتصادية،
 األحياء أن القول نفسه يمكن الوقت في العتيقة، السكنية األحياء به اتسمت الذي االجتماعي والتكافل من التكامل قلل مما الطبقي،
 فـي  سـائدا  كان الذي العشائري االجتماعي األساس مقابل مع بعضها المجتمع طبقات انصهار على عملت قد الجماعية السكنية
  .السكنية العتيقة األحياء

التي تضفي انعكاسا لواقع العالقات االجتماعية المبنيـة  من البناءات المعمارية  إشكالوتعرف المدن الصحرواية بالجزائر 
 أشـكال لتظهـر  على القرابة واالنتماء القبلي فتجد القصور واألحياء التي المحاطة بالسور مثل غرداية وبريان ومصطلح الرحبة 

العمودية ذات الطوابق األربع والخمس وتأتي دراستنا هاته لمعرفة تمثالت العالقات االجتماعية التي تبنى داخل  جديدة من البناءات
  .هذا الشكل الجديد في المدن الصحرواية ومعرفة قبول ورفض  

الجزائـري   نحدد مدى قبول هذا الشكل الجديد من العمارات داخل المجتمـع  أنونحاول من خالل هاته الدراسة الميدانية 
 بناء عالقات الجيرة داخل هاته المناطق؟ إلى أدتوماهي معايير التي  الصحراوي

  :للدراسة  الجانب النظري
  :ةالسوسيولوجيوفق منظور  النظريات " الجيرة" التحليل المفهومي لمفهوم :أوال 

 ويصـاحبها  بالتـآلف  تسمح التي األولية، العالقات نمط يسودها الحضري المحلي المجتمع في اجتماعية وحدة الجيرة تعتبر

  .الرسمي غير االجتماعي الضبط في واضح تجانس
 كل تجعل العالقات هذه للوجه، الوجه بعالقات يتميزون الجيران فإن وبالتالي المكاني بالقرب أعضاؤها يتميز الجماعة هذه

 التصور ويتضمن .الجوار كمصطلح قيمي وبمضمون بكثرة استعمل مصطلح يوجد ال أنه المؤكد ومن أولية، جماعة يشكلون الجيران

 تجعل التي العالقات تلك هي الجوار لعالقات والمميزة الخاصة النوعية أن :مؤداها فكرة الجيرة جماعات أو المجاورات عن الشائع

 مجـرد  الحضـري  المجتمع من جعلت العوامل هذه التحضر، عوامل بفعل ملحوظة بدرجة تغيرت قد أولية جماعة يشكلون الجيران

 جماعات أن " شيكاغو مدرسة مؤسسي أحد Park بارك" يرى حيث اآلخر، اسم الواحد يعرف ال قد ألفراد متجاورة لمساكن تكدس

  .1"بالمجتمع والتقليدية البسيطة األشكال في مغزى من لها كان ما الحضرية البيئة في فقدت الجوار
 وقضت األولية، الجماعات في سائدة كانت التي األفراد بين الوطيدة العالقات أضعفت الحضرية الحياة أن بارك" نظر وفي

 بـين  االسـتقاللية  عالقـات  على والتأكيد المحلية بالروابط اإلطاحة خالل من ذلك ويظهر يدعمها، كان الذي األخالقي النظام على

  .الجيران

                                                             
  .332،ص1984،دار المعارف ،اإلسكندرية مصر،علم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد، 1
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 بـين  السائدة للعالقات وشخصيا أوليا شكال تأخذ الجيرة جماعة تجعل التي الشروط من مجموعة" "فيشر" ويضع

  .بديلة أخرى جماعات إلى االفتقار ثم الجوار، عالقات على السابقة العالقات نوعية الوظيفية، الضرورة :هي أفراده
 فـي  المنطقة أو الحي سكان بين المشتركة المحلية والحاجات المشاكل أن هي "فيشر" حسب الوظيفية والضرورة

 نظره في فمعناها السابق العالقات نوعية أما المتبادل، الوظيفي واالعتماد الجوار روابط بينهم أن تقوي شأنها من مواجهتها
 أو القرابة، أو كالزمالة، الجوار، عالقات غير األفراد بين أخرى عالقات وجود عدم أو بوجود تتأثر قد الجوار عالقات أن

  1."الساللية أو الدينية الجماعة نفس في االشتراك
 لهـذه  األساسـي  المصدر تكون لن لكنها السابقة العالقات هذه وتقوي تدعم قد المكاني والقرب الجوار عالقات إن

 يختـارون  األفـراد  أن صـدد  في "فيشر " له فأشار بديلة أخرى لجماعات االفتقار أما ، والزمالء األقارب بين الروابط

 هـذه  آخـرين،  أفراد مع جواريه عالقات على للحصول عنها ينصرفون أو يوطدونها فإنما بالجيران، الشخصية عالقاتهم

 .تحضره درجة زادت كلما المجتمع حجم زاد كلما أنه على للتأكيد به أدت الشروط

 العالقـات  من نوعين الجزائري المجتمع في ميز :الجزائري المجتمع في الجيرة وعالقات االجتماعية العالقات:ثانيا 
 السـكنية  األحياء في الجوار عالقات الثانية وتميز العتيقة، السكنية األحياء في الجوار عالقات تميز األولى االجتماعية،

  .الجماعية

 الساكنين في المناطق السكنية التقليديـة نجـدهم   :العتيقة السكنية األحياء في الجوار وعالقات االجتماعية العالقات/أ
 وكـذا  خارجه، في ما واحترام للسكن، الداخلي وتقديس المحيط المعايير، تلك لجميع واالمتثال الحي ذلك لنظام يمتثلون

  االجتماعية والمراقبة التعاون هما أساسيتين خاصيتين في جليا ذلك ويظهر بين السكان، والتعامل الجوار نظام
السكان لهم روابط في نسيج العالقات االجتماعية المتكاملة من جهة وفي نسـيج   أنكون  في الجوار مبدأ ويتجسد

العمراني من جهة أخرى أما المراقبة االجتماعية يظهر في تلك الحواجز والجدران المحيطة بالمسـاكن للحفـاظ علـى    
  .األمن

التقليدية وتجسـدان مبـدأ تعزيـز     وبالتالي فان المراقبة االجتماعية والتعاون كآليتين تميزان اإلحياء االجتماعية
  .وتوطيدها الجواريةالعالقات 

 تجميـع  هو" "بأنهيعرف السكن العمودي  :العالقات االجتماعية وعالقات الجوار في السكنات االجتماعية العمودية /ب
 دائـري،  أو مسـتطيل  أو مربع شكل ذات وهي في االرتفاع، طوابق خمسة أو أربعة ذات عمارات في تبنى مساكن لعدة

 2" جماعيا العمارات هذه فضاءات السكان يستعمل
 عهـد  فـي  الجزائر في اإلسكان من النمط هذا برز وقد :الجماعية   السكنية لألحياء الحضري التشكيل خصائص:ثالثا 

 المناطق في الريف سكان لتجميع قسنطينة مدينة في األحياء بعض المستعمر أنجز وقد الخمسينيات، في الفرنسي، االستعمار

 انتهجـت  القصـديرية  األحيـاء  توسيع من الحد وبهدف مباشرة االستقالل وبعد .الثورة من والحد الثوار لمراقبة الحضرية
 المشـاريع  معظم أسندت العمارة، بناء في مختصة جزائرية إطارات وجود لعدم ونظرا ، االرتفاع في البناء سياسة الجزائر

 األربـاح  جلـب  بهدف فقط واالقتصادية التقنية الناحية على المشاريع هذه أصحاب دراسة ركزت أجنبية، لشركات اإلسكانية

                                                             
  .335،ص2005،اإلسكندرية مصر الجامعية، المعرفة دار2 ،جالحضري االجتماع علم:غيث عاطف محمد 1
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 االجتماعيـة  العوائـق  بعـض  عنه نتج مما للسكان، والثقافي االجتماعي الجانب إهمال مع ممكن وقت أكبر وتوفير الكثيرة

  :يلي فيما نوجزها أن يمكن الجديدة، العمارات سكان تعترض التي والثقافية

 يكون أن قبل األولى بالدرجة ثقافية اجتماعية بنية المسكن :الجزائرية األسر ثقافة مع الجديدة العمارات تجاوب مدى/1
 المكونـات  تستجيب إلـى  ال حاليا المنجزة السكنات معظم فإن لذا وأبواب، ونوافذ وأسقف وأرضيات جدران مجموعة

 واالجتماعيـة  الثقافيـة  الناحيـة  من األسرة الجزائرية لحاجات مسبقة دراسة دون بنيت فقد الجزائرية، لألسرة الثقافية
  1"والديموغرافية

كهيكلة وبين الفكر االجتمـاعي الـذي   خصوصية االجتماعية هي التي تحدد نوع العالقة القائمة بين المسكن  إن
 أنالشعور بالراحة فنجـد   إلى األفراديحدد نوع الهيلكة في المسكن التي تحقق له إشباع للحاجات االجتماعية والتي تدفع 

ال تسـتجيب لمتطلباتـه    ألنهـا حينما يستعملون المساكن العمودية فانه يلجؤون الى تغييرات في هيكله المسكن  األفراد
غرفة التي تخصص الى الضـيوف والتـي تكـون     إلىاالجتماعية فنجدهم يبحون على تعديالت في المسكن الذي يفتقر 

 . ن التصميمات مبنية على طبائع مجتمع أخر ال تمت بصلة للمجتمع الجزائري جانبية فحين نجد ا

  :إجراءات الجانب الميداني للدراسة 
وذلك في فتـرة الممتـدة مـن    تم إجراء الدراسة بمدينة بريان بوالية غرداية  :المجال الزمني والمكاني للدراسةرابعا 
  .2015ديسمبر إلى غاية فيفري /2014

الذي يسـمح  ، "المنهج الوصفي" اعتمدنا في هذه الدراسة التي تنتمي إلى البحوث القصيرة على :الدراسة منهجخامسا 
تمثالت عالقات الجيرة داخل البناءات المعمارية العمودية بالمدن الصحراوية بين التقليـد  بوصف طبيعة العالقة بين 

أجل الحصول على نتائج علمية دقيقـة، حيـث ال يكتفـي     ، وصفا دقيقا والنفاذ بعمق إلى أهم ارتباطاتها من" والحداثة
بمجرد الوصف، بل عليه أن يسعى إلى استخالص الدالالت والمعاني المختلفـة التـي    استخدام هذا المنهج الباحث عند

  :قد اعتمدنا من خالل ذلك على أسلوبين للتحليل هماو ،تنطوي عليها البيانات
ية بسيطة، ثم محاولة الكشف من خالل جداول إحصائية مركبة عن العالقـات  من خالل جداول إحصائ: األسلوب الكمي

  .االرتباطية بين مؤشرات ومتغيرات الظاهرة المدروسة
  .وتفسير الدالالت والمعاني إلظهار وتبيانكمحاولة : األسلوب الكيفي

ال يمكن ألي تقنية من تقنيات البحث السوسيولوجي أن تدعي وحدها المقـدرة   :الدراسة في المستعملة األدواتسادسا 
المجموعة البؤريـة  اعتمدنا على على رصد كل مكونات الظاهرة المدروسة وعناصرها المتشعبة تداخال وتعقيدا، لذلك 

focus group) ( جمـع  بهدف تستخدم العلمي، البحث في الكيفي األسلوب طرق من منهجية طريقة"والتي تعرف بانها 
 التوصل أجل من مشتركة اهتمامات وذات محددة، نوعية ذات اجتماعية جماعة من محدد موضوع حول كيفية معلومات

 تلك تستطيع بحيث محددة، قضية أو موضوع، حول الجماعية االتفاقات أو اإلدراكات، أو التصورات، من مجموعة إلى
. للمشـكالت  محددة حلول إلى الوصول أو القرارات، اتخاذ في تفيد التي البدائل بمجموعة الخروج المشتركة التصورات

 12 – 8( مـن  عـددهم  يتراوح المشتركة؛ االهتمامات ذوى األفراد من صغير عدد من ومكونة مخططة طريقة وهى
 موضـوع  عـن  ومنظمة مخططة نقاشية حلقة في للمشاركة دعوتهم ويتم بعض، بعضهم يعرفون أن يشترط وال ،)فرداً

                                                             
  .179،ص2007الجزائر، - مليلة عين والنشر والتوزيع، للطباعة الهدى دار ،"واإلسكان السكن " العمران في دراسة :الحميد دليمي عبد 1
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 المناقشـة،  في المشاركين األعضاء جميع بين البينية التفاعالت من مجموعة إجراء خاللها يتم نوعية، طبيعة ذي محدد
 رئـيس  يسـمح  أن على. النقاش محل الموضوع حول يتم الذي والنقاش التفاعل، بتنظيم يقوم) رئيس( باحث قيادة تحت

 مـريح  منـاخ  توفير إلى باإلضافة التفاعل، عملية في األعضاء جميع وتنشيط بالنقاش الجماعة في عضو لكل المناقشة
 التعريفات أغفلت وقد. دقيقة) 120 – 90( من تمتد مدة النقاشية الحلقة وتستمر والنقاش، التفاعل إجراء فيه يتم وهادئ

  و ، Recorder المسـجل   المسـاعد : همـا  البؤريـة،  المجموعة أعضاء من أساسيين عضوين الباحثون قدمها التي
 .1البؤرية المجموعة وتشغيل إتمام، فى أساسية بأدوار يقومان حيث ،Facilitator  المسهل
بحـي مـن الجهـة     بالعمارات  اختيار مجموعة من األفراد القاطنيناعتمدنا في دراستنا على  : الدراسة عينة: سابعا

بـدار   اجتماعـات  وترتيب إجراءات العملية في قاعـة  بطريقة عشوائية من فئات عمرية متفاوتة بمدينة بريان الشرقية
  . مفردة 40تقدر عدد مفردات المجموعة ب  الثقافة مع توفير الجو المناسب للمبحوثين من اجل اإلجابة

 :بيانات المتعلقة بالدراسةتحليل ثامنا 
  .بجیرانك عالقتك طبیعة ما:األولالجدول 

  النسبة  التكرار  طبيعة العالقة
  % 80  32  سيئة
  % 20  8  جيدة

  % 100  40  المجموع

 20ان عالقات الجيرة سيئة في حين نجد نسبة وهي نسبة الكبيرة والتي تحدد  %80من خالل الجدول نجد نسبة 
  .جيدة أنهاالمتبقية من يؤكدون  %

تستند إلـى   وقوتها ترتكز على دعائم أساسية في تعزيز قوتهاإن العالقات االجتماعية  :القراءة السوسيولوجية للجدول
الـذين   فـاألفراد فيما بينهم بمبدأ األمان واالطمئنان  األفرادالتشابه االجتماعي والى وحدة األصل االجتماعي التي تشعر 

يشعرون  ألنهمسيئة  يرون عالقات الجيرة بين السكان داخل العمارات هيالتعاون  مبدأ إلىيحملون قيم اجتماعية تستند 
ينسلخون من قيم التضامن فيما بينهم ويتجهون نحو الفردانية وزوال مبد التعاون االجتماعي في حـين مـن يؤكـد     أنهم

علـى الفردانيـة وعـدم     أساسهاحضري تعودوا على تلك العالقات االجتماعية القائمة في  أصلبعالقات جيدة هم من 
  .غير دائمة وهم من غالبية الغير القاطنين بشكل دائم  مؤقتةعالقات  أنهايرون  ألنهماالهتمام بعالقات الجيران 

  لسبب في ذلك ؟ا في حالة سيئة ما: الجدول الثاني
  
 
  
  

نجـد  اخل التجمعات السكانية العمودية الذي يوضح أسباب سوء العالقات الجيرة د يالتوضيحمن خالل الجدول 
من يرون سبب سـوء   % 11.87سبب ذلك هو عدم االحترام المتبادل في حين نجد  أنمن يرون  %78.13نسبة  أن

  .على عدم التشابه في الحياة االجتماعية أساسهالعالقات االجتماعية يكمن في التفاوت االجتماعي القائم في 

                                                             
1 :االنترنیت(   http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=946&SecID=17  .(  

  النسبة  التكرار  السبب
  %78.13  25  عدم االحترام المتبادل 

  % 11.87  7  التفاوت االجتماعي 
  % 100  32  المجموع
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الجزائري تحكمها جملة من التشـابه االجتمـاعي    المجتمعإن البيئة االجتماعية داخل  :القراءة السوسيولوجية للجدول
جزئيات داخل األنساق الفرعية المشكلة للمجتمع الجزائـري لهـا   هنالك  أن إالوالذي يعطي خصوصية الفرد الجزائري 

خصوصيات ولها تشابه يجعلها تشكل فيما بينها نسق فرعيا له آلياته وله خصوصيته وله مقومات يدافع عنها من اجـل  
ـ   أجزاءهتكامل  " دعىومن اجل جودة مخرجاته وبالتالي فان مجتمع البحث له خصوصية اجتماعية وتركيبة اجتماعيـة ت

العالقـات   أشـكال  ةاسـتمراري الذي يجعل ويعمل علـى   أشكال األنساق داخل مجتمع البحث هذا الشكل من" العرش 
الحشـمة  "  ومبـدأ التعـاون   ومبدأاالحترام  مبدأاالجتماعية التقليدية القائمة على التضامن اآللي المبنية في أساسها على 

وبالتالي فان األفراد الذين هم من أصل المنطقـة لـديهم مخيـال    المجتمع  أفرادتورث لدا كل " والعيب واحترام الكبير 
سوسيولوجي يعزز استمرار عالقات الودية بين الجيران وبالتالي فان أي تجاوز في مس تلك القناعـات التـي يحملهـا    

من خـارج   أفرادوجود  نأالمبحوثين يؤكدون  فاألفراد األفرادهي سبيل من اجل تفكيك تلك العالقات القائمة بين  األفراد
 األفـراد والذين هم من خارج المنطقة يحملون قيم مغايرة تجعل من هؤالء " العرش " جتماعي الفرعي المسمى نسق اال

تلك العالقات السيئة هي عدم االحتـرام   أسبابالمحليين والمتشابهين اجتماعيا مما يجعل من  األفراديتصارعون مع قيم 
 .من باب عمارة واحدة ومن جهلهم لبعضهم يجعلهم في عالقات اجتماعية هشة األفرادول والتفاوت االجتماعي  فدخ

 الحي  بالسكن بھذاتك عھي األسباب التي دف ما: الجدول الثالث
  النسبة  التكرار  

  % 42.5  17  العمل عن البحث
  % 10  4  أفضل حیاة عن البحث

  % 15  6  سابقا البیئیة المعیشة ظروف
  % 7.5  3  بالمنطقة واألقارب األھل وجود

  % 25  10  األبناء تعلیم
  % 100  40  المجموع

 العمل عن انتقلوا بحثا الذين نسبة أن إلى يشير وهو والمسكن، بالحي للسكن سبب المجئ 3رقم  الجدول يوضح
 لمعظـم  بالنسبة األساسي العامل تقريبا يشكل العمل أن هذا يعني 17بتكرار قدره .% 42.5ب  قدرت في المجموعة 

من قاطنين من خارج الوالية الـذين يعملـون فـي المؤسسـات      غالبيتهممختلفة والذين هم  أماكن من انتقلوا الذين أسر
كحاسي رمل وغيرها والذين لم يجدوا مساكن قريبة من أماكن عملهم نتاج محدودية السـكن  الصناعية بالمدن المجاورة 

 إليه تشير ما وذلك األهم العامل للمبحوثين ب بالنسبة لألبناء التعليم فرص عن البحث عامل يشكل في تلك المناطق بينما
  .بحي  استقرارهم سبب وهو أبنائها لتعليم تهاطاقا كل تبذل فهي.... نسبة 

وتلي تلك النسب كل من الذين فروا من اجل تغيير ظروف العمل المعيشية السابقة نتيجة الظروف التـي مسـت   
كما تليها نسبة الذين اختـاروا  واالستقرار خوفا  عن أبنائهم وعائالتهم من المشاكل التي تحدث  األمنالمنطقة في فقدان 

بمجتمـع   األسرة تزال فال السكن واإلقامة مكان تحديد في لقرابةا عامل أهمية يؤكد هذابالمنطقة  واألقارب األهلوجود 
  .رابط القرابة وفق معا التجمع إلى بريان تميل

أن الحياة االجتماعية التي تفرضها تلك السكنات االجتماعية العمودية والتي تفرضـها   :القراءة السوسيولوجية للجدول
جملة من األسباب التي تدفع األفراد إلى بناء تلك شبكة العالقات االجتماعية هي في غالبها عالقـات اجتماعيـة مؤقتـه    

هـو موجـود فـي     االجتماعية مثل ماألنها ال تقوم على مقومات التي تعزز العالقات تمسها جانب كبير من الهشاشة 
فيما بينهم مصـلحة متبادلـة و    األفرادالسكنات التقليدية التي تفرض نوع من التضامن اآللي الذي ال ينتظر من تفاعل 

برغماتية بل يكون شكل التفاعل والعالقة فيها نوع من التضامن اآللي والعفوي الذي يعزز عالقات الجيرة فيمـا بيـنهم   
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ل تلك المساكن التقليدية مبنية على التشابه في الوضع االجتماعي وفي التقاليد في حين نجد أن األفراد داخل داخ فاألفراد
السكن في  أنيرون  واألفرادمرغمون بالتواجد في تلك المساكن يجهلون بعضهم البعض  أفرادتلك المساكن العمودية هم 

القاطنين بتلـك السـكنات    أوحديثي الزواج  كاألفراداالجتماعية تمليها عليهم جملة من الظروف  مؤقتةتلك األماكن هي 
 أنونجـد   أوالدفي تجمعات ال توفر لهم جو تعلـيم   أوخارج المدينة  بأماكنفهم قارين  أوالدهمالعمودية من اجل تعليم 

  .قناعات كل هؤالء المبحوثين بان المسكن العمودي هو مسكن مؤقت فيه عالقات اجتماعية محدودة وهشة
  فيه تعيش الذي بالمسكن األسرة رأي :( 4 ) رقم جدول

  النسبة  التكرار  
  % 62.5  25  ضیق

  % 20  8  وسطمت
  % 17.5  7  واسع

  % 100  40  المجموع

من يرون  %20من يرون رأي األسرة في المسكن ضيق تليها نسبة  %62.5نسبة  أنالجدول يتضح  لمن خال
  .األفرادر الحديثة الزواج و قليلة وهم من غالبيه األس% 17.5حين نجد  متوسط فيفي المسكن  األسرة أن رأي

 نهمأل مساكنها ضيق جراء من النفسية المشاكل بعض تعاني قد أسر بعض أن يؤكد هذا :القراءة السوسيولوجية للجدول
  .الضيق ببعض يشعرون يجعلهم مما بعضهم فوق األفراد يتكدس وقد ،بهم خاص شيء أو مستقل مكان أي يملكون ال

 األسـرة  استيعاب عن تعجز نهاأ إال والتقنية الفنية المعطيات تلك كل على الحديثة السكنية البيئة هذه توفر فرغم
 والثقافيـة  االجتماعيـة  النشاطات مختلف بممارسة يسمح ال فهو وبالتالي خانقا جوا وتوفر ضيق إطار نهالكو وأفرادها

 وجيران، وأصدقاء أقارب من الضيوف باستقبال يسمح ال أنه كما ، عليهم مفروض وسط في يعيشون الذين ألعضائها
 توفر فمهما .والجماعات األفراد بين االجتماعية العالقات نسيج وتفكك والجيرة القرابة عالقات ضعف إلى بذلك فيؤدي

 الفراغات في التنوع خدمة تقديم عن بعيدة تبقى والخدمات المرافق مجال في حديثة تقنيات على المساكن من النوع هذا
  .لمجتمعا تماسك تدعم بدورها والتي االجتماعية الروابط استمرارية يدعم تسمح والتي الداخلية

 للشـروط  رغم استيفائه المجاالت و الفضاءات تغيير إلى الرأسي بالعمران الحديث مسكنها في األسرة فقد تلجأ
يسـمح   ال غرفهـا  وعـدد  حجمها أن إلى تعود الرئيسية المساكن في األسر بعض لجوء خلف التقنية فاألسباب الكامنة

 المسـاكن  النوع من هذا توفر فرغم وجيران وأصدقاء أقارب من الضيوف باستقبال وأيضا األسرة أفراد كل باستيعاب
 تسـمح  والتي الداخلية في الفراغات التنوع خدمة تقديم عن بعيدة تبقى والخدمات المرافق مجال في حديثة تقنيات على

التـي   الخـدمات  ضـعف  على كافيا مؤشرا ضيقا لكونه مسكنها عن راضية االستخدام فالنسبة الكبيرة غير في بالتنوع
 في دورا و تلعب العائلي الدفء في نقصا تسبب نهاكو عن فضال هذا الفراغي التنوع حيث من الحديثة المساكن تقدمها

  .االجتماعية العالقات شبكة روابط فك
  والجیران المبحوثین أسر بین الخدمات تبادل :( 5 ) رقم جدول

  النسبة  التكرار  
  % 32.5  13  نعم
  % 62.5  25  ال

  % 5  2  أحيانا
  % 100  40  المجموع
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 25الذين يرون عدم تبادل الخدمات بين الجيران المقدرة بتكرار قدره  آن تكرارنالحظ من خالل الجدول السابق 
ونسـبة تقـدر ب    13الجيران بتكرار  نهي النسبة األكبر تليها من أكدوا وجود العالقات والخدمات بي %32.5بنسبة 
62.5%.  

 قيمتهـا  علـى  تحافظ متماسكة الزالت) والجيرة القرابة(االجتماعية العالقات شبكة أن :القراءة السوسيولوجية للجدول
 ومختلف األسر الزيارات تتبادل حيث التقليدية المساكن تقطن التيالمجتمع القاطن بالسكنات التقليدية  في وسط ومكانتها
 أسـرارهم  وحفـظ  عـنهم  برد األذى إليها الحاجة عند المساعدات تقديم عن تتأخر فال والجيران األقارب بين الخدمات
 التـراث  فـي  المتأصلة االجتماعية العالقات روابط شبكة تقوية في ساهم التقليدي المسكن أن ونالحظ حرمتهم وصيانة

 شملت التي الكلي بالمجتمع وتحدث حدثت التي التغيرات رغم تهاوثبا استمراريتها في كثيرا وساعد الموروث الحضاري
  .وأبنيته ومكوناته وظائفه بعض

 ومعـاني الجيـرة   قـيم  من مجموعة كبير حد إلى اختزل الرأسي بالعمران الحديث فالمسكن ذالك غرار وعلى
 االجتماعي معاني التكامل يحمل فيزيائي إطار توفير في التكامل بتحقيق تسمح ال اإلنشاء هذا هندسة فتعقيدات والقرابة

 تـراث  نقـل  في واالستمرارية االجتماعي التماسك معنى عن يعبران الذين والجيرة القرابة مفهومي تهميش بسب وهذا
 التالحم روابط تدعم التي العالقات من شبكة توحده قيام مجتمع دعائم أهم إحدى يشكالن بذالك وهما المجتمع الحضاري

  األسر والجماعات و األفراد بين والتماسك والتفاعل
  :نتائج الدراسةتاسعا 

 أو األسـرة  مستوى على سواء المدينة في السكان بين العالقات تفكك إلى أدت العمودية الجماعية السكنات ظاهرة .1
 ..المجتمع

 السكان، بين الجيرة عالقات أو إضعاف تقوية في المدينة في السكنية لألحياء والعمراني المعماري التصميم مساهمة .2
واإلحسـاس   الشعور ويمنح ، الراحة يوفر العتيقة السكنية لألحياء المعماري والعمراني التصميم أن إلى توصلنا وقد

 نسـيجها  تركيـب  فـي  والمتمثل اإلنساني طابعها(للسكان  االجتماعية والخصوصية االلتقاء، العائلة، وسط بالعيش
وتنـوع   إنسـانية  واضـح  بشـكل  تعكس أبنيتها فعمارة ، اإلنسان حاجات ومتطلبات مع الوثيق وتعاطفه العمراني

 تمامـا  ذلـك  عكس فهو الجماعية لألحياء السكنية والعمراني المعماري التصميم أما) والخارجية  الداخلية الفضاءات
 عـن  يعبـر  وبالتالي الثقافية و االجتماعية بيئتها متطلبات يالئم مسكن توفير إلى سواء حد على تحتاج فاألسرة إذن

 إلـى  تحتـاج  البحث بمجتمع األسرة أن القول يمكن أخرى بصورة المتوارثة و أعرافها جملة في المتأصلة هويتها
 .. الحديثة التقنية الجوانب أهم توفير االعتبار في مع األخذ ثقافي – سوسيو مسكن توفير

ألنها تفتقد إلى كثير من المقومات التـي تعـزز    سطحية عالقات هي العموديةالجماعية السكنات في الجيرة عالقات .3
العالقات االجتماعية بين األفراد والتي تؤدي إلى تماسك األفراد فيما بينهم فالمعروف على المجتمـع داخـل مدينـة    

أن هنالك فئة المجتمع المزابي والذين يرفضون العيش داخل األوساط العمارات والتجمعات العمودية فهنالـك    بريان
وهي تلك البناءات التي تجمع عددا من السكنات ذوي نفس األصـل  " القصور" شكل تقليدي لهذي التجمعات يسمى 

وتعزز المعايير االجتماعية التي تدفع إلى األنسـاق   االجتماعي والثقافي والديني والتي تعزز مبدأ التماسك االجتماعي
 . يسميه إميل دوركايم بمسالة الضمير الجمعي والتضامن اآللي الفرعية للمجتمع للخضوع لها وتوجيهها وهذا ما

 القرابة عالقات وأصبحت العمودي، الجماعي للسكن الجديد النمط فرضها حتمية نتيجة تعتبر النووية األسرة ظهور  .4
 .وترابطا تماسكا أقل
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  .واالقتراحات التوصيات عاشرا
 وخصوصياتهم، السكان حياة أسلوب بعين االعتبار تأخذ وأن الجماعية، السكنات تصميم عند االجتماعية الجوانب البد مراعاة .1

 للوحـدة  بـالمجتمع تؤدي  قوية، جيرة عالقات عنه تنشأ مناسبا، جوا توفر حتى الروحية واالجتماعية،  لمتطلباتهم باإلضافة
 .والتصدع التفكك وعم والتماسك،

عاة خصوصية االجتماعية للمجتمع المحلي وخصوصا في االبد على الدولة االهتمام في تشكيل وهيكلة السكنات االجتماعية مر .2
طوابق يتنافى وخصوصية المنطقة  أربع أوالجنوب الن تخطيط السكنات العمودية في مناطق الجنوب وخصوصا ذات خمس 

طبيعة المجتمع تنفي هذا الشكل من هندسة العمارات مما يتوجب االعتمـاد علـى    أيضا الن المساحات موجودة و الجغرافية
 .السكنات السطحية ذات طابقين على األكثر 

 مـرتبط  ما مكان في البشري الستقرارا ألن السكنية الجماعية، باألحياء الجديدة السكنات في الضرورية الراحة وسائل توفير .3
 .الراحة من قسط أكبر بالطموح في وثيقا ارتباطًا

 التخطيطية التطورات طريق عن وتعزيزها األصيلة للسكان، االجتماعية القيم على بالمحافظة الحكومية الجهات اهتمام ضرورة .4
 وخطط سياسات دعم واإلسالمية، وبضرورة العربية والعادات والتقاليد العلمية المعايير على تستند السكن التي ألنماط المبتكرة

 .جديدة بناء أنظمة وبالتالي لتقسيمات األراضي، فعالة أنظمة إلى للتوصل بناءة علمية
 على يساعد جو خلق أجل من الجماعية، األحياء السكنية وتخطيط تصميم في االجتماعي البعد توظيف في تساهم قوانين اقتراح .5

 .بين السكان الجيرة عالقات تقوية
 التطويريـة  السياسات إتباع عند بالمدينة، السكنية العتيقة لألحياء والمعماري العمراني النسيج تشكيل ومبادئ بقواعد االهتمام .6

 .واالقتصادية االجتماعية بخصائصه السكاني هيكلها وتواصل األحياء استمراريتها تفقد ال حتى والتنموية،
 االجتماعية والمبادئ بالقيم وربطها وتوثيقها العتيقة، السكنية لألحياء والعمراني المعماري التشكيل لقيم متكاملة دراسات إعداد .7

  .وتأصيلها عليها الحفاظ بهدف التطوير، عمليات في البدء قبل تلك األحياء مجتمع لدى المرسخة
 تدارك إلى العمودية يقودناالجماعية  السكنية األحياء من كل في السكان بين الجيرة عالقات طبيعة فهم إنوفي األخير  :الخاتمة
 خصوصـية المجتمـع   فـي  تفكيـر  دون وتعمير إسكان من للبالد الشاملة الخطط إنجاز وتطبيق جراء من تحدث التي األخطاء

  .الجزائري
في المدن الجزائرية كما أن أيضا فهم طبيعة االجتماعية وخصوصية المنطقة التي تنجز فيها مشاريع السكنات االجتماعية 

وأبسـط   تتنافى والتي ال تستوعب متطلبات  المجتمع المحلي  والتي يجعلها  في هيكلة المدينة دخيلة تصاميم إلى وسياسة  اللجوء
 فقد حتمية وكنتيجة مدننا، لجل العمرانية أطراف النسج في الجماعية السكنية األحياء إثرها على فانتشرت المحلية، الخصوصيات

 والمستعمل، التصاميم المفروضة هذه بين رمزية لمواجهات مسرحا الخصوص وجه على عموما والسكني الحضري المجال أصبح
ومتطلبات  تكيفها وعدم األخيرة رفض على كدليل للمسكن والخارجي المجال الداخلي بين تتراوح التي التحويرات خالل من تجلت

فنجد هنالك تضارب وعدم قبول قاطني السكنات العمودية لهذا الشكل الحضري  جالالم صورة وتدني تدهور إلى أدى سكانها،مما
شكل العمارة داخليا وخارجيا ألنهم يجدون في تلك التجسـيد  ت عديدة من المستفدين في تغيير من تصميم العمارات فنجد محاوال

 يتطلب جيدة جيرة عالقات تحقيق هيكلتها ولهذا إن العمراني منافي لقيم وعادات تلك المجتمع مما يؤثر على جمالية العمارة وعلى
ومسـتوياتهم   معيشـتهم  أنمـاط  مع وثيق ارتباط هناك يكون حتى السكان لذهنيات وتصورات السكنية المشاريع مالئمة ضرورة

   ..والثقافية االجتماعية

 :قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة

  .1984دار المعارف ،اإلسكندرية مصر،الحضري،،علم االجتماع السيد عبد العاطي السيد1/
  .2005،اإلسكندرية مصر الجامعية، المعرفة دار2 ،جالحضري االجتماع علم:غيث عاطف محمد/2
  .،2007الجزائر، - مليلة عين والنشر والتوزيع، للطباعة الهدى دار ،"واإلسكان السكن " العمران في دراسة :الحميد دليمي عبد /3
  ). http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=946&SecID=17 :االنترنيت(/4
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  االجتماعي الحراك في وأثره العمران في البيئي التحكم
  

  أمحمد ربيع
  )الجزائر (  جامعة ورقلة

  
  ملخص 

، وتغير صورة التجمع الصحراوي التقليـدي  ،في ضوء تأثر عمران المدن التقليدية الصحراوية بمتغيرات العصر الحديث
وما  ،للسكانوعالقته بالحراك االجتماعي  ،ان المدن الصحراويةيتناول مدى تأثير المحتوى البيئي على عمر المداخلةموضوع كان 

وذلك مـن خـالل تقيـيم     ،الخروج بأسس ومعايير للتحكم البيئي في عمران تلك المدن إمكانيةومدى من ممارسات،  يترتب عنه
بأسس تخطيطية للعمران  الخروج و ،ومدي درجة تفاعله مع البيئة المحيطة ،ىالعمران القائم بالتجمعات التقليدية القائمة بالصحار

 .في انتسابها  وأصيلةمميزة بطابعها وعتيقة في نسقها بما يجعل المدن الصحراوية الصحراوي المتوائم مع البيئة 

 -الحـراك االجتمـاعي   ـ   التخطيط البيئي المستدام –معايير للتحكم البيئي   –المدن الصحراوية  –البيئة :  الكلمات المفتاحية
   .ـ التقليد  الحداثة
  مقدمة

 الشـكل  حيـث  من ، مدن صحراوية أم مدن في الصحراء؟  :في مداخلتي هذه أن أتناول اإلسهام في محور ارتأيتلقد 
بين المدن مطردة العالقة جعل ما يب الصحراوية المدن عمران في البيئي التحكم بمعايير يتعلق فيما الخصوص وعلى ،والمضمون
عمـران المجتمعـات   ، فقـد تـأثر   حراك االجتماعي في مختلف مجاالته الطبيعية والثقافية واالقتصادية يدفع بالما و ، وعمرانها

ـ  إلى أدىمما ،  الصحراوية في القرن الحادي والعشرين باالتجاهات الغربية الحديثة في التخطيط العمراني ورة المدينـة  تغير ص
د قيام الثورة الصناعية وسائل وتقنيات حديثة في عمليات البناء ووسائل كما ظهرت بعفي شكلها وممارساتها،  الصحراوية التقليدية

حديثـة  عمرانية  وشكلت تجمعات ،التقنيات الموروثة في عمران المناطق الصحراوية التقليدية إهمال إلىالمواصالت والتي أدت 
   .حراويةعمران المناطق الصحساب يدة على وطبيعة صناعية جد ،غير مستدامة ذات نظام اقتصادي

وأساسـاً لصـياغة    ،التجمعات الصـحراوية تمر به  الذي التحولحد مداخل التعامل مع أيعد مدخل التخطيط البيئي  لذلك
   . على هويتها وانتمائها ظها المستقبلية للحفااستراتيجيات
تماعية واالقتصادية تخطيط وتعمير المناطق الصحراوية تعتبر ضرورة حتمية تفرضها الظروف الجغرافية واالجسياسة ن إ

  . والعمرانية 
عات عمرانية جديـدة فـي   مجاتجهت معظم الدول العربية إلى تعمير المناطق الصحراوية من خالل سياسة إنشاء ت ذلكول

والهيكل العمراني واالقتصادي للمدن الصحراوية، وذلك ، ل كيفي وكمي في الخريطة السكانيةشكل أحياء وقرى بهدف إحداث تحو
وما  ،عن حلول إلشكالية  المدن الكبرى د من االمتداد العمراني على الواحات الزراعية المنتجة، باإلضافة إلى البحثبغرض الح

  .تعانيه من هجرة الريف والبوادي وما يترتب عنها من ضغوطات على مستوى المرافق والخدمات
ة من خالل الدراسات التحليلية لمورفولوجيـة  لذا كان من الضروري دراسة شكل العمران بالتجمعات الصحراوية التقليدي

 )نموذجا( القديمة ورقلةوتحديد الدروس المستفادة من العمران القائم كعمران مدينة  ،العمرانوتوجيه  ،شبكة الحركةأعني و ،المدينة
 استخلصتئتهم المحيطة وحيث تعلمت هذه المجتمعات عبر القرون كيفية التعامل مع بي ،صالحية مكونات العمران التقليدي إلثبات

لتجمعات التقليديـة بأسـس   بابما كان الخروج من تحليل و تقييم هذا العمران  األهميةوكان من  ،وغيرها اإلسكانالحلول لمشاكل 
  :ما يلي أهمها الجزائريةومعايير لكيفية التحكم البيئي في التخطيط المستقبلي للتجمعات الصحراوية 
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المدن أو المستقرات التي تقع في المناطق الصـحراوية بأنماطهـا وأنسـاقها    : الصحراويةالطبيعة المميزة للتجمعات 
المتبعة  التحولفي عمليات  المختلفة تتميز بطبيعة وشخصية خاصة تنفرد بها عن الموروث التخطيطي المستخدم حالياً

ارتباطـاً وثيقـاً بمـدى فهـم      تبطولذلك فان تخطيط التجمعات العمرانية بالمناطق الصحراوية مر. العاصمة مثالفي 
العديد من المالمح  ضفيهذه العالقة ت.ة الصحراوية والبيئة المحيطة بهاوإدراك المخطط لخصوصية العالقة بين المدين

  .و خصوصيةوتعطي لها ميزة  ،على المدينة
  .الصحراويةالتجمعات ومن خالل استنتاج هذه المالمح يمكن الوصول إلى تطوير أسـس ومعايير التخطيط لمثل هذه  

ومفاهيم واهتمامات سـكان   ،أهداف ومفاهيم المهتمين و المخططين العمرانيين التوافق بينويتأكد ذلك أكثر كلما حصل 
على النحـو   األهداف، ويمكن حصر تلك أخرىوالواقع الطبيعي للبيئة الصحراوية من ناحية  ،ناحية التجمعات منتلك 
  )1( :التالي

 وبيئتها المحيطة بها الطبيعيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية     ،صائص العمرانية للتجمعات الصحراويةالعالقة بين الخ
  .منها

 الوصول إلى مالمح محددة للتشكيل العمراني بالتجمعات الصحراوية.  
  الصحراويةدراسة وتحليل العناصر التخطيطية المميزة للطابع العمراني للتجمعات.  
 ن النمو العمراني الغير مخطط بإحداث تنمية عمرانية على أســس علميـة وبيئيـة    حماية التجمعات الصحراوية م

  .سليمة
بما أن البيئة هي الوسط المحيط باإلنسان والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية البشـرية  : البيئة الصحراوية 

  .وكل ما يحيط به من موجوداتمنها وغير البشرية، فالبيئة تعني هنا كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان، 
   .التطبيقيوالمدينة في مجالهما  مستوى القريةسواء أكان ذلك على 

التجمعات العمرانية المقامة على أراضى زراعية أو صحراوية إليواء من   أو الريف تعني تلك فإذا كانت القرية
ية، وقد تغلب الوظيفـة الزراعيـة علـي    يقومون على خدمة تلك األراضي واستغاللها، وتتميز بصغر أحجامها السكان

اقتصادياتها، وقد يأوي إليها من يجمعون بين الرعي والزراعة، وهي تختلف عن المدينة في أن الصناعة والتجارة فيهـا  
تتميز بتجمعات عمرانية سكنية تعتمد نشأتها عادة علـى نشـاط أو    فان المدينة .ال تلعب إال دوراً ثانوياً في حياة سكانها

الخ ، وتتـدرج أحجامهـا بـين    …ولصناعة أو التجارة أو السياحة أر غير الزراعة، فقد يكون النشاط األساسي بها اأكث
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، وتعتبر المدينة همزة الوصل بين القرية والسلطة المركزيـة ، فالعالقـة بـين المدينـة     

ريف بحضارتها وتمدنها فان المهاجرين القرويين يحملون معهم للمدينة وإقليمها الريفي متبادلة فإذا كانت المدينة تغزو ال
  )2(.طريقة حياتهم وعاداتهم و تقاليدهم لفترة طويلة 

  : جىلواليكواالتوافق البيئي و
جعل واجهاتها للداخل بحيث تفتح مداخلها على شـبكة   و لقد أدى التشكيل المتضام للمنازل :ساليب الطبيعيةاستخدام األ

مما خلية دورا هاما في تالحم جدران المنازل بحيث تبدو كأنها سور خارجي يلتف حول تلك المدن العمرانية االد الطرق
ـ ساعدت الشوارع الضـيقة والمغطـاة والفرا  و حماية من األتربة والرمال أيضا ك ناء عن األسوارغستإالإلى أدى  ات غ

اسـتخدام مـواد البنـاء     كمـا أدى ،  ) 3(المدنعلى تلك  والغبار تربةة المزروعة في التقليل من حجم االنيالداخلية واالف

                                                             
  71ص. م2000قسنطينة  ، مجلة العلوم اإلنسانة ، البيئة العمرانية بين التخطيط والواقع ،النذير زريبي  -1

  25ص.م2002، دار النهضة، بيروت مشكالت المجتمع الريفي احمد فؤاد، -  2
  84ص.م  1998االسكندرية  ،الحديث  امعيالج المكتب ، دراسة في علم االجتماع ،المدينة ،حسين عبد الحميد رشوان - 3
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 من عمران المدن التقليدية الصـحراوية  كثير سم في 60المحلية في بناء معظم المباني من الطوب اللبن والطفلة بسمك  
حـات الصـيفية   بالطوب واستخدام الفت تهوع النخيل، وتغطيذمن ج وبناء السقف، إلى تخفيف الحرارة، وتوفير الرطوبة 

التقليل من استخدام التقنيـات الحديثـة    مما أدى إلى، بالواجهات، كل ذلك أدى إلى تلطيف درجة الحرارة داخل المباني 
  .الغير متوافقة مع البيئة

حيـث  ، لقد تميز كل نمط من أنماط المدن التقليدية بالصحاري الجزائرية بالشخصية المميزة له :نمطية المكان والطابع 
بالتلقائيـة  حاتيـة  فتميزت المـدن الو الخاص والطابع المعماري ، شكيل العمراني الواضح والنسيج العمراني المتضامالت

والتـدرج الهرمـي    ،بوضوح الهيكل العمرانـي و .واستخدام القباب والقبوات وغيرها من المفردات المعمارية المميزة
كست عنسانية التي انواالحتياجات اإل يةجتماعاإلق نساأثير األحيث جاء هذا التدرج نتيجة ت، لشبكات الطرق والفراغات 

 أدى كمـا قـرى وادي سـوف،    مبانيفي نجد ذلك ممثال كما ، رتفاعات ات والمباني واألغنسانى للفرااإل سقيامفي ال
ـ إلى ظهور نوع من االنسجام الروحي، واال ، أدىكوحدة واحدةوالتراص بينها التماسك العضوي للمباني  من االحساس ب

 .بقصور ورقلة القديمة أو نقوسة وبالقصور التواتية كما هو الحال ،مان لدى السكانواأل
الوظيفي كما يتضح في التعبير المعماري  وافقالت بوضوحلقد تميز عمران المدن الصحراوية التقليدية  :التوافق الوظيفي

واد البناء سواء من الطوب اللبن ملقائية أيضا في ات تمبتصمي ووت، لحانوالمباني في الجامع والمسكن وا عن الوظائف
الفراغ التجميعي،  القديمة الوظيفة، فنجد المدنالعامة في  الفراغاتيضا عكست ألوانها الطبيعية، وأخشاب باألحمر أو اال

 لـة مظلوتوافر مسـاحات   ،ةزميمة منة المسجد كعالذوفراغ السوق، حيث التحديد الواضح لمدخل الفراغ، وسيطرة مئ
: جتماعيـة مثـل  الا قنسالقد عكس الكثير من الرموز في عمران تلك المدن تأثير اال .للتجمهر والتجمع  بفراغ السوق

شـكال الهندسـية   اال واسـتخدام بعـض  ، دوار العليا بين المساكن كتعبير قوى عن الترابط والتالف بين السكانالتقاء اال
البناء بما  حد وتغير ،المحيطة أيضا واتصال المباني المستمر على الطريق ة من الطبيعةنابعلوان الواستخدام األالبسيطة 

جهات مما ساعد على تشكيل عمراني االل على الوظيل وما تسقطه من نخوع الذيحفظ الجار وال يحجب الهواء، وبين ج
الصـحراوية  قليديـة  وبالتالي فقد تميـزت المـدن الت   )قرى واد ميزاب أنموذجا. (ببساطته وانتمائه الحضاري  متميز

ثير المكـان  أتمن ابع نة، كما تميزت كل منها بطابع محلى متميز ردء منفاجزكأ على مستوى التجمع ككل أو بالوضوح
 .في تشكيل عمران كل منهاواالنتماء والزمان 

مـدن  السـابق لعمـران ال  السرد التحليلي من خالل :أسس التحكم البيئي من خالل تخطيط عمران المدن الصحراوية 
 ديـة  الصـحراوية  يالتقليدية بالصحاري الجزائرية، نجد أن هناك اعتبارات أساسية يجب أن تؤخذ عند تنمية المدن التقل

 -جبليـة (تناسبه مع البيئة المحيطة من الناحية الطبيعية واالجتماعية سواء من حيث المنـاخ أو طبيعـة األرض    :اهمأ
يـتم  والحرارة  وذلك بتعديل المناخ المصغر للتجمع العمراني وفيما بلى  جهادحيث يجب أن يعالج التخطيط اال) -يةواح

  )4:(وهى الخارجية العمراني للظروف  يجالنس لموائمةير التخطيط التي يجب مراعاتها يسس ومعااال أهم تناول
ريخي للمـدن  الشك أن استمرارية وثبات التشكيل العمراني المتضام في القلـب التـا  :  )المتضام( التخطيط المرصوص

العربية والجزائرية على الخصوص لمئات السنين حقق مفهوم التواصل االجتماعي والوظيفي لألجيال المتالحقة، ونـتج  
وضـيق مسـارات    جاورة،المباني المت فوصفتشكيل هوية عمرانية متميزة مستدامة وهو في أبسط صورة تقارب  هعن

الشمس ومن حركة الرياح الساخنة خالل الفراغات،  ونظراً لشـدة   جهات من أشعةاها لحماية الوجالحركة، وكثرة تعر
قسوة البيئة الصحراوية كان للعمران دور كبير في احتواء السكان، عالوة علي توفير الظالل، فمن الناحية االجتماعيـة،  
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وبطبيعة الحال ينـتج   التخطيط المتضام أو المدمج من خالل الفراغات إلي تقارب العالقات االجتماعية بين السكان، أدى
  .عن ذلك تجمعات ذات أحجام صغيرة وأكثر بساطة وأقل تلوثاً وأكثر استدامة

ويمكن أن نتناول مالمح التخطـيط المتضـام فـي تخطـيط المـدن       :مفهوم التخطيط المتضام في البيئة الصحراوية
  :الصحراوية في مستويين

افة العمران للتجمع وإتباع أسلوب االنتشار لتوزيع التجمعات خاص بالتشكيل العمراني بصفة عامة وهو رفع كثهما أحد
  . العمرانية

يختص بالبنية الهيكلية للعمران داخل التجمع، والمقصود به تعدد استعماالت المباني الخدمية، وتكثيف األنشطة  اهمثانيو
ب ما يكون إلي وحدة مترابطة عمرانيـاً  بها، بما يناسب الكثافة السكانية والبنائية للتجمع ، وبذلك يكون حجم التجمع أقر

  واجتماعياً من خالل تجانس السكان في ظل القيم الموروثة من التجمعات الصحراوية التقليد
مجموعة من الجهـود المبذولة عن قصد وبغرض إحداث نوع من  وتتمثل في: الصحراوية  التجمعاتالعمران وحركية 

حراوية بما تشمله هذه الحياة من جوانب متنوعة ومتعددة فـي إطـار مـن    التحول في حياة الجماعات والمجتمعات الص
السياسة العامة للدولة ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الحركية الصحراوية تتمظهر بداية في عمليـة تغييـر عمرانـي    

بدو وتراثهم الثقافي والنظم االجتماعية السائدة فـي مجتمعـاتهم،   مقصود، وتتأثر بظروف السكان وخاصة القرويين و ال
وفي غيرها من بقية قطاعات المجتمع الصحراوي ككل بصفة عامة  وترتبط حركية التجمعات الصـحراوية بعـاملين   

ي التزايد المطرد في مجال اإلسكان و السكان وزيـادة المتطلبـات واالحتياجـات تبعـاً للتطـور الفكـر      : هامين هما 
  ، )5(والحضاري للتجمعات 

هـذه  عرفت فقد  مدينة ورقلة مثال،حظ عملية التحول التاريخية التي عرفتها فنال :التحول التاريخي للمدن الصحراوية
ـ     "تريكول " بها الدكتـور  فالدارسـة التي قـام  المنطقة حضارة تاريخية عريقة ود وفريقه تؤكد ذلـك، كمـا أن النق

هب الذ انت سائـدة آنـذاك إضافـة إلى ، تجاروحي بالتبـادالت التجارية التي كالتي عثر عليها ت المعدنيـة الرومانية
لجـلب الثمــار   انطالقل القـادمة من السـودان ونقطـة ة نقطـة وصول القوافلوالعـاج الذين جعـلـوا من ورق

عائالت ثرية وتجار مفاوضون جعلوا مـن   أن هذه المدينة سكنتها: " اإلدريسي بقوله" يصفها  .والحبـوب والـنسيـج
وهي األماكن التي يجلـب منهـا الـذهب    ) غانا ، وأنغرا ( التجارة أداة لقطع المسافات والتوغل داخل إفريقيا السوداء 

ويضرب في مدينة ورقلة، إضافة إلى هذا التطور االقتصادي هناك نمو ثقافي أدى إلى ظهور علماء في الدين ، رحالـة  
يحكم حياة  -كما تميزت هذه الحقبة لسكان المنطقة بوضع نظام اجتماعي . أبي بكر الورجالني: من امثال  ، ومؤرخين

مستوحى من قداسة الدين وما توارث من عادات وتقاليد كنتيجة لما عرفتـه مـن تحـول علـى المسـتوى       -المجتمع 
كونها نقطة عبـور  اإلضافة إلى موقعها االستراتيجي ب ني هاللاالجتماعي والثقافي من خالل احتكاكها بالقبائل العربية لب

وتحول بين محور الشمال والجنوب ، إن الموقع االستراتيجي لمدينة ورقلة جعلها مستهدفة عبر مراحلها التاريخية فقـد  
 إلى أنه في نهاية القرن الرابع عشر كانت ورقلة بوابة الصـحراء فهـي نقطـة    : (ذكرها ابن خلدون في مقدمته وأشار

  ). عبور بالنسبة للمسافرين المصحوبين بالسلع القادمة من المزاب باتجاه السودان
إن سكان المنطقة في تلك الفترة كانوا من بني ورقلة أو من بني أفران أو مـن بنـي    :سكان المنطقة وحراكهم الثقافي

 فت مدينة ورقلة العريقـة والعتيقـة  مغراوة، أما العائلة الحاكمة كانت من بني غابول من عشيرة بني وقين، وهكذا عر
سـكان   القريب تتمظهر حيـاة  كمدينة صحراوية، عرفت تحوالت جذرية بالنظر إلى ما كانت عليه، فإذا كانت باألمس

ي وبريقش أمثال الشيخ السكوت والفقهاء من الدين ، اذ احذ علماء والعقائدية الدينية بالممارسة ورها اورقلة وما ج منطقة
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ديـنهم ،   النـاس  تعلـيم  ر ال يتسع المقام لحصرهم، اخذوا على عاتقهمان والحاج بلقاسم وغيرهم كثيومسروق وخضر
 الحيـاة  تنشيط مثال دور هام في رمضان لشهر كان حيث،  الدينية الكثير من المناسبات ورسخوا في الوسط االجتماعي

القراء في مراجعـة القـران    تلف المستويات يبدأالشهر الفضيل تنطلق التحضيرات  على مخ هذا اقتراب فبمجرد الثقافية
 مـن  والعشرين التاسع اليوم في والذخائر، المأكوالت مختلف من المئونة تحضير للقيام بصالة التراويح والعائالت في

 المسـاجد  علـى  النـاس  اقبل الشهر ثبت فإذا الهالل رؤية إلى يتطلعون وجماعات أفواجا الناس يخرجشعبان ،  شهر
 ، شهر رمضـان  وتستمر طيلة أيام الذكر حالقات وتقام والمصليات المساجد في تتعدد التي التراويح صالة في للشروع

 الصائمون لها يستعد والعشرون السابع اليوم أما الكريم، القرآن لحضور حفل ختم الجميع يتوجه األخير منه اليوم وفي
 النساء أما الدعوات، فيه تستجاب اليوم هذا ألن وسلم عليه اهللا صلى الرسول خصال وذكر والحلويات األطعمة بتحضير

 القـرآن  بركـات  بها لتعلق المساجد بجانب أو المحاريب في لتوضع والسرائر الرقى أطفالهن أو أزواجهن مع فيبعثن
 االعتقـادات فـي فقـه    مـن  وغيرها والزوجات األزواج عند العقم وتفك للمرضى الشفاء لجلب المالئكة عليها وتصلي

 فـيهم  يعتقـدون  الذين الحضرة ورجال األضرحة زيارة منها الثقافية الممارسة من جو خلقهذا باإلضافة إلى العجائز، 
 مـن  ضـريح  فلكل باإلقليم الشائعة واالجتماعي الثقافي بالجانب تتعلق التي الظواهر من ظاهرة وهي والصالح الوالية

 المتصوفة فيها ويجتمع حوله من الطقوس وإقامة لزيارته الرحال ليهإ تشتد معلوم وقت اإلقليم عبر المنتشرة األضرحة
 إقلـيم  في الثقافية الحياة ارتباط ولعل الذبائح، فيها وتقام البهلوانية واأللعاب والرقص المدائح إلنشاء والدرويش والفقراء

  .المنطقة في مكانة ذات منطقة منها والنشاطات المتنوعة المتعددة جعلت بتلك المناسبات الدينية ورقلة
 الثقـافي  و الـزحم الـزخم   هذا ويتعزز األقطار، مختلف من والسياح السكان جلب على ذلك خالل من وعملت

 الـرقص، " تشـمل  المتنوعة المهرجانات تنطلق على الخصوص أين محرم شهر خالل تمارس التي والتقاليد بالعادات
 تأسـيا  ذلـك  رافة باهروش ، وشائب عشوراء ولعلهم كانوا يفعلـون خ: بأزياء غريبة  مثل  والتنكر البهلوانية األلعاب
 األيام هذه وفي ، عنه اهللا رضي الحسين مقتل عن وسخطهم حزنهم عن تعبيرا عاشوراء أيام من يجعلون الذين بالشيعة
 عـن  يتـوقفن ف النساء أما يزرعون، وال يحرثون فال بساتينهم في العمل عن يتوقفون فالرجال األعمال، تتوقف العشرة
،ويصاب أصحابه بمـرض   البركة منه تنزع األيام هذه في يتم عمل كل أن منهن اعتقادا األواني وصنع والغزل النسيج

 كمـا كـان  ، هذا موروثا عن الفكر الشيعي الفاطمي الذي حكم المنطقة  يومنا إلى قائما زال ما االعتقاد وهذا الرعشة
 باألفراح لياليه فيحيون بقدومه الناس يستبشر األول ربيع شهر دخول فمجرد يركب دور الشريف النبوي بالمولد لالحتفال
 ويغنين يزغردن والنساء البردة وينشدون الرسالة صاحب تمدح التي الدينية المدائح على المساجد في يجتمعون فالرجال

 تالميـذ  ويطوفوا بالمشاعل عبونويل الشموع يحملون الشوارع في ويجولون والبيوت المساجد بين فينتقلون األطفال أما
 ليلة وفي والروح للنفس ارتقاء الناس يراها التي األيام تلك تمر.الهدايا ويجمعون األناشيد ينشدون الكتاتيب على الزاوية
 غايـة  إلى المراسم هذه وتتواصل الحلقات وإعداد للذكر والزوايا المساجد في الحركة فتزداد األفراح ترتفع عشر الثاني
 علـى  عملت المناسبات هذه كل.حياتهم إلى الناس ذلك بعد ويعود وسلم عليه اهللا صلى النبي بالصالة على لتختم رالفج

   .المنطقة في الثقافية الحياة تفعيل
اليوم وتحت تأثير العصرنة والحداثة والعولمة،  فقد تغيرت الحياة االجتماعيـة   أما :وأثره في الممارسات البعد المادي
تمظهرت في العديد من المجاالت بدءا من واجهات المساكن القديمة التي تحولت  و تمامات الناس اقتصادية،وأصبحت اه

إلى محالت ومستودعات تجارية بحكم تأثير البعد المادي، وتغير نمط التفكيـر والحاجـة إلـى اسـتغالل المسـاحات      
إذ تجد العديد مـن   ة ولو على حساب النمط العمراني،لوالواجهات المقابلة للشوارع الرئيسية لكسب مداخيل إضافية للعائ

المساكن في مداخل القصر القديم قد تحولت إلى محالت تجارية وكما هو الحال في اغلب أحياء المدينـة التـي تشـهد    
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إن التركيبة السكانية التي عرفتها ورقلة بحيث أصبحت تجمـع  . وغابت المساحات الخضراء والساحات العمومية.كثافة
التزايد السكاني الذي عرفته خاصة أثناء : اء كل مناطق الوطن باختالف تقاليدهم وقيمهم وذلك نتيجة لعدة عوامل منهاأبن

األزمة األمنية التي مرت بها الجزائر بمعنى أن الظروف االقتصادية واالجتماعية واألمنية أجبرت العائالت التي كانـت  
ا لتوفر عدة مزايا منها العمل والسكن ، هذا التزايد في حد ذاته شجع النشـاط  تسكن المناطق الشمالية باختيار ورقلة نظر

فضال عن وجود الحقول والشركات البترولية، أي القاعدة الصـناعية   .التجاري والخدماتي، ومنه قطاع البناء والتعمير 
ورة التكنولوجية في مجال االتصال الضخمة وما تستقطبه من يد عاملة، وأيضا النمو الديمغرافي السريع بالتزامن مع الث

واإلعالم وثقافة العولمة اثر كل ذلك في مكونات المجتمع مما انعكس على الهوية العمرانية، بمعنى أن المدينة شـهدت  
أمام غياب دور المؤسسات المختصة في المحافظة على النمط . زحزحة للهوية العمرانية المحلية نحو بروز تعدد هويات

وعلى ذلك تعتبر تنمية التجمعات الصحراوية هي  )6.(حلي في ظل غياب ثقافة عمرانية وبيئية لدى المواطنالعمراني الم
العملية الملحة والموجهة إليجاد تحوالت في الهياكل العمرانية واالجتماعية واالقتصادية بحيث تؤدي إلى تكوين مراكـز  

التي تواجه بـرامج تنميـة التجمعـات العمرانيـة بالمنـاطق      والمشكلة الرئيسية  . عمرانية يمكن االنطالق من خاللها
عدم توافر الحد األدنى من خدمات المجتمع، وهيكل عمراني قادرين على اإلبقاء علـى سـكان هـذه     :الصحراوية هي

التجمعات الحاليين من جانب، واجتذاب سكان جدد واستثمارات جديدة من جانب آخر ، بمعنى آخر أن الهدف الرئيسـي  
يجب أن تسعى لتحقيقه عمليات التحول، هو التنمية الشاملة للتجمعات العمرانية بالمنـاطق الصـحراوية بغـرض     الذي

  .)7(الوصول إلى تجمعات عمرانية لها صفة الدوام 
  :الخالصة 
وية المدن الصحراالتجمعات العمرانية في  تناسب عملية تحولجديدة  سبل وطرق إتباعحتمية  من هذه المداخلةيستخلص  

دون  ثقافي سكان المنطقة مع مراعاة موروثهم الالتخطيطية من خالل مقومات  األهدافوتشكيل مجتمعات عمرانية مستدامة تحقق 
الخبرات القديمة المكتسبة من عمران المجتمعات الصحراوية التقليدية مـع   إدماج إلى باإلضافةذلك  ،بالنظام االيكولوجي اإلخالل

  : المعاصرة والمستقبلية لذا يوصي بما يلي المعايير واالحتياجات 
معالجة  آلياتوالتقنيات العلمية الستخدامات الطاقة الطبيعية للتبريد واستخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة لتحديد  األسسدراسة   -

تصـميم وتنسـيق المواقـع    ومعايير  أسسالداخلية وتحقيق  واألفنيةالمناخ المحلي من خالل تصميم شبكات الفراغات المفتوحة 
  .بالتجمعات الصحراوية 

 إشـكاليات وسياسات التصميم العمراني المستدام والتي تتضمن مداخل الضوابط المتعـددة لمعالجـة    أسسالعمل على تطبيق   -
خالل الدراسـة   التجمعات الصحراوية في جميع المجاالت التخطيطية والعادات االجتماعية والتقاليد الثقافية والعلوم السلوكية من

  .والتي يمكن استنباطها في صورة المعالجات التطبيقية في المجتمعات الصحراوية التقليدية  اإلنسانالتحليلية الحتياجات 
حيث تتغير نظم التوافق البيئي  األراضيمراعاة تخطيط وتصميم وظائف التشكيل العمراني فراغياً وزمنياً وأنماط استعماالت   -

  .األراضيواستعماالت  األنشطةتقارب واختالط  إمكانيةلسنة وساعات الليل والنهار ومحاولة باختالف فصول ا
شكل المحيط الخارجي للتجمع الصحراوي ليحاكي تشكيل البيئة الصحراوية مما يساعد على حمايتـه مـن عواصـف     اختيار  -

  .وتراكمهاالرمال 
ب التجمع العمراني بدرجة تلبي االحتياجات وتوفر الخدمات لمعظـم  تصميم نسيج عمراني متضام يحقق تكامل واتحاد وتركي  -

من خالل دراسة عناصر  واألمانبالتجانس االجتماعي  اإلحساسلتوليد  اإلنسانيةسكان التجمع ويسمح بتشكيل فراغات للتفاعالت 
  .االجتماعية والنفسية في تشكيل العمران المستدام  اإلسكان

 نى بالتراث الصحراويفتح تخصصات في الجامعة تع -
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 جال العمراني في ظل التحوالت السوسيوثقافيةمال هوية
 )دراسة ميدانية للمجال العمراني لمدينة االغواط نموذجا (

 

   عويسي خيرة
  حران العربي 
 )الجزائر( جامعة االغواط  

  

  :ملخص البحث - 1
ـ يطابع االيكولـوجي لمدينـة االغـواط    ان المناخ االجتماعي و ال سوسـيوثقافية و   لـى مؤشـرات  ين احتواءهـا  ع ب

نشـيطا تتعـدد مجاالتـه الحضـارية      ديناميكيـا و معطيات انثروبولوجية جد عريقة تؤهله الن يكون مجال اجتمـاعي   تاريخية
بنمـاذج ثقافيـة وعمرانيـة مختلفـة بـاختالف الممارسـات        اجتماعيـة و الثقافية و العمرانية و تقسمه الـى عـدة مجـاالت    

فية او الثقافة القاعدية ، فالمجال العمرانـي للمدينـة يحـوي عـدة بنـى ثقافيـة و شـرائح        االجتماعية  و محددات هويته الثقا
اجتماعية تخلق فيه الدينامية و تحوله من مجال اجتماعي صحراوي الـى نمـوذج عمرانـي بمقـاييس حضـارية و تاريخيـة       

الجتمـاعي ذو االبعـاد الثقافيـة ، و اذا    ، و المتمثل فـي الفعـل ا  ية ، و هذا راجع بطبيعة الحال الى محرك التغيير في العمل
لوجيـة محـددة فـي العمـران الريفـي و      نجده يـنظّم فـي اشـكال و مجـاالت مورفو    دققنا النظر الى المجتمع االغواطي س

سواء مـن ناحيتـه االجتماعيـة او العمرانيـة خصوصـياته التـي تفـرده         ث انه لكل مجال من هذين المجالين، حي الحضري
نجد فـي االول الطـابع الثقـافي البسـيط بعالقـات اجتماعيـة متماسـكة علـى         ث ، حيعالقات اجتماعية تميزه في شبكة  و

القرابة و المصاهرة و التجانس االخالقي و العقلي و العالقات التلقائية ، و في مقابل ذلـك نجـد فـي الثـاني نمـط معيشـي       
المجتمـع الجزائـري بـدافع عـدة عوامـل ، و بالتـالي        مغاير يتماشى وقيم الحداثة و التغير االجتماعي و هذا ما نجده فـي 

يكون المجال العمراني لهذه المدينة في سيرورة اجتماعية و تغير ثقافي و مجتمـع  معقـد التركيبـة ، لكـن قبـل هـذا و ذاك       
هـل معالجـة هـذا الشـكل مـن التغيـرات       : يجب ان ندرك حقيقة هذه التحوالت و لمعرفة ذلك يجب طرح السؤال التـالي  

يحتم علينا البحث في هوية كـل مجـال اجتمـاعي و عمرانـي و نموذجـه الثقـافي مـن اجـل الوصـول الـى            ةالجتماعيا
المحرك الفعلي للتحوالت العمرانية و السوسيوثقافية لمدينة االغـواط ؟ و هـل هـذه التحـوالت فـي المدينـة كانـت وليـدة         

مجتمعيـة و االقليميـة او حتـى العالميـة ؟و اذا اسـتطعنا      ظروف خاصة و محلية اي انها قضية تدخل في نطـاق الثقافيـة ال  
تحديد هوية هذا المجتمـع هـل نسـتطيع تحديـد طبيعـة التنظيمـات السياسـية و االقتصـادية و الثقافيـة و االجتماعيـة و           

 ؟لة له و الفاعلة فيه الحضارية لكل مجال اجتماعي و طبيعة شكله و خصائصه المشكّ

  الهوية–التحوالت السوسيوثقافية  –النموذج الثقافي  –المجال االجتماعي  –العمراني المجال : الكلمات المفتاحية
Résumé  
Le climat social et le caractère écologique de la ville de Laghouat montre de contenir les 
indicateurs et Sosiothagavah historique et Données anthropologiques très anciens qu'il soit 
qualifié pour être un champ sociale multiples champs dynamiquement actifs de la 
civilisation et de la culture Et urbaine et divisé en plusieurs zones de modèle social, culturel 
et architectural en fonction de différentes pratiques sociales et Déterminants basales de 
l'identité culturelle et la culture, dans la zone urbaine de la ville a construit plusieurs strates 
culturelles et sociales créent La transformation dynamique et sociale d'une zone de désert 
pour le modèle urbain des normes de civilisation et historiques Ceci est bien sûr de voir le 
moteur du changement dans le processus, et d'une dimension culturelle de l'action sociale Et 
si vous regardez la communauté A laghouati vérifié que vous trouverez dans les formes 
réglementées et la morphologie des zones spécifiques dans la construction urbaine et rurale 
Où il est pour chacun de ces domaines, à la fois en termes de vie privée sociale ou physique, 
et de l'unicité et de l'excellence dans le réseau des relations sociales, 
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 :الدراسة مفاهيمتحديد  -2
  :االجتماعيالمجال -

يتميـز  هو الحقل الذي تتم فيه عملية التفاعل بين المعنـي و محيطـه االجتمـاعي ، و المجـال االجتمـاعي      
الن المنتوج العمراني هو منتوج للتفاعالت التـي تـتم فـي المجـال االجتمـاعي ثـم يصـبح         عن المجال العمراني 

  .1بعد ذلك نتاجا لها
بالنســبة لبورديــو يشــير إلــى الســوق و المواقــع و العالقــات االجتماعيــة و األشــخاص و و المجــال 

  2.المؤسسات و توزيع السلطة و رأس المال و الهيمنة و الخضوع و الصراعات 
و يطلق بورديو مصطلح المجال على كل حالة صراع بين فاعلين غيـر متسـاويين فـي القـوة علـى رأس المـال       

اجـل  مهما كان نوعه ، و لذلك يطلق على المجتمع باعتباره عالقة قوة بـين الطبقـات التـي بينهـا الصـراع مـن       
لمجـال العـام إلـى مجـاالت فرعيـة      و يقسـم هـذا ا  ،مصطلح المجال االجتماعي العام التميز االقتصادي و الثقافي 

مثل المجال التعليمي و المجال االقتصادي و مجـال اإلنتـاج الثقـافي و مجـال الـدين و المجـال البيروقراطـي و        
و قد شبه المجتمع بالكون ، فكل جماعة لها وضع اجتماعي لـه عالقـة باألوضـاع المجـاورة التـي تشـبه        ،هكذا 

ورديو على المجتمـع مصـطلح الفضـاء االجتمـاعي ، فاألوضـاع النسـبية        المجرات في الفضاء ، و لذلك يطلق ب
  .3داخل الفضاء هي التي تحدد هوية الفاعلين

  :التعريف اإلجرائي للمجال االجتماعي
هو ذلك الحيز االجتماعي الذي يسمح لألفـراد باالحتكـاك الثقـافي و االجتمـاعي مـع بعضـهم الـبعض ،        

و يختلف المجـال االجتمـاعي بـاختالف مكوناتـه ، كـالبني الثقافيـة و       ،جتماعي مولدا بينهم ما يعرف بالتفاعل اال
العمرانية و غيرها من روابط األطراف المتفاعلة في إطار عمليـة الممارسـات االجتماعيـة اليوميـة كونهـا لبنـة       

  .4المجال االجتماعي في  حد ذاتها 
  :الثقافيتعريف النموذج 

يشتمل على التصور الذي اختاره المجتمع من تمثيالت و أفكار و معـايير فـي تفاعلـه مـع هـذا الواقـع ،       
  .6، أو الطريقة التي يتم بها فهم المجتمع و قدرته على الفعل و االنجاز 5و تشمل مستوى القدرة على الخلق 

فـة بـالمفهوم السوسـيولوجي نالحـظ أن     فعندما نقارن مفهوم الثقافـة بـالمنظور االنثروبولـوجي ، و مفهـوم الثقا    
هناك قفزة نوعية ، فلم تعد تنظر للثقافة على أنها مجـرد طائفـة منظمـة مـن االسـتجابات المكتسـبة يتميـز بهـا         
مجتمع معين دون غيره كما قال رالف لينتون بل هي القدرة على التـأثير و الفعـل مـن إنتاجهـا كـذلك ، كمـا أن       

من المعتقدات و القـيم و المعـايير يخضـع لهـا اإلنسـان و تحـدد سـلوكا تـه إزاء         الثقافة ليست عبارة عن بناء 
اآلخرين و ال يمكن أن يتجاوزها ، بل هي قيمـة نهائيـة تتمثـل فـي مجمـل المكونـات العقائديـة و الفكريـة و         

ت التـي  المادية التي يفهم بها الفاعل سواء كـان أفـراد أو  جماعـة عالمـه الطبيعـي و االجتمـاعي و اإلمكانيـا       
يضعها و يسخرها كوسائل من  اجل  التأثير في هـذا العـالم حتـى يحقـق التقـدم و التنميـة أي مـن اجـل مـال          

                                                             
األول حول الهوية و المجاالت  الدكتور محمد المهدي بن عيسى ، األستاذة بوسحلة إيناس ، تجاوز اإلعاقة  الحركية بين آليات الدمج و تشكيل الهوية ، الملتقى  الدولي 1

  6: ، ص 2011االجتماعية في ظل التحوالت السسيوثقافية في المجتمع الجزائري ،جامعة ورقلة ،
 . 301: ، ص 1:،،ص 2009، مصر العربية للنشر و التوزيع ) من المرحلة الكالسيكية إلى ما بعد الحداثة( النظرية  االجتماعية شحاتة صيام ،  22

 . 202: ، ص  1996انور مغيث ، الدار الجماهيرية للطبع و النشر، طرابلس ،: ترجمة  أسباب عملية ،،ببار بورديو  3
    54:القات االجتماعية بالجزائر  ، مرجع سابق ، ص عويسي خيرة ، رمزية الهدية في الع 4

 14محمد السويدي ، علم االجتماع الثقافي  و مصطلحاته ، ص  6
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الزمان و المكان بالعمل و  الفعل كما يرى مالك  بـن نبـي و أالن تـورين كـذلك أالن لكـي نفهـم العالقـة بـين         
لينتـون بـين الفـرد و    .وضـعه ببراعـة ر  الفعل االجتماعي و الثقافي ، سنعتمد فـي ذلـك علـى التمييـز الـذي      

   7المجتمع و الثقافة نظرا لتداخل كبير بينهما
 :التعريف اإلجرائي  للنموذج الثقافي 

مما تبين لنا من التعريف السـابق أن النمـوذج الثقـافي هـو مجمـل التصـورات و التمـثالت و القـيم و         
فهذا النمـوذج يتعلـق إذن بـالمجتمع بكاملـه خـالل فتـرة       األفكار التي ابتكرها مجتمع ما في تفاعالته مع الواقع ، 

  .تاريخية معينة 
مؤشـر علـى أن هـذا النمـوذج بكـل مـا يتضـمنه قـد         و بالتالي إن االنتقال من حقبة تاريخية إلى أخرى 

أما بالنسبة لنا إن النموذج الثقافي هـو مجمـل التمـثالت و القـيم و األفكـار التـي أنتجهـا المجـال          تغير محتواه
أفعـال و تفـاعالت التمثيليـة و التفاعليـة فـي هـذا المجـال فتنسـبغ بـذلك           تأطيرجتماعي و التي تعمل على اال

  هوياتهم أو تتشكل وفق خصوصية هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نفس الوقت هذا المجال 
  تعريف العالقات االجتماعية

ايجابيـة ، حيـث أنهـا تحمـل كـل معـاني السـلوك        العالقة اإلنسانية قد تكون تلـك الـروابط سـلبية أو    
  من مظاهر) .الخ ...تغير .تكامل . منافسة .صراع . سلطة .قوة . التزام . تضامن ( اإلنساني من 

  :التعريف اإلجرائي للعالقات االجتماعية 
هي عبارة عن روابط وثيقة بين أفراد المجتمع ، تتمظهـر فـي السـلوك التفـاعلي ألجـل تحقيـق الصـالح        

  8.العام و الخاص و آلجل الدفع بالمجتمع نحو التغير ، بدءا من تلك الروابط بين األفراد 
  :الثقافةتعريف 

هي طريقة الحياة التي يشترك فيها أعضاء المجتمـع أو الجماعـة ، و هـي تكتسـب مـن خـالل اكتسـاب        
تعلـم الثقافـة مـن خـالل      األعضاء لعضويته المجتمع و من خالل مشاركتهم في طريقة الحيـاة و يمكـن أن يـتم   

  .الخ ... التفاعل مع اآلخرين ، و هي تحتوي على جانبين ، الجانب المادي مثل االختراعات و اإلنتاج 
  9و الجانب المعنوي كاالعتقاد و االتجاهات و القيم و قواعد السلوك ، وهي أمثلة للجوانب المعنوية للثقافة 

من العـرف و التقاليـد و المعتقـدات و القـيم و الممارسـات ، و كـل        و الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتكون
  .10ماهو  لوجود اإلنسان من اختراعات و ابتكارات ، إلى غير ذلك

  

  :التعريف اإلجرائي للثقافة  -
هي تلك ا لمكتسبات الرمزية التي ترسخ في ذات الفرد االجتماعيـة مـن جـراء التنشـئة االجتماعيـة و الثقافيـة ،       

ثقافة تمكن الفرد من إبراز قدراته التفاعلية مـع مشـاركيه فـي الثقافـة أو مـن ذوي الثقافـات األخـرى        حيث أن ال
حيث أن الثقافة تضفي على الفـرد مالمحـه االجتماعيـة ألنهـا تعيـر عـن عاداتـه و        ) من خالل تبادل الثقافات (

طقـوس و كـل مـا يتعلـق بالهويـة      تقاليده و دينه و القانون و المبـدأ و العـرف و األخـالق و الممارسـات و ال    

                                                             
شهادة الدكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل   الدكتور بن عيسى محمد المهدي ، ثقافة المؤسسة  ، دراسة ميدانية للمؤسسة االقتصادية العمومية في الجزائر ، حالة بايب غاز ،  غرداية 7

 . 69: ،ص  2005، 2004في علم االجتماع ، جامع الجزائر ، 
 55:عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العالقات االجتماعية بالجزائر  ، مرجع سابق ، ص  8

.2004 .p 329.M .reading in social sciences Mustafa .a .f. Ibrahim .a . 9 
 . 28: ، ص  2008االنثروبولوجيا الثقافية ، دار المعرفة الجامعية ، االزارطية ،  إبراهيم ،فاروق احمد المصطفى ،محمد عباس  10
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الثقافية للفرد، كما تمنحه النفوذ الشـرعي و السـلطة الرمزيـة داخـل المجـال االجتمـاعي و خارجـه ، أي إنهـا         
  11.تمنحه هويته االجتماعية و الثقافية

 :أسباب اختيار الموضوع  أهمية الدراسة و
  :أسباب ذاتية-أ

درجة الدافعية و الحافز النجاز هذا البحث ، كـوني أحبـذ مثـل هـذه الدراسـات ألننـي اعتبرهـا لـب الحيـاة          -
 االجتماعية و هي جديرة بالدراسة و تتطلب عناية سسيولوجية أكثر دقة و رزانة 

االجتماعيـة   الرغبة في التأكد ميدانيا و علميا مما هو متعارف عليه فـي حياتنـا االجتماعيـة، كـون أن العالقـات     -
 .منها اجتماعيا العمرانية أكثرو  أصبحت تحكمها العالقات المادية

  :أسباب موضوعية-ب
  نقص الدراسات وخصوصا الجامعية و المكتبات من مثل هذا النوع من البحوث  -
اهتمام معظم البـاحثين بالمواضـيع التربويـة و الهيكلـة التنظيميـة ،دون المواضـيع التـي اعتبرهـا حجـر           -

الحديثة ،و لعملية التفاعل اإلنسـاني و االجتمـاعي كونهـا سوسـيولوجيا الحيـاة اليوميـة        للسيسيولوجياالزاوية 
اعتبـاره لـه أسـاس كـل العمليـات االجتماعيـة       و ي التوزيع العمراني ي، كذا االهتمام بعملية التفاعل االجتماع

  كنموذج منهجي للدراسة  موضوع التحوالت االجتماعية و الثقافية و العمرانية لمدينة االغواط متخذة 
  كونه لبنة أساسية للتفاعل و التماسك االجتماعي االجتماعية  لموضوع العالقاتاألهمية العلمية و العملية  -
وكـذا إمكانيـة الوصـول للمبحـوثين      وذلك بتوفر المعطيات الواقعيـة و االمبريقيـة  ،  قابلية الموضوع للدراسة -

  .بدون صعوبة 
التعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات و التأكد مـن صـحة ترابطهـا و تفسـيرها لبعضـها الـبعض مـن         -

  خالل الدراسة الميدانية 
حاولة التوصل إلى إجابة علمية مقنعة تزيل الريبـة و الغمـوض الـذي طرحتـه أثنـاء اإلشـكالية و تخرجنـي        م -

من مرحلة التيه محاولة في ذلك وضع قاعدة و خلفية نظرية صلبة تمكننـي مـن اعتبـار هـذه الدراسـة حجـر       
  البداية لدراسات قادمة إن شاء اهللا 

  

  :أهداف الدراسة  -
 :أهداف عملية-ا

 التدريب و محاولة التعود على إجراء البحوث االجتماعية وفقا للخطوات العلمية -
 اإلجابة على إشكالية الدراسة و تساؤالتها وصوال إلى نتائج علمية -
 الخروج بتوصيات و مقترحات يستفاد منها في الدراسات القادمة -
 فتح المجال للتعمق و البحث أكثر في الموضوع-
مـن مجـرد   و المتمثلـة فـي تحـول مدينـة االغـواط      موجزة لهذه الظـاهرة االجتماعيـة  عرض و لو بصورة -

ـ  و  و مختلـف جوانبهـا   ة يكتسـيها التحضـر فـي ثقافتهـا الماديـة و الالماديـة       عمران وسط صحراء الى مدين
   .ممارساتها االجتماعية  

                                                             
شهادة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع ، جامعة ) دراسة حالة المجال العمراني لوالية االغواط ( عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العالقات االجتماعية بالجزائر  11

 55:، ص  2012ورقلة 
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  :الجانب التقني و المنهجي للدراسة   -3
  :المنهج المستخدم -أ 
 :الوصفيالمنهج  -

ويعبـر عنهـا   , ويهـتم  بوصـفها وصـفا دقيقـا     ,حيث يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة الموجودة في الواقـع  
تعبيرا كيفيا عن طريق بيان مقدار هـذه الظـاهرة او حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا مـع غيرهـا مـن الظـواهر          

  االخرى 
  12.الى النتائج والتعميماتحيث أن الشعور بالمشكلة اول خطوات المنهج الوصفي وصوال 

و عليـه فقـد حاولـت    ،و طبيعـة الموضـوع المـدروس     المنهج الوصفي هو المنهج المالئـم حيث انني وجدت أن 
لواليـة االغـواط عـن     لتحـول االجتمـاعي و العمرانـي    قدر المستطاع اتباع خطوات منظمة وصـف ظـاهرة   

ـ    ي دراسـتي االسـتطالعية  النهـا تمكننـي مـن      طريق جمع البيانات وذلك من خالل اجراء شـبكة المالحظـة ف
الوصول الى امور هامة جدا من خاللها اسـتطيع ان اصـنف لمجـاالت االجتماعيـة و المتواجـدة ضـمن المجـال        

كمـا اننـي اعتمـدت    ،تفـاعلي  المجـال  للالعمراني محل الدراسة و هذا كله من خالل مؤشرات النمـوذج الثقـافي   
ا قمت بجمـع المعطيـات النظريـة والبيانـات الميدانيـة ثـم رتبتهـا حسـب         وفيه, مرحلة التصنيف او التشخيص 

بتحليـل مؤشـرات النمـوذج الثقـافي      التحـول   وحسب ابعـاد ظـاهرة  , االجتماعي العمراني المجالخصائص كل 
اي اعتمدت الطريقة الوصفية التشخيصية لكـل مجـال اجتمـاعي علـى حـدا ، ودراسـة خصـائص ومميـزات         ,
 نموذج ثقافي ال
 : سة الحالةدرا -

حيث تزود دراسة الحالة الباحث بالبيانات الكمية والكيفيـة عـن عوامـل عديـدة تتعلـق بفـرد او مؤسسـة        
ممـا يمكـن   ,يرهـا  وغ حيث تتضمن هذه البيانات الجوانب الشخصـية والبيئيـة والنفسـية   ,او عدد قليل من االفراد 

دراسـة الحالـة العنايـة بالتفصـيل والتخطـيط      وتتطلـب  ,صف تفصيلي للحالة موضوع البحث والباحث من اجراء 
الحالـة الـى    و ال تهـدف دراسـة  مختلفـة   وقد يشترك في دراسة الحالة فريق من تخصصـات ,والتنفيذ عناية تامة 

  .13و من ثمة فهم الحاالت المماثلة  نتائجها في فهم الواقع بالتفصيل و انما تفيد فيالوصول الى تعميمات 
تركـز علـى الموقـف الكلـي ، او مجمـوع العوامـل التـي         طريقة في البحـث دراسة الحالة هي و منه ف

تساعد على وجود موقف معين ، اضافة الى دراسة الفعل االجتمـاعي الفـردي داخـل الموقـف الـذي يقـع فيـه ،        
مع تحليل المواقف و مقارنتها مما يؤدي الى امكانيـة صـياغة الفرضـيات ، لـذا فهـو دراسـة متعمقـة لنمـوذج         

  اكثر من اجل الوصول الى تعميمات تخص جمع النماذج المماثلة او المشابهة واحد او 
دراسـة مقسـم الـى    يتناسب و طبيعـة الموضـوع ، الن موضـوع ال    ألنهفقد اخترت منهج دراسة الحالة  

و كل مجال اجتماعي يتميز بنموذج ثقـافي معـين ، لـذا وجـب علـي ان ادرس كـل نمـوذج         مجاالت اجتماعية 
مميزاته الثقافية و االجتماعية و التاريخية علـى حـدى ، الن النمـاذج الثقافيـة تختلـف بـاختالف        بخصوصياته و

  .المجاالت االجتماعية محل الدراسة
يمكننـي مـن معرفـة المواقـف المختلفـة و طبيعـة        آلنـه كما انه يغطي كل  محاور البحـث ، و ذلـك   

  . العالقات االجتماعية في كل مجال اجتماعي و نموذج ثقافي
                                                             

 91:ص . 2001سامية محمد جابر ، منهجية البحث في العلوم االجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، االزارطية ، االسكندرية ،  12 -

 64:ص .1995،  1نائل حافظ العولمة ، اساليب البحث العلمي ، االسس النظرية و تطبيقاتها في االدارة ، ط  13 -
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كما يمكنني معرفة حقيقة الحياة الخاصة لكل مجال اجتمـاعي عـن طريـق دراسـة حاجاتـه و نشـاطاته و       
  كل مقوماته االجتماعية و الثقافية 

كما تستهدف هذه الطريقة فحص و تحليـل الحيـاة الخاصـة بأيـة وحـدة اجتماعيـة ، شخصـية انسـانية         
، و يقـوم فيهـا الباحـث بمحاولـة      بأكملـه ة او حتى مجتمـع  كانت او عائلة او منظمة او مؤسسة او ثقافة او جماع

تهـا بالوحـدات االخـرى المحيطـة     تحديد العوامل المسؤولة عن االنساق السلوكية المعقـدة لهـذه الوحـدة و عالق   
  14.و عموما يتميز هذه االسلوب بالتفاصيل البيانية الواسعة عن الوحدة االجتماعية المراد  دراستها  .بها

و عليه فقد حاولت ان اطبقها منهجيا للحصول على نتـائج علميـة و معرفـة الحيـاة االجتماعيـة و الثقافيـة       
، و تحديـد العوامـل المـؤثرة فـي التفاعـل االجتمـاعي        لعمراني الحضري للمدينـة المدروسـة  بالمجال االخاصة 

 مالحظـة التغيـرات التـي قـد     ، لـذا فقـد وجـب دراسـة و    ضمن الممارسات االجتماعية داخل المجال التفاعلي 
 :المؤشرات الميدانية التالية   الممارسات االجتماعية و علىطرأت 

) الـخ  ... عالقات قرابـة ، عالقـات جيـرة ، عالقـات عمـل      (  في مدينة االغواط طبيعة العالقات االجتماعية -
 .بمراعاة عامل الزمن ، اي عمر تلك العالقة االجتماعية 

 )رعوي –صناعي –زراعي –تجاري –خدماتي ( في المنطقة طبيعة النشاط السائد  -
فـالت  /عمـارات  /-الـنمط العمرانـي   –المسـاحة   –الموقـع  –مقاطعـة اداريـة   ( طبيعة المجال العمرانـي   -

 )االخ ... خيم /بنايات شعبية /
 .مدى تواجد المؤسسات الحكومية و االدارية و التعليمية بالمنطقة  -
  .التي تميز المنطقة المدروسة اذ وجدت مدى تواجد المصنوعات اليدوية  -

 .امتالك وسائل االعالم و االتصال في المنازل و درجة تطورها  -
 .الى مالحظة انماط اللباس للمتفاعلين داخل كل مجال تفاعلي  باإلضافة -
العادات و التقاليد  و القيم و االعراف و المبـادئ التـي تحكـم الممارسـات االجتماعيـة و مـدى قوتهـا فـي          -

 .و هذا ما يمثل الثقافة الالمادية للمجال .مجال اجتماعي اللتحكم في سلوك المتفاعلين داخل ا
 .معرفة الخصائص الديموغرافية و الكثافة السكانية و حركة السكان   -
كاسـتعمال اللهجـة المحليـة الخالصـة     ( الى جانب اللغة و السميولوجيا و طبيعة اللهجـة المسـتخدمة    باإلضافة -

ل لهجة ذات انتشار واسع او استعمال اللغة الفرنسية مـن طـرف المتفـاعلين و هـذا مـا اسـتطعت       او استعما
 .الوصول اليه عن طريق االحتكاك باهل المنطقة و كذلك من خالل شبكة المالحظة 

 .جتماعي المجال اللالتعرف على البيئة االجتماعية و الثقافية  -
 .هذا عن طريق مالحظة الممارسات الى قوة او ضعف التمظهر الديني و  باإلضافة

و من خالل هذه الخطوات استطعت ان استخدم تقنيات اخرى كالمالحظـة  بالمشـاركة فـي عـين المكـان و كـذا       
  .المقابلة 

  

 

                                                             
 . 109: ، ص  2009تماع المعاصر ووصايا التنمية ، دار الجامعة الجديدة ، االزارطية ، محمد نبيل جامع ، علم االج 14
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 : ادوات جمع البيانات -ب
بحث في التحقيق الميداني ، سـواء التحقيـق الكمـي او الكيفـي فانـه يـدور حـول         أليان نقطة االنطالق 

ماذا ؟ لماذا ، اي ما الظاهرة ؟ و لماذا هذه الظـاهرة تتغيـر حسـب الظـروف و حسـب الوقـت       : اسئلة من نوع 
  .15و المكان ، و لماذا التغير يتم بهذه الصفة ، و ليست بصفة اخرى مغايرة  

دة العلمية في الميدان مجال الدراسة عن طريـق ادوات عديـدة و متنوعـة و كـذا مـن عينـة       و تتم عملية جمع الما
  :و عليه فقد استخدمتالبحث التي يجب ان يتوفر فيها الشرط المنهجي على ان تكون ممثلة لمجتمع الدراسة 

  :المالحظةشبكة  -
عالقتهـا ببعضـها   حيث ان المالحظة المنهجية تؤدي الـى الكشـف عـن دقـائق و عناصـر الظـواهر و       

البعض ، و عالقتها بعناصر ظواهر اخـرى ، كمـا تعنـي كـذلك االنتبـاه المـدقق الـذي يسـتخدمه الباحـث او          
 .المالحظ  في رؤيته و تبصره و متابعته للظواهر و المالبسات التي تقع امام عينه 

اذن هي مشاهدة ارادية لجمع معلومات علمية مضبوطة باطـار مرجعـي نظـري لموضـوع البحـث ، و تخضـع       
  . المالحظة الى تقنين و رموز محاورها 

 

  :المكانالمالحظة في عين -1
) الـخ  ... قريـة ، جمعيـة   ( هي تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل عادة فـي مشـاهدة مجموعـة مـا     

  .السلوكياتدف اخذ معلومات كيفية من اجل فهم المواقف و بصفة مباشرة وذلك به
كما ان المالحظة بالمشاركة هي مصدر ظهور االشكال االخـرى للمالحظـات فـي عـين المكـان ، انهـا تتطلـب        

فـي الوضـع ، حيـث يعتبـر      شـيء االندماج في مجال حياة االشخاص محل الدراسة مع مراعاة عـدم تغييـر اي   
من مارس المالحظة بالمشاركة مـن خـالل عيشـهم فـي وسـط المجموعـات البشـرية         االنثروبولوجيون هم اول

بغية دراستها عن قرب ، اما علماء االجتماع فانهم يستعملون هـذه الوسـيلة للتقصـي اثنـاء دراسـاتهم للمسـارات        
  16الفردية ضمن اوضاع معينة

مكننـي  عـدة امـور ال ي  )  واليـة االغـواط  ( الحظت ان في المجال العمراني المـدروس و المتمثـل فـي    
لـة او  المشاهدة المرئية  دون التمـاس المصـداقية فـي تقنيـات اخـرى مـثال كالمقاب      الوصول اليها اال عن طريق 

،او كطريقـة اللبـاس مـثال او الفـن العمرانـي      ساسة نوعا ما كالتمظهر الـديني  ح االستمارة و خصوصا في امور
خالل المالحظة ان اميز بـين نـوع التعلـيم السـائد فـي المنطقـة و       حيث استطيع من ، او طبيعة المجال العمراني 

معرفة طبيعته ، هل هو تعليم قراني ام انه تعليم اكاديمي ، حيث اسـتطيع ان االحظهـا مـن تلقـاء نفسـي و ذلـك       
فبالمالحظة اصل الى االمور الظاهريـة التـي ال يمكننـي الوصـول اليهـا عـن طريـق        .عند تجوالي في المنطقة 

  .مجال اجتماعي الفي طريقة اللهجة في  الة ، اضافة الى امور تتعلق باللغة و السميولوجيالمقاب
ت االجتماعيـة بـاختالف البنـى او النمـاذج     فوالية االغواط عبارة عن مجـال عمرانـي تختلـف فيـه المجـاال      -

 الثقافية 

                                                             
 82:ص . ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر )طرق اعداد البحث ( عمار بوحوش ، محمد محمود الدينات ، مناهج البحث العلمي  15
، ص  2006،  2004بوزيد صحراوي و اخرون ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، : ، ترجمة ) تدريبات عملية ( موريس انجرس ، منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية  16

   185، 184: ،ص 
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وبعد االطالع  على المناخ االجتماعي تبـين لـي وبوضـوح ان المدينـة تحتـوي علـى مـؤهالت سسـيوثقافية و         
كبنايات من عهد المعمر الفرنسي ومنـذ اذ كانـت الجزائـر واليـة عثمانيـة ، لمـا تحتويـه        تاريخية  جد عريقة، 

  .اثرية جد ثمينة المنطقة من بنايات تركية ومعا لم
اط انها جماعة عموميـة تتمتـع بالشخصـي المعنويـة واالسـتقالل المـال، وذلـك        حيث تعرف والية االغو

 مـن التقسـيم  الواليـة، اشـتقت واليـة االغـواط     بوالمتعلـق   07/04/1990المـؤرخ فـي    90/90لقانون  طبقا
ـ  كلـم، ويبلـغ    25052ن حيث  تبلـغ مسـاحتها    1974لسنة   االداري نسـمة اي مـا    466.882كانها عـدد س
السهوب، ويرجع اصل سكانها الـى البربـر حيـث قـال ابـن خلـدون        تلقب بعاصمة. كلم مربع/ ساكنا 13يقارب 
فهـم مـن نـواحي الصـحراء ، مـا بـين الـزاب و        ... و هم فخذ من مغراوة )هكذا بالقاف ( وما لقواط : ( ... 

