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التوازنات  وضبط  لتحقيق  األساسية  الوسيلة  القديم  منذ  املجال  استغالل  تنظيم  يعتب  البحث.  ملخص 
متلف  يف  املجسدة  التهيئة  وأعامل  مبادئ  متلف  خالل  من  الفكرة  هذه  نلمس  واالقتصادية.  االجتامعية 
املجاالت الريفية واحلرية التي شهدت ديناميكيات اجتامعية واقتصادية، حيث كانت املجتمعات القديمة 
باستعامل  وذلك  احتياجاهتا  ومتلف  لتتامشى  الطبيعية  األوساط  تكييف  أجل  من  كبرة  بمجهودات  تقوم 
أدوات وتقنيات بسيطة. يف وقتنا الراهن نطلق عىل تلك املبادئ مفاهيم التهيئة التقليدية )القديمة( التي تثل 
يف معظم املناطق الريفية باجلزائر أساسًا ملعظم النشاطات االقتصادية الفالحية. يعالج هذا املوضوع إشكالية 
التحوالت يف مفاهيم التنظيامت والتهيئة للمجاالت املبنية القديمة يف ظل الظروف احلالية، وذلك من أجل 
التنظيامت  قيم هذه  التحول من جهة، واستمرار بعض  إىل  أدت  التي  العوامل واألسباب  أهم  الوقوف عىل 
من جهة أخرى، وذلك انطالقًا من جمال جبي )جبال األوراس(، نظرًا ملا يتوفر عليه من التنظيامت القديمة 
املبنية املهجورة، والتي تشهد ديناميكية؛ نالحظ  أثناء تليلنا لبعض املواقع  والتحوالت يف آن واحد، حيث 
أن كل التنظيامت العمرانية املحلية القديمة هي نتيجة لتداخل عدة عوامل أمهها: العامل البيئي واالقتصادي 
واالجتامعي ورد فعل السكان عىل تلك العوامل، ويظهر ذلك من خالل اندماج متلف املجاالت املبنية مع 
لذه  الكبرة  بالقيمة  يوحي  ما  وهو  االجتامعية  احلياة  ملتطلبات  تستجيب  التي  واالقتصادية  البيئية  حميطاهتا 
املجاالت املبنية. حاليًا ويف ظل املعطيات االجتامعية  -االقتصادية عرفت بعض املجاالت املبنية القديمة إعادة 
تنظيم بنياهتا ومساحاهتا وذلك نظرًا لعاملن داخي أو خارجي أو االثنن معًا، يرتبط العامل األول بالتوازن 
االجتامعي واملجايل، أما العامل الثاين فرتبط بإرادة الدولة يف تغير املجال املبني وفق مططات التعمر التي 
تم تنفيذها، وكذلك بتدخالت األفراد. لكن وبالرغم من ذلك ظل املسكن األورايس يتفظ ببعض التنظيامت 
القديمة خاصة يف املناطق الريفية. أما التغرات التي ظهرت حديثًا يف شأن اختيار املوضع وتطيط املسكن فقد 
أثرت عىل النسيج احلري بمختلف مكوناته. وهكذا أصبح هذا األخر ال يؤدي وظيفة محاية املسكن عكس 

 
ما كان عليه األمر سابقًا، وذلك لكون املفهوم اجلديد للنسيج أصبح مغايرًا تامًا خلصائص النسيج القديم.
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 مدخل. 	

املبنيــة  للمجــاالت  القديمــة  التنظيــامت  إن 
ــول  ــور ويتح ــل يتط ــًا ب ــى ثابت ــت معط ــة ليس الريفي
ضمــن  واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  األنظمــة  ككل 
ــة  ــات تقليدي ــن جمتمع ــع م ــوالت املجتم ــرورة ت س
ــارات  ــًا يف التي ــًا واندماج ــر انفتاح ــات أكث إىل جمتمع
ــة  ــي احلال ــوق، وه ــاد الس ــة واقتص ــبى كالعومل الك
ــة االســتقالل، ومــن  ــذ بداي ــر من التــي تعرفهــا اجلزائ
ــاالت  ــذه املج ــهدهتا ه ــي ش ــوالت الت ــإن التح ــم ف ث
اقتصاديــة،  اجتامعيــة  عميقــة  تــوالت  رافقــت 
ــوالت  ــهد ت ــة مل تش ــة الريفي ــاالت املبني ــث املج حي
نوعيــة يف بنيــة عامراهتــا وجتهيزاهتــا قبــل دخــول 
االســتعامر الفرنــي. لكــن بعــد ذلــك بــدأت بــوادر 
املختلفــة  املســتويات  تظهــر عــىل  التحــول  هــذا 
ــكال  ــع بأش ــط املوض ــة كتخطي ــاالت العمراني للمج
ــور  ــويل، وظه ــكل الط ــا الش ــددة أمهه ــية متع هندس
جديــدة  بتجهيــزات  األوروبيــة  العــامرة  أشــكال 
كاحلــامم وغرهــا، وخــالل هــذه الفــرة ظــل املســكن 
ــم  ــىل معظ ــًا ع ــاألوراس حمافظ ــة ب ــق اجلبلي يف املناط

ــة. ــكال القديم ــة واألش ــامت املجالي التنظي

بــدأت   ،1962 ســنة  االســتقالل  بعــد   
التحــوالت يف هــذه التنظيــامت تأخــذ أبعــادًا جديــدة 
انطالقــًا مــن اختيــار املواضــع لتمــس الوظائــف 
والبنيــات األساســية ملختلــف املراكــز العمرانيــة 
ذلــك  )Haubert , 1978(، وترتــب عــىل  والريفيــة 
أشــكال عمرانيــة جديــدة ناجتــة عــن عوامــل داخليــة 
كالنمــو الديموغــرايف أو خارجيــة كسياســات التنميــة 

ــة أو كليهــام معــًا، لكــن وبالرغــم مــن هــذه  العمراني
العوامــل نالحــظ يف جهــات عديــدة خاصــة باملناطــق 
القديمــة  التنظيــامت  ظهــور  اســتمرار  الريفيــة 
للمجــاالت املبنيــة، وهــذا يفــر أمهيــة القيــم القديمة 
اســتجابتها  ومــدى  جهــة  مــن  التنظيــامت  لــذه 
ــي  ــة الت ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي ــات البيئي للمعطي
تيــز هــذه املناطــق مــن جهــة أخــرى. وبشــكل عــام، 
ــا  ــي عرفته ــة الت ــوالت االجتامعي ــف التح ــإن متل ف
منطقــة األوراس كان لــا دور كبــر يف تديــد كل 

ــي. ــال املبن ــدة للمج ــامت اجلدي التنظي

ــف  ــال إىل التعري ــدف املق ــياق، هي ــذا الس يف ه
بالعوامــل األساســية التــي ســامهت يف نشــأة وتطــور 
املجــاالت املبنيــة وتديــد أهــم اآلليــات والضوابــط 
ــال  ــة جم ــالل دراس ــن خ ــكيلها، م ــة يف تش املتحكم
جبــي ينتمــي إىل شق سلســلة األطلــس الصحــراوي 
التــي تفصــل الشــامل اجلزائــري عــن جنوبــه. يتعلــق 
ــذي يقــدر عــدد ســكانه،  األمــر بمجــال األوراس ال
ــة 2008، بـــ  ــات الرســمية الوطني حســب اإلحصائي
148944 نســمة منهــم نســبة 54% ريفيــون موزعون 

.)ONS, 2008( ــة ــم 16 بلدي ــال يض ــىل جم ع

ولفهــم أســباب وآليــات االســتمرار والتحــول 
يف البنيــات القديمــة يســتلزم علينــا طــرح عــدة أســئلة 

أساســية متكاملــة ومتداخلــة، وهــي كالتــايل:

مــا عوامــل النشــأة واملبــادئ التــي تكــم . 1
القديمــة؟  املبنيــة  املجــاالت  تنظيــامت 

ــا . 2 ــوم عليه ــي تق ــية الت ــل األساس ــا العوام م



205 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )2(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

هــذه التنظيــامت وقيمهــا ومــا مــدى اســتجابتها 
االجتامعيــة؟ واالقتصاديــة  البيئيــة  للمحيطــات 

التــي . 3 والتحــول  االســتمرار  عوامــل  مــا 
احلاليــة  العمرانيــة  املظاهــر  تشــكيل  يف  ســامهت 

األوراس؟  بجبــال 

مــا مــدى اســتمرار ظهــور قيــم الســكن . 4
القديــم؟ 

ولإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت، ومــن أجــل 
الوظيفيــة  املجاليــة وعالقاهتــا  التنظيــامت  تديــد 
والعوامــل واآلليــات التــي ســامهت يف ظهــور متلــف 
ــج  ــول إىل نتائ ــة يف الوص ــة، ورغب ــات العمراني البني

ــل:  ــق للتحلي ــالث طرائ ــا ث ــة، اعتمدن واقعي

ــا  ــن خالل ــا م ــة: اعتمدن ــة اإلحصائي الطريق
اجلزائريــة  الرســمية  اإلحصائيــات  متلــف  عــىل 
ــكنية  ــرة الس ــور احلظ ــة تط ــدف معرف ــكن، ب للس

والعرصيــة.  التقليديــة 

 :)Empirical Method( اإلمربيقيــة  الطريقــة 
جلأنــا إىل التحقيقــات امليدانيــة، خــالل فــرات زمنيــة 
متلفــة تتــد مــن 1999 إىل 2018، وكذلــك إىل 
ــع  ــىل واق ــوف ع ــل الوق ــن أج ــاشة، م ــة املب املالحظ
احلظــرة الســكنية وتطوراهتــا، وتديــد الــدور الفعــي 
لــكل عوامــل تــول واســتمرار متلــف املظاهــر 

ــة.  العمراني

طريقــة املقارنــة: مــن أجــل الوقــوف وتديــد 
بعــض اآلليــات التــي تؤثــر يف تبايــن خصائــص 

ــة. ــز العمراني املراك

تنظيم املجاالت املبنية القديمة. 	

يظهــر  امليدانيــة،  املالحظــة  خــالل  مــن   
انتشــار آثــار عمرانيــة حمليــة )بربريــة( وآثــار رومانيــة 
ــن  ــار بأماك ــذه اآلث ــر ه ــات. وتظه ــف اجله يف متل
ــا  ــذا م ــي؛ وه ــاج الزراع ــق لإلنت ــىل مناط ــرشف ع ت
يفــر أمهيــة القيــم االقتصاديــة والثقافيــة والعمرانيــة 
ــذه  ــر أن ه ــار )Baduel,1988(. غ ــذه اآلث ــة ل القديم
األخــرة ال تظهــر باألمهيــة نفســها يف الوقــت الراهــن 
نظــرًا للتحــوالت التــي شــهدها العمــران األورايس. 
العمرانيــة  املجــاالت  فــإن  ذلــك،  خــالل  مــن 
موضــوع الدراســة، ســواء املجــاالت املبنيــة القديمــة 
ديناميكيــة  تشــهد  تــزال  ال  التــي  أو  واملهجــورة 
وظيفيــة، تكننــا مــن اســتخالص بعــض مبــادئ 
وتقنيــات التهيئــة التــي ترتكــز عليهــا التنظيــامت 
القديمــة التــي انســجمت فيهــا عــدة عوامــل، أمههــا:

ــات  ــخ جمتمع ــط بتاري ــايف: ويرتب ــل الثق العام
ــرت  ــي أث ــة الت ــرة الروماني ــا الف ــة منه ــة خاص املنطق
ــي  ــور الزراع ــل التط ــن بفع ــة املحلي ــىل ثقاف ــرًا ع كث
ــرة  ــة كب ــييد جمموع ــن يف تش ــذي يكم ــراين ال والعم
مــن املحيطــات املســقية )Berbent, 1964(، وعــدد مــن 
ــة  ــد عــىل طــول الســفوح الشــاملية واجلنوبي املــدن تت
للكتلــة األوراســية التــي تعتــب كل مدينــة مــن مدهنــا 
 - )Baradez,1949( ــات ــدى الكتاب ــاء يف إح ــام ج - ك
تثــل حميطــًا مؤثــرًا بشــكل كبــر يف الثقافــة العمرانيــة 

ــة. ــات املحلي للمجتمع

ــوع  ــه يف تن ــن فعل ــادي: يكم ــل االقتص العام
يســتدعي  مــا  وهــو  الفالحــي  املجــال  وظائــف 
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ــول إىل  ــاالت للوص ــذه املج ــة يف ه ــالت متلف تدخ
ــة  ــكان املتعلق ــات الس ــوذج يســتجيب الحتياج نم

باالقتصــاد الفالحــي. 

ــال  ــا املج ــه لن ــل يعكس ــذه العوام ــر ه إن أث  
املبنــي األورايس يف شــكل جمموعــة مــن مبــادئ 
القديمــة،  العمرانيــة  بالتهيئــة  خاصــة  وتقنيــات 
وتظهــر جليــًا عــىل ثالثــة مســتويات كبــرة )الســكن، 

امليــاه، الزراعــة(.