  ...)جبل راشد ، و لهم هناك مشهور لهم فيهمن فريق من اعقابهم 
 مكتظـة عضمها عمارات وفالت فخمة هـذا وجههـا الظـاهري و بنايـات شـعبية      ية مللوال فالنمط العمراني

و  بأنواعهـا القديم عـالوة عـن طرقهـا الكبيـرة  زحمـة السـيارات والمحـالت التجاريـة          لألغواط هذا بالنسبة
  في كل مكان ، هذا من جهة واختالف نشاطاتها متواجدة هي االخرى العمومية  الساحات

يـة كبيـرة ومـديريات تشـمل     ادرام مصـالح خدماتيـة ، متنوعـة  وهياكـل     ومن جهة اخرى فوالية تض
امعـة تضـم تخصصـات عديـدة و     عموميـة وخاصـة، وج  جميع القطاعات، ومصحات استشفائية ومراكز تعلـيم  
   رفيه وحدائق لتجميع العائالتقاعات للت ،و دور ثقافة ومكتبات ، كما يوجد فيها عدة هيئات حكومية

تقليديـة   أللبسـة ال وجـود  والمظهر العام للناس فهـم يرتـدون ازيـاء عصـرية، اي     امابالنسبة  للتركيبة السكانية  
 وجـد مـن يرتـديها فـي االيـام     يال ها أزياء تقليديـة  للمنطقـة، لـذا    ألن) برنوس و الملحفة والحايكالكالقشبية و(

 .العادية هذا على  حد مشاهدتي الميدانية

 : المقابلة  -
بر وسيلة شفوية او هاتفية او تقنية لجمع البيانات ، يـتم خاللهـا سـؤال فـرد او خبيـر عـن معلومـات        تعت

و هي تقنية مباشـرة تسـتعمل مـن اجـل مسـاءلة االفـراد بكيفيـة        ،عادة في الكتب او المصادر االخرى  ال تتوفر
معلومـات كيفيـة    بأخـذ منعزلة ، و لكن في بعض الحاالت مسـاءلة جماعـات بطريقـة نصـف موجهـة تسـمح       

بهدف التعرف العميق على االشخاص المبحوثين ، كما انها افضل التقنيـات لكـل مـن يريـد استكشـاف الحـوافز       
و اكتشاف االسباب المشـركة لسـلوكاتهم مـن خـالل خصوصـية كـل حالـة ، و نتيجـة لهـذه           لألفرادالعميقة 

كثيـرا او للتعـود علـى االشـخاص المعنيـين      االسباب تستعمل المقابلة عادة اما للتطـرق الـى ميـادين مجهولـة     
بالمشـاركة ، و امـا للتعـرف     اللقاءات مع عدد اكبـر باسـتعمال تقنيـات اخـرى كالمالحظـة     بالبحث قبل اجراء 

قـد اسـتعملت هـذه    ، وعلى العناصر المكونة لموضوع ما و التفكير فيها قبـل التحديـد النهـائي لمشـكلة البحـث     
ع ، بل الى التعرف ايضـا علـى المعـاني التـي يمنحهـا االشـخاص لالوضـاع        الوسيلة ليس فقط الى حصر الوقائ

  17التي يعيشونها
ـ         د حاولت من خالل المقابلة فق اداتهم و التوصـل الـى معلومـات عميقـة تخـص المبحـوثين و تتعلـق بع

  تقاليدهم و معتقداتهم 

                                                             
 . 197: موريس انجرس ، مرجع سابق ذكره ، ص  1717





342015  
 

319 

هـا فقـد بـدى لـي ان اسـتخدم      و في اطار الحديث عن استخدام التقنيات المناسبة لموضوع البحـث و تحديـد نوع  
  ال يمكنني ان اتقيد باسئلة محددة لكل محور في المقابلة  ألنهالمقابلة غير المقننة مناسبة و طبيعة البحث ، 

كما انها وفرت لي الفرصة للحصول على معلومات اضافية تحـدد موضـوع البحـث مـن خـالل حـواري       
المـور الكامنـة فـي الـذات االجتماعيـة للمبحـوثين       فمن خاللها اسـتطيع الوصـول الـى تلـك ا    .مع المبحوثين 

  باعتبارها نسق قيمي يحدد الهوية االجتماعية و الثقافية ، من خالل الغوص اكثر في خصوصيات المبحوث 

   :مجاالت الدراسة  -4 -
من المعروف في البحوث االجتماعية ان تكون الدراسـة محـددة بمجـال زمكـاني معـين ، و هـذا االمـر        
هو بطبيعة الحال ضروري جدا من اجل اعطاء البحث صـبغته العلميـة و العمليـة ، و قـد غلفنـا دراسـتنا هـذه        

  : بالمجاالت التالية 
، و  فـي محيطـه   بتحديـد الدراسـة  يقـوم الباحـث    وهو ذلك المجال الجغرافي و االقليم الذي:  المجال المكاني -

 18جاء اختيار مدينة االغواط نموذجا للدراسة لعدة اسباب 
عـرف طبيعـة العالقـات السـائدة بالمنطقـة ، و اسـلوب الحيـاة        يباعتبار ان الباحث تقيم بوالية االغواط و

 .دة االجتماعية في كل مجاالتها االجتماعية و باختالف نماذجها الثقافية السائ
ان والية االغواط بطابعهـا االيكولـوجي و موقعهـا الجغرافـي الـذي يجمـع بـين الـنمط االيكولـوجي          
السهبي و النمط االيكولوجي الصـحراوي ، اي تتعـدد فيهـا انمـاط عديـدة مـن الحيـاة االجتماعيـة و اسـاليب          

 من مجاالت اجتماعية  19المعيشة 
عمرانيـة الحديثـة و االحيـاء الشـعبية و      ة مجـاالت تم اختيار والية االغواط بالذات النهـا تضـم عـد    -

 .اختالف النماذج الثقافية السائدة كذلك التنوع الواسع في الممارسات  و
 :نبذة تعريفية عن والية االغواط -

والية االغواط هي من إحدى الواليـات الجزائريـة، تقـع فـي شـمال الصـحراء الجزائريـة، تقـع علـى          
يحـدها  . كلـم  400والجنوب، وبين الشرق والغرب، يبعد مقرهـا عـن العاصـمة بــ     مفترق الطرق بين الشمال 

. من الشمال والية تيارت، ومن الشرق والية الجلفة، ومن الغرب واليـة البـيض، ومـن الجنـوب واليـة غردايـة      
تتـوزع علـى منطقتـين،    . 2كلـم  25.052بــ   )1( 2008تتربع على مساحة إجمالية تقدر حسب إحصائيات سـنة  

تتميـز المنطقـة بطابعهـا السـهبي     . منطقة األطلس الصحراوي، ومنطقة الهضاب العليـا والهضـاب الصـحراوية   
تزخر بمساحات هضابية شاسـعة وسـهوب وصـحراء واسـعة، وتتـوفر بهـا ثـروة        . الرعوي والفالحي والجبلي

وتشـتهر بإنتاجهـا   ) كهربـاء وغـاز  (ارد طاقويـة  حيوانية معتبرة ال سيما األغنام، كما تتوفر الواليـة علـى مـو   
للغاز الطبيعي، حيث بها حقول هامة بمنطقة حاسي الرمل، وبها احتيـاطي ضـخم، ممـا أهـل الجزائـر الحـتالل       

كما تتوفر علـى مـوارد طاقويـة، وإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة فـي        . مكانة هامة عالمياً في مجال الطاقة والمناجم
كمـا وجـد بهـا    . حاسي الرمل يحتل مكانة كبيرة عالميـا فـي إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة     مركز بمنطقة تيلغيمت ب

  . مؤخراً احتياطي كبير في آبار من البترول في منطقة حاسي الدالعة

                                                             
 175:، ص ، مرجع سابق  عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العالقات االجتماعية بالجزائر  18
 180السابق ، ص ،نفس المرجع  19

(1) - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d aménagement du territoire , Wilaya de Laghouat. 
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حيز جغرافي له موقعه وخصائصه التاريخية والجغرافيـة وكـذا االجتماعيـة والثقافيـة، معقـد التركيبـة        فاألغواط
عدد السالالت والقبائل والعشائر والعائالت، فـإن الشـواهد واآلثـار بواليـة االغـواط تؤكـد       االجتماعية من حيث ت

على أنها عرفت حضارات بشرية تراكمت على ترابهـا ذكرهـا ابـن خلـدون، وحقبـات ومراحـل تبـرز مـدى         
ـ     . عمقها التاريخي يبدأ من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات الحديثة المدينـة  ول فـإن التعـرف علـى تـاريخ وأص

إلى تحقيقهـا بهـدف ربـط المنـاطق وأصـولها بالحاضـر، والـذي يفيـد فـي          نسعى ، يعد من أهم العمليات التي 
إلـى   كـذلك  وهـذا مـا يـدعونا   . معرفة تغيراتها وتحوالتها وانتقاالتها من جيل إلى جيل ومـن حـال إلـى حـال    

سـباب نشـأتها، والتـي ال زالـت بهـا آثـار       ، وتختلـف أ بالمدينة  على أصول سكان المجاالت العمرانية  التعرف
واضحة على الحياة االجتماعية، ما يـؤثر تـأثيراً كبيـراً علـى الظـاهرة المدروسـة، فمـن المالحـظ أن معظـم          

  العمرانية للمدينة  المجاالت
 : المجال البشري -

حيث يقصد به المجتمـع الـذي تجـري فيـه الدراسـة الميدانيـة و معرفـة خصائصـه و تنوعاتـه حسـب           
تجـري عليـه   يقصد بـه العينـة او مجتمـع البحـث  التـي      و كذلك  االجتماعية المجالوالعمرانية المجاالت 
العناصـر  حيث يعتبر مجتمع البحث في العلوم االنسانية مجموعـة منتهيـة او غيـر منتهيـة مـن       الدراسة ، 

المحددة مسبقا ، و التي ترتكز عليهـا المالحظـات ، و هـو  كـذلك مـن العناصـر لهـا خاصـية او عـدة          
   20.البحث و التقصي   خصاص  المشتركة تميزها  من العناصر االخرى ، و التي يجري عليها

 :طريقة سحب العينة  -
التـي اخترتهـا فضـاءا     الحيـاء الشـعبية  الطابع الحضـري و ا العمرانية للمدينة بين  لقد كانت تلك المجاالت  -

الختار منها وحدات الدراسة  او العينـة ، وهـي مجموعـة حـاالت او االفـراد سـحبتهم بطريقـة المعاينـة         
 .العشوائية البسيطة 

حيث ان هذا النوع من المعاينة تتضمن كون كل حالة في المجتمـع او كـل مجموعـة مـن الحـاالت تمتلـك        -
 . 21ينة نفس الفرصة للظهور في الع

كما يعتبر اجراء اساسي يظهر من جديد في مرحلة ما او اخـرى الـى االصـناف االخـرى مـن المعاينـات        -
 22.االحتمالية ، كما ان مصطلح عشوائية يعني اننا نستعين بالحظ او الصدفة في اختيارنا للعناصر 

رسـاتها  الشـعبية لمعرفـة مما  الحضـرية منهـا و   حيث اننـي توجهـت لهـذه المجـاالت العمرانيـة     
، فاخترت وحدات للدراسة داخل هـذه المجـاالت بطريقـة السـحب العشـوائي ضـمن الطريقـة        االجتماعية 

القصدية للمجال االجتماعي ، لكن لم يكـن سـحبي للعينـة هكـذا مفـاجئ بـل اخضـعته لمقـاييس منهجيـة          
ينتمـي الـى ذلـك المجـال     د اسـتجوابه  او الفرد المـرا  لك كان تكون معظم وحدات العينةاعتمدتها ، و مثال ذ

التفاعلي حقا و ليس مجرد زائر مثال و هذا ما قد سـجلته فـي معظـم الحـاالت ، اي مراعـاة االصـل فـي        
العادات و التقاليد و القيم و االعراف السائدة ، اي الثقافـة بمفهومهـا الواسـع فـي تلـك المنطقـة او المجـال        

  .االجتماعي بصفة عامة 

                                                             
 .  298: ، الجزائر ،ص  2بوزيد صحراوي و اخرون ،  دار القصبة للنشر، ط :، ترجمة ) تدريبات عملية (موريس انجرس ، منهجية البحث في العلوم االنسانية  202020

 . 75: محمد نبيل جامع ، مرجع سابق ذكره ، ص  21
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كـون ان المجتمـع   اما بالنسبة لحجم العينة فقد اخذت من كـل مجـال تفـاعلي عـدة وحـدات للدراسـة ،       
لذا فقد اكتفيت بهـذا العـدد فقـط عنـدما احسسـت ان نفـس االجوبـة تتكـرر مـن طـرف            االصلي واسع جدا 

  المستجوبين في كل مجال 
)  16(للعينـة ، و الـذي بلـغ     و بجمع وحدات البحث من المجاالت المـذكورة خرجـت بالعـدد االجمـالي    

الثقافـة السـائدة فـي عمليـة التطبيـع       تـأثير وحدة دراسة متنوعة بين نساء و رجال و شباب و شيوخ لنعرف مدى 
  التقاسيم  االجتماعية و العمرانية  للمدينة االجتماعي و الثقافي في عملية 

 :  المجال الزماني
ـ    ذي  اسـتغرقته الدراسـة الميدانيـة بـدءا مـن النـزول       و اقصد بالمجال الزماني للدراسة هـو الوقـت ال

للميدان و التقاط مؤشرات البحث في الزيارات االسـتطالعية التـي قـد قمـت بهـا فـي مجـاالت عمرانيـة مـن          
  2015الى بداية جانفي  2014حيث امتدت الدراسة من اواخر نوفمبر  الوالية

  :البياناتالمعلومات و  معالجةكيفية  -5
التحليل الكيفي للبيانات باعتبار ان والية االغـواط عبـارة عـن مجـال عمرانـي تتنـوع فيـه         االعتماد على

  .المجاالت االجتماعية بنماذجها الثقافية 

  :الدراسة  نتائج  -6
ي المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع االغـواطي بصـفة خاصـة، سـوف نجـده ينـتظم       الإذا نظرنا 

ولكـل مجـال مـن    . هي العمران شـبه الحضـري، والعمـران الحضـري     ةمحدد مورفولوجيافي أشكال ومجاالت 
المجاالت نمطه وطابعـه وطـرازه العمرانـي، وبنيتـه االجتماعيـة، فـي شـبكة عالقـات تتميـز بخصوصـيتها           
وطابعها المتميز، وكل مجال إال ويتكون من مجموعـة مـن األنسـاق االجتماعيـة كالنسـق االجتمـاعي والنسـق        

  . االقتصادي والنسق القيمي والنسق القرابي ولكل نسق من هذه األنساق وظيفة منوطة بهالثقافي والنسق 
الـذي يتسـم بعالقـات اجتماعيـة قائمـة علـى       نوعا مـا   بطابعها البسيط ذو الثقافة التقليدية ياء الشعبية فنجد االح 

  .أساس المصاهرة أو الجوار 
الحداثـة، والتغيـر االجتمـاعي الـى ثقافـة حضـرية،       يستدعى الى استدماج قيم اجتماعي نمط  ونجد كذلك 

أو الرمـزي وهـذا مـا يتمثـل فـي الـنمط        و العمران سواء كان هذا االنتقال من حال الى حال في الجانب المادي
 ا الـنمط ظهـر فـي المجتمـع الجزائـري     ، وهـذ المتمثل في عمران االحياء الشعبية بمدينة االغواط  شبه الحضري

المحليـة وتطلعهـا الـى التقـدم وبالتـالي يكـون المجـال         المجتمعـات ا ما يدخل في تقـدم  بدافع عدة عوامل منه
العمراني في سيرورة اجتماعية في تغير اجتماعي وثقافي دينامي، وكذا بفعـل تـدخل الدولـة الحديثـة فـي انشـاء       

مـن  ) القتصـادي فـي نمـط للعمـران، وطبيعـة للنشـاط ا     (المدن الجديدة والمستحدثة وفق مقاييس ومعايير محددة 
الحيـاة بهـدف فـك الخنـاق      ضـروريات تجمعات سـكانية تتـوفر فيهـا كـل      بأنشاءأجل الحد من النزوح الريفي 

والضغوط عن المدن، الى غير ذلـك ويكـون النشـاط االقتصـادي مـزيج بـين النشـاط والفالحـي، والتجـاري          
ـ   اخرونجد كذلك نمط . والخدماتي، واتساع العمران ري المتمثـل فـي المجـال العمرانـي     حديث وهو الـنمط الحض

واالجتماعي الحضري في المدينة والتي تتميـز بالحيـاة المركبـة وببنـاء اجتمـاعي معقـد التركيبـة االجتماعيـة         
التـي   و هذا ما يظهـر بوضـوح فـي بقيـة المنـاطق العمرانيـة        يتميز بالالتجانس ونمو الروح الفردانية والتفرد

علمـاني دنيـوي وتسـود     مـا هـو  ، ويقوم على كـل  وجيتها الخارجية المادية يكتسيها الطابع الحضري في مورفول
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فيه عالقات المنفعة والمصلحة اآلنيـة والرسـمية وإحـالل الـروابط الثانويـة السـطحية محـل الـروابط األوليـة          
تتميـز بهيمنـة المهـن واألعمـال التجاريـة والصـناعية        كمـا . االجتمـاعي األساس التقليدي للتماسـك   ويتالشى

لخدماتية والحرفية فضال عن تمتعه بدرجة عالية مـن تقسـيم العمـل والتخصـص وقيـام الـروابط االجتماعيـة        وا
على أساس غير قرابي بل على أسـاس مـادي، وبثقافـة متحـررة وتحـرر األفـراد والجماعـات مـن الـروابط          

كـل مجتمـع مـن    وبهـذا فـإن ل  . التقليدية، وقد تستمر العالقات القرابيـة حسـب طبيعـة المجتمـع وخصائصـه     
المجتمعات هويته التي تطبعه وتطبـع أفـراده وان كانـت مشـكلة مازالـت تطـرح نفسـها علـى أرض الواقـع،          
ينتجها ويعيد انتاجها من جديد مجتمع من المجتمعات المحلية، بإشـكال وصـيغ مختلفـة وفـي مناسـبات متعـددة،       

غـم الحقيقـة النسـبية التـي تحملهـا وبـدافع       اال أن معالجتها بهذا الشكل قد ال تفضي الـى كثيـر مـن النتـائج ر    
ـ فـإذا بحثنـا فـي هويـة كـل مجتمـع يصـعب علي       . المتصل بين المجتمعات المحلية وبين المجتمعات الخارجية ا ن

اثباتها نظراً لتعقدها وتداخلها، وألنها ليست وليدة ظروف خاصـة محليـة فقـط، وإنمـا هـي مشـكل يـدخل فـي         
ليمي إن لم نقل انـه مشـكل عـالمي، وإذا اسـتطعنا تحديـد هويـة المجتمعـات        نطاق الثقافة المجتمعية، ومشكل إق

المحلية في تمايزها، فإننا نستطيع تحديد طبيعـة التنظيمـات السياسـية بكـل مجتمـع مـن المجتمعـات، وطبيعـة         
  23.تشكلها وخصائصها، والهويات المتشكلة بداخلها والمتسربة إليها والفاعلة فيها

  لقد توضح لي ان مدينة االغواط تحتوي على عدة نماذج ثقافية و هذا حسب استجوابي للمبحوثين و 
فالمجال العمراني الحضري يحمل عدة ثقافـات مختلطـة ، و ذلـك بسـبب نـزوح النمـاذج الثقافيـة مـن         

نـة هـم ليسـوا    المجاالت المتعددة عبر عملية التناقل الثقافي ، فمعظمهم صرح ان نسـبة كبيـرة مـن سـكان المدي    
من المنطقة اصال ، و هذا ما يجعل النموذج الثقافي االصلي للمجـال العمرانـي يتبنـى نمـاذج اخـرى مغـايرة و       
هو السبب الرئيسي في ال تجانسه االجتماعي ، و الناس فـي الغالـب عالقـاتهم عمرانيـة و ليسـت اجتماعيـة ، و       

ـ   ران ، عنـدها عرفـت ان النـاس بالمدينـة ال يحبـون      خاصة عندما حاولت الوصول الى نوعية العالقة بـين الجي
  .االحتكاك ببعضهم البعض و ذلك راجع للتباعد في النماذج الثقافية لديهم ، اال اذا كانت تجمعهم مصالح 

اما بالنسبة للعالقات االجتماعية فهي تبدو لي ومـن خـالل  انهـا عالقـات قصـيرة المـدى بـين النـاس         
الح معينة ، لكن هنـاك عالقـات اجتماعيـة طويلـة المـدى تكـون بـين االهـل و         العاديين ، تتمثل في قضاء مص

االقارب فقط ، لكنها ليست بارزة في جميع االوقات بـل  فـي مناسـبات معينـة ، و تعيـد االختفـاء فـي االيـام         
  .هذا من جهة .العادية من خالل القطيعة التي تحدث بين هؤالء االهل 

و هذا ان دل فانـه يـدل علـى تبنيـه قـيم الحداثـة        جتماعي تميزه الفردانية الى ان هذا المجال اال باإلضافة
  .افية متعددة و متنوعة هذا من جهةاما بالنسبة للمجال العمراني للمنطقة فهو واحد ،و النماذج الثقو الحضر 

  : في المجال االجتماعي : اوال 
ـ   ان الفضاء او الحقل االجتماعي عقـيم الـى حـد مـا فـي انتـاج        واط في العمران الحضري لمدينـة االغ

اليات لتحريك العالقات االجتماعيـة ، باالضـافة الـى اننـي ادركـت ان هـذا المجـال العمرانـي متشـبع بتلـك           
 ســلوكياتالعالقـات االقتصـادية و المنفعيـة بدرجــة كبيـرة ، فهـذا الحيـز االجتمــاعي مرهـون بعالقـات و         

  . براغماتية

                                                             
شهادة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع ، جامعة ) دراسة حالة المجال العمراني لوالية االغواط ( في العالقات االجتماعية بالجزائر  عويسي خيرة ، رمزية الهدية 23

  251، ص   2012ورقلة 
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لبسـيط فـي   الـى ان الفـرد الـذي يحمـل النمـوذج الثقـافي ا       ت توصـل ففي اطار هذه العالقة االجتماعية 
  بينـه و بـين مـن حولـه مـن جيـران       يكتسب قوة اجتماعية تمكنه من التبادل و االعتمادالعمران الشعبي غالبا ما 
يعيش في مجتمع و ليس فـي مجـال عمرانـي ، الن طبيعـة نموذجـه الثقـافي        الشعبية  اي ان الفرد الحامل للثقافة

خاضـع لبنـاء    ألنـه حولته الـى ذات اجتماعيـة و ثقافيـة و تاريخيـة و ليسـت الـى ذات منفعيـة و ماديـة ،         
االجتماعي و النسق القيمي السائد ، و ما افعالـه اال نتاجـا لهـا ، و ممارسـاته مرهونـة بـذلك النمـوذج الثقـافي         

 .لألفرادما ان مجال العمراني الحضري عبارة عن تركيبة عمرانية معقدة تختلف فيها النتماءات الثقافية ك،

   :الثقافيالنموذج  -2
يمنحـه خصوصـية معينـة تجعلـه      ألنـه يعتبر النموذج الثقافي حامل للهوية الشرعية للمجال االجتمـاعي ،  

فـالنموذج الثقـافي للمتفـاعلين ضـمن حيـزهم       يختلف عن غيره مـن المجـاالت االخـرى ، و بعبـارة اخـرى     
ليجسـدونه فـي   االجتماعي يحـدد االوضـاع فيـه ، و تتحـدد هويـة المتفـاعلين فـيجمعهم نمـوذجهم الثقـافي          

، حيث توصلت الى ان في المجال الحضري توجـد عـدة نمـاذج ثقافيـة و هـذا هـو السـبب        ممارساتهم اليومية 
مجسـد فـي    رمـزي   رأسـمال الن الثقافـة هـي   ة و النماذج العمرانيـة  الممارسات االجتماعيالرئيسي في اختالف 

المجـال الحضـري وجـدت ان هنـاك     االمور المشيئة كالطابع العمراني لمدينـة االغـواط  ،اال اننـي وجـدت ف     
عدة متفاعلين يحملون نماذج غير حضرية ، و هـذا يعنـي انـه لـيس بالضـرورة مـن يسـكن الحضـر يحمـل          

التـي الحظتهـا ، و كـذا     ري ، و ذلك من خالل ممارسـاته و اعتقـاده الماديـة و الالماديـة    النموذج الثقافي الحض
  .استنتجتها من خالل حديثي معهم 

  :االجتماعيالعالقات االجتماعية و التواصل  -3
ال تنتج من فراغ ، و انما تنتج من خـالل الممارسـات اليوميـة التـي تكـون مشـبعة        االجتماعيةان العالقة 

  .و في حيز عمراني معين بنسق قيمي و فكري 
من خالل دراستي الميدانية توصلت الـى ان العالقـة االجتماعيـة فـي المجـال الحضـري مـا هـي اال         ف

ج الثقـافي  علـى   ذانـي الحضـري و النمـو   يفرضـها الطـابع العمر  عالقة قوة ، و اعادة انتاج عالقات سـيطرة  
  الفعل االجتماعي 
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 دور جمعية القصر للثقافة واإلصالح في المحافظة على الهوية
  الثقافية للمجتمع الصحراوي 
  –دراسة ميدانية بمدينة ورقلة -

  

 عزيز سامية
  )الجزائر( ورقلة جامعة  

 شنوف زينب  
   )الجزائر(  بسكرة جامعة 
  

  :الملخص
من مختلف واليات الوطن، ومن ثمة توافد كبير للعادات لقد عرفت مدينة ورقلة توافد كبير لألفراد خالل العشرية السوداء 

والقيم الثقافية المختلفة من منطقة ألخرى، مما أحدثت بشكل أو بآخر تغيرات في مختلف المجاالت بالمدينة من الناحية االقتصادية، 
  .فية  بمدينة ورقلة كمدينة صحراويةاالجتماعية  والثقافية للمجتمع الصحراوي، وهو ما ساهم في زعزعت الهوية االجتماعية والثقا

في المقابل نجد العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل من أجل الحفاظ على الروابط االجتماعية والمعالم والرموز الثقافية 
  .للمجتمع  المحلي الورقلي، الذي يعطي شعور باالنتماء لهذه المنطقة

ية وقوف جمعية القصر واالصالح بوالية ورقلة للمحافظة على الهوية ومن خالل هذه الدراسة سنحاول التعرف على كيف
  .االجتماعية والثقافية للمجتمع  الصحراوي الورقلي في ظل التحوالت التي تعرفها المدنية

 الجمعية الثقافية، الهوية الثقافية، المجتمع المحلي، جمعية القصر للثقافة واإلصالح  :الكلمات المفتاحية
  

Résumé: 
 J'avais connu la ville de Ouargla floqué grande pour les personnes pendant la décennie noire 

des différents états du pays, et il y a un grand afflux d'habitudes et de valeurs culturelles différentes 
d'une région à une autre, qui a créé une plus ou moins de changements dans divers quartiers de la ville 
du point de vue économique, social et communauté culturelle du désert, ce qui a contribué à la 
déstabilisé l'identité sociale et culturelle dans la ville du désert de Ouargla. 

En revanche, la plupart des organismes de bienfaisance qui travaillent afin de maintenir des 
liens sociaux et des monuments culturels et des symboles de la communauté Ouargla, qui donne un 
sentiment d'appartenance à cette région. 

Grâce à cette étude, nous allons essayer d'apprendre à association palais de la Culture et de la 
réforme Ouargla pour préserver l'identité sociale et culturelle de la communauté de Désert Ouargla à la 
lumière des changements que vous connaissez civile. 

Mots clés: Association Culturelle, L'identité culturelle, la communauté, Association palais de la 
Culture et de la réforme 

التنظيمات  ىويتقدمون إل فيها األفراد طواعية دون إجبار المجتمع المدني رابطة اجتماعية يدخل يعد :اإلشكالية -أوال
بجد في أنشطتها، ووجود القائمة بطلب االنضمام إلي عضويتها بإدارتهم الحرة التي تجعلهم يلتزمون بمبادئها ويساهمون 

هذه الرابطة االجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيدا من االستقرار والسالم واألمن ويضمن اعلي درجة المساواة علي 
أساس االحترام المتبادل والموازنة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، كما يضمن وضع حدود لتقييد سلطة الدولة 

  . ومنعها من االستبداد
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مهنية وسياسية مؤسسات متنوعة دينية وتعليمية وا الشكل من التنظيم االجتماعي يتكون من مجموعة من وهذ
وثقافية، كالنقابات واالتحادات العمالية والمهنية واألحزاب السياسية والجمعيات األهلية والخيرية والجمعيات الثقافية، 

األفراد يقومون بأنشطة ثقافية متنوعة في إطار من  وهذه األخيرة عبارة عن نسق اجتماعي مكون من مجموعة من
  .التطوع من اجل تحقيق أهداف معينةالتعاون و 
تعتبر الجمعيات الثقافية احد ابرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني، ألنها تشكل فضاء واسع لفهم عمله، و

حيث  المشاركة،شراكهم قصد االندماج ومن خالل إ كما تعمل على زيادة الوعي لدى الجماهير في شتى المجاالت
توظفها في إطار تربوي يستجيب لتطلعاتهم لكن دون االنسالخ أو التخلي تستخدم كل األنشطة الفنية والثقافية لألفراد و

عيشهم عن هويتهم الثقافية التي تعتبر بمثابة الرمز أو القاسم المشترك أو النمط الراسخ الذي يميزهم عن غيرهم، ك
تاريخهم ومصيرهم المشترك، فهي إذن تعبر عن حقيقة وأصالة هؤالء األفراد الشتمالها ك وعقيدتهم ولغتهم والمشتر
نظرا ألهمية هذا الموضوع سنحاول التعرف على مدى مساهمة جمعية ذه الصفات والمقومات الجوهرية، وعلى ه

الل طرح وذلك من خ –دراسة ميدانية –لمحلي القصر للثقافة واإلصالح في المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع ا
  :المتمثل في التساؤل الرئيسي للدراسة

ويندرج  ؟للمجتمع المحلي لمدينة ورقلة الثقافية الهوية اإلصالح في المحافظة علىهل تساهم جمعية القصر للثقافة و
  :تحت هذا التساؤل فرضية عامة تتمثل في

  لمدينة ورقلة للمجتمع المحليالثقافية  ح في المحافظة علي الهويةاإلصالوتساهم جمعية القصر للثقافة   - 
  :فرعيتين فرضيتين العامةية الفرضهذه ويندرج تحت 

 المجتمع المحلي لمدينة ورقلةتاريخ اإلصالح في المحافظة على تساهم جمعية القصر للثقافة و - 1
  . األعياد الدينيةاسبات واالحتفال بالمن، األعياد الوطنيةاالحتفال بالمناسبات و: تفرع عن هذا مؤشرين هماوي
  .لمدينة ورقلة في المحافظة على التراث الثقافي المحليللثقافة واالصالح ساهم جمعية القصر ت - 2
  .المباني األثريةو، األكالت الشعبية، المساكن اللباس التقليدي: وي تحت هذا مجموعة من المؤشراتينطو

  :تحديد المفاهيم -ثانيا 
الجمعية هي جماعة من األفراد انبثقت عنهم رغبة للقيام : ية السوسيولوجيةمن الناحالثقافية معية تعريف الج - 1

التطوع وممارسة دة مجتمعهم في إطار من التعاون وبنشاط معين كان موجودا من قبل أو غير موجود لفائدتهم أو لفائ
  .قافيا وفنيا واجتماعيا ورياضيااألنشطة والعالقات الديناميكية التي تقوم بها الجمعية تربويا وث

أكد هذا التعريف على أن الجمعية عبارة عن وجود أفراد تربطهم عالقات ديناميكية ويقومون بأنشطة في 
حيث يشاركون في بناء  مجاالت معينة بإرادتهم واختيارهم باعتبارهم انساق جزئية داخل نسق كلي الذي هو الجمعية،

  .ائفهمالمجتمع ككل ومن خالل أداء وظ
أن الجمعيات غالبا ما تبحث األوضاع االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، : برافر بقوله )Barver(ويعرفها 

ل نشر الوعي والمعرفة بين والعمل على حل المشكالت االجتماعية القائمة في المجتمع وتدعيم حقوق اإلنسان، من اج
  .الناس

إعادة تنظيم الناس والرقابة على أعمال الحكومة بما يحقق مصالح مع التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية و
  )79، ص2007: أبو النصر(.سكان المجتمع
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نجد أن هذا التعريف اهتم بالجانب االجتماعي واالقتصادي وكيفية مساهمة الجمعية في حل ومواجهة الصعوبات 
بوي الجوانب األخرى، كالجانب التعليمي والترخاصةً االجتماعية، وأكد على ضرورة المشاركة الشعبية، بينما أهمل 

 .والثقافي
هي تلك الجمعيات التي تسعى إلى المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع، كما تقوم بأحياء تراثه والتعريف به 
من خالل المشاركة في المعارض والورشات التي تنظم سواء كان ذلك على المستوى الضيف أي المحلي أو على نطاق 

  )1414، ص1990: جريدة رسمية. (أي المستوى الوطني واسع

هي وحدات اجتماعية متكونة من مجموعة من األفراد انبثقت عنهم رغبة للقيام  :الثقافية التعريف اإلجرائي للجمعية
  .بأنشطة ثقافية لتحقيق هدف مشترك بينهم وذلك في إطار من التعاون دون البحث عن تحقيق ربح

الهوية حين تكون الثقافة المعنية مناسبة في عروق  (:بقوله حفوظيعرفها زكي مجيب م :قافيةمفهوم الهوية الث -3
عن الحياة ليضطلع بها محترفون يطلقون على  ثقافتهم هي حياتهم، ال حين تتسلخالناس مع دمائهم، فحياتهم هي ثقافتهم و

افدة من إلى الناس من الخارج ال منبثقة من أنفسهم اسم المثقفين وال يحدث انسالخ كهذا إال حين تكون الثقافة و
 )650، ص1998: نجيب محمود(.نقوسهم

في مصطلحات يمكن تحسينها أو " ميلاستيوارت " هناك مفهوم تاريخي أكثر مالئمة للهوية الثقافية وضعه
لمستقبل بقدر أنها موضوع ينتمي ل" "bingشانه شان الوجود لهوية الثقافية هي موضوع سيرورة ، فاتطويرها بصعوبة

يعانون ويكابدون التحول  ، ولكنهم مثل كل شيء تاريخيثقافية تنبثق في أماكن لها تاريخفالهويات ال .نتمي للماضيما ي
  .الدائم

يميز فردا أو مجموعة الذي   streo typeو النمط الراسخ أو القاسم المشترك أوالهوية الثقافية هي أيضا الرمز 
فهي تسير وتتطور أما  ،ىوالهوية الثقافية كيان يسير ويتطور وليس معط. شعوب عن غيرهو شعبا من المن األفراد أ

بتجارب أهلها ومعاناتهم وانتصاراتهم وتطلعاتهم وأيضا باحتكاكهم سلبا أو  ،و في اتجاه االنتشاره االنكماش أفي اتجا
وعلى العموم تتحرك الهوية الثقافية في ثالثة  ،تي تدخل معها في تغاير من نوع ماإيجابا مع الهويات الثقافية االخرى ال

  )269، ص2003: الرين( :ر متداخلة ذات مركز واحد كما يليدوائ
 الفرد داخل الجماعة الواحدة .أ

  الجماعة داخل األمة .ب
لية للتعدد ، وأكثر قابير أنها أكثر تجريدا وأوسع نطاقاوالشيء نفسه يقال بالنسبة لألمة الواحدة إزاء األمم االخرى غ .ج

  .او التنوع واالختالف
، هوية الفردية، والهوية الجمعويةال( هناك ثالثة مستويات في الهوية الثقافية لشعب من الشعوب وبالتالي فإن 

، يتغير مدى كل ت ثابتة بل هي في مد وجزر دائمينوالعالقة بين هذه المستويات ليس ،)لقوميةو اأ(والهوية الوطنية 
قا حسب الظروف وأنواع الصراع والالصراع والتضامن والالتضامن التي تحركها المصالح الفردية منهما اتساعا وضي

وبعبارة أخرى ان العالقة بين هذه المستويات الثالثة تتحدد بنوع  ،عوية والمصالح  الوطنية والقوميةوالمصالح الجم
، وان "أنا"ردية هي التي تفرض نفسها كفالهوية الففان كان داخليا ويقع في دائرة الجماعة : بموقعه وطموحاته " اآلخر"

أما ان  .الفردي" األنا""هي التي تحل محل ، و)الخ..، الحزبيةالقبلية، الطائفية(وية الجمعوية كان يقع في دائرة األمة فاله
  ".األنا"ال مجال هي التي تم -القومية–فان الهوية الوطنية ) الدولة والوطن( خارجيا أي يقع خارج األمة " األخر"كان 
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هي تلك الخصائص والمميزات التي تميز جماعة بشرية عن غيرها كالعيش  :التعريف اإلجرائي للهوية الثقافية
   .اللغة، التاريخ والمصير المشترك، )الدين  (  المشترك العقيدة

  : وتهدف إلى 1989برإجتماعية تأسست في أكتو وهي جمعية ثقافية: للثقافة واالصالح جمعية القصرالتعريف ب -3
  . النهوض الشامل بالعمل الثقافي في أطار المبادئ اإلسالمية والثقافية الوطنية األصلية -
  البحث الموضوعي في تاريخ المنطقة والتراث الثقافي   -
  .الحفاظ على الطابع العمراني األصيل -
  .يإحياء وترشيد أعراف وتقاليد المنطقة وبعث النشاط التطوعي والخير -
  .تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية -
  .االهتمام بقضايا التربية والتعليم والتكوين والتوجيه -
  )التويزة(بعث النشاط التطوعي -

وهو أستاذ في جامعة الفرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية متطوعون من ) قصي العمر( أكد: المجتمع المحلي -4
الخ،  ...و البلدة أو المدينة شير إلى أسماء مختلفة كالقرية أو العزبة أو الضيعة أأجل البيئة أن مصطلح مجتمع محلي ي

فالمجتمع المحلي عبارة عن األماكن التي يقيم بها الناس، ويكسبون منها أرزاقهم، ويربون أبناءهم، ويقومون بمعظم 
لى األقل أربعة عناصر أو مكونات أنشطتهم المعيشية، وإن معظم التعاريف السوسيولوجية للمجتمع المحلي يتضمن ع

رئيسية، وهي مجموعة من األشخاص ويمثل العنصر الديموغرافي أو السكاني، ومنطقة جغرافية وتمثل العنصر 
المكاني، وتفاعل اجتماعي ويمثل العنصر السوسيولوجي أو االجتماعي، وروابط مشتركة ويمثل العنصر السيكولوجي 

لقيم والعقائد واألماني واألهداف، وعليه فإن المجتمع المحلي يتكون من أشخاص متفاعلين الثقافي كالعادات والتقاليد وا
اجتماعيا مع بعضهم البعض، وفي منطقة جغرافية محددة، وتجمعهم روابط مشتركة، وهذه المشاركات في األنشطة 

  )2011: نقشبندي(.  التنموية لها أهم صور وأنماط المشاركات المجتمعية
  :جرائيالتعريف اال

الخ، ...مختلفة كالقرية أو العزبة أو الضيعة أو البلدة أو المدينةيشير مصطلح المجتمع المحلي إلى أسماء  
   . وبالتالي فالمجتمع المحلي هو عبارة عن األماكن التي يقيم بها الناس ويكسبون بها أرزاقهم، ويعيشون بها حياتهم

 :المنهجية المتبعة في الدراسة: ثالثا
   :الت الدراسةمجا  )1

تم إجراء الدراسة بجمعية القصر للثقافة واالصالح ببني إبراهيم بوالية ورقلة، الواقعة في الجنوب : المجال المكاني
في التسلسل  30تل الرقم ، وتح2كلم1632323كلم، كما تغطي مسافة  900الشرقي من عاصمة البالد، وتبعد عنها بـ

  .الوالئي
م، على رئيس الجمعية وأعضائها، باالضافة إلى 2014ة الميدانية في مدينة ورقلة سنة تمت الدراس: المجال البشري

  .نسمة 4000عينة من سكان القصر الذي يبلغ حوالي 

 100حيث تم اختيار عينة احتمالية عشوائية بسيطة تم اختيار أفرادها بطريقة عشوائية وتشمل : اختيارها العينة وكيفية
س الجمعية وأعضائها، واخترنا هذا الحجم نظرا إلمكانياتنا وضيق الوقت، باالضافة إلى أن مفردة، باالضافة إلى رئي

  .جميع أفراد المجتمع األصلي معروفين، وبالتالي تكون لديهم فرص متكافئة دون أي تحيز
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أو  بمعنى الطريق، سلوك، وهي مشتقة من الفعل نهج بمعنى طرق أو سلك"ويعرف المنهج في اللغة هو : المنهج )2
طريقـة البحـث   : "، أما اصطالحا فيعرف على أنه)مقال إلكتروني: نعسان("اتبع أو تمرس أو سأل، أو حاول أو اكتشف

: محمـد الحسـن  ("التي يعتمدها الباحث في جمع المعلومات والبيانات المكتبية أو الحقلية وتصنيفها وتحليلها وتنظيرهـا 
  .)11، ص2005

تحديد ظاهرة مدى مساهمة جمعية  الذي من خالله حاولنا الكيفيالمنهج  هوالدراسة والمنهج المناسب لهذه 
  .ة الثقافية المحلية بوالية ورقلةالقصر للثقافة واالصالح في المحافظة على الهوي

  :عتمدنا من خالل دراستنا هذه على مجموعة من أدوات جمع البيانات انطالقا منوقد ا :أدوات جمع البيانات  )3
من أهم األدوات الرئيسية التي تعتبـر مصـدرا أساسـياً للحصـول البيانـات      : "المالحظة على أنها تعرف :المالحظة

والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة، وتعتمد على حواس الباحث وقدرته الفائقة على ترجمة ما الحظه وتلّمسه إلـى  
من صدقها أو عدم صدقها عـن طريـق   عبارات ذات معاني ودالالت، تنبثق منها وضع فروض مبدئية، يمكن التحقق 

، وتستخدم هذه األداة كثيرا مـن األحيـان فـي الدراسـات االسـتطالعية      )189، ص1999: دليو وآخرون("التجريب
  .واالستكشافية

ودون ...والتي من جرائها نحتفظ بالحيادية"ومن خالل دراستنا قمنا بالمالحظة البسيطة في جولتنا االستطالعية، 
  .، كما استعنا بها أثناء توزيعنا الستمارة االستبيان)189، ص1999: دليو وآخرون"(ه المالحظةأن نشارك في هذ

وسيلة "تعتبر من أكثر األدوات استعماالً في جمع البيانات خاصة في البحوث السوسيولوجية فهي  :استمارة االستبيان
وبنفس الطريقة، بهدف استخالص اتجاهات  للدخول في اتصال بالمخبرين بواسطة طرح األسئلة عليهم واحدا واحداً

، وبناءا على )204، ص2006: أنجرس("وسلوكيات مجموعة كبيرة من األفراد، انطالقاً من األجوبة المتحصل عليها
رئيس الجمعية وأعضائها، والبعض من على مطبقة ، أسئلة 10وتحتوي على حوالي استمارة االستبيان ذلك تم اعداد 

  .أفراد سكان القصر

 :نتائج الدراسة: رابعا
I( البيانات العامة :  

 يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس ): 01(جدول رقم ال
 النسبة التكرار الجنس

 40% 40 ذكر
 60% 60 أنثى

 100% 100 لمجموعا
، فيما نجد أن نسبة الذكور 60%نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة االناث هي الغالبة حيث تقدر بحوالي 

، وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع الذي يتميز بكثرة العنصر النسوي الطاغي على العنصر الرجالي، 40%بلغ حوالي ت
باالضافة إلى أن المرأة في مجتمعنا كثيرا ما تكون ماكثة في البيت وهو جعل عينة الدراسة يطغى عليها العنصر 

  . النسوي أكثر
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  العينة حسب السن يتعلق بتوزيع أفراد): 02(جدول رقم ال
 النسبة التكرار السن

]20-30] 36 %36 
]30-40] 33 %33 
]40-50] 31 %31 

 100% 100 المجموع

) 30-20(الفئة ما بين  تنتمي أكبر المتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب السن أن) 02(يتبين من الجدول رقم   
في حين تحتل الفئة ، 33%سنة، وذلك بنسبة ) 40-31(ما بين ، ثم يليها في المرتبة الثانية الفئة %36سنة وذلك بنسبة 

  .%31سنة المرتبة األخيرة وذلك بنسبة ) 50-41(ما بين 
وعموما نالحظ تفاوت في النسب العمرية للسكان، كما يعود هذا إلى طبيعة المجتمع الذي تحتل فيه فئة الشباب   

  .مختلف الفئات العمرية وال تخص فئة دون أخرىالنسبة األكبر، مع العلم أن الجمعية تقدم نشاطاتها ل

II(- تساهم جمعية القصر للثقافة واالصالح في المحافظة على التراث الثقافي التاريخ المحلي لمدينة ورقلة:  

  يتعلق بمساهمة الجمعية في إحياء المناسبات والوطنية والدينية): 03(جدول رقم ال
 النسبة التكرار االحتماالت

 %85 85 نعم
 %15 15 ال

 100% 100 المجموع

في إحياء المناسبات الدينية والوطنية، وهذا بهدف  85%يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن الجمعية تساهم بنسبة 
التعريف بالجمعية وخصائصها ومميزاتها للعامة، وهذا من خالل إبراز الهوية الثقافية واالجتماعية عن طريق الظهور 

، أكالت شعبية تعرف بها هذه المنطقة، حكايات تاريخية لم تحدث إال )ورقلة(ثل المدينة المحلية بلباس تقليدي يم
بالمنطقة وغيرها، ومن بين المناسبات التي تحييها الجمعية تتمثل في ذكرى اندالع الثورة التحريرية، وعيدي االستقالل 

النسبة لألعياد الوطنية، أما بالنسبة لمناسبات الدينية فتقوم بإحياء والنصر، باالضافة إلى اليوم الوطني للشهيد، هذا ب
، وهذا ما تم الوصول إليه من خالل المقابلة )01(أنظر الصورة رقم ( المولد النبوي الشريف، وليلة القدر وعاشوراء

ون أن الجمعية ال تساهم ير 15%االستطالعية األولى التي تمت مع رئيس الجمعية، بينما نجد أن ما نسبته ال تتجاوز 
في إحياء المناسبات ال الوطنية وال الدينية، وقد يعود هذا لعدم مصادفتهم لنشاطات الجمعية التي هي في النهاية مرتبط 
بتواريخ محددة تمثل أيام عطل مدفوعة األجر للعامة، مما قد يفكر البعض في مغادرة المنطقة لزيارة األقارب في 

  .ي إلى عدم مصادفتهم لنشاطات الجمعيةمناطق أخرى، مما يؤد

  يتعلق بمشاركة الشخصيات الدينية والوطنية أثناء قيام الجمعية بإحتفاالتها): 04(جدول رقم ال
 النسبة التكرار االحتماالت

 % 84 84 نعم
 % 16 16 ال

 % 100 100 المجموع





342015  

 

331 

، أما الذين أجابوا بـ % 84ت نسبتهم بـ من خالل هذا الجدول الذي يتبين أن اغلب اإلجابات كانت بنعم وقدر
وهذا يدل على أن الجمعية تهتم بمشاركة هذه الشخصيات في حضور المناسبات التي %  16ال  فبلغت نسبتهم بـ 

وهذا  ،تجعلها محل احترام وتقدير من طرف أفراد المجتمعإجتماعية الشخصيات مكانة  ن لهذه، وقد يفسر ذلك بأتحييها
  .ورقلة مدينةة على الهوية الثقافية المحلية لثير فيهم وإقناعهم، والعمل معهم للمحافظللتأ ما يؤهلها

  
  يتعلق باعتماد الجمعية في عرض المعارض الخاصة بالمناسبات): 05(جدول رقم ال

 النسبة التكرار البدائل
 %13 13 عرض كتب تاريخية ودينية

 %42 42 عرض سير ذاتية لشخصيات وطنية ودينية
 / / رض مخطوطاتع

 %45 45 عرض صور
 %100 100 المجموع

 تبين معطيات هذا الجدول على أن الجمعيـة تعتمـد فـي عرض المعارض الخاصة بالمناسبات الوطنية
أما نسبة % 13الكتب التاريخية والدينية، وقدرت نسبة إجابات المبحوثين فيها بـ : والدينية على ثالث اعتمادات وهي

، وقد يرجع هذا %45، وبالنسبة العتمادها على عرض الصور فنسبتها كانت %42لذاتية فبلغت عرض السير ا
كما أن التي من خاللها يمكن ابراز الهوية الثقافية المحلية للمدينة، للصور قوة مؤثرة وملفتة لالنتباه، االعتماد إلى أن 

د معرفة أكثـر لحياتهم ولألحداث التاريخية التي السير الذاتية للشخصيات الوطنية والدينية البارزة تكسب األفرا
  )02أنظر الصورة رقم ( .عايشوها
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أما بالنسبـة لالحتمـال الرابـع الخـاص بعرض المخطوطـات فكانـت نسبتـه معدومـة، وقد يرجع هذا 
 .إلى عدم توفرها لدى الجمعيـة، وهذا ما أكد عليه رئيسها عند مقابلتنا معه

  

  يتعلق بإقبال الجمهور على عرض المعارض والمهرجانات واالحتفاالت): 06(جدول رقم ال
 المجموع النسبة التكرار البدائل االحتماالت

ض
عار

الم
 

 20 % 6،67 20 كبير
 30 % 10 30 متوسط

يف
ضع

 

 % 5 15 اماكن اقامة االنشطة غير مالئمة
  
50 

 % 10 30 نقص الوعي الثقافي
 %1،67 5 طبيعة االنشطة

ات
جان

هر
الم

 

 79 % 26، 33 79 كبير
 21 % 7 21 متوسط

يف
ضع

 

   / / اماكن اقامة االنشطة غير مالئمة
/  

 
 / / نقص الوعي الثقافي

 / / طبيعة االنشطة

الت
حتفا

اال
 

 40 % 13.33 40 كبير
 50 % 16،67 50 متوسط

يف
ضع

 
 / / اماكن اقامة االنشطة غير مالئمة

  
 % 3، 33 10 الثقافي نقص الوعي 10

 / / طبيعة االنشطة
 300 % 100 300 المجموع

هرجانات من خالل معطيات هذا الجدول الذي يبين درجة إقبال الجمهـور على عرض المعارض والم
، في حين قدرت نسبـة  %67،6ل على المعارض كبير قدرت بـ ن اإلقبا، يتضح أن نسبة الذين أحابوا بأواالحتفاالت

، %67،16إلقبال ضعيف كانت كبيرة وبلغت ، بينما نسبة الذين أجابوا أن ا%10ين يرون بان اإلقبال متوسط ب الذ
 15ويفسر هذا حسب إجابات المبحوثين إلى أن أماكن إقامة األنشطـة غير مالئمة وقدرت هـذه اإلجابات  بنسبـة 

، أما نسبـة الذين يفسرونه %30نسبتهـم بـ  ، بينما فسره آخرون بنقص الوعي الثقافـي لدى األفراد وبلغت%
  %.5بطبيعـة األنشطة  قدرت نسبتهم بـ 

، ونسبـة %33،26إقبال الجمهور على المهرجانات فكانت نسبة الذين أجابوا بان اإلقبال كبير وبالنسبة لدرجة 
، فمعظم م تسجل أي نسبةموضح في الجدول ل ، أما درجة اإلقبال الضعيـف فكما هو%7الذين أجابوا بأنـه متوسـط 

، نظرا لما لهذه األخيرة من صدى كبير خاصة وأنها تعتمد على بال الكبير لمهرجاناتإجابات المبحوثين اتفقت على اإلق
تجلب وتستقطب عدد كبير من جماهير من مختلف تعكس صورة الهوية الثقافية لمدينة ورقلة، لذلك فهي فرق فلكلورية 

  . الفئات
بينما بلغت نسبة الذين اجتابوا % 33،13، فقدرت نسبة الذين يرون أنه كبير بـ هور لالحتفاالتوعن إقبال الجم

وقد يفسر هذا بأن االحتفاالت عادة ما ترتبط بالمناسبات وقد ال تتالءم أوقات هذه المناسبات مع % 67،16بانه متوسط 
  .ظروف األفراد مما يؤدي إلى اإلقبال المتوسط

عي الثقافي بأهمية هذه وفسروا ذلك بنقص الو% 33،3أجابوا بان اإلقبال ضعيف فقدرت بـ أما عن نسبة الذين 
  .المناسبات
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وتهدف الجمعية من خالل هذه العملية التي تقوم بها إلى نشر الثقافة وإبراز الهوية الثقافية للمدينة المحلية، وهذا 
  .من مختلف المدن الوطنية أو من خارج الوطن بأسلوب ترفيهي حتى يسهل استيعابه من الجماهير والسياح سواء

III( تساهم جمعية القصر للثقافة واالصالح في المحافظة على التراث الثقافي التاريخ المحلي لمدينة ورقلة:  
  بأنشطة تساهم في الحفاظ على اللباس التقليدييتعلق ): 07(جدول رقم ال

 النسبة التكرار االحتماالت
 % 93 93 نعم
 % 7 7 ال

 % 100 100 جموعالم
ن الجمعية تقوم بنشاطات خاصــة باللباس نا يتبين أن نسبة الذين أجابوا بامن خالل الجدول الذي بين أيدي

، وهذا ما يدل على أن الجمعية % 21، في حين الذيـن يرون عكـس ذلك قدرت نسبتهـم بـ %79التقليدي بلغـت 
لي، وهذا ما أكده رئيسها خالل مقابلتنا معه، وقد يفسر ذلك بأنها تسعى لديها اهتمام بالحفاظ على اللباس التقليدي المح

إلى توعية األفراد بالتمسك بكـل ما يعبر عن هويتهم وخاصة شباب اليوم الذي أصبح يقلد الغرب ويتأثر بآخر صيحات 
ا من خالل ما تنظمه ن ويظهر هذا جليولهذا فهي تهتم بالحفاظ عليه… الموضة من ألبسة ممزقة من كل جانب وغيرها 

الجمعية من عرس جماعي، معارض خاصة بالصناعة التقليدية، حيث يقوم من خاللها بإعطاء صورة حول الزي 
 التقليدي الذي يعكس الهوية الثقافية للمدينة المحلية، وبالتالي يقوم بغرس ثقافي لها بعقول الجماهير والسياح من كل 

 
  )03أنظر الصورة رقم ( .مكان

 بحمالت تطوعية لترميم المباني واألماكن التراثية قيام الجمعيةب يتعلق): 08(ول رقم جدال
 النسبة التكرار االحتماالت

 % 35 35 نعم
 % 65 65 ال

 % 100 100 المجموع

، حيث كانت اكبر ترميم المباني واألماكن التراثيةهذا الجدول يبين نسب مساهمة الجمعية في حمالت تطوعية ل
، وهذا يعني أن % 35بلغت " نعم " ذين أجابوا بـ ، في حين أن نسبة ال% 65وقدرت بـ " ال " لذين أجابوا بـ نسبة ل

ن هذا الى التكاليف الباهظة للترميم وأ ، وربما يرجع ذلكلتراثيةالجمعية ال تساهم في حمالت تطوعية لترميم المباني ا
معية أثبتت ولكن من خالل المقابلة التي أجريناها مع رئيس الج ،لى دعم مادي كبير من طرف السلطاتاألخير يحتاج ا

عكس إجابات المبحوثين، والذي حسبه فإن الجمعية تعمل على المحافظة على التراث الثقافي المحلي للمدينة من خالل 
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لها طابع  القيام بالمعارض والمهرجانات في منطقة القصر بحد ذاته، وهذا بهدف محاولة جعل من المناظر األثرية
 )04أنظر الصورة رقم ( .للتعرف عليه وعلى تاريخه رسياحي تراثي يقبل عليه الزوا

  

  يتعلق بقيام الجمعية بحمالت تحسيسية للحفاظ على المباني واألماكن التراثية): 09(جدول رقم ال

 النسبة التكرار االحتماالت
 % 82 82 نعـم
 %18 18 ال

 %100 100 المجمـوع

هذا الجدول الذي يبين قيام الجمعية بحمالت تحسيسية للمحافظة على المباني واألماكن التراثية، فكانت من خالل 
، ويفسر %18بلغت نسبتهم بـ  )ال(بـ  ، أما الذين أجابوا% 82وقدرت نسبتهم بـ  )نعم(أغلب إجابات المبحوثين بـ 

رورة الحفاظ على المباني العمرانية األصيلة واألمـاكن  هذا بأن الجمعية تقوم بهذه الحمالت من أجل توعية األفراد بض
بد مـن حمايتـه والمحافظـة    دي الها تعد موروث ثقافي ماألنها تمثل أصالتهم وهويتهم، كما أنّكما سبق ذكره، التراثية 

  .عليه
ـ ): 10(جدول رقم ال ة المحليـة  يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى مساهمــة الجمعية في المحافظة على الهوية الثقافي

  لمدينة ورقلة
 النسبة التكرار االحتفاالت
 % 25 25 عمل جيد

 % 80 80 عمل متوسط
 %5 5 عمل ضئيل
 %100 100 المجموع

يظهر من خالل هذا الجدول الذي يبين نسب تقييـم المبحوثين لمساهمـة الجمعيـة في محافظة على الهوية 
، بينما نجد نسبة اإلجابة بأن الجمعية %80تقوم بعمل البأس به بنسبـة الثقافية أن أغلب اإلجابات كانت بأن الجمعية 

، وهي  % 5في حين نجد أن نسبة الذين كانت إجاباتهم بأن مساهمة الجمعية ضئيلة كانت  ،% 25تساهم بعمل جيد 
  .نسبة قليلة جدا

الثقافية للمجتمع المحلي  من هذه المعطيات نستنتج أن الجمعية تساهم قدر اإلمكان في المحافظة على الهوية
ويفسر ذلك بادراك الجمعية ألهمية وضرورة محافظة أفراد المجتمع على قيمهـم الدينية، والوطنية وهذا بالمحافظة 
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على عاداتهم وتقاليدهم، وعدم التخلي عنها خاصـة في ظل االختراق الثقافي الغربي الذي يهدد مجتمعاتنا ويدعو إلى 
  .المحلية بصفة خاصة والوطنية بصفة عامة تشتيت هويتنا الثقافية

  :الدراسة نتائج :خامسا
للثقافة أن جمعية القصر  ن لنا من خالل تحليل نتائج األسئلة المتعلّقة بالفرضية األولىتبي: نتائج الفرضية األولى )1

ها افية تحي فيوذلك من خالل قيامها بنشاطات ثق ،تسعى للمساهمة في المحافظة على التاريخ الجزائريواالصالح 
لمولد النبوي ا ،عيد النصر عيد االستقالل، من أبرزها اندالع الثورة التحريرية، ،الدينيةالمناسبات واألعياد الوطنية و

  .يس الجمعية من خالل مقابلتنا معهأغلب المبحوثين وما أكده لنا رئبه  وهذا ما أقر عاشوراء، ،الشريف، ليلة القدر
كة الشخصيات الوطنية والدينية في احتفاالتها وذلك نظرا لمكانتها اإلجتماعية التي كما تقوم الجمعية بمشار

اد المجتمع بأهمية هذه المناسبات، كما تحاول دائما اختيار الشخصيات التي بإمكانها أن تقدم االضافة تؤهلها إلقناع أفر
  .ة عليهامن أجل غرس الموروث الثقافي في عقول الجماهير، بهدف ترسيخها والمحافظ

م معارض تعرض فيها كتب تاريخية ودينية وصور ألحداث تاريخية وسير ذاتية يتنظتقوم بباإلضافة إلى أنها 
   .لشخصيات وطنية ودينية

بين لنا أن جمعية القصر تساهم في المحافظة على التاريخ ومن ثمة يمكن القول أنه ومن خالل هذه النتائج يت
   .ثمين في شخصيات األفراد للمدينة المحلية ادة لترسيخه وغرسه كموروثالمحلية لمدينة ورقلة، وتسعى ج

من خالل عرضنا وتحليلنا للمعطيات اإلحصائية تبين لنا أن الجمعية تساهم في المحافظة : نتائج الفرضية األولى )2
ها نشاطات خاصة ويظهر ذلك في قيامها بنشاطات ثقافية متنوعة من بين لمدينة ورقلة،على التراث الثقافي المحلي 

تنظيم العرس الجماعي، ومعارض خاصة  تحاول من خاللها ابراز اللباس التقليدي وهذا من خالل قيامها بتنظيم
  .وباألكالت الشعبية ،بالصناعات التقليدية

التي تنظر إليها بنظرة  باإلضافة إلى قيامها بحمالت تحسيسية من أجل الحفاظ على المباني واألماكن التراثية،
لكنز النادر في ظل استفحال ظاهرة العمران الجديد بطروق ووسائل ومواد بعيد كل البعد عن رائحة وهوية الطابع ا

بالرغم من أن أغلب تطوعية لترميمها العمراني الثقافي المحلي لمدينة ورقلة، لذلك تحاول جادة للقيام بحمالت 
س على أرض الواقع، فيما يؤكد رئيس الجمعية أن هناك المبحوثين يرون عكس ذلك، ألنهم لم يشاهد أي تغيير ملمو

  .مجهودات كبيرة تسعى الجمعية من خاللها إلى الحصول على مساعدات مادية من الجهات المعنية بالمدينة المحلية
لمهرجانات  أنه كبير في ا فاستنتجنا معارض والمهرجانات واإلحتفاالت،أما إقبال الجمهور على عرض ال

  .وضعيف في المعارض ،حتفاالتومتوسط في اال
  .حافظة على التراث الثقافي المحلي لمدينة ورقلةمن هذه النتائج توصلنا إلى أن جمعية القصر تساهم في الم

نة ورقلة تبين لنا أن بمديواالصالح ة الدراسة الميدانية لجمعية القصر للثقافمن خالل :النتائج العامة للدراسة )3
وكذلك مساهمتها في المحافظة  ،األعياد الدينيةن مساهمتها في إحياء المناسبات وكما تبي ،برامجها متنوعةنشاطاتها و

حصل عليها اتضح أن جمعية ومن النتائج المت ،لي من خالل قيامها بأنشطة متنوعةالمح التاريخي والثقافيعلى التراث 
بية المبحوثين بنوع من الرضى عن أدائها أدت إلى شعور أغل ،وما تقدمه من نشاطات متنوعةواالصالح ة القصر للثقاف

فهي بهذا تساهم إلى حد ما في المحافظة على الهوية الثقافية ألفراد  ،منها تقديم األفضل في هذا الجانبولكنهم يأملون 
من خالل غرس الموروث الثقافي من إبراز لأللبسة التقليدية، وتقديم العديد من المعارض وسط  ،المحليالمجتمع 

  .ن المحلي إلعطاء صورة وقيمة لمدى أهميته وما يمثله من االفتخار بالهوية الثقافية المحلية لمدينة ورقلةالعمرا
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م التوصل إليها من خالل دراستنا هذه يمكننا تقديم بعض في ضوء النتائج التي ت :االقتراحاتالتوصيات و: سادسا
الثقافي دور هام نحو تحقيق أداء أفضل للحركة الجمعوية  ذات النشاط ي عسى أن يؤخذ بها فيكون للجمعيةالتوصيات الت

  :بمدينة ورقلة، وهي كالتالي للمجتمع المحليفي المحافظة على الهوية الثقافية 

 :إقتراحات موجهة للجمعية - 1
  .التي تهدد الهوية الثقافيةالفة للقيم واتجاهات المجتمع وختسطير برامج ونشاطات خاصة لمواجهة االفكار الم *
   .التقليل من صعوباتهفراد المجتمع واستخدام خبير عالقات عامة من أجل تحسين االتصال بأ *
م ومبادئ تنسيق العمل على توحيد الجهود للمحافظة على قيلجمعيات الثقافية وتشكيل اتحاد وتكثيف التنسيق بين ا *

  . وهوية المجتمع المحلي
  . بالعمل الجمعويالحديثة لالرتقاء ضرورة استخدام التكنولوجيا  *

   اقتراحات موجهة للجامعة – 2
  التوجيه الثقافي عيات الثقافية في اطار التكوين والتواصل مع الجم *
  عقد ندوات تحسيسية تؤكد على أهمية النشاط الجمعوي الثقافي  *
  .حركة الجمعوية أفاقها المستقبليةبحوث ميدانية حول واقع الالقيام بدراسات و *
  :المراجع

 ،1ط ، دار انتشار للطباعة والنشر،"إدارة منظمات المجتمع المدني في الجمعيات األهلية" .)2007( .، مدحتالنصر أبو )1
  .القاهرة

  45، العدد 04/12/1990، الصادر في 31-90المادة االولى من قانون  ).1990(الجريدة الرسمية الجزائرية، ) 2
، منشورات جامعة )سلسلة العلوم االجتماعية(، "في العلوم االجتماعية أسس المنهجية): "1999. (دليو وآخرون، فضيل) 3

 .قسنطينة، دار البعث، قسنطينة/ منتوري
مكتبة  ،، ترجمة فريال حسن خليفة"االيديولوجية  والهوية الثقافية والحداثة وحضور العالم الثالث" ).2002.(جورجالرين،  )4

  .1ط ،مديولي
ترجمة بوزيد صحراوي  ،)"تدريبات علمية(نهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية م): "2006. (موريس، أنجرس) 5

  . ، دار القصبة للنشر، الجزائر2وآخرون، ط
  . دار وائل، األردن، عمان ،"مناهج البحث االجتماعي). "2005. (محمد الحسن، إحسان) 6
  ) افريل 16 -12(العولمة والهوية الثقافية  ، أبحاث مؤتمر"تجديد الفكر العربي). "1998.(نجيب محمود، زكي) 7
-http://www.landicivi.com/new[، )مقال إلكتروني( ،"تعريف، وهدف، وأهمية: منهج البحث العلمي. "نعسان، محمد) 8

page-136-htm.[ 
ة على إدارة التنمية تمكين المجتمعات المحلية في عملية البناء والتطوير لتصبح قادر"  ).2011. (رائد نقشبندي وآخرون،) 9

ور، سوريا، العدد ، الفرات، يومية سياسية، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دير الز"الذاتية بكفاءة عالية
  .جانفي 11، 1724
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  الحراك االجتماعي وعالقته بالمتغيرات المجتمعية للمجاالت االجتماعية في المدينة الجزائرية
  دراسة ميدانية لترامواي ورقلة

 
  كاوجة محمد الصغير  

  كوشي ابتسام
  )الجزائر( جامعة ورقلة 

  الملخص

 تلك المجتمعات واقع أن حيث البشرية للمجتمعات مالزمة سمة بوصفه االجتماعي دراسة الحراك  إلى البحث هذا هدفي
 يطلـق  اجتماعية وأنساق نظم اجتماعية تكون إلى تؤسس اجتماعية عالقات عنه ينتج ما عقلياً والموجه المستمر بالتفاعل يميزها
 له أفـراد  تبعاً يتوزع اجتماعي حراك من ذلك عن وما ينتج ، االجتماعي البناء مصطلح واالجتماع األنثروبولوجيا علماء عليها

 البشرية للمجتمعات مالزمة سمةالحراك .بينهم االجتماعية والوظائف تتباين األدوار وبالتالي مختلفة اجتماعية مكانات على المجتمع
 المجتمعات تلك عدا ، آخر اجتماعي مركز إلى اجتماعي مركز من والجماعات األفراد تحرك من ما مجتمع يخلو ال حيث المختلفة
 االجتماعي النظام تحت المنضوية البشرية الكائنات أن العلماء ويرى ، مستوياته أدنى إلى االجتماعي الحراك فيها يقل التي المغلقة
 فـي  ايجابيا و سلباً تؤثر فإنها لذلك ، بالعقل تتميز كائنات أنها بل ، محددة آلية بفعل حركتها أن أو الحركة جامدة كائنات ليست
 يمكن االجتماعي النظام بأن البعض ويرى معها، متوائماً ليكون فيه تغيراً تحدث أنها أو معه تتواءم قد أنها حيث االجتماعي النظام
 تضيعها، في وفعله أثره يترك منها كل أن حيث ، المادة تشكيل إلعادة والعناصر المكونات كل فيه تتفاعل الذي بالمرجل تشبيهه

  .أيضا الخارجية العوامل تأثير االعتبار في األخذ مع

 المتغيرات المجتمعية. المجال االجتماعي.. المجال العمراني, الحراك االجتماعي: الكلمات و العناصر المفتاحية

  :مقدمة
 وتكـون فيـه   ، واستعداداته قدراته تنمية للمواطن تتيح للعمل محفّزة بيئة إيجاد عن عبارة االجتماعي الحراك

 ، راقية داخل المجتمـع  واجتماعية وظيفية مكانة على للحصول الذاتي والجهد والمواهب القدرات أساس على الفرص
 تقتصـر  ال االجتمـاعي  إن دراسة التراتيب " جيدنز .أ " ويرى . أعضائه لتنافس خصباً مجاالً المجتمع يصبح ثم ومن
 سـياق  في لهم يحدث أن يمكن ما إلى أيضاً تتطرق بل ، األفراد يشغلها التي المهنية أو االقتصادية المواقع تباين على
 واجتماعيـة  اقتصادية مواقع بين والجماعات األفراد تحرك إلى االجتماعي الحراك مصطلح ويشير ، االجتماعية البنية

 ، االجتمـاعي  االقتصادي السلّم على هبوطاً أو صعوداً األفراد حركة يعني " الشاقولي " أو فالحراك العمودي ، مختلفة
 مواقع تنحدر بينما ، أعلى إلى حراكاً يحققون بأنهم المكانة أو الدخل أو التملّك مجال في مكاسب يحصلون من فيوصف

 الحديثـة  المجتمعـات  في انتشرت قد أنه " جيدنز " يرى كما ، أسفل إلى المعاكس االتجاه في المكاسب هذه يفقدون من
 يلتقي وقد ، واألقاليم والمدن األحياء بين الجغرافي التحرك إلى يشير الذي الجانبي الحراك ظاهرة

 فـي  فروعهـا  أحد إلى بها يعمل التي المؤسسة من شخص ينقل عندما مثالً والجانبي العمودي الحراك ان كان
 دراسـة الحـراك   : همـا  لدراسة الحراك االجتماعي طريقتان وهناك ، أعلى منصب إلى ترقيته مع آخر بلد أو مدينة

ودراسة الحـراك       ، حياته في االجتماعي السلّم على هبوطاً أو صعوداً تحرك من الفرد يحققه ما إلى يشير الذي الجيلي
  . 2 المثال سبيل على وأبيه االبن بين الهبوط أو الصعود هذا مثل على يدل الذي األجيا بين 
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 بـين  االجتمـاعي  الحـراك  إطـار  في تنشأ التي العالقة معرفة امكانية مدى في البحث مشكلة تتحدد :البحث  مشكلة
فـي   حـدوثها  يمكن والتغيرات التي ، ذلك عن الناجمة الوظيفية واألدوار االجتماعي المركز أو المكانة الحصول على

 لدراسـة  وسـعياً  . المجتمـع  في والتقدم والتغير التنمية واحداث العمليات تلك بين والعالقة ، االجتماعية والنُظم البنى
 :التالية البحثية التساؤالت خالل من تناولها نرى فإننا البحث محل المشكلة
 االجتماعي الحراك مفهوم دراسة وتحليل . 
 غلقة مجتمعات هناك أن أم منفتحة للحراك االجتماعي عمومها في المجتمعات أن هلتسمح ال م 

 ؟ بذلك
 نى على النُظم االجتماعي تأثير الحراك مدىرها االجتماعية والبوتغي 

 ، أم المجتمع بنية تكوين في الحراك االجتماعي يؤثر هل : وهو مهم سؤال خالل من تقدم ما البحث تناول وقد
المجتمع فـي  يواجهها  التي للضغوطات متنفساً ليكون االجتماعي المجال للحراك يفسح الذي هو االجتماعي البناء أن

 ظل وجود متغيرات داخل المجال االجتماعي؟

  :  حديد مفاهيم الدراسة:ثانيا
 الجماعات أو األفراد تحرك إمكانية إلى يشير الذي الوضع بأنه الحراك االجتماعي يعرف : االجتماعي الحراك

 ويرى ، االجتماعي إطار النسق في أو االجتماعي التدرج هرم في االجتماعية المكانة أو الطبقة أعلى إلى أو أسفل إلى
 الحـراك  ( يسـمى  ما وهذا الهجرة السكانية أو المكانية الحركة على ليدل أيضاً يستخدم )حراك( مصطلح بأن البعض

 ذلك ويعني ،)الحراك االجتماعي ( فيسمى البناء االجتماعي داخل آخر إلى اجتماعي وضع من االنتقال أما ، )الفيزيقي
 يتطلـب  االجتمـاعي  الحراك أن على يدل ما آخر مستوى طبقي إلى مستوى من األفراد من مجموعة أو الفرد انتقال
 المقومات أحد بأنه يرى من هناك بل ، الحديث المجتمع في جديدة االجتماعي ظاهرة لذافالحراك ، طبقياً مجتمعاً وجود

 الفرد فيه يتحرك وال مغلقاً مجتمعاً يعد الذي اإلقطاعي التقليدي المجتمع عن يتميز المتحضر، الذي المجتمع في الرئيسية
 .بجماعته الفرد تربط اجتماعية حواجز لوجود فيها التي ينشأ الجماعة خارج

 أو يجبـر  يشـجع  أو المجتمع بها يسمح التي الدرجة إلى يشير االجتماعي الحراك مفهوم أن إلى البعض يذهب
 قيمهم الثقافية، توجهات أو واالجتماعي واالقتصادي والسكني ومستواهمالجغرافي مكانتهم تغيير على أفراده

 والقوه و االحترام الثروة امتيازات يزداد بحيث االجتماعية للمراكز تسلسلي ترتيب هناك الحديثة المجتمعات ففي
 يكسـبه  ما على اعتماداً آخر إلى اجتماعي مركز من االنتقال شخص أي ويستطيع الهرمي، التسلسل أعلى صعدنا كلما
  . يده متناول في وسائل من

هو عبارة عن منتوج مادي، ليس منتوج البنية االجتماعية كما كان الحال فـي عصـر ابـن     :المجال العمراني
خلدون، في أن القبائل البدوية هي التي تختَّط البلدان وتعمرها، وإنما المجال العمراني في حاضرنا هو منتـوج شـريحة   

والمدن الجديدة وتخطيطها وتنظيمهـا،   معاصرة التي هي الدولة الحديثة، ودورها في إنشاء المراكز الحضرية، والقرى
والتعمد في تشكيل مراكز إدارية في إطار سياستها اإلدارية وهكذا يعتبر التحضر حتمية سياسية في ضوء متغير القـوة  
والقرارات التي ترتكز إلى القانون الذي يعمل على تأسيس التكوين الحضري للقرية أو المدينة، وتشكيل وتفسير النظـام  

  بحيث يمكن. ية االجتماعية أو اإليكولوجية لهاوالبن
المجال االجتماعي هو الحقل الذي تتم فيه عملية التفاعل بين األفراد ومحيطهم االجتمـاعي   : المجال االجتماعي

داخل مجالهم العمراني والمجال االجتماعي يتمايز ويختلف عن المجال العمراني، ألن هذا األخير هو منتـوج شـريحة   
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بح بعد ذلك نتاج لها، فلكل جماعة سـكانية  ، ومنتوج التفاعالت التي تتم في المجال االجتماعي، ثم يص)الدولة(معاصرة 
وطبائعها تؤثر بها على العمران وتصاميمه وفي هندسته وبناءه، الذي يعتبر ) عاداتها، تقاليدها، قيمها ومعاييرها(ثقافتها 

يـة  فيما بعد عبارة عن رموز تترجم كل التمثالت االجتماعية والممارسات الحياتيـة والسياسـية والثقافيـة واالجتماع   
  واالقتصادية، وكل ما يتعلق بالمجتمع

  :مجاالت الدراسة :ثالثا
 مدينة صحراوية ، في الجنوب الشرقي من الجمهورية الجزائرية  ورقلة تمت الدراسة بمدينة ورقلة:المجال المكاني

في التقسيم اإلداري الجزائري ، تحد والية ورقلة من الشرق  30وهي عاصمة لوالية متسعة األطراف تحمل رقم 
والية وادي سوف،ومن الغرب والية غرداية،ومن الجنوب واليتي إيليزي وتامنراست ، ولها حدود دولية مع كـل  

كم مربع ، وتبعد عن الجزائر العاصمة  163233تتربع الوالية على مساحة تقارب .تونس الجماهيرية الليبية من 
 .كيلومترا 900حوالي 

مدينة ضاربة في القدم، ومركزا عمرانيا هاما، فهي ملتقى للطرق ، وتحتوي على ثروة هامة من النخيل، فضـال عـن   
  .ألرض اليومالثروات البترولية التي تزخر بها باطن ا

 تحديد المجال الزمني:  
ومن ثم تحليلها .وهي الفترة الزمنية  التي تستغرقها الدراسة الميدانية ومرحلة جمع البيانات من مجتمع البحث وتفريغها

  واستعراض النتائج واالستنتاج العام والخروج بأجوبة للتساؤل الرئيسي للدراسة التحقق من الفرضيات 
  2013_2012اقسام حددت من ) 04(رة الدراسة الميدانية إلىوعليه يمكن تقسيم فت

 مجـال  كـل  من العينة أفراد بعض خالل من عشوائية بطريقة العينة إختيار دراستنا تم في لذا :البشري المجال 
  يؤثر  وكيف إجتماعي مجال كل لتبيان مؤشرات وذلك مدروس إجتماعي

 اإلجتماعية المجاالت تحديد   
 لهـذه  اإلجتمـاعي  المجـال  دراسة ورقلة وبعد لوالية اإلدارية المقاطعات يضم الذي العمراني المجال بدراسة قمت:

 خـالل  مـن  وذلك المجاالت العمرانية المتواجدة أنواع لنا تبين الميدانية المالحظة خالل ومن اإلدارية المقاطعة
 التالية المعايير

علـى عينـة البحـث و     تؤثر بأنها رأينا ومؤشرات متغيراتوفق  سوسيولوجية صياغة الدراسة مجتمع بصياغة قمنا
 االجتماعي ببنيتـه  المجال هذا داخل المتواجدين األفراد هوية الوقت نفس في وتحدد وتحديده، االجتماعي المجال
  :يلي ما في تتمثل والمؤشرات المتغيرات هذه الثقافية،

 أو من األولى الدرجة من قرابة عالقة هي هل يعني االجتماعي المجال في المتواجدة االجتماعية العالقة طبيعة 
  .عمرانية اجتماعية عالقة هي أو الثانية الدرجة

 ريفيـة  ثقافة تحكمه المجال هذا هل نحدد حتى االجتماعي المجال في الغالب والمهني االجتماعي النشاط طبيعة 
  .الصناعي المجتمع خصوصيات من مستمده ثقافة أو زراعية

 في بها التي يشكل للفرد والثقافية المادية القدرة ومدى الطريقة االمتالك هذا لنا يحدد إذ ،عدمه من األجهزة امتالك 
   االجتماعية وتفاعالته االتصالية مجاالته أو االتصالية حدوده ما اجتماعي مجال

 انطالقا الظرفية واهتماماته الفرد هوية لتحديد المجال داخل للفرد بالنسبة اختيارها تم:االجتماعية الحالة
 البيت تختلـف  في الماكثة المرأة واهتمامات المتزوج، اهتمامات عن تختلف األعزب فاهتمامات االجتماعية، حالته من

  . إلخ...العاملة المرأة اهتمامات عن
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الرغبـة و   مؤشـرات  عـن  للكشف الحالة لتحديد وضعوا فقد الجغرافي واألصل التعليمي والمستوى السن من كل أما
 . رفض المشروع

 االجراءات المنهجية لدراسة: رابعا:  
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في تجميع البيانات والمعلومات، والـذي   :المنهج المستخدم في الدراسة

الـذي يتضـمن   نسلكه في تحليل وتبيان الحقائق، بحيث استعمل إليضاح السبيل وتنظيم األفكار، إذ هـو المـنهج   
الحقائق الراهنة بطبيعة الظاهرة، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف مشكلة أو ظاهرة معينة 

تم استخدامه . وتصويرها عن طريق جمع المعلومات الكمية والكيفية وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة
صائصها وأشكالها وأنماطها، وعالقاتها والعوامل المؤثرة في ذلـك،  لدراسة األوضاع الراهنة للمشكلة من حيث خ

من اجل التعرف علي حالة المجاالت العمرانية من حيـث دراسـة بنياتهـا االجتماعيـة ونظامهـا االجتمـاعي       
وسعياً للوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم واقـع الحيـاة   . الخ...واالقتصادي والثقافي وطرازها العمراني

  األصول التقليدية ذات للعينةليومية ا
 الكتابات رصد خالل من ، التحليلي الوصفي المنهج يعتمد نظرياً بحثاًالدراسة  محل البحث يعد : البحـث  منهجية 

 بالظـاهرة  العالقـة  ذات المفـاهيم  وتحليـل  االجتمـاعي  الواقـع  وتحليـل  ، الدراسـة  قيد بالموضوع المتعلقة
 المجتمـع  ونظام ببنية ذلك وعالقة االجتماعية المكانة على الحصول في االجتماعي الحراك دور ولمعرفةالمدروس

 والتقـدم  التنميـة  خلق في يساهم حراكا حراً وجماعات أفراد من مكوناته لكل يتيح الذي المنشود المجتمع ولخلق
 . األفضل نحو تغير كل أساس هي التي السليمة االجتماعية وبنيته نظامه ويرسخ

عـن مخـاوفهم مـن أن يتسـبب مشـروع       بورقلـة  عبر سـكان القصـر القـديم    نتائج الدراسة الميدانية :خامسا
هو قيد الدراسة حاليا في إلحاق الضرر بأساسات وهياكل القصر الهشة أصال وأن يـؤدي ذلـك   الذي  بورقلة الترامواي

 . أيضا إلى تشويه الطابع العمراني للمنطقة مقترحين فتح نقاش حول إمكانية مراجعة مسار المشروع
فقـط نتيجـة   وأوضحت جمعيات محلية في رسالة مشتركة لها عن خشيتها من أن يصاب القصر بأضرار جانبية ليس 

لألشغال الكبيرة التي يتطلبها مشروع من هذا الحجم وإنما نتيجة أيضا لالهتزازات التي ستحدث بفعل عمليـة رحـالت   
 . الترامواي عند دخوله في النشاط

ويزداد حجم هذا القلق مخافة أن يتسبب هذا المشروع العصري ايضا في تشـويه الطـابع العمرانـي األصـيل     
من طرف قطاع الثقافة كقطـاع محفـوظ اضـافة الـى      2011العتيق المصنف منذ شهر مارس من سنة  ورقلة لقصر

لـو خمـس   التخوف من أن يؤثر على جاذبيته السياحية وروحه ومرجعتيه االجتماعية والثقافية حسب ما أشار إليه ممث
  جمعيات وقعت على هذه الرسالة

  . والى صمود هذا التراث المعماري القديم أمام مشروع من هذا الحجم مثلما جرى توضيحه ورقلةقصر 
  وانما كان نتيجة مسار البحث العلمي وأيضـا نتيجـة   لم يكن اختيارنا للموضوع بطريقة عشوائية  خالصة:سادسا

لألهداف التي تم تحديدها في مقدمة الدراسة ،هذه الدراسة التي عرفت مراحل متسلسلة من البحث العلمـي حتـى   
  .الوصول الى النتائج التي تعتبر حوصلة للبحث االستكشافي

ي بـالمتغيرات المجتمعيـة للمجـاالت    الحراك االجتمـاع وهكذا فنتيجة هذا البحث الذي يدور حول عالقة 
واختيار ترامواي ورقلة كمتغير،يتضح لنا بجالء ضرورة االهتمـام بالدراسـات    االجتماعية في المدينة الجزائرية

االجتماعية في المجال االقتصادي العمراني،خاصة فيما يتعلق بخصوصيات الشباب الجزائري عامـة و الـورقلي   
المكانة و الدور الذي يلعبه الشباب في ذلك ،هذه الخصوصـيات التـي تتطلـب     خاصة التي تنعكس نتائجها على
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خاصة فـي المجتمـع الجزائـري الـذي اليـولي اهتمامـا       .تكثيف الجهود من قبل جميع الفاعلين لتقليل حجمها 
  باألخصائي االجتماعي و الدراسات االجتماعية في كافة المجاالت ومجال االقتصادي على وجه الخصوص،

 ة المراجع و المصادرقائم
 /2991/5 .19 في الصادر 2213 العدد ، المتمدن الحوار ،) 2991 ( صاحب ، الربيعي1-
 395 ص ، ،بيروت العربية الوحدة رسات ا د مركز ، الصايغ فايز :ترجمة ، االجتماع علم ،) 2995 (أنتوني جيدنز، 2.
 العامة الهيئة ، أسعد وجيه : ترجمة ، االجتماع علم في النقدي المعجم ، ) 2991 ( رنسوا ا ف ، وبوريكو ريمون ، بودون 3.

 491 ص دمشق ، للكتاب السورية
 3419 العدد ، عكاظ صحيفة ، المدينة إلى الريف من الهجرة ) 2919 ( مندل ، القباع . 4.

 64 ص ، 1 ط ، بيروت ،عوالتوزي للنشر للطباعة الحداثة دار ، االجتماع علم في األساسية المفاهيم ) 1614 ( خليل ، أحمد 5.

 مصـطفى  محمد : ترجمة ، االجتماع علم ،) 1616 ( رون وآخ بيث ، هس http://www.moqatel.com المقاتل موقع 9.
 399 ص ص ، الرياض ، للنشر المريخ دار ، الشعبيني

 364 ص ، الجامعية المعرفة دار ، االجتماع علم قاموس ، ) 2999 ( عاطف محمد ، غيث . 10.
 ، عمان ، للنشر مجدالوي دار ، والمنهج الموضوع ي االجتماع علم ) 1666 ( مجدالدين ، خمش 6.
 االجتماعية المنطلقات في تأصيلية رسة ا د ي الدور نظرية ، ) 2911 ( عصام ، الشافي عبد 136.19 ص ، األردن .

  . واألبحاث رسات ا للد العربي المركز ، والسياسية
 229 ص ، االجتماعية العلوم مصطلحات معجم ، ) 1611 ( زكي أحمد ، بدوي . 11.

 1 61 في الصادر ، 8822 العدد ، المتمدن الحوار ، الربيعي صاحب /8002/5 .
 2 215 ص ، 8005 ، العربية الوحدة دراسات مركز ، بيروت ، الصياغ فايز ترجمة ، االجتماع علم ، جيدنز أنتوني
 السـورية  العامـة  الهيئة ، دمشق ، أسعد وجيه : ترجمة ، االجتماع علم في النقدي المعجم ، بوريكو فرانسوا ، بودون ريمون
 العدد ، عكاظ صحيفة ، المدينة إلى الريف من الهجرة ، القباع عبداهللا مندل ، 62 / 68 / 38060 106 ،ص 8002 للكتاب،

2120 4  
 ، 6821 األولى الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة الحداثة دار ، بيروت ، االجتماع علم في األساسية المفاهيم ، خليل أحمد خليل
 http://www.moqatel.com 6 5 81 ص

 7 ص ،ص 6828 للنشر، المريخ الشعبيني،الرياض،دار مصطفى محمد:ترجمة ، االجتماع علم ، وآخرون هس بيث 305/306 
 8 281 ص ، 8001 ، الجامعية المعرفة دار ، االجتماع علم قاموس ، غيث عاطف محمد

 10 266 ص ، سابق مرجع ، وآخرون هس بيث9 212 ص ، سابق مرجع ، وزميله بودون ريمون
 األردن ، والمنهج الموضوع  االجتماع علم ، خمش خيري عمر الدين مجد 11 220 ص ، سابق مرجع ، وزميله بودون ريمون

 المنطلقـات  فـي  تأصـيلية  دراسة  الدور نظرية ، الشافي عبد عصام 12 628 ص ، 6888 ، للنشر مجدالوي دار ، عمان ،
 13 8066 ، واألبحاث للدراسات العربي المركز ، والسياسية االجتماعية

 ، االجتماعيـة  العلـوم  مصطلحات معجم ، بدوي زكي أحمد 14 651 ص ، سابق مرجع ، خمش خيري عمر الدين مجد 19
 15 880 ص ، 6822 ، لبنان مكتبة ، بيروت
 16 862 ص ص ، سابق مرجع ، االجتماع علم قاموس ، غيث عاطف محمد : ذلك في أنظر 868
 17 888 ص ، سابق مرجع ، غيث عاطف محمد
  __282 ص ، 6828 ، الجامعية المعرفة دار ، االسكندرية ، والشخصية االجتماعي البناء ، فرح سعيد محمد
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  درب السندادية بواحة الخارجة في الصحراء الغربية
  دراسة آثارية معمارية مقارنة

  
  

  بمحمد السيد محمد أبو رحا.د
  مصر، جامعة أسيوط 

  :ملخص
القت العمارة التقليدية بصحراء مصر الغربية اهتماما واضحا من جانب كثير من الباحثين في تاريخ العمارة وصفًا وتحليال، كـذلك  

لدراسات التي عرضت لهذه النوعية من العمارة من وجهة نظر معمارية، بقصد دراسة أسس تصميم هذه العمارة التقليدية، ومقارنتها تعددت ا
، بالعمارة الحديثة، غير أن هذا االهتمام انصب على دراسة ما تبقى من نماذج هذه العمارة في واحة الداخلة وبخاصة في بلدتي القصر وبالط

 –ورمى بواحة سيوه، في حين لم تلتفت هذه الدراسات إلى ما تبقى من نماذج العمارة التقليدية بواحة الخارجة، والتي اقتصرت وفى شالي وأغ
السندادية بالخارجة القديمة، بعد أن تهدمت واختفت كل الدروب القديمة بهذه الواحة؛ بسبب هجرة ) حي أو حارة(على درب  -في الوقت الحالي 

حياء والمساكن الحديثة، وهو المصير ذاته الذي تعرض له درب السندادية منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مهددا باالندثار سكانها إلى األ
بعد أن ساءت حالة منشآته من دور ومقاعد وحوانيت، فقد تداعت سقوفها وجدرانها، ونزعت أخشاب النخيل والدوم التي تحمل أسقف كثير من 

لك المصاريع الخشبية ألبوابها، مما عجل بانهيار هذه المنشآت، وسد شبكة الطرق المؤدية إليها وإخفاء معالمها، في إطـار  هذه المنشآت، وكذ
  .عدم الوعي بأهمية هذا التراث من جهة، وعدم القدرة المادية على الحفاظ عليه من جهة أخرى

النماذج الباقية من منشآت درب السندادية توثيقًا معماريـا دقيقًـا،   وفى إطار ما سبق تتضح أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى توثيق 
 -وال شـك -يساند  أنه وتوضيح كل وحدة وعنصر معماري بالرسم المعماري والصور الفوتوغرافية، وهو توثيق يحفظ هذه األمثلة بحثيا، كما

إلقاء الضوء على البعد المقارن بين تخطيط هذه النماذج وتخطيط أي مشروعات مستقبلية لترميم ما تبقى منها، وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى 
ونس مثيالتها الباقية في واحات الصحراء الكبرى اإلفريقية، سواء أكانت في مصر، كما في واحتي الداخلة وسيوه، أم بالد المغرب في ليبيا وت

الجوانب، والسـيما   هالشبه واالختالف فيما بينها، ومحاولة تفسير هذوالجزائر والمغرب، في إطار أبعاد بيئية واجتماعية ودينية؛ لمعرفة أوجه 
 .أنها تخضع لنفس العوامل والمؤثرات البيئية والمناخية

المسكن  - واحات الصحراء الغربية - العمارة الصحراوية - الصحراء الكبرى اإلفريقية - واحة الخارجة - العمارة التقليدية: الكلمات المفتاحية
  .التقليدي

 
Abstract: 

 Research has lately started to shed light on some places of interest that still maintains a clear traditional architectural 
heritage. Some studies have described and analyzed this type of architecture in the Western Desert, while others have dealt 
with it from an engineering point of view with the aim of studying the bases of the design of this traditional architecture and 
comparing it with modern architecture. However, the focus has been on the remaining models of this architecture in Al-
Dakhla Oasis, specially in Al-Qasr and Balat as well as in Shali and Agourmy in Siwa Oasis. 