ــي  ــال املبن ــم املج ــي لتنظي ــوذج أص ــدرشة نم 	.	 ال
األورايس:

ــة األوراس  ــاه يف أودي ــت االنتب ــا يلف ــم م أه
ــو كــون أغلبيــة  وســفوحه الشــاملية واجلنوبيــة، ه
املجــاالت املبنيــة القديمــة تتموضــع يف أماكــن صعبــة 
بانحــدارات  ملتصقــة  أو  صخريــة  حــواف  عــىل 
ــىل  ــة ع ــفوح املطل ــتوى الس ــىل مس ــر ع ــديدة تظه ش
ــفل،  ــىل إىل األس ــن األع ــدرج م ــكل مت ــة بش األودي
ــل  ــي ال تث ــاه، فه ــع املي ــن مناب ــة م ــع قريب ذات مواق
ــث  ــا، حي ــىل بعضه ــًا ع ــة كلي ــة منغلق ــاكن جبلي مس

جمــال الرؤيــة بــن الــوادي واألرايض الزراعيــة شط 
ــم 1(. ــكل رق ــع )ش ــار املواض ــن شوط اختي م

 لقــد أصبحــت مواضــع القــرى القديمــة جــدًا 
ــة  ــت مرتبط ــا كان ــن( بعدم ــول، إقلف ــورة )بال مهج
بمجــاري مائيــة )أوديــة ينابيــع ... إلــخ( بســبب 
ــرة  ــا أدى إىل هج ــو م ــا، وه ــوب مياهه ــع منس تراج
ــالل  ــن خ ــك م ــح ذل ــداش، ويتض ــذه امل ــكان ل الس
جمموعــة القــرى القديمــة املوجــودة بالقســم العلــوي 
ــر يف  ــي تظه ــض، الت ــوادي األبي ــن ال ــط م واألوس
ــة  ــود إىل هناي ــا يع ــتويات، أقدمه ــة مس ــكل ثالث ش
القــرن احلــادي عــرش )Bernard,1931(، وتظهــر يف 
األقســام العليــا مــن الســفوح عــىل مقربــة مــن قمــم 
ــذا  ــي ه ــول، ي ــن، بال ــواج، إقلف ــدشة ع ــال ك اجلب
املســتوى مــن املــداش، مــداش أخــرى أحــدث مــن 
ســابقاهتا )مــداش املســتوى الثــاين(، ويعــود تارخيهــا 
حســب املصالــح التقنيــة للمحافظــة األثريــة لتيمقــاد 
إىل القــرن الثالــث عــرش، كــدشة ملســايل ودشة 
 ،)Busson,1900( األبيــض  بالــوادي  موســى  أوالد 
ــًا آخــر مــن املــداش أحــدث  ويف األخــر نجــد صنف

الشكل رقم )	(. درشة غويف، العالقة بن واجهة السكن والبستان )التقاط الباحثن 04/أوت/		0	(.
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ــىل  ــث( ع ــتوى الثال ــا )املس ــبق ذكره ــي س ــن الت م
ــًا  ــل حالي ــي، وتث ــوادي الرئي ــرى ال ــن جم ــة م مقرب
ــة  ــة باملنطق ــر ديناميكي ــة األكث ــز العمراني ــم املراك أه
ــة  ــرة، ثني ــن، غس ــس، تيغانيم ــة )أري ــد الدراس قي

ــخ(. ــد... إل العاب

املــداش  مواضــع  يف  التغــر  هــذا  يعــود   
ــي  ــة الت ــاه األودي ــاف مي ــان أو جف ــًا إىل نقص أساس
ــار  ــا ذلــك وجــود آث كانــت تطــل عليهــا، ويفــر لن
لبســاتن ضمــن كل دشة مــن املــداش املهجــورة 
فكــرة  يعطينــا  بــدوره  وهــذا   ،)Combuzat,1986(

حــول أمهيــة امليــاه يف تديــد موضــع املجــاالت املبنيــة 
بــاألوراس. 

	.	.	  الدرشة ومبادئ اختيار املوضع:

 ،)Masqueray, 1983( حســب بعــض الباحثــن 
ــىل  ــد ع ــكن األورايس يعتم ــع املس ــار موض كان اختي
ــة،  ــروف احلالي ــل الظ ــة. يف ظ ــة حمض ــة دفاعي خلفي
ــداش  ــذه امل ــع ب ــار املوض ــؤشات اختي ــة م فمعرف
صعــب جــدًا، بســبب تعرضهــا لعمليــات هــدم 

ــي.  ــتعامر الفرن ــول االس ــة دخ ــذ بداي ــب من وتري
ومــن أجــل مقاربــة مــؤشات اختيــار موضــع الدشة 

ــن: ــن التالي ــامد البعدي ــي اعت ينبغ

البعــد األول: العوائــق الطبيعيــة )قلــة األرايض 
الزراعيــة، قلــة ميــاه الســقي، فقــر الربــة... إلــخ(.

البعــد الثــاين: الفعــل ورد الفعــل بــن اإلطــار 
املبنــي والوســط املريــح.

ــأنه  ــن ش ــن م ــن البعدي ــىل هذي ــامد ع إن االعت
ــا  ــذا ألنن ــع، وه ــار املوض ــباب اختي ــا أس أن يفــر لن
مل نالحــظ جتســيد فكــرة املوضــع الدفاعــي يف اختيــار 
ــا،  ــرة، يف جممله ــذه األخ ــداش. فه ــع امل ــل مواض ج
نشــأت بمحــاذاة جمــاالت زراعيــة مســقية. وهــذا مــا 
ــاالت  ــه املج ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور الفع ــح ال يوض
اإلنتاجيــة يف هيكلــة املجــالت الســكنية القديمــة التي 
تتوســط املجــال الزراعــي واملجــال الرعــوي الغابــوي 
ــة(  ــازن اجلامعي ــالع )املخ ــا الق ــم2(. أم ــكل رق )ش
ــم  ــي، فيت ــاج الفالح ــض اإلنت ــا فائ ــزن فيه ــي خي الت
ــة  ــواف الصخري ــىل احل ــم أو ع ــىل القم ــييدها ع تش

الشكل رقم )	(. توسط درشة أمندان للمجالن الزراعي والرعوي، )التقاط الباحثن 06/04/		0	(.



الصالح ازرايب؛ مصطفى قواس؛ عزيز محيوي: التنظيامت القديمة للمجاالت املبنية الريفية بني التحول واالستمرارية...208

وينطبــق   )Bensegueni et Gouzon. 1982( الصعبــة 
ــال األوراس، باســتثناء  ــة مــداش جب هــذا عــىل غالبي
الــدشة القديمــة ملركــز منعــة حيــث نالحــظ اختيــار 
ــي  ــذا ال يعن ــن ه ــع. لك ــًا للتموض ــة أساس ــة التل قم
ــي  ــال الزراع ــاٍذ للمج ــه حم ــي ألن ــع دفاع ــه توض أن

ــوادي. ــي لل ــرى الرئي ــاتن واملج ــل يف البس املتمث

ــنحاول  ــابقن، س ــن الس ــن البعدي ــًا م  انطالق
خــالل هــذه الدراســة الركيــز عــىل العالقــة املوجودة 
بــن الســهل واجلبــل مــن أجــل تديــد املبــدأ الرئيــي 

الــذي يقودنــا إىل اختيــار املوضــع.

إن األوراس فعــاًل منطقــة جبليــة حمصنــة، لكن 
العيــش فيهــا يطــرح صعوبــات كبــرة، فاحليــاة داخل 
الكتلــة اجلبليــة تؤمــن احتياجاهتــا بواســطة إمــدادات 
مــن الســفوح الشــاملية واجلنوبيــة جلبــال األوراس، إذ 
مل تتمكــن متلــف الغــزوات مــن هــدم جممــل بنايــات 
الشــاوية )قبائــل أمازيغيــة تســكن منطقــة األوراس(، 
ــدشة،  ــب لل ــع الصع ــط إىل املوق ــود فق ــك ال يع فذل
بــل يعــود أيضــًا إىل نقــص األمهيــة االقتصاديــة التــي 
تتميــز بــا املنطقــة كفقــر الربــة وصعوبــة اســتغاللا. 
ــل يف نظــر الغــزاة  ــا القــول إن اجلب ــا، يمكنن ومــن هن
واألجانــب يتمتــع بإمكانيــات ضعيفــة ال توفر شوط 
الراحــة واالســتقرار. وهكــذا، فــإن عــزل املجــاالت 
ــدة  ــة املمت ــة الرعوي ــاالت الزراعي ــن املج ــكنية ع الس
عــىل متلــف الســفوح اجلبليــة ســيؤدي فيــام بعــد إىل 

معانــاة وفقــر الســكان املحليــن.

هــذه االســراتيجية بســيطة يمكــن للغــزاة 
يمثــل  األورايس  اجلبــي  املجــال  كان  إذا  تطبيقهــا 

ــذه  ــة، يف ه ــة اقتصادي ــة ذات أمهي ــم منطق ــبة ل بالنس
احلالــة ال يمكــن للمواقــع الصعبــة للمــداش أن توفــر 
ــي  ــتعامر الفرن ــل االس ــث جع ــكاهنا، حي ــن لس األم
األوراس  جبــال  مــن  القمعيــة  سياســاته  بفضــل 
أحســن األماكــن للجــوء األفــراد املخالفــن للقانــون 
)كمســعود بــن زملــاط، قريــن بلقاســم، حســن 
ــط  ــه مل يضغ ــت نفس ــم(، ويف الوق ــل وغره بالرحاي
ــىل  ــظ ع ــل حاف ــال ب ــذا املج ــرة ه ــكان لج ــىل الس ع
كثافاتــه العاليــة حيــث ســجل بجبــال األوراس قبــل 
ــمة  ــدرت بـــ 150 نس ــكانية ق ــة س ــنة 1830 كثاف س
ــهول  ــة بالس ــذه الكثاف ــدَّ ه ــام مل تتع ــم2، بين يف الكل
 .)Cote,1988( العليــا 50 نســمة بالكلومــر مربــع
ولكــون جبــال األوراس منطقــة غــر جذابــة بالنســبة 
ــوء  ــة جل ــكلت منطق ــد ش ــي، فق ــتعمر الفرن للمس

ــتعامرية. ــة االس ــن للسياس ــن واملناهض املقاوم

ــر واردة  ــع غ ــذه املواق ــة ل ــة الدفاعي  فالنظري
اعتبــار  يمكننــا  ولذلــك  االســراتيجيات،  كل  يف 
ــم  ــن أه ــي م ــرايف واملناخ ــي والطبوغ ــل الزراع العام
العوامــل املحــددة ملــكان التموضــع أكثــر مــن العامــل 
ــة  ــة امليداني ــك املالحظ ــىل ذل ــل ع ــي، والدلي الدفاع
لبعــض املــداش يف املنطقــة كــدشة غــويف ودشة 
تكــوت بالــوادي األبيــض، التــي تظهــر بناياهتــا غــر 
مســتمرة عــىل طــول املســاحة التــي تتموضــع عليهــا. 

ــا  ــدشة يعطين ــيج ال ــتمرارية نس ــدم اس  إن ع
فكــرة عــن مــدى ضورة التكامــل بــن جمــال الســكن 
ــاه  ــود مي ــن ضورة وج ــه م ــا تقتضي ــة وم والزراع
الســقي )Haubert,1978(، خصوصــًا أن املنطقــة واقعــة 
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ضمــن النطــاق املناخــي االنتقــايل بــن اجلــاف وشــبه 
اجلــاف.

إضافــة إىل مــا ســبق ذكــره فــإن اجلبــل يعــد   
مصــدرًا ألهــم مــواد البنــاء، عكــس قاعــدة الــوادي 
ــث  ــن حي ــرة م ــات كب ــىل إمكاني ــر ع ــي ال تتوف الت
هــذه املــواد، يف حــن أن اســتقرار الســكان يف ســفوح 
اجلبــال يســاعد عــىل اســتغالل املراعــي الغابيــة 
واألحــراش دون التنقــل ملســافات بعيــدة، حيــث 
نجــد املجــاالت الســكنية تتوســط كاًل مــن املجــاالت 

ــة. ــة والرعوي الزراعي

ــن  ــذ بع ــة يأخ ــاحات املبني ــم املس   إذًا؛ تنظي
ــادي  ــط االقتص ــا: املحي ــارص أمهه ــدة عن ــار ع االعتب
الفالحــي، بينــام يبقــى عامــل احلاميــة يكمــن يف موقــع 
الــدشة ومورفولوجيتهــا للدفــاع ضــد العوامــل 
الطبيعيــة، وهــذا يســتدعي االندمــاج الــكي للمــداش 

مــع نظامهــا البيئــي الــذي توجــد بــه، تبعــًا للنطاقــات 
ــاف يف  ــن اجل ــدرج م ــي تت ــة الت ــة املحلي البيومناخي
األقســام  يف  الرطــب  شــبه  إىل  الســفىل  الســفوح 
ــاق إىل  ــن نط ــا م ــام انتقلن ــث كل ــال، حي ــا للجب العلي
ــار  ــة ومواقــع اختي آخــر نســجل تغــرًا يف املرفولوجي
ــم  ــكل رق ــكن )ش ــامط الس ــر يف أن ــع تغ ــع، م املوض

.)3

	.	.	 الدرشة واالندماج مع املحيطات البيئية:

تبــدو املــداش القديمــة يف جبــال األوراس 
مندجمــة كليــًا مــع بيئتهــا. ويتجــىل ذلــك مــن خــالل 
اختيــار  دور  تفــر  التــي  وأنســجتها  مواضعهــا 
هــذه  وتــدد  املســاكن.  ومططــات  الواجهــات 
االختيــارات لتلعــب دور احلاجــز أمــام تأثــرات 
والريــاح  املرتفعــة  كاحلــرارة  الطبيعيــة  العوامــل 

.)Jemma.G.1989( ،أثر العامل الطبيعي يف حتديد أنامط السكن يف األوراس .)	( الشكل رقم
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الســاخنة املحملــة بالرمــال وفيضــان األوديــة. 

ويبــدو ذلــك جليــًا مــن خــالل هتيئــة وتنظيــم 
املجــاالت املبنيــة عــىل الشــكل التــايل:

يف الســفوح الشــاملية، يظهــر رد فعــل املحليــن  	
ــة مــن تأثــر  مــن خــالل اســتغاللم للمواقــع املحمي
ــة أو  العامــل املناخــي باختيارهــم للواجهــات اجلنوبي
ــت  ــدشة تزوك ــال ب ــو احل ــام ه ــة ك ــة الرشقي اجلنوبي
وأوالد عــزوز. هــذا االختيــار جــاء كــرد فعــل 
ــن  ــة م ــاردة القادم ــاح الب ــديدة للري ــار الش ــد اآلث ض
الشــامل والشــامل الغــريب. إن اختيــار املواضــع ضمــن 
الواجهــات اجلبليــة املذكــورة ســابقًا، يعــد مبــدأ مــن 
ــة  ــة. إضاف ــاالت املبني ــة للمج ــة القديم ــادئ التهيئ مب
إىل ذلــك، يلجــأ املحليــون إىل اســتخدام مــواد البنــاء 
املحليــة كاحلجــارة واألخشــاب وأطيــان ذات نفاذيــة 
ــادي  ــل تف ــن أج ــقف م ــة األس ــة لتغطي ــبه منعدم ش
تــرب ميــاه األمطــار داخــل املســكن، وكذلــك 
ــن  ــراوح ب ــر ي ــمك كب ــدران ذات س ــتعامل ج اس

ــة. ــة احلراري ــر الراح ــر و0.75 م لتوف 0.5 م

عــىل مســتوى مناطــق الســفوح الوســطى فــإن  	
ــع  ــار مواض ــروح يف اختي ــر مط ــة غ ــل الواجه عام
املجــاالت املبنيــة، حيــث نالحــظ يف وادي عبــدي أن 
أغلبيــة املــداش موجــودة عــىل مســتوى ســفوح جبلية 
ذات واجهــات شــاملية أو شــاملية غربيــة باســتثناء 
دشة منعــة وبوزينــة وأمنــدان التــي تتموضــع قــرب 

ــة.  املجــاري الرئيســة لألودي

ــداش وادي  ــم م ــع معظ ــظ توض ــام نالح بين
األبيــض عــىل مســتوى ســفوح ذات واجهــات شقية 

ــة. ــة جنوبي أو شقي

امليدانيــة،  القــراءات  هــذه  خــالل  مــن 
األوديــة  )جمــاري  امليــاه  عامــل  أن  نســتخلص 
ــكن،  ــع الس ــار مواض ــاس اختي ــو أس ــع( ه والينابي
ــوار  ــة بج ــذه املنطق ــداش ب ــع كل امل ــث تتموق حي
الدائمــة  الينابيــع  أو  لألوديــة  الرئيســة  املجــاري 

تيغانمــن. أريــس،  العابــد،  ثنيــة  كــدشة 

إن عــدم االعتــامد عــىل مبــدأ اختيــار الواجهــة 
يف هــذا املســتوى مــن الســفوح يعــود إىل عــدم وجــود 
ــة  ــة، نظــرًا للخاصي إشــكالية خطــر العوامــل الطبيعي
الطبوغرافيــة التــي تتميــز بــا األوديــة، فامتــداد 
ــامل  ــرب - ش ــوب غ ــة جن ــة املرتفع ــل اجلبلي السالس
الرشقــي  والشــامل  الشــامل  يف  وانتهاؤهــا  شق 
ــاع 2328م،  ــليا بارتف ــل ش ــرة )جب ــة كب ــل جبلي بكت
ــد  ــز ت ــة حواج ــب بمنزل ــل بـــ 2321م(، تعت املحم
مــن بعــض األخطــار الطبيعيــة كالعواصــف الثلجيــة 
والريــاح البــاردة التــي قــد هتــب عــىل املناطــق 
الداخليــة لألوديــة )األقســام الوســطى والســفىل 
للســفوح اجلبليــة(، وهــو مــا يــؤدي إىل حريــة اختيــار 
الواجهــات عــىل هــذه املســتويات، أي: بعبــارة أخرى 
ــي  ــل تم ــق الظ ــفوح كمناط ــات الس ــب واجه تعت
مواضــع املجــاالت املبنيــة مــن متلــف العنــارص 
اختيــار  إن  القــول:  يمكننــا  ســبق  مــا  املناخيــة. 

ــن: ــع لفعل ــة خيض ــتوى األودي ــىل مس ــع ع املوض

األول: االحتامء من العوامل املناخية.

ــي  ــط املبن ــن الوس ــل ب ــق التكام ــاين: تقي الث
والفالحــي.
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 هــذه االزدواجيــة عــىل مســتوى األوديــة 
تفــر لنــا مــدى اندمــاج املــداش مــع الوســط البيئــي 

ــم 4(. ــكل رق )الش

تظهــر  اجلنوبيــة  الســفوح  مســتوى  عــىل 
ــجة  ــكنية ذات أنس ــات س ــكل جتمع ــىل ش ــداش ع امل
غــر متصلــة تفصــل بينهــا غابــات النخيــل، عكــس 
املــداش القديمــة بوســط اجلنــوب اجلزائــري كغردايــة 
ووادي ســوف، حيــث نجــد األنســجة متصلــة، 
ــاري  ــن املج ــة م ــع قريب ــة ذات مواض ــا ضيق وأزقته
ــوط  ــق خط ــكل يواف ــاين بش ــا املب ــر فيه ــة، وتظه املائي
ــث  ــا حي ــر هن ــة ال يظه ــل الواجه ــوية، إذًا؛ عام التس
أهــم مــا يميــز املــداش يف هــذه املناطــق هــو توضعهــا 
منخفضــة  طبوغرافيــة  مســتويات  ذات  أماكــن  يف 

مقارنــة بطبوغرافيــة املناطــق املحيطــة بــا، أي: تظهــر 
ــة  ــة للمجــاري املائي شــبه ملتصقــة باحلــواف الداخلي
كــام هــو احلــال يف مــداش كل مــن مشــونش، برانيس، 
ــؤشات  ــة م ــب بمنزل ــص تعت ــذه اخلصائ ــورة. ه ج
تســاعدنا عــىل فهــم العالقــة الكبــرة املوجــودة بــن 
ــص  ــض اخلصائ ــع بع ــم م ــع والتأقل ــار املوض اختي
املناخيــة كاحلــرارة الكبــرة والريــاح املحملــة بالرمــال 

 .)Rognon,1954(

املــداش  مواضــع  اختيــار  حمــددات  إن 
ــكان  ــل للس ــرد فع ــب ك ــي تعت ــا، الت ومرفولوجيته
املحليــن عــىل البيئــة الطبيعيــة، تتدخــل أيضــًا يف 

وأشــكالا.   املســاكن  مططــات  تديــد 

الشكل رقم )4(. اندماج موضع السكن القديم مع بيئته يف املناطق الوسطى من األودية - درشة منعة، )مستخرج من خريطة 
طبوغرافية 968	 ملنطقة باتنة(.
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تنظيم املسكن وعالقته باملحيط االجتامعي . 	
االقتصادي والثقايف:

»املســكن هــو فعــل إنســان ولــو وجــد يف 
ــض  ــدد بع ــة ت ــق صعب ــز بعوائ ــي يتمي ــط طبيع وس
ــه  ــًا لقيم ــامط تبع ــار األن ــان خيت ــن اإلنس ــه، لك معامل
.)Djamma, 1989( الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة

إذا كانــت العوامــل الطبيعيــة املتمثلــة يف املنــاخ 
ــار  ــم يف اختي ــي تتحك ــي الت ــة ه ــوع الرب ــاه ون واملي
مواضــع املــداش وإرســاء بنيتهــا، فــإن للعوامــل 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة دورًا كبــرًا يف 
ــيج  ــل نس ــه داخ ــكن وموضع ــص املس ــد خصائ تدي

ــدشة.  ال

	.	 عالقة العامل االجتامعي بتنظيم املسكن:

 لذا العامل دوران:

املســكن  موضــع  تديــد  يف  يتمثــل  األول: 
ن  ــوِّ ــي تك ــاكن الت ــي، ألن املس ــال املبن ــن املج ضم

املــداش يف األوراس مواضعهــا ال تضــع للعشــوائّية 
ــكن  ــع املس ــل توض ــك، ب ــار ذل ــوىض يف اختي والف
ــي،  ــل االجتامع ــع للعام ــدشة خيض ــال ال ــن جم ضم
ــمة  ــية مقس ــرى األوراس ــاالت الق ــظ جم ــث نالح حي
إىل أحيــاء صغــرة كل حــي تقطنــه عائلــة معينــة 
ــن  ــدر م ــة تنح ــث كل عائل ــم 5(، حي ــكل رق )الش
ــي  ــم االجتامع ــذا التنظي ــد، إذًا؛ ه ــوي واح ــل أب أص
للمســكن لــه أثــر كبــر عــىل التنظيــم املجــايل للــدشة 

ــا. ــد مورفولوجيته ــم تدي ــن ث وم

الثــاين: يكمــن دوره يف تديــد مطــط اســتعامل 
ــد  ــم تدي ــث يت ــكن، حي ــة للمس ــدات الداخلي الوح
بعــض املســاحات املعــدة لالســتعامل الداخــي كغرف 
ــا.  ــوف وغره ــتقبال الضي ــرف اس ــع األسة وغ جتم
إذًا؛ مبــادئ التهيئــة القديمــة تعطــي أمهيــة كبــرة 
ــكن  ــام للمس ــط الع ــن املخط ــودة ب ــة املوج للعالق
والعائلــة، إذ نالحــظ ميدانيــًا تباينــًا يف مســاحات 
املســاكن التي تــراوح عمومــًا بــن 50 م2 و200م2، 

الشكل رقم )5(. فعل التنظيم االجتامعي عى التنظيم املجايل بمركز مشونش، )Abbes, 2001( و)حتقيق ميداين جويلية 005	(.
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ــم  ــا حج ــؤدي فيه ــل ي ــدة عوام ــة لع ــك نتيج وذل
اســتعامالت  يســتدعي  ألنــه  كبــرًا؛  دورًا  األسة 
عديــدة ومتنوعــة للمســاحات الداخليــة، حيــث 
نجــد يف غالــب األحيــان مســكنًا واحــدًا تقطنــه 
أسة واســعة ومركبــة تتكــون مــن األبويــن واألبنــاء 

ــاد. واألحف

	.	 عالقة العامل االقتصادي بتنظيم املسكن: 

هــذا العامــل ال يقــل أمهيــة عــن العامــل 
ــىل  ــن ع ــكل متباي ــر بش ــه يظه ــر أن فعل ــابق، غ الس
مســتوى متلــف املجــاالت األوراســية )الشــكل 

رقــم 6(.