However, these studies have not paid attention to the remaining models of traditional architecture in Al-Kharga 
Oasis, which currently include only Darb Al-Sindadiya in Old Kharga, after all old darbs in this oasis have got ruined and 
disappeared because of the immigration of their inhabitants to modern districts. This has been the destiny of Darb Al-
Sindadiya since the 1990s; it is facing threats of extinction as the condition of its houses, shops and taverns has worsened. 
Their ceilings and walls collapsed, and palm and doum wood planks carrying the ceilings of many of these constructions, as 
well as the wooden shutters of their doors, were removed, something which precipitated the collapse of these constructions, 
blocked the roads leading to them, and led to the disappearance of their features. Added to this is the random overlap of 
modern houses built with materials foreign to the environment with these traditional houses, due to ignorance of the 
importance of this heritage on the one hand, and lack of financial resources required to keep and preserve it on the other 
hand. 

Hence the significance of the present study which aims at accurately documenting the remaining constructions of 
Darb Al-Sindadiya and illustrating every architectural unit and element with architectural dryings, photographs, and 
descriptions, Such documentation will be a record of these models and will, no doubt, support any future projects for the 
reparation and restoration of their remains. 

The study also aims at shedding light on the comparison between the layout of these models, whether in Egypt, as in 
Al-Dakhla and Siwa Oases, or in Al-Maghreb countries, e.g. Libya, Tunisia, Algeria and Morocco, and their counterparts in 
the Western Desert oases. In terms of environmental, social and religious aspects, to identify the similarities and differences 
between them and attempt to explain them. 
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  :مقدمـة.1
ومأهولـة بالسـكان فـي     ،كانت عامرة) 1()1خريطة (بمصر تؤكد الشواهد األثرية أن واحات الصحراء الغربية

، ثم زاد االهتمام بهذه الواحات في العصور الفرعونية، بصفتها خط الدفاع األول عن مصر )2(العصور الحجرية القديمة
، فضال عـن ثرواتهـا الطبيعيـة، وموقعهـا     )3(الليبيين من الغربالقديمة، عند تعرضها لهجوم النوبيين من الجنوب، و

الجغرافي المتميز وسط شبكة طرق التجارة بين مصر والسودان، حيث درب األربعين الشهير، الذي يبدأ مـن أسـيوط   
طالمـة  ، واستمر ازدهار الواحات في العصور التالية على يد الفرس والب)4(بصعيد مصر، وينتهي عند دارفور بالسودان

  . )5(والرومان
عمـت   التيباألحداث المضطربة والفوضى  –كغيرها من بلدان مصر وشمال أفريقيا  –غير أن الواحات تأثرت 

فشهدت تدهورا اقتصاديا وانكماشًا عمرانيا ومعماريا ملحوظًا، وتعرضـت لهجمـات    ،)6(البالد أواخر العصر الروماني
ذاك لحمايتها، بل استمروا في سياسة جمع الضرائب بكل الوسائل، مما أدى إلـى  اللصوص والبدو، ولم يلتفت الحكام آن

انخفاض عدد سكان هذه الواحات؛ حيث اضطر كثير منهم إلى الهجرة إلى أماكن أكثر أمنًا، نتيجة لذلك أهملت مساحات 
   .)7(واسعة من األراضي الزراعية، وتهدمت المعابد ونهبت المقابر القديمة، وتناقص العمران

هكذا كان حال الواحات قبل الفتح اإلسالمي لمصر، وقد استمرت هذه الحالة من التدهور بعد الفتح، فعلى الرغم 
، ومكث بعـض  )8(من أن العرب عرفوا الواحات، ومروا بها منذ توجه الجيوش اإلسالمية إلى الغرب لفتح بالد المغرب

لها قواعد الدين الجديد، إال أن واحات الصحراء الغربية لم يكن لها العرب المسلمين بالواحات، ليعلموا من اعتنق من أه
، )9(فضلت االستقرار بوادي النيل، حيث خصوبة األراضي ووفرة الميـاه  التينصيب كبير من استقرار القبائل العربية، 

  .)10(قد اهتموا بالصحراء الشرقية؛ حيث مناجم الذهب اوإن كانو

  :حة الخارجة في العصر اإلسالميمظاهر العمران والعمارة بوا.2
جفت كثير من العيون وانطمسـت،   الذي تعرضت له الواحات في بداية العصر اإلسالمي؛ إلهمالهذا النتيجة و

وقلت المساحات المزروعة، وتفشت األمراض التي أبادت كثيرا من السكان، وألجأت كثيرا مـنهم للهجـرة إلـى وادي    
، ولوال إشارات عابرة متناثرة أوردها بعض الجغرافيين والمؤرخين عـن  )11(شبه خربه النيل، األمر الذي جعل الواحات

ـ 284ت(الواحات فـي العصـر اإلسـالمي كـاليعقوبى     ـ 340ت(، واالصـطخرى )12()م897/ هـ ، )13()م951/ هـ
، وغيرهم، لكانت أخبار هذه الواحات قد انقطعت )15( )م977/هـ367ت(، وابن حوقل)14( )957/هـ346ت(والمسعودي

و كادت تنقطع، وتدل هذه اإلفادات في مجملها على عزلة الواحات عن السلطات الحاكمة المتعاقبة بالعاصمة، وضعف أ
  .)16(مكانتها لدي هذه السلطات آنذاك

مع األخذ في االعتبار أن هذه األخبار التي أوردها الجغرافيون عن الواحات في العصر اإلسالمي، بحاجة إلـى  
يق، حيث اعتمد كثير منها على النقل دون مشاهدات شخصية، وال ينطبق كثير منها على الواحات مزيد من البحث والتدق

على بعض الواحات الصغيرة الخربـة، التـي    -فيما يبدو -الرئيسة، كالخارجة والداخلة والفرافرة وسيوه، وإنما ينطبق
ين ونواميسه وغيرها، وقد كانت مـن قبـل   يوجد منها عدد غير قليل بالصحراء الغربية، كواحة األعرج وسترا والبحر

  .)17(عامرة بالسكان، ثم أصبحت خالية خربة وال يقطنها أحد
سيما أن الوالقاتمة خالل العصر اإلسالمي، هكذا يمكن القول، إن واحات الصحراء الغربية لم تكن بهذه الصورة 

سروال ودرب بـوالق ودرب دوش   دروب هذه الصحراء، كدرب األربعين ودرب الغبارى ودرب الطويل ودرب أبى
، صارت ممرا رئيسا لقوافل الحج القادمة من بـالد المغـرب واألنـدلس والسـودان     )18(ودرب اليابسة ودرب الرفوف

كما استخدمت هذه الدروب كممرٍ تجاري مهم  ،)19(إلى بالد الحجاز–بعد انتشار اإلسالم بهذه البالد  –الجنوبي والغربي 
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فـي  -، وكانت هذه القوافل مصاحبة )20(القادمة من السودان وأواسط أفريقيا جنوبا، وبالد المغرب غربا للقوافل التجارية
  .)21(لرحلة الحج القادمة من هذه البالد -الغالب

ونظرا لتغير ميعاد الحج كل عام، فقد كانت هذه القوافل تتردد ذهابا وإيابا على هذه الدروب طوال العـام، وقـد   
لقوافل بكثرة أعداد أفرادها؛ مما يدل على توفر األمن، وتوفر مصادر المياه من آبار وعيون في الواحـات  تميزت هذه ا

المنتشرة على امتداد هذه الدروب، ومن ثم فقد استخدمت هذه الواحات كمحطات مهمة الستراحة هذه القوافل وتزويدها 
  .)22(الحجيج وتوفير سبل الراحة لهمبالماء، وتوفرت على أدالء ألعمال الوساطة التجارية، ونقل 

وقد زادت األهمية الدينية والتجارية لهذه الدروب، وبخاصة درب األربعين، في العصر المملوكي، وظل األمـر  
، )23(كذلك خالل العصر العثماني، وزمن الحملة الفرنسية، وكذلك في عهد محمد على وخلفائه حتى بداية القرن العشرين

  .)24(أهميتها بعد إبطال تجارة الرقيق حيث فقدت هذه الدروب
وتأتى الكتابات العربية المسجلة على جدران مقابر ومباني جبانة البجوات، المشيدة على حافة جبل الطير شـمال  
الخارجة، لتأكد الدور المهم الذي أدته واحات الصحراء الغربية ودروبها خالل العصر اإلسالمي، وهى كتابات سـجلها  

د المغرب والسودان، الذين استخدموا مباني هذه الجبانة المهجورة، كمحطة أو استراحة في رحالتهـم  حجاج وتجار بال
ذهابا وإيابا إلى بالد الحجاز، وقد تنوعت مضامين هذه الكتابات، فكانت منها ذكريات هـؤالء الحجـاج والتجـار فـي     

وال المأثورة، بجانب تسجيل أسمائهم وأسـماء  التي عاصروها، وبعض األشعار والحكم واألق ثرحالتهم، وبعض األحدا
من رافقهم في رحلتهم، مع مالحظة تأريخ تواجدهم بالتقويم الهجري باليوم والشهر والسنة في كثير من األحيان، وترجع 

 حتى نهايـة القـرن   لمدة عشرة قرون واستمرت الثالث الهجري التاسع الميالدي، أقدم هذه الكتابات المسجلة إلى القرن
  .، أي إلى أن فقدت هذه الدروب أهميتها كما سبقت اإلشارة)25(لثالث عشر الهجري التاسع عشر الميالديا

وعلى أية حال، فإن هذه اإلفادات وغيرها يمكن أن تعوض نقص المعلومـات وغيـاب الوثـائق، والنصـوص     
سي واالقتصادي والعمراني للواحـات فـي   المكتوبة في المصادر التاريخية والجغرافية التقليدية، عند كتابة التاريخ السيا

أن الروايـات واألخبـار    السيماو العصر اإلسالمي، وهى جوانب مازال يعوزها قسط وافر من عناية البحث والدراسة،
  .الواردة عن الواحات في تلك المصادر، ال تمكن من رصد تفاصيل ومالمح أوضاع هذه الواحات العمرانية والمعمارية

مر، فعلى الرغم من اندثار كثير من اآلثار اإلسالمية بواحات الصحراء الغربية، نظرا لعدم الوعي أيا ما كان األ
بأهميتها، وعدم القدرة المادية على الحفاظ عليها، فضالً عن كون الطوب اللبن هو مادة البناء الرئيسة لها، فـإن بلـدات   

مالحظة أن جل هذه اآلثار ترجع إلى العصر العثماني وما  هذه الواحات مازالت تحتفظ بكثير من آثارها اإلسالمية، مع
   .)26(بعده

الطـراز المحلـى    -إلى جانب عمارة الريف المصري سواء بالدلتا أو الصـعيد -تمثل  التيغير أن هذه اآلثار 
مـن الدراسـة    للعمارة اإلسالمية بمصر، قد تأخر االهتمام بها من قبل الباحثين في تاريخ العمارة، فلم تنل حظًا وافـرا 

الطرز المعمارية الرئيسة، كالطراز األمـوي   وتمثلوالبحث مثلما حدث لآلثار األخرى الباقية بمختلف المدن المصرية، 
  .)27(والعباسي والفاطمي والمملوكي والعثماني وغيرها

ا واضحا من قبـل  اهتمام" العمارة التقليدية"اصطلح علي تسميتها بـ التيفي حين القت هذه النوعية من العمارة  
كثير من دول الجوار بالمنطقة العربية، نظرا ألهمية هذه العمارة كمكون من مكونات التراث المعماري، ثم توظيف هذا 

تقوم عليها السياحة بها، ومنها بالد المغرب كتونس  التيالتراثية  المقوماتالتراث المعماري التقليدي كمقوم أساسي من 
قـد   تد الجزيرة العربية كالسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين، ويبدو أن هذه الدراسـا والجزائر والمغرب، وبال

 التياالهتمام مؤخرا بإلقاء الضوء على بعض المناطق المهمة  أأسهمت في لفت االنتباه إلى العمارة التقليدية بمصر، فبد
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فـي   هذا التراث في الريف المصـري سـواء  تحتفظ بتراث معماري تقليدي واضح في الواحات، وما تبقى من نماذج 
  .)28(الصعيد أو الدلتا

عرضت للعمارة التقليدية بصحراء مصر الغربية، من جانب البـاحثين فـي    التيومن ثم فقد تعددت الدراسات  
عرضت لهذه النوعية من العمارة من وجهة نظر معماريـة،   التيتاريخ العمارة وصفًا وتحليالً، كذلك تعددت الدراسات 

غير أن هذا االهتمام انصب على دراسة ما الحديثة،  بالعمارةبقصد دراسة أسس تصميم هذه العمارة التقليدية، ومقارنتها 
بواحـة   ىتبقى من نماذج هذه العمارة في واحة الداخلة وبخاصة في بلدتي القصر وبالط، وفى بلدتي شـالي وأغـورم  

   .)29(سيوه
فـي   –تبقى من نماذج العمارة التقليدية بواحة الخارجة، والتي اقتصرت في حين لم تلتفت هذه الدراسات إلى ما 

السندادية بالخارجة القديمة، بعد أن تهدمت واختفت كل الدروب القديمة بهذه ) حي أو حارة(على درب  -الوقت الحالي 
ودرب الحدادين ودرب سالمون ودرب البحور ودرب الحصر ودرب النجارين   الواحة، كدرب العوامر ودرب الطيارة

ودرب القشور وغيرها؛ بسبب هجرة سكانها إلى األحياء والمساكن الحديثة، وهو المصير ذاته الذي تعـرض لـه درب   
السندادية منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مهددا باالندثار بعد أن ساءت حالة منشآته من دور ومقاعد وحوانيـت،  

شاب النخيل والدوم التي تحمل أسقف كثير من هذه المنشآت، وكذلك المصاريع فقد تداعت سقوفها وجدرانها، ونزعت أخ
الخشبية ألبوابها، لالستفادة منها وإعادة استخدامها مرة أخرى؛ مما عجل بانهيار هذه المنشآت، وسـد شـبكة الطـرق    

مع هذه المسـاكن   ،لة على البيئةالمؤدية إليها وإخفاء معالمها، فضالً عن تداخل المساكن الحديثة المشيدة بمواد بناء دخي
التقليدية بصورة عشوائية، في إطار عدم الوعي بأهمية هذا التراث من جهة، وعدم القدرة المادية على الحفاظ عليه مـن  

  .جهة أخرى
وجدير بالمالحظة احتفاظ مدن وبلدات الواحات الداخلة بكثير من نماذج عمارتها التقليدية، كالقصر وبالط وموط 

ويرجع ذلك  ،بالواحات الخارجة كما سبقت اإلشارة  ون وغيرها، بينما اختفت جل نماذج هذه النوعية من العمارةوالقلم
لعدة أسباب، منها زيادة نسبة هجرة سكان واحة الخارجة إلى وادي النيل؛ نتيجة لتعسف القـائمين علـى    –فيما يبدو  –

التـي   -الخاصة بواحة الخارجة  -في كثير من الوثائق ه صداأمر هذه الواحة في جمع الضرائب، وهو موضوع تردد 
؛ وترتب على ذلـك انكمـاش   )م1683/هـ1095(ترجع إلى فترات متتابعة، منها على سبيل المثال وثيقة مؤرخة بعام

الذي كان مقره آنذاك -مساحة األرض المزروعة وخراب كثير من المنشآت وتناقص العمران، وقد تنبه حاكم الواحات 
، إلى هذا األمر وناشد هؤالء المهاجرين إلى ضرورة العودة إلـى الواحـة لتعميرهـا،    -القلمون بالواحات الداخلة ببلدة

باألمن واألمان، وأنهم يحضروا لبالدهم ووطنهم ويعمروا بالدهم بالزرع والزراعات، ويرفع عـنهم الكلـف   :"ووعدهم
م وعمار بالد المسـلمين وإقامـة الـدين والصـالة والعبـادة      والعليق ابتغاء لوجه اهللا تعالى، وألجل وطنهم في بالده

  ".)30(والخطبة
فضال عن ذلك، فإن واحة الخارجة شهدت منذ فترة مبكرة، نهضة عمرانية حديثة، منذ أن تم ربطها بوادي النيل 

ليقطـع   قرب فرشوط بأسيوط،" المواصلة"م عن طريق خط للسكة الحديد، حيث يقوم القطار من محطة 1908منذ عام 
كم في ثماني ساعات ليصل إلى مدينة الخارجة، بعد أن كانت القوافل تقطعها في عدة أيام، ومـن ثـم   197مسافة قدرها 

سهل هذا الخط الحديدي االنتقال من الخارجة وإليها، وأسهم في تقدمها وتطورها عن باقي الواحات األخرى بالصـحراء  
من الواحات األخرى أيضا بأكبر المشروعات الحكومية، بعد أن صارت  ، ثم ظفرت هذه الواحة دون غيرها)31(الغربية

، ثم كعاصمة إداريـة لمحافظـة   )32(م التي كانت تضم الواحتين الخارجة والداخلة1917عاصمة لمحافظة الجنوب عام 
محلى على هذه ضمت واحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وبعد أن طبق نظام الحكم ال التيم، 1958الوادي الجديد عام 

باهتمام بالغ في مجال التنمية العمرانية، فانتشرت بها المسـاكن الحديثـة   ) الخارجة(عاصمتها  تالمحافظة الناشئة حظي
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التي شيدها القطاع الحكومي، وبدا االختالف واضحا بين هذه المساكن الحديثة، وبين مثيالتها القديمة التي شـيدت مـع   
  .)33(نشأة الواحة

القديمة، واالنتقال إلى التقليدية عزوف كثير من أهالي الخارجة عن اإلقامة في مساكنهم  ،نتيجة ذلكوقد كان من 
في البداية إلى جوار البلدة القديمة، ثم صارت مع مرور الوقت تتوسع على حسـاب هـذه    شيدت التيالمساكن الحديثة 

، ومقالـب للقمامـة، وهـدم    )34(عضها إلى حظائر للماشيةالبلدة القديمة، وشيًئا فشيًئا هجرت المساكن التقليدية وتحول ب
  .سيما أن درب السندادية غير مسجل حتى اآلن في عداد اآلثارالومحلها مساكن خراسانية حديثة،  بعضها اآلخر ليحل

ومن ثم تبرز أهمية دراسة ما تبقى من عمارة درب السندادية، بوصفه النموذج الوحيـد القـائم مـن التـراث     
السيما أن هذه القلة القليلة القائمة منـه أوشـكت علـى االنهيـار     ولتقليدي بالخارجة من العصر اإلسالمي، المعماري ا

واالندثار، وعلى الرغم من ذلك لم تهتم الدراسات اآلثارية التي تناولت موضوع العمارة التقليدية بواحـات الصـحراء   
اق المقارنة مع النماذج التي تمت دراستها بـواحتي الداخلـة   الغربية بدرب السندادية، كما أنها لم تشر إليه حتى في سي

أنظار بعض المتخصصين في مجـال   –قبل هجرة سكانه وتعرضه للخراب  –، بينما لفتت عمارة هذا الدرب )35(وسيوه
م بضرورة دراسته في إطار دراسات شاملة لعمـارة الصـحراء فـي    1980الهندسة المعمارية، فنادي بعضهم منذ عام 

، كمـا  )36(غيرها من الدول العربية واإلسالمية، وإبراز مؤثرات البيئة الصحراوية على هذا التراث المعمـاري مصر و
اهتم بعضهم اآلخر بدراسة أسس تصميم المسكن التقليدي بواحة الخارجة متمثالً في درب السندادية، ومقارنته بالمساكن 

  .، كما سبقت اإلشارة)37(ذ ستينيات القرن الماضيالحديثة التي انتشرت بكثافة شديدة بمدينة الخارجة من
وفى إطار ما سبق تتضح أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى توثيق النماذج الباقية من منشـآت درب السـندادية   
توثيقًا معماريا دقيقًا، وتوضيح كل وحدة وعنصر معماري بالرسم المعماري والصور الفوتوغرافية، وهو توثيق يحفـظ  

ثلة بحثيا، كما أنه يساند وال شك أي مشروعات مستقبلية لترميم ما تبقى منها، حتى يمكن توظيف هذا التـراث  هذه األم
  .المعماري التقليدي كمقوم أساسي من المقومات التراثية التي تقوم عليها السياحة

وتخطيط مثيالتها الباقيـة  وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى إلقاء الضوء على البعد المقارن بين تخطيط هذه النماذج 
ليبيـا  في في واحات الصحراء الكبرى اإلفريقية، سواء أكانت في مصر، كما في واحتي الداخلة وسيوه، أم بالد المغرب 

وتونس والجزائر والمغرب، في إطار أبعاد بيئية واجتماعية ودينية؛ لمعرفة أوجه الشبه واالختالف فيما بينها، ومحاولة 
  .أنها تخضع لنفس العوامل والمؤثرات البيئية والمناخيةوالسيما ، بالجوان هتفسير هذ

وعلى أية حال، تجدر اإلشارة إلى أن الموضع الحالي لمدينة الخارجة، لم يكن هو الموقع األصلي القديم واألول 
على بعد أربعة كيلـو   ، وإنما كانت تقوم فيما بين معبد أو مدينة هيبس الواقعةلمندثرةالذي شيدت فيه الخارجة القديمة ا

حالية، جنـوب شـرق   مترات شمالي الخارجة الحالية، ومعبد الناضورة الذي يوجد على بعد كيلو مترين من الخارجة ال
الفرعونيـة والفارسـية    :لعصور التاريخية المختلفـة ل ترجعهذا الموقع يضم أطالالً لمنشآت  ل، وال يزا)38(معبد هيبس

هذا الموضع تغير بعد ذلك، إذ تحرك نحو الجنوب تحت تأثير العوامل الطبيعية، حيـث  والبطلمية والرومانية، غير أن 
إلى جانب أشجار النخيـل الكثيفـة التـي     -استقرت مدينة الخارجة في موقعها الحالي جنوبي جبل الطير، الذي يحميها 

الواحة معظم أيام السنة، ويحميهـا   ، التي تحملها الرياح الشمالية السائدة على هذه)39(من زحف الرمال -كانت تحيط بها
أيضا من تحرك الغرود أو الكثبان الرملية، التي ساعد على نشاطها انبساط سطح واحة الخارجة نسبيا، وعـدم وجـود   

ية بواحة الخارجة من الشـمال إلـى   لسيما أن اتجاه حركة الكثبان الرمالول دون حركتها في هذه المنطقة، عوائق تحو
  .يشير إلى أثر العوامل المناخية والبيئة الطبيعية على مصير العمران، وتوجيه اتجاهاته؛ مما )40(الجنوب

، نظـرا  ويمكن القول، في ضوء ظهور واحة الخارجة كمركز لنشاط اقتصادي وتجارى بعد الفـتح اإلسـالمي  
القادمة من بـالد المغـرب   ية الصحراو، كمحطة ومركزا تجاريا رئيسا لقوافل الحج والتجارة لموقعها الجغرافي المتميز
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أن مدينة الخارجة الحاليـة   -كما تشير الكتابات العربية التي سجلها تجار وحجاج هذه البالد بجبانة البجوات -والسودان
ن أالسـيما  وعلى أقل تقدير،  الثالث الهجري التاسع الميالدي اتخذت هذا الموضع بعد الفتح اإلسالمي وربما منذ القرن

كتابات التي سجلها هؤالء التجار والحجاج ترجع إلى ذلك التاريخ، هذا من جهة، كما أن أطـالل المنشـآت   أول نماذج ال
) مدينـة هيـبس  ( جودها فقط بموضع الخارجة القديمـة التي ترجع إلى العصور السابقة على الفتح اإلسالمي، تركز و

  .الذي سبق تحديده، من جهة أخرى المندثرة
ي العصر اإلسالمي، وفقًا لما ذكره بعض المؤرخين كابن ممـاتي وابـن دقمـاق،    وقد عرفت واحة الخارجة ف

ـ 1194(الشرعية بالخارجة المؤرخة بعام ة، كما ورد ذكرها في إحدى وثائق المحكم)41("واحة ميمون"بـ ) م1780/ هـ
تبع مظـاهر العمـران   ولئن كنا ال نتوفر على معلومات تاريخية كافية يمكن من خاللها ت ،)42( )مدينة منامون(تحت اسم

أشارت إلـى أن  المتاحة  ة، فإن الروايات التاريخي-كما سبقت اإلشارة  –والعمارة بواحة الخارجة في العصر اإلسالمي 
المـؤرخين  اسـتخدام  ، وهذا يفسر كثرة )43("مسورة :" كانت -كبعض واحات الصحراء الغربية األخرى -هذه الواحة 

  .حديثهم عن مدن الواحات، بناء على صفتهاعند  )44("حصن"والجغرافيين لمصطلح 
، ويبدو أن )45(كان موضوع وصف هذه المصادر ،كما أن وفرة المياه وازدهار النشاط الزراعي بواحة الخارجة

 –هذا االزدهار، فضالً عن النشاط التجاري لواحة الخارجة، بصفتها ملتقى لقوافل الحج والتجارة الصحراوية، قد أسـهم  
تطور هذه الواحة االقتصادي واالجتماعي والعمراني، كما أن هذه االمتيازات االقتصادية دفعـت حتمـا   في  -وال شك 

  .الذين يحاولون اقتحامها صإلى تأمينها وحمايتها، من هجمات البدو واللصو السكان
خاصـة فـي   وعلى أية حال، أسهمت كتابات الرحالة والعلماء األجانب التي سجلوها أثناء زيارتهم للواحـات وب 

، فقد ذكـر  )46(في التعرف على مالمح العمران بواحة الخارجة آنذاكالثالث عشر الهجري التاسع عشر الميالدي  القرن
نسمة مـن   3000بلغ " قصر الخارجة"، أن عدد سكان )م1832 /ه1248(الذي زار الخارجة عام) Hoskins(هوسكينز

ضيقة وسقفت أجزاء كثيرة منها، ويصعب  طرقهامن النخيل، و نسمة من الرجال، وأحاطت بها أشجار كثيفة 600بينهم 
بجزيرة كريت، ويحـيط  الشهير  " الالبيرنث"للغرباء التجول فيها بدون دليل من أهل البلدة، لدرجة أنها تشبه قصر التيه 

ان ثمـة مالحظـة   ، وإن ك)47(شمالي البلدة واألخرى جنوبها ا، وتوجد بها مقبرتان إحداهماللبن الطوبسور من   بالبلدة
سـكان   حيث اعتـاد ، الذي ذكره الخارجة سكان جمالي عددإل بالنسبةقلة نسبة عدد الذكور هي  ،رواية هوسكينزعلى 

 خوفًا من لجان التجنيد للجهادية، التي كان يرسلها الحكام إلـى الواحـات   ؛الواحات على عدم ذكر العدد الحقيقي للرجال
  . آنذاك

، فقد ذكر أن مساكن هذه البلـدة مشـيدة   )م1898 /ه1316(لذي زار الخارجة عاما )John Ball(أما جون بول
الضيقة المغطاة المظلمة تشبه األنفاق، وغير مرتفعة لدرجة ال تمكن الشـخص مـن الوقـوف     طرقهابالطوب اللبن، و

ألجانـب أن واحـة   ، وبشكل عام أفادت روايات الرحالـة ا )48(منتصبا، كما أنها ال تشتمل على محالت تجارية وأسواق
  .)49(آنذاك الخارجة كانت من أفضل المدن المحصنة الباقية في واحات الصحراء الغربية

 بهـا مكـث  و زار واحة الخارجة قبل هوسكينز وجون بـول   الشيخ محمد بن عمر التونسي الذي ةالرحال وأما
ار النخيل الكثيفة التي كانت تحـيط  بذكر أشجاكتفى فقد ، ، وهو في طريقه إلى دارفور)م1803/ه1218(خمسة أيام عام

عمـران  مظاهر اللم يشر إلى بينما ، بالخارجة من كل جوانبها، وتوفرها على أنواع جيدة من التمر مع رخص أسعارها
  . )50(ة بهذه الواحةعمارالو

 ،)م1921/ه1340(لمحمد على فؤاد، الذي فرغ من تأليفـه عـام   " واحات مصر الشهيرة: "ويأتي بعد ذلك كتاب
، ويتطابق وصفه إلى حد كبير مع روايات الرحالة باللغة العربية عن واحات الصحراء الغربيةويعد أول كتاب جغرافي 

تختلف فيما بينها مـن حيـث    ضمن عدد من المنازلجانب، حيث ذكر أن واحة الخارجة محاطة بأشجار النخيل، وتتألا
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اس رديء البناء، وطرقها مظلمة آلن معظمها مسقوف وتعلـوه  والغالبية منها ضعيف األس الشكل والحجم ونظام البناء،
طبقات من البناء، وبعض هذه الطرق مقطوعة في الصخور، وهى بشكل عام نظيفة معتدلة الهواء حتى في أشـد أيـام   
الصيف حرارة، ويوجد بالبلدة بعض الحوانيت التجارية البسيطة، ويوجد بكل من الجهتين الشـمالية والجنوبيـة خـارج    

الخاصة بالميسورين والصالحين، وقد تميزت بما يعلوها من قباب جميلة، فـتح فـي    تضم بعض األضرحة ،لبلدة مقبرةا
، كما يوجد خارج البلـدة أيضـا عـدد مـن اآلبـار      على حد ذكره الشمس،وليس لدخول  بعضها ثقوب لدخول الهواء

عـين  "راضى زراعية وبعض األكواخ، ومن هذه اآلبـار  والحدائق، وتوجد حول اآلبار التي بالجهة الشمالية من البلدة أ
  .)51(، التي تجاورها طاحونة للغالل"الجوص

 واحـة الخارجـة  بالرئيسـة   األربعـة  وسكان  البلدات عدد منازل فإن  )م1907 /ه1325(حصاء عامإل وفقًاو
  : التالي كان على النحو، )باريس -بوالق  –جناح  –الخارجة (وهى

  عدد السكان  عدد المنازل  البلدة

  5322  1285  الخارجة
  520  97  جناح
  1016  195  بوالق

  )52(1566  452  )باريس(بيريس 

 8424عدد السكان بلغ منزالً، و 2029آنذاك فإن إجمالي عدد منازل واحة الخارجة بلغ  وفى ضوء هذا الجدول
سبة الذكور منهم أكثر قليالً مـن  نسمة، كانت ن 5450بلغ عدد سكان بلدة الخارجة،  )م1917 /ه1336(وفى عامنسمة، 
 3665) بـاريس  –بـوالق   –جناح (لواحة الخارجةالبلدات الثالثة األخرى  عدد سكان  إجمالي، في حين بلغ )53(اإلناث

نسمة؛ مما يشير إلى ازدهـار عمـران بلـدة     9115الرئيسة  األربعةببلداتها واحة نسمة، ليصبح مجموع سكان هذه ال
  .قياسا بالبلدات األخرى المجاورة لهاا السكانية وزيادة كثافتهالخارجة 

عن السـور التـاريخي لبلـدة    معلومات وعلى أية حال، فقد ورد في مذكرات بعض أهالي الخارجة المخطوطة 
أن سكان بلدة الخارجة تعاونوا في بناء هـذا  أفادت الخارجة، الذي ورد ذكره عند المؤرخين القدامى والرحالة األجانب، 

ل بلدتهم على نفقتهم الخاصة، حيث لم تهتم السلطات الحاكمة بهذا األمر؛ وذلك لحماية البلـدة مـن هجمـات    السور حو
، وكان له أربع بوابات وزعت على الجهات األربعة للبلدة، بوابة الشيخ عثمان بالجهة الشـمالية،  "النهابة"قطاع الطرق و

ة الشرقية، وأخيرا بوابة موسى بالجهة الجنوبية، وكان يغلق علـى  وبوابة المتاريس بالجهة الغربية، وبوابة لسكان بالجه
ماشـية  ال، ويضم هذا السور بداخله الدور السكنية، وحظائر صالبتهل كل منها باب من خشب السنط الذي يصعب كسره

وقوعهـا  ؛ ل"عين الحصـن "ومخازن الغالل، وكل مقتنيات السكان، كما توجد بداخله عين للماء العذب، كانت تعرف بـ
، لكنها جفت منذ أواخر ثمانينيـات القـرن الماضـي، وذلـك     )54(داخل أسوار المدينة، وهى المعروفة حاليا بعين الدار

  . لمواجهة ظروف الحصار في حالة عدم تمكن السكان من االستفادة من عيون الماء الواقعة خارج األسوار
فعة، تمكنهم من كشف أكبر مساحة ممكنة خـارج  سكان من بينهم حراسا يتحصنون في أماكن مرتالوقد خصص 

البلدة؛ إلنذار السكان عن طريق القرع بنغمات خاصة على طبول كبيرة، قبل هجوم العربان واللصوص علـى البلـدة،   
  .)55(ومن ثم يتمكنون من إدخال ماشيتهم وأمتعتهم، ثم تغلق بوابات البلدة ويتحصنون بداخل السور

األرشيفية القديمة التي التقطت لبلدة الخارجة في الربع األول من القرن الماضي، قبل  الفوتوغرافية وتأتى الصور
أن يطرأ أي تغيير على مظهرها العمراني والمعماري القديم، لتؤكد تلك الروايات والمشاهدات السابق ذكرهـا، حيـث   

م، ويصل ارتفاعه إلـى  1ربما يزيد عن  يظهر السور وهو يحيط بالبلدة رغم تهدم أجزاء كثيرة منه، ويبدو سميكًا نسبيا
، وتظهر الدور متدرجة فـي  )1،2ناتاللوح(المالط الطينيمن م أو أكثر، وهو مشيد بالطوب اللبن وغطى بطبقة 4نحو 
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، وتخلو جدرانها الخارجية من الفتحـات  )Compact style(أو المتالصقاالرتفاع، وهى متالصقة وفق النظام المتضام 
أسطحها سـترات مبنيـة ثبـت    ب حيطى عليها هيئة األسوار، وجعل الشكل العام للبلدة يبدو كحصن، ويالنافذة؛ مما أضف

ضـيقة   طـرق ، وتبـدو ال )3لوحـة (ويلقى بالظالل على هذه األسطح السترات، بأعالها جريد النخيل، ليزيد من ارتفاع
المتواجـدة علـى جـانبي هـذه     لدور ا تخص ةوحدات معماريعلى  تشتمل ساباطاتبومتعرجة، وغطيت أجزاء منها 

 بعض الرحبات، ويظهر في هذه الصور أيضا جامع المحيبس الذي هـدم  طرق، كما تتخلل هذه ال)4،5ناتاللوح(طرقال
، وتوجد كل هذه التكوينـات المعماريـة   )56() 6لوحة(إال المئذنة حاليا ولم يتبق منه م،2001وشيد آخر جديد مكانه عام 
المقابر واألضرحة ذات القباب الجميلة التي وصفها صاحب كتاب واحات مصـر الشـهيرة،    داخل األسوار، بينما توجد
   ).7لوحة( خارج البلدة ،وكذلك المزارع والبساتين

الصـغيرة التـي   سـكك  وكان تخطيط بلدة الخارجة آنذاك عبارة عن شارعين رئيسين يتفرع منهما كثير مـن ال 
يسكن كل قطاع منها عائالت متآلفة تربطها صلة القرابة، أو ترجع في  ، وكان)2خريطة (تتشعب في القطاعات السكنية

لسكنى من مجموعـة الـدور المتراكبـة    األصل إلى إحدى القبائل القديمة التي استقرت بهذه المنطقة، ويتكون القطاع ا
نسـيجه العمرانـي،   ، ويقوم القطاع السكنى على أساس أن المسكن هو الخلية األولى في تشكيل أو المتالصقة المتضامة

الرئيس، الـذي   الطريق جانبيعلى ويتداخل السوق مع هذه الحارات، وهو يتألف من مجموعة من الحوانيت والمظالت 
  .)57()العيون(المباني العامة كالمساجد ومكاتب تحفيظ القرآن ومصادر المياه وزعت على جانبيه أيضا

لهذه القطاعات هي  ةمن القطاعات السكنية، والوحدة األساسي وقد تكونت األحياء السكنية ببلدة الخارجة من كثير
لكي تتسع لمرور المشاة أو لمرور وسـائل   -والتي تشكلت نتيجة الحاجة الفطرية الوظيفية -الحارة بشكلها غير المنتظم

وكانـت هـذه   المواصالت المتمثلة في الدواب آنذاك، وينقسم الحي إلى حارات، كل حارة تقطنها عائلة من العـائالت،  
الحارة تغلق ليالً ببوابات في بداية الحارة ونهايتها، وقد انعكس هذا التخطيط على التخطـيط العـام للحـارات، وعلـى     

وقد تتسع هذه الحارات أحيانًا لتتضمن مسـاحات أو فراغـات تسـمح لألطفـال      التصميمات الداخلية للمساكن القائمة،
يجلس بها الرجال لمناقشة أمور حياتهم وأعمالهم، بينما وزعـت حوانيـت    سقائفبممارسة ألعابهم بأمان، كما تتضمن 

التجارة على طول الحارات، وبنظام مستمد من االحتياج، ويتضح مما سبق أن هذه الحارة كانت بمثابة وحدة اجتماعيـة  
  .)58(واقتصادية

ه المحافظة الناشئة، مرحلـة  م، واختيار بلدة الخارجة عاصمة لهذ1917ولكن يعد استحداث محافظة الجنوب عام 
مفصلية في تاريخ عمران هذه الواحة، حيث بدأت تحظى بمشاريع متنوعة في مجال التنمية العمرانيـة، وتبعـا لـذلك    

، وكان يفصل بينهما طريق مظلـل  "مدينة الخارجة الحضرية"، و"مدينة الخارجة الواحية: "انقسمت الخارجة إلى مدينتين
  .)59(م على جانبيه، كان يبلغ طوله حتى منتصف القرن الماضي نحو كيلو متربأشجار النخيل التي تقو

وقد كان االختالف واضحا بين المدينتين، سواء من حيث مواد وأساليب اإلنشاء، أو من حيث التخطـيط ونمـط   
بالمدينـة  والعمـران واضـحة    طـور البناء، فبينما ظلت المدينة الواحية على حالتها السابق وصفها، بدت مظـاهر الت 

بدالً من  ،الحضرية، حيث انتشرت بها المتنزهات والشوارع المنظمة التي تتناسب مع ظهور العربة كوسيلة مواصالت
الوسيلة القديمة المتمثلة في الدواب، وظهرت الميادين الفسيحة، والمساكن الحديثة، إلى جانب توفر المرافق العامة مـن  

  .)60(مة شرعية، ومبنى للمحافظة، ومبانٍ لإلدارات الحكومية المختلفةمدارس للبنين والبنات، ومستشفى ومحك
وقد تواصل االهتمام بمجال التنمية العمرانية بالخارجة بعد أن اتخذت كعاصمة لمحافظة الـوادي الجديـد عـام    

ذلك قامت مكان ، وتبعا ل)61(م1960م، ثم زاد هذا االهتمام بعد تطبيق نظام الحكم المحلى على هذه المحافظة عام 1958
الواحة القديمة مدينة حضرية كبيرة واسعة، إذ أخذت تزداد مساحة مدينة الخارجة الحضـرية علـى حسـاب المدينـة     
الواحية، التي تقلصت مساحتها وانكمشت، حتى اقتصر ما تبقى منها حاليا على منطقة صغيرة، توجد بالقطاع الجنـوبي  
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، يحدها من الجهة الغربية درب الطيارة، ومن الجهـة الشـرقية دار نجـاتي    )3خريطة (الشرقي لمدينة الخارجة الحالية
لمدينة الخارجة، ومن الشمال ميدان الشعلة، ويحدها من الجهة الجنوبية دكان خليفة البنـك،   ةمصطفى هنادى آخر عمد

م، والسوق، ومئذنـة  1902 وتعد بقايا درب السندادية، وميدان الشعلة، ومبنى المحكمة األهلية الجزئية التي تأسست عام
  . من أهم معالم الخارجة القديمة ،جامع المحيبس

ويالحظ أن امتداد واتساع العمران بمدينة الخارجة الجديدة غلب عليه االتجاه الشمالي الجنوبي، حيث اتسمت هذه 
مية في المنطقة الشـمالية  ، فقد أقيمت مباني اإلدارات والمصالح الحكو)4خريطة (المدينة بالسمة الشريطية في التخطيط 

الغربية من مدينة الخارجة الواحية، ممثلة مركزا حضريا للمدينة الحالية، وتتداخل بعض القطاعات السكنية الحديثة مـع  
مباني هذه اإلدارات والمصالح، وتمتد هذه المنطقة السكنية لتصل إلى أطراف المدينة في الجهتين الشـمالية والغربيـة،   

  ).4خريطة (قها المساحات المخصصة للمقابرمبتلعة في طري
، وهـو يعـد القريـة    )3خريطة (وعلى أية حال، يقع درب السندادية بالخارجة القديمة بالقرب من ميدان الشعلة

، وتحف به أشجار "عين الدار"، وكان يتمركز حول عين مياه عذبه تعرف بـ )قصر الخارجة(األصلية للخارجة القديمة 
الرئيس لهذا الدرب، ثم انسحب  طريقعائلة السندادية التي سكنت بال األربعة، وينتسب هذا الدرب إلى النخيل من جوانبه

ويعـرف   ، وهى واحدة من العائالت القديمة التي استقرت بالخارجة قبل العصر اإلسالمي،)62(اسمها على الدرب بأكمله
ردد على ألسنة أهالي الخارجة، وتدل على قدم جذور األمثال التي مازالت تت وهناك بعض ،)63(جدهم األكبر باسم رميته

  ".لو صدقت ماريه لكان نصف البلد للسندادية:" ، منهاهذه العائلة بالواحة
خلـت   يـه وعلى الرغم من عدم وجود روايات تاريخية تشير إلى تاريخ إنشاء هذا الدرب، باإلضافة إلى أن مبان

ريخ إنشائها، كما هو الحال ببعض مباني بلدات الواحـات الداخلـة   من وجود أية نصوص تأسيسية تساعد على تحديد تا
الرابـع   ، فإن بعض الباحثين أرجع بناء درب السندادية إلى القرن)64(هنداو وبدخلو والعوينةالكالقصر وبالط والقلمون و
، حيـث يمثـل درب   ، ويبدو هذا الرأي منطقيا ومقبوال)65(إلى مستندهم في ذلك ةدون اإلشار الهجري العاشر الميالدي

السندادية القرية األصلية لواحة الخارجة التي نشأت بعد الفتح اإلسالمي جنوبي جبل الطير، كما سبقت اإلشـارة، لكـن   
يجب أن يؤخذ في االعتبار أن منشآت هذا الدرب لم تُبن دفعة واحدة، وإنما كانت تزيـد وتمتـد حسـب االحتياجـات     

  .المتجددة للسكان
، وعلى الرغم من اختفاء الجزء األكبر منه حاليا، إال أن ماتبقى )66(كم4يمتد في الماضي لنحو وكان هذا الدرب 

في العصور الوسطى، بمـا تحتويـه    الخارجة بالواحات يعطى صورة متكاملة عن العمارة التقليدية -رغم تدهوره-منه 
تتوافـق مـع    معماريـة تويه من حلـول  من حلول جيدة تعكس ظروف البيئة المحلية والواقع الحضاري، وكذلك ما تح

  .احتياجات الفرد الروحية والمادية، واحتياجات المجتمع أيضا من حيث عاداته وتقاليده
، بما فيها المساكن الحديثـة التـي   )5خريطة (هذا، وتبلغ المساحة الكلية للكتلة البنائية الباقية من درب السندادية

منها  طرقمن المساحة الكلية السابق ذكرها، استقطعت ال2م4700لقديمة منها ، شغلت المباني ا2م10 ,220تداخلت معها 
وجريـد  من أخشاب الدوم وأفالق شيدت أرضيتها  ،بما يعلو أجزاء منها من ساباطات طرق، وقد تميزت هذه ال2م617

جـانبي الطريـق،    ، أدخلت مساحاتها العلوية في الطابق األول بالمساكن التي تطل عليها علـى )12-8اللوحات(النخيل
ــقوفة  ــزاء المس ــذه األج ــت ه ــذه  2م82,227وبلغ ــغلها ه ــي تش ــا الت ــابق ذكره ــة الس ــاحة الكلي ــن المس م

هـذا  يتـراوح  و، تدرجا ملحوظًـا  بين االتساع والضيق الطرق، ويتدرج اتساع هذه )1شكل )(13،14ناتاللوح(طرقال
، وبخاصة في األجزاء المتسعة منهـا،  لطرقهذه ا، كما يكتنف جانبي )5خريطة( م50,2 -1فيما بين  التدرج بشكل عام

، تستخدم )8لوحة(أيضا م50,0م، ويبلغ اتساعها50,0يبلغ ارتفاعها من مستوى أرضية الشارع مساطب من الطوب اللبن
  . ، فضالً عن وظيفتها اإلنشائية وهى تدعيم الجدران)9لوحة(للجلوس عليها
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عمارة درب السندادية، والتي أدت إلى صعوبة تحديـد حـدود   وعلى الرغم من حالة الخراب التي وصلت إليها 
ـ اللوح(الدور السكنية، وغيرها من مباني الدرب، وسد شبكة الطرق المؤدية إليها، وإخفاء معالمها ، فضـالً  ) 15،16نات

كونهـا  عن وجود نماذج من هذه الدور تبدو مستقلة في الدور األرضي لكنها متصلة في الطابق العلوي، مما يشير إلى 
دارا واحدة أو حدث االتصال في فترة الحقة، سواء بالشراء أو الميراث أو غيرها من أسباب، فعلى الرغم مـن ذلـك   
أمكن تحديد عدد من الدور، بلغ تسعا وعشرين دارا، وخمسة مقاعد، وشونة للغالل والعلف، وحظيرة للماشـية، وقـد   

عـدد   ءالدور، ومن ثم لم أتمكن من تحديد أسماء أصحابها، باستثناسبقت اإلشارة إلى عدم وجود نصوص تأسيسية بهذه 
، وسيعرض هـذا البحـث   )5خريطة (قليل منها، اعتمادا على الرواية الشفهية من بعض السكان القدامى لدرب السندادية

مبـاني الـدرب    لتناول كل هذه الدراسةتسع تبالدراسة الوصفية ألربعة نماذج من الدور السكنية بهذا الدرب، حيث ال 
وواحة الخارجة بشكل  ،دالة على نمط المسكن التقليدي بدرب السندادية السيما أن النماذج المختارة وبالدراسة الوصفية، 

عام في العصر اإلسالمي، حيث يالحظ أن المالمح العامة للدور السكنية بهذا الدرب متشابهة تماما، كمـواد وأسـاليب   
األساسية المكونة للدار، وإن اختلف توزيعها تبعا لظروف كل دار، مـن حيـث المسـاحة،     البناء، والوحدات المعمارية

  . ورغبة المنشئ وإمكاناته، كما سيتضح من خالل الدراسة التحليلية لهذه الدور
  :الدراسة الوصفية.3
  ):5 ةخريط( دار حسين عبد الخالق بدري .3.1 

درب السندادية، ويتوصل إليها من خـالل زقـاق ضـيق    ي من للجزء المتبقتقع هذه الدار في الطرف الجنوبي 
غير نافذ ينتهي بالمدخل الذي يؤدى إلى هذه الدار، ويبلغ  ق، وهو زقا)5خريطة (الرئيس لهذا الدرب طريقيتفرع من ال

الـدوم   جـذوع أشـجار  من  ساباط أرضيته هويعلو، )17، لوحة2شكل()5خريطة(م24,1اتساع هذا الزقاق أمام المدخل 
، )14لوحـة  (غرفه تخص الدار المجاورة لدار حسين عبد الخالق التي نحن بصددها يشتمل علىأفالق وجريد النخيل، و

ومازالت هذه الدار تؤدى وظيفتها حتى اآلن، حيث تسكنها أسرة حسين عبد الخالق السابق ذكره، لذلك فقد أحدثت بهـا  
  .حديث ها بمالط جيريبعض التعديالت كإدخال الكهرباء، والصرف الصحي، وطالئ

  :)3شكل(للدار التخطيط المعماري 
، وتتكون من مستويين هما 2م138تشغل هذه الدار مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، تبلغ مساحتها الكلية 

، وقـد شـيدت   )الطارمة(الدور األرضي والطابق العلوي، باإلضافة إلى السطح الذي يعرف وفقًا لالصطالح المحلى بـ
م، ويالحظ أن الوحدات المعمارية التي تتكون منها هذه الدار، 1م و80,0ها بالطوب اللبن، يتراوح سمكها فيما بين جدران

م، بينما وصل ارتفاع 10,7تتفاوت فيما بينها من حيث االرتفاع، إذ بلغ ارتفاع بعضها من مستوى سطح األرض الحالية 
   ).3شكل (م60,4ها المعمارية األخرىم، في حين بلغ ارتفاع بعض وحدات05,6بعضها اآلخر

  

  :الوصف الخارجي 
األربعة لهذه الدار حجبت تماما بمبان مجاورة، ولم يعد مكشوفًا منها سوى المـدخل السـابق    جدرانيالحظ أن ال

، )17 لوحة, 4شكل ( م، ويغلق عليه باب خشبي حديث من مصراع واحد2م وارتفاعها .,90ذكره، ويبلغ اتساع فتحته 
  .ضى هذا المدخل إلى باحةويف
  :الوصف الداخلي 
  :)3شكل(الدور األرضي 

كما يطلق عليهـا بالخارجـة،   ) طرقة(يتوصل إليه من خالل فتحة الباب السابق وصفها، وهى تؤدى إلى باحة أو
م، 64,3م، والشـرقى 25,3م، والشمالي 55,3تشغل مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 
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م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من اللياسة أو 91,2يبلغ طول ضلعها الجنوبي و
مساحة مستطيلة على يمين الداخل، تستخدم  ذه الباحةه م، وقد استقطعت من35,0المالط الطيني، ويبلغ سمك هذا السقف

، لكنه تهدم )الخربش(يم الذي يعرف وفقًا لالصطالح المحلى بـ، عوضا عن المرحاض القد)18لوحة (حاليا كدورة مياه
لهذه الباحة فتحة باب مستطيلة تؤدى إلى حجـرة   الجنوبيوبالجدار  ،)3شكل(حاليا، وهو يقع إلى الشرق من هذه الباحة

  .)3شكل(وفقًا لالصطالح المحلى )مندرةال(أو الضيوف
  ):المندرة(حجرة الضيوف 

م يغلق عليها باب خشبي مـن مصـراع واحـد،    70,1م وارتفاعها .,80التي تؤدى إليها  يبلغ اتساع فتحة الباب
م، ويبلغ ارتفـاع  50,3م وعرضها نحو75,6وتشغل هذه المندرة مساحة غير منتظمة األضالع يبلغ أطول أضالعها نحو

كة مـن المـالط   م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقـة سـمي  80,0م، وسمكها65,3جدرانها
م يغلق عليها باب خشبي من 80,0تساعهم وا25,3، ويشتمل جدارها الشرقي على فتحة باب يبلغ ارتفاعها)5شكل(الطيني

  .)3شكل(، تستخدم حاليا للمعيشةوفقًا الصطالح أهالي الخارجة) خزانة(أومصراع واحد، يفضى إلى حجرة 
  ):الخربش(المرحاض 

م 35,2، وهو يشغل مساحة مسـتطيلة يبلـغ طولهـا   )3،4الشكالن(يسار الداخليقع إلى الشرق من الباحة على 
م، وهى بدون سقف حاليا، وقد تهدم هذا الخربش ولم يعد مستخدما، كما سبقت اإلشارة، ويتقدمه مسـاحة  .,90وعرضها

   .) 3شكل()الملقة(مستطيلة مكشوفة، تفضي إلى فناء الدار التي تعرف وفقًا الصطالح أهالي الخارجة بـ
   ):الملقة(فناء الدار 

م، وضـلعها  83,4مساحة مكشوفة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربىالفناء يشغل 
م، بجداره الجنوبي فتحة باب تؤدى إلـى  61,5م، بينما يبلغ طول ضلعها الجنوبى47,4م، وضلعها الشرقى46,4الشمالى

وبجداره الشرقي فتحتا بابين إحـداهما بـالطرف    ،)3،6الشكالن(حديث عن المندرةحجرة المعيشة السابق ذكرها عند ال
الجنوبي الشرقي واألخرى بالقطاع الشمالي الشرقي، تؤدى كل منهما إلى حجرة، يشتمل الجدار الشرقي لكل منهما على 

، ويالصق )19 لوحة،3،7الشكالن (كحواصل للتخزين فتحة باب تؤدى أيضا إلى حجرة، وتستخدم هذه الحجرات األربع
 ،8شـكل  (، يؤدى إلى الطابق العلوي)67(وفقًا لالصطالح المحلى بالخارجة )الجردة(الجدار الشمالي للفناء سلم صاعد أو 

  ). 20لوحة 
  :حجرة المعيشة 

دار يتوصل إليها من خالل فتحتي بابين، إحداهما بالجدار الشرقي للمندرة وقد سبق وصفها، أما الثانية فتوجد بالج
، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد، وتشـغل  م70,0م واتساعها50,1، ويبلغ ارتفاعها)3شكل(الجنوبي لفناء الدار

م، 65,2م، والشـرقى 85,3م، والشـمالى 24,2هذه الحجرة مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، طول ضلعها الغربى
م، ويغطيها سقف مسطح من أفـالق  80,0م، وسمكها20,3نهاويبلغ ارتفاع جدرا م،90,4الجنوبىضلعها بينما يبلغ طول 

  .وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني
  :حواصل التخزين بالدور األرضي

 ،)3،7الشكالن(يتوصل إليها من خالل فتحتي بابين بالجدار الشرقي لفناء الدار، األولى بالطرف الجنوبي الشرقي
، طول )3شكل(، تؤدى إلى حجرة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع)19لوحة(م80,0ام واتساعه50,2يبلغ ارتفاعها

م، 20,3م، ويبلـغ ارتفـاع جـدرانها   94,2م، أما الجنوبي فطوله50,1م، والشرقى95,2م، والشمالى45,1ضلعها الغربى
ني، ويتوسط الجدار م، غطيت بسقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطي80,0وسمكها

م، توصل إلى حجـرة أخـرى تسـتخدم للتخـزين     80,0م واتساعها20,2الشرقي لهذه الحجرة فتحة باب يبلغ ارتفاعها
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م، 93,2م، والشمالى10,3، وهى تشغل مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، طول ضلعها الغربى)3شكل(أيضا
م، غطيت بسقف مسطح مـن  80,0م، وسمكها20,3يبلغ ارتفاع جدرانهام، و3م، أما الضلع الجنوبي فطوله63,3والشرقى

  .أفالق وجريد النخيل، يعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني
ويبلـغ   ،)3،7الشـكالن (أما فتحة الباب الثاني التي بالجدار الشرقي للفناء، فتوجد بقطاعـه الشـمالي الشـرقي   

ى حجرة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، طول ضـلعها  ، وتوصل إل)19لوحة(م 80,0م واتساعها70,1ارتفاعها
م، 80,0م، وسـمكها 20,3م، ويبلغ ارتفاع جدرانها99,2م، أما الجنوبي فطوله4م، والشرقى85,2م، والشمالى95,3الغربى

جد بالطرف الشمالي للجدار وغطيت بسقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، وي
م، توصل إلى حجـرة أخـرى تسـتخدم للتخـزين     80,0م واتساعها20,2الشرقي لهذه الحجرة فتحة باب يبلغ ارتفاعها

م، 30,2م، والشمالي30,2، وهى تشغل مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، طول ضلعها الغربى)3شكل(أيضا
م 90,1م، وعلى ارتفاع80,0م، وسمكها20,3رانهام، ويبلغ ارتفاع جد80,2الجنوبي فطولهضلعها م، أما  35,1والشرقى

م، تفـتح علـى الحجـرة    30,0وفقًا لالصطالح المحلى بالخارجة، يبلغ ارتفاعها) طاقة(بجدارها الجنوبي توجد نافذة أو
المالصقة لجدارها الجنوبي، وقد سبق وصفها، كما توجد بالجدار الشرقي لهذه الحجرة أيضا فتحة بـاب سـدت حاليـا    

  .، وقد غطيت هذه الحجرة بسقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني)3شكل(بالبناء
  ):9شكل (الطابق العلوي

، كما سبقت اإلشارة، ويرتكز هـذا  )8شكل(يتوصل إليه من خالل سلم صاعد يالصق الجدار الشمالي لفناء الدار
 أشـجار بنائي يقابله في الجهة الغربية، رصت عليهما مجموعة من جذوع  السلم على الجدار الشرقي للفناء، وعلى كتف

الدوم وأفالق النخيل، وضعت عمودية أسفل درجات السلم التي شيدت بالطوب اللبن، وطليت بطبقة سميكة من المـالط  
م، ويتكون 70,0سلم، ويبلغ اتساع ال)20لوحة (تستخدم للتخزين) بيت الدرج(الطيني، ويوجد أسفل السلم مساحة مستطيلة 
م، وهو يوصل إلى مساحة مكشوفة تحيط بفناء 50,0م، واتساع نائمتها40,0من سبع درجات، يبلغ ارتفاع قائمة كل منها

 ،9،10الشكالن(ثالث فتحات أبوابعلى هذه المساحة المكشوفة تفتح و، ، الذي يمتد مع ارتفاع الطابق العلوي للدارالدار
  ).21لوحة

م، يغلق عليها باب عبارة عـن مصـراع   50,1م وارتفاعها90,0الجدار الجنوبي يبلغ اتساعهاإحداها وهى التي ب
واحد من خشب الدوم، وهى توصل إلى غرفة تشغل مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، يغطيها سقف مسطح مـن  

لمعيشة السـابق وصـفها   خشب الدوم وأفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، وهى تعلو حجرة ا
م إلى الشرق من فتحة باب هذه الغرفـة توجـد   2، وعلى ارتفاع بعادبالدور األرضي، كما تتفق معها تماما من حيث األ

، أما فتحة البـاب الثانيـة فتالصـق    )22لوحة (م، سدت حاليا بالبناء45,0م وارتفاعها50,0نافذة مستطيلة، يبلغ اتساعها
غرفة السابق وصفها، وهى توصل إلى سلم صاعد مكون من ثالث درجات، تفضي بـدورها  الطرف الجنوبي الغربي لل

 ،وفقًا الصطالح أهالي الخارجة) سياج(إلى مساحة مكشوفة تمثل سطح المندرة التي بالدور األرضي، وتعلوها دروة أو 
، لكنها المحلىالصطالح لوفقًا ) الطابونة(مخصصة للفرن أو  هذه المساحة م، وكانت60,1عبارة عن جدار يبلغ ارتفاعه

ـ 50,1م وارتفاعها80,0الثالثة، فيبلغ اتساعها بمهدمة حاليا بعد توقف استخدامها، وأما فتحة البا غرفـة   ىم، وتوصل إل
تعلو الباحة التي تلي المدخل الرئيس بالدور األرضي، وهى تشغل مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، يبلغ طـول  

م، ويغطيها سقف مسـطح مـن أفـالق    95,2م، أما الجنوبي 20,4م، والشرقى25,3م، والشمالي 40,4ضلعها الغربي 
م بجدارها الشرقي توجد 50,1، وعلى ارتفاع)24، 23تانلوحال، 9شكل(وجريد النخيل، تعلوها طبقة من المالط الطيني، 

  ).  11شكل(م55,0م وارتفاعها20,0نافذتان متشابهتان تماما، حيث تشغل كل منهما مساحة مستطيلة يبلغ اتساعها
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م 54,1أيضا في مواجهة الصاعد مباشرة، إلى فتحـة بـاب يبلـغ اتسـاعها    السابق ذكره كما يوصل هذا السلم 
تشغل مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يالحظ أنهـا بـنفس مقاسـات     باحةم، تفضي إلى 97,1وارتفاعها

بق وصفها، ويغطيها سقف مسطح من خشب الدوم وأفـالق وجريـد النخيـل،    الحجرة التي أسفلها بالدور األرضي السا
ة فتحة باب، كما يشتمل جدارها الشرقي على فتحتـا  حابتعلوها طبقة من المالط الطيني، ويوجد بالجدار الجنوبي لهذه ال

التي أسفلها السـابق  م توصل كل منها إلى غرفة تشبه في مقاساتها الحجرة 80,0م واتساعها40,1بابين، ارتفاع كل منها
وصفها بالدور األرضي، إحداهما وهى التي على يسار الداخل تستخدم حاليا كمطبخ، أمـا الغرفتـان الثانيـة والثالثـة     

  ).5،9نشكالال(فخصصتا للنوم
  :)12،13الشكالن()الطارمة(السطح 

يالحظ أن السطح أو الطارمـة   نظرا لتفاوت ارتفاع الوحدات المعمارية المكونة لهذه الدار، كما سبقت اإلشارة،
، غير أنها تهدمت حاليا، وقد ثبـت فيهـا جريـد    )سياج(أو  سترة يحيط بالطارمةو، )4شكل (يتكون من عدة مستويات

  ).25لوحة (وحدات هذه الدار سطحأالنخيل ليزيد من ارتفاعها، ومازالت بقاياه قائمة حتى اآلن أعلى بعض 
  ):5 خريطة( دار أحمد محمود.3.2

لدار حسين عبد الخـالق السـابق    الشمالي جدارع هذه الدار في الطرف الجنوبي لدرب السندادية، بمالصقة التق
، يبلغ اتساعه )14شكل )(5خريطة (الرئيس لهذا الدرب لطريقوصفها، ويتوصل إليها من خالل زقاق ضيق يتفرع من ا

من خشب الـدوم وأفـالق   تتكون أرضيته   اباطويعلوه س، )17، لوحة 14شكل)(5خريطة(م33,1أمام مدخل هذه الدار 
  ).14لوحة (غرفه تخص هذه الدار التي نحن بصددها يشتمل علىوجريد النخيل، و

  :)15شكل(التخطيط المعماري
همـا الـدور    ، وهى تتكون مـن مسـتويين  )15شكل (تشغل هذه الدار مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع

، مع مالحظة أن القطاع الشرقي لهذه الدار كان يتكون من )الطارمة(ى السطح أووالطابق العلوي، باإلضافة إل األرضي
غـرفتين سـقط    الذي كان يشتمل على، )16شكل (الدور األرضي والطابق األول والطابق الثاني: ثالثة مستويات، هي

بالمسـتوى  غرفة أخـرى   بالمستوى الثاني الساباطالغرفة التي يشتمل عليها علو ي، كما )17شكل(سقف كل منهما حاليا
، بينما 2م45,88األرضي بهذه الدار، وتبلغ المساحة الكلية للدور أيضا تشبه سابقتها تماما، ولكن سقط سقفها حالياالثالث 

علو الزقاق الذي تغرفة على هيئة  الذيالساباط ، وذلك بعد أن أضيفت إليه مساحة 2م60,103العلوى هاتبلغ مساحة طابق
م، 1م و80,0، وقد شيدت جدران الدار بالطوب اللبن، يتراوح سمكها فيما بين)14، لوحة 18 شكل(الدارتطل عليه هذه 

ويالحظ أن الوحدات المعمارية التي تتكون منها هذه الدار، تتفاوت فيما بينها من حيث االرتفاع، إذ بلغ ارتفاع بعضـها  
   ).16شكل (م22,6ا اآلخرم، بينما وصل ارتفاع بعضه84,7من مستوى سطح األرض الحالية 

  :الوصف الخارجي 
األربعة لهذه الدار بمبان مجاورة، ولم يعد مكشوفًا منها سوى مدخلها الـرئيس، ويبلـغ اتسـاع     حجبت الجدران

، ويوصل هذا المدخل )26 لوحة, 19شكل ( من خشب الدوم  مصراع واحدم، يغلق عليه 90,1م وارتفاعها .,80فتحته 
  . إلى باحة

  :لداخليالوصف ا 
  :)15شكل(الدور األرضي 

، تشغل مساحة مستطيلة غيـر منتظمـة   ها، وهى تؤدى إلى باحةيتوصل إليه من خالل فتحة الباب السابق وصف
م، ويغطيهـا  70,2م، أما الجنوبي فيبلغ طوله 95,3م، والشرقى60,3م، والشمالي 3األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي

، ويوجد بالجدار الشمالي لهذه الباحة على الطينيمن المالط سميكة تعلوها طبقة  سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل،
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يغلق عليها مصراع واحد من خشـب   م،80,1م وارتفاعها .,80، األولى يبلغ اتساعها )15شكل(يسار الداخل فتحتا بابين
م، 45,1والشـمالي م، 27,2الدوم، وهى تؤدى إلى مساحة مستطيلة غير منتظمة األضـالع، طـول ضـلعها الغربـى    

م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة من المـالط  95,1م، أما الجنوبي فطوله 52,2والشرقى
لهذه الدار، غير أنه متهدم حاليا، أما فتحة الباب الثانية فهي تشبه فتحة الباب  )خربش(الطيني، كانت تستخدم كمرحاض 
تفضي إلى حاصل يشغل مساحة مستطيلة غير منتظمـة األضـالع، طـول ضـلعها     السابق وصفها جملة وتفصيالً، و

م، ويغطيه سقف مسـطح مـن   95,1م، بينما يبلغ طول الضلع الجنوبى 89,2م، والشرقى60,1م، والشمالي59,2الغربى
صـاعد يمتـد   أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة من المالط الطيني السميك، ويالصق الجدار الجنوبي لهذه الباحة، سلم 

، يالحظ تهدم قطاعه المالصق للجـدار  )27لوحة ،20شكل(حتى جدارها الشرقي، يوصل إلى الطابق العلوي لهذه الدار
  ).28لوحة ،15شكل (، وتفضي هذه الباحة إلى فناء الداريالجنوب

   :فناء الدار 
م، 29,2الغربـى  ، يبلغ طـول ضـلعها  )15شكل(يشغل مساحة مكشوفة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع

، الجدار الشمالي لهذا الفناء سلم صـاعد  م، يالصق52,2م، وضلعها الجنوبى71,2م، وضلعها الشرقى2وضلعها الشمالى
، بينما يالصق الجدار الجنوبي لهذا الفناء أيضا سلم هابط، يتكـون مـن   )29لوحة  ،21شكل(يؤدى إلى الطابق العلوي

م، تفضي إلـى باحـة تشـغل مسـاحة     37,0م، واتساع نائمتها26,0كل منها ، يبلغ ارتفاع قائمة)22شكل(ثالث درجات
م، وضـلعها  63,1م، وضـلعها الشـمالى  71,2مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طـول ضـلعها الغربـى   

م، 1رضية فنـاء الـدار بنحـو   أم، تنخفض أرضيتها عن مستوى 69,1م، بينما يبلغ طول ضلعها الجنوبى99,1الشرقى
قف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة من المالط الطيني، يشتمل جدارها الشرقي علـى فتحتـي   ويغطيها س

للتخزين، كما يشتمل الجدار الشمالي لهذه الباحة على فتحـة بـاب،    مبابين، تفضي كل منهما إلى حجرة مستطيلة تستخد
  .)15شكل()المندرة(تؤدى إلى حجرة الضيوف أو

  :)15،23الشكالن()المندرة(حجرة الضيوف
م، يغلق عليها باب خشبي من مصـراع واحـد،   30,1م وارتفاعها .,80يبلغ اتساع فتحة الباب التي تؤدى إليها 

م، 41,3م، وضلعها الشمالى38,2وتشغل هذه المندرة مساحة مستطيلة الشكل، غير منتظمة األضالع يبلغ ضلعها الغربى
م، ويغطيهـا سـقف   3، ويبلغ ارتفاع جـدرانها )15شكل(م94,3الجنوبى م، بينما يبلغ طول ضلعها45,2وضلعها الشرقى

  .من المالط الطينيسميكة مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة 
  :حواصل التخزين بالدور األرضي

، كمـا سـبقت   )29، لوحة15شكل(يتوصل إليها من خالل فتحتا بابين بالجدار الشرقي للباحة التي تلي فناء الدار
م، يغلق عليها مصراع واحد من خشـب  80,1وارتفاعهام 80,0اتساعهاة، األولى بالطرف الجنوبي الشرقي، يبلغ اإلشار

م، 04,2الدوم، وهى تؤدى إلى حاصل أو حجرة مستطيلة الشكل غير منتظمـة األضـالع، طـول ضـلعها الغربـى     
م، غطيت بسقف مسطح مـن  3درانها م، ويبلغ ارتفاع ج3م، أما الضلع الجنوبي فطوله31,2م، والشرقى08,3والشمالى

) طاقـة (م بجدارها الشمالي توجد نافذة 40,1أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، وعلى ارتفاع
م، تفتح على الحاصل أو الحجرة المالصقة لهذا الجدار الشمالي، أما 50,0م واتساعها60,0مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها

مستطيلة الشـكل غيـر   مساحة لثانية فهي تشبه مثيالتها السابق وصفها تماما، وهى تؤدى إلى حجرة تشغل فتحة الباب ا
م، أما الضلع الجنوبي فيبلغ طولـه  59,3م، والشرقى32,3م، والشمالى46,3منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربى

النخيل، تعلوها طبقة سـميكة مـن المـالط     م، غطيت بسقف مسطح من أفالق وجريد3م، ويبلغ ارتفاع جدرانها 59,3
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مستطيلة الشكل تشـبه نافـذة الحجـرة    ) طاقة(م بجدارها الشمالي توجد نافذة 40,1، وعلى ارتفاع)17،18شكل(الطيني
  .السابق وصفها جملة وتفصيالً

  ):24شكل (الطابق العلوي 
 لباحـة لجدارين الجنوبي والشرقي ، أحدهما يالصق اةيتوصل إليه من خالل سلمين صاعدين، كما سبقت اإلشار 

، أما السلم األول فلم يتبق منه حاليا )29، لوحة20شكل( ءافن، والثاني يالصق الجدار الشمالي لل)27، لوحة22شكل(الدار
الجدار الشرقي للفناء، وعلـى كتـف    ىإال الجزء المالصق للجدار الشرقي للصحن، كما سبقت اإلشارة، وهو يرتكز عل

الدوم وأفالق النخيـل، وضـعت عموديـة أسـفل      أشجارة الجنوبية، رصت عليهما مجموعة من جذوع بنائي في الجه
ويوجد أسفل السلم مساحة مسـتطيلة   ،درجات السلم التي شيدت بالطوب اللبن، وطليت بطبقة سميكة من المالط الطيني

أربع درجـات، ارتفـاع قائمـة كـل     م، ويتكون من 61,0، ويبلغ اتساع السلم)30لوحة (تستخدم للتخزين) بيت الدرج(
م، 99,2م، وهو يوصل إلى مساحة مكشوفة في مواجهة الصاعد، يبلغ ضلعها الغربـى 50,0م، واتساع نائمتها34,0منها

م، تؤدى إلى غرفة تشغل مساحة 95,1م، بينما يبلغ طول ضلعها الجنوبى29,3م، وضلعها الشرقى60,1وضلعها الشمالى
م، 52,2م، وضلعها الشـرقى 74,1م، وضلعها الشمالى21,2ألضالع يبلغ ضلعها الغربىمستطيلة الشكل، غير منتظمة ا
م ، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيـل،  20,2م، ويبلغ ارتفاع جدرانها62,1بينما يبلغ طول ضلعها الجنوبى

شرقي يطل علـى المسـاحة   تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، تشتمل على ثالث فتحات أبواب، أحدهما بالجدار ال
م، يغلق عليها مصراع واحد من خشب الـدوم، أمـا   34,1وارتفاعهام 70,0اتساع فتحتهيبلغ المكشوفة السابق وصفها، 

م، يغلق عليها مصراع واحـد  80,1وارتفاعهام 80,0اتساعهايبلغ فتحة الباب الثانية فتوجد بالجدار الجنوبي لهذه الغرفة، 
ى فناء الدار، وأما فتحة الباب الثالثة فتوجد بالجدار الغربي في مقابـل مثيالتهـا التـي    من خشب الدوم، وهى تطل عل

بالجدار الشرقي لهذه الغرفة، وهى تتفق معها تماما، وتوصل إلى غرفة مستطيلة، شيدت أعلى الساباط أو السقيفة التـي  
إلشارة، وهى تشغل مساحة مستطيلة الشكل، ، كما سبقت ا)24،25الشكالن(تعلو الزقاق الذي يتوصل منه إلى هذه الدار
م، بينما يبلـغ طـول   99,3م، وضلعها الشرقى13,1م، وضلعها الشمالى08,4غير منتظمة األضالع يبلغ ضلعها الغربى

م ، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوهـا طبقـة   20,2م، ويبلغ ارتفاع جدرانها27,1ضلعها الجنوبى
يني، توجد بجدارها الشمالي نافذة مستديرة الشكل تطل على الشارع الرئيس المتفرع منه الزقـاق  سميكة من المالط الط

م، 30,1وارتفاعهـا م 80,0اتساعهايبلغ ، كما يوجد بجدارها الجنوبي فتحة باب )14لوحة (الذي شيدت بأعاله هذه الغرفة
ة الشكل، غير منتظمـة األضـالع يبلـغ    يغلق عليها مصراع واحد من خشب الدوم، تطل على مساحة مكشوفة مستطيل

م، ويعلو 24,1م، بينما يبلغ طول ضلعها الجنوبى12,3م، وضلعها الشرقى75,1م، وضلعها الشمالى57,2ضلعها الغربى
غرفة أخرى، تتفق معها من حيث المساحة، كما يشتمل جدارها الشمالي أيضا على نافـذة، تشـبه مثيلتهـا     ةهذه الغرف

  ).18شكل (حاليا متهدم ها، لكن سقفالسابق وصفها تماما
وأما السلم الثاني المالصق للجدار الشمالي للباحة الداخلية، فيالحظ أن هذا الجدار يمثل أحد جانبي السلم، وشـيد   

بموازاته جدار آخر من الطوب اللبن بتدرج ارتفاع درجات السلم، وردم ما بين هذين الجانبين، ورصت على هذا البناء 
، وهو يتكـون مـن   )29لوحة (الدوم وأفالق النخيل، يعلوها درجات السلم التي بنيت بالطوب اللبن أشجاروع المائل جذ

م، وهو يوصل إلى مساحة مكشوفة مربعة الشـكل  34,0م، واتساع نائمتها33,0خمس درجات يبلغ ارتفاع قائمة كل منها
، )32لوحـة  ( ، شيدت بالطوب اللـبن )طابونة(، يوجد بركنها الشمالي الغربي فرن )31لوحة(م30,2طول ضلعها نحو 

م، واتسـاع  34,0يجاورها من الجهة الجنوبية، سلم صاعد مكون من أربع درجات، يبلـغ ارتفـاع قائمـة كـل منهـا     
، وبالجهة الشرقية )32لوحة(م، تفضي إلى الوحدات المعمارية السابق وصفها بالقطاع الغربي للطابق العلوي41,0نائمتها

، تشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها مـن الشـمال إلـى الجنـوب     )طرقة(ة السابق وصفها، يوجد ممر للمساحة المربع
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م، يغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سـميكة  10,2م، وعرضها من الشرق إلى الغرب 85,5
الً، حيـث يبلـغ اتسـاع كـل     من المالط الطيني، ويشتمل جدارها الشرقي على فتحتا بابين متشابهتين جملـة وتفصـي  

، تؤدى كل منهما إلى غرفة مستطيلة )33لوحة(م، يغلق عليها مصراع واحد من خشب الدوم80,1وارتفاعهام 80,0منهما
الشكل، تتفق مساحة كل غرفة منهما مع مساحة الحجرة التي أسفلها بالدور األرضي، وإن كان ثمة اختالف فيتمثل فـي  

م، وعلـى  3م، بينما يبلغ سقف حجرات الدور األرضـي  84,2ل انخفاضا، حيث بلغ أن سقف غرف الطابق العلوي أق
م بالجدار الشمالي لكل غرفة من هاتين الغرفتين توجد نافذة، تشبه نوافذ حجرات الدور األرضـي تمامـا،   80,1ارتفاع 

، ويعلو كل غرفة مـن هـاتين   )34لوحة (وعلى يمين الداخل بالغرفة الجنوبية الشرقية توجد مسطبة مبنية بالطوب اللبن
، كمـا سـبقت   )17،25نشكالال(المساحة، ولكن سقط سقف كل منهما حاليا بنفسالغرفتين السابق وصفها غرفة أخرى 

  . اإلشارة
  :)26،27الشكالن()الطارمة(السطح 

ه الـدار  نظرا لتفاوت ارتفاع الوحدات المعمارية المكونة لهذه الدار، كما سبقت اإلشارة، يالحظ أن سـطح هـذ  
، غير أن معظمها تهدم حاليا، كما تهـدمت أسـقف   )سياج(أو سترة، يعلو كل منها )16شكل (يتكون من عدة مستويات

بعض الوحدات المعمارية، كغرفتين القطاع الشرقي لهذه الدار، والغرفة إلى تعلو الساباط، لذلك لم نتعرف على الشـكل  
  ).  26شكل(المعماري ألسقف هذه الوحدات

  ): 5خريطة )(1( دار رقم .3.3
الـرئيس لهـذا    لطريـق تقع هذه الدار في وسط الجزء االمتبقى من درب السندادية، وتطـل بمـدخلها علـى ا    

بامتـداد الواجهـة    طريقهذا الويعلو  ،)5خريطة(م54,2أمام مدخل هذه الدار  طريق، ويبلغ اتساع ال)28شكل (الدرب
الدوم وأفـالق وجريـد    جذوع أشجارمن تتكون أرضيته ساباط  -شمالي الشرقيباستثناء قطاعها ال -الشمالية لهذه الدار

  . لدراسةغرفه تخص هذه الدار موضوع ا يشتمل علىالنخيل، 
  

  :)29شكل(التخطيط المعماري
هما الدور األرضي والطابق  تشغل هذه الدار مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع، وهى تتكون من مستويين

، بينما تبلغ مساحة الطـابق  2م93,102، وتبلغ المساحة الكلية للدور األرضى)الطارمة(ة إلى السطح أوالعلوي، باإلضاف
الـذي تطـل    الطريق الساباط الذي يعلو يشتمل عليهاالتي ، وذلك بعد أن أضيفت إليه مساحة الغرفة 2م31,126العلوى

م، ويبلغ ارتفاعها من 1م و80,0راوح سمكها ما بين، وقد شيدت جدران الدار بالطوب اللبن، يت) 30شكل(عليه هذه الدار
   ).30شكل (م80,5مستوى سطح األرض الحالية 

  :الوصف الخارجي 
لدرب السندادية، كما سـبقت اإلشـارة، بينمـا حجبـت      الطريق الرئيستطل هذه الدار بواجهتها الشمالية على 

، إحداهما وهى المدخل الرئيس )31شكل(فتحتي بابينبمبان مجاورة، وتشتمل هذه الواجهة على  ىالثالث األخر جدرانال
م، يغلق عليه باب مـن  60,1م وارتفاعها .,90يوجد بالطرف الشمالي الشرقي لهذه الواجهة، ويبلغ اتساع فتحته  ،للدار

، ويوصل هذا المدخل إلى باحة الدار، أما المدخل الثاني فيقع )35لوحة, 31شكل ( من مصراع واحديتكون خشب الدوم 
م، يغلق عليه باب من خشـب  50,1م وارتفاعها .,85إلى الشرق من المدخل الرئيس السابق وصفه، ويبلغ اتساع فتحته 

، التي يالحظ أنها مفصولة تماما عن باقي )المندرة(، ويوصل إلى حجرة الضيوف أو)31شكل ( الدوم من مصراع واحد
  ).29،31نشكالال(الوحدات المعمارية األخرى لهذه الدار
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  :الوصف الداخلي 
  :)29شكل(الدور األرضي 

يتوصل إليه من خالل فتحة الباب السابق وصفها، وهى تؤدى إلى باحة تشغل مساحة مسـتطيلة الشـكل غيـر    
م، ويبلغ طـول ضـلعها الجنـوبي    5م، والشرقي 05,2م، والشمالي 75,4منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 

ق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، ويبلـغ سـمك هـذا    م، ويغطيها سقف مسطح من أفال30,2
، ويالصق الجدار الغربي لهذه الباحة مسطبة شيدت بالطوب اللـبن، بينمـا يالصـق جـدارها     )36لوحة(م35,0السقف

ذه الباحة وعلى الجدار الشرقي له ، ويتوسط)37،لوحة 29شكل (الجنوبي رحى حجرية ما زالت بقاياها قائمة بهذه الباحة
م، ويشتمل الطرف 30,0م واتساعها40,0مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها ،)طاقة(توجد دخلة هذه الجدار م من20,1ارتفاع

، تـؤدى إلـى فنـاء    م90,0م واتسـاعها 50,1الجنوبي الشرقي لهـذا الجـدار علـى فتحـة بـاب، يبلـغ ارتفاعهـا       
  .)29،32نشكالال(الدار

  ):المندرة(حجرة الضيوف
، وهى مستقلة عن باقي وحدات الـدار  )29،31الشكالن(إليها من فتحة باب بالواجهة الرئيسة لهذه الدار يتوصل

م، والشمالي 63,1كما سبقت اإلشارة، وتشغل مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 
سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها م، ويغطيها 44,5م، ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 50,0م، والشرقي 25,5

  .)38، لوحة33شكل(طبقة سميكة من المالط الطيني
   :فناء الدار 

م، وضـلعها  3الغربـى  يشغل مساحة مكشوفة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضـالع، يبلـغ طـول ضـلعها    
لي لهذا الفناء سـلم صـاعد،   م، ويالصق الجدار الشما5م، وضلعها الجنوبى66,4ضلعها الشرقىطول م، و39,5الشمالى

، ويوصل هذا الفناء في الجهة الشرقية إلى باحة تشـغل  )39،40 تانلوحال، 29،32 نشكالال(يفضى إلى الطابق العلوي
م، ويبلـغ طـول   48,3م، والشـرقي  53,4م، والشمالي 64,5مساحة غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 

مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، ويبلغ  م، ويغطيها سقف20,6ضلعها الجنوبي 
، وهو عبـارة عـن بنـاء    )الخربش(م، وبالركن الشمالي الشرقي لهذه الباحة يوجد المرحاض أو80,2ارتفاع هذا السقف

ـ  م، 20,0غ سـمكه نصف اسطواني من الطوب اللبن، ينقسم إلى مستويين، علوي وهو فتحة التصريف محاطة بجدار يبل
م، بمستوى أعلى من جسم اإلنسان وهو جالس على فتحة التصريف، وأسفل هذه الفتحة يوجد المسـتوى  90,0وارتفاعه

متلـئ  يعنـدما   خزانال اشتمل على فتحة جانبية، لتفريغ هذت، مساحة مستطيلة مجوفة، وهو عبارة عن أو الخزان الثاني
م، واتسـاع  20,0عد مكون من ثالث درجات، ارتفاع قائمة كـل منهـا  سلم صاب ويتوصل إلى هذا الخربشبالفضالت، 

  .)42، 41تانلوحال، 34شكل (م30,0نائمتها
يالحظ أنهما متشابهتان جملة وتفصـيالً،   )29،35الشكالن(ويشتمل الجدار الجنوبي لهذه الباحة على فتحتي بابين

هما باب خشبي من مصراع واحد، تفضـي كـل   م، ويغلق على كل من30,1م وارتفاعها70,0امحيث يبلغ اتساع كل منه
م، 60,3األولى وهى التي بالجهة الغربية، تشغل مساحة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنـوب  ،منهما إلى حجرة

م،، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المـالط  2وعرضها من الشرق إلى الغرب
م، 60,3ة األخرى فتشغل مساحة مستطيلة غير منتظمة األضـالع، يبلـغ طـول ضـلعها الغربـي      الطيني، أما الحجر

م، ويغطيها سقف مسطح مـن أفـالق وجريـد    12,2م، ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 77,3م، والشرقي 28,3والشمالي 
  .)35شكل(النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني
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  ):36شكل (الطابق العلوي
من خالل سلم صاعد، يالصق الجدار الجنوبي لفناء الدار، ويقع فـي مقابـل    -كما سبقت اإلشارة-هيتوصل إلي 

الجدار الشـرقي للفنـاء، وعلـى     ى، وهو يرتكز عل)39،لوحة 29،32نشكالال(الداخل من الباحة إلى هذا الفناء مباشرة
 أشجاروسطه، رصت عليهم مجموعة من جذوع  كتفين بنائيين في الجهة الغربية، أحدهما في بداية هذا السلم واآلخر في

الدوم وأفالق النخيل، وضعت عمودية أسفل درجات السلم التي شيدت بالطوب اللبن، وغطيت بطبقة سميكة من المـالط  
ترك ضلعه الشـمالي   منها الغربي ،، ويالحظ أن المساحة الموجودة أسفل هذا السلم تنقسم إلى قسمين)40لوحة (الطيني

 م،35,0فتحـة مسـتطيلة يبلـغ ارتفاعهـا     ءلصحن بدون بناء، أما القسم الشرقي فسـد بالبنـاء باسـتثنا   المطل على ا
لوحـة   ،35شـكل  (م من مستوى أرضية الفناء95,0م، تنتهي بقمة مثلثة الشكل، وهى توجد على ارتفاع25,0واتساعها

40.(   
سابق وصفها بالدور األرضـي، وإن كـان   مثيلتها ال أبعادهاتشبه في  ،ويفضى هذا السلم السابق وصفه إلى باحة

م، 80,2م، بينما يبلغ سقف باحة الدور األرضـى 50,2ثمة اختالف فيتمثل في أن سقف هذه الباحة أقل ارتفاعا حيث يبلغ
م، ويغلـق  30,1م وارتفاعها70,0الجنوبي على فتحتي بابين متشابهتين تماما، حيث يبلغ اتساع كل منها هاويشتمل جدار
ما باب خشبي من مصراع واحد، وتفضي كل منهما إلى حجرة تشبه مثيلتهـا بالـدور األرضـي جملـة     على كل منه

م، 50,2وتفصيالً، مع مالحظة أن سقف غرفت الطابق العلوي أقل ارتفاعا من سقف حجرات الدور األرضي، حيث يبلغ
  ).36،37نشكالال(م80,2بينما بلغ ارتفاع حجرتي الدور األرضى

شـكل  (سلم أيضا، إلى مساحة مكشوفة تمثل سطح المندرة السابق وصفها بالـدور األرضـي  ويتوصل من هذا ال
م، يغلق عليهـا  30,1م وارتفاعها70,0، ويوجد بالطرف الجنوبي الشرقي لجدارها الجنوبي فتحة باب، يبلغ اتساعها)38

م، وعرضـها  65,7الغرب يفضى إلى غرفة مستطيلة الشكل، يبلغ طولها من الشرق إلى ،باب خشبي من مصراع واحد
م، غطيت بسقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، 50,2من الشمال إلى الجنوب

 لطريـق م، تطـل علـى ا  90,0وارتفاعها م55,0ويشتمل الجدار الجنوبي لهذه الغرفة على نافذة مستطيلة، يبلغ اتساعها
، الذي تطل عليـه  طريقغطى هذا الجزء من الي الذي يشتمل عليها الساباطغرفة الرئيس للدرب، حيث يالحظ أن هذه ال

  ).36شكل (الدراسة عالدار موضو
كما يشتمل الطرف الشمالي الغربي للجدار الغربي لهذه المساحة المكشوفة السابق ذكرها، على فتحة باب يبلـغ  

واحد، يفضى إلى غرفة مسـتطيلة الشـكل غيـر    م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع 40,1وارتفاعها م70,0اتساعها
م، ويبلغ طـول ضـلعها الجنـوبي    5م، والشرقي05,2م، والشمالي 75,4منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 

  .)36شكل(م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني30,2
  :)39شكل()الطارمة(السطح 

فاوت ارتفاع الوحدات المعمارية المكونة لهذه الدار، كما سبقت اإلشارة، يالحظ أن سـطح هـذه الـدار    نظرا لت
، غير أن أجـزاء كثيـرة منهـا تهـدمت     )سياج(سترة أوويحيط بالسطح ، )35،39 نشكالال(يتكون من عدة مستويات

  ). 43لوحة (حاليا
  ): 5خريطة (دار تابعة لعائلة السندادية .3. 4 

الرئيس لهـذا   طريقالدار في بداية درب السندادية، بالقطاع الجنوبي الشرقي منه، وتطل بمدخلها على ال تقع هذه
بامتـداد الواجهـة    هذا الطريق ويعلو، )5خريطة (م20,3أمام مدخل هذه الدار  لطريق، ويبلغ اتساع ا)40شكل (الدرب

ربما كان يشـتمل علـى وحـدات    ، العلويتهدم قطاعه  ساباط -باستثناء قطاعها الجنوبي الشرقي -الشمالية لهذه الدار
، يربط الواجهة الشمالية لهـذه الـدار   )42شكل (معمارية تخص هذه الدار موضوع الحديث، لكنه حاليا سطح مكشوف
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ع عائلة السندادية أيضا، مما يشير إلى أن هذا القطـا  نبالواجهة الجنوبية المقابلة لها، والخاصة بمقعد ودار أخرى يتبعا
  .من الدرب كان خاصا بهذه العائلة

  :)40شكل(التخطيط المعماري
هما الدور األرضي  ، وهى تتكون من مستويين)40شكل(تشغل هذه الدار مساحة مستطيلة غير منتظمة األضالع

حة ، بينما تبلـغ مسـا  2م80,60األرضى، وتبلغ المساحة الكلية للدور )الطارمة(والطابق العلوي، باإلضافة إلى السطح 
م، ويالحـظ أن  1م و80,0، وقد شيدت جدران الدار بالطوب اللبن، يتراوح سـمكها مـا بـين   2م82,48الطابق العلوى

الوحدات المعمارية التي تتكون منها هذه الدار، تتفاوت فيما بينها من حيث االرتفاع، إذ بلغ ارتفاع بعضها من مسـتوى  
   ).43شكل (م50,3اآلخر م، بينما وصل ارتفاع بعضها60,5سطح األرض الحالية 

  :الوصف الخارجي 
، كما سـبقت اإلشـارة، بينمـا    )43شكل(الرئيس لدرب السندادية طريقتطل هذه الدار بواجهتها الشمالية على ال

هذه الواجهة على المـدخل الـرئيس   لبمبان مجاورة، ويشتمل القطاع الشمالي الغربي  ىحجبت الواجهات الثالثة األخر
، )43شـكل  ( باب من خشب الدوم من مصراع واحـد  ام، يغلق عليه70,1م وارتفاعها 10,1فتحته  للدار، وتبلغ اتساع

  .ويوصل هذا المدخل إلى باحة الدار
  :الوصف الداخلي

  :)40شكل (الدور األرضي 
، وهى تؤدى إلى باحة تشغل مساحة مستطيلة الشكل )43شكل (يتوصل إليه من خالل فتحة الباب السابق وصفها

م، ويبلـغ طـول ضـلعها    20,2م، والشرقي 72,4م، والشمالي 20,1مة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي غير منتظ
م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، ويبلغ سـمك  66,4الجنوبي 

مسطبة شيدت بالطوب اللـبن، ويشـتمل    ، ويالصق الجداران الجنوبي والغربي لهذه الباحة)44لوحة(م35,0هذا السقف
الطرف الجنوبي الشرقي للجدار الجنوبي لهذه الباحة على فتحة باب توصل إلى فناء الدار، كما يشتمل الطرف الشـمالي  

  .)44شكل (الشرقي لجدارها الشرقي على فتحة باب تؤدى إلى المندرة
  :)40شكل()المندرة(حجرة الضيوف

جدار الشرقي للباحة كما سبقت اإلشارة، والـذي يمثـل الجـدار الغربـي لهـذه      يتوصل إليها من فتحة باب بال
م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد، ويلـي فتحـة   40,1وارتفاعها م90,0، يبلغ اتساع فتحة هذا الباب)المندرة(

ستوى أرضـية  ، حيث يالحظ أن أرضيتها تنخفض عن م)المندرة(الباب سلم هابط مكون من درجتين، يوصل إلى هذه 
م، وتشغل هذه المندرة مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طـول ضـلعها الغربـي    60,0الفناء بمقدار

، )44شـكل  (م3م، ويبلغ ارتفـاع جـدرانها   55,2ضلعها الجنوبي  وطولم 13,2م، والشرقي89,2م، والشمالي 30,2
  .ة سميكة من المالط الطينيويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبق

   :)40شكل(فناء الدار 
م، وضـلعها  60,2الغربـى  يشغل مساحة مكشوفة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طـول ضـلعها  

م، ويالصق القطاع الجنوبي الشرقي للجـدار  60,2ضلعها الجنوبىيبلغ طول م، و76,2م، وضلعها الشرقى68,4الشمالى
، ويشتمل الطرف الجنوبي الغربي لهـذا  )45،لوحة 45شكل (م صاعد، يفضى إلى الطابق العلويالجنوبي لهذا الفناء سل

الجدار أيضا على فتحة باب تؤدى إلى حجرة، كما يشتمل الطرف الشمالي الشرقي للجدار الشرقي لهذا الفناء على فتحة 
  .باب تفضي إلى حجرة أيضا
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  ):40شكل (حجرات الدور األرضي
م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع 40,1م وارتفاعها80,0الباب التي بالجدار الجنوبي للفناء  يبلغ اتساع فتحة

م، 50,2واحد، تؤدى إلى حجرة تشغل مساحة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلـغ طـول ضـلعها الغربـي     
م، ويغطيها سقف مسطح 3انها م، ويبلغ ارتفاع جدر22,3م ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 47,2م، والشرقي62,3والشمالي 

من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، ويشتمل القطاع الجنوبي الشرقي للجدار الجنوبي لهذه 
م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد، كانت توصـل  40,1م وارتفاعها80,0الحجرة على فتحة باب يبلغ اتساعها 

، أما فتحة الباب التي )46شكل (هذا الحجرة، ربما كانت تخص هذه الدار، لكنها متهدمة حالياإلى وحدات معمارية خلف 
م، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحـد، ويلـي فتحـة    40,1م وارتفاعها90,0بالجدار الشرقي للفناء فيبلغ اتساعها

كما هو -عن مستوى أرضية الفناء الباب سلم هابط مكون من درجتين، يوصل حجرة، حيث يالحظ أن أرضيتها تنخفض
الحجرة التي تشغل مساحة مستطيلة الشكل غيـر  هذه م، ويتوصل من هذا السلم إلى 60,0بمقدار -الحال بأرضية المندرة

طـول ضـلعها الجنـوبي    و ،م71,2م، والشـرقي 48,2م، والشمالي 73,2منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي 
، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة مـن  )47شكل (م3م، ويبلغ ارتفاع جدرانها 06,2

  . المالط الطيني
  ):48شكل(الطابق العلوي

لفنـاء   يمن خالل سلم صاعد، يالصق القطاع الجنوبي الشرقي للجدار الجنوب -كما سبقت اإلشارة-يتوصل إليه 
 ارقي للفناء، وعلى كتف بنائي في الجهة الغربية، رصت عليهمالجدار الش ى، وهو يرتكز عل)46لوحة  ،45شكل (الدار

مجموعة من جذوع خشب الدوم وأفالق النخيل، وضعت عمودية أسفل درجات السلم التـي شـيدت بـالطوب اللـبن،     
م، واتسـاع  47,0وغطيت بطبقة سميكة من المالط الطيني، وهو يتكون من ست درجات يبلغ ارتفاع قائمة كـل منهـا  

غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربـي   م، وهو يوصل إلى غرفة تشغل مساحة مستطيلة الشكل50,0نائمتها
م، وعلـى  60,2م، ويبلغ ارتفاع جدرانها 09,3م ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 73,1م، والشرقي10,2م، والشمالي 19,2

ويغطـي هـذه    ،)49شكل(م70,0وارتفاعها م40,0م من جدارها الجنوبي، توجد نافذة مستطيلة يبلغ اتساعها70,1ارتفاع
الغرفة سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، وقد تهدم حاليا جدارها الشـمالي،  

  .طريقعلو الي الذي لساباطالذي كان يشتمل على فتح بابها، وكان يطل بدوره على سطح ا
غطاة تشغل مساحة مستطيلة الشكل، غير منتظمة األضالع، يبلغ طول وإلى الغرب من هذه الغرفة توجد باحة م

م، ويبلغ ارتفاع جـدرانها  83,2م ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 33,2م، والشرقي19,2م، والشمالي 50,1ضلعها الغربي 
ـ    م، 20,3 ن ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، ويشـتمل كـل م

الطرف الشمالي الغربي والشمالي الشرقي لجدارها الشمالي على فتحة باب، توصل كل منهما إلى غرفة، يبلـغ اتسـاع   
م، ، يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد، يفضـى  30,1م وارتفاعها90,0فتحة الباب التي بالطرف الشمالي الغربي

م 67,2م، والشرقي20,2م، والشمالي 80,2ضلعها الغربي  إلى غرفة مستطيلة الشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طول
م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة سميكة من المـالط  60,1، ويبلغ طول ضلعها الجنوبي 

، أما فتحة الباب التي بالطرف الشمالي الشرقي للجدار الشمالي للباحة، فتوصل إلى غرفـة مسـتطيلة   )47لوحة(الطيني
م ، ويبلـغ طـول   55,2م، والشـرقي 60,2م، والشمالي 70,2لشكل غير منتظمة األضالع، يبلغ طول ضلعها الغربي ا

م، ويغطيها سقف مسطح من أفالق وجريد النخيل، تعلوها 20,3، ويبلغ ارتفاع جدرانها)48شكل(م20,2ضلعها الجنوبي 
   .)47،49نشكالال(طبقة سميكة من المالط الطيني
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  :)50شكل()الطارمة(السطح
يتكون مـن   هانظرا لتفاوت ارتفاع الوحدات المعمارية المكونة لهذه الدار، كما سبقت اإلشارة، يالحظ أن سطح

  . أجزاء كثيرة منها حاليا تهدمت، )سياج(أويحيط بالسطح سترة و ،)43شكل (عدة مستويات
  :التحليلية ةالدراس5.