ــة:  ــطى واجلنوبي ــام الوس ــتوى األقس ــى مس ع
للعامــل االقتصــادي دور حاســم يف تديــد البنيــة 
الداخليــة للمســكن. وهكــذا تــم تشــييد مســاكن مــن 
عــدة طوابــق وتصيــص جــزء مــن مســاحة املســكن 
ــو يف  ــام ه ــة، ك ــات الفالحي ــض املنتج ــن بع لتخزي

ــد.  ــة العاب ــة وثني ــكني منع ــع الس التجم

ــع  ــة جتم ــأ بطريق ــق األريض مهي ــث الطاب حي
الطابــق  أمــا  حيواناتــه،  وإيــواء  اإلنســان  بــن 
ــق  ــام الطاب ــة، بين ــط للعائل ــص فق ــو مص ــاين فه الث
ــم 7(، إذًا؛  ــكل رق ــن )الش ــص للتخزي ــر خيص األخ
فالــرورة االقتصاديــة فرضــت نفســها عــىل تديــد 
نمــط املســكن. بينــام يصــل عــدد الطوابــق يف القــالع 
ــو يف  ــام ه ــق ك ــة طواب ــة( إىل ثامني ــازن اجلامعي )املخ
قلعــة بالــول الواقعــة جنــوب غــرب مدينــة )أريــس( 

ــم. ــوايل 17 كل ــدر بح ــافة تق ــىل مس ع

عــى مســتوى املناطــق اجلبليــة: يظهــر املســكن 
التقليــدي بطابــق أريض فقــط كــام هــو يف جتمــع 
الســبب  ويعــود  وغرهــا.  وأينوغيســن  إشــمول 
ــواء  ــة إي ــىل وضعي ــاكن ع ــار املس ــك إىل اقتص يف ذل
األفــراد فقــط، بينــام إيــواء احليوانــات هتيــئ لــه 
مســاحات بجــوار املســكن. أمــا املنتوجــات الفالحيــة 
ــة(  ــازن اجلامعي ــالع )املخ ــتوى الق ــىل مس ــزن ع فتخ

الشكل رقم )6(. االرتباطات االقتصادية واخلدماتية يف األوراس،( ازرايب الصالح 		0	(.
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باســتثناء املؤونــة اليوميــة التــي تصــص لــا مســاحة 
)Berque,1936(، وهــذا ال  املســكن  داخــل  معينــة 
ــطى  ــام الوس ــام يف األقس ــق ك ــة طواب ــتدعي إضاف يس
واجلنوبيــة. بــذا فــإن أثــر العامــل االقتصــادي يظهــر 
ــة  ــاحات الداخلي ــة املس ــبيًا يف هتيئ ــدود نس ــكل حم بش

ــكن.  للمس

	.	 عالقة العامل الثقايف بتنظيم املسكن:

ــايف يف  ــل الثق ــد دور العام ــب تدي ــن الصع م
عمليــة تنظيــم املســكن لعــدم وجــود معطيــات كافيــة 
هتــم موضــوع دراســتنا. وحماولــة منــا حلــرص دور هذا 
العامــل، يمكــن اللجــوء إىل العنــارص التاليــة: نمطيــة 
ــب  ــاء. فحس ــرق البن ــواد وط ــط، م ــكن، املخط املس
ــف  ــايل )1987( ملختل ــامية عج ــة س ــة الباحث دراس
البنايــات قديمــة  عنــارص املســكن، فــإن شــبكة 
جــدًا وتمــل خصائــص املجتمعــات البدائيــة. لكــن 
ــم  ــة التأقل ــز بأنظم ــي تتمي ــك فه ــن ذل ــم م وبالرغ

مــع املحيــط. إذًا؛ للعامــل الثقــايف دور يدخــل ضمــن 
مفاهيــم هتيئــة املجــاالت املبنيــة القديمــة بــاألوراس. 
بعــض  تصيــص  خــالل  مــن  ذلــك  ونالحــظ 
ــة،  ــة املحلي ــة بالثقاف ــف مرتبط ــاحات ذات وظائ املس
ــة  ــكن مصمم ــل املس ــاحة يف مدخ ــص مس كتخصي
بطريقــة تعــزل املســكن عــن املحيــط اخلارجــي 
ــدار.  ــة ال ــم حرم ــًا اس ــا حملي ــق عليه ــقيفة( يطل )الس
هــذه الظاهــرة تيــز بشــكل كبــر التجمعــات الســكنية 
كــدشة غــويف ودشة ثنيــة العابــد وغرمهــا، بينــام ال 
ــكن  ــتوى الس ــىل مس ــاحات ع ــذه املس ــل ه ــد مث نج
املبعثــر، إىل جانــب ذلــك نالحــظ أن أثــر هــذا العامــل 
ــث  ــكل املثل ــذ كالش ــض النواف ــكال بع ــر يف أش يظه
ــد  ــز العدي ــي تي ــم 8(، الت ــكل رق ــدايس )الش والس
مــن نوافــذ املســاكن القديمــة، ويفــر بعــض علــامء 
األنثروبولوجيــا أن هــذه األشــكال ترمــز ملعتقــد ديني 
قديــم جــدًا )الديانــة اليهوديــة( واســتمر ظهورهــا إىل 

ــكنية. ــاين الس ــوم يف املب الي

الشكل رقم )7(: مسكن تقليدي بطابقن بدرشة ثنية العابد. )التقاط الباحثن يوم 06/04/		0	(.
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بداية حتول تنظيم املجاالت املبنية القديمة . 4
باألوراس: العوامل واألشكال.

إىل  اجلزائــر  إىل  الفرنــي  الدخــول  ‘‘أدى 
ــتويات  ــىل مس ــات ع ــن اضطراب ــة م ــور جمموع ظه
مــن  وأصبــح  واقتصاديــة،  اجتامعيــة  متلفــة، 
ــة دون  ــة اجلزائري ــات الريفي ــم املجتمع ــتحيل فه املس
ــا  ــت ب ــي قام ــبة الت ــرات املعت ــد التغ ــة وتدي معرف
ــإن  ــك ف ــية...’’ )Bourdieu,1963(. بذل اإلدارة الفرنس
ــية أدى  ــة األوراس ــية إىل املنطق ــول اإلدارة الفرنس دخ
ــدة  ــتويات عدي ــىل مس ــوالت ع ــات وت إىل اضطراب
جماليــة عمرانيــة وثقافيــة واجتامعيــة واقتصاديــة، 
ــات  ــة بالترشيع ــل مرتبط ــدة عوام ــة لع ــك نتيج وذل

ــالت. ــن التدخ ــا م ــة وغره العقاري

	.4 عوامل بداية التحول:

يف تاريــخ 1863/04/22 ظهــرت قوانــن 
ســيناتوس كونســيلت )وثيقــة اســتعامرية خاصــة 

ــار(، أدت إىل  ــير العق ــن تس ــكام وقوان ــض أح ببع
ظهــور ملكيــات جديــدة عــىل حســاب ملكيــات 
ــيامت  ــرت تقس ــنة 1864 ظه ــالل س ــن، وخ املحلي
جماليــة جديــدة لتحــل حمــل التقســيامت املحليــة 
ــح  ــدوار مصطل ــا 19 دوارًا )ال ــق عنه ــة، انبث التقليدي
ــتيت  ــيم وتش ــتعمر لتقس ــتخدمه املس ــي اس إداري حم
القبائــل مــن أجــل إخضــاع الســكان ألنظمــة اإلدارة 

ــذاك(. ــكرية آن ــة والعس املدني

يف ســنة 1866 قامــت اإلدارة الفرنســية بحــل  	
ــا  ــل حمله ــه، وح ــراف ب ــدم االع ــة وع ــام اجلامع نظ

ــراد. ــؤون األف ــل ش ــوىل ح ــايض ليت الق

يف تاريــخ 1884/06/24 صــدر مرســوم  	
انبثــق عــن مــرشوع هتيئــة األوراس يــويص باســتغالل 
منجــم الباريــت والرصــاص يف جبــل إشــمول بوادي 

.)Lartigue, 1904( ــض األبي

ــذي  	 ــات ال ــون الغاب ــر قان ــنة 1905 ظه  يف س

الشكل رقم )8(: أشكال بعض النوافذ يف املسكن القديم )نرصة ع، بوجالل أ، 6	0	(.
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أدى إىل حــرص النشــاطات املجاليــة للمحليــن خاصة 
منهــا الرعويــة.

 يف ســنة 1917 ظهــر يف املنطقــة مركــز البلديــة  	
املختلطــة بمركــز تكــوت ثــم نقــل يف ســنة1919  إىل 
مركــز أريــس، ليتــوىل التســير اإلداري لــكل األقاليــم 

املوجــودة باملنطقــة اجلبليــة األوراســية.

ــة  	 يف نوفمــب 1954 اندلعــت الثــورة التحريري
ــع  ــىل جي ــات ع ــق االضطراب ــن تعمي ــا زاد م ــو م وه

ــتويات. املس

الســابقة  التدخــالت  ترتــب عــىل متلــف 
اختــالل يف املجــاالت التقليديــة ويف احليــاة االجتامعية 
ارتباطــات  عــىل  ذلــك  وانعكــس  االقتصاديــة، 
احلــركات  وعــىل  العمرانيــة،  املراكــز  وتنظيــامت 
ــتغالل  ــل اس ــن أج ــن م ــكان املحلي ــمية للس املوس
املجــاالت الفالحيــة بمختلــف أنحــاء املنطقــة. ولقــد 
أدى هــذا االســتقرار خــالل الفــرات املواليــة إىل 
تراجــع يف عــدد اخليــام التــي تــأوي الســكان املتنقلن؛ 
فمثــاًل: ســجلنا يف بلديــة )أريــس( انخفاضــًا يف عــدد 
اخليــام مــن 968 خيمــة ســنة 1931 إىل 417 خيمــة 
ســنة 1948 )ازرايــب،2011(. يف املقابــل ارتفــع 
ــة مــن 762 إىل 12339 مســكن  عــدد املســاكن املبني
ــىل  ــة ع ــة عــىل 137 قري ــرة نفســها موزع ــالل الف خ
ــامهت يف  ــرة س ــذه الظاه ــة. ه ــذه البلدي ــتوى ه مس
ظهــور توســعات جديــدة عــىل مســتوى املراكــز 
العمرانيــة القديمــة، إضافــة إىل نشــأة مراكــز عمرانيــة 
ــمول  ــة، إش ــز ملوج ــة كمرك ــف قديم ــدة بوظائ جدي
اجلديــدة، تزوكــت. بعبــارة أخــرى، انبثــق عــن 

ــًا  هــذه التدخــالت ظهــور حــوايل 32 مركــزًا عمراني
ــزًا  ــا 24 مرك ــة منه ــات ثانوي ــكل جتمع ــدًا يف ش جدي
ــن  ــوايل 75%  م ــادل ح ــا يع ــض أي: م يف وادي األبي
ــة  ــاع يف منطق ــذا االرتف ــدة. ه ــز اجلدي ــايل املراك إج
وادي األبيــض مقارنــة بــوادي عبــدي يعــود إىل 
ــتقرين  ــوا مس ــدي كان ــكان وادي عب ــة س ــون أغلبي ك
ــذا  ــي. ه ــتعامر الفرن ــول االس ــل دخ ــداش قب يف امل
االســتقرار يعطينــا فكــرة عــن مــدى الراجــع يف 
وظائــف كل مــن املناطــق الرعويــة والزراعيــة، حيــث 
أصبحــت النشــاطات عــىل مســتواها جــدَّ حمــدودة، يف 
مقابــل ذلــك ظهــرت وظائــف جديــدة عــىل مســتوى 
املراكــز الكبــرة أمههــا ســجل يف مركــز البلديــة 
املختلطــة أريــس نظــرًا لبعــض التجهيــزات القاعديــة 
التــي أرســيت يف هــذا املركــز، كربــط مســاكن مركــز 
ــة  ــاه الصاحل ــي واملي ــرصف الصح ــبكة ال ــة بش املدين
ــز  ــىل مرك ــره ع ــة إىل توف ــاء، إضاف ــرشب والكهرب لل
ــالمية  ــتعامرية وإس ــن اس ــي وحمكمت ــدي وصح بري

ــور األول. ــام للط ــة أقس وأربع

البلديــة  ملركــز  التجهيــزات  هــذه  ظــل  يف 
ــة  ــز العمراني ــي املراك ــت باق ــس( بقي ــة )أري املختلط
ــز  ــض املراك ــتثناء بع ــة، باس ــا القديم ــؤدي وظائفه ت
ــدة  ــف جدي ــرة وظائ ــذه الف ــالل ه ــت خ ــي عرف الت
ــز  ــل مراك ــي تث ــة الت ــة التعليمي ــىل الوظيف ــرص ع تقت
الثقــل الســكاين كمركــز )أريــس( وغــره، حيــث تــم 
إنجــاز قســمن يف كل مــن ثنيــة العابــد، منعــة، تكوت 
ومشــونش، وقســم يف كل مــن إشــمول وغســرة 

ــورة. ــان وج ــة وأمنط ــن وبوزين وتيغانم

إذًا؛ بالرغــم مــن االختــالل الــذي شــهدته 
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الزراعيـــة  القديمــة كالوظيفــة  الوظائــف  بعــض 
ــدة  ــف جديــ ــراكز بوظائ ــور مــ ــرعوية وظه والــ
)Maurer, 1992(، فــإن هــذا مل يؤثــر يف اســتقطاب 

ســكان املناطــق املجــاورة رغــم ربطهــا بشــبكة طــرق 
ــايل  ــن إج ــىل 37% م ــتحوذت ع ــي اس ــدة والت جدي
القــروض املوجهــة لتطويــر جمــال البلديــة املختلطــة، 

ــي: ــا ي ــود إىل م ــك يع ــبب يف ذل والس

تفظات املحلين جتاه اإلدارة اجلديدة. 	

الوظائــف  	 ملعظــم  املحليــن  حاجــة  عــدم 
اجلديــدة.

عــدم توفــر مركــز البلديــة املختلطــة )أريــس(  	
عــىل صبغــة اقتصاديــة جلــذب املحليــن؛ فــكل 
ــة  ــتثامرات االقتصادي ــت لالس ــي وجه ــروض الت الق
 Gaudry,( املقــدرة بـــ 13% وجهــت للقطــاع الفالحــي

.)1929

ــا ذلــك العــدد الضئيــل للمعمريــن  ويؤكــد لن
يف هــذه املنطقــة الذيــن وصــل عددهــم إىل 133 
ــنة 1926. ــي س ــاكن حم ــل 52140 س ــر مقاب معم

بوظائفهــا  املراكــز  هــذه  ظهــور  مــع  إذًا؛ 
ــة  ــىل راح ــرة ع ــورة كب ــرص بص ــي تقت ــدة الت اجلدي
ــامرس  ــس( ي ــراين )أري ــز العم ــى املرك ــن، يبق املعمري
ــة  ــة اإلداري ــل الوظيف ــة بفع ــعًا يف املنطق ــوذًا واس نف
ــة مشــونش  ــًا إىل غاي ــد جمــال تأثرهــا جنوب ــي يمت الت
ــر  ــإن تأث ــم ف ــن ث ــوب، وم ــم الط ــة ف ــامالً إىل غاي وش
االرتباطــات تــم بشــكل أكــب عــىل املســتوى املجــايل 
بوظيفتــه  )أريــس(  الكبــر، حيــث ظهــر مركــز 

اإلداريــة التــي تضــع لنفوذهــا كل املجــاالت املحلية، 
ويف مقابــل ذلــك تراجعــت فعاليــات بعــض املناطــق 
ــة(  ــة والزراعي ــق الرعوي ــة )املناط ــة التقليدي الوظيفي
ــىل  ــت ع ــتعامرية عمل ــلطات االس ــون الس ــرًا لك نظ
ــن  ــن بقوان ــكان املحلي ــة للس ــة املجالي ــد احلركي تقيي
الغــرض، ضاربــة  متعــددة ســنَّتها لــذا  وشوط 
ــا.  ــة وتطويره ــة املنطق ــط شوط تنمي ــرض احلائ بع
ــة  ــف االجتامعي ــر الوظائ ــدى تأث ــا بم ــي لن ــذا يوح ه
العوامــل  التــي كانــت تثــل أهــم  واالقتصاديــة 
ــة.  ــة القديم ــبكة القروي ــات الش ــة يف ارتباط املتحكم
ــور  ــوالت يف الظه ــتمرت التح ــتقالل، اس ــد االس بع
بــن متلــف املراكــز العمرانيــة لتمــس وظائــف 
وأشــكال البنايــات األساســية )املســكن( يبحــث مــن 
خاللــا املحليــون عــن أنظمــة للتكيــف مــع املعطيات 

ــدة. ــة اجلدي ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي الثقافي

	.4 األشكال اجلديدة للمجاالت املبنية: 

ــت  ــي عرف ــة الت ــز العمراني ــع كل املراك تض
إعــادة تنظيــم جمالــا إىل عاملــن، داخــي أو خارجــي 
ــل األول  ــط العام ــًا )Cote, 1988(. يرتب ــن مع أو االثن
ــاين  ــل الث ــا العام ــايل. أم ــي واملج ــوازن االجتامع بالت
ــال األورايس  ــر املج ــة يف تغي ــإرادة الدول ــط ب فرتب
املجــال  يف  التجســيدات  متلــف  بفعــل  وذلــك 

ــراين. العم

ــًا  ــة مرح ــن املنطق ــت م ــل جعل ــذه العوام ه
للعديــد مــن التنظيــامت املجاليــة، جانــب منهــا يتعلــق 
ــا يف  ــم تنفيذه ــي ت ــر الت ــات التعم ــف مطط بمختل
ــالت  ــق بتدخ ــر يتعل ــب آخ ــز، وجان ــف املراك متل
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ــة.  ــاالت املبني ــتويات املج ــف مس ــىل متل ــراد ع األف
ــد عــدد ســكاهنا عــن 1500  ــي يزي فــكل القــرى الت
نســمة عرفــت تدخــالت مــن طــرف مططــات 

.)Adjali,1987( التعمــر 

أن  لنــا  تبــن  للميــدان  العامــة  املالحظــة 
معظــم أشــكال التوســعات اجلديــدة تظهــر عــىل 
جوانــب الطــرق الرئيســة يف شــكل نوعــن مــن 
ــوف  ــداد. س ــزالق واالمت ــا االن ــع مه ــكال التوس أش
ــرة  ــاء فك ــكال بإعط ــذه األش ــتنا ل ــي يف دراس نكتف
عامــة عــن امليكانيزمــات التــي أدت إليهــا مــع إبــراز 
ــدة  ــن التوســعات اجلدي أهــم العالقــات املوجــودة ب

واملواضــع القديمــة.

	.	.4 االنزالقات: 

مــن خــالل عملنــا امليــداين الحظنــا أن بعــض 
ــن  ــات م ــكل انزالق ــعات يف ش ــت توس ــداش عرف امل
مواضعهــا القديمــة يف اجتــاه حمــاور الطــرق الرئيســة، 
ــض  ــرى وادي األبي ــم ق ــرة معظ ــذه الظاه ــص ه وت
ــا  ــق مواضعه ــي تواف ــرة( الت ــوت، غس ــس، تك )أري
ــة  ــط باتن ــذي يرب ــس ال ــق الرئي ــور الطري ــة حم القديم
ببســكرة، ويرتبــط ظهــور هــذا الشــكل بعــدة أســباب 

أمههــا: 

إرادة الســكان لالقــراب أكثــر مــن حمــاور  	
تقدمهــا،  التــي  للخدمــات  نظــرًا  الطــرق  هــذه 
كتســهيالت تنقــل األفــراد إىل أهــم املراكــز احلريــة 

املحليــة واملجــاورة لالســتفادة مــن خدماهتــا. 

ــع  	 ــة لتنوي ــاطات التجاري ــض النش ــة بع مارس
ــا  ــى عليه ــة يطغ ــن يف منطق ــة ونح ــل خاص املداخي
الطابــع االقتصــادي الفالحــي حمــدود الدخــل، وهــو 
مــا دفــع باملحليــن الســتغالل الطريــق الرئيــس 
كمحــور راحــة يســمح لــم بتنويــع النشــاطات 
ــط  ــاري بأبس ــاط جت ــة نش ــو بمامرس ــة ول االقتصادي

ــائل. الوس

تركيــز معظــم سياســات التنميــة والتهيئــة  	
ــاريعها  ــه كل مش ــة بتوجي ــل الدول ــن قب ــة م املنتهج
ــة،  ــرق الرئيس ــاور الط ــاذاة حم ــة بمح ــرى الواقع بالق
بــدف إيــاد نــوع مــن الربــط بــن املجالــن الريفــي 
ــكان إىل  ــذب الس ــا أدى إىل ج ــو م ــري، وه واحل
ــرة  ــعات كب ــا توس ــب عليه ــي ترت ــز الت ــذه املراك ه
نســبيًا، فمثــاًل: نجــد املركــز احلــري )أريــس( عرف 
توســعن كبريــن ســجلت فيهــام املســاحة املخصصــة 
ــدر  ــي تق ــار، فه ــوايل 103.6 هكت ــزات ح للتجهي
نســبيًا بحــوايل 12.4% مــن إجــايل مســاحات باقــي 
ــدرت  ــرة، ق ــري غس ــز احل ــعات، ويف املرك التوس
ــذا  ــع. ه ــاحة التوس ــايل مس ــن إج ــوايل 4.2% م بح
التبايــن يف مســاحات التوســعات يرتبــط أساســًا 
أمهيــة  مــدى  أمههــا:  العوامــل  مــن  بمجموعــة 
اخلدمــات التــي يقدمهــا كل مركــز. وتبقــى العالقــات 
ــدة الناجــة  بــن املــداش القديمــة والتوســعات اجلدي
عنهــا تكمــن يف تويــن هــذه األخــرة للقــرى القديمــة 
بمعظــم احتياجاهتــا اليوميــة. ويف ظــل هــذه العالقــة، 
ــة  ــاة ريفي ــط حي ــش نم ــة تعي ــداش القديم ــت امل بقي
ــات  ــزة بخدم ــة جمه ــجة عمراني ــل أنس ــة داخ تقليدي

ــم 9(.  ــكل رق ــة )الش عرصي



219 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )2(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

	.	.4 االمتداد: 

هــذا النــوع مــن األشــكال خيــص أكثــر مراكــز 
وادي عبــدي، لكــون القــرى القديمــة هنــا متموضعــة 
ــس،  ــق الرئي ــر الطري ــة م ــة لضف ــة املقابل ــىل الضف ع
ــة  ــىل الضف ــت ع ــرى ت ــذه الق ــعات ه ــكل توس ف
ــذي  ــس ال ــق الرئي ــر الطري ــق م ــي تواف ــة الت املقابل
يشــق هــذا الــوادي والــذي يربــط بــن القطبــن 
ــوب. ــكرة يف اجلن ــامل وبس ــة يف الش ــن: باتن احلري

ــع  ــار املوض ــد الختي ــوم اجلدي ــإن املفه ــذا ف ب
خيضــع فقــط ألداء وخدمــة الطريق الرئيســة )الشــكل 

رقــم 10(.

ــن  ــذ بع ــذي ال يأخ ــد ال ــار اجلدي ــذا االختي ه
أساســًا  معيــارًا  االجتامعيــة  املــؤشات  االعتبــار 
ــع  ــض املواض ــبع بع ــه تش ــب علي )Cote,2002(، ترت

احلــري  التجمــع  كحالــة  برعــة؛  اجلديــدة 

ــًا يف  ــبعًا تام ــه مش ــح موضع ــذي أصب ــوادر( ال )الن
ظــرف زمنــي يقــدر بحــوايل 30 ســنة، هــذا أدى 
عــن  البحــث  إىل  املحليــة  واجلامعــات  بالســكان 

مواضــع جديــدة بجــوار الــدشة القديمــة.

نتــج  اجلديــدة  للمواضــع  التشــبع  هــذا 
ــة  ــات التهيئ ــدة ملخطط ــراتيجيات اجلدي ــن االس ع
والتعمــر التــي تــويل أمهيــة كبــرة لتهيئــة مســاحات 
للتعمــر بجانــب حمــاور الطــرق الرئيســة. فمثــاًل: إن 
ــد )ذراع  ــع اجلدي ــد إىل املوض ــة العاب ــداد دشة ثني امت
الطاقــة( جــاء بعــد ترقيتهــا إىل مركــز بلديــة، وتوطــن 
كل املقــرات اإلداريــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف هــذا 
ــر  ــزوح كب ــة أدت إىل ن ــذه العملي ــد. ه ــز اجلدي املرك
ــذا  ــد( إىل ه ــة العاب ــة )ثني ــدشة القديم ــكان ال لس
ــن  ــر م ــاحة التعم ــه مس ــت في ــث انتقل ــز، حي املرك
ــار  ــل إىل 42.1 هكت ــنة 1984 لتص ــار س 7.2 هكت

ــنة 2008. س

الشكل رقم )9(: زحف درشة )أريس( جتاه حماور الطرق الرئيسة، )ازرايب الصالح 		0	(
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استمرار ظهور املسكن التقليدي ضمن . 5
املجاالت احلرضية اجلديدة: 

ــار  ــا باختي ــث قمن ــن البح ــرص م ــذا العن يف ه
ــة  ــة لدراس ــض كعين ــوادي األبي ــوي ل ــم العل القس
ــاالت  ــن املج ــدي ضم ــكن التقلي ــع الس ــدى تراج م
نظــرًا  األخــرى  املناطــق  مــن  بــدالً  الســكنية 
خلصوصيتــه، حيــث يتفــظ بعــدد مهــم مــن املســاكن 
التقليديــة خاصــة عــىل مســتوى املــداش، وهــذا 
ــة  ــات الروري ــىل املعطي ــول ع ــهل احلص ــدوره يس ب

ــذا  ــع ل ــتمرارية والراج ــرة االس ــل ظاه ــم وتلي لفه
ــكن.  ــن الس ــط م النم

بالرغــم مــن التحــوالت التــي حدثــت يف 
املجــاالت املبنيــة إال أن املســكن األورايس القديــم 
ــدول  ــدة )اجل ــرة اجلدي ــن احلظ ــر ضم ــا زال يظه م
رقــم1(، هــذا االســتمرار يف الظهــور يرتبــط بأســباب 
ــة  ــبه احلري ــة وش ــز احلري ــي املراك ــة، فف متعارض
ــكان،  ــة للس ــة االقتصادي ــة االجتامعي ــر الوضعي يف
ــم القديمــة  ــر القي ــة فيفــر أكث أمــا يف املناطــق الريفي

 

الشكل رقم )0	(: امتداد درشة بليهود بمحاذاة الطريق الرئيس )ازرايب، 		0	(

مساكناإلمجايلالبلديات جمموع
العمرانية املراكز

يفيالتقل دي
العمرانية املراكز

املراكزيالتقلاإلمجايلالنسبة يف دي
الريفية

النسبة

57485082101419.9566629343.99أريس
2246136832423.6887821624.60إشمول

100956715326.9844224755.88إنوغيسن
77935214440.9142720347.54تيغانمني
97827369163522.192413100441.61املجموع

املصدر: حتقيق ميداين أوت 008	.