واحة الخارجة، يعرض هذا التحليل للعناصـر المختلفـة التـي    في إطار الدراسة التحليلية لدور درب السندادية ب
يتكون منها المبنى، من عناصر منفعة، وعناصر إنشاء، وعناصر اتصال وحركة، وعناصر تهوية وإضاءة، وعناصـر  
وقاية، وعناصر خدمة، وقد أدى هذا التنوع في هذه العناصر المعمارية إلى تكامل وحدات هذه النوعية مـن العمـائر،   

ى أصبحت منشآت حيوية تؤدى دورها الوظيفي المنوط بها، ونهدف من خالل هذا التحليل إلى إبراز جوانـب حيـاة   حت
مجتمع الواحات، قبل أن يطرأ عليها التغيير والتطور والحداثة، باعتبار أن التكوينات المعمارية السكنية، هـي الوعـاء   

  .)68(المجتمعات المادي الذي يعكس كثيرا من مظاهر حياة أي مجتمع من
  :عناصر المنفعة-أوالً.1.5

فالمبنى ال ينشأ أصـالً  , من أول الشروط الواجب توافرها في المبنى -وفقًا لما حدده المعماريون –تعتبر المنفعة 
وهـي   ،وجـوده فوظيفة المبنى هي السبب في وجوده وفي تبريـر  , إال ليؤدي وظائف انتفاعية وليخدم أغراضا عملية

  .)69(ب عليه والمصدر الرئيس في التصميم واتخاذ المبنى الشكل الذي عليهالغرض الغال
وحدات الدار التي تؤدى وظائف مختلفة ترتبط ارتباطًا مباشرا بحياة ساكنيها، ويمكن  وتتمثل عناصر المنفعة في

، المطبخ )الخربش(ض، المرحا)الملقة(حصر هذه الوحدات في الباحة، والمندرة، حجرات وغرف المعيشة والنوم، الفناء
، باإلضافة إلى بعض مرافق الدار كالرحى، والفرن أو الطابونـة وفقًـا   الساباطاتو، )الطارمة(السطح  وأماكن الطعام،

  .لالصطالح المحلى بالخارجة
  

  :الباحة-
، وهى التي تلي المدخل مباشرة، ويتوصل منها إلـى وحـدات   )الطرقة(باحة الدار تسمى محليا في الخارجة بـ

، وتؤدى هذه الباحة أكثر من وظيفة، فتشتمل في بعـض األحيـان علـى    )3،15،29،41لاشكاأل(الدور األرضي للدار
األقارب بجانـب حجـرة االسـتقبال     ل، يفرش عليها الحصير، مخصصة الستقبا)29،41نشكالال(مسطبة بالطوب اللبن

دار، كما يوجد في أحد أركانهـا بـبعض الـدور    سيما إذا كان الضيوف من أقارب أصحاب ال، ال)70( )المندرة(األساسية
، وهذا الموقع لوضع األزيار يتوافق وحرص أهالي الخارجة )51شكل (رحى لطحن الغالل، أو مزيرة لحفظ ماء الشرب

هي المدينة الوحيدة فـي   -وفقًا لشاهد عيان–، حتى يمكن القول أن مدينة الخارجة الغرباء البشرالوقاية من عيون على 
علـى   األهالي، لشدة حرص المكفوفين من الرجالقصرت مهنة جلب المياه إلى الدور على  المصرية، التي  الصحارى

، باإلضافة إلى ذلك تعتبر الباحة عنصر اتصال رئيس، بصفتها صالة توزيع تـربط  )71(حجب نسائهم حتى ال يراهن أحد
  .ةبين وحدات الدار المختلف

هذه الدور فيما بينها، من حيث المساحة، وتوزيع  فأخرى، نظرا الختالوتختلف مساحة باحة الدار من دار إلى 
وحداتها المعمارية، وكذلك موضع السلم وعالقته بمدخل الدار، حيث يراعى غالبا أن يتوصل من المدخل إلى السلم من 

   .أقرب طريق عبر الباحة
  :المندرة-

ز وجودهـا فـي دور درب السـندادية بالـدور     المندرة هي المسمى المحلى بالخارجة لحجرة الضيوف، وترك
، ومعـدة إعـدادا   )15، 3نشكالال(مساحة كبيرة بالنسبة لحجرات وغرف الدار األخرى -في الغالب-األرضي، وتشغل 
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، وفى بعض الدور يكون لها مدخل مستقل يفتح )الدكك البلدي(جيدا، حيث تفرش أرضيتها، وتوضع بها المقاعد الخشبية
؛ مما يوفر االستقاللية للمندرة عن بقية وحدات الـدار مـن جهـة، وتـوفير     )29شكل (الحارة مباشرةأو  طريقعلى ال

الخصوصية لهذه الوحدات من جهة أخرى، وفى هذه الحالة يكون اتصالها بباقي عناصر ووحدات المسكن عن طريـق  
ل إليها من باحة الـدار أو مـن الفنـاء    المدخل، وتتزود بالتهوية واإلضاءة من خالل الشارع أو الحارة، وأحيانًا يتوص

، وتستمد منهما التهوية واإلضاءة، ويتناول الضيوف طعامهم في هذه المندرة، وكذلك ينامون فيهـا،  )15شكل (الداخلي
  .)72()52شكل (وفى بعض الدور كانت تخصص حجرة مجاورة للمندرة لمبيت الضيوف

  :المعيشة حجرات وغرف-
شكل (يشة في دور درب السندادية بالتنوع، فمنها ما هو مفتوح ومنها ما هو مغلقتتميز الوحدات المخصصة للمع

حيـث  ) الكانون(يتجمع أهل الدار حول الموقد أوإذ ، إذ توجد حجرات معيشة بالدور األرضي تستخدم في الشتاء، )53
باإلضافة لما يسببه الدخان  ؛ لشدة ظلمتها،)الخزانة المضلمة(، ويطلق على هذه الحجرة في االصطالح المحلى)73(الدفء

الناتج من حرق أخشاب التدفئة بسقف هذه الحجرة وجدرانها، كما تخصص في بعض األحيان غرف بالطـابق العلـوي   
أو المساطب المبنية بالطوب اللبن، للجلوس فيها في ليـالي الشـتاء،   ) الدكك الخشبية(تفرش بالحصير، أو تزود بالمقاعد

بين حجرات الدور األرضي وغرف الطابق العلوي، تستخدم للمعيشـة   حياز فراغية مكشوفةأوتوجد في كثير من الدور 
  .)74(في نهار الشتاء لالستمتاع بأشعة الشمس، وفى ليالي الصيف لكونها جيدة التهوية

  :غرف النوم-
لبـا  في حين خصصت وحدات الدور األرضي بدور درب السندادية للتخزين واالستقبال، نجد أن غرف النوم غا

، )3،15،29،41األشـكال (ما تكون في الطابق العلوي، مع توفير فراغ معيشي خاص غير مطروق للغرباء والضـيوف 
، حرصا على الخصوصية، وتجنب ضرر الكشف، وفى حالة زيـادة  )75(حتى تكون العالقة مباشرة بين المعيشة والنوم

، تبنى -العادة أن يسكن االبن مع والده في نفس الدارحيث جرت  -عدد أفراد األسرة، أو زواج أحد أبناء صاحب الدار
غرفة علوية أو غرفتين للنوم بطابق علوي آخر، ويتوصل إليها من خالل سلم صاعد من السطح المكشوف المتخلق بين 

، وفى بعض الدور صغيرة المساحة كان أهلها يستخدمون المندرة في النـوم،  )76()54شكل(عناصر الطابق األول العلوي
  . حالة عدم وجود ضيوف في
  ):الملقة(المكشوفة تالفناء والفراغا-

المكشوفة صور متعددة في دور درب السندادية، منها الفناء الرئيس للدار الـذي يمتـد مـن الـدور      تللفراغا
، وتفتح غالبية وحدات الدار األخرى عليه، حيـث تسـتمد منـه التهويـة     )55شكل(األرضي وبارتفاع كل طوابق الدار

تماله على الموقـد أو  في حالة اش ، كغسيل الثياب والطبخ)77(ثير من األنشط اليومية ألهل الدارضاءة، وتمارس به كواإل
الدور لهذه األنشطة، كما توجد فراغات مكشوفة بـين غـرف الطـابق     هسيما وأنه ال توجد أماكن ثابتة بهذالكانون، ال

  .)48لوحة(ية المكونة للدارالعلوي، ظهرت نتيجة لتفاوت ارتفاع الوحدات المعمار
  ):الخربش(ضالمرحا-

، 29شـكل  (، أو في أماكن معزولة قدر اإلمكان من الدارلفناء في الدور األرضيشيدت المراحيض في الغالب با
كما يراعى أن يكون موقعه مخالفًا التجاه الرياح قدر اإلمكان، لما هو معـروف   ؛ لتفادى الرائحة والتصريف،)41لوحة

نوعية من الوحدات المعمارية وما تسببه من ضرر الرائحة، ويبنى المرحاض من الطوب اللبن، ويشغل غالبا عن هذه ال
، تعلوه فتحة التصـريف أو كرسـي   )الخزان(مساحة مستطيلة، وهو يتكون من حجرة سفلية للفضالت تعرف محليا بـ

وانب الثالث األخرى لكرسي المرحـاض  ، ويحيط بالج)57شكل(، يتوصل إليه من خالل سلم صاعد)56شكل(المرحاض
شـكل  (م، وذلك لستر الجالس بالمرحاض، السيما وأنه لم يكن هناك أبواب خشبية تغلق عليـه 1جدار يبلغ ارتفاعه نحو 
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، والمتصاص الرائحة، والحفاظ على هذه الفضالت صلبة، كان يضاف رماد الفرن إلى هذه الفضـالت  )42لوحة  ،34
وعندما يمتلئ الخزان يتم تفريغ الفضالت من خـالل فتحـة جانبيـة بـه، تعـرف محليـا       من خالل فتحة التصريف، 

  .)78(، ويجرى ذلك عادة كل ثالثة أشهر، ويستخدم الناتج كسماد للمزروعات)المخرج(بـ
  :المطبخ وأماكن الطعام-

ان من الممكن أن خلت دور درب السندادية من وجود مطابخ وأماكن للطعام، بالمفهوم المعماري المحدد، حيث ك
يستخدم جانبا من الفناء لوضع الموقد أو الكانون وتجهيز الطعام، أو تستخدم إحدى الحجرات أو الغرف كمطبخ إلعـداد  
الطعام، كذلك فإن تناول الطعام بهذه الدور لم يكن محدد بمكان ثابت، حيث ال توجد حجرة مخصصة لذلك، ومن ثم كان 

اء إما في الشمس الدافئة بالفناء، أو بجوار الموقد، حيث توجد بقايا الحطب التي تبعث لهم أهل الدار يتناولون الطعام شت
الدفء، وفى الصيف يتناولونه في األماكن المعيشية المظللة الرطبة بعيدا عن حرارة الشمس، وليالً يتناولون العشاء في 

  .)79(الفناء، أو على السطح حيث التهوية الجيدة
  :)الطارمة(السطح-

السماوية فأحيانًا تكون في أعلى الوحدات المعمارية للدار، وأحيانًا أخرى تتوسط وحدات الـدار   حتعددت األسط
لهذه الدور، فيمثل السطح أحيانًا مـا يعلـو    ةفي الطابق الثاني أو الثالث، نظرا لتفاوت ارتفاع الوحدات المعمارية المكون

يتوصل إليه من خالل الدرج الذي يـربط بينـه وبـين    ولو الطابق العلوي، الدور األرضي، وأحيانًا أخرى يمثله ما يع
بموضع قريب من الدرج الذي يربط بين الدور األرضي والطابق العلـوي،   -في الغالب -الطابق العلوي، والذي يوجد 

، )80()13،27نشكالال(ليسهل الوصول مباشرة لمن بالدور األرضي إلى السطح دون المرور بين حجرات الطابق العلوي
، يصل ارتفاعهما )43لوحة (، عبارة عن جدار مثبت به جريد النخيل)السياج(هذا السطح سترة تعرف محليا بـبط يويح

؛ بحيث تمنع كشف الدور ألسطح بعضها البعض، ومن ثم يتمكن أهـل الـدار مـن    )58شكل(معا ارتفاع قامة اإلنسان
بإلقاء ظاللها على أجـزاء مـن    سترةعمال المنزلية أو النوم، كما تقوم الاستغالل هذه األسطح بحرية تامة، سواء في األ

هذا السطح العلوي، فيمكن الجلوس في منطقة الظالل أثناء ساعات النهار، حيث يتم االتصـال وتبـادل األخبـار بـين     
  .)81(لم الخارجياالمرتفعة وسيلة جيدة لالتصال بالع سترةالجيران، ومن ثم يوفر السطح ذو ال

  :الساباطات-
كان بناء تلك الساباطات في هذا  تمثل الساباطات عنصرا مهما من عناصر االنتفاع في دور درب السندادية، وقد

, الدرب المكتظ بالسكان استجابة لضرورة حيوية، هي التغلب على مشكلة المساحة الصغيرة للدور السكنية وازدحامهـا 
ومن جانب آخـر  , اباطات تستغل في توسيع المساكن وزيادة عدد وحداتهافي معظم أجزائها بس لطرقفكان يتم تغطية ا

، كمـا سـبقت   2م617في الجزء المتبقي من عمارة درب السـندادية   طرقفبينما بلغت مساحة ال تحقيق االتصال بينها،
المساكن التي تطل أدخلت مساحاتها العلوية في الطابق األول ب، 2م82,227اإلشارة، نجد أن األجزاء المسقوفة منها بلغت

وعلى الرغم مما كان يترتب على هذا الحل مـن تقليـل نسـبة     ،)1شكل )( 13،14ناتاللوح(عليها على جانبي الطريق
إال أنه كان الحل األكثر انتشارا في غالبية المدن اإلسالمية شرقًا وغربا، ويمكن مشاهدة , طرقبهذه ال التهوية واإلضاءة

  .ه المدن التي ما زالت تحتفظ بمبانيها األثريةهذه الظاهرة في كثير من هذ
حيث تحمـي األشـخاص مـن    , وفضالً عن الوظائف السابقة للساباطات، فإنها تعد وسيلة معالجة مناخية جيدة

ألنها توفر مساحات كبيرة من , التعرض المباشر ألشعة الشمس عند انتقالهم بين أجزاء المبنى الواحد أو المباني المختلفة
فيعمل ذلك على تحريك  ،وممرات طرقوبالتالي تقليل المناطق المعرضة ألشعة الشمس المباشرة من , ق المظللةالمناط

وبالتالي تقليل درجة حرارة الهواء داخـل الفراغـات الخارجيـة    , الهواء داخل الفراغات نتيجة الختالف الضغط بينها
  .)82(والداخلية
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  :مرافق الدار-
، ورالـد هـذه  ، بعض المرافق التي تشتمل عليها بدور درب السندادية ابق ذكرهايضاف إلى عناصر المنفعة الس

  .من أهمها الفرن والرحىو، هاائف مختلفة ترتبط بحياة سكانظوتؤدى بدورها و
  ):الطابونة(الفرن

بالفناء في الدور األرضي، لتسوية الخبز، وأحيانًـا توجـد فـي إحـدى      -في الغالب -)الطابونة(تتواجد الفرن 
، وذلك لتجنب أهل الدار ضرر الدخان، الناتج من حرق الحطب وغيـره  )32لوحة (فراغات المكشوفة بالطابق العلويال

قاعـدة  (من فضالت الزرع في الفرن كوقود، وتبنى الفرن بالطوب اللبن، وهى تتكون من جزأين، السفلى منهما مجوف
و بدن الفرن، فكروي الشكل على هيئـة بـدن القبـة،    ، أما العلوي وه-في الغالب -مستطيل الشكل ) أو سرير الفرن

وتتضمن الفرن ثالث فتحات، إحداها جانبية من أسفل يوضع من خاللها الحطب وغيره للوقود، وأخرى تتوسط الفـرن  
وترتفع قليال عن مستوى األرض المقامة عليها الفرن، إلدخال الخبز قبل وبعد النضج، وأما الفتحة الثالثة فتوجد في قمة 

لوحـة  (الفرن من أعلى، إلخراج الدخان وإدخال قليل من الهواء الذي يساعد في حرق الحطب وغيره من مواد الوقـود 
32.(  
  : الرحى-

تعد الرحى من المرافق الضرورية في الدار، وقد وجدت نماذج منها بدور درب السندادية، رغم إشارة الروايات 
شكل (في أحد أركان باحة الدار –في الغالب  -توضع  ت، وكان)83(القديمةالتاريخية إلى وجود أرحاء عامة خارج البلدة 

  .، وكانت تستخدم لطحن الحبوب التي يصنع منها الخبز)37، لوحة 29
كما أن هناك أنواع خاصة تستخدم في جرش الحبوب ألغراض مختلفـة، كتكسـير الحبـوب تكسـيرا بسـيطًا      

، وتتكـون الرحـى مـن    "مجرشـة "صغيرة، وهذا النوع من الرحى يسمىالستخدامها في تغذية الطيور أو الحيوانات ال
ا ثابت، ويدار العلوي عليه بواسطة عصا مثبتة به، ويوجد بالقرص العلوي فتحة يصـب  مقرصين حجريين، السفلى منه

هما من خاللها الحب، ويالحظ أن رحى جرش الحبوب ال ينطبق شقاها أحدهما على اآلخر تمام االنطباق، بل توضع بين
، فال تطحن الحبوب بل تجـرش، وتصـير   )نحو ربع سنتيمتر(قطعة خشبية صغيرة، فتصبح هناك مسافة بين القرصين

  .)84(جريشًا
  :عناصر اإلنشاء-ثانيا.2.5

نتعرض أوالً لمواد اإلنشاء التي اسـتخدمت فـي   , قبل التعرض لدراسة عناصر اإلنشاء في دور درب السندادية
هنـاك   السيما أنونشاء المتوفرة والمستخدمة في مباني هذا الدرب والخارجة القديمة بشكل عام، لمعرفة مواد اإل, بنائها

مواد إنشائية خاصة ببعض مناطق العالم اإلسالمي دون غيرها، ولما لهذه المواد من أثر كبير علـى إنتـاج عناصـر    
لمدة الزمنية النتقال الحرارة من الجـو  وتحديد ا, ووحدات معمارية وأساليب إنشائية خاصة ببعض المناطق دون غيرها

  . )85(الخارجي لداخل المبنى، ولما لها من أثر كبير أيضا في معالجة الظروف المناخية والبيئية
، يسـتخدم  ةفهناك عالقة قوية بين البيئة ومواد البناء المستخدمة في إنشاء مبانيها، ففي المناطق الجبلية الصخري

ها الغابات، يستخدم الخشب في بناء المساكن، وفى مناطق السهول الطبيعية باطق التي تنتشر الحجر في البناء، وفى المن
ووديان األنهار، يستخدم الطين والطوب اللبن في البناء، وفى الواحات استخدمت المواد المتاحة بها في البناء، ففي واحة 

ن خشب الزيتون وأفالق النخيل، أما في واحـة  ، واألسقف م)86(شيدت الجدران من القرشيف -على سبيل المثال-سيوه 
الخارجة، فقد استخدمت الرمال والطفل لصناعة الطوب اللبن المستخدم في بناء الحوائط، واسـتخدمت األحجـار فـي    

  . األساسات، بينما استخدمت جذوع أشجار الدوم، وأفالق وجريد النخيل في األسقف
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  : الطوب اللبن-
إنشاء أساسية في بناء الحوائط، وهو عبارة عن خليط من الطفل والرمـل والتـبن    استخدم الطوب اللبن كمادة 

المخلوط بالماء، ثم يترك ليتخمر لمدة يومٍ كامٍل، ثم يقلب هذا الخليط مرة ثانية مع إضافة قليل من الماء، وبعد مـرور  
، ثـم يتـرك ليجـف،    )سم10×10×20(يوما كامالً آخر يتجانس الخليط، ومن ثم يكون جاهزا للصب في قوالب خشبية

ويستخدم في لصق الطوب، مونة مكونة من الطفل والرمل الناعم المعجون بالماء، كذلك تطلى الجـدران بعـد انتهـاء    
  .)87(، بعد إضافة إليه مادة الجيرطمن نفس هذا الخلي م03,0عملية البناء بطبقة من المالط أو اللياسة بسمك

  :األخشاب-
وجذوع أشجار الدوم، في تسقيف الوحدات المعمارية المكونة لمباني درب السـندادية،  استخدمت أفالق النخيل  

حيث تنتشر أشجار النخيل بكثافة كبيرة في واحة الخارجة، كما تنتشر أشجار الدوم ببعض جهات هذه الواحة وبخاصـة  
تدهن بالقـار وتتـرك لتجـف؛    في بلدتي بوالق وباريس، ويتم تجهيز أفالق النخيل بشق جذوع النخيل إلى نصفين، ثم 

فهو اسطواني الشكل، ويستخدم بكامل مقطعه دون شقه، لصغر قطـر   األبيض، أما شجر الدوم للتفادى التسويس والنم
، فيستعمل في عملية الفرش فوق الجذوع في االتجاه العمودي، ويـربط الجريـد   )الجريد(هذا المقطع، أما فروع النخيل

م، عبارة عن خلـيط مـن الطفـل    20,0، ثم يوضع غطاء علوي بسمك )السعف(خيلبعضه البعض بواسطة أوراق الن
وعمل سطح علوي عازل للحرارة، ثم تأتى بعد ذلك عملية تشطيب  توالرمل المعجون بالماء، ليعمل على ملء الفراغا

اعم والتـبن المعجـون   ، وتتكون المونة في هذه العملية من الطفل والرمل الن)التنكيس(األسقف، التي يطلق عليها محليا
بالماء، ويترك هذا الخليط لمدة يومين كاملين، حتى يتم تجانس هذا الخليط، ثم يستخدم في طالء السـقف بطبقـة يبلـغ    

  .)88(م35,0م، ويصل السمك النهائي للسقف إلى03,0سمكها 
  :األحجار-

لـب مـن عـدة محـاجر     استخدم الحجر الجيري في أساسات مباني درب السندادية، وكانت هذه األحجـار تج 
بالخارجة، أشهرها محجر جبل طروان بالجهة الشمالية من مدينة الخارجة، ويتم تجهيز الحجر بموقع العمل بعد قطعـه  

م، تبعا الرتفاع المبنى، وصالبة األرض المقام عليها، 70,0 -م 50,0عمق أساسات هذه المباني ما بين  حونقله، ويتراو
ن تكون مراقدها أفقية، بحيث تكون الضغوط الواقعة عليها عموديـة علـى مسـتوى    وكان يراعى في وضع األحجار أ

المرقد الطبيعي، ويتم ملء الفراغات الداخلية بين األحجار الكبيرة، بأحجار أصغر مقاسا، ثم تغلف المونة كل األحجـار،  
ا عن الحجر عند جفافها، وتتـألف  م، ألن زيادة سمك المونة، يؤدى إلى انفصاله02,0ويراعى أال يزيد سمك المونة عن 

  .)89(هذه المونة من الجير البلدي والطفل والرمل المعجون بالماء
يمكن حصرها , في عدة عناصر رئيسة -موضوع الدراسة -أما عناصر اإلنشاء فتتمثل في مباني درب السندادية

  .في األساسات والحوائط الحاملة واألسقف واألعتاب
  :األساسات

اس من الناحية اإلنشائية هي توزيع وتوصيل األحمال التي تعلوه إلى طبقـات التربـة المناسـبة    تعد وظيفة األس
ونظرا ألهمية األساسات في متانة البناء فقـد اهـتم بهـا    , بدون إحداث انهيار فيها أو حدوث ضغوط غير مسموح بها

سات كالحجر بأنواعه واآلجر أو الطـوب اللـبن   متينة في بناء األسا إنشاءالمعمار اهتماما واضحا يعكسه استخدام مواد 
كما أن لطبيعة األرض عالقة باألساسات فإذا كانت صخريةً فال تحفر في تلـك الحالـة   , )90(والطين إذا لم يتوفر الحجر

فإنهـا تحتـاج إلـى     ،بعكس المناطق التي ال تتمتع بقرب مستوى األرض الصخرية أو عدم وجودهـا , أساسات عميقة
لتتحمل الثقـل الواقـع عليهـا    , قد تصل إلى مستوى يتناسب وارتفاع المباني المنشأة فوق سطح األرض أساسات عميقة
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وحتى تظل باقيةً , أو الثقل الحي المتمثل فيمن يستغل وحداتها من البشر ،سواء الثقل الميت المتمثل فيما يعلوها من مبانٍ
  .)91(تؤدي وظائفها التي أنشئت من أجلها

ندادية وغيرها من مباني واحة الخارجة القديمة، استخدمت األحجار في األساسات لتوفرهـا  وفى دور درب الس
بالواحة، وفى بعض األحيان كان يستخدم الطوب اللبن المستخدم في بناء الحوائط، واستخدمت مونه من الطفل في لصق 

رية بالقطاع الشمالي الغربـي لـدرب   هذه األحجار أو الطوب اللبن، بينما يالحظ أن الدور المشيدة على األرض الصخ
  ).49لوحة (، شيدت مباشرة على هذه األرض الصخرية بدون أساسات)القارة(السندادية، المعروفة محليا بـ

وقد انعكس نوع المادة المستخدمة في األساسات على العمر االفتراضي للمبني، فاألحجار تعطيه عمرا أطـول،  
بمدى صالبة األرض أثنـاء الحفـر،    -كما سبقت اإلشارة–ق التأسيس فكان يحدد وتمنع تصدع وتشقق جدرانه، أما عم

وتبعا الرتفاع المبنى أيضا، وأما سمك األساسات فكان في الغالب مماثالً لسمك حوائط الدور األرضي، أو تزيد قلـيالً،  
الحجر يباعد بين الطـوب  م، لتحمل الرطوبة، ألن 70,0م أو 50,0ويرتفع األساس فوق مستوى سطح األرض بمقدار 
  .)92(اللبن الذي شيدت منه الحوائط، وبين الرطوبة والمياه

  :الحوائط الحاملة-
اعتمد في دور درب السندادية والخارجة القديمة بشكل عام، على الحوائط الحاملة كأسـلوب إنشـائي، وبهـذه    

لها بدورها باإلضافة إلى وزنهـا الـذاتي، إلـى    الطريقة تنتقل األحمال الميتة والحية من األسقف إلى الحوائط، التي تنق
الحوائط التي تحتها حتى تصل إلى األساس المستمر تحت الحوائط، والذي يقوم بتوزيع األحمال علـى طبقـة التربـة    

  .)93(الصالحة للتأسيس
وقد استخدم الطوب اللبن فـي بنـاء هـذه الحـوائط، وكانـت مقـاييس أو أبعـاد هـذا الطـوب بنسـب              

م 00,1م وأحيانًا 80,0، ويتكون سمك الحائط من مضاعفات أبعاد الطوبة، حيث يصل سمكها إلى )سم10×10×20(ثابتة
بالدور األرضي، ويقل هذا السمك تدريجيا بالطوابق العلوية، ولزيادة متانة هذه الحوائط وتماسكها، كانـت تـدعم فـي    

  .)94(ة في الحوائط السميكةأماكن متفرقة منها بجذوع النخيل، إما أفقيا أو رأسيا وبخاص
  :األسقف-

استخدمت األسقف المسطحة في تغطية دور درب السندادية، فبعد االنتهاء من بناء الحوائط، تعد الجوائز الخشبية 
لعملية التسقيف، وهى إما من جذوع أشجار الدوم أو أفالق النخيل، كما سبقت اإلشارة، حيث تقسم وتجزأ لكـي تالئـم   

المراد تسقيفه، وتوضع هذه الجذوع في المكان الخاص بها بأعلى الحائط، حيث يعمل لها فتحة مطابقة  البحرالمساحة أو 
، أو توضع ويكمل حولها بالبناء، حتى تستوي تماما مع سطح الحائط من أعلى، ثم يوضع بعد ذلك )50لوحة (لها تماما

جيدا، ويربط الجريد بعضه البعض مع الجذوع ) السعف(بعد إزالة أوراقها) الجريد(الفرش، وهو عبارة عن فروع النخيل
، وبعد ذلك يوضع الغطاء العلوي، وهو عبارة عن طبقة من الطفل والرمل معجونـة  )23،24 تانلوحال(بواسطة السعف

أو دعامات لحمل أسقف  ة، ونظرا لعدم استخدام أعمد)95(، ويعمل هذا الغطاء كطبقة عازلة للحرارة)43لوحة (مع التبن
ه المباني، فقد ترتب على ذلك ارتباط بحور الوحدات المعمارية المكونة لمباني هذا الدرب بأطوال الجذوع المستخدمة هذ

  .في عملية التسقيف، والتي جاءت غالبا صغيرة نسبيا
  :األعتاب-

عنها بجذوع  يالحظ عدم استخدام العقود في تتويج فتحات األبواب والنوافذ بدور درب السندادية، وإنما استعيض
، وقد سـهل  )51لوحة (، ثم يبنى فوقها الستكمال الحائط حتى منسوب السقف)51،52 تانلوحال(أشجار الدوم أو النخيل

 تانلوحال()96(م00,1 -م 40,0صغر اتساع هذه الفتحات في استخدام األعتاب، حيث تراوح أتساع هذه الفتحات فيما بين 
26،35(.  
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  :الحركةعناصر االتصال و -ثالثًا3.5. 
, إذ إنها تربط أجزاءها بعضها بـبعض , تعد عناصر االتصال والحركة من العناصر المهمة بأي منشأة معمارية

أو يلحق بها من وحدات في الجهة المقابلة، عن طريق ساباط يربط بين , طرقكما أنها تربطها جميعا بما يحيط بها من 
 -، وتتمثل عناصر االتصـال والحركـة فـي دور درب السـندادية    )97(طرقالمبنى وملحقاته يعلو ما يفصل بينهما من 

  .في المداخل والباحات والساللم -الدراسة موضوع
  :المداخل-

الخـارجي   طريـق الذي يالحظ أنه يربطها بالحارة أو ال ،تبدأ عناصر االتصال في دور درب السندادية بالمدخل
المطلة عليهـا مـن    طرقذه المباني بنفس مستوى أرضية الويرجع ذلك إلى أن أرضية ه ؛مباشرةً دون أن يتقدمه سلم

، كما يالحظ أن معظم هذه الدور ال يوجد )26لوحة  ،5خريطة(وحارات هذا الدرب من جهة أخرى طرقولضيق , جهة
لها إال مدخل واحد، باستثناء بعض الدور التي تشتمل فضالً على مدخلها الرئيس، على مدخل آخـر مسـتقل لحجـرة    

م، بينما يتراوح ارتفاعها فيما بـين  90,0 -م 70,0، ويتراوح اتساع هذه المداخل فيما بين)29شكل )(لمندرةا(الضيوف 
م، وهو ارتفاع يسمح بمرور اإلنسان والدواب منها بسهولة ويسر، ويغلق على هذه المداخل مصـراع  90,1 -م 60,1

لى الرغم من اختالف المساحة وظـروف التخطـيط   وعواحد من خشب الدوم أو األثل، الذي ينتشر بالمنيرة والخارجة، 
إلى باحة يتوصل منها مباشرة  -في الغالب-فتحة الباب تكوين مداخلها، حيث تفضي في دور درب السندادية، فقد تشابه

  .إلى بقية الوحدات المعمارية المكونة للدار
 فتحات األبواب الخاصـة ببقيـة   نير مفإنها تشتمل بداخلها على كث, وباإلضافة إلى المداخل الرئيسة لهذه الدور

، من حجرات وغرف وحواصل التخزين، فضالً عن المندرة في حالة عـدم اشـتمالها   الوحدات المعمارية المكونة للدار
على مدخل مستقل، ويالحظ أن أبعاد هذه األبواب الداخلية أقل من مثيالتها الرئيسة السابق ذكرها، وبخاصة من حيـث  

فتحة بـاب   م، ولكل منها مصراع واحد من خشب الدوم، كما يالحظ أن80,1 -م 30,1وح فيما بيناالرتفاع حيث يترا
بطرف الجدار الذي فتحت فيه وليست في وسطه؛ وذلك حتى يمكـن ألهـل    -في الغالب –كل وحدة من هذه الوحدات 

  .اخل الحجرة أو الغرفة، كما أن هذا التخطيط يوفر خصوصية لمن بدالدار استغالل مساحة هذه الوحدة بالكامل
  : الباحة-

تعتبر بمثابة صالة التوزيع، وهى تشغل مساحةً مربعة أو مستطيلة  تلي مداخل دور درب السندادية عادةً باحة، 
الشكل، تشتمل على عدة فتحات أبواب تؤدي إلى الوحدات المختلفة المكونة للدار، كالفناء والحجرات والحواصل، فضالً 

، مع مالحظة عدم اشتمال هذه الباحة على فتحات أبواب، في مقابل فتحة الباب الـرئيس للـدار،   )51شكل (عن المندرة
حرصـا   ،)3،15الشـكالن (ومن ثم يصبح الوضع المعماري للباحة مع المدخل الرئيس للدار على هيئة المدخل المنكسر

الذي يفتح عليه هـذا   الطريقالحارة أو على منع ضرر الكشف، وتوفير الخصوصية لمن بداخل الدار، من أعين المارة ب
  . الباب

  :الساللم-
, ال يتقدمها أي نوع من أنواع السـاللم  -موضوع الدراسة –سبقت اإلشارة إلى أن مداخل دور درب السندادية 

غير أن هـذه الـدور   , -كما هو معروف في بعض المنشآت األخرى -سواء كانت منفردةً أو مزدوجةً أو نصف دائرية
لكونهـا تـربط الوحـدات    , وهي من عناصر االتصال المهمة بهذه المنشـآت , على كثير من الساللم الداخليةاشتملت 

ن هذه الدور عادة تتكون من طابقين أو ثالثة، كما أن هذه أ السيماووتربط الطوابق ببعضها، , المعمارية بعضها ببعض
لعادة باستخدام السطح للنوم فـي ليـالي الصـيف،    الساللم استخدمت للربط بين الطابق العلوي والسطح، حيث جرت ا

  .باإلضافة إلى األغراض واألنشطة اليومية األخرى
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م بناء جوانـب السـلم   ويالحظ أن هناك طريقتين لبناء هذه الساللم، أولهما أن يكون السلم مصمتًا تماما، حيث يت
ويردم تحت السلم لتفادى الهبوط، أمـا الطريقـة    ، ويبنى بتسلسل صعود الدرج حتى يتم بناء السلم كامالً،بالطوب اللبن

النخيل، حيث يرتكز أحد طرفي هـذه الجـذوع    وجريد الثانية، فهي تحميل السلم وبناؤه على جذوع أشجار الدوم وأفالق
ل على هذه الجذوع، ثم تبنى درجات السـلم بـالطوب   يويفرش جريد النخ على جدار واآلخر على كتف بنائي مقابل له،

تسـتخدم  , )بيـت الـدرج  (لى هذه الجذوع، وعادة توجد أسفل هذا النوع من الساللم موضع أو مساحة تسـمى  اللبن ع
  ). 40لوحة  ،35شكل (للتخزين

أن , سواء من حيث عرض السلم وارتفاع قائمته واتساع نائمتـه , ويالحظ من خالل أبعاد أو مقاسات هذه الساللم
وإنما شيد كل منها وفقًا لتخطيط ومساحة كل دار، ليقوم بوظيفته كعنصر , ثابتةهذه الساللم ال تتفق فيما بينها على نسب 

  .ويوصل إلى الطوابق العليا, اتصال يربط بين وحداتها المختلفة
  :عناصر التهوية واإلضاءة -رابعا.4.5

الف أمـاكن  فمنها األفنية، والنوافذ بأنواعهـا واخـت  , تعددت عناصر التهوية واإلضاءة في دور درب السندادية
  .باإلضافة إلى المداخل، بينما لم توجد نماذج الستخدام المالقف بهذه الدور, وجودها

  :الفناء-
على فناء مكشوف، ويرجـع  أن كالً منها تشتمل , يالحظ من خالل المساقط األفقية لهذه الدور موضوع الدراسة
لنظام المتضام، الذي تتالصق فيه جـدران المبـاني   ذلك إلى اتباع تخطيط درب السندادية والخارجة القديمة بشكل عام ل

أو  –انفتاح وحدات الدارفضالً عن ذلك فإن  وتتداخل، ومن ثم ال تكون الظروف مناسبة لفتح نوافذ بجدران هذه المباني،
قيـق  إلى جانـب تح , على فناء داخلي مكشوف يوفر التهوية واإلضاءة الطبيعية الالزمة لها -أي مبنى أيا كانت وظيفته

وتقليل فتحات النوافذ بالحوائط الخارجية، وبالتالي الوقايـة مـن التيـارات    , الهدوء والخصوصية للمنتفعين بهذا المبنى
والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية دون تأثرها بارتفـاع درجـة   , الهوائية الباردة شتاء، وأشعة الشمس المبهرة صيفًا

ائف الفناء الرئيسة تجميع وسحب الهواء البارد لتوجيهه داخل وحدات المبنى، مما الحرارة الخارجية نهارا؛ ألن من وظ
إذ تعمل األفنية بنظرية التصـعيد،  , )98(يساعد على عمل اتزان حراري بين الظروف المناخية الخارجية والداخلية للمبنى

، أي )99(بقاء هذه األفنية باردة دائمـا حيث يصعد الهواء الساخن ألعلى ويتبقى الهواء البارد من أسفل، مما يساعد على 
حيث يحدث مـن خاللـه   , أن الفناء يعتبر بمثابة الوسيط بين كل الظروف المناخية الخارجية، ووحدات المبنى الداخلية

  .)100(عملية تبادل حراري بينهما طوال اليوم
اء يستقبل اإلشعاع الشمسي ففي فصل الشت, باإلضافة إلى ذلك فإن الفناء يعمل خالل فصول السنة كمنظم حراري

أما في فصل الصيف ال تصل أشعة الشمس إلى هذه , المباشر مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الفراغات المطلة عليه
حيث يمتد الفناء بدور درب السندادية من الدور األرضـي  , )101(مما يؤدي إلى تلطيف درجة الحرارة بداخلها, الفراغات

العلوية، ومن ثم تلقى الحوائط المرتفعة لهذه الطوابق بظاللها على الفناء المطلة عليـه، كـذلك   وبارتفاع جميع الطوابق 
إذا كان طول ضـلع الفنـاء المواجـه     السيما, يساعد الفناء المكشوف على وقاية المبنى من العواصف الرملية والترابية

  .)102(التجاه الرياح ال يزيد عن ضعف ارتفاع المبنى
يمكن القول أن الفناء المكشوف بهذه الدور يوفر التهوية واإلضاءة الطبيعية لعناصر المبنـى  وفي ضوء ما سبق 

كـذلك  , كما أنه يقوم بدور الملطف المناخي والمنظم الحراري للـدار , إلى جانب تحقيقه للخصوصية والهدوء, المختلفة
  . اريقوم بأغراض أخرى ، حيث تمارس فيه األنشطة اليومية المختلفة ألهل الد
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  :النوافذ-
التي تطل  طرقوضيق ال, نظرا لتالصق الدور بدرب السندادية وبالخارجة القديمة بشكل عام وازدحامها من جهة

باإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والسطوع المبهر ألشعة الشمس في هذه البيئة , عليها هذه المنشآت من جهة أخرى
وصغر أبعادها قياسا , النوافذ الخارجية بواجهات هذه الدور موضوع الدراسة انعكس ذلك على قلة عددفقد , الصحراوية

إلى مساحة الجدران، واعتمدت وحداتها المعمارية المختلفة في تغذيتها بالضوء والهواء علـى الفنـاء، وعلـى النوافـذ     
   .الداخلية المطلة على هذا الفناء

أن الواحات  السيماو، منع دخول األتربة وتسريبها للدار ف إلىكما أن قلة عدد النوافذ بهذه الدور أيضا كان يهد
ساخنة محملة باألتربة، في فترات مختلفة على مدار السنة، تبلغ مداها في فصل الربيـع،  ) زوابع(تتعرض لرياح فجائية

ر شهر مـارس  وتهب على فترات كل فترة تستمر من يوم إلى ثالثة أيام على األكثر، وذلك خالل خمسين يوما من أواخ
، ومن ثم فإن قلة الفتحات )السموم(إلى أوائل شهر مايو، لذلك تعرف في مصر بالخماسين، ويطلق عليها أهالي الخارجة

الخارجية وصغر أبعادها، سمة معمارية ظهرت بعمارة الواحات، نتيجة لعدة عوامل كان المناخ أهمها، وهى تمثل حـالً  
  . )103(لخارج صيفًا أو نهارا، أو من الداخل ليالً أو شتاءمناخيا لمشكلة التسرب الحراري من ا

  
  :المداخل-

 هتمثل المداخل عنصرا مهما من عناصر االتصال والحركة، كما سبقت اإلشارة، غير أنه يمكـن اعتبـار هـذ    
تمد باألسـاس  أن هناك كثير من الوحدات المعمارية بدور هذا الدرب تع السيماوالمداخل من عناصر التهوية واإلضاءة، 

بصـفة   -موضوع الدراسة –في إضاءتها وتهويتها أيضا، على فتحة الباب المؤدية إليها، وتتميز فتحات المداخل بالدور 
 -م 0‚70م، ونسبة اتسـاعها مـا بـين    1‚90 -م 1‚60تتراوح نسبة ارتفاعها فيما ما بين , عامة بأنها مستطيلة الشكل

لتزويد الـدار ووحـداتها المعماريـة     ه الدور باب خشبي من مصراع واحد،ذه باب من أبوابويغلق على كل , م0‚90
المختلفة بالضوء والهواء عند الضرورة، مع األخذ في االعتبار أن التظليل الخارجي الناتج من السقائف أو السـاباطات  

اإلضـاءة النافـذة مـن     الذي تفتح عليه هذه المداخل، أثر على نسـبة  طريقالتي تغطى قطاعات كبيرة من الحارة أو ال
  . التي يوفرها الفناء ةخاللها، فجاءت ضعيفة إذا ما قورنت باإلضاء

وجهـت مـداخل    ومن ثـم ، اإلضاءة ضعيفة طريقلذلك يالحظ أن الوحدات المعمارية المطلة على الحارة أو ال
الـرئيس   رة نحو الفنـاء المصـد  الوحدات المعمارية التي تحتاج إلى إضاءة عالية لعمل األنشطة اليدوية اليومية، مباشر

لإلضاءة والتهوية بالدار، وال تتقدمها بوائك أو أروقة تفصل بينهما، حتى تصلها أكبر نسبة من التهوية واإلضاءة، أمـا  
، وال تحتاج إلضاءة عالية فلم يكن ملحا توجيهها علـى  لممارسة األنشطة اليومية العاديةالوحدات المعمارية المخصصة 

فـي   -رة، حيث تركز وجودها بدور درب السندادية موضوع الدراسة بالطابق العلوي، وال تفـتح أبوابهـا  الفناء مباش
بهذه الدور بداية من المدخل الذي يطل علـى   ة، ومن ثم يالحظ تدرج اإلضاء)48لوحة (على الفناء المكشوف -الغالب

لفناء الداخلي، وبذلك تتحقق الراحة النفسية والبصـرية  ، ثم تأخذ اإلضاءة في االزدياد كلما اتجهنا إلى اطريقالحارة أو ال
  .)104(لسكان الدار

  :عناصر الوقاية -خامسا.5.5
, تعتبر عناصر الوقاية من أهم العناصر التي تشكل المبنى، ألن المبنى ينشأ أصالً كمـأوى لإلنسـان ووقايتـه   

وأخرى من أعـين النـاس،   , ل الطبيعية المناخيةوتتنوع الوقاية بتنوع المؤثرات، لذلك وجدت عناصر للوقاية من العوام
 -، ومن بين عناصـر الوقايـة بـدور درب السـندادية    )105(لمنع ضرر الكشف وتحقيق الخصوصية، وبخاصة للنساء

  .وغيرها سترات السطوحالنسيج العمراني المتضام، والحوائط واألبواب والنوافذ و -موضوع الدراسة
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  ):Compact style(العمراني المتضام نمطال-
حيث يمثل جانبا كبيرا للحماية مـن   ،تيعتبر التظليل من األمور الضرورية والمهمة في المناطق الحارة كالواحا

الـذي اتبـع فـي     ،أشعة الشمس القوية المباشرة، ويساعد استخدام النظام المتضام التلقائي النابع من الفطرة واالحتياج
، )59شكل(كأسلوب تصميمي في تجميع المباني مع بعضها البعض ،شكل عامتخطيط درب السندادية والخارجة القديمة ب

مما يقلل من تعرض األسطح الخارجية لهذه المباني ألشعة الشمس الشديدة، كما أن اختالف ارتفاعات المبـاني وطـرق   
ثـم تقـل الطاقـة    تجميعها، يعمل على التظليل المتبادل بينها، ويقلل من تعرض الحوائط ألشعة الشمس المباشرة، ومن 

  .)106(الحرارية النافذة إلى داخل المبنى
ومن مميزات التخطيط المتضام أيضا أنه يقلل من أطوال الطرق والممرات، وتعمل الخطوط المنكسرة لممـرات  

حركة الرياح داخلها، وتـزداد كفـاءة هـذه الممـرات عنـدما تصـبح مسـقوفة أو شـبه          تسهيل المشاة، على عدم
ث توفر الحماية الطبيعية للمارة ضد أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة، أو الحماية مـن األتربـة   ، حي)60شكل(مسقوفة

، كما يالحظ تدرج مستوى أرضية هذه الطرقات والشوارع بين االرتفاع واالنخفاض، ممـا يصـعب   )107(العالقة بالجو
   .توازنهم االسير حتى ال يفقدوعلى المارة الترقب والحذر أثناء  ويتوجب على غير سكان الدرب السير فيها،

كذلك يساعد هذا التباين في االرتفاع على زيادة سرعة الهواء وتخلله داخل هذه المباني وانسيابه داخل الحارة    
، وفى تلك اإلثناء يفقد كثير من الحرارة، فيصل إلى المارة والسكان رطبا مستحبا، كما أن كثرة االنحنـاءات  طريقأو ال

ت في تخطيط وشكل المبنى، يعطى نسب أكبر من الظالل، ويساعد االختالف في ارتفاع الوحدات المعمارية واالنكسارا
  . )108(بالمبنى الواحد على إلقاء الظل الذاتي على أجزاء منه، وبخاصة الفناء الداخلي والسطح

  :الحوائط-
مـن حيـث حجـب مـن     , صر الوقايةتعتبر الحوائط من العناصر اإلنشائية إلى جانب كونها واحدةً من أهم عنا

األمر الذي انعكس على مواد وأسلوب إنشائها، كزيـادة  , بداخلها ووقايتهم من ضرر الكشف والصوت ومن الحر والبرد
أو بزيادة ارتفاعها وتنظيم الفتحات التي تتخللهـا للوقايـة مـن    , سمكها لمنع التوصيل الحراري وتحقيق العزل الصوتي

  .)109(مل المناخية المؤثرة وغير ذلكعيون اآلخرين أو العوا
الطوب اللبن، الذي يتكون مـن الطفـل   -موضوع الدراسة-لذلك استخدم في بناء حوائط الدور بدرب السندادية 

ترتـب   م،00,1 -م 80,0، وتراوح سمك هذه الحوائط فيما بينةوالرمل والتبن، وهى مواد ثقيلة ذات سعة حرارية كبير
ة من حرارة الشمس الخارجية المرتفعة، فضالً عن تحقيق العزل الصوتي، وكان لسـمك  على ذلك خفض الكمية الممتص

هذه الحوائط أثره في إتاحة فتح نوافذ للتهوية واإلضاءة، سواء كان من الخارج، أو من الداخل فيما يطل علـى الفنـاء   
, تفصل بين الوحدات المختلفة للمبنـى مع مالحظة أن هذا السمك يقل بالنسبة للحوائط الداخلية، التي , األوسط المكشوف

كذلك فإن حوائط الدور األرضي أكثر سمكًا مما يعلوها، وغطيت هذه الحوائط من الخارج بطبقة من المالط أو اللياسـة  
المكونة من الطفل والرمل، وفضالً عما يترتب من إضافة هذه الطبقة من زيادة سمك الحوائط، فإن اللون الفـاتح لهـذا   

ارجي، يؤدى إلى زيادة مقاومة هذه الحوائط لتدفق الحرارة، بسب خواص االنعكاس التي تقلل من حدة النفاذ الغالف الخ
  .)110(الحراري خالله، كما يقوم السطح الخشن لهذا الغالف بتشتيت أشعة الشمس الساقطة عليها في اتجاهات متعددة

  :األبواب والنوافذ-
وذلك , ية، بتغطية الجزء الذي يتقدمها من الطريق بسقيفة أو ساباطفي دور درب السنداد تميزت فتحات األبواب

وكذلك تقليل درجة حـرارة  , مما يعمل على الوقاية من أشعة الشمس المباشرة, لتوفير مساحات مظللة أمام هذه المداخل
الذي تطـل عليـه هـذه     طريقأن تعرج وانحناء الحارة أو ال ظمن هذه األبواب إلى داخل الدار، كما يالح ذالهواء الناف

أو  بسـقائف  طـرق األبواب، مما يساعد على االحتفاظ بالهواء باردا لفترة طويلة، كما أن تغطية أجزاء كبيرة من هذه ال
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من جذوع أشجار الدوم وأفالق وجريد النخيل، تعلوها طبقة من المالط المكون من الطفـل  تتكون أرضياتها  ، ساباطات
ويقي المارة من حرارة الشمس والرياح المحملة باألتربة، وكان لكل حارة بوابتـان،   طريقلوالرمل، يلقى بالظالل على ا

، )111(إحداهما في أول الحارة والثانية في آخرها، بدافع األمن والسالمة، فضالً عن الشعور باالنتماء والملكية الخاصـة 
عد وسيلة من وسائل الدفاع عن المسـتوطن  الضيقة المتعرجة والمظلمة ، ت طرقيضاف إلى ذلك أن هذه الحارات أو ال

قهم، مما يسـهل  يالضيقة المظلمة، فيضلوا طر طرقالسكنى في حالة تعرضه لهجوم اللصوص، حيث تحاصرهم هذه ال
  .)112(اصطيادهم فرادى أو في جماعات صغيرة

ا يعرف وفقًا ، وهو م)60شكل ، 5خريطة(عدم تواجه فتحات أبواب الدور الخارجية بدرب السندادية ظكما يالح
، بحيث تكون هذه األبواب على محاور مختلفة، حتى ال تكشف بعضها )تنكيب األبواب(لالصطالح الفقهي المعماري بـ

في الطرق التي يضـيق اتسـاعها    السيمابعضا، وقد انتشرت هذه الظاهرة في المستوطنات اإلسالمية انتشارا واضحا، 
، ولتحقيق ذات الغرض وهو توفير الخصوصية ومنع )113(هت أبواب الدوربصورة تؤدى إلى ضرر الكشف إذا ما تواج

ضرر الكشف، يالحظ أن مداخل الدور والباحة التي تليها، شكال معا مدخالً منكسرا، ال يسمح للمارة والغرباء من كشف 
أو يسارا، وال يـدخل إلـى   من بداخل الدار، في حالة إذا ما كان الباب مفتوحا، كما يضطر الداخل فيه لالنعطاف يمينًا 

  . )114(الدار مباشرة
ع الدراسة، هو صغر أبعاد فتحاتها بشكل ملحـوظ، كمـا سـبقت    وومما يلفت االنتباه على مداخل الدور موض 

اإلشارة، ولعل السبب في ذلك وفقًا لما ذكره بعض الباحثين، هو عرقلة اللصوص والغزاة عند محاولتهم اقتحام البيـت،  
جم جزءا من قوته عندما ينحني أثناء الدخول لصغر حجم الباب، مما يسهل للسكان ضربة، بكافة أنـواع  حيث يفقد المها

، ولتسهيل التحكم في عملية الفتح والغلق، ركب على فتحة الباب مصراع واحـد  )115(األسلحة المتاحة التي تقضى عليه
  .من خشب الدوم، الذي يتميز بمتانته وشدة تماسكه

الحظ أن الحوائط الخارجية تكاد تخلو من الفتحات النافذة، زيادة في متانة هذه الحوائط من جهـة،  في, أما النوافذ
النافذة غير مـزودة   تأن هذه الفتحا السيماووعدم السماح بمرور تيارات الهواء المحملة باألتربة منها من جهة أخرى، 

حظ أنها صغيرة على هيئة ثقوب في الجـدران، أو  ، وفى حالة وجودها فيال)116(بشبابيك خشبية أو زجاجية تغلق عليها
 طريـق مقسمة إلى فتحات أو أجزاء صغيرة بواسطة الطوب اللبن، كما يتم رفع منسوب جلستها عن مستوى أرضـية ال 

بارتفاع ال يمكن المارة من اإلطالل منها، لمنع ضرر الكشف والوقاية من أعين اآلخرين، وحتى ال يحدث تبـاين فـي   
، يقلل من كمية اإلشـعاع  لفتحات النافذة وكبر سمك الحوائطالداخل والخارج، وبشكل عام فإن صغر أبعاد ا اإلضاءة بين

  .)117(المباشر النافذ من خاللها
تعلو الفتحة األساسـية،  ) طاقة(وأما النوافذ الداخلية المطلة على الفناء المكشوف، فتوجد في الغالب فتحة صغيرة 

تبعا لنظريـة  -لى خروج الهواء الساخن، ودخول الهواء البارد بدالً منه من الفتحة األساسية وتعمل هذه الفتحة العلوية ع
  .)118(، مما يجعل حركة الهواء دائمة داخل الوحدة التي توجد بها هذه النوافذ-التصعيد

  :األسطح-
الطفل والرمـل  من  وضع طبقة سميكة, ومن مظاهر وقاية المرتفقين بالدار في درب السندادية والمترددين عليه 

، على أسقف الوحدات المعمارية المكونة للدار، والتي تتألف كما سبقت اإلشارة من جـذوع  )43 لوحة(معجونة مع التبن
وأفالق وجريد النخيل، وهى مواد رديئة التوصيل للحرارة، ويصل سمك السقف بعد وضع هـذه الطبقـة   أشجار الدوم 
ذلك تكوين سطح عازل للحرارة، يعمل على خفض الكمية الممتصـة مـن    ، وترتب على)61شكل(م35,0العلوية إلى 

   .)119(الحرارة الخارجية المرتفعة
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  :عناصر الخدمة -سادسا 6..5
في الحجرات المخصصة للخدم والبوابين أو  -موضوع الدراسة –تتمثل عناصر الخدمة في دور درب السندادية 

، )120(ي بالقرب من المدخل الرئيس للدار، الذي يـؤدى إلـى المنـدرة   وهى قليلة جدا وتتواجد بالدور األرض, الحراس
وتقتصر على دور الميسورين من سكان هذا الدرب، ولعل تواجدها بهذا الموضع لتسهيل حراسة الدار، والقيام بالخدمة، 

الحـرص   فوجود مثل هذه العناصر يشير إلـى , وحفظ خصوصية أهل الدار والفصل بينهم وبين الخدم، وعلى أية حال
  .)121(على تضمين الدور كل العناصر التي تجعلها تؤدي وظائفها على أكمل وجه

  :الدراسة المقارنة6.
سواء فـي واحـات   ، الصحراء الكبرى اإلفريقيةفي  تقليديةيعرض هذا الجزء من البحث نماذج ألنماط مساكن  

البيئيـة   تغرب، وذلك لتعرضها لنفس المؤثراليبيا وتونس والجزائر والمفي الصحراء الغربية بمصر، أو بالد المغرب 
، أو اسـتخدام الفنـاء   به تحت األرض ضوتكشف هذه النماذج كيفية تصميم المسكن بطرق مختلفة، كاالنخفاوالمناخية، 

الداخلي، ليتالءم مع الظروف البيئية، ولقد تنوعت طرق الحل من أجل تهيئة المسكن المناسب لسكان البيئة الصحراوية، 
م الخشب في امح العامة تكاد تكون متشابهة، كاستخدام الطين كمادة أساسية في البناء، واستخدهذا التنوع فإن المالورغم 

التغطية، كما تشابهت أساليب البناء إلى حد كبير، كما تشابهت الوحدات المعمارية األساسية المكونة للدار، وإن اختلفـت  
  .أخرىتوزيعها، من منطقة إلى  بمسمياتها وأسالي

  :العمارة التقليدية بواحتي الداخلة وسيوه بمصر1. 6.
تحتفظ بلدات واحتي الداخلة وسيوه بالصحراء الغربية، بكثير من نماذج العمارة التقليدية، وقد تركزت الدراسات  

بهـذه   على القصر وبالط بالداخلة، وشالي وأغورمى بسيوه، كما سبقت اإلشارة، وقد تنوعت أنـواع العمـائر الباقيـة   
، ما بين مساجد وحصون ودور، وسوف تنصب هذه الدراسة المقارنة على الدور، التي تمثل أكثـر نوعيـات   المناطق

فـي الصـحراء   الغربية بمصر، بل في كل مناطق التراث التقليـدي   العمارة التقليدية الباقية، ليس في واحات الصحراء
  الكبرى اإلفريقية

  :لقصرالعمارة التقليدية ببلدة ا1.1.6 
، وقـد  )122(كم من مدينة موط العاصمة الحالية للواحات الداخلة35تقع بلدة القصر في الواحات الداخلة على بعد 

 )م1406/هـ809( اتخذت القصر كعاصمة للواحات منذ حكامها آل عبدون من قبيلة لواتة بعد الفتح اإلسالمي حتى عام
والعمارة التقليدية بمصـر، حيـث    بمثال نادر متكامل للعمران ، وتحتفظ بلدة القصر)123(في العصر المملوكي الجركسى

 إذمازالت تحتفظ بهيئتها العمرانية إلى حد بعيد، وقد استخدم النظام المتضام كأسلوب تصميمي في التخطيط العام للبلدة، 
رق الداخلية، التي البلدة بحيث تشكل ظهورها هيئة السور، التي تفتح به بوابات توصل إلى شبكة الط هتجاورت دور هذ

تتنوع فيها الطرقات ما بين النافذة وغير النافذة، واتخذت لها بوابات تتحكم في تأمين هذه الطرقات، التي تصطف علـى  
جانبيها الدور وغيرها من المنشآت العامة، وتتدرج مستويات اتساع هذه الطرق بين االتساع والضيق، تدرجا يعد مـن  

  .)124(دن اإلسالمية، كما تتخلل شبكة الطرق بعض الرحبات التي تسهل حركة المرورمميزات شبكات الطرق في الم
مبدأ درجة القرابة والنسـب، إذ  -كغيرها من بلدات واحات الصحراء الغربية-وقد اتبع توزيع المباني داخل البلدة

ب االجتماعي، حيث قسمت البلدة كلما قويت روابط القرابة بين الجماعات العائلية تقاربت مساكنهم، مما يشير إلى التقار
القرشية واألشراف والشـهابية وخلـف   : إلى أربع مناطق، كل منطقة تخص إحدى العائالت األربع التي تسكنها، وهى

، وتتوزع على هذه المناطق السكنية المنشآت العامة، وبخاصة تلك التي تتصل بالنشاط االقتصادي الغذائي، وما )125(اهللا
ادات والتقاليد والسلوك االجتماعي، كالمقاعد، ويالحظ تركز المنشآت الدينية، كالمساجد في القطاع يتصل بالعالقات والع

  .)126(الجنوبي، وهى رؤية في التخطيط ترتبط بعوامل اجتماعية وتأمينية وظروف أخرى
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  :تخطيط الدور بالقصر- 
سترة، حيث يستخدم هذا السطح بيالحظ أن معظم دور بلدة القصر تتكون من ثالثة طوابق، يعلوها سطح محاط 

فـي الـدور   ) حواصـل للتخـزين  (للنوم في ليالي الصيف، ويتكون التخطيط الداخلي للدار من مجموعة من الحجرات 
األرضي، يتوسطها فناء مكشوف، يتوصل إليه من خالل المدخل الرئيس للدار، ويشتمل الدور األرضـي أيضـا علـى    

لطابق األول فيتوصل إليه من خالل درج أو أكثر، وهو يشتمل على مجموعة ، أما ا)62شكل )(مضيفة(حجرة للضيوف
وأمـا الطـابق الثـاني     ،من الغرف بنفس تقسيم الدور األرضي في الغالب، وتستخدم غرف هذا الطابق للمعيشة والنوم

سلم يوصل  فيصعد إليه بدرج، ويشتمل على مجموعة غرف يخصصها أهل الدار ألغراض مختلفة، ويوجد بهذا الطابق
، وتشتمل بعض الدور على مضيفة في الطابق الثاني، وفى هذه الحالة يراعى في تحديد مواضعها )63شكل (إلى السطح

  . )127(توفير الخصوصية لبقية الوحدات المعمارية بهذا الطابق
  

  :العمارة التقليدية ببلدة بالط2.1.6.
ر منتظم األضالع على هيئة الدائرة، وهى توجد إلـى  اتخذت تخطيطًا غيقد مرتفعة، و هضبةبالط فوق  بلدةتقع 

كم، وقد اتبع في تخطيطها النظام المتضام، ومن ثم تالصقت جـدران  35الشرق من موط العاصمة الحالية للداخلة بنحو 
الجهات األربعـة   في، )الشرم(الخارج وكأنها سور، يحقق غرض الحماية، وتفتح به بوابات تعرف محليا بـ نمبانيها م

 فـي الناحية الغربية، وشـرم عـوض    فيالناحية الشمالية الشرقية، وشرم مرزوق  فيو عميرة بمن البلدة، وهى شرم أ
  .)128(الناحية الجنوبية الغربية فيالناحية الجنوبية الشرقية، وشرم برمهات 

  :تخطيط الدور ببالط- 
لتقليدية، فقد تبقى عـدد مـن مسـاجدها،    وما زالت بلدة بالط تحتفظ بكثير من مالمحها العمرانية والمعمارية ا

ومنشآتها المدنية، كالطواحين والحوانيت، وهى تشبه في شكلها العام مثيالتها ببلدة القصر، أما الدور السكنية فـي بلـدة   
بالط فهي أصغر من مثيالتها ببلدة القصر، وتشتمل على ذات الوحدات المعمارية، التي سبقت اإلشارة إليها عند الحديث 

تخطيط دور تلك البلدة ، غير أنها أبسط وأفقر من الناحية المعمارية، وتتكون في الغالب من طابقين فقـط، ولـيس    عن
ثالثة طوابق كما هو الحال في دور بلدة القصر، يشتمل الدور األرضي على فناء مكشوف، وزعـت حولـه مجموعـة    

يه بسلم صاعد، ويضم عددا من الغرف، بنفس تقسيم ، أما الطابق األول فيتوصل إل)64شكل (حجرات للتخزين، ومضيفة
الدور األرضي في الغالب، كانت تستخدم للمعيشة والنوم، وفى حالة اتساع مساحة الطابق األول، كان يضـم مضـيفة   

ا تقتضيه الظروف، وكانت توظف في الغالب الستقبال النساء، ويوجد بهذا الطابق سلم يؤدى إلى السطح، متستخدم حسب
  ).65شكل ()129(تحيط به ستره تحقق الخصوصية، التي تتوافق واستخدامه للنوم في فصل الصيفالذي 

  :العمارة التقليدية بواحة سيوه3.1.6.
ا، من أنماط العمارة التقليدية فـي واحـات الصـحراء الغربيـة     تمثل العمارة التقليدية في واحة سيوه نمطًا مهم

، التـي  ىة سيوه، وكذلك ما بقى من منشآت معمارية تقليدية ببلدة أغورمبمصر، وتعكس أطالل بلدة شالي في قلب واح
  .)130(كانت المستوطن القديم ألهالي سيوه، صورة واضحة للعمارة التقليدية بواحة سيوه في العصر اإلسالمي

؛ الكتسـاب سـمة التحصـين، وسـرعة     )القارة(وقد شيدت كل بلدة منهما على هضبة مرتفعة تعرف محليا بـ
مياه األمطار، واالستفادة بالهواء الجيد، وقد جاء التخطيط العام للبلدة وفقًا للنظام المتضام المتبـع فـي بلـدات     تصريف
كالخارجة والقصر وبالط وغيرها، ومن ثم فإن السور بها يمثل الجدران الخلفية للدور، التي تقع على أطـراف   الواحات

تتمثل دراسة العمارة المدنية في واحة سـيوه، فيمـا   و، )131(الداخليةالهضبة، مع وجود بوابات تؤدى إلى شبكة الطرق 
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تبقى ببلدة شالي، إذ لم يتبق من بلدة أغورمى سوى جامعها العتيق الذي أوشك على االنهيار، وجزء من السور، يتمثـل  
  .)132(البلدةهذه فيما تبقى على جانبي بوابة 

  :تخطيط الدور بشالي- 
دور أرضى وطابق علوي، يؤدى المدخل الـرئيس بالـدور   : من مستويين، هما يتكون تخطيط الدار في الغالب

، توصل إلى باقي وحدات الدور األرضي، وهى فنـاء مكشـوف يعـرف    )المطلول(األرضي إلى باحة تعرف محليا بـ
ل الدار في ، تتصل اتصاالً مباشرا بمدخ)المجلس(أو) المربوعة(، وحجرة الستقبال الضيوف تعرف بـ)المريح(محليا بـ

حالة الدور صغيرة المساحة، أو يكون لها مدخل خاص يؤدى إليها في حالة كبر مساحة الدار، وحجرة أو أكثر للتخزين 
، يوصل إلى الطابق العلـوي، وهـو   )66شكل()اجريج(، ويشتمل الدور األرضي على سلم صاعد )إمخزن(يطلق عليها

، تسـتخدم للنـوم   )تغرفـت (بعض الغرف يطلق على كل منهـا  ، وزعت حولها )إيصالت(يضم باحة تعرف محليا بـ
تعـرف محليـا    سترة، تحيط به )اتقلت(والمعيشة، ويوجد بهذا الطابق سلم صاعد يوصل إلى السطح، الذي يطلق عليه

علـى مرحـاض يطلـق عليـه      -في الغالـب  -، كما يشتمل تخطيط الدارم50,1يبلغ ارتفاعها نحو) جادرير اتقلت(بـ
  .)133()67شكل )(إسطاح انطابنت(اوره حمام في بعض الدور، ومطبخ يعرف محليا بـ، يج)الخور(

 بواحة الخارجـة ، أنها تتفق مع مثيالتها العمارة التقليدية بواحتي الداخلة وسيوهيتضح من العرض السابق ألنماط 
والمناخية، وارتكاز تخطيطهـا   نظرا لخضوعها لنفس العوامل البيئية في كثير من مظاهر العمران والمالمح المعمارية، 

تعـاليم الـدين    على أسس واحدة، هي الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد الخاصة بأهل الواحة، التي تنبع بـدورها مـن  
، )134(اإلسالمي، باإلضافة إلى عنصر األمن والحماية الذي يشكل محورا أساسيا في بناء المستوطن السكنى بشكل عـام 

هناك كثير من أوجه االختالف في تخطيط العمارة التقليدية بهذه البلدان فرضتها بعـض العوامـل   وعلى الرغم من ذلك 
االقتصادية وظروف المساحة، غير أنها لم تؤثر على الخاصية المشتركة لهذه النوعية من العمارة في مالمحها الرئيسـة  

  .)135(بصفة خاصة
ائط بكل مـن  مكون من الطفل والرمل والتبن في بناء الحوفمن حيث مادة البناء، يالحظ استخدام الطوب اللبن ال

، بينمـا  بشـكل عـام   ، كالقصر وبالط وغيرهما، وفى درب السندادية بل ومباني الخارجة القديمـة بلدات واحة الداخلة
استخدمت مادة القرشيف، في بناء الحوائط بواحة سيوه كما في شالي وما تبقى من عمارة بلدة أغورمى، وقـد اسـتخدم   
خشب الدوم وأفالق النخيل في أسقف الوحدات المعمارية بالخارجة، بينما استخدمت أفالق النخيل فقط في أسقف المباني 

  .فالق النخيل في عمل األسقفأبواحة الداخلة، أما في منشآت سيوه فقد استخدم خشب الزيتون إلى جانب 
و الداخلة وسيوه من حيث التخطيط العام، حيـث  بلدات واحات الصحراء الغربية سواء بالخارجة أ توقد اتفق   

اتبعت التخطيط المتضام أو المتداخل، ووجود بوابات تؤدى إلى شبكة الطرق الداخلية التـي تتـراص علـى جانبيهـا     
، وتميزت طرقات هـذه البلـدات بضـيقها وتعرجهـا     )136(المنشآت المعمارية العامة والدور السكنية والمرافق األخرى

ثيرة منها بسقائف أو ساباطات، عبارة عن أسقف من أفالق النخيل، وخشب الدوم كما فـي الخارجـة،   وتغطية أجزاء ك
وإن كان ثمة اختالف في تخطيط بلدات هذه الواحات فيتمثل في إحاطة بلدة الخارجة القديمة بسور، لكونها لم تشيد على 

إلشارة، بينما يالحظ أن بعض بلدات واحة الداخلة هضبة مرتفعة، نظرا النبساط سطح واحة الخارجة نسبيا كما سبقت ا
كالقصر وبالط، وشالي بسيوه، غير محاطة بأسوار خارجية، حيث شيدت كل منها على هضبة مرتفعـة، وأدى النظـام   
المتضام المتبع في تخطيطها إلى تالصق الجدران الخلفية لدورها على هيئة سور يحيط بالبلدة، واتخذت البوابات علـى  

  .الحارات والطرقات للتحصين، كما سبقت اإلشارة بدايات
أما من حيث التخطيط الداخلي للدار بواحات الصحراء الغربية، فيالحظ تشابه الوحدات المعماريـة األساسـية    

توزيعها، من منطقة إلى أخرى، وهى تبدأ بالمدخل، وبينمـا يالحـظ أن    بالمكونة للدار، وإن اختلفت مسمياتها وأسالي
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غالبة على دور درب السندادية بالخارجة وكذلك دور بالط بالداخلة وشالي بسيوه، اتخاذ مدخل واحد للدار يؤدى السمة ال
إلى كل وحداتها المعمارية، باستثناء نماذج قليلة اشتملت بخالف هذا المدخل الرئيس، علـى مـدخل خـاص بحجـرة     

خاذ مدخلين مهما صغرت مساحة الدار، أحدهما يـؤدى إلـى   الضيافة، نجد أن السمة الغالبة لدور بلدة القصر بالداخلة ات
  .)137(داخل الدار، واآلخر يوصل إلى حجرة الضيوف

بينما تعتبر الوحدات المعمارية األخرى المكونة لتخطيط الدار، كالفناء المكشوف، والباحات التي تلـي المـدخل،   
المطبخ الذي يمثلـه غالبـا الفـرن والموقـد،      وحجرة االستقبال وحواصل التخزين وغرف النوم والمعيشة، فضالً عن
قاسما مشتركًا بين هذه الدور علـى اخـتالف    والمرحاض، والسطح، والساللم الصاعدة التي تربط بين مستويات الدار،

  .مناطق تواجدها بواحات الصحراء الغربية
  

  :ببالد المغرب العمارة التقليدية2.6.
بعد فتح المسـلمين   -وتضم حاليا ليبيا وتونس والجزائر والمغربالتي تقع غرب مصر -ظفرت بالد المغرب  

فمنـذ  , بتراث معماري عظيم كما ونوعـا , كغيرها من البلدان التي حكمها المسلمون) م708 -642/  ه 90 – 21(لها 
  .ذلك التاريخ وهي تزخر باآلثار اإلسالمية المتنوعة في أصولها وتكوينها وطابعها العام ووظائفها

د تميزت هذه البالد على اتساع رقعتها بوحدة المذهب، فقد انتشر فيها المذهب المـالكي، باسـتثناء بعـض    وق 
، أما المذهب الشيعي فقد انتشر في أجزاء من هذه البالد لـبعض  )138(المناطق الداخلية التي انتشر فيها المذهب اإلباضى

ء حكم الفاطميين ببالد المغرب، وعودة الـبالد إلـى دول   الوقت في العصر الفاطمي، ثم انحسر انحسارا واضحا بانتها
  . )139(تدين بالمذهب السني، شأنها في ذلك شأن مصر

أما من الناحية المناخية، فيمكن تقسيم بالد المغرب إلى قسمين، أحدهما شمالي يتمتع بمميزات مناخ دول البحـر  
في نطاق الصحراء، وفى هذا القسم األخير وجـدت   في المناطق الساحلية، وآخر جنوبي أو داخلي حار جاف  المتوسط

أنماطًا من العمارة التقليدية تتواءم وهذا المناخ، وظهرت فيها حلوالً معمارية جديدة تميزت بهـا هـذه المنـاطق، وإن    
اشتركت في بعض المالمح مع العمارة التقليدية في المناطق الصحراوية في المنطقة العربية، كالواحـات فـي مصـر،    

  .)140(مناطق الوسطى من الجزيرة العربية، وكذلك دول الخليج العربي وبخاصة في المناطق الداخلية منهاوال
   :العمارة التقليدية في ليبيا 1..6.2

وغدامس في الجنوب، تحتفظ بتـراث  ) جبل نفوسة(ما زالت مناطق متعددة بليبيا كغريان ونالوت بالجبل الغربي 
الموجودة في ) بيوت الحفر( أنماط هذا التراث، فنجد منها ذلك النمط الذي يطلق عليهمعماري تقليدي مهم، وقد تنوعت 

، يعكـس  نالوت بنوعين من المسكن التقليـدي ، كما تحتفظ مدينة )141(في منطقة غريان وبخاصة ،منطقة الجبل الغربي
الحوش، والداموس، وهو المسـكن  : تخطيطهما أثر الظروف البيئية والمناخية بهذه المنطقة على عمارتها السكنية، وهما

، غير أن الدراسة ستعرض للمسكن التقليدي بمدينة غدامس لوقوعها في الصحراء )142(الذي يبنى بالكامل تحت األرض
  .  تركز عليه الدراسة المقارنة يالكبرى اإلفريقية، ذلك اإلطار الذ

 :العمارة التقليدية ببلدة غدامس-
نوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، وكانت بمثابة محطـة تجاريـة فـي    كم ج600تقع غدامس على بعد نحو  

طريق التجارة، الذي يربط مدن الساحل اإلفريقي في الشمال بمناطق العمران في القطاع الجنوبي بالصـحراء، وتمثـل   
الت تحتفظ بقطاع مهم ، ومازفي ليبيا بالصحراء الكبرى اإلفريقية من العمران التقليديمهما بلدة غدامس القديمة نموذجا 

، وهى محاطـة بسـور   )م19-18/هـ13-12(، التي ترجع إلى القرنين)143(من نسيجها العمراني ومنشآتها المعمارية
كما هو الحـال فـي    ،وجاء تخطيطها وفقًا للنظام المتضام تتخلله بعض البوابات التي توصل إلى شبكة الطرق الداخلية،
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وطن العربي، وتتميز الطرقات في هذه البلدة بوجود الدروب، التـي هـي بمثابـة    كثير من بالد المناطق الصحراوية بال
البوابات المؤدية للحارات، ويالحظ تعرج هذه الطرقات وتغطية أجزاء كثيرة منها بسقائف أو ساباطات، للتظليل في هذه 

شـعاع الشمسـي والحـراري    المنطقة الحارة، في تكرار مماثل لما هو موجود في عمارة المناطق الصحراوية، ذات اإل
، في مظهـر معمـاري مميـز    )الركاكيب(المرتفع، ويوجد على جانبي هذه الطرقات مساطب حجرية، تعرف محليا بـ

وهى تذكر بشوارع درب السـندادية بالخارجـة، وإن    - يعكس ثقافة توظيف الطرقات اجتماعيا، وإنشائيا لدعم الجدران
  .)144(، كما وزعت على هذه الطرقات أحواض لسقى الدواب-كانت المساطب هناك من الطوب اللبن

وتضم غدامس أنماطًا متعددة من المنشآت الدينية، كالمساجد الجامعة ومساجد الفروض والزوايا، أمـا العمـارة   
ة فـي  المدنية السكنية، فتشكل النسبة الغالبة من النسيج العمراني للبلدة، وقد استخدم الطين إلى جانب الحجر كمادة أساسي

بناء هذه الدور، كما استخدمت أفالق وجريد النخيل في التسقيف، باعتبار توفره في هذه المنطقة كمادة بنـاء أساسـية،   
ويالحظ تشابه دور هذه البلدة من حيث التخطيط العام والوحدات المعمارية التي تتضمنها إلى حد كبير، حيـث يتكـون   

عة طوابق في بعض النماذج، األرضي منها يتوصل إليـه مـن خـالل    تخطيط الدار من عدة مستويات، تصل إلى أرب
المدخل الرئيس، الذي يتميز بصغر مقاساته، حيث ال تصل إلى ارتفاع قامة اإلنسان، ويتضمن حجرة أو أكثر للتخـزين،  
وحجرة الضيوف، وسلم صاعد يؤدى إلى الطابق األول، الذي يشتمل على باحة مسقوفة وزعت حولها مجموعـة مـن   
الغرف تستخدم للمعيشة والنوم، ودورة مياه، ويتضمن هذا الطابق سلم صاعد، يوصل إلى الطابق الثاني، الذي يتضـمن  
غرف للنوم والتخزين، ويشتمل أيضا على سلم يفضى إلى السطح الذي تحيط به دروة، الستخدامه في ممارسة األنشطة 

  .)68ل شك()145(اليومية المختلفة، والنوم ليالً في فصل الصيف
  :العمارة التقليدية بتونس 2..2.6

كم إلى الجنوب من العاصمة تونس 400تتركز العمارة التقليدية الصحراوية بتونس في الجنوب، وذلك على بعد  
وسط الصحراء، وتتمثل في واحات مطماطة وشنينى والديوريت، ونظرا لالرتفاع الشديد في درجـات الحـرارة بهـذه    

تفاع الجبال، وامتداد الصحراء، لجأ السكان إلى الحفر في الهضاب والحفر في التربة؛ للعيش فـي  المنطقة، إلى جانب ار
باطن األرض، كنوع من الوقاية من حرارة الشمس والتحصين من األعداء، حتى وصل األمر إلى إنشاء قـرى كاملـة   

  .نوعين من المساكن األرضية، ويعيش سكان هذه المناطق الصحراوية بتونس في )146(تحت األرض كما في مطماطة
  :النوع األول-

، بما في ذلك الفناء الداخلي كما فـي مطماطـة، وقـد    )69شكل(يالحظ أن الدار كلها محفورة في تخوم األرض
ساعد على ذلك فضالً عن ارتفاع الحرارة، قلة األمطار على مدار السنة مع قلة المياه الجوفية، ويبدأ إنشاء الدار بالفنـاء  

م، ويتوصل إلى أرضية هذا 10-5م، ويتراوح اتساعه ما بين 12-10ر في هيئة حفرة كبيرة بعمق يصل إلى الذي يحف
الفناء من مدخل يؤدى إلى استطراق منحدر يصل إلى أرضية الفناء، ثم تحفر أو تفرغ الحجرات التي تطل علـى هـذا   

م، وتتصل بحجرات المعيشة 7-5ة نسبيا نحو الفناء المركزي، وهى تستخدم للمعيشة والنوم، وهى تشغل مساحات كبير
من الخلف حجرات صغيرة تستخدم للتخزين، أما المطبخ فيصب مباشرة على استطراق أو دهليز المدخل، وليس علـى  

  .)147(الفناء المركزي
  :النوع الثاني-

م، 2قفها إلـى  م، ويصل ارتفاع س4-3م، واتساع 8-7تحفر حجرة أو أكثر داخل الجبل في الطبقات اللينة بعمق 
تستخدم للنوم والمعيشة، وهى مزودة بمخازن خلفية صغيرة، أما الفناء المكشوف والحجرات المخصصة للتخزين، فتبنى 
حوائطها من الطين على مساطب فوق األرض بالطبقات الصلبة موازية للجبل، وهذا النوع من المساكن أوسع انتشـارا،  
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اسن، وذلك استجابته لطبيعة شكل األرض المتكونة من طبقات صـلبة ولينـة   كما في شنينى والديوريت وقرماسة وغمر
   .)148(، ويؤدى ذلك إلى وجود كتل كبيرة من التربة تشكل عازالً حراريا)70شكل (بالتبادل

  :العمارة التقليدية بالجزائر 3.2..6 
وتمثل مسـاكن  ، ء أو جنوبهاسواء في شمال هذه الصحرا، تنتشر العمارة التقليدية في صحراء الجزائر الشاسعة

، ولكنها تخضـع لظـروف   )149(الشاوية نموذجا مهما من نماذج العمارة التقليدية للقسم الشمالي من الصحراء الجزائرية
  .، التي نحن بصدد الحديث عنهاالواقعة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية لمثيالتهامناخية وبيئية مغايرة 

، كوادي سوف بالقطاع الجنـوبي  كثيرة للتراث المعماري التقليدي توجد مناطقأما جنوب الصحراء الجزائرية ف
جنوب غرب  -التي أشار إليها كثير من المؤرخين تحت اسم تيكورارين -، ومنطقة القورارة)150(الشرقي لهذه الصحراء

عمران التقليـدي  غير أن من أبرز نماذج ال، )152(ومنطقة األغواط جنوب األطلس الصحراوى، )151(الصحراء الجزائرية
كـم إلـى   600منطقة وادي مزاب التي تقع على بعـد   -والصحراء الكبرى اإلفريقية بشكل عام -الصحراوي بالجزائر

الجنوب من العاصمة الجزائر، في إقليم صحراء الشبكة، وتنتمي هذه المنطقة إلى الحوض الشرقي للصحراء الجزائرية، 
ن الغرب والجنوب الغربي قورارة وتوات، ومن الجنـوب جبـال الهقـار    ويحدها شماالً جبال األطلس الصحراوي، وم

  .)153(سيلى، ومن الشرق الحمادة الحمراء ومنطقة غدامستاوال
البرودة فـي الشـتاء بسـبب     ةويغلب على مناخ هذه المنطقة الجفاف والحرارة الشديدة في فصل الصيف، وشد

ب على هذه المنطقة، وتسمح بسقوط األمطار عليها، وتدين هذه المنطقة الرياح الشمالية والشمالية الغربية الباردة التي ته
شـيدوا فـي البدايـة    ف، )م11/هـ5(في عمرانها وعمائرها الباقية حتى اآلن إلى اإلباضيين الذين نزحوا إليها في القرن

 (العطف: هي، وهذه المدن )م14-11/هـ8-5( خمس مدن خالل نحو ثالثة قرون ونصف من الزمان، فيما بين القرن
 آت يسـجن  ( وهى عاصمة المنطقة، وبنى يزقن أو بني يسجن)  تغردايت ( ، وغرداية) آت بنور ( ، وبنورة) تاجنينت

، وعندما اكتظت المنطقة بالسكان لجأ المزابيون إلى إحداث مدينتين جديدتين خالل )154( ) آت مليشت ( ، وأخيرا مليكة)
كم، وهمـا مـدينتي   120إلى 45عاصمة وادي مزاب بمسافة تتراوح ما بين ، تبعدان عن غرداية )م17/هـ11(القرن

  .)155(القرارة وبريان
وقد شيدت كل مدينة من مدن وادي مزاب على هضبة مرتفعة بغرض االبتعاد عن مجرى الوادي، واألراضـي  

الطبيعي الذي يتـوفر  المعرضة لسيالن مياه األمطار، والحفاظ على األراضي الزراعية المحدودة، فضالً عن التحصين 
، وتشتمل كل مدينة على عمائر متنوعة، كالعمائر الدينية من مساجد ومـدارس ومصـليات   )156(عليه الموضع المرتفع

جنائزية وأضرحة، وعمائر مدنية من دور وحوانيت وغيرها، وقد وزعت على مخطط المدينة وفقًا للنظـام المتضـام،   
يأخذ موقعه في أعلى قمة الهضبة، وتتدرج من حوله بقية المباني األخـرى،  ويأتي المسجد في مقدمة هذه العمائر حيث 

  .)157(البوابات التي توصل إلى شبكة الطرق داخل المدينة ، فضالً عنويحيط بالمدينة سور تتخلله مجموعة من األبراج
، 2م100عـن   -فـي الغالـب  - ، وال تزيد مسـاحتها )71شكل(وتتكون الدار عادة في وادي مزاب من طابقين

وتشترك كل الدور على اختالف مساحاتها في العناصر الرئيسة المكونة لها، وتتوزع هـذه العناصـر علـى الطـابقين     
، ويالحظ اتساع فتحته وارتفاعها، لتسمح بدخول الدابة )توورت(األرضي والعلوي، وتبدأ بالمدخل الذي يعرف محليا بـ

، وهـو  )تهجـة (، توصل إلى رواق مدخل الدار)تسكيفت(لى سقيفةالمدخل إ ىؤديالتي تكون عادة محملة بالمحصول، و
قع بين السقيفة وفناء الدار، ويستعمل عادة في وضع الرحى بأحد أركانه، كما أنه مكـان مناسـب   يعبارة عن استطراق 

أمـاس  (لوقوف الدابة عند إنزال ما تحمله من الحطب والمحصول ودالء الماء، ويتوصل منه إلى وسط الدار أو الفنـاء 
 تساعد على التهوية واإلضاءة، ويوضع بأحد أركـان ) شباك(تسمى محليا، ه، وهو مغطى باستثناء فتحه في وسط)نتيدار
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بهذه الدور، كما توجد بـه أنـوال النسـيج،     المحددالموقد لطهي الطعام، حيث ال وجود للمطبخ بشكله المعماري  الفناء
، والمرحـاض،  )تيزفرى(، وحجرة استقبال النساء)لعلى(استقبال الرجال وتتوزع حول الفناء باقي وحدات الدار، كحجرة

، للنـوم  )تزقوين(يوصل إلى الطابق العلوي، الذي يشتمل على عدد من الغرف) تسونان(الدور سلم صاعد  هويوجد بهذ
اسـتخدام  تحقق الخصوصية آلهل الدار عن  ، وهو محاط بدروة)تمنايت(والمعيشة، كما يتضمن سلم يوصل إلى السطح

   .)158(هذا السطح
 م، إال في حاالت قليلة20,2وتتميز أسقف الوحدات المعمارية المكونة لدور وادي مزاب بأن ارتفاعها ال يتجاوز 

م، والسـيما  80,1إلـى الوحدات المعمارية سقف أارتفاع م، على أقصى تقدير، وفى حاالت كثيرة يصل 30,2يصل إلى 
، تعلوهـا بالطـات   الطينيمن أفالق وجريد النخيل، توضع عليه طبقة من المالط  ، وهى تتكونفي الدور القديمة منها

، وهى تصنع )سوفير(حجرية تزيد من مقاومة السقف لمياه األمطار، التي يتم التخلص منها بميازيب يطلق عليها محليا 
  .)159(إما من الفخار أو الحجر المنحوت ونادرا من خشب النخيل

  :ية بالمغربالعمارة التقليد4.2.6.
تنتشر العمارة التقليدية بالمغرب في الجبال الوعرة باألطلسين الكبير والمتوسط، وجبال الريف الممتدة بمحـاذاة  

األطلس الكبير، حيث ساعدت  وشرق، وكذلك في الصحراء الممتدة الواقعة جنوب )160(ساحل البحر المتوسط في الشمال
 .)161(ستقرار وامتداد العمران بهذا اإلقليم الصحراوي الممتدالمياه التي تهبط من جبال األطلس على اال

 األطلـس الكبيـر  وشـرق   العمارة التقليدية في واحات المناطق الصحراوية المنبسـطة جنـوب   ب وفيما يتعلق
وهى  ،" ِإغْـرم "، فتتميز بنمط االستقرار الجماعي في قصور يطلق عليها باللغة األمازيغية بالصحراء الكبرى اإلفريقية

، وكالهمـا  )162(، وتحمل معنى القلعة أو الحصن أيضا"تَغْرمتْ "َيطلق عليها  تعنى البرج أو المكان المحصن، وقصبات
مـع مالحظـة أن   -عبارة عن قرى محصنة محاطة بأسوار وأبراج مرتفعة مربعة الشكل، لألمن والحراسة المسـتمرة 

تقـارب وتشـابه    خلها مسجد وكثير من الدور واألسر، التي يجمعهابدا وتضم -القصر أكثر اتساعا وعمرانًا من القصبة
 ، كما هو الحال على سبيل المثال فـي )163(أنماط العيش، وأيضا بعض الروابط االجتماعية ذات األصول القبلية المتعددة
ويشتمل القصر على مدخل رئيس يعـرف   قصور وقصبات حوض دادس وسكورة وتدغة وقصور وقصبات تافياللت،

بكـل قصـر بالـدور     ، وترتبط الكثافة السكانية)164("الخراجة"بـ ، ويتضمن بعضها مدخالً فرعيا يعرف"فم القصر"بـ
                                                                          .)165(االقتصادي وباألمن اللذان يوفرهما القصر

فهي عادة تتكون من ثالث طوابق، شيدت جدرانها بالطوب اللـبن،   ما بالنسبة لتخطيط الدار داخل هذه القصور،أ
وغطيت وحداتها المعمارية بأفالق وجريد النخيل، يعلوها طبقة من الطين المخلوط بالتبن، وتتميز الحـوائط بسـمكها،   

إلى الفناء، وهو  الذي يقل كلما ارتفع البناء، ويبدأ الدور األرضي بالمدخل الذي يؤدى إلى ممر أو سقيفة توصل بدورها
مغطى باستثناء فتحة في وسطه، للتهوية واإلضاءة، وزعت حوله مجموعة من الحجرات، تسـتخدم للتخـزين، بينمـا    

ر عدد من الساللم وتضمن الدتوالنوم والمعيشة، و" تمسريت"خصصت غرف الطوابق العليا، لالستقبال التي يطلق عليها 
           .)166(توصل أيضا إلى السطحالصاعدة للربط بين طوابقها المتعددة، و

  :الخاتمة7.
أنها خضـعت لـنفس العوامـل    ببالد المغرب،  يتضح من خالل العرض السابق ألنماط العمارة التقليديةهكذا، 

الكبرى موطنه الصحراء  فكالهماة بواحات الصحراء الغربية بمصر، والمؤثرات البيئية التي خضعت لها العمارة التقليدي
البحر األحمر شرقًا، وال يقطعهـا إال وادي النيـل، كمـا سـبقت      إلىي غربا نطة، التي تمتد من المحيط األطلاإلفريقي

خالل النهار، وتفـاوت   درجات الحرارة فيهذه البيئة الصحراوية بالجفاف وبارتفاع كبير  فيويتصف المناخ اإلشارة، 
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 التـي وبعضها البعض، باإلضافة إلى الرياح الفجائيـة   سنةدرجات الحرارة بين النهار والليل، وبين فصول ال فيكبير 
كما  .فصل الربيع وأوائل فصل الصيف فيتبلغ مداها  والتيفترات مختلفة على مدار السنة،  فييتعرض لها هذا اإلقليم 

البنـاء   بالد المغرب، على نفـس مـواد   أومصر  فيكل هذه البالد سواء  فياإلفريقية الممتدة الكبرى تتوفر الصحراء 
، دون غيرهـا  تميزت به واحـة سـيوه   الذيوالحجر الرملي والرمال، والقرشيف  الجيريتقريبا، وهى الطفلة والحجر 

كل واحات هذه الصحراء، مع تميز بعضها بـأنواع   فيبكثافة المتوفرة توفرها أشجار النخيل  التيعن األخشاب  فضالً
ومن ثم فقـد كـان    مزاب، وواديسيوه  في الخارجة والزيتون فيم ودكأشجار ال البناء في متستخدأخرى من األشجار 

تخـوم   فـي حفـرت   التيتونس  فيالمساكن التقليدية  باستثناءاء مساكن هذه الواحات، نب فيالطين هو القاسم المشترك 
ـ  كما استخدمت األسقف المستوية  ،على سبيل المثال مطماطةكاألرض  ا المصنوعة من جذوع األخشاب السـابق ذكره

بالمسكن التقليدي في هـذه الصـحراء    غطية الوحدات المعمارية المختلفةت فيوتعلوها طبقة سميكة من المالط الطيني، 
  .، وهى مواد عازلة للحرارةالممتدة من واحات مصر شرقًا حتى واحات المغرب غربا

كما فـي واحـة الخارجـة     في تخطيط المستوطن السكنى بهذه الواحات، الصقالنظام المتضام أو المت وقد اتبع
مزاب بالجزائر، وفى القصور المنتشرة  واديوبلدات واحة الداخلة وواحة سيوه بمصر، وفى غدامس بليبيا وتجمع مدن 

نتج عن ذلك تالصق جدران المباني، ومن ثم جاء توجيهها إلى الـداخل،  الصحراء المغربية جنوب األطلس الكبير،  في
   .جزاء المعرضة منها لإلشعاع الشمسيقلت األف، ووحيث الفناء المكش

ت بضـيقها  هذه الحارا تاستخدمت الحارة أو الدرب للوصول إلى الدور داخل هذه المستوطنات السكنية، وتميز
إلى جانب تغطيـة  وقد ساعد ذلك  ،-غير أنها كانت متوافقة مع وسيلة المواصالت المتمثلة في الدواب آنذاك-وتعرجها

، على تظليل هذه الحارات أمام مداخل الدور، واالحتفاظ بالهواء باردا فـي هـذه   أو ساباطات ئفأجزاء كثيرة منها بسقا
  .من أشعة الشمس المباشرةبهذه الحارات ، ووقاية المارة الحارات

 فـي واحات الصحراء اإلفريقية من حيث التخطيط العام، بما فيها الدور المحفورة  فيوقد تشابهت الدور السكنية 
 المركـزي نحـو الفنـاء   ، توجيه وحداتها المعمارية المختلفة للـداخل حيث من ، مطماطة فيرض بتونس كما باطن األ

لذلك  ،بالتهوية واإلضاءة المعماريةويزود وحداتها  ،على تحسين درجة الحرارة داخل الدار الفناء مليع حيثالمكشوف، 
 فـي بالكامـل   ، وكذلك لم يغطَّر ذات الطوابق المتعددةيمتد من الدور األرضي وبارتفاع جميع الطوابق، في الدو نجده

، تسمح بقـدر  )شباك(وسطه فيوإنما تركت فتحه مدن وادي مزاب، وبعض مساكن قصور وقصبات المغرب،  مساكن
                         .عليهكاف من التهوية واإلضاءة للوحدات المعمارية المطلة 

اإلفريقية، فقد استطاع سـكان  الكبرى العوامل المناخية والبيئية بالصحراء وعلى أية حاٍل، فعلى الرغم من قسوة 
بالحماية من هذه العوامل القاسية، كما كشـف   -إلى حد كبير - التوصل إلى حلول معمارية، كانت كفيلة الصحراءهذه 

المنطلقة من كتاب اهللا  ادئه،، من خالل تطبيق أحكامه ومباإلسالميتخطيط الدور بهذه المناطق عن تأثرها بأحكام الدين 
ضرر ال منعو من أهمها فيما يتعلق بالمستوطنات السكنية، تحقيق الخصوصية، والتي وسنة رسوله عليه الصالة والسالم،

المكشـوف، وقلـة    المركـزي توجيه وحدات الدار للداخل، حيث الفناء  يكشف، ولكشفبكافة أنواعه  وبخاصة ضرر 
لخارجية، وارتفاع مستوى جلستها عن مستوى األرض، إلى ارتفـاع يفـوق ارتفـاع قامـة     الفتحات النافذة بالحوائط ا

، وإحاطة أسطح الدور بسترة تصل إلى ارتفاع قامة اإلنسان، إلى لهذه الدور فتحات األبواب الخارجية اإلنسان، وتنكيب
الدين هذا  مبادئفي تطبيق اء الشاسعة، على امتداد هذه الصحرالسكنية بهذه المستوطنات  ةالتقليدياتفقت العمارة  حد أي

    .الحنيف
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  :حواشي البحث
                                         

تُعد الصحراء الغربية جزءا من أضخم نطاق صحراوي في العالم، يضم الصحراء الكبرى اإلفريقية، ويمتـد مـن المحـيط     )1(
سوى وادي النيل كشريط طولي ضيق يفصل بين كل من الصحراء الغربيـة   هاألطلنطي غربا إلى البحر األحمر شرقًا، وال يقطع

، أي أكثر من ثلثي مساحة مصر بأكملها، 2كم000,681صحراء الغربية مساحة تبلغ نحو والصحراء الشرقية في مصر، وتشغل ال
غربا من وادي النيل إلى حدود ليبيا، وجنوبا إلـى   -التي يطلق عليها البعض الصحراء الليبية-وتمتد الصحراء الغربية المصرية

جاب اهللا على جاب اهللا، هيئـة اآلثـار   .يوه، ترجمة دالمجلد األول واحة س-واحات مصر: أحمد فخري. حدود السودان الشمالية
  .23،26م، ص ص1993المصرية، 

؛ 116م، ص2007حسام جاد الرب، مكتبة ومطبعة الغد، الجيـزة، .واحات مصر الشهيرة، دراسة وتقديم د: محمد على فؤاد) 2(
جاب اهللا على جاب اهللا، المجلس األعلى .دالمجلد الثاني واحات البحرية والفرافرة، ترجمة  -الصحراوات المصرية: أحمد فخري
ــار،   ,.Beadnell, H.J., An Egyptian Oasis, John Murray, Albemarie Street, W ؛75م، ص1999لآلث

London,1909,pp.2-6; Vivian, C., The Western Desert of Egypt, The American University in, Cairo 
Prees,2002,p.24.   

الصحارى المصرية وأثرها على الحياة والمجتمـع  : ؛ مرزوق السيد أمان90-77،89المرجع السابق، ص ص :أحمد فخري) 3(
المصري القديم من الناحية االقتصادية والسياسية والدينية حتى نهاية عصر الدولة الحديثة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كليـة  

  .41-36م، ص ص2008اآلثار، جامعة القاهرة، 
)4 (Vivian,C.,Op.Cit.,p.31   
م، 1957، مكتبة االنجلو المصرية، القـاهرة،  واحات مصر جزر الرحمة وجنات الصحراء: عبد اللطيف واكد وحسن مرعى) 5(

  ,.57Op.Cit, pp.8-11;  Beadnell,H,J-49ص ص
  .86،98المرجع السابق، ص ص: ؛ أحمد فخري117المرجع السابق، ص:محمد على فؤاد) 6(
  . 90المرجع نفسه، ص: أحمد فخري) 7(
: ؛ أحمـد فخـري  223ت، ص.دراسات في تاريخ الدولة العربية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، د: عبد العزيز سالم) 8(

 .90واحات البحرية والفرافرة، ص 

 . نفس المرجع والصفحة: احمد فخري) 9(

في الصحراء الغربية، مطبعـة الجـبالوى، القـاهرة،    قطرة الماء : ؛ محمد عبد الحميد57المرجع السابق، : واكد ومرعى) 10(
دراسة حضارية في العصر اإلسالمي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلداب -واحة الداخلة: ؛حنان حجازي88م، ص1971

 .19م، ص2004بقنا، جامعة جنوب الوادي، 

 .88سابق، صالمرجع ال: ؛ محمد عبد الحميد58-57المرجع السابق، ص ص: واكد ومرعى) 11(

 .120م، ص1890بريل، ليدن،  ةكتاب البلدان، مطبع): م897/هـ284:أحمد بن أبى يعقوب، ت(اليعقوبى) 12(

 .م1927المسالك والممالك، ليدن، ): م951/هـ340:أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي، ت(االصطخرى) 13(

-لذهب ومعـادن الجـوهر، دار الفكـر، بيـروت    مروج ا): م957/هـ346: أبو الحسن على بن الحسين، ت(المسعودي) 14(
 .م1973لبنان،

 .م1992لبنان،-صورة األرض، دار مكتبة الحياة، بيروت): م977/هـ367: أبو القاسم بن حوقل النصيبى، ت( ابن حوقل) 15(

 Abo Rehab,M., Defensive Fortifications in Baris Oasis, El-Kharga؛58المرجع السابق، ص: واكد ومرعى) 16(
at the End of the 13th Century H. (19th Century A.D.): An Archaeological and Architectural Study, 
Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, Volume 3, Issue 2, December - 2013: 

p189.   
  .24سيوه، ص واحة: ، أحمد فخري14المرجع السابق، ص: محمد على فؤاد) 17(
  Vivian,C.,Op.Cit.,pp.346-347؛ 42-39المرجع السابق، ص ص: واكد ومرعى) 18(
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درب األربعين وأهميته الدينية والتجارية خالل العصر العثماني،بحث نشر في مجلة كلية اآلداب، جامعـة  : محمد الحناوى) 19(

دراسة -الباقية في صحراء مصر الغربية ةرة التقليديأنماط العما: ؛ سعد شهاب383-382م، ص ص2006، يناير20أسيوط، العدد
 .24م، ص2008تحليلية مقارنة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،

تشحيذ األذهان بسيرة بالد العرب والسودان، تحقيق خليل محمـود عسـاكر   ): م1857/ه1274:محمد بن عمر، ت(التونسي) 20(
التجارة بين مصـر  : ؛ عبد القوى عثمان52-47م، ص ص2007لمصرية العامة للكتاب، شوقي، الهيئة اومصطفى محمد مسعد 

 .71-70م، ص ص2000وأفريقيا في عصر المماليك، المجلس العلى للثقافة، 

 .24المرجع السابق، ص: ؛ سعد شهاب382-381المرجع السابق، ص ص: محمد الحناوى) 21(

 .383المرجع نفسه، ص: د الحناوى؛ محم50،65المرجع السابق، ص ص: شوقي عثمان) 22(

 .381المرجع نفسه، ص: محمد الحناوى) 23(

 .40المرجع السابق، ص: واكد ومرعى) 24(

آمـال  .جبانة البجوات، ترجمة عبد الرحمن عبد التواب، مراجعـة د -الصحراء المصرية بالواحات الخارجة: أحمد فخري) 25(
 .392-385المرجع السابق، ص ص: لحناوى؛ محمد ا43م، ص1989العمري، هيئة اآلثار المصرية، 

 . 22م، ص2001بلدة القصر وآثارها اإلسالمية، دار اآلفاق العربية، القاهرة،: سعد شهاب) 26(

دراسة أثرية معمارية دراسة حالة، دار الوفاء لدنيا الطباعـة والنشـر،   -عمارة سدوس التقليدية: محمد عبد الستار عثمان) 27(
  .5م، ص 1999اإلسكندرية، 

إمـدكو،  -دراسات في العمارة التقليدية في المنطقـة العربيـة، المصـرية للتسـويق والتوزيـع     : محمد عبد الستار عثمان) 28(
 .6م، ص2012القاهرة،

أنماط العمـارة التقليديـة، ولـنفس    : ت؛ سعد شهاب.عمارة الصحراء، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، د: أسامة النحاس) 29(
 . المرجع السابق: ر؛ حنان حجازيبلدة القص: المؤلف

 .45-44المرجع السابق، ص ص: حنان حجازي) 30(

 ,.Beadnell,H,J ؛38-36المرجـع السـابق، ص ص  : ؛ واكـد ومرعـى  122المرجع السـابق، ص : محمد على فؤاد) 31(
Op.Cit.,p.10. 

ت، .ؤسسة العربيـة للثقافـة والعلـوم، د   اإلنسان واألسطورة والتنمية، الم -الوادي الجديد: أيمن السيسى والحسانين محمد) 32(
 . 72ص

م، 1990أسس تصميم إسكان الصحراء بمصر، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة أسـيوط،  :وائل حسين) 33(
 .14،22ص ص

)34 (Vivian., Op.Cit., P.73. 

بلدة القصر؛ : لعمارة التقليدية، ولنفس المؤلفأنماط ا: المرجع السابق؛ سعد شهاب: أسامة النحاس: انظر على سبيل المثال) 35(
  . المرجع السابق: حنان حجازي

عمارة الصحراء بدرب السندادية بالواحات الخارجة بمصر، بحث نشر في مجلة عالم البناء العدد الرابع، نوفمبر : عادل يسن) 36(
 . 55م، ص1980

عمرانية للمواقع السكنية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، بحث نشر العشوائية ال: المرجع السابق؛ ولنفس المؤلف: وائل حسين) 37(
العمارة التلقائية : م؛ عبد المنطلب محمد على1997نوفمبر 19 -17قسم العمارة، جامعة أسيوط، -في المؤتمر الثالث، كلية الهندسة

 .م2004والنشر، أسيوط،  بجنوب الوادي بين النظرية والتطبيق لعمارة الصحراء، مطبعة الصفا والمروة للطبع

دراسة جغرافية،  -المشكالت البيئية بمنخفض الخارجة: ؛ أماني حسين محمد74-73المرجع السابق، ص ص: واكد ومرعى) 38(
  .67م، ص2003رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، 

 .74ابق، صالمرجع الس: ؛ واكد ومرعى122المرجع السابق، ص: محمد على فؤاد) 39(
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المرجع السـابق،  : ؛ أماني حسين25المرجع السابق، ص: ؛ السيسى والحسانين122المرجع السابق، ص: محمد على فؤاد) 40(

 . 148ص

م، 1943عزيز سـوريال، مطبعـة مصـر،    .قوانين الدواوين، تحقيق د): م1209/هـ606:اسعد بن مماتي،ت(ابن مماتي) 41(
االنتصار لواسطة عقد األمصار، المكتب التجاري ): م1406/هـ809:أيدمر العالئى، ت إبراهيم بن محمد بن(؛ ابن دقماق200ص

 .11ت، القسم الثاني، ص.لبنان،د-للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت

دراسة في التنمية والتغير االجتماعي في المجتمعات المستحدثة، الهيئـة المصـرية    –الواحات الخارجة : علية حسن حسين) 42(
 .413م، ص1975لكتاب، اإلسكندرية، العامة ل

سعد زغلول عبد الحميد، دار الشئون .االستبصار في عجائب األمصار، تحقيق د): م12/هـ6من أهل القرن( مؤرخ مجهول) 43(
 .147ت، ص.الثقافية العامة، بغداد، د

ت، .ب، مكتبة المثنى، بغـداد، د المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغر): م1094/هـ487:أبى عبيد اهللا البكري، ت(البكري) 44(
 .51ص

 .51المصدر السابق، ص : ؛ البكري147المصدر السابق، ص: ؛ مؤرخ مجهول120المصدر السابق، ص: اليعقوبى) 45(

 ,.Op.Cit, pp.12-24;  Beadnell,H,J :عن هذه الرحالت،انظر) 46(

)47                                                               (         Vivian,C.,Op.Cit.,p.73.  

)48                                                                           (Vivian,C.,Ibid.,p.73.  

)49                                                                           (Vivian,C.,Ibid.,p.74.  

                                                                           47.السابق، ص ص  المصدر : التونسي) 50(

 .124-121المرجع السابق، ص ص : محمد على فؤاد) 51(

)52(Hrdlicka, A., The Natives of  Kharga oasis Egypt, Smithsonian Miscellaneous Collections 
,published by the Smithsonian institution, Washington, 1912, p.16. 

 .124المرجع نفسه، ص: محمد على فؤاد) 53(

المرجـع  : ؛ السيسـى والحسـانين  8-7مذكرات الشيخ محمد إسماعيل البرى، نسخة مخطوطة في حوزة الباحث، ص ص) 54(
 .69السابق، ص

 . 121المرجع السابق، ص: محمد عبد الحميد) 55(

أشهر العمائر الدينية والجنائزية بواحتى الخارجة والداخلة، : ذه المئذنة أنظر، محمود محمد مسعودعن الوصف المعمارى له) 56(
 .327-326م، ص ص2014جامعة طنطا، -رسالة ماجستير، كلية اآلداب

 .17-16أسس تصميم إسكان الصحراء، ص ص: وائل حسين) 57(

 .20-19المرجع نفسه، ص ص: وائل حسن) 58(

 .73-72رجع السابق، ص صالم: واكد ومرعى) 59(

؛ 9-8م، ص ص2010بحث في بيئتها بين الماضي والحاضر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، -مدينة أسيوط: عثمان فيض اهللا) 60(
 .72-70المرجع السابق، ص ص:واكد ومرعى

 .14،22المرجع السابق، ص ص: وائل حسين) 61(

)62 (Vivian., Op.Cit.,p.74.  

 .68-67المرجع السابق، ص ص: ؛ السيسى والحسانين5د إسماعيل البرى، صمذكرات الشيخ محم) 63(

 Décobert,C.,et Gril,D.,Linteaux à Épigraphes de L’Oasis de؛  356-348بلدة القصر، ص ص: سعد شهاب) 64(
Dakhla, Supplément aux Annales Islamologiques, Le Caire,1981,pp.1- 48.  

 ,.Vivian,C؛ 27م، ص1983فظة الوادي الجديد، الهيئة العامة لالستعالمات، محافظة الوادي الجديد، الدليل السياحي لمحا) 65(
Op.Cit.,p.74.   
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)66 (Vivian,C., Ibid.,p.73. 

  .466المرجع السابق، ص: عليه حسن حسين) 67(
  .175ص , عمارة سدوس: محمد عبد الستار) 68(
, دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر    , ر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرةنظرية الوظيفية بالعمائ: محمد عبد الستار) 69(

  .255م، ص 2000, إسكندرية
  .40المرجع السابق، ص : وائل حسين) 70(
واحات الوادي الجديـد، الـدار القوميـة     -عرائس في الرمال: ؛ رفعت الجوهري75ص , المرجع السابق: واكد ومرعى )71(

  .75-74ت، ص ص.دللطباعة والنشر، 
  .40المرجع السابق، ص :وائل حسين) 72(
  .نفس المرجع والصفحة:وائل حسين) 73(
  .41المرجع نفسه، ص :وائل حسين) 73(
  .40المرجع نفسه، ص :وائل حسين) 74(
  .60، 41المرجع نفسه، ص ص:وائل حسين )75(
  .41المرجع نفسه، ص :وائل حسين) 76(
  .43المرجع نفسه، ص :وائل حسين) 77(
  .42المرجع السابق، ص :؛ وائل حسين113المرجع السابق، ص:واكد ومرعى) 78(
  .42المرجع نفسه، ص :وائل حسين) 79(
  .200المرجع نفسه، ص : محمد عبد الستار) 80(
  .40المرجع السابق، ص : عبد المنطلب) 81(
؛ أحمد هـالل  101م، ص 2004، يونيوالكويت, 304العمارة اإلسالمية والبيئة، سلسلة علم المعرفة، العدد : يحيى وزيري) 82(

, مدخل لتصميم المسكن الريفي في المجتمعات الصحراوية الجديدة من واقع تطوير العمارة الريفية التقليدية في صعيد مصر: محمد
سم ق -كلية الهندسة, )عمارة وتخطيط الصحراء تجارب الماضي وآفاق المستقبل(بحث نشر في المؤتمر المعماري الدولي الثالث 

  .ب 28ص , م1997نوفمبر , جامعة أسيوط, العمارة
  .124المرجع السابق، ص: محمد على فؤاد) 83(
  .215-214عمارة سدوس ص ص : محمد عبد الستار) 84(
  .110, 105ص ص , المرجع السابق: يحيى وزيري) 85(
  .134ص , المرجع السابق: وائل حسين) 86(
  .139-137ص ص, المرجع نفسه: وائل حسين) 87(
  .138 -137ص ص, المرجع نفسه: وائل حسين) 88(
  .138ص , المرجع نفسه: وائل حسين) 89(
  .232ص , أضواء على أهمية اإلنشاء: محمد عبد الستار) 90(
  .443 – 441نظرية الوظيفية، ص ص : محمد عبد الستار) 91(
  .146 – 145ص ص , المرجع السابق:وائل حسين) 92(
  .234ص , عمارة سدوس: محمد عبد الستار) 93(
  .147 – 146ص ص , المرجع السابق:وائل حسين) 94(
  .147ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 95(
  .148ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 96(
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  .385ص , نظرية الوظيفية: محمد عبد الستار) 97(
  .ب28المرجع السابق، ص: أحمد هالل محمد) 98(
  .117المرجع السابق، ص: وائل حسين) 99(
, قسم العمارة, كلية الهندسة, العدد الثالث, بحث نشر في مجلة المعماري, الفناء كمنظم حراري: محمد عليعبد المنطلب ) 100(

  .34ص , م1995, جامعة أسيوط
  .35ص , المرجع نفسه: عبد المنطلب محمد علي) 101(
  .95ص , المرجع السابق: وائل حسن) 102(
  .75،95،120ص ص, المرجع نفسه: وائل حسين) 103(
  .130ص،, المرجع نفسه: ينوائل حس) 104(
  .409ص , نظرية الوظيفية: محمد عبد الستار) 105(
  .34العمارة التلقائية بجنوب الوادي، ص: ؛ عبد المنطلب90-88ص ص, :وائل حسين) 106(
  .51-50المرجع نفسه، ص ص: عبد المنطلب) 107(
  .125،185ص ص , المرجع السابق:وائل حسين) 108(
دار المريخ , الجزء الثاني, العدد الخامس , مجلة العصور, أهمية اإلنشاء في تاريخ العمارة أضواء على: محمد عبد الستار) 109(

  .238ص , 36ح , م1990, لندن, للنشر
  .76،185ص ص, المرجع السابق:وائل حسين) 110(
  .185ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 111(
  .121ص , المرجع السابق:محمد عبد الحميد) 112(
  .267ص , عمارة سدوس: محمد عبد الستار) 113(
دار , دراسة أثرية معمارية –البن الرامي  اإلعالن بأحكام البنيان: محمد عبد الستارلالستزادة عن المدخل المنكسر انظر، ) 114(

  .77، ص101، حم1988, إسكندرية, المعرفة الجامعية
  .121-120ص ص, المرجع السابق: محمد عبد الحميد) 115(
  .40-39ص ص, ابقالمرجع الس:عبد المنطلب) 116(
  .123،131ص ص, المرجع السابق:وائل حسين) 117(
  .128ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 118(
  .76ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 119(
  .188ص , المرجع نفسه:وائل حسين) 120(
  .328ص , بلدة القصر: شهاب) 121(
  .18ص , المرجع نفسه: شهاب) 122(
  .39ص , المرجع السابق: حنان حجازي) 123(
  .240-239ص ص , العمارة التقليدية:؛ محمد عبد الستار111المرجع السابق، ص: شهاب) 124(
  .115ص , المرجع السابق:؛ حنان حجازي86-85المرجع السابق، ص ص: شهاب) 125(
  .240ص , المرجع السابق:محمد عبد الستار) 126(
  .240ص , المرجع السابق:؛ محمد عبد الستار314- 306المرجع السابق، ص ص:شهاب) 127(
  .152ص , المرجع السابق:؛ حنان حجازي55أنماط العمارة التقليدية، ص :شهاب) 128(
: ؛ محمد عبد الستار229-152،188ص ص, المرجع السابق:؛ حنان حجازي114-71المرجع السابق، ص ص :شهاب) 129(

  .251-250المرجع السابق، ص ص
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  .252سابق، ص المرجع ال: ؛ محمد عبد الستار117المرجع السابق، ص: شهاب) 130(
  .252المرجع السابق، ص : ؛ محمد عبد الستار118المرجع السابق، ص:شهاب) 131(
  .117المرجع السابق، ص: شهاب) 132(
المرجـع  : ؛ محمد عبد السـتار 117المرجع السابق، ص: ؛ شهاب188-184المرجع السابق، ص ص، : أسامة النحاس) 133(

  .252السابق، ص 
  .115المرجع السابق، ص : حنان حجازي ؛214المرجع السابق، ص: شهاب) 134(
  .214المرجع السابق، ص : شهاب) 135(
  .252المرجع السابق، ص :محمد عبد الستار) 136(
  .253-252المرجع السابق، ص ص : شهاب) 137(
، عندما خالف عبد )م683/هـ64(ينسب المذهب اإلباضى إلى عبد اهللا بن إباض المرى التميمي، وظهر هذا المذهب عام) 138(

 المذكور نافع بن األزرق في تفكيره القعدة عن القتال، واتخذ بذلك موقفًا معتدالً، وتتسم عقائد األباضية باالعتدال، مما جعلهـم  اهللا
الخوارج في بالد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار : إسماعيل دأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة، انظر محمو

   .51-50م، ص ص1976المغرب،-الثقافة ، الدار البيضاء
  .258المرجع السابق، ص : محمد عبد الستار) 139(
  .نفس المرجع والصفحة: محمد عبد الستار) 140(
الثامن /الثاني عشر والثالث عشر الهجري(األعمال المعمارية لألسرة القرمانلية في ليبيا في القرنيين : عبد العزيز الفضالى) 141(

،رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، )م1835-1711/هـ1251-1123)(عشر والتاسع عشر الميالدي
  .392-390م، ص ص2011

  .395المرجع نفسه، ص : عبد العزيز الفضالى) 142(
  .258المرجع السابق، ص : ؛ محمد عبد الستار331المرجع السابق، ص: شهاب) 143(
 المرجع السـابق، :؛ عبد العزيز الفضالى258العمارة التقليدية، ص : ستار؛ محمد عبد ال331المرجع السابق، ص: شهاب) 144(

   .398ص
 المرجع السابق،: ؛ عبد العزيز الفضالى260العمارة التقليدية، ص : ؛ محمد عبد الستار331المرجع السابق، ص: شهاب) 145(

  . 405-399ص ص
  .331ابق، صالمرجع الس: ؛ شهاب243-241المرجع السابق، ص ص: أسامه النحاس) 146(
المرجـع السـابق،   : ؛ محمد عبد السـتار 197المرجع السابق، ص: ؛ يحيى وزيري8المرجع السابق، ص :وائل حسين) 147(

  .261ص
-332المرجع السابق، ص ص: ؛ شهاب243المرجع السابق، ص : ؛ أسامه النحاس8المرجع السابق ، ص :وائل حسين) 148(

333.  
الفـن المعمـاري   :؛ بورويبـة والـدكالى  334المرجع السـابق، ص  : ؛ شهاب196المرجع السابق، ص : يحيى وزيري) 149(

  .38م، ص 1970سلسلة الفن والثقافة، نشر وزارة األخبار، مطبعة التاميرا، إسبانيا، -الجزائري
المرجـع  : ؛ شـهاب 38الفن المعماري الجزائري، ص :عن نمط العمران والعمارة بوادي سوف انظر، بورويبة والدكالى) 150(

  .334بق، ص السا
العوامل المؤثرة فـي تشـكيل عمـارة    : لالستزادة عن التراث المعماري التقليدي بالقورارة انظر، نور الدين بن عبد اهللا) 151(

العمـارة  : ؛ ولنفس المؤلف72-67م، ص ص2011البيئية والدينية، دورية كان التاريخية، العدد الحادي عشر، مارس-القورارة
م، 2013لوسطى والقورارة بين ضوابط النص الدينى وحدود الواقع، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة،  التقليدية لمنطقتى توات ا

  .220-110ص ص
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دراسة تاريخية وأثرية،  -نماذج من قصور منطقة األغواط: عن التراث المعماري التقليدي باألغواط انظر، على حمالوى)152(

  .280-88م، ص ص2006المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
: ؛ محمد جودى37م، ص 2007مساجد ومصليات وادي مزاب، دار قرطبة، الجزائر، –العمارة اإلسالمية :بالحاج معروف) 153(

دراسة تحليلية مقارنة لقصور مزاب وورقلة، رسالة دكتوراه، كلية العلـوم   -المسكن اإلسالمى فى القصور الصحراوية بالجزائر
  .100م، ص2014تلمسان، الجزائر، -ماعية، جامعة أبى بكر بلقايداإلنسانية والعلوم االجت

دراسة أثريـة  -أهم المعالم التاريخية لوالية غرداية: ؛ أم الخير لغريبي60-41المرجع السابق، ص ص: بالحاج معروف) 154(
تذة في اآلداب والعلوم اإلنسانية، وصفية، مذكرة تخرج لنيل شهادة أستاذ تعليم ثانوي في التاريخ والجغرافيا، المدرسة العليا لألسا

  .102المرجع السابق، ص: ؛ محمد جودى4م، ص 2008بوزريعة، الجزائر، 
دراسـة تنميطيـة،    -واجهات مساكن قصور سهل وادي مزاب: ؛ محمد جودي53المرجع السابق، ص :بالحاج معروف) 155(

  .100م، ص2007تلمسان، الجزائر، -بى بكر بلقايدرسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة أ
المسكن التقليدي وعرف العمران بالقطاع المحمى لسهل وادي مزاب، ديوان حمايـة وادي مـزاب وترقيتـه، غردايـة،     ) 156(

  . 3ت، ص .الجزائر، د
  . 83المرجع السابق، ص :بالحاج معروف) 157(
المسكن اإلسـالمي فـي القصـور الصـحراوية، ص     :  ي؛ محمد جود9-5المسكن التقليدي وعرف العمران، ص ص) 158(

  .137-109ص
  . 121المرجع السابق، ص: ؛ محمد جودي14،20المسكن التقليدي وعرف العمران، ص ص) 159(
  . 195المرجع السابق، ص :يحيى وزيري) 160(
  . 95م، ص1979الجزائر والمغرب العربي، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، -الجغرافية) 161(
نموذج منطقة سكورة إقليم ورزازات، دورية كان التاريخية،  -التراث المعماري بالجنوب المغربي: بد الناصر بزضيكع) 162(

  . 24م، ص 2009العدد السادس، ديسمبر 
قصور مدينة الريصانى من خالل وثيقتـين محليتـين    -المعمار المبنى بالتراب في منطقة تافياللت: محمد لمراني علوي) 163(

ول مرة، بحث نشر في كتاب المعمار المبنى بالتراب في حوض البحر المتوسـط، منشـورات كليـة اآلداب والعلـوم     تنشران أل
العمـائر الدينيـة والجنائزيـة    : ب؛ محمد أبو رحا101م، ص 1999المملكة المغربية، -اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط

  .196-195م، ص ص2008هرة، القاهرة،بالمغرب األقصى في عصر األشراف السعديين، دار القا
  .101المرجع السابق، ص : محمد لمراني علوي) 164(
  .28المرجع السابق، ص : عبد الناصر بزضيك) 165(
تطور السكن والمعمار بواحة تدغة، بحث نشر في كتاب المعمار المبنى بالتراب في حـوض البحـر   : عبد القادر بوراس) 166(

؛ عبـد  122م، ص 1999المملكة المغربية،  -لعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباطالمتوسط، منشورات كلية اآلداب وا
 .28-27المرجع السابق، ص ص: الناصر بزضيك
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 والثقافية لطالبي الشغل وأثرها في سوق العمل االجتماعيةالخلفيات 

  "دراسة ميدانية لمكاتب التشغيل بمدينة ورقلة" 
  
 

  عبد الحميد خمقاني
  )الجزائر(   جامعة غرداية

  

  ملخص
 الفضائيات(المفتوح السماء عصر في وخاصة العلمي والتطور اليوم العالم يشهدها التي واالجتماعية االقتصادية العوامل بدلت

 المهنـي  والعمـل  بموضوع العمل يتعلق فيما خاصة ورقلة مدينة ومجتمع عامة الجزائريين لدى الوعي مستوى من )واالنترنت –

  .به المحيط وللواقع لذاته إدراكه من اليومي سلوكه يصدر اليوم الورقلي و الجزائري المواطن وأصبح
 هناك أسباب أن مؤكدة . ورقلة ببلدية الواقع هو ولكن .ال يصدق البترولية الوالية عاصمة في البطالة أن اإلحصائيات أكدت

 هذه في إليه آخر سنتطرق موضوع وهذا .االستثمار قلة أو ندرة منطقية، مثل ماهي منها مقلقة، بصورة البطالة ظاهرة تفشي جعلت

 تشـغيل  ووكاالت والمشاريع اإلدماج المهني إطار في المخصصة البرامج عن الشباب لعزوف يرجع الرئيسي السبب لكن. الدراسة

 بالمائة 30 عن يزيد بما التي الشباب من بنسبة كبيرة تعصف التي بالبطالة المرتبطة المشاكل لحل األنسب الوجهة تبقى التي الشباب

  .الشبانية للفئة والبرامج المخصصة المشاريع إطار في تبذل التي االستقطاب محاوالت رغم
  .، طالبي الشغل، البدو المتدمن، العمل، سياسة التشغيلالسوسيوثقافي سياقال: ات المفتاحيةالكلم

  
Résumer 

Les facteurs socio- économiques du monde sont de savoir de nos jours et le développement de la 
science, spécialement dans la région du ciel d'ouverture (télévision par satellite et l'Internet) a changé 
le niveau de concept de peuple algérien et plus spécialisée de la société de Ouargla, concernant travail 
et travail professionnel. Que ce qui mènent la Algérien et l'influence des citoyens Ouarglian par son 
subjective et la région environnante. 

Les statistiques montrent que la quantité de chômage dans la capitale de l'huile est incroyable, 
mais il est la graisse ici à Ouargla affirmant qu'il ya des raisons derrière la propagation de ces 
phénomènes de ces causes ce qui est logique, comme l'exiguïté ou de la absence de l'investissement, et 
il est un autre sujet que nous allons aborder dans ces études. Mais le but principal est que ces jeunes 
sont abstenus de participer aux programmes dans le cadre de l'intégration professionnelle, les projets 
donnés, et l'agence de recrutement qu'il est la solution appropriée pour les problèmes de chômage, et 
bien que de nombreux projets ont été roulés pour attirer les jeunes, 30% des chômeurs a été fondée. 
Mots-clés : Contexte socioculturel. Demandeurs d'emplois. Bédouin civilisée.  Main-d’œuvre.   Le 
travail. Politique de l’emploie. 
 

 
  بناء اإلشكالية :أوال

 فـي  متـوفرا  الشغل كان ما فبعد هذا، يومنا إلى االستقالل منذ هذا و الشغل ميدان في تغيرات بعدة مرت الجزائر
 .العقدين األخيرين في المنال صعب أصبح الثمانينات و السبعينات
 االرتفـاع  عبـر  العمل إختالالت سوق تفاقم إلي المؤسسات هيكلة وإعادة االقتصادية اإلصالحات تطبيق أدى فقد

 سـنة  مند العمومية االستثمارات توقف بل انخفاض بسبب االقتصاد نمو نسبة ضعف إن .العاطلين عن العمل لنسبة الكبير
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 دفـع  بإعطاء تسمح لم الوطني الضعيفة لإلنتاج النتائج فإن ذلك إلى وباإلضافة العمل، سوق على سلبي بشكل أثر قد 1986
 .1للشغل العام بالمستوى باالحتفاظ حتى وال شغل، مناصب إلنشاء

 الخفيـة  األسـباب  لمعرفـة  البحث في تتمثل لها حل إيجاد على العمل و بها  االهتمام يجب الخاصة التي فالمشكلة
سوسـيولوجي، حيـث جـل     منظـور  مـن  ورقلة مدينة سكان و الجزائري في المجتمع المشكلة ذهه انتشار المؤدية إلى
 الجزائرية الدولة من اتجاهات النابعة األسباب: إلى ترجع أسبابها أن اقتصادي منظور من الظاهرة تناولت السابقة الدراسات

تشـريعاته،   و قوانين العمـل  البحثية قلة المؤسسات العاملة، القوى تخطيط للسكان الجغرافي برنامج الخوصصة، التوزيع(
 سـيطرة  عـن  الخارجة األسباب مجموعة ،)الخريجين تعيين التوقف عن العمل سوق و التكوين و التعليم بين التنسيق عدم

 الصـناعية  الـدول  في االقتصادي النمو معدالت انخفاض الدولي، التجاري شروط التبادل السكانية، تدهور القضية( الدولة
  .أسعار المحروقات انخفاض

ما يبرز اختياري لدراسة هذا الموضوع، انطالقا من مدينة ورقلة والتي هي في طليعة المـدن الشـابة بالنسـبة    
ثة مما قوى من حدة الظاهرة وخاصة أن مدينة ورقلة ألعمار السكان، حيث أن نسبة عالية من السكان هم في سن الحدا

هي ملتقى لجميع فئات المجتمع و شرائحه وذلك نتيجة للهجرة الداخلية والتي عملت على خلق تباين ثقافي بـين جيـل   
واكـب  اآلباء و جيل األبناء، فأصبحت القيم التقليدية التي يحملها اآلباء ال تتماشى مع رغبة األبناء في مجال عمراني م

   :ومن خالل ما تقدم يتبادر إلى الذهن التساؤل العام األتي. لعصر التكنولوجيا بكل سلبياتها و إيجابياتها
كيف تنعكس الخلفية السوسيوثقافية ألبناء ورقلة من أصول بدوية متمدنة في نظرتهم للشغل ولمختلـف سياسـات   

  التشغيل بمدينة ورقلة؟

  :العام أسئلة فرعية هي كاالتيوقد اندرجت تحت هذا التساؤل 
  هل للخلفية السوسيوثقافية ألبناء البدو المتمدنين دور في مفهومهم للعمل؟

  أبناء البدو المتمدنين في نظرتهم لسياسة التشغيل؟هل للخلفية السيوسيوثقافية دور في تشكيل نظرة 

  أهمية الدراسة: ثانيا
 على بالنص التزمت قد الدولية األنظمة والتشريعات أن نجد حيث المجتمع، أفراد لجميع أساسيا مطلبا العمل حق يعد

 :"علـى  1 فقرة 23 البند في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نص لذا .والمناسب للفرد الالئق العمل توفير وأهمية ضرورة
  ".التعطل من الحماية وحق ...اختياره وحرية إنسان العمل لكل حق
 لهويته) و االغتراب التكيف و االنسجام( دراسة خالل من وهذا التغيير هذا مع التأقلم على البدوي الفرد قدرة مدى معرفة -
  . الجديد المجال مع تفاعله في

 مـن  المطروح أمامه بالعمل عالقته واستنتاج المتمدن البدوي للشاب المستقبلي المهني المشروع على معرفة بناء تم كما -
 .له بالنسبة العمل قيمة معرفة خالل

 .الجزائريةأصبحت البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الدولة  -
 .المتناولة الظاهرة حول علمية ونتائج موضوعية معطيات تقديم -

 .جديدة بحث آفاق وفتح إليها المتوصل النتائج من االستفادة -
 

                                                             
الماجستير تخصص علم اإلجتماع الحضري، قسم علم اإلجتماع، جامعة ، رسالة لنيل شهادة )ANSEJ( الشباب والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابدنداني غالب نشيدة،   1

  .15، ص2010-2009الجزائر، 
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  أهداف الدراسة :ثالثا 
أو لتحقيق أهداف محـددة، فالبحـث العلمـي    إن إجراء أي بحث و إعداد أي موضوع يكون من أجل غاية ما، 

  .يضطلع بالكشف عن الحقائق و البحث عنها، أو تشخيص مشكل ما و إعطائه حلوال إن أمكن
 :و لهذا تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق األهداف التالية 

الوقوف على ما تطرحه بعض الدراسات العلمية المتخصصة حول تزايد ظاهرة البطالة بين الشباب فـي المجتمـع    .1
   .الجزائري

  . المتمدنين في مفهومهم للعمل معرفة كيفية تأثير الخلفية السوسيوثقافية ألبناء البدو .2
  .نظرتهم لسياسة التشغيل متمدنين فيال إبراز دور الخلفية السوسيوثقافية في تشكيل نظرة أبناء البدو .3

  .محاولة معرفة إمكانية إستجابة سياسات التشغيل لطالبي العمل من خالل خطاباتهم حول مشكلة الشغل .4

 2 .إبراز الجوانب واألسباب الخفية و الفعلية وراء تفشي ظاهرة البطالين. 5

  تحديد مفاهيم الدراسة :رابعا 
 عن لنفسه الفرد تمييز عملية":يشير إلي بوصفه عموما :الهوية مفهوم االجتماعية العلوم مصطلحات معجم يفسر :الهوية.1

 تخلـي  أن دون ذاتها، عن وتفصح تتجلى تتغير، ال تتجدد التي هي ثوابته، الشيء هوية أن "عمارة محمد" ويذكر،  3"غيره
  .4الحياة قيد على الذات بقيت لنقيضها، طالما مكانها

 وتوجهـات  مواقـف  و قـيم  من غيره عن تميزه التي للفرد الذاتية و الشخصية المميزات تلك بأنها إجرائيا وتعرف
 أفرادهـا  يتفاعـل  بشرية مجموعة هوية تمثل وبالتالي واالقتصادي، الثقافي و االجتماعي المحيط داخل ومقومات وتفاعل

 .عيش ونمط وعادات واجتماعية ومهنية نفسية خصوصيات معين تجمعهم وسط ضمن
الوسط الحضري، نتيجة عمليات التمدن التـي مسـت    فيهم سكان ذوي األصول البدوية والقبيلة : ينالبدو المتمدن .2

إما في مجموعات قبليـة أو  . قطاعات واسعة بين المجتمع الجزائري الصحراوي خالل الفترة الكونيالية وبعد اإلستقالل
  .المفهوم المستعمل في مدن الشمال للنزوح الريفيهذا المفهوم يتوافق مع  .في شكل عائالت

هم فئة من الشباب لديهم شهادات تؤهلهم للعمل ولديهم قدرات والرغبـة فـي    :المفهوم اإلجرائي لطالبي التشغيل  .3
  ).ANEM(العمل ولديهم بطاقات من مكتب التشغيل

قبول طلبهم و ملفهم يتسلمون بطاقة التشـغيل  هو جميع األفراد الذي يتقدمون للوكالة لتقديم طلبات الشغل، وبعد 
  .التي تثبت حقهم في الشغل

يعرف العمل بأنه الجهد الذي يبذله اإلنسان سواء كان عقليا أم عضليا، بمعنى استخدام الفـرد لقـواه   " :تعريف العمل. 4
  ".المختلفة من أجل تحقيق منفعة مادية أو معنوية

 لتغطي مدلوالن رئيسيان، وكثيرا ما يستخدمها االقتصاديون في كل ما يكتبونو كلمة العمل عند االقتصاديين لها 
الثاني فهو العمال  المدلول أما قيمة، ذات غاية تحقيق هادف إلى بشري جهد كل بمعنى العمل األول، وهو المدلول نطاق

  5.أنفسهم أي القوة العاملة ذاتها
  
  

                                                             
 

أحمد  3 ،االجتماعية العلوم مصطلحات معجم :بدوي زكي  ،الثاني بيروت،الطبعة لبنان، مكتبة  1993 . 
  .م 1999 فبراير 7 األولى، الطبعة والنشر، للطباعة مصر نهضة ،الثقافية الهوية على العولمة مخاطر :عمارة محمد  4
  49ص ، 1983دارالمعارف، القاهرة،مصر، ،اإلسالم في العمل إسماعيل، أحمد يحيى عيسى، عبده5
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 في وتعيينهم العاملة لليد استقطاب من المنظمة تتخذها التي المعقدة العملية تلك هو التشغيل : للتشغيل  اإلجرائي المفهوم.5
  ."واقتصادية وسياسية اجتماعية أهداف تحقيق بغية , التنظيمي هيكلها في مؤقتة أو دائمة عمل مناصب

 يجري حيث أو والوظائف، العاملين بين يوائم الذي الميدان«: أنه العمل سوق: (BIT) للعمل الدولي المكتب يعرف
 و العمـل  وسوق .بالعاملين السوق يمد الذي الحيوي العاملة الزاد القوى تشكل فيما .عينيا يقايض أو أجر مقابل العمل تبادل

 تتأثر العاملة القوى العاملة، لكن القوى فيه تسبح الذي المحيط هو كما يقال، أو العاملة، القوى فيه تتشكّل الذي اإلطار تحديدا
مؤسسـاته   و العمل سوق يتسم ال و .)العمل في المنظمة غير السمة تنامي و مثل العولمة( العمل سوق باتجاهات بالضرورة

  .6عالقات القوة في اإلقتصاد والمجتمع عموما يعكس بل بالحياد،

  المنهجية المتبعة في الداراسة :خامسا
تقع والية ورقلة في الجنـوب الشـرقي   :  Présentation de la wilaya de Ouargla: تقديم لوالية ورقلة  .1

يحد الواليـة  ، 20087نسمة وفق إلحصائيات سنة  133024، بلغ تعداد السكان فيها 2كلم 2887للجزائر  تبلغ مساحتها 
الليبية، و مـن الغـرب واليـة     الجماهريةمن الشمال كل من واليات الوادي، بسكرة، الجلفة، و شرقا والية الوادي و 

لجنوب كل من والية إليزي و تمنراست، أما عن حوض ورقلة فهو جزء مـن المـنخفض الصـحراوي    غرداية ومن ا
م فوق مسـتوى سـطح    150و  103وارتفاعه بين . كلم 18و  12كلم، و عرضه يتراوح بين  30الكبير، يبلغ طوله 

وهـي  . م 160بارتفاع يناهز  م، والثانية من الشرق 230البحر، يمتد بين هضبتين، األولى تحده من الغرب، ارتفاعها 
متصلة برمال العرق الشرقي الكبير، ويعتبر مناخ منطقة ورقلة، صحراوي جاف، ودرجات الحرارة بها مرتفعة صـيفا  

يوميـة  (في المتوسط، وتنخفض شتاء ،والسيما أثناء الليل، فالمناخ قاري يتميز بفوارق حراريـة  ) °41(حيث تتجاوز 
مئوية، و لما كنت والية ورقلة منطقة ذات ثـروات طبيعيـة مكنـت الدولـة     )°30(ود معتبرة، تصل إلى حد) وفصلية

إن لوالية ورقلة أهمية خاصة في -الجزائرية من االستفادة منها و تحقيق تنمية اقتصادية مند االستقالل وحتى يومنا هذا 
  :الجزائر من الناحية االقتصادية واالجتماعية

على المحروقات التي تتواجد في % 96تعتبر النواة األساس لالقتصاد الوطني لكون هذا األخير يعتمد وبنسبة  :اقتصاديا
الوالية، حيث تضم الوالية عدة أحواض الستخراج النفط و الغاز و من أهمها حوض حاسي مسعود، حوض بركـاوي  

 160هذه األحواض على مساحة تفوق  ، حوض قاسي الطويل، حوض تقرت، وتتربع)البرمة(، حوض بركين )ورقلة(
  .، توفر الكثير من فرص العمل سنويا 2كلم 000

تعتبر الوالية قبلة لطالبي العمل الذين يسعون وراء منصب شغل، لما تحتوي هذه الوالية من مؤسسات تنشط  :اجتماعيا
و مديريـة   CNASمـاعي  في القطاع االقتصادي،  والمقدر عددها حسب بطاقيات الصندوق الوطني للضـمان االجت 

ألـف   70مؤسسة اقتصادية،  وهي قادرة على خلق مـا يفـوق    3000التخطيط و مصالح الضرائب بالوالية بحوالي 
  .منصب عمل سنويا

  
  
  
 

                                                             
، جامعة أبو بكر بلقايد، )التنمية اقتصاد : فرع(االقتصادية  العلوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة تحليل، محاولة :الجزائر في التشغيل ، إشكاليةادريوش محمد دحماني  6

  .2013-2012تلمسان، 
  .ONSالديوان الوطني لإلحصائيات   7
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 .توصيف لوالية ورقلة: 01الصورة التوضيحية رقم 

  المنهج المتبع .1
فهم الظاهرة موضوع الدراسـة، وعليـه   " والذي استعملناه من أجل المنهج الكيفياعتمدنا في دراستنا هذه على 

  .8ينصب االهتمام هنا أكثر على حصر معنى األقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت مالحظتها
بحيث استعمل هذا المنهج إليضاح السبيل وتنظيم األفكار، إذ هو المنهج الذي يتضمن الحقائق الراهنـة لطبيعـة   

وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف مشكلة أو ظاهرة معينة وتصويرها عن طريق جمـع   الظاهرة،
المعلومات الكمية والكيفية وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة، فقد تم استخدام هذا المنهج لدراسـة الظـاهرة   

  .نظرا لطبيعة الظاهرة المدروسة التي فرضت ذلك
أوال على المالحظة، حيث تعتبـر أداة مـن األدوات الرئيسـية لجمـع      اعتمدناأدوات جمع البيانات فقد أما عن 

إن المالحظة التي استعملت خـالل هـذه    .البيانات، وذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات
  .الدراسة هي مالحظة بالمشاركة

هي المقابلة بحيث لم تكن كأداة مساعدة له، بـل كانـت أداة    هذهيها في دراستنا أما األداة الثانية التي إعتمدنا عل
ممـا  . رئيسية الهدف منها جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أكبر قدر من ممكن مـن المبحـوثين المسـتجوبين   

 .إستوجب لنا إختيار نوع من المقابالت في دراستنا هذه أال وهي المقابلة النصف الموجهة

  .من أصول بدو متمدن بالمخادمةمن طالبي الشغل ) 15(عن إجراء المقابلة فقد تمت مع خمسة عشر  أما

  :وهي محاور 04، اعتمدنا إلى تقسيمها إلى أسئلة 06حيث تم طرح 

    

                                                             
  .2004، ترجمة كمال بوشرف و بوزيد صحراوي، دار القصبة للنشر، الجزائر، منهجية البحث في العلوم اإلجتماعية ،موريس أنجرس  8
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 فقد تمثل مجتمع البحث لهذه الدراسة عينة من  طالبي الشغل في المجال البـدو أما فيما يخص عن عينة الدراسة 
فتحديد العينة بمعنى اختيار مجموعة من األشخاص من مجموع مجتمع البحـث، وهـؤالء   " .المتمدن بالمخادمة ورقلة

  9" ودراستها األشخاص يكونون العينة، أي يقوم الباحث بفحصها

يمكـن  أما عن عينة الدراسة، فإنه نظرا لطبيعة الظاهرة المدروسة وعدم توفر بيانات عن حجم المجتمع األصلي 
  .أن يشكل إطارا مناسبا للعينة، فقد اعتمدنا على العينة العشوائية في هذه الدراسة

  :سادسا
  االستنتاج العام للدراسة

للبيئة السيوسيوثقافية دور في تشكيل نظرة أبناء البدو المتمدنيين في نظرتهم لسياسية التشغيل، فمن خالل  تبين أن
ثقافة المجتمع وصور تفاعل العنصر البشري بغيره ممن يمتلكون نفس الخصائص السوسيوثقافية، ومن جهة أخـرى أن  
للبيئة السوسيوثقافية ألبناء البدو المتمدنين دور في مفهومهم للعمل فطالب الشغل يراعـي نظـرة المجتمـع والخلفيـة     

تبرها من أهم المحددات التي على أساسها يقبل منصـب علـى   السيوسيوثقافية التي يحملها حول المناصب المتوفرة ويع
 . اآلخر

أن للبيئة السوسيوثقافية إنعكاس وتأثير كبير في في مجال البدو المتمدن بصفة عامـة وطـالبي الشـغل بصـفة     
طقـة  خاصة، وبالتالي يجب على السلطات المكلفة بملف التشغيل أن تفهم أوال الخصوصيات الثقافيـة واإلجتماعيـة للمن  

وكذلك طبيعة تركيب المجتمع المحلي، وذلك من خالل نظرتهم للتطور والتنمية للوالية بصفة عامة والعروض الموجهة 
 . لطالبي الشغل بصفة خاصة 

اإلجتماعي في نظريته، حيث قمنا بإسقاط هذه المفـاهيم فـي    بيير بورديو قد بين لنا الرأس مال الثقافي و نجد أن
وتوصلنا في األخير إلى أن الرأس مال الثقافي يتجلى واضحا لدى طالبي الشغل الـذين لـديهم شـهادات    دراستنا هاته، 

جامعية أو من التكوين المهني التي تضمن لهم في نظرهم منصب شغل، وبالتالي يقومـون بإختيـار المنصـب الجيـد     
اد، ومن هنا يسعى إلى تكوين روابط عالقات والمناسب الذي يحدد لهم مستوى الدخل و يكسبهم مكانة إجتماعية بين األفر

  .إجتماعية المتمثلة في رأس المال اإلجتماعي لدى بورديو

  11)01(الصورة التوضيحية رقم 10بعض األشكال

  

                                                             
  .، دت1الطليعة، بيروت، ط ، داراإلجتماعيالبحث ية لمناهج األسس العلمإحسان محمد الحسن،   9

  .2011-2010البرنامج الدراسي، جامعة فرحات عباس سطيف، ، Labor Economicsاقتصاديات العمل،  بن عامر نبيل،  10
  .من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق الوكالة التشغيل الوالئية  11
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  )02(الصورة التوضيحية رقم

  

  

 

 

 

  

 

  بعض الجداول

  201312-2011الطلب الوظیفي في سوق العمل بورقلة للفترة من : 1الجدول رقم 

 2013 2012 2011 الطلبات
 3862 4340 3012 بدون تأھیل
 2784 4813 7917 تأھیل مھني

 1890 3823 4665 تأھیل جامعي
 8536 12976 15621 اإلجمالي

 2013- 2011الوظیفي في سوق العمل بورقلة للفترة من عرض ال: 2الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 2013-2011الطلب الوظيفي في سوق العمل بورقلة للفترة من  :1التمثيل البياني رقم 

 

  

                                                             
  .2013التقرير السنوي للوكالة الوالئية للتشغيل ورقلة   12
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Ce colloque aborde la question des mutations sociales qui sont en œuvre 
dans les villes sahariennes. L’urbanisation de ces dernières années atteste de la 
vitalité d’un phénomène à la fois rapide et massif bouleversant en profondeur les 
modes de vie, les structures sociales et les économies oasiennes. Les villes sont 
les lieux de nouvelles urbanités et les liens sociaux se recomposent. Elles sont 
traversées par des tensions qui tiennent tant aux contextes locaux, aux conflits 
régionaux, qu’à celui de la globalisation.  

Produit des transformations de la société, celle du Sahara et celle des Etats 
dont le Sahara fait partie, la ville est elle-même génératrice de profondes 
mutations agissant aussi bien au niveau de l’ordre spatial, de l’architecture, de 
l’organisation sociale, des modes de vie.  

La population des villes est de plus en plus hétérogène (origines 
géographiques, profils sociaux) et  les besoins et les revendications prennent des 
formes diversifiées. De nouvelles urbanités émergent, issues des pratiques 
quotidiennes des différents groupes sociaux qui font et vivent la ville. 
Comprendre ces nouvelles urbanités, c’est rentrer de plain-pied dans l’étude des 
vécus urbains, des tensions et des territorialités qu’expriment les groupes et les 
individus qui habitent et transitent dans les villes, qui font la ville « par le bas » 
et qui renouvellent ses relations avec l’extérieur. 

En prenant comme point d’appui les travaux qui ont été réalisés ses 
dernières années sur les villes du Sahara, le colloque permettra de faire le point 
sur les recherches en cours et réfléchira sur de nouvelles pistes de recherche. Les 
différents champs disciplinaires s’intéressant à la ville seront convoqués pour 
permettre une présentation, une confrontation, un croisement des différentes 
approches. 

 
 



Les grands axes du colloque 

I – Villes au Sahara ou villes sahariennes ? 
Anciennes oasis qui longtemps ont été au cœur du commerce caravanier, 
les mutations en cours ont profondément transformé leur statut, leurs 
structures spatiales et sociales, leur économie et leurs modes de vie. 
Comment logiques globales et logiques locales se combinent-elles ?  
Qu’est-ce qui fait la spécificité de ces villes aujourd’hui ? 

 II – Pratiques urbaines, mobilités, territorialités 
Cet axe interrogera le rapport ville et urbanités à l’aune des différentes 
échelles des mobilités spatiales : déplacements quotidiens, pratiques des 
espaces publics, itinéraires et pérégrinations urbaines, mobilités 
résidentielles. 
Comment les individus et les groupes sociaux négocient-ils leur ancrage 
social et urbain (mixité sociale, quartiers de l’entre soi), et ce à 
différentes échelles et espaces d’appartenance : locale (quartiers, ville), 
nationale, voire transnationales ? 
Quels sont les liens entre stratégies résidentielles et affirmations des 
identités sociales (nature des relations et critères qui les formalisent dans 
la ville et définissent les appartenances) ? 
Comment se revendique-t-on d’un quartier, d’un champ résidentiel, 
comment choisit-on son quartier, ou s’installe-t-on dans un quartier ? 

III– Le lien social à l’épreuve du fait urbain et les pratiques de sociabilité 
Comment les formes de lien social se transforment-elles ou se 
pérennisent-elles dans les urbanités actuelles ? Comment se maintiennent 
ou/ ou émergent de nouvelles formes de sociabilité ? Comment se 
transforment et/ou apparaissent de nouveaux lieux urbains et espaces 
publics (places, rues, cafés) en relation avec les identités sociales et 
locales (anonymat, mixité sociale) ? Quels rôles jouent les pratiques 
religieuses et quelles dimensions prennent-elles dans la construction du 
lien social urbain ? 
 

IV – Mobilisation et action collective 
Quelles sont les formes prises par l’action collective, les mobilisations et 
l’intégration dans la ville (associations, mouvements sociaux, collectifs, 
corporatistes dans la ville, luttes et émeutes urbaines, pouvoir local et 
compétitions électorales) ? Ces formes de mobilisations constituent-elles 
un dépassement de « l’ordre urbain » précédent ? 
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Les cités du Bas-Sahara. Eléments d’histoire urbaine 
 

 
Aines Boudinar 
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran 
(USTO), Algérie 
Saïd Belguidoum 
Sociologue, Aix Marseille Université / 
13100 Aix-en-Provence, France. 

Résume  
Dans l’histoire urbaine du Maghreb central, marquée par de nombreuses discontinuités et 

ruptures, les cités du Bas-Sahara font figure d’exception. Elles traversent cette histoire agitée avec une 
remarquable pérennité. 

De Ptolémée aux enquêteurs des bureaux indigènes de la colonisation française, de l’Antiquité 
au 19ème siècle, ce sont les mêmes termes qui reviennent pour décrire l’organisation spatiale et les 
modes d’appropriation territoriale de ces régions. Ce sont des chapelets d’agglomérations, villages, 
bourgs et bourgades, appelés indistinctement ksar, s’égrainant le long des oueds, dont l’eau coule à la 
surface ou sous le sol, mais dont on peut nettement distinguer la ligne de front. Parmi cet ensemble 
d’agglomérations, une cité s’impose de par son importance et son rôle. Chaque réseau constitue un 
zab.Qu’est-ce qui explique cette permanence ? L’article propose d’apporter des éclairages en 
soulevant quelques pistes de recherche et en essayant de montrer ce qui en constituait le fondement. 

Mots clés : Bas-Sahara, Histoire urbaine, Biskra, Ouargla, Touggourt, Ksour, Oasis 
 

Nous nous intéresserons en particulier aux cités et ksour des Ziban (Biskra), de l’Oued Righ 
(Ouargla) et de l’Oued Mya (Ouargla).El Oued ne sera pas traitée ; sans doute sa situation dans l'erg 
oriental, en dehors des routes caravanières, a empêché l’émergence de cités importantes et n’a donc 
jamais été évoqué par les auteurs. 

Un problème méthodologique majeur se pose dans cette esquisse d'écriture d’histoire sociale de 
ces cités. L'absence d'une véritable recherche archéologique, la faiblesse des sources écrites régulières, 
autres que celles livrées d'un siècle à l'autre par les grands voyageurs, empêche une véritable 
reconstitution de leur vie sociale.Le fait que ces cités figurent dans de nombreux écrits atteste 
néanmoins que loin d’être marginales, elles jouissaient d’une grande vitalité et, dans une économie où 
le commerce caravanier jouait un rôle central, elles occupaient des positions importantes dans 
l’armature interrégionale des échanges. 

C'est donc essentiellement à partir des écrits qui ont été conservés et qui nous sont parvenus, des 
notes de voyage réalisées par ces grands observateurs de leurs époques qu’ont été ces premiers 
géographes et historiens que nous tenterons de reconstituer des éléments de cette histoire. 

De Ptolémée aux enquêteurs des bureaux indigènes de la colonisation française, de l’Antiquité 
au 19ème siècle, des écrits nous sont restés et en nous entourant de précautions et d’une vigilance 
méthodologique peuvent nous apprendre sur l’histoire sociale de ces cités. Ibn Hawqal (11ème siècle), 
El Bekri (12ème), Idrissi (12ème), Ibn Khaldoun (14ème), Léon l'Africain (16ème) Grammaye (17ème) et le 
docteur Shaw (18ème) seront les principales sources utilisées.1.Bien sûr ces sources sont incomplètes et 
comportent de nombreux biais et même des erreurs. 

En effet, ces voyageurs, géographes ou historiens, regardent leur société à partir de leurs propres 
grilles de lecture et de leurs centres d'intérêts. Leurs préoccupations étaient de type géographique 

                                                        
1 Ibn Battuta dans ses longs périples d'Occident en Asie, et de l'Espagne à l'Afrique noire, ignorera les régions 
qui nous intéressent.   
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(établissement de cartes, localisation, orientation et distances entre les localités), ou historiographique 
(histoire des dynasties, des grandes familles, des Saints et personnages religieux).  De plus ils peuvent 
décrire les lieux à partir de témoignages, comme Léon l'Africain dont la présentation de Touggourt est 
sans doute faite à partir du récit que lui fait de sa ville le sultan de Touggourt rencontré à Tunis. Par 
contre Ibn Khaldoun séjournera de nombreuses années à Biskra et dans sa région. 

Les grilles descriptives utilisées comportent des notions imprécises. La même agglomération 
peut être qualifiée de ville ou de bourg selon les auteurs. Les estimations de population sont 
approximatives et les descriptions des modes de vie sont empreintes de jugements de valeurs. 

La grande lacune, c'est l'absence de description de la vie sociale quotidienne. Hormis des 
remarques d’ordre morales (sur les mœurs par exemple), sur les pratiques religieuses, sur l’hospitalité 
des populations, les pratiques économiques (décrites de manière trop générale) ou politique (les 
révoltes ou la gestion des gouvernants), nous ne disposons que de trop peu d’éléments pour avoir une 
vision précise de la vie sociale de ces cités. 

Nous avons également eu recours aux travaux de chercheurs contemporains, qui à partir de ces 
sources anciennes, ont tenté de réinterpréter et de vérifier ces données. (Charles André Julien, 
Lethielleux, Feraud, Berque,Marçais pour les principaux). Une véritable histoire sociale reste à faire2.  
I - Les cité sahariennes à travers l’histoire : une remarquable permanence 
Une présence qui remonte à l’antiquité 

Nous ne disposons que de très peu d’indications sur l’existence d’agglomérations avant la 
période romaine dans cette partie du Sahara. Si on s’en tient aux seuls propos de Tacite cité par P.A 
Février, décrivant les populations du sud des Aurès au moment de la conquête romaine (1er siècle) 
« c’était une puissante nation limitrophe des déserts de l’Afrique et qui, à cette époque n’avait point 
encore de villes »,(Février, 1982, p.329) on serait tenté de croire qu’il n’en existait pas. 

L’Empire romain s’étendra sur l’ensemble de l’Ifriqiya et de la Maurétanie allant jusqu’aux 
confins du Sahara. C’est durant cette période que Biskra se développera comme important centre de 
contrôle de la frontière de l’Empire, le limes. 
 
 « Le mot de Biskra est aussi vieux que la ville elle-même, qui est un des centres les plus anciens du 
Nord de l’Afrique…. à l’origine on disait Vesker, ainsi que le montre l’adjectif Vescerritanus 
employé au 4ème siècle par la liste des évêchés d’Afrique pour désigner celui de cette localité ; …. 
Communément le mot se prononçait sans aucun doute, Besker. Ptolémée, en l’an 125, dit 
Oueskether, sans que rien ne soit venu depuis justifier cette orthographe. (Féraud, 1886, p.360) 

Mais il semble qu'au-delà du limes de Biskra des implantations existaient également, 
notamment dans l’Oued Righ. El Bekri en signale plusieurs comme Bentious et Tehouda (Sidi Okba) 
et Léon l’Africain considérera qu’un certain nombre de localités du Zab ont été bâtie par les Numides, 
notamment Touggourt (Techort), Ouargla (Guargala), et Tolga (Teolacha). Il les qualifie de villes, 
mais l’étaient-elles réellement ? 

El Bekri, « Parmi les villes dans le territoire de Biskera, Bentious(dans la partie méridoniale du 
Zab) est de construction antique. » (El Bekri, 1913, p.112) Tehouda  (aujourd’hui Sidi Okba au 
Sud-est de Biskra) est également de « de construction antique ». (El Bekri, 1913, p. 148) 

                                                        
2 Jacques Berque (1938) soulignait que de nombreux manuscrits non exploités existaient dispersés dans les 
archives des zaouïas, mais tendaient à disparaître avec le temps. 
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Léon l’Africain (1980), cite comme agglomérations datant de la période romaine Biskra (Pescara), 
Nefta (Oumèche) et Deusen (Doucène). Par contre, il attribue aux Numides les villes de Touggourt, 
Tolga et Ouargla. 
 
Enfin Shaw, au 18ème siècle, évoquera « dans toute cette province (Biskra) des ruines romaines 
consistant pour la plus part en débris de muraille » et la découverte récente à « Banteuse 
(Bentious), l’un des villages situés au sud, de plusieurs cercueils de pierre. »(Shaw, 1980, p.395) 

 
Les cités et les grands axes de communication. 

Après la conquête arabe et la fin de la domination byzantine, ces établissements humains 
connaitront un nouveau développement. 

Situés sur les grands axes de communication, notamment Nord /Sud, leur importance est 
régulièrement évoquée par les voyageurs, géographes et historiens.  Au 10ème siècle, Ibn Hawqal3 dans 
sa géographie du Maghreb localise Biskra comme ville, à gauche du mont Aurès, à une journée de 
Tehudha (Sidi Okba) et Badis. Au 11ème siècle El Bekri4, mentionne Biskra comme une étape 
nécessaire de la route d’Oran à Kairouan. Au 12ème siècle, Idrissi5 situe Biskra sur deux grands axes, le 
premier Est ouest et le second nord sud, de Bougie à Tobna. Ibn Khaldoun, au milieu du 14ème siècle 6 
délimite le territoire du Zab, entre l’Atlas, la plaine du Hodna, l’Aurès et le Sahara. 

Au 16ème siècle, alors que le pouvoir central dans le Nord est assuré par les Turcs, Léon 
l’Africain recense les districts constitutifs de cette partie de l’Afrique,« pays où poussent les 
palmiers... moins nobles que toutes les autres » (Léon l’Africain, 1980, p.8).Il cite comme districts, 
Touggourt, Ouargla et l’Etat du Zab qui contient cinq villes. Il situe, avec une grande imprécision, « le 
Zab au milieu des déserts de Numidie. Cette province commence à l’Ouest aux confins de Mesila et est 
bornée au Nord par les montagnes du royaume de Buggia. A l’Est, elle va jusqu’au pays des palmes, 
qui correspond au royaume de Tunis et au Sud elle va jusqu’aux déserts que traverse la route de 
Touggourt et de Ouargla ». (Léon l’Africain, 1980, p.439) 

Etapes indispensables, la position de ces cités, notamment Biskra qui est à la fois située sur un 
axe Nord - Sud et Est – Ouest, mais aussi Ouargla et sa voisine Touggourt constitueront un enjeu 
constant de contrôle des axes caravaniers. Les conflits qui ont opposé Aghlabides de Kairouan et 
Rostémides de Tahert, à la fin du 8ème siècle et au début du 9ème siècle, qui aboutiront à une convention 
accordant un droit de passage aux caravanes rostémides vers le Djebel Nefoussa en sont une 
illustration (Lethielleux, 1983).Derrière les rivalités à caractère religieux et ethnique, opposant 
Kharidjites et Sunnites, Zénètes et Sahandja, qui sont souvent mises en  avant, les enjeux économiques 
sont bien présents. La longue histoire politico-religieuse de la région a toujours comme toile de fond le 
contrôle des richesses et des routes caravanières. 
 

                                                        
3 Ibn Hawqal, Kitabsurat al-ard, « configuration de la terre, Paris, 1964 
4 El Bekri,   L’Afrique septentrionale, traduit par Mac Guckin de Slane, Adolphe Jourdan, Alger, 1913 
5Idrissi, la première géographie de l’occident, Flammarion, Paris, 1999. 
6 Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale, Paris, 1934. 
Ibn Khaldoun séjournera 9 ans, de 1363 à 1372, à Biskra. Il consacrera d’ailleurs une trentaine de pages de son 
ouvrage à la seule région du Zab et de l’Oued Righ, insistant essentiellement sur la vie politique. 
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La permanence de l’organisation spatiale : Les cités et leurs Ksour 
Du 10ème siècle au 19ème siècle ce sont les mêmes termes qui reviennent pour décrire 

l’organisation spatiale et les modes d’appropriation territoriale de ces régions. 
Ce sont des chapelets d’agglomérations, villages, bourgs et bourgades, appelés indistinctement 

ksar, s’égrainant le long des oueds, dont l’eau coule à la surface ou sous le sol, mais dont on peut 
nettement distinguer la ligne de front. Parmi cet ensemble d’agglomérations, une cité s’impose de par 
son importance et son rôle. Chaque réseau constitue un zab. 
 

El Bekri au 11ème siècle  
« Biskera renferme un grand nombre de bourgs dont la métropole se nomme aussi Biskera. » 

(p.111) ou encore « Les nombreuses bourgades qui couvrent le territoire de Biskara » (p.112) 
« Les villes de Bentious sont au nombre de trois et sont assez rapprochées les unes des autres. 

Chaque ville possède un djamê. A l’occident coule une rivière qui fournit de l’eau aux trois 
villes. Dans les environs se trouvent un grand nombre de bourgades ».(pp.147-148) 

« Tolga, située au nord de Bentious, se compose de trois villes. »(p.148) 
« Dans les environs de Tehouda, on compte plus de vingt bourgades»(p.149) 
« Le Ouargla, cette rivière coule dans un pays magnifique, au milieu d’une foule de villages qui 

ressemblent à des villes.»(p.340) 
« Ouargla qui se compose de sept châteaux forts (Bordj) appartenant aux Berbères, et dont le plus 

grand se nomme Aghroum en Ikammen, c’est-à-dire le ‘château des pactes’ ». (p.340) 
 

Ibn Khaldoun au 14ème siècle  
« Le Zab est un pays étendu, renfermant de nombreux villages, assez rapprochés les uns des 

autres et dont chacun s’appelle un zab. Le premier est le Zab de Doucen ; ensuite on trouve le Zab 
de Tolga, le Zab de Melili, et ceux de Biskera, de Tehouda et de Badis. Biskera est la métropole de 
tous les villages zabiens. » (p.125) 

« Un grand nombre de Righa s’est établi entre les bourgades du Zab et le terriroire de 
Ouargla. Ils y ont bâti plusieurs villes, villages et bourgades sur le bord d’un ruisseau qui coule de 
l’Ouest à l’Est. Tous ces établissements sont entourés d’arbres ; les bords du ruisseau sont 
couronnés de dattiers… qui ont embellis le désert….De nos jours, on appelle cette localité le pays 
des Righa. » (Ibn Khaldoun, 1934, p.275) 

 
Léon l’Africain au 16ème siècle 

Le Zab : « Cette contrée est très chaude et sablonneuse. On n’y trouve que peu d’eau et peu 
de terrains pour la culture des céréales, mais les palmeraies y sont en nombre infini. La province 
renferme cinq villes et une très grande quantité de villages. »(Léon l’Africain, 1980, p.439) 

Ouargla : « C’est une ville extrêmement ancienne bâtie par les Numides. Elle a un mur 
d’enceinte en briques crues, de belles maisons et tout autour, une vaste palmeraie. Aux environs 
existent plusieurs châteaux et une infinité de village ».(Léon l’Africain, 1980, pp.438-439) 

Touggourt : « Elle est entourée d’un mur de moellons et d’argile…. Il y a autour de 
Touggourt plusieurs châteaux et villages et aussi des endroits habités sur une distance qui atteint 
trois ou quatre jours de marche. Chacun d’eux est tributaire du seigneur de Touggourt qui possède 
ainsi 130 000 ducats de revenu. »(Léon l’Africain, 1980, pp.438-438) 
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Docteur Thomas Shaw7au 18ème  
« On trouve une multitude de villages qui ne sont guère qu’à quelques centaines de toises les 

uns des autres. Nous citerons, entre autres, ceux de Lamri, Borj, Tolga,nomméThéolacha par 
quelques géographes ; Farfar, Zaatcha, Lechanah, Bouchagroune, Biscara …. Au sud, les villages 
ne sont pas aussi rapprochés, et il y a au contraire quelquefois deux, trois ou quatre lieues entre 
eux. Les principaux sont Le-ouah, Bantteuse, Ourlan, Oumache, Sidi Ocba… Lyoena, Zerybet el 
Oued, CassirRomanah et Badass sont une autre réunion de villages. » (Shaw, 1980, p.393) 

« Oued Righ est une autre réunion de villages dans le même genre. On en compte vingt-cinq, 
disposés sur une ligne du nord-est au sud-ouest…. Touggourt est le chef-lieu. » (Shaw, 1980, 
p.396) 

Une structure spatiale permanente, mais une évolution des Ksour 

Si la structure est pérenne, les différentes luttes entre cités, les expéditions menées par les 
pouvoirs centraux ont comme conséquence l’émergence de nouveaux villages ou au contraire leur 
disparition. C’est ainsi qu’Ibn Khaldoun constate que l’Oued Righ devait être bien plus peupléau 12ème 
siècle et« l’on attribue la ruine du pays à Ibn Ghania qui, dans ses guerres avec les Almohades, …, 
avait dévasté ce territoire, dont il abattit les arbres et combla les sources d’eau. Des villages en ruine, 
des débris d’édifices et des troncs de palmiers renversés semblent encore attester de la vérité de cette 
tradition ». (Ibn Khaldoun, 1934, p. 275-276) 

Berbrugger(19èmesiècle) confirme plusieurs siècles plus tard les observations d’Ibn Khaldoun. 
« Entre Touggourt et Meghier on trouve deux villes ruinées….J’ai remarqué dans beaucoup d’autres 
endroits ces traces d’antiques cultures et la tradition locale indique sur un assez grande nombre de 
points des villes et des villages dont il ne reste que le nom».8  

Selon Lethielleux, l'invasion hilaliennea eu comme conséquence dans l’oued 
Myade« contribuer à augmenter les plantations en obligeant ceux qu'ils évinçaient à créer de 
nouveaux jardins. On dit qu'alors il y avait 325 villages et 1051 puits et sources.»(Lethielleux, 1983, 
p.83) 
 
Le ksar-village ou le bourg oasien : essai de définition 

Cette myriade de petites agglomérations, les ksour, qui jalonnaient les différentes vallées et que nous 
signalent à travers les siècles les différents auteurs revêtaient incontestablement ces dimensions 
villageoises.  

Le ksar-village, ou le bourg oasien, est une agglomération durable, de taille relativement 
modeste, qui existe par et pour son terroir : la palmeraie. L’aire villageoise est un tout, à la fois 
système écologique et structure sociale, et les rapports entre le bourg et son espace dépassent 
l'économique, même si des correspondances peuvent exister entre la configuration des quartiers bâtis 
et celle des quartiers de culture.La vie villageoise repose sur un équilibre, parfois tensionnel, entre des 
ensembles agnatiques (les familles) qui sont hiérarchisés et qui définissent des notables. 

Ces chapelets villageois, les ksour-oasiens, étaient en articulation étroite avec la ville-cité. 
Chaque réseau d’agglomérations s’identifie à partir de sa cité. 

 

 

                                                        
7 Le Docteur Thomas Shaw séjourna à Alger de 1720 à 1732 en qualité  chapelain des factories anglaises à 
Alger. Il publie un ouvrage intitulé « Travels or observations relating to several parts of Barbary and Levant ». 
La traduction de J. Mac Carthy, parue en 1830, se limite aux textes qui concernent les provinces algériennes. 
8Berbrugger A, in IbnKhaldoun, 1934, p.277 
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II - La cité et sa morphologie, les éléments structurels 

A travers les diverses descriptions, il ressort que les cités présentent les mêmes caractéristiques. 
Elles ont des tissus structurés à partir de quelques grands équipements et éléments récurrents. Elles 
sont ceinturées souvent par des remparts et entourées de jardins et de plantations. Elles ont une 
forteresse et possède une grande mosquée, des marchés, des bains et des fondouks. C’est l’importance 
de ces équipements qui permet aux auteurs de distinguer la ville du bourg et du village. Ainsi, la 
grande mosquée et l’existence au sein de la même cité d’autres mosquées, la nature des remparts et le 
type de construction, l’existence ou non d’un fossé, de portes, de marchés et de commerces. 
 

La cité, sa palmeraie et ses jardins 
Biskra : « Cette grande ville possède beaucoup de dattiers, d’oliviers et d’arbres fruitiers de 

diverses espèces. Les alentours sont remplis de jardins, qui forment un bocage de six milles 
d’étendue » (El Bekri, 1913, p. 111) 

Tolga : Aux alentours on remarque plusieurs ruisseaux et un grand nombre de jardins 
remplis d’oliviers, de vignes, de dattiers et toutes les autres espèces d’arbres fruitiers. » (El Bekri, 
1913, p. 148) 

Tehouda (Sidi Okba) : « Ville nommée aussi Medina-t-es-Sihr (la ville de la sorcellerie). Ce 
grand centre de population est entouré de champs cultivés, de dattiers et d’arbres fruitiers. » (El 
Bekri, 1913, p.149) 

Bishr (Aïn Bachir)«C’est un bourg fortifié magnifique… entouré de cultures actuellement 
aux mains des nomades arabes »(Idrissi, 1999, p.175) 

« Ouargla possède une vaste palmeraie. » (Léon l’Africain, 1980, 439) 
 

 
La forteresse, les remparts, les fossés et les faubourgs 

Biskra (11ème siècle)« est environnée d’un mur et d’un fossé » (El Bekri, 1913, p. 111) 
« Les faubourgs de Biskera sont situés en dehors du fossé et entourent la ville de tous les 

côtés. … Une des portes de la ville s’appelle Bab el Macbera (la porte du cimetière) ; une autre, 
Bab el Hammam (la porte du bain) ; il y encore une troisième porte. » (El Bekri, 1913, p.111) 

Tolga (11ème siècle).« Tolga, située au nord de Bentious, se compose de trois villes, 
entourées chacune d’une muraille de briques et d’un fossé. » (El Bekri, 1913, p.148) 

Idrissi (12ème siècle) note que « Biskra est un bourg fortifié bien défendu, sur une haute 
éminence de terre » (Idrissi, 1999, p.170). Il mentionne également Bishr (Aïn Béchir au Sud de 
Tolga) comme « une forteresse prospère et une circonscription de Biskra. C’est un bourg fortifié 
magnifique et un bel ouvrage fortifié. » (Idrissi, 1999, p.175) 

A la fin du 13ème siècle, en plus de ses remparts, « Biskra est dotée d’une citadelle ». (Ibn 
Khaldoun, 1934, p.130).   

Au 17ème siècle, « à Biskra, le bey de Constantine y a fait bâtir un château fort, pour abriter 
une garnison turque, qui n’est armé que de six petites pièces de canon, et de quelques lourds 
mousquets montés sur des espèces d’affût. Elle est entourée d’une muraille construite en brique 
crue. » (Shaw, 1980, p.394) 
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Construction, mosquées et marchés 

Les constructions sont surtout en brique crue et parfois en pierre. Ce dernier, provenant sans 
doute des Aurès, est essentiellement réservé pour les édifices publics (mosquées et bordjs). 

La vie citadine se réfère à un symbole social puissant : la mosquée et son minaret d’où résonne 
l’appel à la prière et où règne le juriste, définissant le droit canonique mais aussi l’éthique citadine et 
les différentes fonctions de la ville (commerce, métiers, urbanisme, légitimité des dynasties ou des 
familles régnantes). La mosquée est l’élément central de cet urbanisme de signe qui donne 
« signification et signalisation » à la cité et qui est systématiquement relevé à travers les siècles par les 
différents voyageurs. 

Le récit que fait Ibn Khaldoun de l’édification de la mosquée d’Ouargla illustre cette 
importance : « L’émir Abou Zekeria, le Hafside (1228-1249) devenu souverain de l’Ifrikia…..étant 
passé par Ouargla, en fut émerveillé et, voulant ajourer de l’importance à cette ville, il y fit bâtir 
l’ancienne mosquée dont le haut minaret porte encore inscrit sur une pierre le nom de fondateur et 
la date de sa construction » (Ibn Khaldoun, 1934, p.286) 

 
C’est aussi à partir de la mosquée centrale que se construit et se développe la structure urbaine. 

Plus la ville s’étend et plus le nombre de mosquées augmente permettant ainsi une lecture du tissu 
urbain à partir du découpage en quartiers de la cité. Mais dans cette structure urbaine la mosquée 
centrale joue un rôle essentiel : tout conflue vers elle et c’est à partir d’elle que tout reflue. 

La ville est hiérarchisée, mais selon un modèle radioconcentrique. Le premier cercle, la 
centralité urbaine, lieu de la grande mosquée, puis des cercles périphériques ou apparaissent des 
quartiers à regroupement familial ou de corporations. 

 
Tehouda ; Elle est bâtie en pierre et possède de grandes richesses. Tout autour règne un 

faubourg entouré d’un fossé. Dans l’intérieur de la ville on voit un beau djamé et plusieurs 
mosquées, bazars et caravansérails. » (El Bekri, 1913, p.149) 

« Biskera est environnée d’un mur et d’un fossé, et possède un djamê, plusieurs mosquées et 
quelques bains … La ville renferme dans son enceinte plusieurs puits d’eau douce ; il y a même 
dans l’intérieur de la grande mosquée un puits qui ne tarit jamais ». (El Bekri, 1913, p.111) 

« Les maisons de Touggourt sont en briques cuites et crues, seule la mosquée est en belles 
pierres de taille….. Ouargla possèdent de belles maisons.»(Léon l’Africain, 1980, pp. 438-439) 

« Touggourt est également entourée d’un mur de moellons et d’argile, alors qu’Ouargla 
possède un mur d’enceinte en briques crues ». (Léon l’Africain, 1980, p.440). 

« Le mode de construction des cités sahariennes utilisent des briques séchées au soleil ou en 
mauvais pisé. Il y a des exceptions, comme l’atteste les ruines de Djedlaoum, bâtie avec de grosses 
pierres gypseuses, sans doute édifiée par les Beni Mzab ». (A  Berbrugger, in Ibn Khaldoun, 1934, 
p. 277) 

 
III - Les agglomérations sahariennes : entre villes-cités et bourgs oasiens:Les agglomérations du 
Zab, de l’Oued Righ et de l’Oued Mya ont connu des moments alternant grandeur et décadence. 
Continuellement tiraillées entre la vie bédouine et la vie citadine (Berque, 1958), elles entretiennent 
des rapports constants et obligatoires avec leur arrière-pays, leurs palmeraies et leurs jardins, mais 
aussi avec les tribus nomades d’éleveurs ou agropastorales.  Cette position interpelle sur leur statut que 
nous allons tenter de définir afin de pouvoir préciser leur véritable rôle. 
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La taille des cités   : Si les cités jouent un rôle considérable dans la vie de la région, nous ne savons pas 
grand-chose sur leur taille réelle, si ce n’est des ordres de grandeur très approximatifs.  
 

El Bekri :  
« Biskera est une grande ville ». (p.111) 
« Tehouda est un grand centre de population. » (p.148) 
Idrissi place Biskra, au même titre que Bades, Nafzâwa, Sfax et Gafsa, « comme des villes 

qui se ressemblent par leur taille et la présence de boutiques et de marchés en leur sein ». (Idrissi, 
1999, p.182) 

Ibn Khaldoun : Dans le pays des Righas, « la plus grande de ces villes, Touggourt, renferme 
une nombreuse population… Temacine, ville qui est inférieure à Touggourt en étendue et en 
population. Elle est gouvernée par une famille Righa. » (Ibn Khaldoun, 1934, p. 278) 

Quant à Biskra, Ibn Khaldoun la situe presqu’au même niveau que Constantine et Alger, 
villes qui « lui sont à peine supérieures ». (Ibn Khaldoun, 1934, p.284) 

Pour Ouargla (Ibn Khaldoun lui consacre une notice de 3 pages) « Les Beni ouargla, tribu 
zenatienne, n’étaient qu’une faible peuplade habitant la contrée au Midi du Zab, quand ils 
fondèrent la ville qui porte encore leur nom et qui est située à huit journées au Sud de Biskera, en 
tirant vers l’ouest. Elle se composa d’abord de quelques bourgades voisines les unes des autres, 
mais sa population ayant augmentée, ces villages finirent par se réunir et former une ville 
considérable » (1934, p.286) 

Au 16ème siècle, Léon l’Africain fait une description de Touggourt.Il avance un 
chiffre certainement surévalué : « Touggourt fait 2500 feux » (Léon l’Africain, 1980, p.438). Alors 
qu’il reste plus général pour Biskra, qui est une ville « aujourd’hui, convenablement peuplée ». 
(Léon l’Africain, 1980, p.440)9 
 

 
Les critères qualitatifs de la cité  :Mais la taille n’est pas le critère principal. La ville comme 
agglomération humaine se distingue par des traits qualitatifs forts. Etablissement durable d’hommes, 
de bâtis et d’activités, elle se différencie fondamentalement et qualitativement par ses fonctions et sa 
stratification sociale (Louis Wirth, 1938). 

Ce qui définit la cité ce sont les fonctions qu’elle assure qui se matérialisent à travers une 
morphologie, une concentration de bâtis, d’activités, de fonctions et d’individus.  

La taille n’est que la conséquence de fonctions qui dotent la ville d’un pouvoir d’attraction sur 
les populations et les territoires environnants. 

« Le nombre n’est pas seul en cause. La ville n’existe en tant que telle que face à une vie 
inférieure à la sienne, la règle est sans exception ; aucun privilège ne la remplace. Pas une ville, pas 
une villette qui n’ait ses villages, son lambeau de vie rurale annexée, qui n’impose à son « plat pays » 
les commodités de son marché, l’usage de ses boutiques, de ses poids et mesures, de ses prêteurs 
d’argent, de ses hommes de loi, même de ses distractions. Il faut pour être, qu’elle domine un empire, 
fût-il minuscule. »(Braudel, 1967, p.370) 

De la même manière Berque s’interroge sur ce qui fait la ville.« Où finit le bourg, où commence 
la ville ? » (Berque, 1958, p.51) Même doté d’une mosquée et de la périodicité du marché, l’existence 
de quelques artisans n’empêche son appartenance au système rural. Berque poursuit « Il y a 
groupement rural quand une économie agro-pastorale refaçonne l’organisation agnatique….il y a une 
                                                        
9 Malheureusement, la description qu’il fait du cadre physique de Touggourt est tellement imprécise, qu’il faut 
considérer son témoignage avec beaucoup de circonspection. Sans doute sa connaissance de Touggourt repose 
sur le témoignage que lui aurait fait le Sultan de Touggourt rencontré à la cour des Hafsides à Tunis. 
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logique de groupement primaire s’appuyant sur des structures patriarcales…. Mais quand une 
fonction plus complexe de fabrication ou d’échange commence à régir ce genre de groupement, 
l’habitat se concentre, des représentants de familles diverses assument un rôle économique de plus en 
plus diversifié ; on bâtit en dur, le corps nouveau se signale par des traits caractéristiques : minaret, 
rempart. L’histoire maghrébine offre de multiples exemples d’une telle démarche. Cela a été 
l’opération consistant, pour plusieurs bourgs voisins, à se réunir dans une enceinte ou sous un 
patronage commun. Car ce fait urbain est le plus souvent dû à un personnage religieux. La bourgade 
est l’échelon inférieur d’un système qui culmine dans la capitale régionale (place commerciale, ou 
pôle monumental)». (Berque, 1958, p.52) 

Jacques Berque constate qu’au Maghreb, « loin s’en faut, les éléments purement quantitatifs ne 
donnent pas une qualification urbaine. (Ainsi) dans le Sahel tunisien, Msaken avec une vingtaine de 
milliers d’habitants n’est pas réputé médina, alors que Monastir ou Mahdia le sont avec moitié 
moins » (Berque, 1958-1, p.56). Reprenant Marçais (1945), il énumère les caractères auxquels, dans la 
civilisation islamique, se reconnaîtrait une ville. L’équipement rituel : la moquée à prône 
hebdomadaire, l’existence de bains, propice à la pureté, et des rues marchandes, propice à la 
communication. « Ainsi au seuil statistique que doit franchir une agglomération pour se qualifier 
« ville », s’ajouterait un seuil qualitatif qui définit la citadinité. « La fonction municipale, axée sur la 
prière, se matérialisant par un complexe architectural et un système économique de production et 
d’échange, constitue le seuil qualitatif minimum, nécessaire de la citadinité » (Berque, 1958, p.56), 
induisant des modes de vie propres, c’est-à-dire des inscriptions spatiales de pratiques sociales 
particulières et spécifiques. Il serait nécessaire d’ajouter à ces fonctions qualitatives, le rôle politique, 
la fonction de commandement qui souvent est constitutif de la cité. 

La ville est lieu d’échange, de pouvoir et l’architecture en s’inscrivant durablement comme 
référent symbolique dans la mémoire collective du citadin en est le témoignage. 

La cité se distingue de la bourgade dans le sens où elle est un urbanisme de signe, signes 
religieux, signes politiques ou économiques, que l’architecture réifie en organisant les espaces : public 
/ privé, sacré / profane. 