جدول رقم )	(: وضعية احلظرة التقليدية ضمن احلظرة السكنية أوت 008	



221 جملة العامرة والتخطيط، م 32 )2(،  الرياض )2020م / 1441هـ (

لــذا املســكن ومــدى اســتجابتها ملختلــف املعطيــات 
ــذه  ــز ه ــي تي ــة الت ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي البيئي

ــق.  املناط

ومــن خــالل التحقيقــات امليدانيــة واملقابــالت 
العديــدة التــي أجريــت يف جــوان 1999 مــع جمموعــة 
مــن الســكان القاطنــن ببعــض القــرى املتميــزة 
بظاهــرة انتشــار املســاكن التقليديــة بالقســم العلــوي 
املعطيــات  بعــض  إىل  إضافــة  األبيــض،  لــوادي 
ــاء  ــي لإلحص ــوان الوطن ــمية للدي ــة الرس اإلحصائي
ــكن  ــة املس ــرص وضعي ــا ح )1966-2008(، يمكنن

ــن: ــكنية يف مرحلت ــرة الس ــن احلظ ــدي ضم التقلي

املرحلة األوىل: تتد من 1962 إىل 1987.

 خــالل بدايــة هــذه املرحلــة )1966(، قــدرت 
احلظــرة الســكنية حســب اإلحصائيــات البلديــة 
ــد  ــكن جدي ــا 106 مس ــكن منه ــوايل 2679 مس بح
مــوروث عــن املعمريــن أي مــا يعــادل %3.56 
والباقــي 96.04% مــن احلظــرة يمثــل مســاكن 

ــوان 1999(. ــداين ج ــق مي ــة )تقي تقليدي

احلظــرة  هــذه  تطــورت   1977 ســنة  يف 
الســكنية لتصــل إىل 4788 مســكن منهــا حــوايل 
87.25% مســكن تقليــدي أغلبيتهــا تنتــرش عــىل 
مســتوى املراكــز البلديــة القديمــة )أريس وإشــمول(، 
ونســبة 12.75% تثــل مســاكن عرصية. إن اســتمرار 
ظهــور املســاكن التقليديــة ضمــن املجــاالت الســكنية 
بنســب مرتفعــة إىل غايــة هــذه الفــرة يفــر لنــا مــدى 
ــذا  ــكان. وه ــة للس ــاة التقليدي ــط احلي ــتمرار نم اس
نتيجــة لسياســات التهميــش التــي عرفتهــا هــذه 

ــر لكوهنــا مل  ــة يف اجلزائ املنطقــة وباقــي املناطــق اجلبلي
ــة.  ــات التنمي ــات مطط ــن أولوي ــن ضم تك

الســكن  نســبة  تراجعــت  ويف ســنة 1987 
التقليــدي إىل حــوايل النصــف وأصبحــت تقــدر 
ــة  ــا كعين ــي أخذناه ــة الت ــكن باملنطق بـــ 2048 مس

للدراســة وذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل، أمههــا:

ــدة  	 ــاز ع ــت بإنج ــي قام ــة الت ــالت الدول تدخ
مشــاريع ســكنية يف كل مــن مركــز بلديــة أريــس 
وإشــمول خــالل هنايــة الســبعينيات  ومنتصــف 
ــات ترتــب عليهــا اســتفادة  ــات، هــذه العملي الثامنيني

.)ONS, 1987( املنطقــة مــن 372 مســكن 

ترقيــة كل مــن مركــزي إينوغيســن وتيغانمــن  	
عــىل  ســاعدت   ،1984 ســنة  بلديــة  مقــرات  إىل 
ــكنية  ــاريع س ــدة مش ــن ع ــز م ــذه املراك ــتفادة ه اس
ترتــب عليهــا إنجــاز حــوايل 145 مســكن اجتامعــي.

ظهــور التحصيصــات خــالل هــذه الفــرة  	
ــغ  ــي بل ــة والت ــز البلدي ــف املراك ــتوى متل ــىل مس ع
ــدل  ــأن مع ــاًم ب ــات، عل ــوايل 5 تصيص ــا ح عدده
هــذه التحصيصــات يقــدر بحــوايل 13 مســكنًا لــكل 

ــص. تصي

تدخــالت األفــراد عــىل مســتوى املســاكن  	
ــدة  ــات املســاكن اجلدي ــة لتكييفهــا مــع معطي التقليدي
أو هدمهــا تامــًا وتعويضهــا بمســاكن عرصيــة. ترتب 
ــا  ــس( لوحده ــن يف دشة )أري ــن العمليت ــىل هات ع
إعــادة تكييــف حــوايل 512 مســكن، وهــدم حــوايل 
97 مســكنًا )تقيــق ميــداين ســنة 1998(. بــذا فــإن 
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ــات مســت حــوايل 73.7% مــن إجــايل  هــذه العملي
ــوايل  ــدرة بح ــدشة واملق ــذه ال ــة ب ــاكن التقليدي املس

ــدي. ــكن تقلي 826 مس

ــع يف  ــدى الراج ــا م ــر لن ــام تف ــذه األرق ه
ــة. ــاكن التقليدي ــدد املس ع

املرحلة الثانية: 2008-1987 

ــالل  ــة خ ــاكن التقليدي ــور املس ــتمرار ظه اس
هــذه الفــرة ضمــن احلظــرة الســكنية يعتــب يف 
معظمــه موروثــًا عــن الفــرات الســابقة، حيــث 
ــن  ــنة 2008 إىل 26.97% م ــبتها س ــت نس انخفض
إجــايل احلظــرة املقــدرة بـــ 9782 مســكن )الشــكل 
ــرة  ــذه الف ــالل ه ــة خ ــجلت املنطق ــم 11(، وس رق
ــادل  ــا يع ــًا أي م ــكنًا تقليدي ــوايل 43 مس ــة ح إضاف
حــوايل 1.6% مــن إجــايل احلظــرة التقليديــة املقــدرة 

ــدي.  ــكن تقلي بـــ 2091 مس

بشــكل عــام فــإن اســتمرار ظهــور هــذا النمــط 
ملعظــم  االقتصاديــة  اإلمكانيــات  لضعــف  يعــود 
ــوع مــن الســكن، حيــث مــن خــالل  مــالك هــذا الن
ــون  ــردًا يملك ــن 60 ف ــون م ــعينة تتك ــتجوابنا لـ اس
ــا أن  ــس، وجدن ــة أري ــم بلدي ــة بإقلي ــاكن تقليدي مس

ــاكن  ــد املس ــمح بتجدي ــم ال تس ــم مداخيله 96 %منه
ــداين  ــق مي ــة )تقي ــاكن عرصي ــاء مس ــة أو بن القديم
2008(، أمــا النســبة الباقيــة فتتوفــر لدهيــم إمكانيات 
ومل يقومــوا بعرصنــة مســاكنهم نظــرًا لكــون الوظيفــة 
ــوع  ــذا الن ــع ه ــق م ــوهنا تتواف ــي يامرس ــة الت الفالحي
ــتمرارية  ــتخلص أن اس ــا نس ــن هن ــكن. م ــن الس م
النمــط التقليــدي مرتبــط بصفــة عامــة باإلمكانيــات 
االقتصاديــة للســكان باســتثناء فئــة قليلــة منهــم 
ــم  ــتجابته الحتياجاهت ــط الس ــذا النم ــتخدمون ه يس
الوظيفيــة كالفالحــة والســياحة. أمــا تطــور احلظــرة 
الســكنية اجلديــدة فيعــود إىل عــدة عوامــل ال تتلــف 
ــة  ــالل املرحل ــكن خ ــور الس ــل تط ــن عوام ــرًا ع كث

ــا: ــن أمهه ــابقة، م الس

ــرة  	 ــز دائ ــمول إىل مرك ــة إش ــز بلدي ــة مرك ترقي
عــام 1991، حيــث اســتفادت املنطقــة عــىل إثــر 
ذلــك مــن عــدة مشــاريع للتنميــة احلريــة؛ كالعيــادة 
متعــددة اخلدمــات الصحيــة، ومركــز التكويــن املهني، 
ــة  ــاة االجتامعي ــيط احلي ــة أدت إىل تنش ــق إداري ومراف
واالقتصاديــة للســكان وســامهت يف تنويــع املداخيــل 
ــراد  ــض األف ــا أدى ببع ــو م ــكان وه ــة للس االقتصادي

ــة. ــاكن عرصي ــاء مس ــد وبن إىل جتدي

ســاهم تطــور زراعــة التفــاح يف املنطقــة خــالل  	
ــث  ــكان، حي ــل الس ــن مداخي ــرة يف تس ــذه الف ه
ــة )أريــس( مــن 4400  ــاج التفــاح يف بلدي ارتفــع إنت
ــنة 2008،  ــار س ــنة 1995 إىل 6400 قنط ــار س قنط
ويف بلديــة إشــمول ارتفــع اإلنتــاج مــن 1750 قنطــار 
إىل 8000 ســنة DSA. Batna ,2015( 2008(، وهــو 
ــتجيب  ــدة تس ــاكن جدي ــاء مس ــىل بن ــجع ع ــا ش م
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ــة.  ــاة العرصي ــات احلي ملعطي

تنمويــة  	 مشــاريع  مــن  املنطقــة  اســتفادت 
جديــدة وترقيــة الســكن حيــث اســتفادت بلديــة 
ــن  ــرة 87-2008 م ــالل الف ــا خ ــس( لوحده )أري
ــًا  ــكنًا ترقوي ــي و94 مس ــكن اجتامع ــوايل 420 مس ح
وحــوايل 120 مســكن تســامهي، إىل جانــب هــذا 
ــف  ــات يف متل ــرة تصيص ــذه الف ــالل ه ــرت خ ظه
البلديــات، وزع منهــا حــوايل 86 تصيصــًا يف مركــز 

بلديــة )أريــس( خــالل الفــرة 2008-1987.

يف ظــل متلــف هــذه املعطيــات يبقــى املســكن 
ــا  ــة الرتباطه ــق الريفي ــر املناط ــز أكث ــدي يمي التقلي
ــذا  ــم ه ــن رغ ــة، لك ــة القديم ــاالت اإلنتاجي باملج
االســتمرار فهــو يعــرف تراجعــًا كبــرًا نظــرًا ملختلــف 
ــة،  ــن جه ــه م ــت علي ــي ت ــد الت ــالت التجدي تدخ
ــن  ــرة م ــتثامرات كب ــهد اس ــرى مل يش ــة أخ ــن جه وم
قبــل املحليــن للمحافظــة عليــه؛ ألن احليــاة العرصيــة 
تتطلــب مســاكن جديــدة بوظائــف وأشــكال عمرانيــة 
عرصيــة تعكــس الوضعيــة الثقافيــة واالجتامعيــة 
املســاكن  بوظائــف  احتفاظهــا  االقتصاديــة رغــم 
ــم  ــدى معظ ــًا ل ــل حالي ــت تث ــي أصبح ــة الت القديم

ــؤس. ــر والب ــزًا للفق ــن رم ــكان املحلي الس

	.5 عوامل استمرار ظهور السكن التقليدي:

ــة وتطــورات  ــرات االجتامعي ــا التغ تتــرص لن
املســكن واملجموعــات الســكنية متلــف التحــوالت 
والبنيــات  املاديــة  احليــاة  عــىل  طــرأت  التــي 
تســتوِح  مل  األوراســية  فاملجتمعــات  االجتامعيــة. 
ــة،  ــات أوتوماتيكي ــل ميكانيزم ــا بفع ــف تغراهت متل