Comment ne pas être tenté, à travers les descriptions de Biskra, Touggourt et Ouargla de 
retrouver ces principaux traits ? 

La taille n’est pas le critère principal, mais ce sont les fonctions que les cités assurent qui se 
matérialisent à travers une morphologie, une concentration de bâti, d’activités, de fonctions et 
d’individus qui leur donnent leur raison d’être. Dans la production sociale de leur existence les 
populations s’approprient l’espace, l’aménagent, le façonnent et le structurent en fonction de leurs 
besoins. L’espace support de leurs activités est aussi le reflet de leur organisation sociale. La ville, 
c’est l’espace réifié, dont parle Pierre Bourdieu, qui se concrétise par une traduction horizontale des 
hiérarchies verticales en vigueur dans une société.Les inscriptions spatiales de la vie sociale prennent 
des formes matérielles et symboliques. L’architecture banale et monumentale, qui caractérise la ville 
est l’expression de cette appropriation spatiale, de ses fonctions diverses qui légitiment son existence. 
Et même si une fonction domine (politique, religieuse, commerciale, artisanale, culturelle), il y a en 
fait une imbrication de ces différentes fonctions qui forme sa totalité. 

IV - Les fonctions de la ville:La ville repose sur un ordre multifonctionnel : le politique, le religieux, 
le droit, l’étude, l’artisanat, le commerce. Mais ce qui est remarquable c’est la manière dont ces 
différentes fonctions sont articulées et parfois imbriquées. Nul doute que si le politique commande, le 
commerçant et l’artisan produisent la prospérité, le religieux (juriste) contrôle et légitime l’ensemble 
des fonctions. 
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Mais le contrôle religieux s’applique également sur la morale citadine en définissant le licite et 
l’illicite, le pur et l’impur. Tout en surveillant et contrôlant les deux autres ordres, il vit de leurs dons. 
Ce qui lui permet d’exercer son pouvoir sur les biens immobiliers et le foncier (les biensHabous). 
 
 IV – 1Une économie fondée sur la palmeraie et le trafic caravanier 

Cités rayonnant sur des jardins et des palmeraies, leur première richesse proviendra de la 
production dattiers. D’autant plus que les dattes du Zab sont très recherchées du fait de leur grande 
réputation.  

« Cette ville est désignée quelquefois par le nom de Biskera en nakhil (Biskra des dattiers) » (El 
Bekri, 1913, p.112) 
« On trouve à Biskera toutes les variétés de la datte… ; celle que l’on nomme El kacebba surpasse 
en bonté toutes les autres au point d’avoir une réputation proverbiale » (El Bekri, 1913, p.111) 

 
Cette production dattière permet d’entreprendre un commerce avec le Nord comme avec le Sud. 

 
Idrissi : « Biskra est dotée d’un marché et est prospère. On y trouve des espèces de dattes 

rares. » (Idrissi, 1999, p.170) 
Léon l’Africain : « A Touggourt on manque de blé, bien qu’il en soit apporté de Constantine 

en échange de dattes. » (Léon l’Africain, 1980, p.438) 
« Ouargla est bien pourvue d’artisans et les habitants sont très riches parce qu’ils sont en 

relation avec le royaume d’Agadez. On trouve beaucoup de marchands étrangers au pays, surtout 
venus de Constantine et de Tunis. Ils apportent à Ouargla des produits de Berbérie pour les 
échanger avec ceux apportés par les commerçants de la Terre des Noirs ». (Léon l’Africain, 1980, 
p.439) 

Le marché d’esclaves semble également lucratif. Ce commerce perdurera longtemps.  
 

Shaw constate au 18ème siècle qu’ « à Biskra, il s’y fait quelque commerce d’esclaves » (Shaw, 
1980, p.394). 

Par ailleurs les beys au 17ème siècle exigent de se faire remettre par les villes d’Ouargla et de 
Touggourt 30 et 15 esclaves noirs chaque année. (Lethielleux, 1983, Ben Mansour 1998) 

 
Autre richesse de la ville, le sel.  

« A Biskera se trouve une colline de sel10 d’où l’on extrait des blocs gros comme des 
moellons à bâtir. Obeid Allah le Fatimide et ses descendants se servaient toujours du sel de Biskra 
pour assaisonner leurs mets. » (El Bekri, 1913, p.112). 

Au 14ème siècle Biskra atteint son apogée politique mais aussi économique, dans le cadre du 
commerce caravanier. En 1348, le sultan de Biskra reçoit les ambassadeurs du Mali pour organiser ce 
commerce. (Ibn Khaldoun, 1934, pp. 124-141) 

Mais il est concurrencé par Ouargla et Touggourt, qui profitant de l'affaiblissement des 
Mérinides tentent d'organiser pour leur profit ce type de relation commerciale (Lethielleux, 1983) 

« De nos jours, la ville de Ouargla est la porte du désert par laquelle les voyageurs qui viennent 
du Zab doivent passer quand ils veulent se rendre en Soudan avec leurs marchandises. » (Ibn 
Khaldoun, 1934, p. 286) 

 
Le trafic caravanier, c’est aussi le passage des pèlerins qui venant de l’ouest du Maghreb, font 

étape dans la région.A la fin du 15ème siècle, Touggourt, profite de son statut de ville sunnite pour 
détourner à son profit les caravanes de pèlerins venus de l'ouest (Sijilmasa, Fès, Tlemcen), et ce, au 
détriment de Ouargla (Lethiellieux, 1983) Ce trafic caravanier va lui apporter des richesses et 

                                                        
10 Il s’agit de Djebel El Melh, près d’El Outaya au nord-ouest de Biskra 
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dynamiser son économie (chaque caravane de pèlerins, qui séjourne plusieurs jours, apportent 
troupeaux, grains et autres marchandises).  

Cette intense activité économique, qui articule production agricole et commerce est contrôlée de 
très près par une administration politique qui cherchera à s’accaparer une part importante des 
richesses.  
 
IV – 2 Pouvoir politique et aristocraties locales : un rapport de forces à trois composantes 

Le champ politique est structuré autour d’un rapport à trois composantes : l’alliance ou la lutte 
entre les cités, avec les tribus nomades et avec les dynasties centrales. 

A travers les siècles, le rapport au pouvoir central se fait au gré des rapports de forces 
combinant alliances et expéditions militaires. Ainsi les différentes sources historiques font état des 
rapports plus ou moins forts, ou plus ou moins distendus, que les cités vont entretenir avec les 
différentes dynasties qui se succèdent ou se disputent la suprématie dans la région.L’allégeance est 
réelle ou symbolique et donne lieu ou non à un versement de l’impôt. 

Le rapport entre la ville et la campagne, la cité et les villages, les citadins et les bédouins est un 
rapport inégal. La cité a besoin d’un hinterland pour exister et pour cela elle capte une partie de ses 
richesses. D’où ces incessantes révoltes des tribus nomades contre la ville oppressante et opulente. 

Les grandes familles et le champ politiqueBiskra 
 

Ibn Khaldoun, (1934, pp. 124 à 141) dans un chapitre intitulé « les Béni Mozni, Emirs de 
Biskra », nous décrit avec beaucoup de finesse les subtils jeux d’alliance et de luttes entre nomades 
et sédentaires, entre grandes familles locales et les dynasties du Nord. 

Entre le 13ème siècle et le 14ème siècle, nous dit-il, le Zab devient l’enjeu de luttes politiques 
intenses entre deux grandes familles, les Béni Mozni et les Beni Romman, qui s’appuieront tour à 
tour sur les différentes dynasties du Maghreb et les tribus nomades du Sahara pour imposer leur 
hégémonie. Mais ses alliances avec le pouvoir central et les tribus sont souvent tactiques et sont 
mises en œuvre pour tenter d’imposer l’autonomie de ces territoires et le contrôle des tribus 
bédouines. 

C’est ainsi que les Mozni prennent le pouvoir au 13ème siècle contre les Beni Romman en 
s’appuyant sur les Hafsides et réussiront à asseoir leur autorité sur les tribus bédouines.  Ils 
obtiennent même du Sultan de Bougie l’autorisation d’étendre leur autorité sur l’Oued Righ, l’Aurès, 
Ouargla, et les villes du Hodna. 

Au début du 14ème siècle, les Mozni tentent de s’affranchir de la tutelle des Hafsides en 
s’alliant avec les princes de Tlemcen, mais devront de nouveau faire allégeance aux Hafsides (1329). 
Allégeance formelle, puisque à trois reprises les Hafsides doivent faire le siège de la ville pour que le 
gouverneur de Biskra lui remette les impôts exigés. Au milieu du 14ème siècle, le temps de la menace 
Mérinide sur le Maghreb central et oriental, Biskra reconnaît leur souveraineté, avant de prêter à 
nouveau allégeance aux Hafsides. 

Ouargla 
« Leur chef porte le titre de Sultan…. La maison régnante est celle de Beni AbiGhaboul, branche, 
disent-ils, d’une illustre famille des Ouargla connue, les Beni Ougin ». (Ibn Khaldoun, 1934, 
p.287) 
« Elle a un seigneur auquel elle rend les honneurs royaux. Il entretient pour sa garde un millier de 
cavaliers. Son Etat lui rapporte 150 000 ducats, mais il doit payer aux tribus arabes un tribut 
élevé » (Léon l’Africain, 1980, p.439) 
Touggourt 
« Le seigneur de Touggourt a une bonne garde de cavaliers, d’arbalétriers et de fusiliers turcs, il 
leur alloue une solde convenable pour que chacun d’eux reste à son service …. C’est un jeune 
homme de grand cœur et généreux » (Léon l’Africain, 1980, p.438) 
 

 
Ces jeux d’alliances permettent à Biskra d’être une cité puissante. En 1357, Youcef Ibn Mozni 

est élevé au rang de vizir et admis au nombre des intimes du sultan mérinide. 
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Biskra s’impose au 14ème siècle comme la véritable capitale du Zab, d’Ouargla et de l’Oued 
Righ. Son poids dépasse largement le territoire qu’elle administre. Ainsi, lorsque Constantine est 
assiégée par les Mérinides (1347), la ville abritera pendant plusieurs mois les officiers du Sultan, ses 
gouverneurs de province, mais aussi les ambassadeurs du roi chrétien et les envoyés des pays du 
Soudan (Ibn Khaldoun, 1934). 

 
L’histoire politique de Touggourt est tout aussi agitée et s’articule de la même manière autour 

d’un jeu à trois composantes : l’alliance et les luttes entre les familles, les tribus nomades et les 
dynasties centrales, tout ceci dans le cadre d’une rivalité entre les cités. 

« Toutes les autres de villes de cette région (l’Oued Righ) sont indépendantes, et chacune 
d’elles est en guerre avec sa voisine ». (Ibn Khaldoun, 1934, p. 278) 

 
Le sultanat de Touggourt (Feraud, 1879 – 1884) 
A la fin du 15ème siècle, la fin des grandes dynasties et la décomposition du Maghreb que cela 
engendre, est un moment propice à une autonomisation politique du Bas-Sahara. « Entre les 
royaumes hafsides et abd el wadid, les territoires se morcelèrent, au gré des événements locaux, en 
une infinité de principautés, de tribus ou de fédérations autonomes, aux frontières indécises…. Le 
Zab et le Hodna devinrent le fief des Arabes Dawawida, et à Touggourt se fonda une nouvelle 
dynastie qui étendit son autorité sur les oasis de l’oued Righ. » (Julien, 1994, p.626) 
Au 15ème siècle, Touggourt est démantelée par le Sultan Othman de Tunis. De 1440 à 1465, trois 
grandes expéditions militaires ont lieu contre la ville, en raison des soulèvements de la population 
contre les représentants de Tunis, refusant de payer l'impôt. 
Touggourt, profitera alors de cette période faste liée au trafic des caravanes pour se doter d'un 
nouvel émir (1480), Sidi El Hadj Sliman el Djellabi, qui passait pour un membre d'une famille 
chérifienne de Fès. El Djellabi, qui conduisait une caravane vers la Mecque, accepte la proposition 
des notables locaux, qui pensent ainsi trouver en la personne d'un Cherif une légitimité garantissant 
son indépendance et sa prospérité économique. Il devient le fondateur d'une dynastie, les Ben 
Djellab qui perdurera jusqu'à la conquête française. 

 
Les relations avec le Beylick 

Au 16ème siècle, en 1552, le Dey Salah Raïs prend Touggourt qui est livrée au pillage. Des 
centaines de personnes sont vendues comme esclave. Il impose à la cité un tribut annuel qui 
comportait la livraison de 15 esclaves noirs chaque année (la ville de Ouargla devra en livrer 30) et 
obtient une promesse d’allégeance, de fidélité et de loyauté.  (Ben Mansour, 1998, p.120). 

L’intérêt porté par les dynasties du Nord aux richesses de l’Oued Righ n’est pas nouveau. 
Jusqu’au début du 16ème siècle, la ville était « tributaire du roi de Tunis auquel elle verse cinquante 
mille ducats par an, mais sous condition qu’il vienne en personne lever ce tribut. Le roi actuel de 
Tunis y est allé deux fois.» (Léon l’Africain, 1980, p.438). 

Simultanément les rivalités entre cités se poursuivent ; à la fin du 16ème siècle le Sultan de 
Touggourt attaque et pille Ouargla. Une nouvelle fois c’est un conflit politico-religieux sur fond 
d’enjeux commerciaux qui les oppose. (Lethielleux, 1983) 

En 1650, une nouvelle expédition turque est menée pour régler le problème de l’hégémonie 
entre les cités et percevoir un impôt que les cités devaient. Le sultan de Ngousa est alors investi au 
niveau de l’Oued Mya au détriment d’Ouargla, mais trop faible il est obligé de s’inféoder aux Ben 
Djellab de Touggourt. Au 18ème siècle Touggourt est à nouveau mis sous tutelle soit par les tribus 
du Zab dirigées par le Cheikh El Arab Ben Bou Okkas, soit par les Ben Gana de Biskra. Tout le 
18ème siècle est marqué par les luttes entre les cités d’une part et les cités et les tribus bédouines 
d’autre part. L’économie de la région, la prospérité des cités et des bourgades en souffriront 
énormément.  (Lethielleux, 1983) 

 
C’est dans ce climat que la colonisation française pénètre dans la région en 1844. Le 4 mars les 

troupes françaises entrent dans Biskra. Elles laissent le commandement de l’Oued Righaux Ben 
Djellab mais après le soulèvement de 1852, auquel prend part le sultan de Touggourt, l’armée 
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française entrera dans Touggourt, le 5 décembre 1853, à Ngousaet à Ouargla le 27 janvier 1854 
(Feraud, 1887) 

Les cités et la vie religieuseSi la mosquée est un élément urbain essentiel, la vie religieuse que cela 
implique est donc intense. Si l’économique commande, la politique décide, le religieux contrôle. 

 C’est lui qui accorde la légitimité aux pratiques économiques et au pouvoir politique.Le 
contrôle religieux s’applique sur la morale citadine en définissant le licite et l’illicite, le pur et l’impur, 
le sacré et le profane. Tout en surveillant et contrôlant les deux autres ordres, il vit de leurs dons. Ce 
qui lui permet d’exercer son pouvoir sur les biens immobiliers et le foncier à travers les fondations 
pieuses. 
Qu’en est-il des cités du Zab, de l’Oued Righ et de l’Oued Souf ? 
Au 11ème siècle, El Bekri signale la présence de savants légistes renommés à Biskra et dans la région. 
 

El Bekri : «On trouve à Biskera beaucoup de savants légistes ; les habitants suivent le même rite 
que ceux de la ville de Médine » (El Bekri, 1913, p.111) 
El Bekrisignale que « Melchoun (Mechouneche), l’une des nombreuses bourgades qui couvrent le 
territoire de Biskera, est la patrie de deux grands savants dont les leçons font autorité en 
jurisprudence. » (El Bekri, 1913, pp. 112-113) 

 
La connaissance du poids du religieux dans ces cités est d’autant plus importante que l’on sait 

que la région a été un centre d’implantation des Ibadhites après la destruction de Tahert et la fondation 
de Sedrata (Lethielleux, 1983). 

Ceux-ci, pratiquant un islam rigoriste, ont certainement influé fortement sur les pratiques 
citadines. 

Du 10ème au 15ème siècle les cités du Bas-Sahara sont traversées par les différents courants de 
l’Islam qui se sont répandus à travers le Maghreb. 

 Les Ibadhites s’installent durablement après la fin du royaume Rostémide de Tahert, et vont 
cohabiter avec les Sunnites malékites, mais aussi hanafites si on en croit El Bekri. « Les habitants de 
Tehouda professent le rite Hanafite ». (El Bekri, 1913, p 148) 

 

El Bekri. « Les habitants de Tehouda professent le rite Hanafite ». (El Bekri, 1913, p 148) 
Ibn Hawqal nous indique que « les descendants des Kharidjites, réfugiés dans le djebel Nefusa, ont 
subsisté dans des communautés urbaines de Kharidjites telles que…Biskra, où ils professent leur 
foi et pratiquent leurs rites religieux ». (Ibn Hawqal, 1964, p.93) 

 

Ces distributions entre les différents courants de l’Islam se retrouvent non seulement entre les 
réseaux de Ksour, mais à l’intérieur même des réseaux (entre les agglomérations d’un même Zab), et 
des cités.Dans le Zab de Bentious, par exemple,« Parmi les trois villes de Bentious, deux 
appartiennent aux musulmans orthodoxes ; l’autre sert aux schismatiques de la secte ibadite ». (El 
Bekri, 1913, p. 148) 

A partir du 16ème siècle, le mouvement confrérique se répand au Maghreb et les cités du Bas-
Sahara accueillent des zaouïas qui joueront également un rôle dans la vie de la région. 

A titre d’exemple, Depont et Coppolani (1897), dénombrent à la fin du 19ème siècle cinq 
confréries dans le seul cercle de Biskra. Parmi elles, la Rahmania, de loin la plus importante compte 
près de 5000 adeptes, 92 Tolba, 7 moqqadem et 16 Chouyoukh.A El Oued la Rahmania compte 7 
zaouïas et 2500adeptes. 

C’est aussi au 19ème siècle que Temacine, voisine de Touggourt devient un grand centre de la 
Tidjania et abrite le mausolée du petit-fils de Sid Ahmed Tidjani, le fondateur de la confrérie. 
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V - Groupes sociaux, citadinité et modes de vie 
« Une famille est citadine dans la mesure où elle est représentée dans les trois dimensions de la 
cité (économique, politique et religieuse). » (Berque, 1958, p.58) 

 
De manière générale, les auteurs ne s’intéressent pas ou peu aux hiérarchies sociales et aux 

modes de vie. Quelques aspects sur l’hospitalité ou sur l’opulence ou non de telle ou telle place est-
elle évoquée. Les thèmes abordés concernent l’accueil, les métiers, la richesse, et quelques aspects sur 
les modes de vie. Souvent la subjectivité l’emporte. Ainsi Touggourt ne trouve pas grâce auprès d’Ibn 
Khaldoun qui déplore, malgré la population nombreuse qui l’habite, un manque de civilité et des 
habitudes proches de celles des nomades. Seul Léon l’Africain tient à mentionner l’existence ou non 
de richesses, donnant quelques précisions pour un certain nombre de localités sur les niveaux de vie. 

Le décalage qui oppose de part et d’autre des remparts, le citadin et le rural est aussi social et 
culturel. Le langage, les habitudes et modes de vie, l’histoire et la mémoire collective, les tenues 
vestimentaires comme les pratiques culinaires. 

Etapes des caravanes, la dimension de l’accueil est régulièrement abordée et le caractère 
hospitalier des populations est souligné. 

Une tradition d’accueil 
« La plupart des Berbères qui vivent dans la région comprise dans les cantons de 

Tahert,Masila, Biskra ….sont hospitaliers pour les voyageurs et leur procurent des vivres. » (Ibn 
Hawqal, 1964, p.91. (Il déplore un peu plus loin que cette hospitalité pouvait donner lieu « pour 
une partie d’entre eux à des mœurs détestables ») 

« Les gens de Touggourt aiment beaucoup les étrangers et les logent chez eux gratuitement » 
(Léon l’Africain, 1980, p.438) 
Civilité, citadinité et modes de vie 

Ibn Khaldoun à propos de Touggourt : « Elle renferme une nombreuse population, dont les 
habitudes se rapprochent de celles des nomades. » (Ibn Khaldoun, 1934, p. 278) 

« Les habitants de Biskra abandonnent la ville pendant l’été et demeurent dans leurs 
propriétés (la palmeraie) jusqu’au mois de novembre ».(Léon l’Africain, 1980, p.438) 

« Tolga produit des dattes en abondance, mais ses habitants sont pauvres et chargés d’impôts 
par les Arabes et le roi de Tunis ». (Léon l’Africain, 1980, p.441) 

« Touggourt est bien habitée, tant par des artisans que par des gentilshommes. Ces derniers 
sont de riches propriétaires de palmeraies ».(Léon l’Africain, 1980, p.438) 

« (A Biskra), les habitants sont bien élevés mais pauvres parce que leurs terrains ne 
produisent pas autre chose que des dattes ». (Léon l’Africain, 1980, p.440) 

« (A Tolga) les habitants sont avares et orgueilleux à l’extrême et voient les étrangers d’un 
mauvais œil ». (Léon l’Africain, 1980, p.411) 

« El Bordj est une ville policée et bien peuplée. On y trouve beaucoup d’artisans mais les 
cultivateurs y sont en majorité » (Léon l’Africain, 1980, p.440) 

« Ouargla est bien pourvue d’artisans et les habitants sont très riches parce qu’ils sont en 
relation avec le royaume d’Agadez » (Léon l’Africain, 1980, p.438) 

Berbrugger au 19ème siècle « ce que dit Ibn Khaldoun de la double population de ce pays 
(l’Oued Righ) et qu’avait évoquée Ibn Khaldoun) est arrivée traditionnellement jusqu’à nos jours. 
Ainsi à Touggourt, les Beni-Mansour se considèrent comme les vrais Rouagha ; et ils appellent 
étrangers les Mestaoua, qui ne sont séparés d’eux que par la rue qui va de Bab el Khodra à Bab 
Ben Abdesselam.  

Ceci rend compte des discordes qui déchirent la contrée et qui se manifestent aujourd’hui 
comme il y a quatre siècles ». (In, Ibn Khaldoun, 1934, p.276) 
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Conclusion : esquisse de stratification sociale:Nous pouvons, à partir des activités qui s’y 
déroulaient, tenter d’esquisser à grands traits les principaux groupes sociaux qui constituaient la cité 
saharienne. 

Trois grands ordres cohabitent dans les cités : l’aristocratie foncière et marchande, les Clercs 
(Imam, cadis et docteurs de la foi), et la masse des petits artisans et commerçants. A ces trois ordres, il 
faut adjoindre l’ensemble du petit peuple : ouvriers et métayers des palmeraies attenantes aux cités, les 
journaliers et tous ceux qui s’occupent des fonctions afférentes à la vie de la cité (fonctions publiques 
ou fonctions privées). 

Il est possible de faire une première distinction entre le monde du travail et celui de l’élite 
sociale, politique et culturelle. 

A cette première opposition correspond une distribution socio-spatiale qui est matérialisée tant 
dans le tissu urbain que dans le type de construction. 

Le monde du travail, qui est lui-même régi par le code canonique définit, les métiers purs et 
impurs. Les rituels encore en vigueur dans l’Oued Righ, notamment au moment du démarrage de la 
campagne de la récolte des dattes en témoignent. 

En nous référant à Louis Massignon (1963), on peut classer les corps de métiersselon une 
matrice où pur et impur, licite et illicite, profane et sacré servent de référence. 

On peut distinguer alors les métiers impurs et illicites (receleurs de vins, proxénètes et 
courtisanes, usuriers etc.), les métiers impurs mais licites car utiles à la vie de la cité (crieurs publics, 
maquignons, barbiers, bouchers, forgerons, etc.) et les métiers purs (parfumeurs, tisserands de la 
soie).Le barbier qui touche au sang, le forgeron qui touche au feu sont impurs mais indispensables à la 
vie de la cité. Les parfumeurs, dont les souks sont souvent contigus à la grande mosquée exercent une 
profession pure car vouée au sacré. 

En ce qui concerne le commerce, les mêmes distinctions se retrouvent. Deux types de marché 
peuvent exister. Celui qui se tient près de la grande mosquée, qui souvent est déjà entourée de 
commerces et celui qui se tient à la périphérie de la ville. 

De par ses services, notamment marchands, la cité s’ouvre au monde rural qui y vient pour 
acheter ou vendre ses produits. 

En ce qui concerne le commerce, les mêmes distinctions se retrouvent. Deux types de marché 
peuvent exister. Celui qui se tient près de la grande mosquée, qui souvent est déjà entourée de 
commerces et celui qui se tient à la périphérie de la ville. 
De par ses services, notamment marchands, la cité s’ouvre au monde rural qui y vient pour acheter ou 
vendre ses produits 
Qu’en était-il dans les cités sahariennes ?  Une diversité importante existait et reposait sur cette 
multitude de fonctions nécessaires à la vie de la cité. On peut citer les métiers liés à l’entretien, 
laperception de l’impôt, les portefaix nécessaire à l’activité marchande. Ces cités devaientaussi 
surveiller leur arrière-pays, se défendre contre les intrusions des tribus nomades, ou contre les cités 
 

voisines, organiser la protection des caravanes ainsi que de les financer, stocker les 
marchandises, arbitrer les différends (voisinage, transaction), faire respecter l’ordre, organiser la 
distribution de l’eau et régler les conflits que cela pouvait engendrer. 

La vie dans la cité c’est aussi l’habitat. Comment étaient décidées les constructions, quels 
étaient les règles de la propriété immobilière, l’agencement des constructions, l’organisation des 
différents quartiers ? Autant de questions que seule une véritable investigation d’histoire sociale 
permettra peut-être de répondre.  
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Chami, nouvelle ville du désert : quels nouveaux apports à l’urbanisation 
en Mauritanie ?* 

Moustapha Taleb  
Université de Nouakchott 

 

Résumé  
La création de la ville nouvelle de Chami (nord-ouest de la Mauritanie en 2012 s’inscrit dans un 

contexte de désengorgement de Nouakchott, ville abritant la moitié de l’ensemble de la population 
urbaine de la Mauritanie. Comment les nombreuses expériences « urbaines » de Nouakchott ont été 
capitalisées au niveau de cette nouvelle ville de Chami ? Quels sont les nouveaux modes d’urbanité 
signalés chez les occupants de Chami ? Est-ce qu’il y a des changements dans « l’ordre urbain » ? Si 
oui, quels sont leurs caractéristiques aussi bien chez les niveaux institutionnels que communautaire ?  
A partir d’un travail de recherche intensive mené durant l’année 2014 auprès de plus de 50 ménages 
nouvellement installés ainsi que 80 autres ménages nomades habitant dans la périphérie de cette 
nouvelle ville, l’article se propose derépondre à ces différentes interrogations. 

Mots clés : Nouakchott, Mauritanie, Chami, ville nouvelle, urbanité, urbanisation. 
  
Introduction   
De tous les pays du Sahel, la Mauritanie se présentait dans les années 1960, à l’indépendance, comme 
le pays le moins urbanisé avec environ 3% de la population dans les villes (Ministère de la Culture, 
2006). Cette situation a changé très vite avec notamment la création ex nihilo de Nouakchott, la 
capitale1, qui attira une population nombreuse du milieu rural du fait de son statut administratif et plus 
tard -dès les années 1970 - comme conséquence du phénomène de la sècheresse qui a frappé durement 
le pays.  

Dans ce contexte, Nouakchott a connu une croissance impressionnante passant d’un petit bourg 
de 300 habitants dans les années 1950 à une ville abritant la moitié de l’ensemble de la population 
urbaine de la Mauritanie dans les années 2000 (ONS, 2013) et cristallisant l’essentiel de la 
problématique urbaine du pays. Celle-ci se caractérisa par la rapidité du processus d’installation des 
populations dans la ville et l’absence ou la faiblesse, selon les cas, du contrôle de ce phénomène par 
les pouvoirs publics. Comme corollaire à l’augmentation démographique spectaculaire, on observa un 
appauvrissement grandissant et des inégalités très marquées entre les habitants aussi bien dans leurs 
logements individuels qu’au niveau de leurs quartiers de façon plus globale. La dualité des quartiers 
formels vis-à-vis des quartiers informels (kebbes et gazra) constituait l’emblème de cette urbanisation 
inachevée. Ces derniers quartiers sont périphériques et forment une ceinture de la pauvreté autour de 
Nouakchott (Diagana, 2012). En effet, dans ceux-ci, il existait peu d’infrastructures de base et 
d’équipements collectifs tandis que la qualité de vie n’a rien à envier à celle du monde rural, elle peut 
même être considérée comme pire avec notamment un logement précaire (baraques en bois en clôtures 
en matériaux légers). 

Cette distribution spatiale différenciée pousse à dire que la ville produit de fortes inégalités 
territoriales vis-à-vis de ses habitants en permettant voire développant des modes d’urbanisation 
inappropriés qui ne favorisent guère l’intégration urbaine des populations se rendant souvent à 
                                                             
1Inaugurée en 1959 comme «la future capitale de la Mauritanie», Nouakchott existait en fait denom depuis 1929 
comme un petit poste militaire situé sur l’axe impérial reliant Dakar au Sénégal à Tindouf en Algérie.  
*Le travail de terrain dont est issu cet article a bénéficié du soutien financier du Service de Coopération et 
Action Culturelle de l’Ambassade de France en Mauritanie.  L’auteur et l’OMC les en remercie. 
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Nouakchott comme « la ville » par excellence du pays et comme une ultime solution pour améliorer 
leurs conditions de vie. En fait, il faudrait reconnaitre que Nouakchott n’a pas eu le privilège de se 
développer normalement car elle a subie très tôt une forte pression démographique (tableau1) 
entrainant une gestion territoriale contrariée et une difficulté accrue pour la desserte de services 
publics2.  

 
Evolution démographique de Nouakchott de 1962 à 2005 

 
  

 
 
 

 
Source : Office national des statistiques, 

 
Le manque d’opportunités de travail pour ces vagues successives de migrants à Nouakchott  et 

l’absence d’une politique d’aménagement territoriale adéquate3à cette agglomération qui ne s’arrêtait 
pas de s’étendre, ont favorisé une « informalisation » du domaine foncier public. Il bascule d’une 
réserve pour les besoins d’habitation pour les populations sinistrées venues de tous les coins du pays 
vers une source potentielle de richesse et /ou tensions dans le cadre d’un« marché foncier» en plein 
développement dans la ville (Destremau et Tanguy, 2006). 

Au fil du temps, Nouakchott continua d’être un pôle urbain d’attraction et sa concentration 
démographique aidant, elle va profiter de la majeure partie des interventions de développement 
(routes, écoles, dispensaires etc.) à tel point par exemple qu’elle abritait 70% des structures de santé et 
la quasi-totalité des établissements de l’enseignement supérieur du pays (PNUD, 2010).  

Cette position relativement déséquilibrée à travers l’existence d’une ville-pays commence à 
changer à la faveur d’une politique nationale d’aménagement territorial favorisant l’émergence de 
pôles de développement intégrateurs et spécialisés et susceptibles de créer une nouvelle dynamique 
socio-économique au sein des régions de l’arrière-pays en vue d’améliorer les conditions de vie des 
populations locales et d’en limiter les migrations. 

La création de la mougataa de Chami (nord-ouest du pays) en 2012 s’inscrit dans ce contexte. 
Elle répondrait à ce souci de créer un point de chute pour ces milliers de semi-nomades, éleveurs 
chameliers traversant les zones de Tijirit, Tasiast, Ejefiyat, N’kheila et Agneitir, les doter 
d’infrastructures de base et de services administratifs de proximité. D’autres considérations favorables 
militent aussi pour cette nouvelle cité saharienne comme par exemple la complémentarité économique 
avec la nouvelle zone franche de Nouadhibou, la stimulation du tourisme en provenance de l’Europe 
via la route Nouakchott-Nouadhibou. 

Le processus de mise en œuvre de la création de cette ville fut rapide à travers une mobilisation 
généreuse de fonds du budget de l’Etat (viabilisation, construction d’infrastructures publiques, 
adduction d’eau et électricité).On observa à Nouakchott en 2013 lors de l’annonce publique de la 
distribution des terrains dans nouvelle ville un véritable engouement de la part de tous les 

                                                             
2Selon Semegua (2006), 80% des habitants de la ville n’étaient pas connectés au réseau de l’eau potable.  
3Selon l’ordonnance n◦63-139 du 2 aout 1963 b de l’organisation foncière et domaniale et ses décrets 
d’application dont le dernier est le décret 2000—089 en date du 17 juillet 2000  mauritanienne, l’attribution de 
terrains en zone urbaine  de type habitat évolutif (comme dans  le cas des zones périphériques de Nouakchott) 
relève du Wali (gouverneur) sur simple demande des résidents. Une commission de la Wilayaa établira des listes 
de bénéficiaires mais aucun critère persuasif n’est cité dans les différents décrets. Le résultat était une confusion 
dans les attributions, une inflation de la demande et surtout une spéculation foncière extrême (Dionne, 2006)  

Année Nombre d’habitants 
1962 5807 
1965 17500 
1977 134704 
1988 383 325 
2005 743 511 
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mauritaniens vis-à-vis de celle-ci.  Ce point constituera la trame de notre travail mais d’autres 
questionnements nous intéressent aussi ici par rapport à cette nouvelle dynamique territoriale en cours 
dans cette partie de la Mauritanie. En effet, on peut se demander dans quelle mesure le projet de ville 
en question présente une continuité ou se veut une rupture avec les pratiques d’antan ? Quels sont les 
nouveaux éléments qui peuvent confronter l’une ou l’autre tendance ? 

Comment les nombreuses expériences « urbaines » de Nouakchott ont été capitalisées au niveau 
de cette nouvelle ville de Chami ? Quels sont les nouveaux modes d’urbanité signalés chez les 
occupants de Chami ? Est-ce qu’il y a des changements dans « l’ordre urbain » ? Si oui, quels sont 
leurs caractéristiques aussi bien chez les niveaux institutionnels que communautaire ? 

Pour répondre à ces différentes interrogations, nous avons conduit durant l’année 2014 un 
travail de recherche intensive avec une approche qualitative qui a couvert plus de 50 ménages 
nouvellement installés ainsi que 80 autres ménages nomades habitant dans la périphérie de cette 
nouvelle ville. A ces acteurs bénéficiaires de ce projet, nous avons croisé le regard institutionnel4 pour 
avoir une vue plus panoramique d’un pronostic urbain. 

Contexte de la création de la ville de Chami 
La Moughataa et ses objectifs 

En 2004 avec la mise en service de la route Nouakchott-Nouadhibou, le site de Chami, du nom 
d’un puits cimenté (Hasi en arabe)5 commença à surgir comme un petit village avec quelques 
sondages d’eaux éparpillés dans la zone, des restaurants et auberges et même une station-service 
(connu sous le nom de station d’Ould Bouamattou6 ou la Gare du Nord et qui comprend aussi une 
épicerie et un restaurant). 

Depuis cette date, ce lieu est devenu un carrefour incontournable pour différents types 
d’usagers. En effet, il était la porte d’entrée au Parc national du Banc d’Arguin, qui se trouve en face 
et qui y a installé son poste d’accès pour ce territoire spécial, patrimoine de l’Humanité. La 
disponibilité de l’eau et son accès gratuit constituait aussi une caractéristique principale de ce site et 
cela a fait de lui un point essentiel pour les mareyeurs et les autres véhicules d’approvisionnement en 
eau en provenance des villages du parc ou des campements de pêcheurs, disséminés tout au long du 
littoral voisin. Il y a aussi les voyageurs de passage empruntant l’axe routier Nouakchott-Nouadhibou 
qui font escale dans ce site qui marque à peu près le mi-chemin entre les deux villes de l’axe.  

Ces différents éléments favorables à l'adoption d'un statut institutionnel pour Chami ont sans 
doute motivé la décision du conseil des ministres du 22 Juin 2011, portant approbation et déclaration 
d'utilité publique du plan de lotissement de la ville de Chami. Celle-ci couvre une superficie de 685 
hectares (extensible) et compte 5680 lots à usage d'habitat et 805 lots commerciaux en plus des lots 
destinés aux équipements publics.  

Cette décision peut être interprétée comme la consécration de plusieurs décennies de 
revendication territoriale des habitants de cette contrée et qui fût portée par leurs leaders politiques. 
Ces derniers ont toujours demandé une révision du découpage administratif se demandant comment 
les habitants des localités situées à300 km voire 400 km de Nouadhibou peuvent être administré es 
efficacement par la Moughataa (département/préfecture) de cette dernière ? 

 
 D’un point de vue institutionnel donc, une nouvelle Moughataaa vu le jour au niveau de la 

Wilaya de Dakhlet Nouadhibou qui en comptait jusqu’à là une seule (Boulenoir) et ceci par décret n° : 
2013-071 du 06 mai 2013, modifié par le décret n° : 2013-120 du 14 juillet 2013. Ce décret 

                                                             
4Issus des ministères de : l’habitat, la décentralisation et le Parc national du Banc d’Arguin (PNBA) 
5Selon la légende locale, il aurait été creusé en 1635 par des membres de de la tribu Barika llaappelés Abdallah 
OuldBarikallahet Ahmed Bazeid. Il fut rénové pendant la colonisation française de la zone vers 1920. 
6Du nom de son propriétaire, Mohamed Ould Bouamatttou, un homme d’affaires mauritanien. 
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dénommant la Moughataa de Chami, fixe aussi ses limites par un polygone matérialisé par des points 
identifiables, pour la plupart, par des coordonnées géographiques (cf. la carte ci-dessous).  

En plus des raisons citées ci-dessus et que nous pouvons considérer comme le contexte local, 
cette création d’un département à Chami correspondait selon les sources du Ministère de l’urbanisme 
et de l’habitat à une stratégie de l’Etat mauritanien enter mes d’organisation urbaine. Il s’agit 
d’anticiper le développement de l’urbanisme anarchique comme ce fût le cas de Nouakchott en créant 
des pôles urbains en milieu rural. L’Etat en a créé à Nbeiket Lehwach (2010) à l’Est du pays (Hodh 
Chargui), Termes au Hodh El Gharbi et la zone de Bourat au Brakna (2012). Donc ce sont en tout 4 
pôles urbains qui sont en voie réalisation. 
Dans le cas de Chami, les objectifs de sa création étaient de : 
 faciliter les services administratifs de base, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou était auparavant 
circonscrite à un seul département, celui de Boulonneur ; 
 lutter contre la sédentarisation anarchique qui a dispersé les efforts de développement du pays et 
engendré des poches de pauvreté dans les différentes zones du pays ; 
 favoriser un rééquilibrage démographique entre les différentes wilayas. 

De la Moughataa à la ville 

Comme énoncé précédemment, l’annonce publique à Nouakchott de la distribution de parcelles 
sur demande au niveau de la nouvelle Moughataa de Chami a créé une véritable ruée vers le siège 
d’ISKAN, la société immobilière en charge de ce dossier. D’aucuns ont observé que ce public était 
majoritairement féminin ce qui suggère d’emblée qu’il s’agissait surtout de prête-noms (de 
commerçants) et donc de nouvelles histoires d’accaparation de terres pour la spéculation foncière. 
Comprenant cet enjeu, ISKAN a décidé de fermer définitivement le bureau d’enregistrement de 
Nouakchott et de le transférer à Chami au siège de la Moughataa.  

Les demandeurs furent donc obligés de prendre la route et de “découvrir'' par eux même ce 
territoire dont ils voulaient acquérir une ou plusieurs parcelles. Bien entendu, la décision d'ISKAN a 
découragé certains demandeurs qui n'avaient pas prévu ce genre de sacrifices pour conclure des 
''marchés fonciers'' pour un territoire dont le seul critère positif - à leurs yeux- était l'engagement du 
gouvernement mauritanien vis-à-vis de ce projet. Certains poussaient même l'engagement officiel vers 
des perspectives -sans doute -irréelles pour le moment : "j'habite Nouakchott mais je tenais beaucoup 
à Chami [à y disposer des parcelles] car je vois l'avenir dans cette zone. Peut-être même que la 
capitale serait un jour là-bas. Vous savez que Nouakchott est inondable… (I.S, homme d'affaires). 

A l’image de cette personne mais pour différentes raisons que nous exposerons en détail dans le 
paragraphe suivant, des dizaines de familles se sont installés dans la ville.  

Ainsi, une ville est née. Parmi les premiers éléments qui illustrent la mouvance dans cette 
nouvelle cité, on peut noter l'existence d'une gare pour les voyageurs à destination de Nouakchott et de 
Nouadhibou régulant ainsi les mobilités vers ces deux villes ainsi que les flux commerciaux qui 
commencent à se développer avec l'ouverture de quelques épiceries et de différents petits commerces. 
Un dispensaire et une école primaire qui a démarré durant l'année scolaire 2013-2014.  

Plusieurs autres unités ont aussi fait leur entrée dans la ville comme la police, les services 
techniques de l'agriculture à l'image de la ceinture verte qui travaillera sur les aspects de prévention de 
l'ensablement.  
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Qui sont les premiers citadins de Chami « nouveau » ? 
La première vague d’habitants de la ville, celle qu’on peut appeler justement  les pionniers 

étaient constituée par des familles d’anciens semi-nomades, originaires de la région- et non pas 
spécifiquement la zone de Chami, des ménages regroupant des hommes seuls issus d’autres régions du 
pays et qui cherchaient à développer de petites activités comme le commerce d’alimentation 
(boutiques), des dépôts de brique etc. Pour les anciens semi-nomades, leur situation matérielle est dans 
l’ensemble plus proche de la pauvreté (en milieu pastoral du Nord de la Mauritanie) avec en moyenne 
un capital physique de 10 têtes de chameau par ménage.  

Les membres de ce groupe étaient enthousiastes de démarrer la construction de leurs habitation 
et on observe qu’ils négligeaient dans ce premier temps les clôtures, signe d’une certaine confiance par 
rapport aux litiges fonciers qui n’avaient pas en cor commencé dans la ville. 

Leurs motivations de s’installer sur place étaient variées mais un point commun concernait la 
scolarisation des enfants. On était fier en fait de pouvoir envoyer les enfants dans une école sur place 
et non pas à Nouakchott ou Nouadhibou en le confiant a des parents las –bas.  

Chami signifiait pour ces habitants, l’éducation, les services de santé. Ils cherchaient à ‘’vivre 
comme dans les villes, c’est-à-dire organiser notre vie et éduquer les enfants de plus près’’7. 

Ce groupe d’habitants disposaient de leur cheptel dans la périphérie de Chami (près des points 
d’eau), laissé aux soins de quelques bergers qui assurait la garde groupée de plusieurs troupeaux. 
Certains membre du groupe étaient perplexes par rapport à leur gestion future de ce capital qui 
constitue leur principale source de revenu ne sachant pas en réalité comment leur présence en ville, 
leur ‘’urbanité (hadar) va s’articuler avec .leur statut d’éleveur. Ils étaient au courant –de manière 
plutôt vague- des restrictions généralement imposées par les mairies à la présence d’animaux dans le 
milieu urbain des communes. Cependant, ils citaient volontiers le cas de Boulenoir et même 
Nouadhibou ou la présence des animaux est autorisée ou en tout cas tolérée selon eux. Dans ce sens, 
on rencontre des familles qui projettent de lancer à l’avenir des Mecharii (projets) pour la vente du lait 
comme alternatives d’emploi pour leurs membres masculins en cas du non occupation. Ce dernier 
élément nous conduit en fait à la question de la représentation plus globale de Chami auprès de ces 
habitants. Comment ces habitants perçoivent ils leur nouvel espace ? Comment le distribue-t-il, le 
différencie-t-il ?  

 

 
© Source : Ministère de l’intérieur et de la décentralisation, Nouakchott 

                                                             
7Interview avec une femme  de Chami (40 ans), semi-nomade. 
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La représentation de Chami parses habitants 
La représentation de cette nouvelle ville chez ses habitants est assez complexe. En effet, pour 

certains cette ville est d’emblée prestigieuse car elle a été « construite par l’Etat pour sa population et 
annoncée par la plus haute sphère de l’Etat et ceci depuis plusieurs années déjà .Nous existons sur la 
carte depuis longtemps ». Dans cette conception, Chami serait un synonyme de l’Etat et partant il est 
voué à un avenir radieux du fait qu’il sera accompagné durant tout son processus. On imaginait toutes 
les sociétés importantes du pays qui vont avoir des succursales sur place. Sans doute que les tenants de 
cette vision étaient réconfortés dans leurs idées en voyant une filiale de la société nationale industrielle 
et minière (SNIM) s’installer à Chami.  

Quand nous réalisâmes ce travail de terrain, il n’y a avaient pas encore beaucoup de repères ou 
lieux auxquels les habitants pouvaient s’identifier et commenter. Cependant, les cartes mentales qu’ils 
ont réalisées montrent clairement que certains lieux sont très importants pour eux et résument même si 
j’ose dire leur image de Chami. Le premier de ceux-ci est la route bitumée qui relie Nouakchott à 
Nouadhibou. Il est vrai que c’est une infrastructure structurante pour l’ensemble de la région et qui a 
permis de désenclaver l’ensemble régional et en particulier Dakhlet Nouadhibou.  

Le fait donc d’appartenir à cette route, d’habiter sur cet axe constitue pour ces habitants un 
réfèrent important porteur d’espoir et de sécurité. Il y a cette aspect d’accessibilité qui est très 
important et que Chami semblait porter aux yeux de certains de ses habitants. Un autre lieu a été 
signalé par les habitants et représente une importance symbolique qui renvoie aussi bien au statut 
d’éleveurs que sont une majorité de la population mais pour les autres aussi. Il s’agit du château d’eau 
en construction. La disponibilité de l’eau est un élément vital pour tout système humain et le sentiment 
de besoin est encore plus fort lorsqu’on se trouve en plein désert comme c’est le cas de Chami.  

Examinons maintenant les appréciations de groupes non habitants de cette ville car cela peut 
grandement équilibrer l’image de la ville et la situer à une position plus objective. Certains parmi les 
semi-nomades qui habitaient dans le rayon de la ville appréciaient bien la création de la ville comme 
surtout « un lieu où l’on peut s’approvisionner en nourriture ou en intrants si cela va être possible ». 
C’est aussi « un lieu pour se soigner ». Cependant Chami est perçue aussi comme ce qu’il n’est pas, 
son contraire. Ainsi, cet éleveur nous disait que« Chami n’est pas une zone d’élevage et pour cette 
raison, il ne peut pas nous servir vraiment. Je n’ai pas demande un terrain la –bas et ne suis pas prêt 
à en acheter. »8. 

 
Ce passage chez des « détracteurs » de la ville, nous conduit droit vers d’autres souci sou points 

d’ombre que pose cette nouvelle création à certains de ses voisins et en particulier le parc national du 
Banc d’Arguin. En effet, alors que Chami symbolise le développement le PNBA, lui, symbolise la 
conservation. 

Chami comme un défi à la conservation 
Les mots « Parc9 », « Banc d’Arguin » et « Imraguen10 » sont venus plusieurs fois sur les lèvres 

des membres la nouvelle communauté de Chami que nous avons rencontrés. Il les situe dans le cadre 
du voisinage de  leur ville soit pour dire que cette dernière disposait d’un domaine maritime, une 

                                                             
8Interview avec un éleveur (62 ans) de la zone de Tasiast 
9Le PNBA couvre une superficie de 12000 km2, c’est une zone humide d’importance internationale. C’est aussi 
une zone marine nourricière. Il a été créé en 1976. Son administration gère la pêche locale, Imraguen et le 
surveille de la pêche motorisée. 
10Les Imraguen (sing. Amrig) sont une population de pêcheurs mauritaniens autochtone dans le PNBA. Le terme 
est  berbère et renvoie à l’exercice du métier de la pêche.  
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ouverture sur la mer (l’océan atlantique)qui pourra être exploitée pour le tourisme soit pour dire que 
les pêcheurs Imraguen seraient des acteurs économiques importants à l’avenir. Selon ces habitants, ils 
pourraient revenir à des pratiques de commercialisation extensive du poisson séchée (Tichtar) -
aujourd’hui révolues- dans les zones y compris a Chami. Mais pourquoi pas le poisson frais, étant 
donne la proximité de cette ville avec la mer ? En fait, le parc est plutôt perçu négativement, ces 
agents sont désignés à travers leurs voitures de services qui portent le logo sur lequel est dessiné des 
pélicans (WatatTyour en Hassaniya : les voitures des oiseaux). On considérait donc que le parc souffre 
d’une pénurie de poisson à tel point que c’est seulement le séché qui est disponible.   

Ces propos simples pourtant devraient nous alerter sur les défis que pourrai poser à ce parc la 
présence très proche d’une ville appelée à se développer à l’avenir proche. En effet, penser à l’exercice 
systématique du tourisme dans le parc sans précaution pour son environnement écologique fragile et 
pire encore la considération du parc comme un lieu destructeur du poisson, ce qui est tout le contraire 
de la réalité et fonction des parcs qui favorisent en fait la reproduction du poisson  

Pour la direction du PNBA, la construction de cette ville à la limite orientale du parc constitue 
une menace pour le parc dans la mesure où elle « va diminuer fortement son isolement qui constitue sa 
meilleure protection » 

 
Eléments nouveaux pour l’urbanisation en Mauritanie ?  

La création de la ville de Chami a permis de donner un nouveau souffle à l’urbanisation en 
Mauritanie déjà sérieusement touchée par l’expérience éphémère de Nouakchott. L’originalité de cette 
expérience est qu’elle est intervenue dans le contexte du code de l’urbanisme (loi 2008-07). Elle a été 
aussi une initiative venue d’en haut (l’Etat mauritanien) et non pas une réponse à la pression de la 
demande sociale comme c’était le cas dans des expériences d’installation des populations au niveau de 
Nouakchott. L’Etat a donc planifiée pour la première fois la construction d’un centre urbain en plein 
désert, a dessiné ses plans décidé des critères de son occupation et a exécuté les plans. Il a prévu les 
différentes zones (résidentielle, commerciale industrielle) et construit les équipements collectifs en 
temps opportun.  
Par ailleurs,  
 l’utilisation d’une agence publique de logement (ISKAN) comme l’interface principal alors que 
dans le cas de Nouakchott c’était l’administration ; 
 l’Etat a voulu doter la nouvelle ville d’une zone industrielle qui soit complémentaire de celle de 
Nouadhibou. Ainsi, plusieurs filières de la SNIM (pour les constructions routières : ATTM, la 
transformation de fer : SAFA et le tourisme : SOMASERT) commencent à s’installer dans cette ville 
pour développer leurs activités en bénéficiant de certains privilèges fonciers prévues par la loi sur la 
zone industrielle rattachée à cette nouvelle Moughataa).  
 Au niveau social, la nouvelle Moughataa pourra servir les populations des Imraguen du PNBA en 
approchant les services comme l’éducation et la santé et pourrait leur permettre de développer des 
activités commerciales diverses (restaurants, vente de poisson sèche …). De ce point de vue la 
Moughataa est perçu comme une opportunité pour le PNBA, allégeant la demande des villageois sur 
son territoire et canalisant ainsi une partie de la forte demande sociale de ses habitants.  
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Vue aérienne de Chami, 2014©En Haut ! 

 
Vue des logements de la société ISKAN. Photo Taleb, 2014 

Les résultats du travail de terrain montrent l’attachement des habitants de Chami à un idéal de 
leur ville où les services de base sont disponibles et gratuits ou bon marché, les litiges fonciers sont 
absents et une administration proche de ses sujets et intégrant ces derniers dans l’approche de la 
maitrise du territoire et en premier lieu l’accès à la propriété foncière. En fait, on ne peut pas dire que 
toutes ces attentes sont en cours de réalisation à Chami mais au moins une grande partie est d’ores et 
déjà assurée dans cette ville émergente.  

A la différence de Nouakchott, l’appropriation de l’espace se faisait par dressage d’une tente ou 
construction d’une chambre mais point par clôture imposée ce qui suggère une confiance dans le 
lotissement entrepris par l’administration et le non attente de litiges sur les mesures des parcelles 
acquises.  

Il est perceptible que l’administration a capitalisé les différentes expériences de Nouakchott 
pour se prémunir contre la spéculation foncière flagrante. Dans le cas de Chami, la compétition entre 
les autochtones et les autres n’était pas évidente. Il y’en avait même pas on peut dire car ils n’étaient 
pas tournes sur les mêmes produits. La majorité des allogènes (ici, on entend les originaires d’autres 
régions de la Mauritanie) visaient des parcelles à usage commercial.  Les autochtones de leur côté 
contemplent sur le long terme et appréhendent avec envie les conduites d’eau  qui arrivent en ville 
avec des questions sur la possibilité de domestiquer aussi avec eux leur troupeau de chameaux et petits 
ruminants qui sont pour le moment dans les environs de Chami.  

Par ailleurs, la création de Chami a été placée sous la houlette de la loi d’orientation 2010-01 du 
07 janvier 2010 portant sur l’aménagement du territoire.  Celle-ci prévoit « I ‘organisation d'espaces 
favorisant leur développement économique, la lutte contre la pauvreté, I ‘intégration des populations, 
la solidarité dans la répartition des Infrastructures, des activités, des services et de la fiscalité locale 
ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ». En partant de ce point comment par exemple Chami pourra 
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intégrer les activités économiques des Imraguens avec celles des éleveurs dans une perspective 
respectueuse des contraintes de la conservation ?  

 

 Risque de croissance de la population avec une 
influence néfaste sur la conservation 

 Opportunité pour le tourisme. Structuration des 
services. Développement d’un point de 
commercialisation pour la pêche. 

 Exode de la population du Parc vers Chami = 
moins de pression à l’intérieur 

 Promouvoir la ville de Chami pour qu’elle soit 
pionnière dans le domaine de la médecine et de 
l’environnement 

Conclusion 
 La création de cette ville  s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités 

publiques de réorganiser le système d’urbanisation du pays afin de lutter contre 
les occupations spontanées des terres à usage d’habitation, redistribuer au mieux 
les infrastructures existantes du pays entre ses différentes zones et de lutter 
contre les peuplement dispersé de petits villages en les regroupant en une 
localité dotée des préalables d’une ville moderne. Cependant l’intégration des 
différentes activités du territoire du département (pêche, élevage, tourisme et 
mines etc.) constituera le véritable défi du fait de l’équilibre (précaution) à 
observer par exemple vis-à-vis du PNBA qui est un Bien sensible. 
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Se déplacer au jour le jour dans une ville en processus de 
« modernisation » : le cas de Nouakchott 

 
 

   Francesca Nucci / Marta Alonso Cabré 
Universitat de Barcelona-GRECS 

 
 

 
Résumé : 

Nouakchott est une capitale où le processus d’urbanisation et les différents projets de 
planification et « modernisation » adoptés ont produit de très fortes disparités et ségrégations. La 
mobilité est considérée par les pouvoirs publics comme un besoin et non pas comme un droit et on ne 
réfléchit pas au fait que ce droit peut être garanti aussi par une diminution de la nécessité de se 
déplacer. L’article se propose de montrer comment la mobilité est prise en charge à Nouakchott et 
analyse les facteurs qui tout en amplifient la congestion de la ville, fabriquent les inégalités 
territoriales. 

Mots clés: Nouakchott, déplacement, mobilité, transport, ségrégation sociale et spatiale 

1. Nouakchott : une ville fragmentée  

L’urbanisation de la ville de Nouakchott n’a pas été accompagnée par un développement 
économique adéquat, ce qui est une caractéristique commune à de nombreuses villes africaines. Une 
des conséquences d’une urbanisation accélérée et des projets de planification adoptés, est la forte 
ségrégation spatiale qui aujourd’hui caractérise la capitale mauritanienne. C’est en tenant compte de 
cette ségrégation, que nous présenterons la ville de Nouakchott à travers ses différents quartiers et les 
gens qui y habitent. Le travail de terrain à la base de cette communication a été réalisé entre 2010 et 
2012 au sein d’un projet de recherche intitulé « Étude comparée sur les appropriations sociales et les 
compétences d’usage dans les centres urbains de trois villes africaines »1. 

Nouakchott est une ville qui a été érigée à la veille de l’indépendance de la Mauritanie. Le jour 
de la déclaration de l’indépendance du pays, le 28 novembre 1960, il n’y avait qu’un petit noyau 
administratif en pleine construction, qui aujourd’hui se trouve dans le quartier du Ksar. Nouakchott, 
donc, a été « capitale avant d'être ville » (Choplin, 2009), puisqu’elle devait représenter l’emblème de 
la nouvelle identité nationale, en réunissant les différentes composantes ethniques du pays : les 
habitants du Trab al-Bidan, c’est-à-dire les arabophones ou bidan provenant du nord et de l’intérieur 
du pays, et les habitants du Trab as-Sudan, littéralement la terre des noirs, au sud du pays. 

À partir du mois de Février de 1957, différents projets urbains furent élaborés afin de créer la 
capitale. Le projet choisi fut celui de Lainville, architecte de la Direction de l’Urbanisme de Dakar. 
Ensuite, le dessin fut repris et modifié par les architectes parisiens Lecomte et Cerruti. Le 5 Mars de 
1958, la première pierre de Nouakchott fut placée dans l’espace occupé aujourd’hui par le siège de la 
Présidence et on commença d’urgence les travaux de création de la capitale. Les limites de la ville 
furent fixées, un terrain en pleine ville fut destiné à l’aéroport et on agença la ville par la grande 

                                                             
1 La subvention pour la réalisation de ce projet, avec numéro de référence CSO2009-12470, fut attribué au 
Group de Recerca sobre Exclusió i Control Social de l’Université de Barcelone. Trois différents équipes de 
Recherche effectuèrent le travail de terrain à Nouakchott, Praia et Addis Abeba  
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avenue Abdel Nasser. Aujourd’hui, cette dernière unit le quartier du Ksar avec l’Hôpital National et 
divise la capitale en deux parties : le nord, avec ses quartiers riches et aisés, les sièges des ambassades 
et les villas haut-standing, et le sud, avec ses quartiers populaires et ses bidonvilles. Or, bien que les 
frontières entre les quartiers ne soient pas radicalement nettes, car souvent on trouve différents types 
d’habitat entremêlés, on peut identifier des zones diverses, chacune avec une typologie d’habitation 
dominante et un profil d’habitant déterminé.  

Les deux premières grandes vagues de croissance de la population de la ville eurent lieu pendant 
les années 1970 et 1980, suite à des sévères sécheresses et à la conséquente sédentarisation d’une 
grande partie des populations nomades à la périphérie de la capitale. Ces dernières s’installèrent aux 
portes de la ville en direction de leurs régions d’origine. Ainsi, sur la route d’Atar, qui relie 
Nouakchott avec l’Adrar, on trouve surtout des bidan, originaires de cette région et qui habitent les 
communes du Ksar et de Teyarett ; aux alentours de la route de l’Espoir, dans les communes de Dar 
Naim, Arafat et Teyarett, on trouve surtout des bidan provenant de l’intérieur du pays. Finalement, la 
population du sud de la Mauritanie, qui n’est pas d’origine arabe mais wolof, peul ou soninké, s’est 
établie au sud de l’avenue Nasser, dans les communes de Sebkha et El Mina. Plus récemment, ils ont 
occupé aussi le quartier de Riyadh sur la route de Rosso, qui mène vers le sud du pays. C’est dans ces 
derniers quartiers que se sont installés aussi les nombreux immigrés provenant d’autres pays de 
l’Afrique Noire. 

La Nouakchott qui devait symboliser l’union nationale du pays s’est formée, donc, par la 
somme d’une série de quartiers, ségrégués soit par l’origine géographique et ethnique de leurs 
habitants, soit par le niveau économique de vie. Cela se traduit par une concentration spatiale de 
l’habitat populaire et des bidonvilles au sud de l’avenue Abdel Nasser, tandis qu’au nord les maisons 
sont plutôt de haut et moyen standing. En plus, au nord-ouest de la ville, dans les quartiers riches et 
bien desservis, la densité est la plus faible, tandis que les quartiers de Sebkha, El Mina et Arafat, au 
sud de l’avenue Nasser, présentent les taux les plus élevés. C’est dans ces quartiers que se trouvent les 
zones les plus insalubres de la ville, composée par les baraques et les tantes de la population la plus 
défavorisée.  

Dans la ville sont représentés, de manière plus ou moins proportionnelle, tous les groupes 
ethniques dont se compose la population mauritanienne, chacun avec ses propres modes de vie et ses 
activités. À ce propos, la géographe française Armelle Choplin (2009) définit la capitale mauritanienne 
comme un « espace fragmenté », un espace urbain très hétérogène, dans lequel des énormes disparités 
se produisent sous tous les points de vue et dans tous les domaines de la vie urbaine. Choplin fait aussi 
une analyse très intéressante de la nette prédominance symbolique de la présence arabe dans l’espace 
public. En effet, bien que pendant les premières années de l’indépendance l’administration essaya de 
maintenir un certain équilibre entre les expressions culturelles et symboliques des différents groupes, à 
partir de l’entrée de la Mauritanie dans la Ligue Arabe (1973), les politiques adoptées ont montré une 
propension de plus en plus arabisante. En ce qui concerne l’organisation de l’espace public de la 
capitale, par exemple, la tendance à l’arabisation a donné lieu à l’introduction de tous les symboles de 
l’identité bidan : l’utilisation des grands noms du monde arabo-musulman ou de l’univers des anciens 
émirats bidan pour les rues ; l’appellation arabe de beaucoup de quartiers (Arafat, Riyadh, Bagdad, 
etc...) ; la substitution des affiches et de la signalisation en français avec celles en arabe ; etc. 

Par rapport à la forme de la ville, Nouakchott s’est étalée autour des quatre routes qui la relient 
au reste du pays : la route de Nouadhibou vers le nord, la route d’Atar vers le nord-est, la route de 
l’Espoir vers l’est et la route de Rosso vers le sud. Aujourd’hui, Nouakchott est une ville qui occupe 
une surface très étendue – en 2012, on l’estimait à 200 km2, avec une très faible densité (OSPUN, 
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2014) – et qui concentre un tiers de la population du pays, soit plus d’un million d’habitants. Or, la 
croissance démographique et le conséquent étalement urbain n’ont pas été accompagnés par des 
planifications efficaces et prévoyantes de la part des pouvoirs publics. Cela explique, par exemple, les 
grandes disparités qu’on observe au niveau des infrastructures. En effet, le quartier central de Capitale 
concentre la presque totalité des services et des bureaux administratifs, tandis que les quartiers 
périphériques en sont presque totalement dépourvus. Nous verrons que ces circonstances ont des 
importantes répercussions au niveau de la mobilité, mais avant, il convient de s’arrêter quelques 
instants sur les projets de « modernisation » récemment menés dans la ville. 

Comme cela est observé dans des nombreuses villes dans le monde, les processus et les 
politiques de globalisation profitent aux riches et les disparités sociales et économiques ne font que 
s’accentuer. En 2008, les acteurs politiques de la ville de Nouakchott2 se réunirent à l’occasion d’un 
grand atelier afin de présenter un nouveau plan d’aménagement urbain (PDU) et de définir une image 
bien précise de la capitale mauritanienne : ils voulaient en faire une ville « moderne » et attractive. Les 
efforts et les interventions qui ont suivi – dans le domaine de l’espace urbain, des infrastructures, dans 
le secteur de la circulation et du transport en commun, etc. – se sont concentrés surtout dans le centre-
ville, dans la commune de Tevragh-Zeina, qui devait représenter la vitrine de la ville vers l’extérieur 
(Choplin, 2009 : 228). 

Ces interventions rendent manifeste une dualité qui caractérise la réalité urbaine de Nouakchott. 
En ce qui concerne, par exemple, la circulation et le transport urbain à Nouakchott, il y a d’un côté les 
pouvoirs publics qui prévoient des restructurations visant à « moderniser » et organiser la ville : 
planification de compagnies publiques ou mixtes d’autobus, interdiction de circulation aux véhicules 
vétustes, création d’un corps de police spécifique pour contrôler la légalité des voitures qui circulent, 
incitation aux chauffeurs de taxi à s’enregistrer et à identifier visuellement leurs véhicules, etc. De 
l’autre côté, on observe les réponses que la population donne à la crise du transport et qui échappent à 
toute tentative de réglementation. La profusion de taxis clandestins, la surcharge des véhicules, le non-
respect des normes et de la signalisation, etc. La principale raison à cela est que les vrais changements, 
ou au moins les plus visibles, efficaces et durables dans le temps, ne viennent pas « d’en haut » mais 
des habitants, les acteurs « d’en bas » (Djouda Fedjio, 2010 : 6). L’observation attentive des pratiques 
urbaines des habitants des villes représente, donc, un outil fondamental dans l’adoption de 
planifications appropriées et efficientes.    

2. La forme urbaine de la ville et le rythme des mobilités 

Nous avons évoqué précédemment de la grande superficie occupée par Nouakchott. L’étalement 
urbain est cause de disfonctionnement urbain puisqu’il impose un éloignement important des quartiers 
périphériques par rapport au centre. Cela implique un coût élevé des services par habitant et une 
difficulté majeure pour assurer un réseau de transport efficient. Dans ces conditions, le transport public 
n’est pas rentable, et nous verrons que l’échec de la mise en place de grands bus en a été une preuve. 
Face à des grandes distances à parcourir et à une clientèle potentielle pauvre et disséminée, le service 
risque forcement d’être déficitaire. La population qui habite dans les périphéries est généralement celle 
qui a le plus de problèmes économiques et, en même temps, celle qui se voit obligée de dépenser le 
plus d’argent pour accéder au travail et aux services. Il ne faut pas oublier que l’accès au transport est 
un besoin ainsi qu’un droit.  

                                                             
2 Notamment la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), le Ministère de l’équipement, de l’urbanisme et 
de l’habitat (MEUH), le Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, le Ministère de 
l’hydraulique et de l’énergie, un conseiller à la Présidence de la République, le délégué général chargé de 
l’investissement privé et le Directeur général de l’Agence de Développement Urbain (Choplin, 2009 : 228).   
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L’on peut reconnaître la capitale de la Mauritanie par sa morphologie étoilée, dont le quartier de 
Capitale représente le corps et les quatre routes principales déjà mentionnées les bras autour desquels 
se concentrent les agglomérations urbaines. La population s’est établie autour de ces routes asphaltées 
pour des raisons logistiques : accès facile aux principales voies de communication terrestre, mais aussi 
aux services de première nécessité tels que l’eau et l’électricité. À tout ça, il faut ajouter un aspect 
important pour comprendre le rythme de la circulation à Nouakchott : la presque totalité des services 
administratifs et commerciaux se concentre dans le quartier central de Capitale. Ainsi, les habitants 
des quartiers périphériques se voient obligés de s’y rendre quotidiennement pour travailler, pour aller à 
l’école, au collège ou à l’université, pour faire des démarches administratives, pour aller à la banque, 
pour faire des courses.  

L’incessante évolution démographique au sein des agglomérations périphériques, ajoutée à 
l’augmentation des déplacements quotidiens et des véhicules qui circulent à Nouakchott, a eu comme 
conséquence la saturation des quatre principales voies d’accès à Capitale. Un des points le plus chaud 
au niveau de la circulation, est le Carrefour Madrid, où confluent la route de Rosso, la route de 
l’Espoir et la route d’Atar. La plus forte concentration de véhicules dans le Carrefour Madrid, et par 
extension dans le centre-ville, a lieu entre 7h30 et 9h, c’est-à-dire quand la journée démarre et les gens 
doivent se rendre à leurs obligations. Il s’agit surtout des véhicules qui proviennent de la périphérie et 
qui, quand la journée se termine, entre 17h et 19h (Transitec, 2006), font le trajet en sens inverse. Les 
alentours des marchés représentent d’autres zones rouges au niveau de la circulation.   

Les pouvoirs publics n’ont pas trouvé de solutions efficaces à cette situation dérivant d’une série 
de planifications urbaines qui, au lieu de tenir compte du contexte géographique, social et économique 
local, ont suivi des formats et des modèles étrangers. Cela se vérifie dans tous les secteurs - espace 
public, infrastructures, circulation, etc. - et n’a fait que créer et alimenter les disparités entre les 
différents quartiers. À titre d’exemple, nous attirerons l’attention sur les pratiques de déplacement et 
l’utilisation des moyens de transport. Nous verrons quels sont les facteurs qui poussent les habitants de 
la ville à choisir un transport déterminé parmi l’éventail des possibilités existantes. Dans ce sens, nous 
postulons que, si de manière générale un usager lambda choisit son mode de déplacement en fonction 
de la distance à parcourir, du coût du trajet, du temps à disposition, etc., à Nouakchott, le facteur 
décisif est certes le coût du service, mais la sécurité face aux vols et le prestige social jouent eux aussi 
un rôle considérable. 

Pour l’instant, retenons que les habitants les moins favorisés habitent dans les périphéries, 
notamment au sud de l’avenue Nasser, et ils sont ceux qui doivent se déplacer le plus pour satisfaire 
leurs besoins quotidiens. Si nous considérons la mobilité non seulement comme un besoin mais aussi 
comme un droit de tous les habitants d’une ville, nous verrons qu’à Nouakchott elle constitue un 
facteur supplémentaire de ségrégation.  

3. Statut social et pratiques urbaines de déplacement  

De la même manière que la planification de la ville, la typologie de l’habitat, les pratiques de 
consommation, etc., les modalités de déplacement et l’utilisation des moyens de transport constituent 
aussi des importants facteurs de ségrégation et de distinction sociale. Autrement dit, les 
caractéristiques de la mobilité des habitants de Nouakchott reflètent parfaitement la stratification 
sociale de la ville.  

Quand on parle de déplacements et de moyens de transport en Mauritanie, il faut faire quelques 
précisions préliminaires. En premier lieu, la presque inexistence du secteur public, à l’exception de la 
Société des Transports Publics (STP), société créée en 2010 et dont le capital est à moitié privé et à 
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moitié public. En effet, le secteur privé, autant formel qu’informel, a toujours su satisfaire de manière 
plus efficace les besoins croissants de déplacement des habitants d’une ville en constante expansion. 
C’est pour cette raison qu’on parle plutôt de transports en commun ou collectifs dans la typologie sur 
laquelle on reviendra par la suite.  

En second lieu, il faut mentionner que, malgré l’augmentation massive des véhicules qui 
circulent dans la capitale mauritanienne, le ratio par habitant reste très faible puisque l’accès n’est pas 
du tout un fait généralisé. « Si la proportion de véhicules par personne est faible en regard d’autres 
villes dans le monde, Nouakchott donne une impression d’avoir trop de voitures. En soi, ce n’est pas 
une cause problématique, mais liée aux autres, la situation devient rapidement difficile. Et 
l’augmentation n’est pas uniquement dans le parc de véhicules privés, mais aussi dans les autres types 
de transports, à l’instar des taxis » (Chenal, 2009 : 287). 

Dans une ville où les distances deviennent à chaque fois plus longues et la marche à pied, ou le 
déplacement sur les charrettes à traction animale, de plus en plus difficile, le droit à une meilleure 
mobilité n’a pas encore été acquis pour une bonne partie des habitants. En effet, même si certains 
transports en commun pratiquent des prix plutôt bas, il s’agit néanmoins de dépenses quotidiennes que 
beaucoup de familles ne peuvent assumer. Or, comme nous avons vu précédemment, les disparités qui 
existent au niveau de la répartition des infrastructures et des services obligent la plupart des habitants 
de la ville à des déplacements quotidiens. 

La troisième question relative à la mobilité nouakchottoise, concerne précisément l’accès aux 
véhicules motorisés. Parmi ces derniers, la voiture, surtout privée, constitue le moyen de transport 
privilégié par les nouakchottois qui peuvent se le permettre. Dans une ville où les gens ne sont pas 
partisans de se déplacer ou se promener à pied, soit pour une question de prestige social soit pour 
l’insalubrité des rues, la chaleur ou la poussière, tous ceux qui en ont les moyens privilégient la voiture 
ou, à défaut, le taxi. Cela n’empêche pas que beaucoup de gens, notamment les habitants des quartiers 
périphériques, continuent à parcourir des grandes distances à pied par faute de moyens financiers. 

 
En ce qui concerne la voiture privée, on peut en observer une large typologie qui va des luxueux 

4x4, devenus symboles de la richesse des élites urbaines, aux véhicules qui roulent encore par miracle. 
Entre ces deux extrêmes, il existe une gamme diversifiée de voitures à des prix accessibles, en bon ou 
mauvais état. Les voitures privées ne sont pas utilisées seulement pour les déplacements diurnes, mais 
aussi pour se promener pendant la nuit, en se convertissant en espaces privés de socialisation et de 
loisir, surtout pour la jeunesse nouakchottoise. Posséder un véhicule propre, même s’il n’est pas 
forcement luxueux ou en bon état, et ne pas être obligé de recourir aux transports en commun, 
généralement associés aux couches les plus défavorisées de la ville, détermine une sorte de distinction 
sociale qui ne correspond pas toujours à une condition économique aisée. Dans certains cas, la 
propriété d’une voiture constitue une sorte de promotion sociale, un signe distinctif fort.  

Or, la plupart des habitants des Nouakchott ne possèdent pas de véhicule. Le choix de tous ceux 
qui en ont la possibilité économique, se porte alors sur les taxis-course, qui parfois sont utilisés aussi 
par les expatriés.  Ils sont reconnaissables à leurs couleurs officielles – ligne bleue sur fond jaune –, 
mais une grande partie de ces taxis ne sont pas identifiables en tant que tels. Ils adaptent leurs parcours 
aux besoins des clients en les déposants à la destination souhaitée, mais on peut se voir obligé de 
partager le service avec d’autres passagers. En effet, afin de rentabiliser un trajet, le chauffeur peut 
prendre d’autres clients sur la route. Le tarife oscille entre les 100 et les 300 ouguiyas (UM)3 selon la 

                                                             
3 La valeur de 1€ varie généralement entre 380 et les 400 UM. 
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longueur du trajet et le moment de la journée, mais en tout cas, il est souvent le résultat d’une 
négociation entre le chauffeur et le client. Or, en raison de son prix, le taxi-course ne constitue pas un 
moyen de transport très populaire à Nouakchott et est, dans une certaine mesure, élitaire.  

La plupart des habitants de la ville doivent recourir à d’autres modalités de déplacement 
beaucoup moins chères, mais qui ne représentent pas les solutions les plus efficaces aux besoins de 
ceux qui habitent les quartiers périphériques. Une grande partie des véhicules destinés à leurs 
déplacements se trouvent en très mauvais état, le risque vis-à-vis des vols et des accidents est une 
réalité et la durée des trajets, soit à cause des embouteillages soit de la vitesse réduite de ces moyens 
de transport, peut être très longue. La plupart des déplacements des habitants des périphéries de 
Nouakchott passe par le secteur privé. Parmi les transports en commun les plus populaires de la ville, 
il faut mentionner un deuxième type de taxi, les taxis tout-droit. Leur appellation dérive du fait qu’ils 
n’accompagnent pas les clients à leur destination, mais ils suivent des parcours préétablis le long 
desquels les passagers peuvent monter ou descendre. Ils sont organisés selon un réseau de lignes, dont 
le principal objectif est de permettre aux habitants des périphéries d’accéder au centre-ville ou à 
d’autres points stratégiques de la capitale. Leurs tarifs sont plutôt bas, variant entre les 70 et les 100 
UM, auxquelles il faut parfois ajouter 50 UM pour le transport de marchandises volumineuses. Les 
principaux usagers de ces taxis, qui fonctionnent seulement pendant la journée, sont les travailleurs et 
travailleuses qui doivent se rendre quotidiennement à leur travail : dans les villas et maisons privées 
des beaux quartiers, dans les différentes marchés de la ville, à la plage, au port, etc. 

Il y a des moyens de transport encore moins chers, mais dont les conditions du voyage sont les 
plus précaires et inconfortables. Il s’agit des minibus ou minicars, en fait des fourgonnettes adaptées 
de manière plutôt sommaire au transport des personnes. Ils sont affiliés, en général, à des fédérations 
de transport privé4. Ils fonctionnent exactement comme les taxis tout-droit, mais leur prix est plus bas, 
oscillant entre les 40 et les 50 UM, ce qui fait une vraie différence pour les économies familiales des 
couches plus défavorisées de la population. Le revers de la médaille est que si les taxis tout-droit ont 
un nombre limité de passagers par trajet, ce n’est pas le cas pour les minibus, qui sont toujours en 
surcharge, jusqu’au point de maintenir par des cordes des personnes à l’extérieur de la fourgonnette. 
Cela rend les voyages plutôt dangereux malgré la faible vitesse à laquelle on roule.  

Mais la mobilité à Nouakchott n’est pas seulement motorisée. Dans les quartiers populaires et 
les bidonvilles, les moyens de transport à traction animale continuent d’être une option de transport 
économiquement viable pour les personnes et les marchandises. En même temps, ils constituent 
d’importantes sources de revenus pour les familles qui les possèdent. Malgré une récente interdiction 
de circuler dans le centre-ville, et les nombreuses confiscations qui en suivirent, les charrettes tirées 
par les ânes maintiennent leur présence constante dans la circulation urbaine. 

Évidemment, ce type de transports en commun, ainsi que la marche à pied, ne sont jamais pris 
en considération par ceux qui peuvent les éviter et ça non seulement pour les mauvaises conditions du 
service, mais aussi pour ne pas perdre du prestige sociale. Ça vaut aussi pour un autre type de moyen 
de transport récemment mis en place par l’État avec la participation à 50% du capital privé. On a déjà 
cité la création, en 2010, de la Société des Transports Publics (STP), dont les lignes de grands bus 
(don de l’Iran) furent inaugurées le jour du cinquantième anniversaire de l’indépendance de la 
                                                             
4 En Mauritanie, le système des fédérations des transports en commun comble le manque d’organisation du secteur du 
transport public. Quand, en 1986, l’État libéralisa totalement le secteur des transports en commun, on assista à la 
multiplication et à la diversification des opérateurs privés, parmi lesquels les fédérations, gérées par le Bureau National des 
Transports (BNT). Ce dernier n’eut pas une vie très longue et, actuellement, c’est la Fédération Nationale des Transports 
(FNT) qui se charge de la gestion du transport urbain dans tous les quartiers de Nouakchott. Cependant, les propriétaires des 
véhicules ne sont pas obligés d’adhérer à une fédération.   
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Mauritanie, le 28 Novembre de 2010. Cette initiative faisait partie de la politique de « modernisation » 
de la capitale lancée par l’État mauritanien à partir de 2000. En effet, à la différence des autres moyens 
de transport en commun, l’organisation de ces lignes prévoyait une certaine formalité : arrêts bien 
établis et signalisés tout au long de leurs trajets, le numéro ainsi que les lieux de départ et de 
destination de la ligne affichés sur la partie avant des véhicules, etc. Or, après un très bref succès 
initial dû à la nouveauté, ces grands bus ont rapidement montré leur inefficacité et leur manque 
d’adaptation au contexte urbain de Nouakchott. Ainsi, malgré le prix raisonnable, de 50 UM et de 20 
UM pour les étudiants, et le meilleur confort à l’intérieur des bus, ils ne sont pas les plus utilisés par 
les habitants des Nouakchott, à cause de la longue durée des trajets. Cette faible fréquentation a obligé 
la STP à supprimer certaines lignes de bus. 

On voit donc très clairement qu’à Nouakchott la mobilité n’est pas pensée ni planifiée comme 
étant un droit, mais seulement comme une nécessité qui ne fait qu’agrandir les disparités existantes. 
En effet, les caractéristiques urbaines de Nouakchott font que ceux qui n’ont pas les moyens, ou qui n 

4. Conclusions 

Nouakchott est une capitale où le processus d’urbanisation et les différents projets de 
planification et « modernisation », adoptés suivant des modèles étrangers qui ne tiennent pas compte 
du contexte local, ont produit de la ségrégation et des disparités sous tous les points de vue. La 
mobilité est considérée comme un besoin et non pas comme un droit et on ne réfléchit pas au fait que 
ce droit peut être garanti aussi par une diminution de la nécessité de se déplacer. Autrement dit, une 
des principales conclusions de notre étude est que, afin de donner des réponses efficaces aux 
problèmes de la mobilité de la ville, il conviendrait, de réduire les besoins de déplacement des 
habitants des périphéries. Pour cela, la première mesure à adopter est, à notre avis, de doter lesdits 
quartiers des services et des infrastructures nécessaires et ainsi éviter, ou minimiser, une grande partie 
des déplacements. Une répartition plus équilibrée des infrastructures, des équipements et des services 
dans les quartiers périphériques pour qu’ils soient plus autonomes par rapport au centre, réduira d’une 
manière significative les profondes disparités entre les différentes zones de la ville. En ce qui 
concerne, par contre, l’amélioration des conditions des déplacements, il est nécessaire de créer un 
réseau de routes secondaires asphaltées qui permette de décongestionner les principales voies d’accès 
au centre-ville. Or, cela implique, évidemment, l’adoption et la mise en place d’une planification qui 
tienne compte de la réalité urbaine, économique et sociale nouakchottoise, et non pas de « recettes 
toutes faites » venant de l’étranger.  
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Résumé 

Les nouvelles dynamiques urbaines dans le Sud-ouest algérien ont constitué la force motrice des 
mutations et des transformations de plusieurs petits centres ou d’anciennes bourgades en véritables 
villes. En effet, la consolidation de l’armature urbaine régionale a nécessité l’injection des 
équipements de haut niveau dans ces petits centres, faisant appel à des compétences souvent non 
disponibles à l’échelle locale, drainant une nouvelle composante humaine venant du Nord. 
L’urbanisation accélérée de ces espaces, a imposé la mise en place d’importants programmes d’habitat 
dans ces villes.  

Ceci se caractérise sur le plan spatial par un étalement considérable du cadre bâti, produisant des 
nouvelles périphéries urbaines aussi bien programmées que spontanéesdonnant naissance à des 
espaces qui se démarquent tant par leur morphologie que par leur contenu social. A travers quelques 
exemples des villes sahariennes du Sud-ouest algérien (Bechar, Adrar, Timimoun, Beni Abbès, 
Reggane …) on tentera de comprendre le processus de formation des nouveaux espaces périphériques 
de la ville saharienne, les transformations qui en résultent et les stratégies résidentielles d’insertion des 
nouveaux ménages. 

Mots clés : urbanisation, mobilité résidentielle , logement, périphérie urbaine, ville, Sahara. 
 
Les nouveaux espaces périphériques dans les agglomérations urbaines sahariennes sont 

le produit de succession d’actions qui viennent répondre aux besoins de la population en 
matière de logement et d’équipement. Ces actions, entreprises depuis la colonisation et qui se 
sont accélérées après l’indépendance ont façonné progressivement ces villes et leurs quartiers 
qui se distinguent tant structurellement que fonctionnellement. 

Ce dynamisme se caractérise sur le plan spatial par un étalement considérable du cadre 
bâti, produisant des nouvelles périphéries urbaines aussi bien programmées que spontanées. 
Loin d’être homogène, cette ceinture d’habitat périphérique renferme des noyaux d’habitat 
qui se distinguent aussi bien par leur morphologie que par leur contenu social. En effet, les 
nouveaux programmes affectés dans ces espaces ciblent des groupes sociaux différents 
comme pour les logements de fonction, les logements socio-participatifs et les logements 
sociaux. Par ailleurs, la population issue des milieux défavorisés trouve des difficultés pour 
s’insérer dans ce système ; elle s’installe dans les marges des villes produisant des quartiers 
d’habitat précaire, non réglementaire.  

Quelles sont les logiques et les stratégies d’insertion de ces nouveaux habitants dans les 
villes de Sud-ouest algérien ? Quelles sont les pratiques d’habitat qui ont été développés dans 
ces espaces ? 
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I-  Des villages coloniaux face aux ksour : ouverture de l’espace oasien 
La première étape de la formation des villes sahariennes remonte à la période coloniale 

où des villages ont été créés à proximité des ksour les plus importants pour accueillir au 
départ des casernes militaires. Ceci a contribué à la constitution d’une nouvelle trame urbaine, 
normalisée selon une logique techniquo-militaire1 où les villages coloniaux font face aux 
ksour.  

Cette période s’étale entre 1900 et 1930 et concerne un ensemble d’oasis chefs d’annexe 
ou postes militaires telles qu’Adrar, Aoulef, Reggane, Timimoun, Zaouiet-Debagh (dans 
l’actuelle wilaya d’Adrar) et Beni-Abbès, Taghit, Igli, Abadla, Beni-Ounif et Colomb-Bechar 
(dans l’actuelle wilaya de Béchar) situées aujourd’hui dans la wilaya de Bechar. Ces postes 
militaires, dont la fonction est d’instaurer l’ordre et de pacifier la région, étaient installés au 
départ à l’intérieur des remparts des ksour. Rapidement, les espaces situés aux alentours de 
ces ksour ont été occupés pour construire quelques petits équipements, mais aussi pour abriter 
des populations extérieures tant européennes qu’indigène, venues s’installer dans ces 
agglomérations.  

Les nouveaux espaces extérieurs ont été pensés pour accueillir une population vivant 
selon le modèle européen. La ville telle qu’elle a été conçue par les nouveaux plans à partir de 
1940 négligeait les indigènes et a dressé des barrières entre les deux espaces (Souami T., 
2004). A Kenadsa, la mine a eu des effets non négligeables sur l’urbanisation où un quartier 
est réservé pour les européens et un autre a été aménagé pour les travailleurs musulmans2. A 
Beni Ounif, le douar arabe, abritant une population appartenant aux différentes tribus de la 
région, s’est développé autour de la gare terminus temporaire sur la ligne de chemin de fer 
Oran- Colomb-Bechar.  

L’insertion économique de la population locale, qui s’est manifesté par l’avènement de 
l’emploi salarial dans les chantiers des hydrocarbures et de bâtiment à partir des années 1940, 
a produit des mobilités résidentielles en direction de nouveaux espaces extramuros. 
L’émancipation des harratine et la fixation des nomades ont accéléré ces mutations socio-
spatiales, contribuant à l’édification des nouvelles habitations à l’extérieure du ksar. 
L’exemple de Timimoun illustre bien ce processus comme cela avait été bien démontré par 
Bisson J. (1960). Beaucoup de harratine avaient quitté le ksar pour s‘installer dans un 
nouveau quartier nègre dans le nouveau village ; parallèlement les Chaânbi3 (commerçants, 
transporteurs) avaient constitué les premiers quartiers indigènes4 dans le nouveau village. 
Quant à la population locale constituée en particulier de propriétaires terriens à savoir les 

                                                             
1 Il faut rappeler que les territoires sahariens, étaient sous statut militaire depuis leur colonisation jusqu’à leur 
départementalisation en 1956. Jouissant d’une quasi-autonomie, l’intervention des officiers militaires du Bureau des Affaires 
indigènes dans l’espace était timide et consistait à assister la population locale par la construction des infirmeries, des écoles  
Ces équipements élémentaires et ces installations militaires vont constituer les noyaux de villages qui vont bouleverser le 
mode d’habitat dans les espaces oasiens.  
2 La majorité des travailleurs musulmans résidants dans le quartier des ouvriers à Kenadsa est originaire de la Kabylie et en 
particulier de Jijel (Capot Rey R., 1953). 
3 Appartenant à la tribu nomade des Chaânba parcourant le Sahara central et le M’zab. Les Chaânbi méharistes, originaire de 
la région du M’zab ont profité de leur statut de la police du désert pour accéder à ces espaces et se convertir en commerçants 
et transporteur par excellence.  
4 Appelés G’raba (les gourbis) dans certaines villes du Tell oranais (Saida, Sidi Bel Abbès, Ain Temouchent…). 
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chorfa et les merabtine dont la rente agricole est la seule source financière, elle reste fixée 
dans ses habitations dans le ksar comme à Timimoun et Adrar.  

Ainsi, les nouveaux espaces urbanisés des agglomérations sahariennes ont été constitués 
de populations extérieures aux oasis et même au Sahara : les européens occupant les maisons 
intégrées dans le nouveau village, les travailleurs musulmans venus du nord s’installant dans 
le quartier des ouvriers (Kenadsa) et les ex. méharistes Chaânbi accompagnant les militaires 
de la colonisation venus du Sahara central s’installant dans les nouveaux villages indigènes à 
Adrar (le quartier Hattaba), à Timimoun et à Beni-Abbès.  
 
II- Naissance de quartiers d’habitat autoproduit : réactivation des réseaux tribaux et 
familiaux 

L’introduction des codes d’urbanisme pendant la colonisation qui voulait contrôler et 
normaliser techniquement les agglomérations sahariennes n’a pas empêché la création et le 
développement des quartiers irréguliers, autoproduits par la population locale. Ce phénomène 
s’est prolongé après l’indépendance donnant naissance à certains quartiers d’habitat insalubre 
en particulier à Adrar et Bechar. Ces espaces se sont formés pour répondre au besoin de 
logements d’une population extérieure de plus en plus nombreuse, venue s’installer dans ces 
villes.  

Ces espaces sont le produit aussi bien de la sédentarisation5 que de l’émigration 
transsaharienne. Béchar par exemple a accueilli nombre de nomades alors que Beni Ouskout à 
Adrar s’est constitué en grande partie de Touareg maliens.  

A Bechar, des quartiers informels ont été formés par la population indigène, nomade et 
ksourienne à la quête du travail dans le chemin de fer, le bâtiment et la houillère. Le premier 
quartier est né autour de l’ancien ksar dès les années 1940, sur les rives de l’oued Bechar 
appelé Chaâba. La décennie suivante est marquée par la naissance d’un nouveau quartier près 
de la gare ferroviaire. Sur la rive est de l’oued de Bechar, le quartier Debdaba prend de 
l’ampleur suite à l’installation des nouveaux nomades de la tribu des Ouled-Djerir6. Au sud et 
en discontinuité avec la ville, un nouveau noyau s’est formé à proximité de la nouvelle 
exploitation houillère, constituant le quartier de Bechar Djedid appelé aussi Bidon 2, où 
quelques familles issues de la tribu des Doui-Meniaâ7 avaient édifié leurs habitations loin du 

                                                             
5 L’administration coloniale voulant se substituer au pouvoir exercé par des nomades sur les territoires sahariens, avait 
recouru très tôt à leur contrôle. Le nomadisme se rétrécit pour devenir pastoralisme. La circulation des nomades pasteurs fut 
encadrée par la loi de 1927 nécessitant d’octroyer une autorisation pour se déplacer avec leurs troupeaux vers le Tell, 
poussant de plus en plus les tribus nomades à parcourir les pâturages sahariens qui se sont à leur tour rétrécis en fonction des 
intérêts coloniaux dans la partie méridionale (Hadeid M., 2006). 
6 Ouled Djerir : tribu nomade qui parcourait les pâturages du nord-est de Béchar dans la zone située entre Beni Ounif et Oued 
Zouzfana. 
7 Doui Meniâ : Une grande tribu qui parcourait les pâturages de l’Oued Guir allant de Tafilalet au Maroc jusqu’au bas de 
l’Oued Saoura dont la fixation commença par le développement des houillères de Kenadsa et passa par le développement 
d’une activité agricole dans le secteur d’Abadla pour s’achever par une fixation forcée en 1958. Capot-Rey  R. constate en 
1952, que deux faits ont perturbé la vie traditionnelle de cette tribu : «  le premier est le développement  pris par 
l’exploitation des houillères, d’abord localisé à Kenadsa ; pendant la guerre, un deuxième puits a été ouvert à Bechar, puis 
un troisième à Sfia, une trentaine de kilomètres au nord du Guir : la mine va au-devant des nomades[…] l’autre fait a été la 
création en 1947, d’un secteur d’amélioration rurale SAR, le premier dans le Sahara ». Sur les 3 000 travailleurs dans la 
houillère de Bechar, 2 300 font partie de la tribu de Doui-Meniaâ, selon le même auteur. Le processus de sédentarisation 
s’achève en 1958 lorsqu’une grande partie de cette population (8 000 personnes) fut fixée par l’armée française sous un 
prétexte sécuritaire dû au déclenchement de la guerre de libération en Algérie. Soupçonnée d’appuyer logistiquement le FLN 
en contribuant à l’acheminement des armes, les Doui-Menaâ avaient été fixés principalement à Abadla, Bechar, Kenadsa et 
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centre colonial. Accentué par les choix politiques de développement économique du pays 
(industrialisation et tertiarisation de l’économie nationale), ce phénomène s’est accéléré après 
l’indépendance. Les deux quartiers de Bechar (Bechar-Djedid et Debdaba) ont connu une 
évolution spectaculaire due à la sédentarisation des nomades dont l’insertion se fait par les 
mêmes logiques d’appartenance tribale, observées pendant la colonisation. Les autorités 
locales ont dressé des plans de restructuration de ces espaces qui n’ont pas pu être réalisés, 
mis à part la réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable, d’électricité et de 
l’assainissement. Quelques équipement et habitations publiques ont été greffés ça et là pour 
démarquer ces espaces. Des opérations de relogement ont concerné quelques familles en 
situation de détresse à Debdaba Bechar-Djedid, relogées dans les nouvelles zones d’extension 
de la ville (Zone Bleu). 

Quant au quartier Beni Ouskout à Adrar, qui littéralement signifie « construis et tais-
toi’ » à Adrar, il a été édifié clandestinement à la fin des années 1970, dans la périphérie de la 
ville sur la route de Bouda. Une enquête8 réalisée en 2009 montre que 34,5% des chefs de 
ménages sont nés à l’étranger, majoritairement au Mali. Pour la population née en Algérie, il 
s’agit essentiellement des autres wilayas sahariennes (Adrar, Bechar, Tindouf et 
Tamanrasset). Il faut dire que cet espace formé au départ par des refugiés maliens, devient par 
la suite un quartier qui intercepte les immigrants nationaux sahariens et même des familles 
mal logées de la ville d’Adrar, car le loyer est accessible aux ménages aux ressources 
financières limitées. La plupart de ces habitants se sont installés entre 1977 et 1989 ; ce 
processus a continué entre 1990 et 2010 (45%).Il est aussi un quartier où les réseaux de 
solidarité sont activés puisqu’on trouve beaucoup des voisins qui ont des liens de parenté. Ce 
quartier constitue le support des migrations des Africains vers l’Europe, où beaucoup y 
transitent, séjournent et parfois s’y installent.  

Ce quartier est resté jusqu’à ces jours dans l’insalubrité et pose autant de problèmes 
pour les autorités locales qui sont devant un dilemme : intervenir dans ce quartier exprimerait 
la reconnaissance des droits de ses habitants, alors que de nombreux sont en situation de 
séjour illicite. Un plan de restructuration du quartier décidé en 2000 avait échoué, car il 
proposait de déloger des ménages qui ont refusé les indemnités jugées injustes et insuffisantes 
(50 000 et 100 000 DA). En injectant un programme de 60 logements dans les limites de ce 
quartier (route de Bouda), les collectivités locales ont trouvé l’alibi pour le doter de quelques 
équipements (une école primaire et un collège) et des infrastructures (réseaux divers). Ces 
réseaux n’ont pas concerné tout le quartier ; le bitume ne touche que la couronne marquant les 
limites entre l’espace institutionnel et l’espace autoproduit ; le passage du goudron au sable 
dans ce quartier est le symbole de cette ambiguïté des pouvoirs publics.  

 
 

                                                                                                                                                                                              
Ksi-Ksou (Atlas des départements sahariens, 1960) ; la deuxième partie de cette tribu fut fixée à Tafilalet au Maroc, suite à 
l’instauration des frontières bien avant cette date.  
 

8  (Baâla Z. et Ben Salem K., 2009). 
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III-  Les nouveaux espaces urbanisés programmés par l’Etat : affirmation de la mixité 
sociale  

Si la priorité était donnée à la construction des équipements et des infrastructures dans 
les agglomérations sahariennes durant les deux premières décennies après l’indépendance 
(entre 1962 et 1980), les préoccupations des pouvoirs politiques se sont réorientées entre 1980 
et 2010 sur la question du logement. De fait, la croissance spatiale des agglomérations 
sahariennes dans le Sud-ouest algérien, prend une dimension spectaculaire suite à 
l’instauration d’une série de mesures renforçant la production du logement dans les villes 
algériennes. Les lotissements, les coopératives immobilières et les zones d’habitat urbain 
nouvelles (ZHUN) sont à l’origine de ces extensions spatiales opérées entre 1980 et 1990, 
suivi d’un important programme entre 1990 et 2010 de logements combinant différentes 
formules injectées dans ces périphéries, à savoir l’habitat évolutif, social, socio-participatif 
 
IV-1 Introduction des logements de masse : logement public et système de quotas. 

Bechar et Adrar, chefs-lieux de wilaya, ont bénéficié d’un programme important de 
logements. Après avoir été écarté de l’intervention des pouvoirs publics dans les années 1970, 
la ville de Bechar a été dotée d’une zone d’habitat urbain nouvelle Z.H.U.N de 1500 
logements, qui n’a été réalisée que partiellement dans la fin des années 1980 à l’ouest de la 
ville.  

A Adrar, la construction de quatre cités de logements collectifs a produit les premières 
poussées d’urbanisation dans la direction sud de la ville où viennent se greffer 837 logements 
dont une grande partie a été réservée pour les logements de fonction. Ces logements prennent 
la forme d’un habitat semi-collectif ne dépassant pas deux niveaux. 

 A cette période, le concept d’habitat social n’était pas encore clair, puisque cette forme 
d’habitat était ouverte à toutes les catégories sociales (cadres, employés, ouvriers...). Mais 
depuis la Loi de la cession des biens de l’Etat en 1981, ils ont connu une mutation de leur 
composante humaine due à une grande mobilité résidentielle.  

Abadla, depuis sa promotion en chef-lieu de daïra, avait rencontré de nombreuses 
difficultés face aux besoins de ses habitants aussi bien en équipements qu’en logements. 
Après l’échec de la réhabilitation de l’ancien ksar, les autorités locales se sont orientées vers 
la construction d’une nouvelle ville sur l’ancien site militaire abritant une piste aérienne. 
Bénéficiant d’un programme spécial, d’une enveloppe budgétaire de 500 logements en 1976, 
l’étude et la réalisation de ce projet se sont heurtées à de nombreux conflits générés entre le 
Ministère, la wilaya et la commune (Hamidi A., 2003). Devant le retard dans la réalisation des 
équipements comme l’a signalé le même auteur (collège en 1979, lycée en 1989, hôpital en 
1987), conjugué à l’insalubrité de l’ancien ksar, beaucoup de familles quittent Abdala pour 
s’installer dans les villages agricoles socialistes (villages de la révolution agraire) construits 
dans le cadre du périmètre irrigué de la plaine de Guir. Le volume de sa population a ainsi 
chuté pour passer de 9600 à 8 200 habitants avec un taux d’accroissement annuel de (-1.5%) 
entre 1977 et 1987. Le programme a été presque achevé dans les années 1990, avec la 
réalisation d’une zone d’équipement sur le bord de la route RN6 et une zone d’habitat semi-
collectif à l’intérieur. Issus d’un milieu nomade, les habitants s’adaptent mal avec ces 
nouveaux logements et conservent certaines pratiques rurales. L’élevage est pratiqué en plein 
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milieu urbain et les toitures des logements collectifs sont aménagées en zriba (espace des 
animaux dans l’habitation traditionnelle) pour accueillir les animaux (voir photo 1). 
 

 
Photo n°01. La nouvelle Abbadla : pratiques d’élevage et d’engraissage sur les toits de 

bâtiments 
 

IV-2 Multiplication des formules de logements affectés dans les mêmes espaces à partir 
des années 1990 
 

De nouveaux programmes d’habitat ont renforcé la production du logement à partir des 
années 1990, visant différentes catégories sociales. Affectés par le biais des POS, ces 
quartiers planifiés se caractérisent par une mixité sociale due à l’injection de différents 
programmes d’habitat dans le même espace : logements sociaux, logements socio-
participatifs, logements évolutifs... Par ailleurs, la promotion immobilière est restée limitée 
pour ne pas dire inexistante, à l’exception de quelques opérations à Adrar et Bechar par le 
biais de la Caisse Nationale de l’Epargne et de la Prévoyance (CNEP). Dans les deux 
dernières décennies, le logement rural occupe une place importante et s’intègre dans le cadre 
de la politique de développement rural ; il a pour objectif la promotion des espaces ruraux et 
la fixation des populations locales. Mais un nombre important de ces opérations ont été réalisé 
dans l’espace urbain. 

 Des nouveaux quartiers sont nés par juxtaposition de ces différents programmes, 
notamment dans les villes de Timimoun, d’Adrar (nouvelles villes de Cheikh Mohammed 
Belkebir et Tililane)9 et de Bechar (Zone Bleue)10. Ces logements ont été attribués aussi bien 
pour répondre aux malaises du logement de la population locale qui vit dans des conditions 
précaires d’habitat que pour loger en partie des nouveaux habitants installés dans la ville.  

 
C’est ainsi, que la nouvelle composante humaine des nouveaux quartiers diffère selon le 

type des opérations de logement menées par le pouvoir dans ces espaces. En effet, si on prend 
l’exemple des la Zone Bleue à Bechar, située dans la ZHUN qui se caractérise par une 

                                                             
9 Ville nouvelle est une appellation utilisée par les politiques en Algérie pour désigner les nouvelles zones urbanisées dans les 
périphéries urbaines. Il ne s’agit guère de la création de nouvelles villes proprement dite. 
10 Il s’agit de la Zone d’Habitat Urbaine Nouvelle (ZHUN) dont la réalisation a pris beaucoup de retard depuis son lancement 
et n’a jamais été complètement achevée. L’arrivée de nouveaux instruments d’urbanisme à partir de 1990, va permettre 
d’affecter de nouveaux programmes d’habitat dans cette zone par le biais du POS. Ainsi,   l’appellation   ’’ Zone Bleue’’ est 
tirée depuis le POS de cette zone où la couleur bleue a été utilisée sur le plan pour tracer ses limites.  
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dominance des logements sociaux et évolutifs, on constate que les origines géographiques des 
chefs de ménage sont reliées surtout à la ville de Bechar car ils représentent (57,3%) de 
l’ensemble de la population (Abdelkader A.- Tlidji N., 2004). L’autre partie des habitants 
provient des autres communes de la wilaya de Bechar avec une dominance de Beni-Ounif, et 
des wilayas du Nord-ouest en particulier Oran et Naâma. Les mobilités intra-urbaines sont en 
rapport avec les conditions précaires d’habitat dans les anciens quartiers de ces habitants, 
notamment Zrikat et Debdaba. 

Dans les nouvelles extensions de la ville d’Adrar où se concentrent les opérations du 
LSP ; seuls 14,2% des habitants sont originaires de la ville. Ainsi, les quartiers de Tililane et 
de Cheikh-Mohamed-Ben-Lekbir sont constitués d’une population provenant majoritairement 
de trois zones géographiques à savoir, les communes de la wilaya d’Adrar (Aoulef et 
Timimoun), les wilayas sahariennes (Bechar) et les wilayas du Nord-ouest (Oran). Ces 
mobilités sont en rapport avec l’emploi (embauche, mutation et promotion) représentant 60%, 
et seulement 15% sont en rapport avec les conditions de vie et d’habitat. En effet les ksouriens 
s’orientent davantage vers la ville mais sans quitter leur lieu d’origine, ils investissent dans 
des résidences secondaires dans la ville d’Adrar, pour assurer des besoins résidentiels futurs 
de leur famille (travail, étude…). C’est ainsi qu’un nombre important des logements reste 
vacant dans les nouveaux quartiers planifiés à Tililane et Cheikh-Mohammed-Ben-Lekbir 
dans la ville d’Adrar.   

Dans les autres villes de rang intermédiaire comme Timimoun, la population des 
nouvelles extensions formées par diverses opérations d’habitat, est majoritairement extérieure 
à la ville (Bouhafse S.-Ghenim, M. 2004). En effet, seulement 23% des chefs de ménage des 
nouvelles extensions, sont originaires de l’agglomération (ville et ksour), contre 35% pour les 
communes de la wilaya d’Adrar en particulier de la commune de Charouine et de Tinerkouk, 
17,3% pour les wilayas sahariennes (Bechar et Ghardaïa) et 10% pour les wilayas du Nord-
ouest. Ces mobilités sont liées aussi bien aux conditions de vie et d’habitat (38%) qu’au 
travail (33%). Le premier motif concerne les ménages originaires des communes limitrophes 
où la disponibilité et la qualité des services publics sont limitées ; quant au deuxième motif, il 
concerne les chefs de ménage extérieurs de la wilaya en particulier ceux venus du Nord.  

 
Tableau n°1. Origine géographique des chefs de ménage des nouveaux espaces urbanisés 
selon leurs lieux de naissance : cas d’Adrar et de Bechar  
 

 
Zone Bleue 
(Bechar) Taux 

Tililane et Cheikh-Med-Ben-
Lekbir  (Adrar)  % 

Ville même 176 57,3 12 14,2 
Communes de la wilaya 88 28,6 25 29,5 
Wilayas sahariennes 

 
0,6 21 24,7 

Wilayas du Nord-ouest 36 11,7 20 23,5 
Wilayas du Nord-centre 9 2,9 2 2,3 
Wilayas du Nord-est 5 1,6 2 2,3 
Ensemble 307 100 85 100 

• Source : Foundou A., 2005, Abdelkader A.- Tlidji N., 2004 
•  
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Tableau n°2. Catégories socioprofessionnelles des chefs de ménage des nouveaux espaces 
urbanisés : Bechar et Adrar 

Catégorie Socio-Professionnelle 
Zone Bleue 

(Bechar) Taux 

Tililane et  
Cheikh-Med 
-Ben-Lekbir 
(Adrar) 

Taux 

Commerçants et artisans 27 9,6 07 8,7 
Cadres supérieurs  38 13,4 10 12,5 
Cadres moyens  114 40,1 50 62,5 
Ouvriers qualifiés 12 4,2 8 10 
Employés et ouvriers non qualifiés 93 32,7 5 6,3 
Total 1 284 100 80 100 
Sans emplois 23 7,4 5 5,8 
Total 2 307 100 85 100 

• Source : Foundou A., 2005, Abdelkader A.- Tlidji N., 2004 
 

Dans les petits centres comme Reggane, les nouvelles extensions sont habitées par une 
population aussi bien locale qu’extérieure ; 46,1% des chefs de ménage sont originaires des 
ksour de la commune, contre 34,6% pour les communes limitrophes en particulier de Bordj-
Badji-Mokhtar (18%), d’Aoulef et de Sali (Ibrahim A., 2010). L’emploi dans ce centre 
constitue le principal motif de ces mobilités (56%).  Dans cette localité, les chefs de ménage 
originaires des wilayas du Nord et de l’Ouest représentent 14%. A Kenadsa dans les nouveaux 
quartiers, (lotissements et habitat social), la population est majoritairement originaire de la 
ville-mère (Bechar) ; 60% y sont nés (Berbaoui A., 2000). Ceci s’explique par la faiblesse de 
l’attractivité de cette ville et sa dépendance totale vis-à-vis de Bechar : 60% des chefs de 
ménage y travaillent. Kenadsa peut être qualifiée de ’’ville-dortoir’’. 

Les catégories socioprofessionnelles des chefs de ménage des nouvelles extensions 
varient d’une ville à l’autre. A Adrar, elles sont composées principalement des agents de la 
fonction publique. Dans la Zone Bleue, à Bechar, les employés et les ouvriers non qualifiés 
émergent, reflétant une forte articulation entre les catégories socioprofessionnelles et la nature 
des opérations d’habitat dans ces espaces. En effet, les opérations LSP dans les quartiers de 
Tililane et de Cheikh-Mohamed-Ben-Lekbir, sont destinées à une catégorie ayant des sources 
financières moyennes, comme les agents de la fonction publique. Ces opérations permettent à 
ces nouveaux habitants d’accéder à la propriété de ces logements avec l’aide financière de 
l’Etat via la Caisse National de Logement (CNL). Cependant, l’existence d’un nombre 
important de logements sociaux dans les la Zone Bleue à Bechar dont une partie a été réservée 
aux opérations de relogement, a contribué à l’installation d’une population limitée 
financièrement (employés et ouvriers non qualifiés).  

 
.  
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Photo n°2. Nouvelles extensions de la ville d’Adrar (logements LSP à Tililane) 

Paradoxalement, une part importante des logements réalisés dans les communes urbaines 
entre 1990 et 2000 est constituée des logements ruraux (54%). 

 Affectés pour la promotion de l’habitat dans les zones des ksour et des palmeraies, ces 
programmes sont indirectement réinjectés au niveau local dans les zones urbaines afin de 
renforcer le volume des logements. Autrement dit, les autorités locales utilisent cette forme 
d’habitat planifié pour obtenir des financements auprès des pouvoirs centraux dans le cadre 
d’un programme national de l’habitat rural. Ensuite, ces financements sont affectés 
spatialement dans les zones de contacts entres les espaces urbains et les espaces ruraux, 
généralement près des ksour urbanisés dans les zones limitrophes des agglomérations. S’il est 
normal que la part des logements ruraux soit importante dans les communes semi-rurales ou 
rurales de la wilaya d’Adrar (Tinerkouk, Aougrout et Zaouiet-Kounta), elle est surprenante  
dans les communes urbaines où les pratiques de contournement des programmes d’habitat 
rural au profit des zones urbaines se sont succédées durant plusieurs années (44% pour Adrar  
et Reggan  plus 60% pour Timimoun et Aoulef).  

 L’aide financière apportée aux populations dans ce cadre a contribué largement à la 
forte demande de ce dispositif. A Kenadsa, des tensions ont été enregistrées entre des citoyens 
et l’administration qui est accusée de manque de transparence suite à l’affectation d’un quota 
de logements jugé insuffisant (El Khabar de 18/03/2012). 
 
V- Intérêt particulier accordé aux logements des fonctionnaires : mécanisme sélectif 

Dans la période des années 1970 et 1980, les nouveaux logements réalisés par l’OPGI, 
le maitre d’œuvre, n’ont pas un statut clairement prédéfini puisque des quotas sont attribués 
aux différents secteurs économiques (enseignement, santé, administrations,...). Ces quotas se 
négocient localement et résultent des rapports de force entre différents groupes sociaux et 
acteurs politiques. Ainsi, dans la même cité se côtoient différentes catégories 
socioprofessionnelles. Durant cette période, les logements de fonction ont eu une part non 
négligeable dans la ville de Timimoun par exemple, avec la construction des petites cités de 
40 logements en 1983 affectés pour les secteurs de la santé, 30 logements pour 
l’enseignement et 50 pour les domaines de l’Etat en 1993. 
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Les logements de fonction constituent une forme importante dans la production du 
logement dans les agglomérations aussi bien urbaines que semi-rurales dans le Sud-ouest, 
soutenant la politique d’aménagement du territoire des zones sahariennes. L’ampleur de ces 
programmes varie d’un centre à l‘autre et dépend de la concentration des services publics et 
du poids de chaque agglomération. Il est à signaler que ces logements sont construits sur un 
seul niveau donnant un aspect horizontal à ces nouvelles extensions qui se greffent dans la 
partie sud-est de la ville. 

Situés sur les grands axes et bien desservies par les transports, les cités des 
fonctionnaires sont souvent bien aménagées, entourées de murs de clôture et parfois 
gardiennées comme la nouvelle cité des cadres des Directions exécutives, réalisée dans la 
partie nord à Bechar (photo 3). Plusieurs logements ont été concédés dans le cadre de la Loi 
de cession des biens de l’Etat de 1981 au profit de leurs occupants. Parmi les objectifs d’une 
telle action, il s’agit d’encourager ces cadres souvent non originaires de la région à s’ancrer 
dans la ville. Mais souvent ces logements sont revendus dans une stratégie de retour vers le 
Nord. 

 
Photo n° 3. Cité des fonctionnaires administratifs (Directions exécutives) à Bechar 

 
La deuxième forme la plus répandue pour le logement des cadres passe par les 

coopératives immobilières. Instaurées en 197611, ces coopératives ont connu un certain succès 
auprès des cadres supérieurs et moyens du secteur public. « Mieux informés, car proches de la 
source d’information, les gestionnaires du secteur public et ceux qui gravitent autour du 
pouvoir ont su mettre à profit le discours politique qui invoquait « les nouveaux besoins de la 
population » pour se ‘’’placer’’ et ajouter sur les listes établies quelques membres de la 
famille élargie et …quelques connaissances. » (Benjelid A., 1997, 5-26). C’est ainsi que ces 
opérations se concentrent uniquement dans les villes les plus importantes à savoir Bechar, 
Adrar et Timimoun car leur création nécessite un montage bien particulier. Elles permettent à 
leurs bénéficiaires, d’acquérir des lots de terrain à des prix peu élevés. 

Dans la wilaya d’Adrar, les coopératives immobilières ont constitué un moyen pour 
accéder à la propriété foncière. La démarche collective de construction des habitations n’a 

                                                             
11 Ordonnance 76-92 du 23 Octobre 1976 relative à l’organisation de la coopérative immobilière 
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jamais été respectée et les coopératives ont pris l’aspect de lotissement comme cela avait été 
soulevé par Bendjelid A. (1997) en étudiant le cas de la métropole oranaise où « pour 
beaucoup, l’accès du marché foncier par le biais de la coopérative immobilière était une 
première étape vers l’appropriation privée du sol urbain bien plus intéressante que les 
avantages qui accompagnent cette opération. En ce sens, ce n’est pas tant la construction 
individuelle qui importait , mais l’acte juridique qui permettait de s’approprier à moyen 
terme une partie de l’assiette foncière, même si à l’échelon central, on voulait des maisons 
individuelles construites par des classes moyennes et non pour des classes moyennes du 
secteur public et même d’un secteur privé ( acteurs de la vie économique et culturelle…) de 
plus en plus (toléré», (Bendjelid A., 1997, p. 26).  

A Adrar et à Timimoun les coopératives prennent une dimension considérable avec 29 
coopératives immobilières constituant 1723 parcelles pour la première et 24 coopératives 
immobilières formant 1611 parcelles pour la deuxième, soit une moyenne de 60 parcelles par 
coopérative.  

Ceci révèle la place qu’occupent localement certains groupes sociaux qui exercent des 
pressions pour s’octroyer le foncier dans ces deux villes et notamment les cadres du service 
public : coopératives de la santé, des services agricoles, de la justice, des affaires religieuses, 
de la sûreté nationale…, en plus de quelques coopératives du secteur économique représentées 
par quelques entreprises comme SONELGAZ et quelques banques publiques comme la 
BADR.  

Majoritairement originaires des villes du Nord algérien et logés dans les logements de 
fonction, les bénéficiaires de ces coopératives ne s’engagent que rarement dans les opérations 
de construction, et préfèrent « stocker ce bien immobilier » pour les revendre quand ils se 
feront réaffecter dans les villes du nord12. Ceci explique bien l’état inachevé de ces 
lotissements formant des terrains immenses non construits dans les nouvelles périphéries, 
mise à part quelques habitations érigées çà et là. A Adrar, ces opérations ont bien marqué la 
nouvelle zone d’extension nord-ouest de Cheikh-Mohamed-Ben-Lekbir, donnant naissance à 
un quartier constitué par plusieurs petits ensembles d’habitat éclatés (voir et figure n°2 photo 
n° 4). A Timimoun, la zone sud-est de la ville a les mêmes caractéristiques que celle d’Adrar. 
Ceci pose des problèmes de gestion pour les autorités locales qui n’arrivent pas à programmer 
des actions dans ces espaces, ralentissant les travaux d’aménagement des cités voisines 
formées par la réalisation des logements sous d’autres formes (LSP, social, évolutif), au 
moment où les travaux de construction dans les coopératives n’ont pas commencé dans la 
plupart des cas.  
 
 

                                                             
12 La rotation de cadres est importante dans ces villes, puisque un nombre important ne passent que quelques années au sud 
dans une logique de gestion des carrières. 
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Figure n°2.  Nouvelles extensions d’Adrar : ruptures dans le tissu urbain causées par le retard des 

réalisations des coopératives immobilières et des lotissements (partie nord-ouest) 
 

 
Photo n°4. Coopérative immobilière à Adrar (Cheik-Mohamed-Ben-Lekbir) : retard flagrant dans la 

construction (excepté une salle de prière destinée pour la cité des logements sociaux et LSP) 

VI. Reconquête du ksar et des jardins : naissance d’une forme d’habitat prestigieux   
Cette dynamique urbaine a eu des effets négatifs sur les anciens noyaux de ces villes à 

savoir les ksour qui se vident peu à peu de leurs habitants et tombent en ruine. Cette tendance 
s’est accélérée après l’indépendance où la population autochtone fuit peu à peu les anciennes 
habitations vers de nouvelles constructions dans les nouveaux espaces urbanisés. Ceci 
concerne la majorité des anciens ksour dans la Saoura qui sont abandonnés comme à Taghit, 
Igli, Beni-Abbès  

Cependant, une tendance d’un retour aux ksour13 et à leurs jardins est entrain de se 
former dans quelques oasis à tradition touristique dans le Sud-ouest algérien. L’afflux de 
nouveaux propriétaires avait été observé dans les jardins de l’oasis de Timimoun, qui a 
tendance à changer de vocation suite à la récession de l’activité agricole et à l’urbanisation. 
Achetés à des prix dérisoires (400 000 DA pour une parcelle d’un hectare en 2008), quelques 
Algérois ont pris l’initiative de construire une habitation avec jardin dans cette partie de 

                                                             
13 Observé au Maroc, les étrangers de nationalités française, allemande, hollandaise, américaine et espagnole viennent 
s’installer dans les médinas et les vieux ksour, comme à Marrakech, retapant les maisons et aménageant des Riadh. Signe de 
richesse, l’appropriation d’un bien immobilier dans ces espaces concerne aussi bien les retraités des pays développés que des 
artistes, des cadres… Bien plus, ce phénomène a suscité l’intérêt de la classe aisée marocaine des autres villes, affluant dans 
ces espaces afin d’acquérir une résidence secondaire. Si une partie des habitations garde la même fonction, d’autres sont 
transformées pour des activités touristiques (hébergement de touristes, restauration, cafés…). Ainsi, ces espaces se 
mondialisent, acquièrent de nouvelles activités, valorisant ce patrimoine et provoquant de nouveaux intérêts, (KURZAC-
SOUALI A.C., 2009).  
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l’oasis14. Ces habitations sont utilisées comme des résidences secondaires dans la plupart des 
cas, mais quelques unes ont un usage touristique (accueil d’hôtes, restauration, piscine et 
jardin)15. Le même phénomène est observé dans les palmeraies des oasis d’Adrar ville (Oucen 
Adgha, Ouled Ali), où les autochtones16, anciens résidents des ksour, réalisent des nouvelles 
habitations dans les jardins17. 

A Taghit, une oasis touristique dans la wilaya de Bechar, le ksar avait été au centre de 
quelques opérations de restauration lancées dans la cadre du projet de la Route des Ksour18en 
2005. Cette opération est financée en grande partie par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement PNUD, impliquant le Ministère de la Culture, les autorités locales, les 
associations et les habitants appelés directement à s’engager dans cette action. Certes cette 
opération a permis de restaurer le ksar devenu musée à ciel ouvert, abandonné par ses 
habitants. Exposé aux intempéries, les constructions, bien que ’’retapées’’, se détériorent 
rapidement et l’activité touristique est très conjoncturelle, se limitant à un afflux de touristes 
nationaux pendant les fêtes de fin d’année et du mawlid (naissance du prophète). Dans cette 
perspective, comme à Timmimoun, quelques « nationaux nordistes » (expression qui désigne 
les Algériens originaires du nord de l’Algérie) ont pris l’initiative d’acheter des habitations 
dans le ksar, de les restaurer et de les réaménager pour accueillir des touristes19. Une 
association qui s’intéresse à la formation des jeunes et des femmes pour les métiers artisanaux 
(poterie, tissage…) s’est également installée dans le ksar avec comme objectif de le 
revaloriser sur le plan fonctionnel. 
  
 

                                                             
14 Nous en avons recensé au moins cinq durant notre visite de terrain effectuée en 2008, confirmée par les témoignages d’un 
habitant autochtone. 
15 En sachant bien que ces terrains sont non urbanisables ou ’’protégés’’, comment ces constructions ont vu le jour dans ces 
espaces et quelle a été l’attitude des autorités locales ?  La rumeur évoque l’intervention officieuse d’un haut responsable 
depuis Alger pour demander à l’administration locale de tolérer ces pratiques concernant quelques constructions. 
16 Il s’agit des propriétaires fonciers à savoir les chorfas et les merabtine qui ont construits leurs nouvelles habitations sur 
leurs parcelles agricoles. Il faut rappeler que le déclin agricole de ces vielles palmeraies et les mutations sociales qui ont 
affecté la société oasienne, notamment avec la tertiarisation de l’économie et l’urbanisation ont favorisé ces pratiques. 
17 Ces pratiques sont bien présentes dans les oasis les plus urbanisées au Bas Sahara et au M’zab. 
18 Cette opération cible les ksour de Taghit, Mogheul et Beni-Abbès dans la wilaya de Bechar ; les ksour de Timimoun, 
d’Akhled, de Charouine, Guentour, et Tinerkouk dans la wilaya d’Adrar ; les ksour de Ghardaïa, El Atteuf, la maison d’El-
Atteuf dans la wilaya de Ghardaïa et le ksar du Témacine à Ouargla. Les ministères de la Construction, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’environnement, de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Développement rural sont invités à coopérer dans ce 
projet. 
19Nous en avons recensé deux en 2008. 
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Photo n° 5. Maison restaurée dans le ksar de Taghit (nouveau propriétaire algérois) 

 

 
Photo n° 6. Nouvelle résidence construite dans les jardins de l’oasis de Timimoun 

(propriétaire d’Alger) 
 
Conclusion 

L’intégration des nouveaux habitants dans les villes sahariennes du Sud-ouest algérien 
s’est faite par un processus de mobilité qui a produit quatre formes distinctives d’espace. 

La première forme des nouveaux espaces urbanisés a été érigée par la colonisation où 
des nouveaux villages ont fait face aux ksour. Structurés d’une manière technico-militaire, ces 
espaces sont ouverts vers l’extérieur et constituent l’espace des étrangers. Des zones ont été 
réservées à la population algériennes (indigènes) intégrés dans le processus économique et 
politique colonial (méharistes et ouvriers) puisque peu d’européens s’y sont installés mis à 
part à Bechar et Kenadsa où la discontinuité entre les deux espaces était bien marquée.  

La deuxième forme a été constituée par des quartiers autoproduits qui se sont formés 
suite à la sédentarisation des nomades qui transhumaient dans la région. Ce phénomène qui a 
commencé avec la colonisation s’est propagé dans les deux décennies qui ont suivi 
l’indépendance. Il faut rappeler que le changement des modes économiques a anticipé cette 
mutation. C’est ainsi que de quartiers formés selon des logiques d’appartenance tribale ont été 
produits dans quelques villes. Dans la même logique, se rajoutent de nouveaux quartiers 
constitués par des flux migratoires subsahariens, jouant le rôle de supports de la migration 
transnationale.  
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Quant à la troisième forme des nouveaux espaces urbains, elle est le produit d’une forte 
intervention de l’Etat Algérien dans la production du logement. Ceci se distingue par la 
multiplication des programmes affectés selon les catégories sociales. Ces logements ont été 
destinés aussi bien pour reloger la population locale que pour les nouveaux habitants. En 
effet, les habitants des anciens noyaux en détresse à savoir les ksouriens ont fait l’objet de 
plusieurs opérations de relogement dans les nouveaux espaces urbanisés suite à la 
détérioration de ce type d’habitat par les intempéries. D’un autre coté, ces espaces sont 
convoités par la population originaire des oasis environnantes, dans une stratégie d’accéder à 
la ville. Leurs intégration à la ville se fait par le logement en s’inscrivant dans les nouveaux 
programmes d’aide au logement (Logements socio-participatifs, lotissements et l’habitat rural, 
logements évolutifs). Ces espaces sont aussi le résultat d’une forte mobilité professionnelle 
conjuguée aux politiques menées par l’Etat en matière d’aménagement de l’espace national et 
d’intégration des espaces sahariens. Des cadres et des commerçants nordistes sont venus 
s’installer au sud pour accompagner cette dynamique urbaine. Le logement des fonctionnaires 
occupe une part importante dans ces nouveaux espaces urbanisés dans l’habitat collectif d’un 
côté où des cités entières leur ont été réservées et dans l’habitat individuel d’un autre côté, par 
le biais des coopératives immobilières dont une grande partie n’est pas achevée, révélant une 
stratégie résidentielle temporaire. 

Enfin, la dernière forme est celle du mitage des palmeraies des oasis les plus urbanisées 
et la reconquête des ksour par une population originaire des métropoles du nord du pays à 
travers l’acquisition d’une résidence secondaire. Bien que ce phénomène reste limité en 
nombre et à une échelle nationale par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins 
notamment au Maroc, il est à signaler que le nombre des actions n’a cessé d’évoluer d’une 
année à l’autre.  
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La patrimonialisation d’un site suffit-elle àsauvegarder un lieu historique ? 
Le cas du ksar d’Ouargla 

 حالة قصر ورقلة .هل يعد كاف لحماية موقع تاريخي ما, التراث الثقافي قوائم تصنيف موقع ما في

ManelBouchemal, 
Architecte, Université de Constantine 3 
Salah Chaouche (Pr),  
Architecte, Université de Constantine 3 

 
Résumé 

Il est de plus en plus admis qu’à travers le patrimoine bâti, les notions de bien commun, d’environnement, 
de durabilité trouvent toute leur pertinence. En Algérie, la reconnaissance du patrimoine ksourien a débuté en 
1968. Mais les différentes mesures prises depuis suffisent-elles à prendre en charge le patrimoine ?  A cet effet, 
le cas du ksar d’Ouargla est illustratif à plus d’un égard. Car malgré les efforts fournis par l’Etat, les habitants et 
le mouvement associatif, la sauvegarde du patrimoine ksourien n’a touché que partiellement le cadre physique.  
L’article montre que réussir des mesures de sauvegarde doit obligatoirement passer par la reconquête de la vie 
socioculturelle et la prise en conscience des pratiques sociales des habitants.  Le patrimoine doit être davantage 
valorisé sous l’angle d’un développement local durable, en adéquation avec les questions essentielles celles 
notamment du renouveau des filières locales (culture constructives artisanat, matériaux), de l’éradication de la 
pauvreté, de l’environnement, de l’écologie.  

Mots clés: Patrimoine, patrimonialisation, patrimoine matériel / immatériel, sauvegarde, mise en valeur, 
réhabilitation, ksar. 

 جدا،حیث أمورمھمة وھي ,واالستدامة والبیئة ، العام الخیر ،كمفاھیم المبني التراث خالل من متزاید نحو على متداولة أصبحت مفاھیم  عدة :ملخص

 ذلك وأعقب .1968 عام القصوریفي بالتراث االعتراف الجزائر،بدأ في .األجیال بین  الثقافیة الممتلكات وانتقال العام الصالح فكرة على المنھج یستند

 وتطبیقھا تكییفھا یمكن التي بالحمایة خاص لنظام تابعة كانت ،والتي الوطني الثقافي التراث بحمایة المتعلق 04-98 القانون ذكرھا التي التدابیرالمحددة

 .مقلق قعالوا أرض فاالمرعلى .القصور لھاتھ الحیاة و النبض اعادة ذاتھا،ضمان حد الیمكن،في القانونیة التدابیرللحمایة ھذه لألسف، لكن .القصور على

 ألي التصنیف عملیة حتى .المطاف نھایة تتحللوتنھارفي االعتبار،بحیث اعادة و التھیئة عملیات كل من علىالرغم التخلیعنالقصوروھجرھامنقبلسكانھا تم لقد

 للحیاة أالیمكن نتساءل، ھنا و .فیھ والعیش الیھ العودة على سكانھ تشجبع ،او فیھ الحیاة أوبعث لحفظھ الیكفي أوالدولي الوطني التراث قائمة على موقع

 تطویرالتراث عملیة كانت إذا االندثار؟ من لحمایتھ وبالتالي ، أسواقھ و شوارعھ ,القصر بنایات في الحیاة نبض لبث تشكلضمانا ان والثقافیة االجتماعیة

 عن ینفصل أن ینبغي ال ،والذي...)والحرف، الفنونو واالجتماعي،،الحرف واالقتصادي الثقافي( غیرالمادي فالتراث القدیم، ھوتقلید المادي

 .خجولة سابقتھا،مازالت

  .قصر ، إعادةالتأھیل ,التطویر , غیرالمادي التراث / المادي والتراث التراث، : الكلماتالمفتاحیة
 

Les villes sahariennes, à l’origine ville-oasis,sont dotées d'un patrimoine culturel et 
architectural très riche. Leur formation a été le résultat de l’imbrication des caractéristiques culturelles, 
sociales, économiques et religieuses. Connue sous le nom de « ksar », la ville-oasis est un espace 
culturel qui se distingue par l'harmonie d'un habitat de couleur de terre et sorti de terre, tranchant ainsi 
sur le vert des cultures, « juchés tout en haut de la muraille calcaire du canon, de même couleur et de 
même aspect que le roc, uniquement reconnaissable aux quelques trous qui servent d’ouvertures »1 

La création de ces centres de vie dans le Bas-Sahara dont l’épaisseur historique est indéniable, 
est en relation étroite avec les échanges commerciaux transsahariens afin de contrôler,à l’époque, les 
grands itinéraires caravaniers. Les ksour se caractérisent par un habitat traditionnel très original qui 
s’exprime dans l’emploi des matériaux, l’adoption des formes, l’utilisation rationnelle des espaces, la 

                                                             
1Henri BUSSON, in Persée, les vallées de l’Aurès, in annales de géographie, 1900, t.9, n°43, pp43-55. 
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fonction, le rôle et l’utilité de chaque construction. C’est un habitat vernaculaire qui a pour point de 
départ les besoins et l’application des savoir-faire de l’humain, et pour finalité la satisfaction de ses 
besoins. Le bâti est considéré comme un vecteur d’une culture constructive.Des ksour 
nombreuxparsèment le Bas-Sahara formant un long chapelet qui s’égrène harmonieusement le long 
des oueds, à la lisière de l’Erg et dans les contreforts des hamadas, au gré des points d’eau. 

Bien qu’autrefois ils fussent les joyaux du Saharaqui ont traversé des siècles d’existence dans 
un milieu d’échanges commerciaux intenses, aujourd'hui, ces entités urbaines ont perdu leur 
importance et leur rôle. L’urbanisation des oasis a fait subir des modifications profondes aux ksour.La 
plupart d’entre eux sont dans un état de dégradation avancé lorsqu’ils ne sont pas complètement 
désertés par leur population eten ruine.  

A l’évidence, ces établissements humains sont voués à disparaître dans un avenir très proche, 
laissés à l’abandon, ils s’écroulent lentement. Cette disparition est certaine si aucune mesure de 
réhabilitationet de revitalisationn’est entreprise. Celle-ci passe nécessairement et non seulement par la 
reconnaissance de ce patrimoine matériel comme patrimoine national et international, mais aussi par la 
recherche de moyens de production et d’échanges pouvant offrir à la population locale les ressources 
nécessaires à son développement, sans pour autant porter préjudice à l’équilibre fragile et aux 
particularités socioculturelles locales. 

Une nouvelle politique de sauvegarde du patrimoine ksourien, doit être basée essentiellement 
sur une «revitalisation durable qui donne l’importance en premier lieu aux habitants»2, il faut 
envisager une redynamisation des anciens villages qui ont graduellement été vidé de leurs habitants. 
Leurs architectures de terre ont traversé les siècles grâce à un entretien continu auquel chaque habitant 
a contribué, et, seule une réoccupation des lieux peut garantir la pérennité des constructions, même si 
les usages peuvent évoluer. « …Il serait vain aujourd’hui d’essayer de conserver un site inutilisé… »3, 
et cela ne peut pas se faire sans prendre en considération la transformation des modes de vie. 

La revitalisation du patrimoine est non seulement vueà travers la reconquête de la vie 
socioculturelle et économique du ksar et la conservation de ses éléments architectoniques, mais aussi 
par son insertion dans une perspective de développement et de valorisation touristique. 

C’est dans cette thématique que s’inscrit notre recherche sur le ksar d’Ouargla.La consistance 
de ce patrimoine architectural et l’intérêt historique et culturel qu’il représente, ont fait de ce ksar une 
mémoire collective de toute une société4 . Selon les historiens et les géographes, le ksar d’Ouargla est 
un ancien centre de peuplement dans la région, avant même l’antiquité romaine. Cependant, ce capital 
patrimonial est menacé de disparition à cause de l’état de dégradation qu’il connait. Son classement 
comme patrimoine historique national, et sa dotation d’un Plan Permanant de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur,ne lui ont pas permis d’arrêter le processus de dégradation.  

Afin de répondre à cette problématique, plusieurs questions s’imposent : Classer un site 
comme patrimoine national ou patrimoine international, suffit-il à le sauvegarder et à réveiller ses 
lieux ? La préservation d’un patrimoine ne se fait-elle pas par la prise en charge du cadre bâti à 
l’échelle urbaine et architecturale à la fois pour améliorer les conditions de vie des habitants tout en 
intégrant l’habitant dans toutes les opérations d’intervention entant qu’usager de l’espace ?A cet effet, 
                                                             
2MohamedAchaari, 2007-2012 : Plan de gestion du ksar Ait Ben Haddou. Document du Ministère de la culture. Royaume du 
Maroc. 
3 Idem 
4La revue LYBICAT tome XX (1972), tome (XXII, XXIV. 1984 -1986) et qui sont rapporté par M DENYS PILLET dans 
son document ″ histoire d’Ouargla - essai de chronologie -1997. 
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si le ksar de Ouargla représente un symbole pour la ville, il éclaire son histoire, au sein duquel vivait 
tout un monde au rythme de coutumes dont les origines remontent à un lointain passé, ne serait-il pas 
vain de faire taire cette richesse patrimoniale que ce soit à l’échelle de « l’urbanisation » donc du cadre 
bâti ou à l’échelle de « l’urbanité », c’est à dire la vie socio-économique et culturelle?En fait, peut-on 
revivifier un lieu en écartant sa population ? 

 
I- La patrimonialisation d’un site ; un processus à maitriser 

La patrimonialisation est un processus par lequel un objet est reconnu comme faisant partie de 
l’héritage d’une société. Faire reconnaître un patrimoine consiste en effet à réinjecter du sens dans un 
édifice qui a généralement perdu ses fonctions d’origine, et dont la désaffectation remet en cause la 
pérennité. Ce processus se compose de six étapes successives, et liées les unes aux autres ; « elles vont 
de la prise de conscience patrimoniale à la valorisation du patrimoine, en passant par les phases 
essentielles de sa sélection et de sa justification, de sa conservation et de son exposition (François, 
Hirczak et Senil, 2006)5. La patrimonialisation ne représente pas uniquement un enjeu de mémoire, de 
réappropriation par des groupes qui s’en considèrent comme héritiers, mais aussi un enjeu économique 
à travers le réinvestissement économique des lieux ; « Dans certains cas, la patrimonialisation va au-
delà de la seule préservation des sites matériels. Il peut être un vecteur majeur à l’activité touristique » 
(Sol, 1994, Fainstein, Glastone, 2005)6. 
 
I-1- Un concept et des modèles 

Le concept « patrimonialisation » a comme corolaire le « classement », ce dernier est associé à 
la préservation ; patrimonialité un site c’est le classer. Généralement deux niveaux de classement sont 
identifiés ; le niveau national à travers une volonté de protection et reconnaissance des autorités 
nationales et le niveau international à travers les inscriptions sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Entant que processus, la patrimonialisation qui vise la revalorisation urbaine des centres 
historiques, conjugue à la fois la réhabilitation architecturale et urbaine et la revitalisation des activités 
urbaines qui y ont lieu. Si la réhabilitation consiste à redonner à tout le patrimoine urbanistique et 
architectural sa pleine capacité d’assumer un rôle utile à la société, «la revitalisation urbaine englobe 
des opérations destinées au redémarrage de la vie économique et sociale d’une partie de la ville en 
déclin… »7, C’est-à-dire régénérer, amener une nouvelle vitalité, rendre la vie, à un bâtiment, un 
quartier, une ville.  

Mais il est difficile de savoir dans quelle mesure le fait d’être classé patrimoine national ou 
mondial est déterminant dans la préservation patrimoniale des centres historiques. Car patrimonialiser 
un site est un processus dont le classement n’est que la première étape avant de procéder à la 
sauvegarde et à la préservation de ces monuments historiques.On peut citer dans ce cas, le ksar « Ait 
Ben Haddou »8au Maroc qui, malgré son inscription à la liste du patrimoine mondial, et les différentes 
mesures envisagées de sauvegarde et de mise en valeur, le ksar n’a pas cessé de se dégrader, et par la 
suite être menacé de destruction, ce qui a poussé le Comité du Patrimoine Mondial, d’envisager le 
retrait du ksar de la liste du patrimoine mondial si le processus de dégradation ne s’arrête pas. A cet 
effet, des mesures d’urgences furent discutées et approuvées par les instances locales responsables de 
la sauvegarde du site, comportant des mesures susceptibles de remédier aux manifestations de 
                                                             
5 In Colloque "Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : connaitre pour valoriser" : Guy Di Méo. Processus de 
patrimonialisation et construction des territoires. Sep 2007, France.  
6Folio Fabrice, 2014, « Patrimonialisation et (re)valorisation touristiques dans la métropole d’eThekwini (KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud) : à la croisée des enjeux politiques et économiques », Cybergeo : European Journal of Geography 
7Charte de Lisbonne, Octobre 1995. 
8 Med Achaari, 2007-2012 : Plan de gestion du ksar Ait Ben Haddou. Document du Ministère de la culture. Royaume du 
Maroc. 
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dégradation les plus flagrantes, accompagnées par des initiatives privées et la participation des 
habitants pour l’entretien des bâtiments, et la protection des activités de commerce. Le cas de la 
casbah d’Alger9 est également significatif ; classée patrimoine mondial en 1982, elle est érigée en 
secteur sauvegardé depuis 2005 et le Plan Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur n’a été 
élaboré qu’en 2012. En revanche, sa dégradation ne cesse de s’accentuer malgré les différentes 
opérations de réhabilitation qui se sont succédé depuis 1970 en mobilisant de nombreux organismes 
publics, aucune de ces interventions n’a réussi à engager de véritables actions de sauvegarde.   
Cependant, il existe de nombreuxexemples qui ont su tirer parti de leur inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour préserver leur patrimoine, faire valoir leur identité culturelle 
et leur histoire tout en se dynamisant. 

L’intégration de la vie socioculturelle dans les opérations de préservation a également des 
effets stimulant, car elle peut contribuer à la mise en valeur de la richesse, de la diversité et des 
caractéristiques communes des cultures, et permet une meilleure connaissance mutuelle entre les 
peuples. Car les échanges des savoirs et savoir-faire conduisent à la reconnaissance grandissante de « 
valeurs universelles exceptionnelles » constamment influencées par des pratiques locales singulières et 
en évolution. Au-delà de ces manifestations culturelles, les bénéfices sont multiples et souvent 
durables (rénovation de l’environnement urbain, amélioration de l’image, retombées touristiques, 
redynamisation de la vie culturelle).  « Il ne s’agit pas de restaurer des monuments ou de reconstruire 
des bâtiments, mais de rendre ces villes à la vie. C’est un effort de régénération globale de la région 
qu’il faut entreprendre»10. 

En Algérie, la reconnaissance du patrimoine ksourien a débuté en 1968. Elle a été suivie par 
des mesures spécifiques, citées par la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel national, 
dont il s’agissait de créer des secteurs sauvegardés avec un régime de protection particulier qui peut 
s’adapter et être applicable aux ksour. Malheureusement, ces mesures de protection légales n’ont pas 
pu, à elles seules, garantir la revitalisation des ksour. Le constat sur terrain est alarmant ; les ksour, 
malgré toutes les opérations de sauvegarde, sont abandonnées par leurs habitants, par conséquent, ils 
périclitent et tombent en ruine, tel que le ksar de Kénadsaà Bechar11, malgré son classement dans la 
liste du patrimoine national en tant que centre historique vivant, sa dégradation n’a pas cessé de 
s’accentuer, provoquant l’abandon de son habitat par la population d’origine. Donc, l’inscrire un site 
sur la liste du patrimoine national ou international, ne suffit pas à le sauvegarder ou à le faire vivre, 
encore moins à ses habitants d’en vivre.  

I-2- Les ambiances urbaines et la vie sociale ; ou quand souffle l’esprit du lieu 
Selon Marc Cote : « Le ksar est un groupement d’habitat, une forme construite. Mais c’est aussi 

un ensemble social, une population, qui a son histoire et ses composantes »12. 
Les ksour mettent en scène une structure urbaine traditionnelle avec une morphologie 

particulière associée à une structure spatio-sensorielle, qui fait de ces structures des lieux de mémoire 
autant que d’histoire. Aujourd’hui, même si les nouvelles extensions se sont faites sans aucunes 
références à cet habitat traditionnel, cela ne fait que confirmer aux ksour un rôle de symbole d’un 
mode de vie antérieur qui exerce toujours une action sur les populations, même s’ils sont déclarées 
vétustes, ou en état de ruine. 
                                                             
9 Journal officiel n°18, 51ème année du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 Mars 2012 : 
Avec la loi 94-08 relative à la protection du patrimoine est née la notion du secteur sauvegardé « PPSMVSS » ; 
Le décret n° 05-173 du 9 mai 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegardé « la Casbah d’Alger » : 
Le décret exécutif n° 12-133 du 21 Mars 2012 portant approbation du PPSMVSS « la Casbah d’Alger ». 
10AMADOU-MAHTAR M’BOW,. 1982 : Pour la sauvegarde des villes anciennes de Mauritanie (Ouadane, Chiguitti, 
Tichitti et Oualata), UNESCO. 
11 In « Appel de détresse des ksour de la Saoura, un essai de revalorisation du ksar de Kénadsa »; 2012, Boutabba H, Mili M. 
12COTE M., (2012) : « Signatures sahariennes, terroirs et territoires vus du ciel », Ed Presse universitaire de Provence, Aix-
Marseille. 
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L’histoire et le passé dessinent en quelques sortes les traits du présent et du futur. Le problème 
qui se pose d’une façon générale, est que la plus grande partie du passé tombe dans l’oubli, les ksour 
aujourd’hui sont des structures mortes, désertées, même habitées, ils sont dépourvus d’une ambiance 
conviviale qui donne une âme à leurs tissus. 

D’après Freud, « une destruction de la trace mémorielle, (est) donc un anéantissement » 
(Marot, 2010)13, c’est-à-dire, une fois que l’histoire tombe dans l’oubli ainsi que les modes de vies, les 
coutumes, les us, cela risque de conduire à la mort de l’espace urbain.  Cependant, pour paraphraser 
Baudelaire, les échos de la mémoire peuvent être réveillés à un moment donné en allumant tout le 
théâtre d’une vie passée (Baudelaire, 1860)14. Donc l’oubli n’est que momentané et les souvenirs 
peuvent reprendre de la vie et de la force par la remémoration. Il s’agit d’une incarnation du passé 
dans le présent « par un processus continu de sédimentation des traces», cela prouve qu’une 
revitalisation des lieux peut réussir si on réveille la mémoire de la vie sociale des habitants.  

Dans notre cas, au-delà des pierres et des lois, matérialisées par de différentes interventions de 
réhabilitation, les ksour ont besoin de vie et de vitalité, ils ont besoin d’éléments qui portent des 
significations, ce qui donnent de la chaleur, de l’odeur, de la vie aux expériences urbaines. En réalité, 
la déchirure des ksour n’est pas seulement construction/destruction de leurs tissus urbains, mais plutôt 
une détérioration des ambiances et des mémoires de ces quartiers. 

Pour cela, préserver un lieu historique nécessite la conjugaison d’une intervention urbaine 
associée à une interventionsociale et culturelle. Les ksour entant que lieu de production de culture et 
de signes tel que le langage, les habitudes et modes de vie, l’histoire et la mémoire collective, les 
tenues vestimentaires comme les pratiques culinaires, les pratiques sociales, ne peuvent vivre et être 
revitalisés qu’à travers l’insertion de ces signes qui font souffler l’esprit de leurs lieux. 

 
II- Le ksar d’Ouargla; une structure urbaine de pluralité discrète 

« Antique cité saharienne localisée dans les bas-fonds salés de l’immense cuvette de Ouargla, dans le 
prolongement de la basse vallée de l’Oued Mya, le fleuve aux cent affluents, l’illustre Casbah de 
Ouargla (dénomination moderne) plus connue sous le nom de Ouardjelane (ibadhite), ou Ouargrène 
(berbère), est sans doute l’un des ksour les mieux enracinés dans l’histoire du Sahara »15. 

Ouargla se trouve à la lisière occidentale de l'Erg Oriental et à 575 km au sud des rivages de la 
Méditerranée. Parmi les rares îlots qui, à travers le Sahara, ont pu devenir taches de verdure (oasis de 
1500 hectares) et centres de vie humaine, Ouargla apparait comme la récompense promise aux termes 
des longues marches sahariennes. Positionnée au centre des pistes commerçantes sahariennes16, 
l’arrivée des Ibadites et la création de Sedrata avec l’épanouissementdu commerce, on fait 
qu’Ouarglaa pu prospérer. Le ksar17 est érigé au Xème siècle, sur un plateau, 

                                                             
13 In ARTICLES ET PUBLICATIONS,. 2012 : « Héritage sensoriel et patrimoine, 2ème congrès international des ambiances 
», Montreal. 
14ARTICLES ET PUBLICATIONS,. 2012 : « Héritage sensoriel et patrimoine, 2ème congrès international des ambiances », 
Montréal. 
15 In « La Micro-urbanisation et la ville-oasis ; une alternative à l'équilibre des zones arides pour une ville saharienne durable 
CAS du Bas-Sahara », CHAOUCHE BENCHARIF MERIAMA, thèse Doctorat, 2007. 
16Idem 
17 In Méditerranée, Tome 99, 3-4-2002. Le Sahara, cette «autre Méditerranée» :Chabat Mohamed ; Une vieille cité devenue 
métropole : Ouargla (Note).  pp. 103-106. 
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Fig. n°1 : situation de la ville d’Ouargla 
 

 

Photo n°1 : le ksar d’Ouargla 
 
autour du pointd'eau et de la tombe de Sidi l'Ouargli.18Le ksar s’étend sur une superficie de 

30ha.19 

Il est doté d’un rempart pour sa protection dont la date de création remonteraitau début du 13ème 
siècle (1209)20, percée par des portes accessibles uniquement par des passages coudés, et crénelé de 40 
forts à 2 étages. Chaque porte donnait sur la piste de la ville la plus proche (Ghardaïa, N'goussa, El-
Goléa). La cité est protégée par un fossé parallèle à sa muraille d’enceinteet que l’on pouvait à volonté 
remplir d’eau. 

Cet immense périmètre, coupé de jardins intérieur, semé de 5 ou 6 cent maisons blanchies au 
plâtre que domine trois mosquées et casbah. Le réseau viaire à l’intérieur du ksar est ramifié et dense, 
bordés de maisons enserrées les unes contre les autres. Parfois, le plus souvent, à un croisement, les 
ruelles s’élargissent brusquement pour former une place, appelée « la djamaia ».Le ksar compte 12 
djamaia, 4 par quartiers. Cette description ne serait complète, si elle ne signalait pas la présence de 
deux larges places dont l’une ouvre sur le souk. 

 

II-1-Une forte unité morphologique dans une structure sociale distincte21 
 

Le ksar d’Ouargla est une cité composée de trois quartiersayantles mêmes caractéristiques, 
formant ainsi une forte unité urbaine. Elle abrite en son sein trois communautés distinctes : les Beni 
Brahim, les Beni Sissine et Beni Ouagguine. Chaque communauté possède son quartier d’habitation, 
                                                             
18 Idem 
19 Idem 
20 PAYS D’OUARGLA 
21 COTE M., (2012) : « Signatures sahariennes, terroirs et territoires vus du ciel », Ed Presse universitaire de Provence, Aix-
Marseille. 
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sa mosquée locale avec école coranique, ses deux portes et sa djemaa, lieu de réunion, et à l’extérieur, 
son cimetière et sa palmeraie. Tous les Ouarglis sont Zénètes et berbérophone. Mais on distingue une 
certaine hiérarchie sociale ; les Beni Brahim étant les plus nombreux et les plus aisés, les Beni Sissine 
dépossédés d’une partie de leur territoire, les Beni Ouagguine étant les plus pauvres, souvent anciens 
khammès. L’harmonie sociale entre ces communautés a régné à l’intérieur du ksar grâce à l’autorité 
d’un chef religieux. 

Les trois quartiers composant le ksar étaient séparés les uns des autres par des passages 
terrassés munis de portes, dont chaque cité possède ses propres portes qui sont en nombre de deux , 
celle qui donne sur l’intérieur , forme avec la mosquée et son minaret et le lieu de Djemaa, un lieu 
d’accueil, de rassemblement et de vie sociale, et génère une ambiance conviviale bien particulière. Les 
autres portes, étaient de sortie, dont chacune d’elle avait son gardien qui la ferme le soir. 
 
II-2- Le ksar d’Ouargla : uncapitalpatrimonial historique en danger  

Originellement, un ksar est un espace socio-culturel favorable à la sédentarisation de la 
population et à la vie sociale, dans un milieu connu pour ses conditions géographiques et climatiques 
des plus rudes.Doté de palmeraies et des sources d’eau, ces créations sont devenues avec le temps 
comme des havres de paix, oasis de repos après la traversée du désert, au temps du commerce 
caravanier. 

Actuellement, ce système ancestral est assurément déprécié, il ne représente qu’une 
agglomération urbaine cumulant les inconvénients de la ville du Sud d’aujourd’hui ; rudesse du climat, 
éloignement et manque de moyens de communication, et ceux d’une ville du Nord ; le surpeuplement, 
constructions anarchiques et pollution.C’est dans cette situation que se trouve aujourd’hui le ksar de 
Ouargla, sa survivance, malgré les rigueurs du temps, ne l’a pas épargné pourtant d’une lutte constante 
pour se conserver des multiples agressions occasionnées par l’homme. Son état annonce un déclin 
inévitable dû à une usure rapide de ses structures. 

Les premières transformations ont été enregistrés avec l’occupation française de la ville, 
période de 1883 à 1904 22où le ksar de Ouargla commence à se métamorphoser avec des interventions 
concentrée essentiellement sur le noyau, tout d’abord, le rempart qui ceinture la ville a disparu, le 
fossé est comblé en 1881, et remplacé par un boulevard qui encercle le ksar jusqu’à nos jours, pour 
que la cité éclate, et les extensions urbaines se construisent hors murailles. Quant au tissu urbain à 
l’intérieur du ksar, il s’est encore densifié, les rues se couvrent de pièces, les places et jardins sont 
grignotés et construits petit à petit pour gagner le plus d’espace possible Car il n’est pas permis de 
construire plus haut que la plus haute maison existante dans le ksar.23 Cette interdiction de bâtir en 
hauteur a pour avantage de préserver les caractères d'une authentique architecture saharienne ;d’autres 
édifices parasites altèrent sa bordure sud. A cela s’ajoute le projet d’une percée est-ouest selon des 
normes différentes de celles du ksar, pour que toutes les maisons qui donnent sur ce boulevard 
bénéficient de la présence de ce dernier et, les ateliers de petits artisans, réparateurs de voiture, 
ferronniers, soudeurs... s'y sont multipliés. 

Au-delà du ksar, la ville s’est étendue du côté sud au dépend de la palmeraie, tantôt sous 
forme de quartiers compacts accolés au ksar, tantôt sous forme d'un habitat diffus ; les maisons d'été 
                                                             
22ROUVILLOIS-BRIGOL M., (1975) : Le Pays de Ouargla, Sahara algérien, variations et organisation d'un espace rural en 
milieu désertique. Publications de l'Université de Paris-Sorbonne, p.389 
2323 In Méditerranée, Tome 99, 3-4-2002. Le Sahara, cette «autre Méditerranée» : Chaba Mohamed ; Une vieille cité devenue 
métropole : Ouargla (Note).  pp. 103-106. 
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les plus proches de la palmeraie sont parfois transformées en maisons permanentes, tandis que d'autres 
maisons, neuves, viennent se glisser au milieu des palmiers, bradant ainsi la palmeraie. Les 
constructions pénètrent les oasis et l’abandon progressif de l’agriculture qui s’accompagne d’une 
remontée des eaux, contribue à la dégradation de l’environnement immédiat du ksar.Progressivement, 
plusieurs tissus urbains se sont créésrompant avec le modèleksourien. Leur juxtaposition a provoqué 
une fracture avec le ksar quiestconfiné dans une position marginale par rapport à la ville à laquelle il a 
donné naissance.  
 
II-3- Ouargla, une ville qui ne maitrise pas son patrimoine Le ksar est un organisme vivant, qui 
nait, grandit, s’épanouit, se développe, et peut mourir. Ouargla maitrise de moins en moins son 
patrimoine architectural et le ksar connait une dégradation avancée par manque d’entretien(Photo n°3). 
Cette situation s’est traduite par le départ d’une partie de la population vers d’autres quartiers de la 
ville. En 2004, 

48% des constructions étaient désertées(ANAT, 2004). Seuls les vieux remparts, les portes antiques, 
les ruelles étroites et les maisons à moitié effondrées, témoignent d’un mode de construction et de vie 
sociale ancestrale. 

 

Photo n°3 : Etat de dégradationdes maisons du ksar d’Ouargla. 

En effet, près de BabBoushak, l’ampleur des dégâts est visible, à partir de l’entrée principale du 
vieux ksar, une double voie carrossable, autorisée pour les poids lourds est tracée, elle était aussi 
surplombée par des bâtiments constituant une mini-cité de 56 logements construits par l’OPGI, qui 
aabiméle cachet traditionnel. 

Le ksarcon centre 17.6% du total du parc logement de la ville et 1% de la surface de celle-ci. 
Parmi les 2300 maisons qui existent dans le ksar, 1382 maisons sont habitées, soient 60%, 26% de 
constructions ne sont pas habitées, 6.5% sont complètement détruites et 7.5% de maisons sont 
menacées de ruines et illustrent un état critique (DUC, 2015) (voir fig. n°2).Cet état de fait qui 
démontre le degré de dégradation du parc logement ksourien en l’absence d’un entretien et de prise en 
charge convenable du bâti, a un impact direct sur les conditions d’occupations, dont une bonne partie 
des constructions n’est pas occupée d’une manière permanente. Cela signifie que le parc logement du 
ksar n’est plus attractif en raison probablement de l’état des constructions dégradé, également selon 
l’enquête faite sur terrain (2015), l’état des constructions constitue un risque pour les populations, 
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Fig.n°2 :Identificationdes habitations habitées. 

Quine disposent pas de moyens financiers et matériels pour entretenir et réhabiliter les constructions 
menaçant ruine. 

Tous les ilots dans le ksar sont concernés par ce phénomène de dégradation du tissu 
urbain.Cependant, il faut signaler le rôle de l’association du ksar24 dans la reconquêtedes maisons déjà 
abandonnées par leurs propriétaires. Aujourd’hui, certes les maisons sont reconquis, mais le ksar 
continu toujours à perdre son aspect architectural.Les interventions anarchiques sans respect aux 
normes de réhabilitationetle manque de prise de conscience de la valeur de cet héritage, les agressions 
diverses allant des constructions modernes hétéroclites à l’intérieur de l’enceinte historique, aux amas 
d’ordures et autres actes de vandalisme, ont apporté atteinte à ce capital millénaire.Ca préserver, c’est 
garder à l’élément son authenticité, préserver ne se limite pas uniquement à l’image du ksar qui doit 
toujours rester intègre, mais il faut plutôt insister sur les matériaux et les techniques de constructions 
utilisés dans les opérations de réhabilitation. 

En conclusion, les interventions effectuées par les habitants ont certainement fait garder 
l’ossature au ksar, mais pas son authenticité, ni son âme et son identité, un des critères de classement 
du ksar de Ouargla comme patrimoine national, et secteur sauvegardé et, qui risque d’être déclassé s’il 
continu à être ravagé par le béton.   

 
III- Ouargla face à la problématique du classement de son ksar  

En plus des monuments et sites exceptionnels,la notion du patrimoine s’est élargi, à partir du 
20ème siècle, pour englober le tissu urbain qui les entoure et s’étend jusqu’à une ville historique qui 
représente une certaine intégrité, constituant ainsi « le patrimoine urbain ». La ville-oasis fondée sur le 
triptyque eau-habitat-palmeraie forme un tout indissociable qui se caractérise par la cohérence et 
l’autosuffisance, « cette complémentarité, cette imbrication, font la force de cette entité. Sa faiblesse 
également, car lorsqu’un élément disparait, les autres sont annihilés. L’oasis est une unité fragile »25.  

Une rupture dans ce système complexe ou la marginalisation d’un de ses éléments peut 
entrainer des pratiques qui accélèrent sa dégradation.D’où l’interrogation sur les retombées du 
classement du ksar de Ouargla dans la liste du patrimoine national, sans prendre en considération son 
environnement urbainqui constitue une des composantesde l’écosystème de l’organisme de la ville-
oasis.La palmeraie avec son mode d’irrigation des eaux, a depuis toujours conservé avec le ksar la 
même importance, elle dictait sa forme et orientait sa croissance par la sauvegarde des terrains 
                                                             
24L’Association du Ksar de Ouargla, créée en 1989, et qui a réussi à inscrire le ksar au patrimoine national en mars 1996 puis 
un second classement comme secteur sauvegardé en mars 2011 
25COTE M., (2012) : « Signatures sahariennes, terroirs et territoires vus du ciel »,  Presse universitaire de Provence, Aix-
Marseille. 
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agricoles et assurait une grande partie des activités et des revenus. On ne peut pas préserver le ksar 
sans sa palmeraie car la dégradation du ksar implique forcément la dégradation de sa palmeraie et 
vice-versa, c’est un ensemble étroitement imbriqué, un système qui n’admet pas la décomposition.La 
persistance de ce système une fois préservé constitue un atout et une réserve patrimoniale très 
importante, et peut être un attrait touristique nourrit par des coutumes et des savoir-faire bien 
spécifiques à la région.  

 
III-1- Le souk ; d’un lieu d’attraction à un lieu répulsif  

Lemarchéavec sa placeet l'axe commercial à la sortie du ksar, représentent l’élément central de 
la vie sociale et le lieu defréquentation préférentielle pour les populationslocales, ou celles qui 
viennent de l’extérieur du ksar. Cette zone de négoce a fait de la ville un riche centre commercial, une 
tête de caravanes et un lieu d'échange par excellences.Or, aujourd’hui, il ne remplit plus ce rôle, 
accueillant des vendeurs de fruits et légumes, quelques bouchers et quelques boutiques de vêtement.  

Bordée par les deux principales mosquées qui présentent un intérêt architectural et patrimonial 
très fort, la place est  dégradée et mal entretenue. 

 
III-2- La réhabilitation du ksar : des opérations ponctuelles et timides 

Le ksar d’Ouargla représente un patrimoine urbain difficilement assimilé et donc marginalisé. 
Ayant subi différentes interventions depuis l’ère coloniale jusqu’à nos jours, celles-ci ont concerné 
seulement des tentatives de mise à niveau, comme la réalisation de réseaux de viabilisation (1950 à 
1980), qui ont touché d’ailleurs la majorité des ksour de la région. 

Les interventions dans le cadre bâti ont été programmées dans le cadre de l’application des 
orientations des études d’aménagement et d’urbanisme des années 1970, que portaient les PUD, en 
préconisant des interventions urbanistiques de type restructuration, rénovation et modernisation de ces 
ksour, sans préoccupation majeure de leur dimension patrimonialeA cela s’ajoutentl’étude de 
rénovation et restructuration du quartier du ksar, élaborée par le C.N.E.R.U26 en 1981. Projet 
d’aménagement de la zone Souk-El-Hdjar, réalisé par la S.E.T.O27. L’étude de rénovation et de 
restructuration du quartier ksar de Ouargla, élaborée par le C.N.E.R.U, visait l’amélioration des 
conditions de vie des habitants en procédant par la démolition des habitations à l’état de ruine et  leur 
remplacement par des habitations plus spacieuses.La création d’un environnement de vie plus 
favorable en créant des espaces verts et en dégageant des voies plus larges pour relier le ksar avec le 
reste de la ville, dont une partie de ce projet a été réalisé au niveau de l’emplacement du vieux marché 
en détruisant l’église et l’ouvroir des sœurs et pères blancs.  Ces opérations se caractérisent par leur 
non-respect au cachet traditionnel du ksar. 

Au-delà de cette période, aucune opération de réhabilitation n’a été enregistré, l’habitat 
traditionnel du ksar d’Ouargla a été comptabilisé dans la situation de précarité, d’insalubrité et voué 
certainement à la disparition, ce qui a engendré sa démolition partielle, dont le but était de remplacer 
ce type d’habitat par un autre moderne. Cette situation a duré jusqu’à l’avènement d’une nouvelle 
politique de mise en valeur du patrimoine des ksour, par le biais de leur sauvegarde et de leur 
réhabilitation. La nouvelle vision a vu son application au milieu des années 1990, elle coïncide avec le 
classement en 1996 du ksar de Ouarglaau patrimoine national et donc à protéger, couronnant ainsi de 
longues années d’efforts consentis par l’Association du ksar Ainsi, une nouvelle ère de réhabilitation 

                                                             
26Centre national d’études et de recherches en urbanisme. 
27Société d’études techniques d’Ouargla. 
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des ksour est née renforcée par la promulgation de la loi 98-04 du 18 juin 1998, relative à la protection 
du patrimoine culturel national. 

A partir de l’an 2000, unFSDRS28a été mis en place pour la réhabilitation des ksour. Ce 
programmea donné lieu à plusieurs opérations de réhabilitation, qui ont consisté à intervenir sur les 
enveloppes et les espaces extérieurs tels que l’aménagement des placettes, la réfection des façades, en 
jouant surquelques paramètres, dont l’échelle, la couleur, les proportions des volumes et le respect des 
alignements et de la densité, avec l’utilisation des matériaux locaux comme le timchent. 29 D’autres 
opérations consistent au renforcement structurel des espaces ouverts en voutains de plâtre et en solive 
métallique, l’injection de poteaux en béton armé pour renforcer la structure globale, et à la restauration 
des équipements de culte, éléments structurants de l’urbanisme localcommeles zaouïas et certaines 
mosquées comme l’école coranique.  

Il est à noter que si le ksar de Ouargla continue toujours à se dégrader, c’est parce que ces 
opérations de réhabilitationrestent ponctuelles ou partielles et sont parfoisabandonnéespar manque de 
compétences et de moyens adéquats (humains ou matériels)30. D’autres opérations provoquent une 
rupture avec le cachet traditionnel de la typologie du cadre bâti, telle que la réhabilitation du mur 
d’enceinte et les portes du ksar, ou on remarque l’utilisation parfois excessif de matériaux moderne, 
sauf au niveaude l’enduit extérieur fait avec du timchentetpeint avec la couleur initial du mur31. 

Si le ksar continue à se dégrader et à perdre de son authenticité, cela est sans doute dû à 
lanature des interventions de réhabilitation qui ont été menées et qui ne répondent pas aux aspirations 
des habitants. Il faudrait renforcer le rôle des associations et impliquerla population locale à travers 
une gouvernance urbaine participative étayée non seulement par une concertation, mais aussi par une 
implication, des acteurs, qui vont passer du stade de bénéficiaire au stade de gestionnaire. 

Un autre problème s’impose et s’oppose au processus de réhabilitation, c’est le problème du 
foncier, qui représente une étape essentielle dans la réussite de toute opération de réhabilitation. Ainsi, 
la grande majorité des constructions dans les tissus anciens ne sont pas immatriculées, les locataires et 
les copropriétaires représentent à eux seuls 43.8% du statut juridique des constructions (ANAT 2004). 
Ce qui fait que l’habitant évite de reconstruire ou entretenir la bâtisse avec des coups importants s’il 
est occupant la maison à titre provisoire ou même propriétaire du bâti et n’ont pas du lot de terrain. 
Tout cela peut entraver de façon significative l’intervention des institutions foncières et bloque les 
transactions immobilières, composantes incontournables de toute réhabilitation. 

A partir de l’année 2003, les autorités locales ont commencé à s’intéresser à la régularisation 
du foncier ksourien, une action qui a été estimée par la société civile du ksar, facilitant ainsi les 
opérations de régularisation du foncier. 

En conclusion, on peut noter que toutes les opérations de réhabilitations effectuées jusqu’à nos 
jours, sont des tentatives ponctuelles de restitution (les portes, les placettes, les mosquées et zaouïas et 
quelques maisons) qui restent insuffisantes. Cela risque de compromettre le projet de préservation du 
ksar en l’absence d’une étude globale de réhabilitation, accompagnée d’une campagne de revitalisation 
économique et sociale pour donner son plein effet à un plan d’action de développement intégré. Il faut 
soutenir efficacement des actions de sauvegarde, de remise en état global du patrimoine urbain, et 
toucher de façon systématique les différentes activités économiques et culturelles telles que les 
infrastructures, équipements socio-éducatifs et animation culturelle. Car la restauration des bâtiments 
et des sites n’est pas une fin en soi, la ruine des cités provient pour l’essentiel, du départ de leurs 
habitants, donc il s’agit d’un effort de régénération qu’il faut contribuer à améliorer d’une façon 
décisive les conditions d’existence de la population, notamment dans le cas du ksar de Ouargla, ou on 
                                                             
28Fond Spécial de Développement des Régions du Sud. 
29Timchent : sorte de plâtre traditionnel, de couleur grise, extrait du plateau calcaire à un mètre de profondeur, calcinés dans 
des fours partiellement enterrés. 
30HAFSI Mustapha, 2012 : « Réhabilitation du patrimoine ksourien à travers la revitalisation de l’habitat, cas des ksour de la wilaya de OUARGLA. Mémoire de Magister, EPAU, Alger. 
31 DUC Ouargla 2006 
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a noté le maintien d’une population enracinée dans son tissu traditionnel et doté d’une forte culture 
citadine. 

III-3- Des couleurs et des senteurs culturelles d’un univers spirituel spécifique pour revivifier le 
ksar 

Les modes de vie des déserts se sont racontés au fil des temps et les peuples en ont fait une 
culture et un art vivant. Les chants, les danses, l’art, les musiques, les langues, les us, les traditions, les 
fêtes, les souks, …sont autant d’expressions des peuples des déserts et donnent à voir et à entendre cet 
univers symbolique et spirituel si spécifique. La vie se rattache à une zaouïa, à un moussem, un 
territoire, un souk, à une animation, de rassemblements.Dans cette vie communautaire, le temps, le 
rythme social, le mode de vie marquent et organisent l’espace. De sa part,ce dernier dégage ses lignes 
de forces de cette formation sociale de la plus petite unité qui forme la société « la famille » et donne 
la maison à patio aux groupes sociaux qui composent la société et qui donne la cité. Dans ces régions, 
la ville est le miroir de la société. 

Le ksar d’Ouargla, comme toutes les cités du Sahara, par son organisation spatiale, répond 
parfaitement aux besoins socioculturels et économiques de ses habitants, c’est un espace fonctionnel, 
par l’ordonnancement d’un espace compact, qui traduit la cohésion de son corps social.Les 
interactions entre la morphologie sociale et la morphologie urbaine a permis de favoriser 
l’épanouissement de la vie sociale. 

Le ksar, même éventré par la colonisation et par une percée récente, même en mauvais état 
dans certains secteurs, demeure vivant et très actif. Il reste dans la mémoire des gens le sanctuaire 
culturel et spirituel par excellence, il continue à assurer la fonction de centre urbain symbolique. Les 
chiffres statistiques obtenus à partir des résultats de l’enquêtes ménages et bâti faite sur terrain, 
évoquent l’importance que représente le ksar dans la mémoire des populations du ksar de Ouargla, 
75% de la population enquêtée tient à son habitat ksourien32 et ne veut pas le changer ou quitter le 
ksar. Malgré son état de dégradation le ksar est toujours occupé et sa dynamique commerciale est 
réelle. Elle marque la vie quotidienne, à travers une multitude de pratiques et d’une ambiance urbaine 
que l’on retrouve ans la rue, les marchés, les bruits, les couleurs et les odeurs,… « L’urbanité de la 
cité avait pour socle un système économique de production et d’échange, un système politique et 
symbolique signifiant qui se matérialisent par un complexe architectural, induisant des modes de vie 
propres ».33 Il est à noter que même si cette urbanité est en profonde mutation, elle continue à afficher 
sa spécificité. C’est le sort d’un ksar qui semble meilleur que bon nombre d’autres ksour dans la 
région.   

En revanche, le ksar revient à ses vieilles habitudes traditionnelles en été à l’occasion des fêtes 
du mariage qui, aujourd’hui encore, garde son cachet. A cette occasion, les traditions resurgissent et 
donnent toute l’ampleur voulue par leurs couleurs, odeurs et sons, ceci durant une semaine. Le ksar 
retrouve aussi son éclat en août et en automne, lorsque les palmiers qui l’entourent arrivent à maturité 
au moment de la cueillette des primeurs M’naguer, et autres variétés de dattes. Le rituel qui 
accompagne le début de la campagne de collecte des dattes reflète une partie du mode de la vie sociale 
des Ouarglis, la vente se fait sur la place du marché à la criée.  

La vie sociale ouargli est riche en fêtes et en manifestations culturelles diverses. Cette vie 
sociale a longtemps été rythmée selon l’année musulmane et l’année berbère.Atitre d’exemple, pour 
l’année musulmane, les Ouarglis fêtaient la cérémonie du « Mouloud » qui durait douze jours avec un 
carnaval nocturne. Pour l’année berbère, on célèbre la fête du premier jour du printemps avec un 
pique-nique dans la palmeraie. A cela s’ajoutent d’autres fêtes, telles que les fêtes du mariage avec le 
bassour, la fête du rituel de Lalla Mansoura, la fête locale du « Meheri », du tapis, de l’artisanat. 

                                                             
32 Enquête personnelle, janvier 2015. 
33 BELGUIDOUM S, (2005) : in la ville et le désert, le Bas-Sahara algérien, Ed. Karthala et IREMAM. 
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Toutes les manifestations sont souvent agrémentés de chants et autres danses folklorique. Les rues, les 
places et les placettes jouent un rôle de regroupement, de rassemblement et d’attraction. Plusieurs 
festivités se déroulent à l’extérieur du ksar à proximité des portes, ou à l’intérieur de la palmeraie, 
c’est pour cette raison que la prise en charge du patrimoine ksourien ne doit pas toucher uniquement le 
ksar mais doit aller jusqu’à son environnement immédiat et les éléments avec lesquelles il se compose.  

Lavaleur patrimoniale du ksar et de ses ressources tant matérielles qu’immatérielles doit 
donner lieu à une volonté d’exploiter ce capital à travers l’investissement touristique et la rediffusion 
des activités et des ambiances culturelles. La création de circuits touristiques à l’intérieur du ksar dotés 
des expositions des produits locaux, tel que les produit artisanaux participerait à ce renouveau du ksar.  

Ces ambiances à la fois culturelles et touristiques participeraient à l’entretien de la mémoire 
des traditions locales et rattacheraient la population à son patrimoine. Il faut se rappeler que les 
ambiances urbaines locales produisent de la culture, du sentiment d’appartenance et contribuent au 
renouveau des cultures locales et à la permanence de leurs spécificités. 

Conclusion : le ksar d’Ouargla, un site classe en quête de valorisation 
Le Sahara est le berceau des civilisations ksouriennes, ses habitants ont su exploiter avec 

créativité une richesse particulière, pour produire une architecture originale faite avec des ressources 
locales facilement disponibles. 
L’héritage culturel urbain des ksour, raconte l’histoire des villes, ainsi que de ses habitants. 
Malheureusement, des pans entiers de ce patrimoine ont disparu, et ceux qui ont pu être relativement 
conservés, restent souvent très menacés par l’action des éléments naturels et sociaux.  

L’Algérie compte 575 ksar inventoriés, seulement 12 sont classés comme patrimoine culturel 
national, dont 7 sont considérés comme secteur sauvegardés, et uniquement 7 sont dotés de Plan 
Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur34. 

Le ksar d’Ouargla compte parmi ces 12 ksour classés, cela revient à l’action, qui mérite d’être 
souligné, de l’association de la casbah « El Islah » créée en 198935, et qui a réussi à inscrire ce ksar 
dans la liste du patrimoine national en 1996. Un autre défi qu’a gagné au profit du ksar, et de le classer 
comme secteur sauvegardé. Son rôle aujourd’hui et de faire l’intermédiaire entre l’Etat et la population 
locale dans les opérations d’intervention. 

Arriver à classer le ksar de Ouargla, l’un des plus beaux ksour du Sahara, et qui constitue un 
patrimoine millénaire enraciné dans l’histoire de la région, n’était qu’un début d’un chemin qui devait 
aboutir à sa préservation. Or, aujourd’hui, l’état de dégradation du ksar par rapport aux autres ksour 
vivants de la région (tel que les ksour de Ghardaïa qui gardent leur vivacité), est affiché, ce qui peut 
conduire à des pertes irréversibles, La menace de voir disparaitre un mode de vie séculaire est plus que 
probable. Certes, le ksar garde toujours son ossature, mais le béton ravage la cité, qui ne peut rien 
signifier, sans son architecture de terre, sans le mode de vie particulier qui s’est établi au fil des siècles 
de ses habitants, sans sa mémoire et son histoire incarnés dans ses murs et ses ruelles. Aujourd’hui, le 
ksar d’Ouargla est en quête de sa couleur.  

Pour cela, la préservation du bâti ancien du ksar ne doit pas être dissocié du rôle déterminant 
de ses habitants, qui de génération en génération, lui ont donné sens. Une priorité qui doit être dans de 
toute politique de développement local. 

En conclusion, la patrimonialisation du ksar de Ouargla, peut assurer sa sauvegarde, à 
condition que le processus ne s’arrête pas uniquement à la réhabilitation du cadre physique des lieux, 
mais elle doit aller jusqu’à sa valorisation, sa revitalisation et son réinvestissement. Il faut tirer 
bénéfice de la notoriété du site, pour conserver durablement le ksar, ce qui signifie une réhabilitation 
qui implique une amélioration matérielle ainsi qu’une revitalisation qui assure une certaine attractivité 
du quartier dans son ensemble à des fins résidentielles, et un développement qui vise à stabiliser la 
vitalité et la diversité économiques, à varier les fonctions urbaines et à assurer des sources de revenus 
                                                             
34HAFSI Mustapha, 2012 : « Réhabilitation du patrimoine ksourien à travers la revitalisation de l’habitat, cas des ksour de la wilaya de OUARGLA. Mémoire de Magister, EPAU, Alger. 

35 In Courrier du Savoir : A. Belakehal et Al, « mouvement associatif et sauvegarde du patrimoine architectural et urbain. Etude comparative de cas en Algérie et en France", N°09, Mars 

2009, pp.63-70 
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pour les habitats du ksar. La juxtaposition de ces objectifs devrait améliorer la perception des habitants 
et recréer une image positive, facteur essentiel pour revivifier le site et redynamiser les lieux et 
stabiliser la population locale qui va reconquérir l’habitat ksourien. 
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Résumé 

Cet article retrace les contours d’une expérience de gestion de terrain réalisée dans le cadre de  
missions  accomplies à la Direction de l’Urbanisme et de la Construction de Ouargla de 2008 à 2010 
par l’auteur en tant que maitre d’ouvrage et gestionnaire des instruments d’urbanisme. L’objectif n’est 
pas de présenter un bilan des réalisations mais de rendre compte de l’environnement dans lequel un 
certain nombre de grands projets ont pris naissance et d’aborder quelques points forts qui ont orienté le 
développement de la ville d’Ouargla et qui ont contribué au processus de sa transformation. La 
question de l’extension urbaine, les nouveaux pôles urbains de développement, la typologie de 
l’habitat, et enfin les récentes prescriptions urbaines applicables aux constructions dans les wilayas du 
Sud font l’objet de cette contribution. 

Mots clés : villes sahariennes, Ouargla, politiques publiques, développement urbain, nouveaux pôles 
urbains, architecture 

L’occasion du colloque de Ouargla « mutations de la ville saharienne » est saisie ici pour 
retracer les contours d’une expérience de gestion de terrain réalisée dans le cadre de missions 
accomplies à la Direction de l’Urbanisme et de la Construction de Ouargla de2008 à2010 en tant que 
maitre d’ouvrage et gestionnaire des instruments d’urbanisme. Evidemment  l’objectif n’est pas de 
présenter un bilan des réalisations, il ne serait que partiel et partial. Le but est de rendre compte de 
l’environnement dans lequel un certain nombre de grands projets ont pris naissance et d’aborder 
quelques points forts qui ont orienté le développement de la ville et qui ont contribué au processus de 
sa transformation. La question de l’extension urbaine de la ville de Ouargla, les nouveaux pôles 
urbains de développement, la typologie de l’habitat, et enfin les récentes prescriptions urbaines 
applicables aux constructions dans les wilayas du Sud font l’objet de cette contribution. Cette 
communication se veut un prétexte au débat avec les universitaires sur la gestion et la « fabrique » de 
l’habitat, de la ville et particulièrement de la de la ville dans les wilayas du Sud. 

 

 

 

 

 

 
 



Colloque Mutations de la ville saharienne -Approches croisées sur le changement social 
et les pratiques urbaines 3 – 4 mars 2015 Ouargla 

 

66 

La question de l’extension urbaine de la ville d’Ouargla  
En matière d’urbanisme, dès la mise en vigueur de la loi 90 /29 en 1990,la wilaya a été 

progressivement dotée d’instruments d’urbanisme et, à l’instar des autres wilayas1, les communes ont 
été couvertes par des outils réglementaires de gestion de leurs territoires. Dès 2004, la croissance 
urbaine rapide de la ville d’Ouargla, a rendu caduque le premier plan d’urbanisme approuvé en 1998, 
c'est-à-dire, les dispositions et projections du PDAU 1998 n’ont pu servir que pour un temps très court. 
La conurbation urbaine qui s’est imposée de fait entre Ouargla et Rouiss et a dicté l’évidence de 
grouper l’avenir urbain des deux communes en un seul PDAU intercommunal. C’est dans un cadre de 
pénurie foncière dans laquelle est confrontée l’extension de la ville d’Ouargla que la révision du plan 
d’urbanisme fut engagée en 2004 englobant dans le périmètre de l’étude la commune limitrophe de 
Rouiss et. En 2008, la révision de l’étude étant encore en cours, l’option fondamentale revue reposait 
sur trois points forts.  

Le premier point est en rapport avec la problématique de l’urbanisation de la cuvette d’Ouargla 
et de l’incidence néfaste de continuer ce processus. Il était impératif de limiter l’extension urbaine 
dans la cuvette et de reporter la croissance à tout prix vers les hauteurs de la ville et sur les plateaux 
environnants d’El Khafdji, de Bamendil où l’agglomération de Sidi Khouiled. En termes de 
raisonnement, ils ’agissait de revenir simplement à un dispositif spatial ancestral qui historiquement a 
calé d’une manière judicieuse les ksour, la palmeraie et les écoulements des eaux.  

L’excessive urbanisation de la palmeraie et des points bas de la ville a dérangé l’ordre naturel et 
il a fallu réaliser en priorité absolue des travaux hydrauliques titanesques et extrêmement couteux 
comme réponse à un problème fondamental de remontée des eaux et d’assainissement dans 
l’agglomération. Pour sauvegarder le fonctionnement de la ville, il a fallu l’éventrer et l’étriper 
presque rue par rue. Ainsi l’espace central de l’agglomération a été disséqué et meurtri, occasionnant 
de longues périodes de désagrément et de paralysie du centre-ville. Pour que la ville puisse fonctionner 
correctement, il fallut recourir à des solutions lourdes en terme d’intervention et de consentir à des 
investissements financiers colossaux. Revoilà donc « l’ordre de l’eau »dont on ne peut pas faire 
l’impasse lorsque sa problématique n’est pas prise en charge à sa juste valeur. Hier, l’eau et le Ksar, 
aujourd’hui l’eau et la ville, ce sujet séculaire ne doit pas être appréhendé avec mépris ni par 
l’urbanisme, ni par les acteurs de la ville.  

Le deuxième point consiste à préserver la palmeraie prise en étau par les agglomérations 
d’Ouargla et d’Ain Beida. Il fallait donc contenir le développement de l’agglomération de Ain Beida 
vers l’Ouest et celle de Ouargla vers l’Est, afin d’éviter que l’espace tampon que constitue la 
palmeraie ne soit pas une « réserve foncière » phagocytée de part et d’autre à plus au moins long 
terme par le béton. Il faut noter que l’espace de la palmeraie est agressé au quotidien par les dépôts de 
gravas et les constructions illicites. 

Le troisième point est le réajustement de l’échelle du périmètre de l’étude. L’option de départ, 
en 2004, est de réviser le PDAU (Plan de Développement d’Architecture et d’urbanisme)inter 
communal Ouargla /Rouisset séparément des PDAU des communes limitrophes de Sidi Khouiled et 
de Ain Beida. Ce choix présente comme faiblesse principale de contenir les options de développement 
de la ville d’Ouargla uniquement dans les limites territoriales des deux communes. Les études de trois 
PDAU séparés occasionneraient un déficit de vision globale de l’aménagement et de l’urbanisme 
d’une ville de cette importance. Il apparait clairement que l’avenir urbain d’un chef-lieu de wilaya 
                                                
1L’ensemble du territoire national est couvert par des instruments d’urbanisme ; en 2008 la DUC de wilaya 
d’Ouargla gérait 26 PDAU et 104 POS. Le financement des études ne se posait pas, par contre la disponibilité 
des compétences en matière d’urbanisme était une question réelle. 
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d’une telle importance englobe au moins l’échelle du territoire des quatre communes (Ouargla, Sidi 
Khouiled, Rouisset, Ain Beida). Le préalable d’un PDAU intercommunal est déterminant. L’idée 
générale serait de reconfigurer le développement urbain, économique et social de la ville d’Ouargla, 
en véritable capitale régionale. La vision reposerait nécessairement sur un système polycentrique et 
sur un rééquilibrage du territoire régional englobant l’agglomération mère et les communes 
périphériques. Des aléas de différents ordres (administratifs, financiers, techniques,…) ont entravé 
l’aboutissement et la finalisation de cette option de révision du PDAU engagée en 2004. Réinscription 
et réajustements contractuels ont été nécessaires. Aujourd’hui les études sont de nouveau en cours 
d’élaboration. 

 L’Urba Sétif chargé de la révision du PDAU intercommunal, qui a accumulé une certaine 
expérience dans les études d’urbanisme, reste un BET classique qui ne dispose pas d’un savoir aigu 
en rapport avec le défi d’établir un plan d’urbanisme hors des scénarios stéréotypés des PDAU et POS 
habituellement réalisés. On peut constater, sans trop se tromper qu’un PDAU d’une ville saharienne 
ne diffère guère de celui d’une ville du Nord du Pays. D’un PDAU à un autre, les études (ou 
révisions)se  succèdent et les mêmes stéréotypes sont appliqués, les mêmes réflexes méthodologiques 
et schémas sont reconduits. L’effort de production d’instruments adaptés devant réglementer et 
assujettir la forme urbaine au «local» reste la principale faiblesse réglementaire des plans 
d’urbanisme, à Ouargla comme dans les autres villes sahariennes. 
 
Nouveaux pôles de développement urbain 

Mais en attentant les interminables études d’urbanisme, il était impératif de prendre en charge 
en temps réel le lancement du programme sectoriel de développement de la wilaya. Les projets 
publics individualisés devaient être lancés, la pression de la demande sociale (en logements, écoles, 
infrastructures,…) n’attendant pas et il appartenait aux directions techniques concernées de trouver les 
solutions immédiates aux choix de terrains, aux études et autres exigences de mise en œuvre. 
Convaincu par l’option qu’il faut absolument sursoir à l’extension urbaine dans la cuvette, la 
croissance de la ville est alors canalisée sur la localité d’El Khafdji dont un premier noyau d’habitat a 
pris forme dès les années 1980, il sera consolidé par l’implantation d’un important programme de 
structures universitaires et d’équipements collectifs. La disponibilité foncière aidant, les programmes 
d’habitat se relayent par vagues successives. Les instruments réglementaires (Pos KC, Pos KD, etc.) 
suivent le rythme de mise en œuvre des opérations sectorielles et communales. L’objectif est de 
répondre à la demande et d’offrir un cadre de vie aux habitants en mettant à leur disposition les 
éléments nécessaires à la vie courante en ville. 

Si à l’Ouest de la ville de Ouargla, les nouvelles extensions urbaines d’envergures ’affirment sur 
le site d’El Khafdji, où se dessine le nouveau pôle urbain sensé soulagé le surpoids pondéral de la 
ville-mère ; à l’Est, l’agglomération de Sidi Khouiled, prend forme, d’une manière moins prononcée, 
en pôle résidentiel secondaire. On peut noter, par exemple,  que l’entrée de la ville de Sidi Khouiled 
est fortement structurée par les réalisations impulsées par les pouvoirs publics (logements collectifs, 
siège de l’APC, Bibliothèque etc.), tandis que les constructions privées situées sur la deuxième partie 
de l’axe matrice, (habitat individuel et habitat rural),forment un conglomérat de constructions plus au 
moins achevées, donnant ainsi un coup d’arrêt aux séquences d’espaces publics de l’axe central 
naissant de la ville. Plus autonome par son statut de chef-lieu de Daïra et de commune, la ville de Sidi 
Khouiled, reste liée à l’agglomération mère d’Ouargla par sa proximité et par son rôle de banlieue 
résidentielle. 
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Au cœur du centre-ville d’Ouargla il y a lieu d’évoquer le cas problématique de la zone 
d’activité. Située à l’origine à proximité de la ville mère, elle se retrouve en plein tissu urbain à la suite 
des extensions urbaines. Evidemment les structures existantes et leurs activités n’étaient pas 
compatibles avec la ville (dépôts, entreprises, établissements industriels, etc.) d’où leur nécessaire 
reconversion. Rebaptisée «en zone d’équipement», elle a   servi de point de focalisation des 
équipements de service et de point de réception des sièges de l’administration publique. Si la 
reconversion de la zone d’activité en zone urbaine est inévitable, le choix de réserver les terrains 
uniquement aux équipements et services est moins pertinent, eu égard à la mixité urbaine attendue. 
Finalement, un véritable projet urbains ’imposerait pour permettre la transformation de la zone 
d’activité en zone urbaine. Le préalable d’un organisme aménageur pour gérer et accompagner les 
interventions est nécessaire pour la réussite d’un tel projet urbain.  