ــل  ــل ورد الفع ــل الفع ــل عوام ــك بفع ــاء ذل ــل ج ب
ــي  ــي وباق ــط الطبيع ــات الوس ــرات ومعطي ــن التغ ب
املعطيــات الثقافيــة االجتامعيــة واالقتصاديــة اجلديدة، 
هــذه اخلاصيــة نالحظهــا ميدانيــًا عــىل مســتوى تطــور 
ــا  ــا لن ــي تفره ــذات الت ــرة إدراك ال ــكن يف ظاه الس
معظــم التنظيــامت املجاليــة والعنــارص املعامريــة، 
ــة يف  ــارص قديم ــدة عن ــتمرار ع ــظ اس ــث نالح حي
اخلاصــة  كاملســاحات  اجلديــد  املســكن  تنظيــامت 
ــية.  ــة املاش ــرى لربي ــة وأخ ــة الغذائي ــن املؤون بتخزي
ــال  ــىل جم ــرأت ع ــي ط ــدة الت ــرات اجلدي ــا التغ أم
املســكن فجــاءت نتيجــة ملتطلبــات احليــاة االجتامعيــة 
ــا يف  ــا اختزال ــي يمكنن ــكان والت ــة للس واالقتصادي
Boude-(  مفهــوم الراحــة التــي يبحــث عنهــا كل فــرد
أوســاط  يف  الراحــة  مفهــوم  لكــن   ،)ville, 1973

ــز  ــة ويرتك ــا زال يف البداي ــية م ــات األوراس املجتمع
أساســًا عــىل عنــارص أوليــة مقارنــة بــام هــو عليــه يف 

ــاورة.  ــة املج ــاب احلري األقط

ميدانيــًا نالحــظ أن كل التنظيــامت اجلديــدة 
للمجــال الســكني والتــي نقــرأ مــن خاللــا كل 
ــة  ــاءت نتيج ــة؛ ج ــة االقتصادي ــورات االجتامعي التط

ــي:  ــام ي ــا في ــص أمهه ــل نلخ ــدة عوام لع

	.	.5 الرتقيات اإلدارية وسياسات التنمية:

يدخــل جممــل الرقيــات اإلداريــة ضمــن 
سياســة تنميــة املجــاالت املحليــة، وذلــك نتيجــة ملــا 
ــة  ــة وتقني ــية وإداري ــف سياس ــن وظائ ــا م يصاحبه
تــؤدي إىل نشــوء ســلطة حمليــة لــا صالحيــات اتــاذ 
وصناعــة القــرار يف الشــؤون املحليــة ويف ميــدان 
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 Descloitres, Et( واالقتصــادي  اإلداري  التســير 
ــاشة  ــة مب ــاهم بطريق ــا يس ــو م Cornet, 1968(، وه

ــة  ــاالت املحلي ــير املج ــاء تس ــن أعب ــف م يف التخفي
وتنميتهــا.

ــة  ــن ترقي ــنة 1974 م ــة س ــتفادت املنطق  اس
)أريــس( إىل مركــز دائــرة يتــوىل تســير إقليــم 7 
بلديــات مــن أصــل 8 بلديــات واقعــة يف منطقــة 
ــة  ــت تابع ــي كان ــورة الت ــة ج ــتثناء بلدي ــة باس الدراس
لدائــرة بســكرة. إبــان هــذه الفــرة اســتفادت املنطقــة 
ــة أمههــا: إيــاد منطقــة  مــن جمموعــة مشــاريع تنموي
صناعيــة بـــ )أريس( تتــوي عــىل وحدتــن صناعيتن 
و واخلشــب(  للفلــن  الوطنيــة  )الرشكــة    SNLB

ONAX )الديــوان الوطنــي لصناعــة األملنيــوم(، إضافة 

إىل ظهــور مشــاريع خدماتيــة كاملراكــز التعليميــة 
املنطقــة  كمــرشوع  ســكنية  ومشــاريع  والصحيــة 
ــس(  ــدة )ZHUN( بـــ )أري ــكنية اجلدي ــة الس احلري
عــام 1982 و130 مســكن اجتامعــي عــام 1984 يف 
ــة وباقــي  ــد، وظلــت املناطــق الريفي ــة العاب مركــز ثني
املراكــز البلديــة خــالل هــذه الفــرة مهمشــة ومل 
ــتثناء  ــة باس ــة االقتصادي ــاريع التنمي ــن مش ــتفد م تس
بلديــة منعــة التــي اســتفادت مــن وحــدة إنتــاج 
فالتنميــة  بمنعــة،  الغذائيــة  واملصــبات  العصــر 
خــالل هــذه الفــرة مل تعــرف صــدى واســعًا باملنطقــة 
ــس(  ــة أري ــزي )مدين ــب مرك ــاد قط ــل أدت إىل إي ب
يــامرس وظائــف عديــدة ويقــوم بتســير باقــي املراكــز 

ــة. العمراني

إن سياســة التنميــة املنتهجــة خــالل هــذه 
الفــرة، والتــي تــت بشــكل انتقائــي، أدت إىل ظهــور 

خلــل يف التــوازن املجــايل الــذي ترتــب عليــه نــزوح 
ــة جتــاه مركــز  عــدد كبــر مــن ســكان املناطــق الريفي
ــنة  ــالل س ــكانه خ ــدد س ــل ع ــذي وص ــس( ال )أري
1977 إىل حــوايل 8867 نســمة وهــو أكــب عــدد 
ــونش يف  ــز مش ــل مرك ــز، وح ــي املراك ــة بباق مقارن
ــوايل 3802  ــها بح ــنة نفس ــالل الس ــة خ ــة الثاني املرتب

ــمة. نس

ــة  ــة ثني ــز بلدي ــة مرك ــم ترقي ــة 1984 ت يف هناي
العابــد إىل مركــز دائــرة، ويف الســنة نفســها تــم ترقيــة 
ــن،  ــة: إينوغيس ــز بلدي ــكنية إىل مراك ــات س 6 جتمع
تيغانمــن، النــوادر، تيغرغــار، برانيــس، غســرة، 
وذلــك إليــاد نــوع مــن التــوازن يف تســير املجــال، 
ــر  ــت ت ــي كان ــة الت ــة االقتصادي ــرًا لألزم ــن نظ لك
ــزًا  ــدة عج ــز اجلدي ــذه املراك ــجلت ه ــالد س ــا الب ب
عــىل مســتوى اخلدمــات والتجهيــز وهــو مــا أدى إىل 
عــدم تكنهــا مــن تقيــق التــوازن املنشــود، ويف ســنة 
ــتفادت  ــة اس ــة وطني ــيامت إداري ــرت تقس 1991 ظه
ــة إىل  ــز بلدي ــة 6 مراك ــن ترقي ــة م ــا املنطق ــىل إثره ع
ــى  ــد اكتس ــيم ق ــذا التقس ــون ه ــم ك ــرات. ورغ مق
ــه  ــه تنظيمــي وتنمــوي إال أن ــر من ــع ســيايس أكث بطاب
ســاعد يف التحكــم أكثــر يف تســير املجــال، وانعكــس 
ذلــك إيابــًا عــىل معظــم املناطــق التــي مهشــت 
ــض  ــن بع ــز م ــذه املراك ــتفادت ه ــث اس ــابقًا، حي س
التجهيــزات كشــبكة امليــاه والكهربــاء وانتقلــت فيهــا 
نســبة التغطيــة بالكهربــاء مــن 56% ســنة 1987 
لتصــل إىل حــوايل 89 %ســنة 2008، وارتفــاع نســبة 
الربــط بامليــاه الصاحلــة للــرشب مــن 27% لتصــل إىل 
.)DPAT Biskra, 2008( 61% خــالل الفــرات نفســها
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وكان املســتفيد األكــب مــن هــذه املشــاريع 
املناطــق الريفيــة، حيــث انتقلــت نســبة تغطيتهــا 
الكهربائيــة مــن 31% ســنة 1987 لتصــل إىل حــوايل 
ــز  ــت املراك ــذا عرف ــب ه ــنة 2008، إىل جان 64% س
العمرانيــة خــالل هــذه الفــرة مشــاريع تنمويــة 
ــرصف  ــبكة ال ــز بش ــط املراك ــرى كرب ــة أخ وخدماتي
الصحــي وتقريــب اإلدارة وجتهيــز بعــض التجمعــات 
الســكانية بمراكــز صحيــة ذات خدمــات متعــددة 

ــة.  ــمول ومنع ــوت وإش ــز تك كمرك

ــبيًا  ــاعدت نس ــدة س ــزات اجلدي ــذه التجهي ه
عــىل تثبيــت الســكان يف جماالهتــم املحليــة، ويؤكــد لنا 
ذلــك ضعــف نســبة توافــد ســكان األقاليــم املحليــة 
ــوايل  ــدر بح ــي تق ــس( والت ــة )أري ــز بلدي ــىل مرك ع
ــبة  ــة بنس ــرة 2002/94 مقارن ــالل الف 0.13% خ
ــرة  ــالل الف ــدرة خ ــة املق ــة باتن ــىل مدين ــد ع التواف

 .)ONS,2001( % 0.51 ــها بـــ نفس

يف ظــل هــذه الرقيــات اإلداريــة والتنميــة 
املحليــة تبقــى املناطــق الســكنية الريفيــة خاصــة 
ــم  ــكاهنا رغ ــتقرار س ــدم اس ــن ع ــاين م ــرة تع املبعث
ــث  ــا، حي ــتفادت منه ــي اس ــزات الت ــض التجهي بع
عرفــت مناطــق الســكن املبعثــرة تطــورًا لجــرة 
الســكان يف اجتــاه املراكــز البلديــة األكثــر جتهيــزًا 
وأمنــًا، وهــو مــا أثــر ســلبًا عــىل النمــو العــام حلظــرة 
ــن 4. %8  ــت م ــي انخفض ــق الت ــذه املناط ــكن ب الس
 Zammouri,(1998 ســنة   %2.3 إىل   1987 ســنة 
2001(. بصــورة عامــة لعبــت الرقيــات اإلداريــة 

واخلدمــات التــي رافقتهــا دورًا كبــرًا يف اســتقرار 
ــا  ــو م ــة، وه ــز البلدي ــتوى املراك ــىل مس ــكان ع الس

ــىل  ــكنية ع ــرة الس ــر احلظ ــىل تطوي ــًا ع ــس إياب انعك
ــز. ــذه املراك ــتوى ه مس

	.	.5 النمو الديمغرايف: 

ــل  ــم العوام ــن أه ــرايف م ــو الديمغ ــب النم يعت
الداخليــة التــي تلعــب دورًا كبرًا يف تــول املجتمعات 
ــة  ــك يف منطق ــا ذل ــح لن ــر، ويتض ــة التعم وديناميكي
ــكن  ــة للس ــراءات الرقمي ــف الق ــن متل األوراس م
والســكان، التــي نميــز مــن خاللــا أن مناطــق النمــو 
الديمغــرايف توافــق مناطــق ارتفــاع نســب تطــور 
ــس(  ــري )أري ــز احل ــدر يف املرك ــث يق ــكن حي الس
ــه  ــوايل 2.29%، تقابل ــرة 2008/98 بح ــالل الف خ
زيــادة يف نســبة الســكن تقــدر بحــوايل 2.18% خالل 
الفــرة نفســها )ONS,1998(، بينــام نجــد يف بلديــة 
تيغانيمــن التــي قــدرت فيهــا نســبة النمــو الديمغرايف 
بـــ 0.91% خــالل فــرة 2008/98 قابلهــا نســبة يف 

ــوايل %0.68. ــدرت بح ــكن ق ــادة الس زي

حــول  اإلحصائيــة  املــؤشات  هــذه  إذًا؛ 
احلــركات الســكانية تعطينــا فكــرة حــول الديناميكيــة 
الســكنية التــي تشــهدها املنطقــة. حيــث انتقــل عــدد 
ــنة  ــمة س ــن 52705 نس ــة م ــة املدروس ــكان املنطق س
1966 ليصــل إىل 148944 نســمة ســنة 2008، 
الســكان  عــدد  أن  الفــرة  هــذه  نالحــظ خــالل 
ــرة  ــالل الف ــه. وخ ــام كان علي ــرات ع ــف 3 م تضاع
1998/1966 تضاعــف عــدد الســكان بمرتــن. 
ــادة عــدد الســكان هــي نتيجــة  ــات يف زي هــذه التباين
ــت  ــي بلغ ــة الت ــو الديموغرافي ــدالت النم ــن مع لتباي
أعــىل نســبة لــا خــالل الفــرة 87/77 بنســبة تقــدر 
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بحــوايل 3.09%، وأخفــض النســب ســجلت خــالل 
ــوايل %1. ــدر بح ــدل يق ــرة 2008/98 بمع الف

ــو  ــاع النم ــي أدت إىل ارتف ــباب الت ــم األس أه
الديمغــرايف خــالل فــرة 87/77 يعود إىل االســتقرار 
ــة،  ــم املحلي ــتوى جماالهت ــىل مس ــكان ع ــبي للس النس
ــغ  ــي بل ــابقة 1977/1966 الت ــرة الس ــس الف عك
فيهــا معــدل النمــو الديموغــرايف حــوايل%2.36 
وهــو منخفــض مقارنــة بمعــدل النمــو الوطنــي 
املقــدر بـــ3.21%. وهــذا يــدل عــىل نــزوح الســكان 
نســبة  بلغــت  حيــث  املنطقــة،  خــارج  املحليــن 
النازحــن مــن منطقتــي وادي األبيــض ووادي عبــدي 
خــالل الفــرة 73/62 بحــوايل 30% )اإلحصائيــات 
الوطنيــة 1977/1966( مــن إجــايل الســكان. بينــام 
ــرة  ــالل الف ــون خ ــه املحلي ــذي عرف ــتقرار ال االس
املواليــة )98/77( يرتبــط بــدوره بعــدة عوامــل 
ــة  ــة االقتصادي ــات األزم ــن يف انعكاس ــا: يكم أمهه
الوطنــي يف مطلــع  الــراب  التــي مســت كامــل 
الثامنينيــات وكانــت لــا انعكاســات ســلبية عــىل 
ــادة  ــع وإع ــض املصان ــق بع ــم غل ــث ت ــة، حي املنطق
ــد  ــح العدي ــا أدى إىل تري ــو م ــا وه ــة بعضه هيكل
مــن العــامل، إىل جانــب هــذا أصبحــت مراكــز املــدن 
ــت  ــي كان ــكرة(، الت ــة، بس ــاورة )باتن ــبى املج الك
ــاين  ــرى تع ــي األخ ــن ه ــة للنازح ــابقًا قبل ــل س تث
مــن مشــاكل عديــدة اجتامعيــة اقتصاديــة. وهــذا 
ــة،  ــة الدراس ــكان منطق ــىل س ــلبًا ع ــس س ــه انعك كل
حيــث بلغــت نســبة البطالــة يف املركــز احلــري 
ــال  ــكاين بجب ــع س ــب جتم ــل أك ــذي يمث ــس( ال )أري
األوراس خــالل هنايــة هــذه الفــرة حــوايل %32 

)ازرايــب،2011(. 