Trois sites d’extension et de fixation des programmes d’habitat ont été retenus à partir d’un 
choix raisonné avec l’idée de circonscrire l’urbanisation hors de l’agglomération mère .Il faut rappeler 
que durant le plan quinquennal 2004/2009, des financements considérables ont été réalisés pour la 
construction des logements, des équipements publics et dans l’amélioration des espaces publics. Les 
opérations individualisées n’attendent pas, elles ont dicté le recours à des choix urbanistiques qui 
prennent en compte à la fois la nécessité de l’action immédiate, pour les projets inscrits, mais en même 
temps, il fallait que ces choix cadrent avec les études et ne remettent pas en cause les principales 
options de révision du plan d’urbanisme. Couvrir une demande du foncier à court terme, conjuguer les 
impératifs du présent et une vision à long terme et intégrer le tout dans un processus de projection 
logique est un exercice périlleux et délicat, parsemé d’erreurs possibles, mais dont le pari méritait 
d’être relevé. 

Typologies d’habitat et la question du « local » 

L’effort de production de logements est indéniable, les livraisons ont atteint les 3000 logements 
à fin 20092, mais en ce qui concerne leurs typologies, le constat effectué à l’échelle de l’urbanisme se 
répète encore à l’échelle de l’architecture, notamment la faible adaptation au «local». 

Les inévitables « plans de masse » en série impriment un paysage monotone et stéréotypé à 
l’espace résidentiel. La laideur des façades est tantôt camouflée par un jeu naïf de dessins 
géométriques, parfois dissimulée derrière des motifs locaux. Les inutiles murs pignons, induits de la 
production en série, sont maquillés par un jeu de peinture ou d’éphémères dessins en trompe l’œil, qui 
ne trompe l’œil de personne. Il s’agit ici de programmes publics (habitat collectif , 
équipements)fortement impulsés par l’Etat, soutenus et portés  par les entreprises privées et les 
promoteurs locaux mais qui répondaient le plus souvent à l’impératif « de construire vite et à coût 
réduit ».La dynamique locale constatée n’est pas accompagnée par le souci d’une recherche d’une 
certaine identité liée au contexte d’intervention.  

Le bâtiment type « tout terrain »3 est multiplié autant de fois que nécessaire sur un seul site (par 
50, 100, voire 1000).« L’adaptation du site aux plans types »en est désormais la règle. Toutefois il 
faut noter une certaine inclinaison typologique dans les derniers projets réalisés. Si durant les années 
1980 le bâtiment R+4« tout terrain »est reproduit sans complexes d’une manière intégrale, on assiste 

                                                
2 Livraison logements urbains et ruraux, tout segment confondu à l’échelle de la wilaya, c’est une performance 
locale en terme de livraison, aspects notés lors des Bilans MHU de 2009. 
3 Immeuble R+4, constitué de deux appartements par niveau (F2, F3 ou F4) desservi par une cage d’escalier 
commune et dont le RDC est prévu selon les cas, soit à l’habitation soit au commerce. L’immeuble est pourvu de 
deux pignons aveugles latéraux pour un éventuel assemblage, les habitations conçues selon des ratios stricts 
bénéficient d’une double orientation pour l’air et la lumière.  
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aujourd’hui à un « lifting du modèle » : moins d’empilement des logements en hauteur, options de 
logements en « semi collectif » ou nappes horizontales de logements individuels, organisation en 
pseudo ilots de trois niveaux et saupoudrage des façades par des motifs décoratifs locaux. 

La construction individuelle privée n’a rien à envier à l’habitat collectif, elle est emprisonnée 
dans le même « moule national ». D’Alger à Tindouf, de Tlemcen à Annaba, la question de la 
typologie du logis semble résolue : emprise au sol maximum de la surface de la parcelle, garages au 
RDC, habitations aux étages et terrasses accessible laissant apparaitre des poteaux en attentes d’une 
future élévation.  

Les façades sont également portées par le même moule esthétique : saillies des planchers, 
balcons prolongeant les pièces d’habitation, démesure des hauteurs des garages, revêtements 
extérieurs non finis ou grossièrement sur chargés. Les fers forgés aux balcons, les claustras aux murs 
d’acrotère, les pergolas aux terrasses et çà et là quelques bizarreries géométriques de toiture en pente 
couronnent les constructions. A cette panoplie, il faut rajouter les inévitables paraboles clouées sur les 
façades et les saillies des climatiseurs individuels, pourtant si faciles à dissimuler. 

Ces gros cubes, morceaux de bravoures généralement auto construits, conçus, avec ou sans plan 
d’architecture, taillés pratiquement dans le même gabarit, accolés les uns aux autres ou séparés par 
des vides étroits et inutilisables, forment, finalement, une certaine unicité globale.  

 Initiatives publiques ou privées, les habitations se ressemblent toutes à travers le territoire 
national. C’est à croire que la construction aujourd’hui transcende l’histoire, la géographie, le climat et 
la nature du lieu. Le cadre urbain, l’environnement de vie offert aux citoyens restent médiocres, du fait 
de la précipitation (la dictature de l’urgence), du manque d’expertise, de pensée créatrice et 
d’intégration. Les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements consentis. 
 
Constructions en quête de contenu  

Cette uniformité et ce caractère pathologique qui accompagnent le processus de construction 
d’Alger à Tamanrasset, traduisent à juste titre une série d’interrogations. Pour les uns cela s’apparente 
à une volonté légitime de modernité qui se traduit sur l’espace d’une manière un peu naïve par 
l’emprunt de signes de la modernité et d’un modernisme de mauvais gout. Pour d’autres, c’est une 
quête de repères culturels estompés que l’on veut réaffirmer avec force par une surcharge décorative 
arabisante. Pour certains, les maigres ressources de financement n’ont pas permis une finition 
adéquate et un achèvement de leurs habitations.  

En tout état de cause, ce mélange chaotique ne serait que le reflet d’un malaise économique, 
social et culturel que l’espace construit sait si bien transcrire. Une crise latente de l’organisation du 
cadre de vie est perceptible et les nouveaux types bâtis et les langages architecturaux expriment si 
bien l’expression ce malaise.  

L’espace« normé »et stéréotypé des programmes planifiés offre peu de possibilités, de 
flexibilités aux activités et aux diverses manifestations quotidiennes. L’habitant, porteur d’usages, est 
obligé de se conformer à l’usage «prescrit par la distribution du plan». Il doit apprendre à vivre dans 
la «cellule type» et en même temps vivre son patrimoine d’habitudes culturelles : l’intimité de la vie 
familiale, le refus du vis-à-vis, les habitudes culinaires, la culture citadine ou rurale. Les 
transformations abusives opérées sur les façades des bâtiments publics à peine réalisés sont des signes 
forts d’inadéquation et de malaise.  
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La transgression de l’espace, pour certains, est l’expression légitime d’une « correction 
culturelle » pour l’adapter au mieux au patrimoine d’habitudes et au mode de vie mais, cette 
transgression déforme l’harmonie des façades dont la conservation est d’utilité publique.  Publiques 
ou privées, les façades sont soumises à l’ordonnancement du domaine public et leur rôle dans la 
valorisation de l’espace public n’est pas discutable4. 

Le contenu syntaxique de l’expression architecturale est balloté entre la référence à la tradition 
et à celle de la modernité. Le réflexe de certains serait de retourner aux référents spatiaux et 
esthétiques liés à un modèle considéré comme traditionnel et de s’interroger sur l’opportunité de les 
traduire ou de les reproduire. Faut-il franchement privilégier les modèles portant les traits de la 
modernité dans une société encore acquise à certaines pratiques de vie traditionnelle ? La modernité 
dans ce cas ne serait- elle pas qu’un « habit » ? Et inversement, la tradition ne risque-t-elle pas alors 
d’être réduite à une valeur refuge? Une valeur accrochée à un temps révolu ?  Une ligne intermédiaire 
comme démarche serait de traduire la tradition d’habiter dans la modernité. Dans ce cas c’est le 
difficile exercice de la «réinterprétation» que certains tentent d’expérimenter.  

 Peu de professionnels, à travers leurs projets, se sont intéressés avec pertinence à la 
récupération des valeurs locales dans les normes de l’habitat. Le facteur culturel et local dans les 
constructions modernes émerge peu du milieu professionnel. Le couple antinomique 
tradition/modernité semble plus « porté » par les habitants qui eux-mêmes le traduisent d’une manière 
brute et brutale à travers une synthèse maladroite et naïve dans l’auto-construction spontanée. 
L’échec, plus moins consommé, de la ligne technico administrative des standards et ratios, mais aussi 
celle de l’imitation et du mimétisme, ouvre la voie à de nouvelles perspectives sur lesquelles doit 
s’engager la réflexion. Les bouleversements des modes de vie des habitants et de leurs représentations 
sociales ont défini des besoins nouveaux. La conception architecturale aujourd’hui doit inclure d’une 
côté une réflexion fondamentale sur les valeurs et les pratiques traditionnelles de l’espace encore 
ancrées et véhiculées par la société ; de l’autre une prise en compte des aspirations de la société à la 
modernité et au progrès. Ne faut-il pas rétablir dans les constructions nouvelles les pratiques sociales 
qui perdurent encore, mais condamnées par un ensemble de conjonctures (l’urgence, la forte 
demande, la crise du logement,…), l’interférence des modèles modernistes et la perte de la conscience 
spontanée ?  

Aujourd’hui la construction est en quête d’identité et d’architectures, la ville algérienne est en 
quête d’urbanité et d’urbanisme, la problématique de l’ancrage des récentes constructions dans le 
patrimoine des valeurs véhiculées par la société reste posée.  
 
Nouvelles prescriptions réglementaires aux constructions dans les wilayas du sud  

Les différents programmes pour le développement des wilayas du Sud ont induit une croissance 
urbaine et des changements profonds au niveau des localités. La réalisation durant ces dernières 
décennies, a été marquée par des modèles imposés par une approche différente. La production 
architecturale de ces ouvrages s’appuyait, essentiellement, sur des procédés de réalisation basés sur la 
standardisation des espaces (séjour, chambre, cuisine,…). Ainsi, les mêmes bâtiments réalisés au Nord 
se retrouvent au Sud, avec la même typologie en termes d’espaces, de traitements et des ouvertures au 
niveau de la façade (volume, forme, saillie, couleur, etc.…). 

                                                
4 HAMMACHE S « L’évolution du rapport espace public ‘espace privé du logement : les espaces de transitions 
de l’habitation algéroise, in colloque « habiter la ville méditerranéenne, entre espace public et espace privé », 
École d’architecture Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1998. 
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Face à cette situation, il s’est avéré nécessaire de mettre en place un dispositif réglementaire en 
la forme d’un décret exécutif 5qui encadre, à la fois, la production du sol urbanisable, la formation et la 
transformation du cadre bâti de manière cohérente et adaptée à ces localités. 

Le décret énonce les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques en matière 
de forme urbaine, d’organisation des sols et de densité des constructions. Il vise, à travers les 
prescriptions générales qui lui sont annexées, à définir les conditions de prise en charge des 
spécificités des zones concernées et à renforcer les pratiques traditionnelles en termes d’occupation de 
l’espace et de production d’un environnement offrant, à la fois, protection et confort. Il réglemente 
aussi l'aspect extérieur des constructions (enveloppes et ouvertures, clôtures) ainsi que des règles de 
sécurité et de stabilisation des constructions. 

Ce nouveau texte présente la particularité de s’imposer aux instruments d’urbanisme et concerne 
tout projet d’aménagement et d’urbanisme et toute construction appelée à être réalisée dans les 10 
wilayas de sud (Adrar, Béchar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat et 
Biskra) à l’exception de leurs chefs-lieux. 

Il prescrit à chaque commune d’établir et d’adopter, chacune en ce qui la concerne, un cahier 
des charges de prescriptions communes liées à leurs contextes et leurs particularités. Il ne s’agit pas 
d’un dispositif réglementaire fermé dont les prescriptions locales sont dictées par le haut mais un 
système ouvert à la participation des citoyens, aux comités de quartiers et aux associations locales. La 
rédaction et la mise en forme d’un cahier des charges de prescriptions urbaines, architecturales et 
constructives relève donc de la base; mais une fois avalisé par tous et approuvé par l’autorité 
compétente, le cahier de charge devient opposable aux tiers. 

 
Eléments de conclusion  

Construire avec le climat à Ouargla ou Bechar n’est pas une nouvelle donnée que l’habitant doit 
réapprendre, mais les réalités des dispositifs spatiaux et constructifs sont autres que ceux transcrits par 
la tradition de construire. Les nouvelles typologies d’habitat dessinent de nouvelles silhouettes 
urbaines dans les villes sahariennes et impriment un nouveau cadre bâti bouleversant les modes de vie 
et les structures ancestrales. Il a fallu attendre plus de deux décennie après la promulgation de la loi 
sur l’urbanisme (1990) pour qu’un dispositif réglementaire spécifique soit mis en place. Ces 
prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les 
wilayas du sud, introduites depuis 2014 ont pour but de promouvoir une architecture et un urbanisme 
adapté à l’environnement physique, social et économique. Ce décret se veut comme premier jalon pour 
fabriquer progressivement un habitat renouant avec les cultures locales et les spécificités régionales.  

 En guise de conclusion provisoire, la maladie de la ville, de l’urbanisme et de l’architecture 
incombe-t-elle  aux seuls  maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage  qui ont « marché dans la combine » 
de la répétition, de la copie, de la facilité et de l’attrait du « prêt à construire »? L’échec des modèles 
officiels, le faible rendement constaté des instruments réglementaires nécessitentun approfondissement 
analytique sur les décalages entre espace, société et institutions urbaines. 

 Rupture des codes, absence de repères, quête légitime de la modernité, souci d’enracinement, 
n’est-ce pas là des éléments symptomatiques d’une crise des types bâtis? L’expression d’une société 
en crise ? Ou une situation typique d’une société en transition ? Dans ce cas les besoins et les goûts de 
la population évoluent vite et les normes techniques avec les besoins se conjuguent le plus souvent 
                                                
5Décret exécutif n°14/27 du 01 février  2014 portant sur les« prescriptions urbanistiques, architecturales et 
techniques applicables aux constructions dans les wilayas du sud » 
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avec un point d’interrogation. Comme le constate si bien Guy Burger avec inquiétude « L’architecture 
et l’urbanisme peinent à concevoir un projet de ville à la hauteur de la civilisation urbaine 
d’aujourd’hui.»6 

Que faut-il donc faire pour que l’expression« construire avec le climat soit une réalité 
tangible» ? Que faire pour que l’« habitat saharien », ne soit uniquement unslogan exhibé lors des 
manifestations scientifiques ? 
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LA VILLE SAHARIENNE  EN ALGERIE ENTRE MUTATIONS ET 
STRATEGIES  D’INTERVENTION « CAS D’OUARGLA » 

KEBAILI Amel 
l’université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou 

Introduction : 
 Le débat sur les villes du désert fait partie des préoccupations de notre époque où on  

s’intérésse de plus en plus à l’espace saharien qui connait des mutations socio-économiques et 
culturelles profondes .Celui-ci se disqualifie sans cesse face à la croissance accélérée du tissu urbain 
qui présente une  image différente de celle de la ville-oasis traditionnelle. De nouvelles productions se 
voient influencées par l’universalisme des styles et des typologies ; effaçant les références de la région 
et mettant le nouveau contexte architectural et urbain en rupture d’échelle et de style avec l’espace 
traditionnel. L’identité et la notion de lieu se perdent avec l’ignorance des questions de symbolique 
architecturale et urbaine, ainsi que le rapport de l’espace avec le territoire. 

Ce travail nous permet de traiter une problématique cruciale relative au devenir de la production 
des villes au sahara qui risque de perdre de sens ; d’autant plus que l’urbanisation de l’espace dés 
ertique répond aujourd’hui essentiellement au volet quatitatif ; en négligeant le volet qualitatif de 
l’espace produit qui ne tient pas compte des spécificités de la région.  

La réflexion sur ce théme implique une vision pointue sur le problème du conflit entre la 
modernité et la tradition. Les préoccupations de la population, les exigences de la contemporanéité, 
l’ignorance du cachet local et de la tradition ; ainsi que les pratiques sociales font que l’architecture et 
l’urbanisme en ce milieu particulier doivent être repensés.  

Objectif de la communication : 
L’objectif de cette recherche est de focaliser la réflexion sur le développement du processus de 

conception et de production du cadre architectural et urbain, en adéquation avec le contexte local afin 
d’assurer un espace saharien de qualité architecturale, urbanistique et paysagère.  

L’intérêt porté au désert et aux possibilités qu’il offre, en tant que vaste surface à occuper n’est 
pas nouveau (1).Cette étude nous permettra d’actualiser l’information et la recherche sur les villes 
sahariennes ainsi que les stratégies d’intervention et les politiques à mener. 

A l’issu de ce travail, on essayera de répondre aux préoccupations principales suivantes : Quelle 
serait l’alternative pour une architecture et un urbanisme représentatifs du milieu désertique et de la 
culture de la population locale. Et par conséquent, dans quelles mesures de nouvelles villes peuvent-
elles être édifiées et développées dans ces zones arides face à aux données socio-économiques et 
culturelles contemporaines? 

Méthodologie de la recherche : 
Afin d’aborder les défis posés par l’urbanisation en zone aride et en vue de redéfinir le 

processus d’urbanisation des villes au sahara, nous allons analyser les formes d’urbanisation 
traditionnelles en ce milieu, en limitant cette analyse au sud algérien et particulièrement la ville 
d’ouargla où deux contextes seront étudiés : le traditionnel et le moderne .Ce travail s’appuiera sur 
l’observation et l’analyse de ces deux contextes où une étude comparative s’impose ; en se basant 
aussi sur des études déjà établies et des enquêtes sur terrain dans le but d’exposer des réalités 
concrètes et actualisées . 
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Nous partirons de l’hypothèse, selon laquelle ce processus doit être mis en relation, avec d’une 
part, les différents facteurs qui influent sur l’aménagement de ce territoire particulier et d’autre part, 
l’action prépondérante des différents intervenants (architectes, administrations, usagers,...) ; tout en 
encourageant la pensée créative locale. Le but est de formuler des propositions adéquates et définir les 
conditions d’intervention appropriées. 

L’urbanisation de la ville d’ouargla : un état des lieux : 

La ville d’Ouargla est un centre urbain important du Sud -Est de l’Algérie, à un climat saharien 
aride ; sec et chaud. C’est une ville qui a subi des bouleversements radicaux dans le rythme de son 
développement, du fait des conditions historiques, politiques, socio-économiques et culturelles. Nous 
avons jugé utile de retraçer la croissance de cette ville et sa transformation, afin d’aborder les 
perspectives d’une urbanisation future. 

La ville traditionnelle : Perception originelle de l’espace: 
 Une occupation particulière du territoire : 

La région du sahara de part sa situation géographique stratégique a connu un essor économique, 
urbain et culturel remarquables dans le passé. Une dynamique  régionale et territoriale régnait dans 
cette région et traduite par la naissance de villes-oasis le long des pistes caravanières ; constituant des 
relais urbains importants du commerce caravanier transaharien et qui lui assurait d’importants revenus, 
investis dans l’aménagement des oasis et l’infrastructure hydraulique. 

Ces villes étaient basées sur une économie oasienne grâce à la présence de l’eau qui a favorisé 
l’implantation de ces groupements humains ; en adoptant des solutions appropriées au captage de cette 
source rare et sa distribution avec des systèmes d’irrigation traditionnels particulièrs 

- les foggaras -.Les anciennes agglomérations oasiennes, ont céssé de jouer le rôle de relais avec 
le déclin du circuit du commerce caravanier transaaharien (2) et leur disparition surtout avec la 
présence coloniale qui a été à l’origine de profondes mutations socio-économiques en menant une 
politique de sédentarisation des groupes nomades  et le devéloppement de l’infrastructure routière au 
sahara. 

 La ville au sahara présente un mode de groupement dicté par le caractère du site et constitue 
une structure qui s’intègre parfaitement à son contexte naturel .L’eau, le soleil, et la terre étaient les 
élements de la nature qui ont assuré durant des siécles, la vie dans les oasis « Se confondant avec la 
couleur dorée du sable environnant, les ksours sont les témoins d’une société rattachée à sa palmeraie 
mais fortement empreinte par son histoire de carrefour du commerce transaharien »(3). 

Ouargla comme toutes les villes du sahara n’ont pas échappé à cette régle imposée par le temps 
et par sa situation. Son évolution est liée au ksar qui constitue le noyau urbain ancien, fondé vers le 
Xème siècle à l’époque médiévale islamique, selon des sources historiques. Au XIème siècle, Ouargla 
constituait l’une des portes les plus importantes du désert .Elle perdit progressivement, ce rôle au 
cours des XVIIème et XVIIIème siècles à cause  de l’état de guerres entre les tribus nomades.  

 Une architecture et un urbanisme, marques identitaires de la région : 

Les villes-oasis traditionnelles, sont connues par les ksours comme formes urbaines fortifiés, 
compactes et homogéne.Elles présentent un tissu fermé avec un réseau hiérarchisé et souvent étroit 
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avec une accessibilité controlée et filtrée depuis les portes du ksar jusqu’aux habitations ; détérminant 
une organisation liée à un ordre symbolique où chaque espace exprime un sens. 

L’architecture et l’urbanisme traditionnels au sahara répondent à un processus de production qui 
tient compte des spécificités de la région : Le site, le climat aride, les matériaux locaux, les techniques 
de mise en œuvre, le savoir faire de la population locale, les conditions socio- économiques et 
culturelles, le mode de vie locale et les traditions. L’oasis constitue l’espace idéal pour se prémunir 
contre les rigueurs du climat. Son exploitation a permis la survie de la structure urbaine du ksar qui 
entretient des rapports d’échanges importants avec celle-ci.  

La vie ksourienne est caractérisée par la cohésion et la solidarité du groupe à travers non 
seulement la gestion du quotidien mais aussi la gestion de la vie communautaire, à savoir : L’entretien 
et la maintenance des ouvrages d’utilité générale (réseau d’irrigation et de drainage, la répartition de 
l’eau..).La vie des hommes du désert se basait sur une production locale, adaptée aux spécificités de la 
région qui se traduisait par des activités économiques liées à l’agriculture, l’élevage et l’artisanat.  

La maison ksourienne traditionnelle apparait comme un espace étroitement imbriqué dans la 
masse des autres habitations, reliée non seulement à ses voisines par des murs communs mais 
également par des relations sociales et familiales fortes.Elle institue un mode de vie à migrations 
verticales (jour-nuit, été-hiver) pour des raisons climatiques.Le bâti est réalisé avec des matériaux 
locaux adaptés aux conditions géographiques et climatiques de la région (la terre, troncs de palmiers..) 
; grâce à des compétences techniques remarquables . 

Les ksours, le système constructif ainsi que les matériaux de construction, le tracé des chemins 
et le paysage traduisent la valeur de ces lieux qui témoignent de cette permanence et prennent 
aujourd’hui une valeur patrimoniale. Tout cela, confère à la ville saharienne traditionnelle  une charge 
symbolique d’enracinement dans ce territoire exprimant l’identité de la région. 
 

Fig 01 .Vue aérienne du Ksar d’Ouargla             Fig 02 .vue d’ensemble  de l’espace traditionnel   
(ROUVILLOIS-BRIGOL. M, 1975) ( PILLET. D, 2003) 
Source: Saad Saoud. W (2013), p60                       Source: Saad Saoud. W (2013), p100 

La ville française : nouvelle perception de l’espace : 

Durant la période coloniale, la ville s’est étendue au sud du ksar. Les français ont 
instauré un urbanisme moderne avec la première opération Carbillet entre 1927 et 1940 où un 
nouveau mode de perception de l’espace a été introduit à la région, avec la mise en place 
d’une trame urbaine régulière selon un tracé en damier, avec de larges voies et des jardins. A 
partir de 1940, la ville continue à s’étendre suivant le tracé régulier, conçu selon les principes 
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de la charte d’Athènes (soleil, verdure, loisir…) et séparée du ksar par ce qui subsiste de la 
palmeraie.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
fig03: L’urbanisme moderne (de 1927à 1930) (PILLET. D, 2003) Fig 04: L’évolution du tissu urbain d’Ouargla en 

(Source: Saad Saoud. W (2013), p100) 
1954.Source : Medour Yahia (2012), p98 

La découverte du potentiel énérgetique (pétrole) à Hassi messaoud a provoqué le phénomène de 
sédentarisation des nomades ; ce qui a favorisé l’apparition de nouveaux quartiers et le développement 
de l’infrastructure routiére reliant cette localité à ouargla. Ceci a causé le recul du mode de travail 
traditionnel (l’agriculture et l’élévage).  

A cette époque, on remarque  l’émergence d’un nouveau modèle urbain qui vient se constraster 
avec le tissu ancien du ksar dont les différences typologiques et morphologiques sont nettement 
apparentes. 

La ville post- indépendance : perception bouleversée de l’espace : 

Durant cette période, la ville d’ouargla a connu une urbanisation rapide et anarchique. La 
sédentarisation de la population et l’apport d’une main d’œuvre massive provenant des différentes 
régions du pays sont des facteurs explicatifs de l’évolution urbaine accélérée qu’a connue 
l’agglomération au lendemain de l’indépendance du pays et à ce jour. Elle devient un centre urbain 
régional avec la réalisation d’un programme important d’habitat et d’équipements. 

La ville d’ouargla a connu un rythme d’urbanisation accéléré, avec une consommation 
excessive du foncier dans un délai temporaire court et dont les données(4) ci-après nous indiqueront ce 
bouleversement .La ville d’ouargla a évolué à partir du  ksar qui s’étend sur une superficie de 30ha. À 
l’époque française, le tissu urbain a occupé une superficie de 679,75 ha qui s’étend après 
l’indépendance à 1015,85 ha entre 1962 et1977, avec une moyenne de consommation foncière de 
22,40 ha /an. L’extension s’est faite en continuité avec le tissu colonial et s’étalant vers la RN49. 

Entre 1978 et 1988, le PUD de la ville d’ouargla (1979) a prévu une extension du tissu urbain 
dans tous les sens et s’étale sur des surfaces importantes pour acceuillir un programme important de 
logements (ZHUN  et autres) ; en plus des structures de services.  

L’aire urbaine a atteint une surface de 1764,60 ha, avec une moyenne de consommation foncière 
de 74,88ha /an et un pourcentage de 57,50 %. A partir de 1988, cette surface atteint 3848,60 ha avec 
une moyenne de consomation foncière de 104,20 ha /an. 
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Figure 05 : croissance du tissu urbain de la ville d’ouargla (Extrait du PDAU d’ouargla, 
2004) (Source : MEDOUR.Yahia, 2012, p 96) 

Parmi les produits de l’urbanisme moderne dans cette ville, les projets d’habitat 
collectif.Dans ce cadre une étude a été menée en 2011(5) au sujet de l’appréciation de la 
population locale vis-à-vis de ce type d’habitat. Des échantillons ont été pris du Ksar et de la 
cité NASR à travers un questionnaire qui a été adréssé pour chaque famille dont les résultats 
se présentent comme suit : Une première catégorie a touché 137 ménages qui habitent le Ksar 
et ont été choisis sur un nombre de 1371 ménages et représentent 10%. Une deuxième 
catégorie contient 1569 ménages qui habitent dans les bâtiments de la cité NASR dont 156 
familles ont été choisies et qui représentent10%. 

La première catégorie a présenté un refus pour l’occupation du logement moderne type 
collectif.  L’inoccupation de ce modèle d’habitat par plusieurs propriètaires de logements 
collectifs dans cette cité peut s’expliquer par l’inadéquation de ce type avec leur mode de vie 
qui demeure attaché au modèle traditionnel (l’importance de quelques espaces à l’intérieur de 
la maison pour le déroulement des activités domestiques…).Dans la plupart du temps ce 
logement est mis à location. La catégorie qui habite ces logements est généralement 
représentée par la nouvelle génération salariéé et dont son occupation revient souvent à : 

- La dégradation des maisons traditionnelles. 
- l’éclatement de la famille. 
- Le manque de l’espace dans le traditionnel. 

Prenant l’exemple de la demande du logement collectif pour la  population vivant dans 
le tissu traditionnel : 47.06% présentent un refus de ce type d’habitat collectif alors que 
25.00% jugent que ce type présente des conditions insuffisantes et le reste semble ne pas être 
dans le besoin. Un autre critère étudié est le degrè de satisfaction de l’habitat type collectif òu 
75.64%  des habitants ne sont pas satisfaits de cette habitation à cause de plusieurs raisons, 
d’abord : la maison étroite, maison non convenable, devant un pourcentage de 24.36%.  

L’analyse de l'échantillon selon les relations avec les voisins démontre que la majorité 
des habitants entretiennent des relations spontanées avec les voisins avec un pourcentage de 
(73.08%), alors que l’autre cas qui a pu construire des relations de voisinage est de (26.92%). 



  
Colloque Mutations de la ville saharienne -Approches croisées sur le changement social 

et les pratiques urbaines 3 – 4 mars 2015 Ouargla 
 

78 

Ceci s’explique sans doute par le type de liens entre les voisins .La même étude a 
démontré que 59.62% de l’échantillon d’habitants ne se connaissent pas avant, et que  

20.51% habitent avec leurs anciens voisins alors que 19.87% ont des liens familiaux. 

Ces données sont liées aussi à la typologie du bati où cette étude a montré que la 
conception de l'habitat collectif dans cette région pousse vers la divergence puisqu’il a été 
constaté que la majorité (66.67%), sont de cet avis alors que 33.33% ont un avis contraire. 

On a pris cette analyse comme support dans l’objectif d’une recherche d'un nouvel 
équilibre entre la conception des espaces architecturaux et urbains d'une part et d'autre part la 
réponse aux besoins contemporains, dans le but d’instaurer de nouveaux paramètres de 
conception. Dans les sociétés traditionnelles, l'organisation spatiale reflète le système des 
relations du groupe social ainsi que les pratiques d’utilisation de l’espace .L'introduction du 
style «international », a induit des changements non seulement sur le plan typologique mais 
aussi fonctionnel dans l’appropriation des espaces. La relation entre l’individu et son espace 
intérieur et extérieur se trouve bouleversée et la notion de support de la vie communautaire 
Tend à disparaître en ce milieu. 

 Un espace saharien bouleversé : 

Ouargla aujourd’hui est caractérisée par un aspect architectural moderne, et standard 
(typologie type, matériaux standards) qu’on retrouve non seulement au niveau de cette 
localité, mais dans toutes les villes d’Algérie. Les mutations spatiales qui caractérisent le 
monde saharien aujourd’hui, nous poussent donc à remettre en question la production de nos 
espaces architecturaux et urbains où l’uniformisation, la dépersonnalisation et la perte 
d’identité prennent de plus en plus place.  

L’espace désertique se voit envahi par de nouvelles constructions et occupent le 
territoire d’une manière anarchique et non rationnelle .Cette implantation ne correspond plus 
aux formes d’occupation anciennes propres à ces lieux ; provoquant un déséquilibre spatial et 
environnemental. Le tissu moderne se présente sous forme d’unités indépendantes,  avec une 
monotonie ignorant les spécificités de la région, ainsi que le patrimoine bâti existant. Les 
échelles de l’espace sont bousculées, les hiérarchies socio-spatiales ont disparu avec ces 
nouvelles configurations. Ces profondes transformations risquent d’engendrer un effacement 
de l’identité de la région sous l’effet accentué de l’urbanisation moderne. 

Ce mouvement ne semble pas être temporaire ; bien au contraire, il se voit influencé par 
une tendance nouvelle liée à de nouveaux systèmes de valeurs et à une autre perception de 
l’espace, influencées par des forces économiques et sociales qui ont transformé les valeurs 
foncières, culturelles, environementales et paysagères de la région.  

La société saharienne avec les besoins contemporains se voit aujourd’hui remaniée et 
menacée par la disparition de ses valeurs. L’émergence de nouveaux modèles selon des 
schémas mentaux modernes, le passage d’une typologie traditionnelle introvertie, à une 
typologie d’habitation moderne extravertie, avec une normalisation des espaces,les mutations 
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socioculturelles, économiques et spatiales, la faiblesse des relations entre les structures des 
groupes sociaux , l’éclatement de la famille élargie, la standardisation des techniques et 
matériaux ont engendré l’absence des particularités traditionnelles , et tendent à effacer les 
héritages antérieurs et supprimer la dimension symbolique de ces lieux.  

Les matériaux locaux, autrefois utilisés par la population locale sont actuellement 
délaissées au profit des matériaux industriels uniformisés synonyme de modernité et de 
promotion sociale (acier, parpaings, briques, béton, ….). De nouvelles techniques et systèmes 
constructifs standards sont mis en place (poteaux, poutres), en ignorant les conditions 
géographiques, climatiques locales ainsi que le cachet local de la région.Les traditions 
d’entraide ont été délaissées avec l’affaiblissement des structures organisationnelles 
communautaires.  

 Une architecture et un urbanisme standards où s’éfface l’identité de la région : 

Le paysage urbain saharien révéle de maniére aigue une rupture manifeste dans la 
pluralité des logiques de croissance urbaine et où l’espace saharien  montre aujourd’hui deux 
visages, l’ancien et le nouveau, fortement différenciés. Un espace urbain nouveau nait avec la 
nouvelle dynamique fonctionnelle et le statut différent des villes sahariennes qui remplissent 
de nouvelles fonctions aujourd’hui : Des centres administratifs, des bases pour l’exploitation 
pétrolière et des zones industrielles en expansion continuelle. Le système d’occupation et 
d’organisation de l’espace saharien ne reflète plus l’identité de la région où l’équilibre de la 
structure globale de ce monde est rompu : L’homme, l’habitat, la société, la culture, 
l’environnement, le paysage, l’oasis  et le mode de vie. Le bati nouveau perd de références et 
se détache du système culturel antérieur ; mettant en exergue les disparités spatiales et 
sociales et la dimension culturelle s’ignore de plus en plus. 

L’espace désertique qui était chargé d’éléments signifiants est passé aujourd’hui à un 
espace standard  où les notions de caractére et d’identification sont totalement absentes avec 
l’adoption de modéles architecturaux et urbanistiques, vidés de leur contenu historique et 
culturel ; et pris le statut de ville anonyme. Le modèle traditionnel est délaissé en recherchant 
la modernité à travers une forme d’occupation étrangère à la région et plus consommatrice en 
espace, à des matériaux différents et d’une autre logique d’organisation sociale dans l’espace.  

La ville moderne avec la trame réguliére et ouverte en continuité du noyau colonial et 
contemporain marquent une différence remarquable avec le monde dense, fermé du ksar, qui 
est menacé par la dégradation et l’abondon et qui était dans le temps passé indissociable d’un 
élément profondément significatif : La palmeraie. Aussi, la destruction du sol fertile et le 
manque de travail des terres, la surexploitation des ressources en eau mettent en danger 
l’équilibre entre l’homme et la nature et accentuent la rupture de cette relation. 

La ville en milieu désertique : S’agit –il de Villes au Sahara ou de villes sahariennes ? 

Si on revient à l’intitulé « Villes au Sahara ou villes sahariennes » ; ceci semble nous 
suggérér de réfléchir sur la maniére d’associer, deux éléments : Une structure urbaine « la 
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ville » et l’espace géographique désertique « le sahara » afin de tendre vers une harmonie et 
un équilibre entre le projet urbain et son environnement ; en tenant compte des particularités 
du lieu saharien.  

Le rapport : Ville, espace, lieu, et identité doit être reformulé .A ce propos, Yves –Henri 
BONELLO (1996) pense que la ville prend l’apparence d’une concentration de société 
inscrite dans un espace géographique restreint, instituant sur cet espace une différence , c’est-
à dire dans le sens d’individualité ou d’unicité. Aussi, le rapport : ville, espace, 
temps ;  puisque la ville selon lui est d’une mobilité telle qu’elle échappe à toute permanence. 
Et que celle-ci est au centre d’une problématique du temps et de l’existence.  

Dans ce cadre, Brahim BENYOUCEF (1995) explique que la notion de lieu s’oppose 
fondamentalement à la notion d’un cadre physique insignifiant. La notion de lieu ajoute –il 
nous renvoit également à la recherche de structures permanentes, ayant fait preuve de leur 
aptitude à résister aux fluctuations temporelles et à encadrer le mouvement et la dynamique de 
ces espaces dans le temps. 

Le rapport homme –ville –société doit être mis en exergue dans ce cas, comme 
l’explique Yankel Fijalkow (2007), la ville est un produit économique et social mais aussi 
culturel.  
 Economique et social puisque la ville est l’expression d’une forme sociale. 
 Culturel : puisque les villes sont, en tant que formes spatiales, l’expression des cultures  
qui les ont produites.  

Quel urbanisme pour les villes au sahara ? 
A travers cette recherche, nous sommes arrivés à déduire que la politique d’urbanisation 

au sahara nécessite une reformulation profonde pour une meilleure maitrise des questions 
évoquées. Nous pensons que la réussite de toute stratégie dépend d’une démarche adéquate 
qui doit redéfinir le processus de production de l’espace en fonction des particularités de la 
région. Il est impératif, d’organiser toutes les conditions de sa mise en œuvre que nous avons 
essayé de définir à savoir : 
Nécessité d’instaurer une stratégie relative à l’aménagement du milieu désertique: 

Les exigences nouvelles liées au développement et les transformations sociales qui 
s’accroissent à un rythme rapide, imposent l’urgence d’une politique d’urbanisation plus 
cohérente. La réalité des objectifs attendus exige un plus grand effort de la part de tous les 
intervenants et usagers.  
 Une nouvelle perception de l’espace saharien : 

Le désert constitue un champ d’expérimentation plein d’attraits pour une architecture 
locale ou régionale qui permettrait une synthèse interréssante entre les anciens archétypes et la 
technologie moderne. Cependant, cela suppose que l’expansion urbaine ne soit pas 
uniquement considérée comme une solution d’urgence .Le défi ne consiste pas à reproduire 
dans le désert la physionnmie habituelle d’une ville ancienne mais à répondre à la singularité 
de ce paysage et l’élaboration de structures urbaines qui reposent sur des concepts 
architectoniques et urbanistiques liés au caractètre spécifique local.  
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Il sera intérressant de s’inspirer des caractéristiques des villes –oasis traditionnelles afin 
d’asurer une évolution durable, économe en ressources (énergie et d’eau), mais plutôt des 
formations compactes, protégées des vents brulants du désert et ombragées de façon optimale. 

Le problème de la remontée de l’eau de la nappe phréatique dans cette région se pose 
d’une manière sérieuse et qui peut engendrer des conséquences néfastes sur  
l’environnement à savoir : La menace sur l’écosystème, la perte de l’équilibre naturel, 
l’asphyxie de la palmeraie et le surcoût dans la réalisation des infrastructures et des 
constructions compte tenu de la fragilité des sols. La prise en charge de ce phénomene s’avère 
indispensable pour tout aménagement. 
 Renforcer le caractère régional :  

La ville saharienne a perdu son statut nodal au sein de réseaux de relations régionale et 
territoriale. Si dans le passé, ces établissements humains étaient une synthése entre l’échange 
caravanier et l’économie oasienne ; le renouvellement de quelques fonctions à caractère 
historique propre à la cité saharienne ancienne peut constituer une solution interréssante. 

Développer l’économie de ces villes et leur rayonnement régional ; en encourageant  
leur intégration à l’espace saharien maghrébin et africain ; en s’appuyant sur une 
infrastructure de transport qui pourra assurer la bonne circulation des hommes, des capitaux et 
des marchandises.  

La présence de l’université peut renforcer cette position et renforcer  son rôle de pôle de 
rayonnement culturel à l’échelle non seulement du pays mais aussi à l’échelle des pays du  
maghreb et des pays africains voisins. 

 Création d’un cadre réglementaire régional : 
La mise en place de textes réglementaires prenant en charge ces préoccupations est de 

première urgence parce qu’elle fournit aux institutions comme au citoyen un cadre de 
référence imposant. L’élaboration de plans d’aménagement adaptés aux spécificités de la 
région et en adéquation aux réalités socio-économiques paraît nécessaire.  

 Renforcer le caractère local :  
Rechercher des éléments de permanence et redynamiser la vie ksourienne dans la 

continuité de développement d’industries valorisant les ressources locales (agriculture, 
élevage, artisanat) qui ont été les principales activités de ces régions ainsi que la valorisation 
de l’oasis et renforcer son articulation avec l’urbain.  

 Développer les techniques locales appropriées avec une assistance technique : 
Le développement des techniques constructives locales peut constituer une solution 

intéressante avec un recours à l’usage des matériaux locaux appropriés à la région ; vu les 
qualités esthétiques et le confort thermique qu’ils procurent. Ceci peut constituer un gain sur 
le plan économique et permettra de minimiser les dépenses de transport et de réduire le coût 
de la construction. L’encadrement technique et le suivi rigoureux des travaux sont nécessaires 
afin d’assurer un bâti de qualité et de préserver le paysage dans lequel il s’inscrit.  
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 Le rôle des différents intervenants : 
La réussite de ces actions repose sur la conjugaison des efforts de tous les intervenants 

(l’administration, les maîtres d’œuvres, les entreprises..). L’implication de la 
populationcomme usagers de l’espace dans le processus de la conception de leur cadre de vie 
intérieur et extérieur pourra avoir un apport positif à cette question.  

Promouvoir une architecture et un urbanisme sahariens propres à l’espace désertique : 
La recherche identitaire à travers l’espace aujourd’hui, est une question 

fondamentale.Ceci implique le respect des spécificités de cette région (géographique, 
environnementale, climatique, économique, culturelle, sociologique, économique, le mode de 
vie de la population, techniques constructives). L’organisation spatiale à l’échelle 
architecturale et urbanistique constitue le cadre typologique signifiant dans lequel doivent être 
inscrites les pratiques socioculturelles pour assurer une production d’une ville qui traduit 
fidèlement le mode de vie des usagers et les relations sociales.  

L’architecture ksourienne a constitué une solution vernaculaire témoignant d’un mode 
de vie traditionnel, centré sur la culture nomade des populations du sahara en milieu aride. 
Cette architecture vernaculaire qui d’après Silvio Guindani et Ulrich Doepper (1990), la 
considèrent en plus de sa charge symbolique, comme étant un indicateur régional et historique 
et qui s’identifie au territoire avec ses composantes matérielles, naturelles et socioculturelles. 

L’environnement construit et le paysage expriment une histoire, une structure, des 
modèles culturels, des modes de vie, et des valeurs propres au lieu ; traduits par une typologie 
qui reflète la compréhension de la pratique spatiale.  

L’architecture ksourienne selon Ahcéne FERADCI (1995) été tissée par 
l’enchevêtrement de plusieurs logiques tant environnementales et écologiques (avec des 
exigences d’implantation des terroirs et des contraintes hydrauliques), sociales, ethniques, 
spirituelles ainsi que géopolitiques ; définissant un rapport espace-temps propre à chaque 
ville, et qui lui donnent son identité spécifique, son image et son âme.  

La relation entre l’homme, l’espace, le lieu et le temps doit être donc réinterprétée à 
travers une architecture et un urbanisme qui pourront offrir à l’homme un enracinement dans 
son contexte spatial et temporel avec un retour à la tradition, qui doit présenter selon Nadir 
Boumaza,(1990), des aspects dynamiques, adaptant et intégrant la modernité aux besoins, et 
regroupant l’ensemble d’habitus intégrant les valeurs héritées, réinterprétées et intégrées aux 
situations ; tout en  assurant aux groupes et individus qui les véhiculent un sens et une 
cohérence entre leurs identités et leurs inscriptions dans la dynamique socio-économique et 
culturelle contemporaine . 

 Le patrimoine saharien comme référence : 
Nous pensons que la réussite de cette action doit passer par la révision des actions à 

entreprendre en matière de conception de l’espace dans ces lieux, en capitalisant les 
expériences précédentes et en puisant des modèles traditionnels existants qui demeurent les 
traductions fidèles de la vie de la population saharienne afin de définir un bâti mieux adapté  à 
son contexte . 

Le développement du réseau d’alimentation d’eau et le réseau d’assainissement selon 
les particularités de cette région. Le remplacement des techniques traditionnelles de pompage 
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de l’eau par des techniques modernes à fort débit peut engendrer des effets négatifs. Il sera 
intéressant d’étudier la possibilité de bien gérer cette source rare en zone aride et voir les 
possibilités de récupération des eaux usées et protéger la nappe phréatique contre la pollution. 

Conclusion : 
A l’issu de ce travail, nous avons tenté de présenter une approche qui permettra d’ouvrir 

les voies pour les décideurs et les concepteurs pour s’orienter vers cette réalité, afin 
deredéfinir progressivement et positivement les rapports entre l’espace désertique, la politique 
de construction, l’aménagement du territoire saharien, le mode de vie local et la dimension 
identitaire. Nous avons essayé de proposer des outils à l’aide desquels peut se dévoiler cette 
problématique qui s’est focalisée sur les villes du sahara et particulierement la ville d’ouargla 
qui n’échappe pas à cette situation .Nous pensons que l’instauration d’une approche régionale 
pourra être utile.  

Les nouveaux modèles d’espaces architecturaux et urbains observés à travers nos 
espaces sahariens , nous poussent à redéfinir l’ensemble des actions à entreprendre pour  des 
villes mieux intégrées au paysage naturel du désert et en harmonie avec le bâti ancien afin de 
produire un espace  chargé des valeurs locales.  

Le développement de la maîtrise d’œuvre paraît indispensable pour contribuer à 
l’élaboration d’un cadre de vie adapté à son contexte et en adéquation avec notre réalité 
sociale, culturelle, économique et identitaire.La question doit s’inscrire dans un projet global 
de développement et d’aménagement spatial de nos espaces sahariens pour assurer 
l’épanouissement humain à travers un cadre de vie agréable et un environnement de qualité 
architecturale,urbanistique et paysagère où la signification du lieu doit être affirmée.  

L’aménagement de l’espace au sahara Algérien saura-t-il  combiner entre, toutes ces 
préoccupations et les attentes des populations en milieu désertique ? Tel est l’enjeu auquel 
l’espace désertique est confronté aujourd’hui, entre le modèle universel comme continuité 
d’un détachement de la société de ses valeurs ou le modèle local comme acte de réaffirmation 
de son identité. 

Notes : 
1- Les villes au sahara constituent un thème qui a sucité beaucoup d’interet pour de nombreux 
chercheurs. Citons le congrès international qui a traité la thématique «  villes et désert » ; 
organisé du 12-19 décembre 1995 à Alep, en Syrie traitant plusieurs sujets relatifs à l’espace 
et la société sahariens. Le contenu du congré a porté sur l’aspect  identitaire et culturel de ce 
patrimoine ainsi que la réalité socio-économique de ces villes 
2-Voir Herbert POPP ; mutations fonctionnelles dans les villes du Sahara maghrébin, in villes 
et désert 
3-voir le congrés villes et désert, Alep, 1995(chapitre recommandations –ce document non 
numéroté) 
4-Les données sont tirées de l’étude faite par Medour Yahia dans le cadre du mémoire de 
magister en 2012. 
5-Voir Saad Saoudi (2013).  
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  ،2012.ة با تـنـةعم



Colloque Mutations de la ville saharienne -Approches croisées sur le changement social 
et les pratiques urbaines 3 – 4 mars 2015 Ouargla 

 

85 

La ville de Ghardaïa,  Entre pratiques urbaines et identités sociales 
 

Krami Faiçal  
l’université de Laghouat 
Krami Djamel  
l’Université de Ghardaïa   

Résumé : 
Au 20ème siècle et surtout après l’indépendance, le M’zab a connu un changement politique et socio-

économique, dû essentiellement à la découverte de nouvelles ressources d’eau et d’énergie, qui a engendré une 
rupture d’un équilibre millénaire entre la nature et le cadre bâti. La vallée a totalement changé  par une 
croissance urbaine anarchique et accélérée au détriment de la palmeraie. La pentapole du M’zab (cinq ksour), est 
devenue une seule agglomération. 

Les extensions dans la vallée ont pour origine, d’une part un glissement de la population de majorité 
ibadite de ksar vers des terrains en contrebas (quartier Baba Saad,…), d’autre part l’insertion des populations 
malikites venues de l’extérieur et de la fixation des nomades (quartier Thénia, El-ain lobou,..). D’où, la naissance 
de la ségrégation sociale entre deux communautés habitant des quartiers juxtaposés. Chacun d’eux est identifié 
par son minaret architecturalement spécifique.  

La saturation de la vallée, par la suite, a incité les pouvoirs publics à occuper les plateaux en dehors de la 
vallée (Bouhraoua, Noumerat, Oued nechou, Hamrayat, Tafelalet, Iaumed…). Néanmoins, ces sites sont 
urbanisés d’une manière à renforcer encore la ségrégation sociale au lieu de la mixité sociale.  

En effet, Cette absence de la mixité sociale dans l’urbanisation de la ville de Ghardaïa et par conséquence 
dans les institutions de la socialisation notamment (écoles et mosquées), a accentué l’appartenance au quartier 
«  Houma » et a diminué la cohésion sociale entre les quartiers de la ville. Le système social traditionnel efficace 
pour des petites communautés, s’avère inadapté pour une grande agglomération qui nécessite une cohabitation 
basée sur la citoyenneté. Les derniers événements ont montré à quel point la ville de Ghardaïa est fragile 
socialement malgré les programmes énormes de développement réalisés par les pouvoirs publics.  

La question posée actuellement à Ghardaïa, Comment peut-on assurer la mixité sociale et urbaine dans le 
cadre d’une approche globale et participative, tout en respectant les spécificités culturelles de la société locale ? 

Mots clés : pratiques urbaines, identités sociales, mixité sociale, cohésion sociale, appartenance, Houma, 
citoyenneté.   

االستقالل ، عرفت منطقة سهل واد ميزاب تغيرات سياسية و سوسيواقتصادية ، ناجمة باألساس في القرن العشرين ، و السيما بعد : ملخص
لقد تغيرت هاته المنطقة . عن اكتشاف مصادر جديدة للماء و الطاقة ، التي أحدث قطيعة مع التوازن التاريخي بين الطبيعة و اإلطار المبني 

أصبحت القصور الخمسة المشيدة على جوانب . ي نفس الوقت على حساب مجال الواحةبصفة كلية بواسطة نمو عمراني متسارع و عشوائي ف
  .سهل واد ميزاب تشكل تجمع عمراني واحد

نحو األراضي السفلية المحاذية للقصور " أغلبهم إباضية" يرجع أصل التوسعات العمرانية على امتداد سهل واد ميزاب إلى تدفق سكان القصور 
   الوافدين و الرحل منهم " يةالمالك"هذا من جهة ، و من جهة أخرى إلى تمركز سكان   )...حي بابا السعد،  (

االجتماعي بين جماعتين  ) التفرقة (و بسبب هذا النمط التوسعي المتوازي نشأ نوع من التميز )...حي ثنية المخزن ، عين لوبو،  (
أدى ، فيما بعد تشبع سهل واد ميزاب بالسلطات العمومية إلى  .لصومعة مسجدهتسكن أحياء متجاورة، كل منها يعرف بالشكل الهندسي المميز 

إال أن تعمير  )...بوهراوة ، واد نشو، النميرات ، الحمريات ، تافياللت ، اعماد،  (التفكير في استغالل الهضاب المتواجدة خارج سهل الواد 
في حقيقة األمر، أن .  ل االجتماعي بين المتساكنين على أساس المواطنةهذه المواقع مورس بكيفية عززت التميز االجتماعي عوض التداخ

إلى  غياب التداخل االجتماعي في تعمير مدينة غرداية ، و بالتالي غيابه في مؤسسات التنشئة االجتماعية كالمدرسة و المسجد ، كرس االنتماء
و بالتالي يمكن القول بأن النظام االجتماعي التقليدي الذي أثبت . ياء المدينةو في مقابل ذلك قلل من التماسك االجتماعي بين أح" الحومة"الحي 

لقد . فعاليته سابقا في الجماعات الضيقة بات غير مالئم ألن يمارس على التجمعات العمرانية الكبرى التي تتطلب تعايش على أساس المواطنة
شة االجتماع بها، بالرغم من جهودات السلطات العمومية نحو الدفع لتحقيق برامج برهنت األحداث األخيرة التي عرفتها مدينة غرداية مدى هشا

  . تنموية كبرى و الزالت
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يقودنا كل ذلك إلى تساؤل عن كيف يمكن أن نضمن التداخل االجتماعي و الحضري في إطار مقاربة نسقية و تشاركية  مع األخد   
  ؟    في الحسبان الخصوصيات الثقافية للمجتمع المحلي 

 الممارسات الحضرية ، الهوية االجتماعية ، التداخل االجتماعي ، التماسك االجتماعي، االنتماء، الحومة  :الكلمات المفتاحية  

Texte de la communication :   L’histoire de Ghardaïa, est fortement liée à la solidarité sociale et à la 
cohésion entre les différentes communautés (ibadites, malikites et juives) qui vivaient ensemble en 
harmonie pendant des siècles dans un territoire caractérisé par l’aridité et la topographie défavorable. 
       Au 20ème siècle et surtout après l’indépendance, Ghardaïa a connu des mutations politiques et 
socio-économiques qui ont engendré une rupture d’un parcours millénaire de cohérence urbaine et 
sociale. La ville a totalement changé, par une croissance urbaine anarchique et accélérée. La société 
est devenue de plus en plus fragilisée. Cela est traduit par les épisodes d’affrontement entre groupes 
sociaux (Ghardaïa en 1985 et 2014 ; Guerrara en 1988 et 2013 ; Berriane en 1990 et 2008,…). Ces 
événements de violence à caractère confessionnel,  s’intensifier dans le temps et dans l’espace et 
produisent de plus en plus des dégâts graves qui peuvent menacer non seulement la stabilité de 
Ghardaïa mais tout le pays. 

Partant de ce constat inquiétant, les questionnements suivants s’imposent : 
  - Pourquoi cette situation ? et quelles sont les solutions qui peuvent réduire  la vulnérabilité de la 
société et faire face à la violence ? 
   - Les causes de cette fragilité de la société sont-elles liées aux mécanismes des pratiques urbaines ? 
    - Comment peut-on assurer la cohésion sociale entre les deux communautés  tout en respectant les 
spécificités culturelles ? 
       C’est dans cette perspective que nous voudrions rechercher les causes cachées qui sont à l’origine 
de la vulnérabilité de la société. Loin des facteurs apparents qui déclenchent les événements de 
violences, nous allons essayer de comprendre les mécanismes de ce phénomène à travers l’analyse du 
processus des mutations socio-urbaines de Ghardaïa, ville caractérisée par son identité sociale et ses 
spécificités culturelles. 
 
  1. Définition du site de la vallée du M’zab :La région de la vallée du M’zab, actuellement, regroupe 
quatre communes de la wilaya de Ghardaïa : Daia Ben Dahoua, Ghardaïa, Bounoura, El Atteuf. Situé à 
600 kms au Sud de la capitale Alger, le M’zab est un plateau rocheux  découpé par un réseau d’oueds  
et de ravins sous forme de filet appelé couramment « Chebka ». Dans les dernières décennies, la vallée 
a connu une croissance urbaine et un accroissement démographique accélérés. Sa population a évolué 
de 95 598 habitants en 1987 à 181 263 habitants en 20101. Cette région est caractérisée par un site 
aride et hostile à potentialités limitées, mais avec un patrimoine culturel à valeur universelle.  

La situation  de la vallée au centre du territoire national et aux portes du grand Sud, fait de 
Ghardaïa un carrefour donnant accès aux régions du Sud à travers un réseau routier d’importance 
nationale : Tamanrasset (RN1), Ouargla (RN49) et Timimoun (RN51). Par ailleurs, Ghardaïa est dotée 
d’un aéroport de dimension internationale. Ces infrastructures ont développé davantage le transport de 
voyageurs et de marchandises. Sa proximité des champs d’hydrocarbures (Hassi R’mel et Hassi 
Messaoud), donne à Ghardaïa un rôle de centre de transit pour les travailleurs. En outre, le M’zab a 
aussi une vocation touristique et commerciale. L’ensemble de ces atouts, permet à Ghardaïa de jouer 
un rôle à dimension régionale.  
                                                
 
1 Direction de la Programmation et de Suivi Budgétaires de la wilaya de Ghardaïa, L’annuaire statistique de la wilaya de  
Ghardaïa, 2010, p. 30.  
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2. Mutations socio-urbaines, de la fermeture à la ségrégation renforcée   : L’évolution de 
l’agglomération de la vallée du M’zab, est passée par quatre étapes principales. Nous allons essayer de 
retracer ce processus d’urbanisation pour comprendre les mécanismes d’occupation des sols  par les 
groupes sociaux.  

 

2.1 La formation de la pentapole  
La structure initiale implantée dans la vallée du M’zab, se présente comme une multiplication 

successive d’un module. Celui-ci comprend deux éléments complémentaires, constituant une unité 
autonome : d’une part, le ksar (cité), très concentré et renfermé dans ses remparts, d’autre part, la 
palmeraie, espace d’agriculture doté d’un système complexe de puits et de structures hydrauliques. Il 
s’agit donc d’une reproduction de ce module cinq fois au long de l’oued, axe sinueux de liaison de la 
pentapole2. En effet, cette dernière se compose de cinq cités, d’amont en aval :  
Ghardaïa (1053), Melika(1124), Ben isguen(1347), Bounoura(1046), El Atteuf(1012) 3. Chaque ksar 
jouit de sa propre palmeraie, située aux abords des cours d’eau, terres fertiles aptes pour l’agriculture. 
Les ksour sont implantés dans les masses de roches du plateau. La limite du ksar, est le début de la 
palmeraie. Cette double occupation de l’espace est appropriée à l’ensemble indissociable bâti/végétal.  

Outre les cinq cités, un village, Daïa ben Dahoua a été créé, en 1868, plus loin à l’amont. 
L’occupation de la vallée par la palmeraie est continue sur 25 kms de longueur, de Daïa ben Dahoua  à 
El Atteuf.  
     En effet, le cours d’eau était l’outil fondamental de la structuration de territoire du M’zab. Il 
ramasse toutes les cités de la vallée et articule également celle-ci avec le monde extérieur.  

Ce mode de structuration revient essentiellement aux facteurs suivants : les conditions naturelles 
défavorables du site ; la société ibadite qui devait vivre aux premiers temps en repli sur elle-même afin 
de préserver le groupe et la doctrine ; et une économie d’autarcie basée sur l’agriculture et l’élevage.  

                                                
 
2 COTE  M, Une ville remplit sa vallée : Ghardaïa, in  Méditerranée n°3.4-2002, p. 107.    
(http://www.persee.fr/articleAsPDF/medit_0025-8296_2002_num_99_3_3270/article_medit_0025-
8296_2002_num_99_3_3270.pdf) 
3 BENYOUCEF  B., Le M’zab : Espace et société, édition Imprimerie  ABOUDAOUD, Alger,  p. 39. 



Colloque Mutations de la ville saharienne -Approches croisées sur le changement social 
et les pratiques urbaines 3 – 4 mars 2015 Ouargla 

 

88 

Lorsque la palmeraie s’avérait insuffisante pour l’autofinance des populations, la vocation 
commerciale prenait place dans le développement de l’économie du M’zab. D’où, l’ouverture des cités 
du M’zab à l’extérieur et Ghardaïa devenait une plaque tournante entre le Nord et le Sud4. 

A cette époque, la pentapole est caractérisée par une cohésion sociale due au système sociale 
traditionnel « Achira et Aarch ». Ce dernier est basé sur une solidarité mécanique, type d’organisation 
sociale résultant des liens familiaux et de la vie relativement homogène et peu différenciée de ses 
individus5. Ceux-ci sont dominés par une forte conscience collective qui « revêt, d’un degré élevé, un 
caractère religieux»6.    

Au K’sar de Ghardaia, ibadites et malikites (Beni merzoug et M’dabih) et même juif, vivaient 
bien ensemble dans l’harmonie grâce à des conventions de partenariat socio-économiques. Chaque 
communauté occupe une entité dans la cité. Les quartiers des trois communautés sont en juxtaposition 
et forment un tissu compact.  
 
2.2 L’urbanisation du fond de la vallée 

L’occupation coloniale, a provoqué certains changements sur le plan social et économique, 
engendrés une mutation urbaine marquée principalement par l’urbanisation de la vallée. Au début, 
l’action coloniale a commencé par une structuration permettant un meilleur contrôle du territoire. Il 
s’agit de la réalisation d’un réseau routier, qui comprend deux principaux axes. La route Est-Ouest, 
relie toutes les villes de la vallée et la voie Nord-Sud qui croise le premier axe, constitue une limite de 
coté Est du tissu ancien de la ville de Ghardaïa.  

Le point de croisement des deux voies, est focalisé par une forteresse militaire qui domine toute 
la vallée. Par la suite ces axes sont devenus des lignes principales de croissance urbaine. 

Les extensions dans la vallée ont pour origine, d’une part, un glissement de la population de 
ksar vers des terrains en contrebas, et d’autre part l’insertion de populations venues de l’extérieur et la 
fixation des nomades. En conséquent, de nouveaux quartiers résidentiels et des équipements, ont été 
développés au détriment de la palmeraie notamment à partir de 1950 : (quartier ibadite Baba Saad, 
Quartier malikite El Ain, Melika-bas,...). D’où, la continuité de « la ségrégation sociale »7 entre deux 
communautés habitant des quartiers juxtaposés. Chacun d’eux est identifié par son minaret 
architecturalement spécifique.  

Les résultats de cette urbanisation sont essentiellement les suivants :   
 - Forte extension du bâti hors les limites des ksour et qui couvre principalement les hautes terrasses de 
la vallée. 
- Réduction des palmeraies contrairement à la croissance de la population, traduisant le changement 
fondamental  de revenus des habitants de la vallée de M’zab (orientation de la population de 
l’agriculture vers le commerce, les services, les réalisations d’infrastructure de base et les champs 
pétroliers). 
- Bouleversement du système social traditionnel : sédentarisation des nomades ; remplacement des 
institutions traditionnels par l’administration coloniale; transfert du pouvoir de la gestion et la maitrise 
du sol à l’autorité française. 

                                                
 
4 Ibid, p. 40. 
5 J.Ferrette, D.Ledent, La sociologie à travers les grands auteurs, Editions Ellipes, Paris, 2006,P.28  

     6جورج ریتزر، رواد علم االجتماع ، تر: محمد الجوھري وآخرون ، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ط1، 2006، ص.174
 
7  La ségrégation sociale est : celle de la division sociale de l’espace résidentiel urbain, de la constatation de caractéristiques 
sociales différentes des habitants selon les quartiers d’une ville. Voir, Buffet F. et al. Les mécanismes fonciers de la 
ségrégation, édition adef, Paris, 2004,  p 10.   
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- La continuité de la cohésion sociale entre les groupes sociaux en présence de la domination 
coloniale.  
    
2.3. Une seule agglomération en bande 

L’urbanisation de la vallée déjà entamée en période coloniale, continue après l’indépendance 
avec un rythme accéléré. Le développement intense de tissu urbain, se fait principalement sur la ligne 
de croissance (l’axe de l’oued), dans les deux directions vers la palmeraie et vers Ben Isguen. Donc, 
on assiste à une urbanisation linéaire en bande dans la vallée du M’zab. Les cimetières et le lit mineur 
de l’oued, sont les seuls éléments qui font obstacle à cette urbanisation  et constituent des taches de 
vide dans l’agglomération. En effet, celle-ci est le produit d’une occupation spontanée et accélérée de 
tout terrain libre, sans une vision globale et cohérente de la vallée de M’zab. 

Cette urbanisation a été accompagnée par des programmes d’action lancés par les pouvoirs 
publics. L’intervention de l’Etat, s’est traduite en particulier par les actions suivantes : Réalisation des 
opérations de viabilisation et d’aménagement urbain (forages, réseaux assainissement, ponts et 
routes,…) ; Création d’équipements publics les plus consommateurs d’espace (gare routière, lycée, 
hôtel de 500 lits,…) ; Réalisation des programmes de logements (individuel et collectif) et des 
lotissements pour être distribués en lots. 

En cette période, on assiste au passage de la cité à la commune, unité de base de l’état nation, de 
la tradition à la modernité, dont la citoyenneté devait remplacer la structure sociale traditionnelle. Cela 
créait une forte concurrence entre les groupes sociaux pour accès au pouvoir et à la possession du 
foncier. La rareté des terrains dans la vallée aggravait en plus cette stratégie. 

En dépit, des tentatives de la promotion de la mixité sociale adoptées par l’Etat à travers la 
réalisation des programmes d’habitat et d’équipement, la dualité des quartiers ethniques persistait. La 
population semblait au moins en partie rattachée à la solidarité familiale issue du système social 
traditionnel.        

A cet effet, la société est devenue de plus en plus fragile. La solidarité entre groupes sociaux a 
laissé place au conflit voire tensions traduites par affrontement et violence (les évènements de 1985 
par exemple).  
L’urbanisation anarchique dans la période de la décennie noire a accentué en plus la vulnérabilité de la 
société.  Certains accusent  les  pouvoirs publics d’avoir  failli à leurs obligations. Mais il faut rappeler 
qu’à cette époque, l’Etat avait  d’autres priorités.  
 

 
 

Figure n° 2 : Urbanisation de la vallée à travers l’histoire 
Source : Benyoucef Brahim, Le M’zab : Ville et société à l’épreuve du temps, in revue vies de villes 
n°20, Alger, Mai 2014 , p 50 
 
2.4. Création de nouveaux sites de croissance sur les plateaux   : Face à la saturation du fond de la 
vallée d’une part et l’ampleur du programme en matière d’équipements et de logements d’autre part, il 
fallait rechercher des terrains en dehors de la vallée pour faire l’extension. En outre, la volonté de 
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sauvegarder ce qui reste des palmeraies et leur statut privé, limite l’intervention de l’Etat à l’intérieur 
de la vallée.  

L’occupation des plateaux a été déjà amorcée par la création d’une zone industrielle entre 1975 
et 1985, sur la route de l’aéroport, au Sud de l’agglomération. Mais en matière d’habitat, c’est dans les 
années 1990 où des cités résidentielles ont été implantées sur les plateaux, prés de Ben Isguen, Melika 
et El Atteuf, marquées par la volonté de réactualiser le mode de croissance des anciens ksour. Ainsi, à 
Bouhraoua à proximité de la ville de Ghardaïa,  sur la route vers Alger, une zone d’activités et des 
programmes de grande envergure de logements et d’équipements ont été réalisés. A 15 km au Nord de 
Ghardaïa sur la route nationale n°1 (vers Alger), Oued Nechou ville nouvelle en cours de réalisation, 
permet de dégager la vallée et de satisfaire les besoins en terrains constructibles. Une route de 
contournement de la vallée, relie cette ville nouvelle avec celle de Noumérate près de l’aéroport. Le 
plateau de Noumérate est destiné à être un centre urbain organisé autour des activités industrielles et 
de services (université, centre de recherche des énergies renouvelables, institut national de formation 
professionnelle, complexe sportif,…). 

Malgré que la sortie de la vallée du M’zab semble incontournable, les populations ont toujours 
manifesté une réticence à cette sortie, à cause de leur attachement à la vallée8. A cet effet, la vallée 
continue à être concernée par une densification. 

En fait, cette nouvelle pratique urbaine a pour conséquences un renforcement de la ségrégation 
socio-spatiale. Cette dernière a entrainé, sans doute, une distance sociale entre les groupes ethniques 
vécus dans la même ville. L’absence de la mixité sociale dans la ville, et par conséquence dans les 
institutions primaires de la socialisation notamment écoles et mosquées, a accentué l’appartenance au 
quartier « hauma » et a diminué la cohésion sociale entre les composantes de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°3 : Sites nouveaux d’urbanisation  
Source : Agence Nationale pour l’Aménagement du Territoire, Maîtrise de  la croissance urbaine de Ghardaïa, A.N.A.T, juin 1996, p. 53.  
 

3. Echec social de la ville   
Les dernières décennies, La ville de Ghardaïa a connu des évènements de violence entre les 

deux communautés. Ces affrontements deviennent de plus en plus fréquents engendrant des victimes 
humaines et des dégâts matériels énormes. La violence est un phénomène qui menace les villes 
algériennes, cependant dans la région de Ghardaïa elle prend un caractère confessionnel et ethnique. 
Ce dernier suscite des inquiétudes pour les habitants comme pour les autorités publics.  

                                                
 
8 COTE  M, Op.Cit, p. 109.    



Colloque Mutations de la ville saharienne -Approches croisées sur le changement social 
et les pratiques urbaines 3 – 4 mars 2015 Ouargla 

 

91 

Les évènements de Ghardaïa en 1985 ont été déclenchés pour enjeux fonciers; ceux de Guerrara 
en 1988 sont liés à un conflit sur la désignation du nom d’un lycée; la cause directe des affrontements 
de Berriane en 1990 est la politique lors des élections communales; en 2013 toute la ville de Guerrara 
s’enflammait après un match de Football. En fait, les enjeux fonciers, symboliques, politiques ou 
sportifs s’avèrent des causes apparentes  déclencheuses de cette violence. Alors, quelles sont les 
causes cachées qui touchent en profondeur ce phénomène? 

A ce titre, l’étude des mutations socio-urbaines de Ghardaïa à travers l’histoire, nous montre que 
les groupes sociaux habitant  la ville, vivaient ensemble en paix depuis des siècles sans problème. Cela 
est dû principalement en première étape au système social traditionnel et en deuxième étape à leurs 
préoccupations par l’existence de la dominance coloniale. Néanmoins, après l’indépendance Ghardaïa 
a connu un changement démographique et socioéconomique.  Le système social traditionnel (basé sur 
la solidarité familiale) valable pour des petites communautés, s’avère inadapté pour une grande 
agglomération urbaine qui nécessité une solidarité organique basée sur la citoyenneté, la mixité sociale 
et l’égalité pour accès à la ville et au pouvoir. Le passage de la cité à l’Etat-nation a ouvert la voie à la 
compétition entre les cohabitant  autour du foncier, très rare dans la vallée.  Il est important  de 
signaler qu’« une des dimensions de la ségrégation, est l’inégal accès des groupes  sociaux aux 
ressources de la ville » 9 .                                                                                                                                                  

Paradoxalement à la volonté de la modernisation de la ville, les pratiques de la ségrégation 
socio-spatiale subsistent au lieu de promouvoir la mixité sociale. L’urbanisation des nouveaux sites 
d’extension en dehors de la vallée vient renforcer encore la ségrégation combinée de  l’éloignement 
des nouveaux quartiers les uns des autres, ce qui minimise les occasions de rencontre entres les deux 
groupes sociaux.                     

En fait, La ségrégation socio-spatiale renforcée engendre ce qui suit : appartenance abusive à la 
communauté du lieu « quartiers » et au groupe ethnique; absence de la culture du droit à la différence; 
non respect des symboles et de l’histoire des autres; augmentation de discours haineux et raciste.  A 
cet effet, ces conséquences constituent les braises de la violence qui attendent le premier souffle pour 
que toute la ville s’enflamme. Donc, il parait que la question de la violence, à Ghardaïa,  est 
essentiellement liée à l’absence de la mixité sociale. Les derniers évènements de 2014 qui ne cessent 
de s’arrêter, sont les plus fréquents et les plus violents. Ils sont caractérisés par l’attaque des maisons 
et foyers pour la première fois. Cela prouve à quel degré arriver l’exclusion réciproque d’un groupe à 
l’autre.   

Outre la ségrégation socio-spatiale à base ethnique, la violence est certainement liée à d’autres 
facteurs qui peuvent intervenir en qualité des causes aggravantes. Parmi celles-ci, on peut citer : le 
conflit autour du foncier, jeunesse passait son enfance dans la décennie noire,  les nouveaux moyens 
de communication (facebook, le mobil, etc.), les enjeux symboliques, les enjeux politiques, 
insuffisance de la participation des citoyens dans la politique de développement.      
      
4. Proposition de solutions   :La solution à ce problème doit, sans doute, commencer par la 
conscience de la gravité de ces actes violents et la cession de diaboliser l’autre, il n’y a pas une 
communauté idéale. La responsabilité est partagée entre tous les acteurs urbains à savoirs : pouvoirs 
publics, individus, groupes sociaux, associations, élites,… 

Afin de maitre fin à ces affrontements qui fragilise la société, nous proposons les actions 
suivantes : 

                                                
 

9 Buffet F. et al., Op.Cit, p. 26.    
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 Rompre avec les précédentes pratiques urbaines en développant une urbanisation basée sur la 
participation des citoyens dans la prise de décision et la mixité sociale. Celle-ci « devient depuis une 
dizaine d’années un élément clé des nouvelles politiques urbaines» 10.  
Mener des compagnes de sensibilisation sur les notions de la citoyenneté, du droit à la déférence, de la 
cohabitation en mixité sociale et de vivre ensemble en paix. Cette compagne doit être de façon 
continue, en longue durée et utilise tous les moyens humains et matériels nécessaires pour sa réussite.  

 Multiplier les espaces publics et les espaces de loisirs et de sports  permettant d’un côté la 
rencontre et l’interaction sociale et de l’autre côté, remplir le temps vide des jeunes après l’école ou 
le travail. 

 Création des évènements sportifs et culturels de grande ampleur durant toute l’année. 
 Promotion du tourisme en accentuant sur les potentialités de Ghardaïa (le patrimoine). 
 Création de l’emploi dans le cadre d’un processus de développement socioéconomique. 
 Mobilisation des institutions de socialisation (écoles, mosquées, médias) pour fonder une culture de 

paix, de la solidarité sociale et du respect de l’autrui.  
 Prévoir des mesures sécuritaires efficaces basées sur la transparence et l’équité sociale.  

Conclusion : L’étude des mutations urbaines de la ville de Ghardaïa a montré que le passage du 
système social traditionnel à la modernité a entrainé un conflit entre les deux communautés autour des 
ressources de la ville, provoquant des événements de violence.    

On peut apprécier très vite que les solutions prévues ci-dessus, ne concernent pas uniquement  
les pratiques urbaines à travers la mixité socio-spatiale. On doit souligner que « l’organisation de 
l’espace influence effectivement les pratiques sociales, mais il ne les produit pas mécaniquement »11. 
Notre proposition englobe d’autres champs tels que : économie, sécurité, culture, tourisme, 
communication. Nous estimons que la problématique de la violence entre groupes sociaux, nécessite 
une approche globale dont tous les acteurs urbains doivent participer.  

A l’issue de la présente étude, une réflexion plus approfondie, à multiples dimensions, est 
impérative pour maitriser ce phénomène. Les axes de recherche doivent s’articuler autour de la 
question centrale suivante : 

Comment peut-on assurer la mixité sociale et urbaine, dans le cadre d’une approche globale et 
participative, tout en respectant les spécificités culturelles de la société locale? 
 
 
 

 

                                                
 
10  Laudy L., De Paris à Londres : le défi de la mixité sociale par les acteurs clés , in revue espaces et sociétés, Paradoxes de 
la mixité sociale, 140-141 n°1-2/2010, France, 2010, p 111.  
11  Bonnin Ph. (sous la Dir.), Architecture espace pensé espace vécu, édition Recherches, Paris, 2007, p 181.  
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Laghouat oasis : le paysage à l’épreuve de la nouvelle urbanisation 

Rezzoug Abde Elkader 
 L’université de Laghouat 

  ملخص                                                                                           
و يتزامن مع تحولها من واحة تقليدية إلى مدينة . األغواط في حاضرها نتطرق لتحوالت االجتماعية و االقتصادية لمدينة

ويعد عامل احتواء إقليمها حقل الغاز حاسي الرمل  كذا خاصية موقعها، كواحة تقع في مفترق الطرق القوافل . حضرية
سوسة شرقا و يعبر  إلىكش ومحور القوافل غربا من مرا) تمنراست  -غرداية( الصحراوية الذي يربط الشمال بالجنوب البالد

  .منطقة الزبان ببسكرة
إن . و يشكل نضام الواحة نموذجا للعمران، بحيث يجمع توازن البيئة و يحافظ على االستغالل األمثل للثروات الطبيعية 

  . التغيرات السياسية واستعمال الوسائل تخطيط الحديث، لمواكبة حاجيات السكان المتزايدة
إن الدينامكية االجتماعية التي باشرها البنيات .ات و التحويالت بيئية و اجتماعية في مجال الصحراوي الهشقد أفضى إلى التجاوز

وتندرج هذه . الحضرية المختلفة و المطبقة، قد زعزعت استقرار الوضع في الحياة االجتماعية واالقتصادية في إقليم الواحات 
  .كانت مساندة في اختيار النماذج المطبقةالمداخلة في فك الشفرة تداعيات السياسة التي 

أدى إلى غياب ترابط و تكامل المخططات . تتركز األدوار في أيدي الدولة وأقل شراكة ومشاركة للجمعيات المحلية المدنية
  .       الجديدة للمناطق الحضرية مشيدة ، أنتجت فضاءات ال تتناسب مع البيئة الصحراوية

Résumé  
L’oasis, de Laghouat est à travers sa situation géographique inter régionale a pu marquer le 

territoire et son histoire, par sa particularité. Cependant, cet espace, est à la fois pensé et vécu au 
travers de ces différences pratiques. Il s'agit la plupart du temps d'une combinaison de tous ces 
éléments. Mais, la route des caravanes du sel et de la soie a rendu Laghouat célèbres, auprès des 
différentes civilisations de la région et du monde, ainsi que des auteurs. Cette zone appartenant à des 
oasis, qui ont fasciné la recherche et la littérature pendant des siècles. Qu’a perdu de son intérêt de 
durabilité à nos jours; que cet article cherche à étudier le comportement de l’homme face aux 
nouvelles mutations urbaines, marquées par la décomposition ou l’intégration de l’espace hérité de 
l’écologie saharienne Oasienne aux nouveaux espaces construits. 

La communication met l'accent sur les différents facteurs de la grande transformation résumant 
en : les raisons sociales, politiques, avec la naissance de grands projets autour de l’oasis, qui agissent 
sur la dynamique de développement socio urbaine. Notre travail s’attache attentivement aux effets 
positifs et négatifs des transformations du territoire de Laghouat, résultant par des modalités de la 
planification urbaine sont pratiquées au sujet de l’oasis à travers une analyse systémique. Notre travail 
porte essentiellement sur l’avenir de l’oasis dans une perspective d’intégration et de protection, dans le 
but de combler le déséquilibre fonctionnel de l’agglomération nouvelle de Laghouat et de préserver 
son identité historique d’oasis. Nous nous sommes interrogés sur les effets les plus importants de la 
transformation du paysage de l’oasis, sous l’influence de l’interaction entre le modèle urbain 
fonctionnel classique et le modèle urbain moderne.  

La mutation spatiale est très importante. Et la notion , l’idéologie de la modernisation 
(constituée par les règles de consommation de la modernisation), font apparaître une nette différence 
avec l’espace traditionnel Oasien et la tentation de la population Oasienne de pratiquer cet espace.et 
cette approche affirmait que la modernisation de l’oasis est critiquée pour son accumulation de bien, et 
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avec son modèle dépassé dans le domaine de l’invention et à la recherche du bien- être et du plaisir et 
s’est proposé de débattre de son aménagement face aux contraintes de l’environnement, de l’économie 
et de l’écologie. Ceci implique l’abandon du mythe ultra-écologiste que le modèle oasien présente et 
que la mutation nouvelle n’a curieusement pas pu employer à cette interface en profitant de 
l’interaction voisine de l’espace oasien. 

Cette communication porte sur le contexte, les formes et les enjeux de l’urbanisation forte à 
Laghouat et s’est profondément transformés. Mais, Laghouat a subi une tendance d’éclatement socio-
spatial : la font passer de l’oasis traditionnelle à une ville régionale, sous les effets dues à la présence 
du champ gazier dans son territoire et qui engendre un ensemble aléatoire de formes socio-spatiales 
éclatées, marquées par des processus de territorialités fortes. Que notre analyse s’inscrive dans ce 
nouveau concept qui transforme les pratiques traditionnelles Oasiennes et les formes de la ville avec 
son impressionnant étalement urbain, mais concrétise une nette détérioration du système rural Oasien 
et sans préserver ce patrimoine à long terme. 

Et nous souhaitons interroger ces tendances de l’étalement progressive observé à la ville de 
Laghouat, entre forme et dynamique et en nous centrant sur la transformation des espaces physiques 
dans la ville  avec l’émergence de nouveaux usages de ce territoire saharien et en abordant la question 
du domaine politique et de son expression.  

Elle nous aide à bien cerner le sujet des politiques urbaines, qui ont produit ou initié les 
différents projets de l’oasis à l’agglomération nouvelle, ainsi que quelques modèles spatiaux 
représentatifs, identifiés à travers un certain nombre des formes existantes. Cependant, le thème 
évoqué se veut une réflexion née sur le terrain des matériaux de premières mains, acquis sur le terrain 
par nos propres observations et enquêtes ; les cartes et les plans actuels de la ville et quartiers anciens, 
de l’agglomération nouvelle et de la zone tampon ; des documents sur les grands projets 
d’aménagement depuis la création de l’agglomération nouvelle (relevés, croquis, photos).    

Par conséquent, les questions posées sont adaptées au type d’interlocuteur et le contenu des 
enquêtes a permis une meilleure approche au sujet. Notre questionnement a touché les catégories de la 
nouvelle population de l’agglomération. Nous avons construit à partir des entretiens quatre grandes 
explications, articulées autour de la relation existant entre ces lieux et du concept de modernité de 
l’agglomération. Le terme d’agglomération moderne est en relation avec ces nouveaux lieux empreints 
de modernisme, notamment du point de vue des normes de construction, qui donnent une nouvelle 
image de la ville, à l’opposé des images anciennes de l’oasis.  

Cette partie, dédiée au questionnement, sous-tend le travail de terrain mené visant à confirmer la 
rupture avec un modèle d’urbanisme imposé, symbole de la modernisation subie et des aspirations des 
populations locales. Les multiples discours sur l’espace moderne, tenus en réponse aux questions 
pratiques de la population, ne correspondent pas, pour la plupart d’entre eux en tout cas, aux plans 
d’aménagement initiaux, ni à ce que le projet a finalement établi pour la société. 

Face à ces mutations, dont l'importance est analogue aux bouleversements que les villes ont 
connus au moment de la révolution industrielle, notre recherche se consacre aux concepts et d'outils 
nouveaux des grandes mutations socioéconomiques. Ce titre très accrocheur révèle fort bien la teneur 
des problématiques actuelles sur les relations qu'entretiennent la société et le nouveau mode dans la 
ville de contemporaine. 

L’intention de notre communication dont laquelle augure une profonde analyse de la mutation 
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de l’oasis de Laghouat intégrée à un écosystème très fragile et d'un concept de mutation socio-
économique spécifique. Le système Oasien présent des liens étroits avec le paysage rural (palmiers), 
l’espace urbain (Ksar-médina) et l’environnement désertique (climat). Depuis la seconde partie du 20e 
siècle, les pratiques induites par le nouveau système urbain moderne autour de l’oasis ont suscité des 
questions sur l’apport de ces projets urbains et leurs conséquences sur l’environnement et la société, 
qui tisse un mode de vie, des liens sociaux et des pratiques urbaines sur la base d’une relation étroite 
avec le territoire saharien (eau, soleil, Dune de sable, flore et faune). Cette surabondance est d’ordre 
quantitatif dans le cas de la Laghouat et nous l’abordons. Le sociologue Jean Viard pointe cette 
évolution : «L’enjeu de l’ancien a totalement changé depuis 20 ans. Depuis un siècle, la logique du 
patrimoine a toujours été de protéger, de garder les traces du passé dans une société qui était obsédée 
par son futur et pensait qu’il allait être meilleur que son présent. Il existait donc un rapport entre le 
passé et le futur. Aujourd’hui, comme le dit Edgar Morin, nous n’avons plus de représentation du 
futur et nous validons le passé, ce qui crée des tensions pour son appropriation. L’enjeu de cette 
appropriation du passé, des racines, du patrimoine est un enjeu structurant de nos sociétés»(1) 

L’analyse des changements sociaux qui s’opèrent dans les différents espaces de la ville 
nécessite également de poser la question pour la population locale, c’est la base de la « mode » : tout 
ce qui relève de la « mode » renvoie à l’activité de consommation et à un caractère éphémère. Le 
concept de « mode » a été plus favorisé par les habitants, même quand il s’agissait d’un lieu, ou ce qui 
est exposé dans ce lieu, à un moment précis. Tout ce qui n’apparaît pas dans les pratiques 
traditionnelles de l’oasis constitue un nouveau modèle, qui fait concurrence entre l’oasis et 
l’agglomération, du fait de la modernité de ces lieux. 

Qu'aujourd'hui il prend place dans un large débat qui s’est développé autour de la question de 
l’analyse de la ville et les nouveaux défis. Mais, un espace plus structurant/ structuré par les formes 
diverses de l’habitat et les espaces urbains, s’ajoute le rejet de ce projet à long terme chez les habitants 
pour ses formes et ses modèles exogènes à l’originalité de la vie Oasienne. Mais, ce bouleversement 
du territoire et paysage urbain dans le territoire de Laghouat est associé à la révolution industrielle 
(notamment la prospérité due à la découverte des énergies fossiles dans le Sahara), et a profondément 
contribué à bouleverser le système traditionnel classique : le paysage Oasien devenu un territoire en 
mutation socio urbaine tout comme le paysage saharien a intégré une dimension spatiale dans cette 
nouvelle configuration, 

Historiquement, l’oasis se situe au carrefour historique de l’axe caravanier Nord/Sud, sur lequel 
se trouvent les villes de Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset et de l’axe Ouest-Est, de Marrakech à 
Sousse, en passant par le ziben Biskra. C’est un axe d’échange aussi international est du port d’Alger à 
l’Afrique noire. Ainsi Laghouat intègre l’histoire de l’ancienne ville du système caravanier, « la route 
du sel et de la soie»; c’est la « porte au Sahara» algérienne; et la ville la plus proche du champ 
d’énergie gazier de Hassi R’mel. Mais, les rapports entre l’espace urbain et le milieu désertique ne 
sont ni uniformes ni stables et l’observation et l’analyse au fil de cette communication cherchent aux 
décrypter. Cependant le modèle urbain oasien s’organise et se développe traditionnellement dans une 
relation d’harmonie avec l’environnement, en tissant un mode de vie, des liens sociaux et des 
pratiques urbaines sur la base d’une relation étroite avec le territoire saharien (eau, soleil, Dune de 
sable, flore et faune). Cette surabondance est d’ordre quantitatif dans le cas de la commune de 
Laghouat. Que les modèles urbains ont évolué au fil des siècles, au gré de l’évolution des besoins des 
populations et en fonction des progrès scientifiques et techniques ou en raison du changement des 
politiques des États. L’influence de ces mutations est récente ; et par conséquent si elles ont fait 
émerger un fort tournant urbanistique, l’édification de l’agglomération nouvelle, créait de modèles 
modernes, tout autour du modèle d’un écosystème fragile et contraignant n’a pas été sans dommage, 
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d’autant plus que l’on a procédé à l’ancrage de l’espace Oasien où de manière progressive et fatale.  

L’analyse sur les figures de l’habitat permet de dévoiler certaines relations qui ont contribué au 
choix de la forme intérieure et extérieure de l’habitat, prise comme indice social. Nous nous 
intéressons à la description du lotissement et à l’énumération des types d’habitat qui le composent, 
laquelle s’avère plus intéressante à la lecture des changements sociaux, avec l’idée du pouvoir habiter 
et vouloir habiter. La sociabilité à la ville est comme un outil conceptuel, qui permet d’interroger les 
répertoires (traditionnels et/ou modernes) selon les principaux axes développés dans notre recherche. 
Les éléments fondamentaux opèrent sur la question de l’interaction socio spatiale, mais mettent en 
évidence des rapports entre les deux espaces traditionnels et modernes, qui sont fondamentaux à vrai 
dire dans la situation de Laghouat, qu’elle est à la recherche d’un modèle urbain efficace. 

L’intérêt de la description et l’analyse du paysage urbain en mutation progressive ; sont des 
indices importants de la compréhension du territoire de Laghouat actuel, et le paysage urbain hérité du 
système Oasien. Lorsqu’on aborde ici dans l'analyse des mutations sociales au rôle du projet attribué 
au développement du territoire qui a fait de déstabiliser le mode de vie sociale et économique du 
territoire Oasien, et l’analyse des différentes politiques urbaines au temps de l’oasis jusqu’à nos jours 
permettent de décrypter les différentes implications politiques, qui ont prévalu pour le choix des 
modèles. Sur le plan politique, les rôles sont concentrés aux mains de l’État et moins partagés entre les 
acteurs qui redevaient être soumis à une revendication légitime de la population. La ville de Laghouat 
s’est progressivement composée de deux espaces urbains, l’oasis et l’agglomération, mais sans 
articulation fine entre eux. Aujourd’hui le constat est que la cohésion spatiale est absente n’est pas 
fondée dans les plans d'aménagement mais, l’agglomération nouvelle présente un espace bâti 
hétérogène et peu adapté au territoire saharien. Et à l’échelle locale, le nouveau dynamisme urbain 
dans nouveau lieu un symbole pour la wilaya. Mais également l’influence exogène et traduit une 
dualité complexe entre les aspects positifs et négatifs de la tension sociale à différent registre, qui se 
croisent dans un même espace. L’échec du projet est des nouveaux espaces urbanisées révélé par la 
mauvaise intégration de nouveaux espaces contrôlés par l’État aux espaces gérés autrefois par le 
groupe social (déjà manifeste ou passe de l’être). Se pose alors la question de savoir si cette 
urbanisation s’est réellement faite sans ou même contre les sociétés locales. L’agglomération nouvelle 
d’urbanisation se dessine et l’espace urbanisé se heurte à des problèmes multiples, notamment la 
difficulté à estimer et projeter les rythmes de la croissance et les spécifiés de la société. Mais 
l’agglomération a connu des différenciations sociales au fur et à mesure de son initiation et de son 
extension, en décalage par rapport aux intentions de ceux qui les avaient pensées et conçues. Les 
chantiers se multiplient partout dans la nouvelle agglomération et produisent des cités sans qualités, à 
l’écart de la ville. Il est alors difficile d’y accéder, pas de route, que des pistes impraticables. Seules les 
constructions qui sont implantées aux abords de la route nationale sont accessibles 

Sur le plan opérationnel, deux identités se démarquaient sur le territoire de la ville : un espace 
de l’oasis, qu’est formée de groupes d’habitations illicites résultant de l’appropriation du foncier 
agricole dans la palmeraie — ce qui induit une destruction fatale qui pèse durement sur l’écologie 
rurale et modifie les paysages : le vert vivant laisse la place à la couleur sombre de ciment. - Par 
ailleurs, les ensembles de style vertical qui schématisent l’identité du territoire de la Maamourah. On a 
donc un espace urbain fonctionnel très étendu, qui s’impose par son rayonnement et sa diversité 
symbolique, différent du schéma habituel Oasien (précolonial et colonial) et dont l’image urbaine ne 
correspond pas à ce qu’à connu l’oasis durant les siècles précédents. 

La conquête de l’agglomération nouvelle provoque un bouleversement de l’écologie rurale et 
urbaine, espace hérité et doit être protégée comme symbole d’un patrimoine architectural et urbain de 
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la ville caravanière et du système Oasien, où l’homme s’adapte à l’écologie dans un environnement 
plus équilibré, structuré et symboliquement approprié.  

Notre approche du sujet a révélé que la nouvelle urbanisation n’a pas permis une transition 
efficace de l’oasis à la ville. La densification apportée par le modèle importé n’a créé que le 
cloisonnement spatial dans l’agglomération. La relation se compliquait avec le premier plan 
d’aménagement concernant les deux espaces, où il faut assurer le lien entre la population et 
l’agglomération. Les multiples opérations qui ont transformé l’espace autour de l’oasis depuis la 
moitié des années quatre-vingt jusqu’à nos jours ne sont malheureusement pas toutes aussi brillantes. 
Dans cette partie les informations font entièrement référence sont tout issues de notre enquête auprès 
des instances et acteurs de cette croissance urbaine. Le plan est dans sa conception, n’est qu’un tracé 
de zoning matérialisé à l’ensemble du territoire. La surface urbanisée croît chaque année. Entre 1980 
et 2008, la commune de Laghouat a épuisé tout son foncier.  

Dans le vécu urbain, la périphérie tourne autour d’elle-même et n’assure pas un lien fort entre la 
centralité et la périphérie, sachant que l’idée de centre n’est pas claire dans l’esprit de ce modèle : 
centre pour la commune ou future centre administratif de wilaya. Dans le schéma actuel l’oasis 
représentée vraisemblablement le centre fonctionnel et structurel. 

Dans ces travaux concernant la mutation d’une ville saharienne ouverte aux différentes 
influences extérieures, Laghouat a longtemps connu celles induites par les échanges caravaniers, puis 
s’est renfermée sur elle-même durant la période coloniale. Avec les nouveaux enjeux de 
l’Indépendance, elle a soudainement changé de cap en devenant une ville ouverte. L’oasis s’est 
transformée en une ville moderne sans qu’on l’ait préparée à la transition ; le fonctionnement de 
l’espace a été modifié par l’avancer de la ville moderne dans le désert. Le renouvellement urbain de 
l’oasis est d’abord dû au développement industriel de toute la région, et a été accentué par sa position 
géostratégique, en lien direct avec le port d’Alger et les sites pétroliers du grand Sud algérien. Très 
affectée par le bouleversement économique et spatial, l’oasis s’est transformée en pôle d’attraction 
pour la population extérieure. La proportion de la population d’origine Oasienne est tombée à 32 % de 
la population totale. Ainsi, Laghouat chef-lieu de wilaya a vu sa population augmenter, nourrie par de 
nouveaux résidents. 

23e Atelier Régional Rencontres Réhabilitation de PACA. 'La réhabilitation des centres anciens en 
question', 21 octobre 1997.  
 



  
  