إذًا؛ تــدين األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة 
يف هــذه األقطــاب غــرت وجهــة الوافديــن إليهــا مــن 
حــركات نــزوح إقليميــة إىل حــركات حمليــة وهــو مــا 

شــجع عــىل تطويــر احلظــرة الســكنية باملنطقــة.

الفــرة  خــالل  تغــرت  الوضعيــة  هــذه 
النمــو  معــدل  انخفــض  حيــث   2008/98
الديموغــرايف، وذلــك لعــدة أســباب مــن بينهــا: 
انخفــاض معــدل اخلصوبــة الناجــم عــن ارتفــاع 
ــنة  ــن 21 س ــاث م ــدى اإلن ــزواج ل ــر ال ــدل عم مع
يف الفــرة 87/77 ليصــل إىل 25 ســنة يف الفــرة 
التخطيــط بســكرة وباتنــة،  2008/98 )مديريتــا 
2008(. باإلضافــة إىل املشــاكل األمنيــة التــي أثــرت 
عــىل اســتقرار الســكان خاصــة الريفيــن منهــم، حيث 
ــن  ــات م ــض البلدي ــم بع ــغ أقالي ــك إىل تفري أدى ذل
ــًا  ــا تام ــرغ إقليمه ــي أف ــاع( الت ــة )لرب ــكاهنا كبلدي س
مــن الســكان خــالل الفــرة 1992 إىل غايــة 2004، 
ويف املقابــل ارتفــع عــدد ســكان بعــض املراكــز 
الرئيســة للبلديــات خــالل هــذه الفــرة كمركــز 
ــكاين  ــزوح الس ــذا الن ــل ه ــوت. يف ظ ــة وتك بوزين
أصبحــت املقــرات الرئيســة للبلديــات تثــل الوجهــة 
نظــرًا  املنطقــة  يف  الســكنية  للديناميكيــة  اجلديــدة 

ــكان. ــا للس ــي تقدمه ــات الت ألمهيــة اخلدم

خامتة:. 6

ــادئ  ــد أن مب ــابقة نج ــات الس ــل املعطي يف ظ
ــة تضــع  ــة القديمــة املحــددة للمجــاالت املبني التهيئ
ملبــدأ أســاس يكمــن يف العالقــة بــن الوســط وقيمتــه 
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ــل  ــان لعوام ــض األحي ــور يف بع ــع ظه ــة، م اإلنتاجي
ــات  ــذه البناي ــع ه ــاس توض ــة كأس ــة كالقداس ثانوي

ــى. ــدشة أوالد موس ــال ب ــو احل ــام ه ك

ومــن خــالل قراءتنــا لتنظيــم املجــاالت املبنيــة 
القديمــة نالحــظ أن هنــاك توازنــًا بــن العنــارص 
ــة،  ــل البيئي ــاالت والعوام ــددة للمج ــة املح الوظيفي
ــة  ــات الطبيعي ــالل االرتباط ــن خ ــك م ــىل ذل ويتج
ــاء  ــتعملة لبن ــة املس ــواد املحلي ــار امل ــة يف اختي املتمثل
املســاكن كاحلجــارة والــراب واخلشــب. وبنــاء عليه، 
يمكــن القــول: إن املســكن القديــم بمختلــف أشــكاله 
وميزاتــه يســاهم يف تديــد مرفولوجيــة القــرى. هــذه 
املميــزات تثــل نتيجــة ملجموعــة تداخــالت وظيفيــة، 
ــاط  ــع أوس ــت م ــة كيف ــة واقتصادي ــة واجتامعي ثقافي
ــرص  ــا أي عن ــتثن منه ــة مل يس ــة بطريق ــة متلف طبيعي
ــكن  ــى للمس ــا أعط ــو م ــة، وه ــارص الالزم ــن العن م
ُبْعــدًا وظيفيــًا يتعــدى مســتواه املحــي لرتبــط بباقــي 

ــه. ــة ب ــق املحيط املناط

االجتامعيــة  احليــاة  ظــروف  إطــار  يف 
ــعات  ــف توس ــل متل ــة، ويف ظ ــة احلالي واالقتصادي
ــاالت  ــن املج ــات ب ــى العالق ــة تبق ــاالت املبني املج
ــدى  ــدًا ال تتع ــدودة ج ــدة حم ــة واجلدي ــة القديم املبني
ــم  ــيطة، ألن معظ ــات البس ــض اخلدم ــب بع يف الغال
رغــم  فارغــة  شــبه  أصبحــت  القديمــة  القــرى 

اســتمرار ظهــور بعــض قيمهــا. 

ــة  ــرى القديم ــن للق ــرة املحلي ــت نظ وأصبح
خاصــة منهــا البعيــدة عــن حمــاور الطــرق الكــبى؛ ال 
تتلــف كثــرًا عــن نظرهتــم للمســكن القديــم الــذي 

ــا  ــم قيمه ــؤس رغ ــر والب ــزًا للفق ــم رم ــل لدهي يمث
ــت  ــي كان ــة، والت ــة واالقتصادي ــة واالجتامعي الثقافي
ــك  ــز املســاكن والقــرى القديمــة األوراســية، وذل تي
نظــرًا ملختلــف التحــوالت الثقافيــة واالجتامعيــة 
التخطيــط  سياســات  إىل  إضافــة  واالقتصاديــة، 
املعتمــدة مــن قبــل الدولــة، وهــو مــا أدى إىل ظهــور 
ــز  ــا كل مرك ــي يقدمه ــات الت ــرة يف اخلدم ــوارق كب ف

ــراين. عم

التحــوالت  تبقــى  التباينــات،  هــذه  رغــم 
ــكال  ــذا بأش ــا ه ــة يومن ــتمرة إىل غاي ــة مس العمراني
وأنــامط ال تتلــف كثــرًا عــن ســابقها. إن أهــم 
ــكنية  ــاالت الس ــىل املج ــرأت ع ــي ط ــوالت الت التح
بعــد 2008 إىل غايــة الوقــت الراهــن تــت عــىل 
املجــاالت الســكنية الريفيــة، حيــث مســت التغــرات 
ــة  ــك نتيج ــكن وذل ــط املس ــع ومط ــن املوض كاًل م
ــل  ــف املتمث ــهدها الري ــي ش ــة الت ــات التنموي للسياس
ــف  ــار متل ــاءت يف إط ــي ج ــة الت ــات التنمي يف مطط
البامــج الوطنيــة لتجديــد وتدعيــم الريــف. يف هــذا 
اإلطــار، اســتفادت املنطقــة مــن 37000 وحــدة 
 DPAT( 2018 - 2008 ســكنية ريفيــة خــالل الفــرة
Batna,2018(، كــام اســتفادت مقــرات البلديــات مــن 

ــي  ــامهي واالجتامع ــكنية كالتس ــغ الس ــف الصي متل
 1563 توزيــع  تــم  حيــث  وغرهــا،  والرقــوي 

ــها. ــابقة نفس ــرة الس ــالل الف ــكن خ مس

إن مــا يلفــت النظــر يف هــذه الديناميكيــة 
الســكنية هــو الغيــاب الــكي ملبــادئ اختيــار املواضــع 
وتقنيــة البنــاء القديمــة، فالعامــل الرئيــس الــذي 
ــي ال  ــكن الت ــراد للس ــة األف ــو حاج ــك ه ــدد ذل ي
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تراعــي أي عامــل مــن العوامــل املنظمــة للمجــاالت 
الســكنية ســابقًا، ويبــدو ذلــك جليــًا يف املناطــق 
ــن  ــم م ــكن املدع ــط الس ــد مط ــث نج ــة حي الريفي
ــتجيب ألي  ــكاله ال يس ــف أش ــة بمختل ــل الدول قب
ــي،  ــط البيئ ــع الوس ــاج م ــر االندم ــن معاي ــار م معي
ــري  ــامل اجلزائ ــة بالش ــكنات املدعم ــث كل الس حي
ــل  ــن أج ــاري م ــذه إجب ــه، وتنفي ــط نفس ــا املخط ل
ــدر بـــ 70.0000 دج  ــم املق ــن الدع ــتفادة م االس
ــة  ــق اجلنوبي ــل يف املناط ــن يص ــكن، يف ح ــكل مس ل
ــات  ــد أن سياس ــا يؤك ــذا م إىل 100.0000 دج، وه
ــة  ــق اجلبلي ــة املناط ــرة لتنمي ــة كب ــوِل أمهي ــة مل ت الدول
ــم  ــن ث ــة، وم ــق احلساس ــن املناط ــف ضم ــي تصن الت
يــب التفكــر يف إعــادة االعتبــار لــذه املنطقــة ملــا لــا 
ــة، وهــو مــا يســتدعي  ــة يف الســياحة الثقافي مــن أمهي
االلتفــات حــول هــذه املبــاين القديمــة للحفــاظ 
ــل  ــة لعوام ــا معرض ــة أهن ــا، خاص ــا وترميمه عليه
التدهــور نتيجــة لســوء االســتخدام والالمبــاالة وكــذا 
غيــاب الوعــي الثقــايف بأمهيــة هــذه املجــاالت وهجرة 
الســكان األصليــن للمناطــق الراثيــة إىل مناطــق 

ــور.  ــل التده ــن عوام ــا م ــة وغره ــرى حديث أخ
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Abstract. In the past, regulation and the exploitation of the field was the most important means to achieve 
and adjust the social and economic balances. We observe this trend through various principles and actions 
embodied in various rural and urban areas that have witnessed social and economic dynamics, where an-
cient societies were making great efforts to adapt the natural environment to suit their different needs, and 
use simple tools and techniques available at that time. At present, we call these principles the concepts of 
traditional development, which in most rural areas of Algeria are the basis for most agricultural economic 
activities. The mountainous areas are among the most important of these areas because of the continued 
emergence of these applications in various areas of housing and agriculture. This has clearly affected space 
in the Aures mountains, where we observe the old principles of formulation embodied in all the organiza-
tions to exploit the field. In this paper we address the problem of shifts in the concepts of organization and 
preparation of the old built areas under the current circumstances, in order to identify the most important 
factors and reasons that led to the transformation on the one hand, and the continuation of some of the 
values of these organizations on the other, in the mountain area (Aures Mountains) to the east of the desert 
Atlas that separates the north and south of Algeria. Due to its old structures and transformations, which 
were dynamic, we notice, through our analysis of some of the abandoned built sites, that all the local urban 
structures were the result of overlapping. The most important factors are the environmental, economic and 
social factors, and the reaction of the population to these factors. Currently, in light of socio�economic data, 
some old built�up areas have seen the reorganization of their structures and areas due to internal or external 
factors, or both. The first factor is related to the social and spatial balance. The second factor is related to 
the states which have changed the built area according to the reconstruction plans that were implemented, 
as well as individual interventions. Nevertheless, the Eurasian dwelling has retained some old regulations, 
especially in rural areas. Recent changes in location, selection and housing planning have affected the urban 
fabric with its various components. As a result, the new concept of fabric has become completely different 
from the characteristics of the old fabric.

Key words: Aures, old built�up spaces, organizations, publication, rural housing, socioeconomic data.

Professor, département of 
Geography and Territorial 
Planning, University, Batna 2.  

Algeria

Associate Professor, département of 
Geography and Territorial Planing, 

University Batna 2. 
Alegria    

Professeur ,ecole Nationale 
de Commerce et de Gestion, 

Université Fès.
Morocco

doi:10.33948/JAP-KSU-32-2-2


