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ملخص:

املقالة عبارة عن دراسة اترخيية ثقافية ،ابعتبارها تتناول أحد أنواع الازرايب يف اجلازارر ،و هي زربية جبل العمور
اليت تعد لوحة فنية حقيقية ،انلت شهرة واسعة جتاوزت حدود املنطقة لتحتل الصدارة عامليا ،مسيت بازربية جبل
العمور نسبة اىل مكان صنعها وهو جبل العمور يف األطلس الصحراوي اجلازارري .تتمياز بتناسق ألواهنا املستوحاة
من الطبيعة احمللية ،و تصاميمها و زخارفها املنسجمة اليت حتمل ملسات حملية أعطتها ييمتها اجلمالية ،و ألواهنا و
تصاميمها املعربة توحي أبصالتها و عرايتها فهي متتد اىل عمق التاريخ حيث متثل متازج حضاري و آتلف اجتماعي
عرفته املنطقة عرب اترخيها الطويل و الذي جسده سكان املنطقة يف زربيتهم هذه.

الكلمات املفتاحية :الازربية ،جبل العمور ،الازخارف ،األلوان ،االحتالل.
Abstract :
The article is a historical cultural study as it deals with one of the types of carpets in
Algeria, and it is the carpet of djebel amour, which is a real artistic painting that won wide fame
that exceeded the borders of the region to occupy the top spot globally. Inspired by the local
nature and its harmonious designs and motifs that carry local touches that gave them their
aesthetic value, colors and expressive designs suggest their originality and longevity. And the
-288 -

جملة دراسات اترخيية
اجمللد :التاسع

EISSN: 6723-2600

العدد :االول

السنة :صفر  / 1443سبتمرب 2021

ISSN: 9741-2352

ص ص 306 -288

inhabitants of the region in his body carpets and has been able to maintain its authenticity and
originality to this day.
Keywords: The craft of weaving; the carpet of djebel amour; the Aflou region; the motifs; the
colors.

مقدمة:
تزخر اجلزائر برتاث ثقايف أصيل و متنوع ،و من أبرز
مظاهره الرتاث املادي ،حيث هتتم هذه الدراسة أبحد
أهم جوانبه ،اليت طاملا ارتبطت حبياة االنسان و عربت
عنها ،و هي حرفة النسيج و ابلتحديد زربية جبل
العمور ذات الشهرة الواسعة مبنطقة أفلو ،و ذلك يف فرتة
هامة من اتريخ اجلزائر حددت أبواخر القرن 19م و
النصف األول من القرن 20م ،هذه احلرفة اليت ختتزن
الكثري من املعارف و املهارات اليت اكتسبها السكان
على مر التاريخ ،وعملوا على جتسيدها يف زرابيهم،
كانت نتاج حاجات تتطلبها حياهتم اليومية ،و نتاج فن
مارسوه مللء أوقات فراغهم ،هلذا فهي حتمل زمخا فنيا و
ثقافيا و اثنيا ،يشهد على ابداع االنسان و تطوره عرب
الزمن ،فكانت زربية جبل العمور لوحة فنية ،محلت
رموزا و ألواان معربة ،كما محلت قيما اجتماعية وثقافية،
و احتوت تقاليد عريقة أمازيغية مث عربية و بعدها
عثمانية هذه املؤثرات املتعددة أعطتها خصوصيتها اليت
ميزهتا عن غريها من الزرايب اجلزائرية .و مع بداية
االحتالل الفرنسي للمنطقة فانه عمل على االستفادة
من زربية جبل العمور و تسخريها ملصاحهم التجارية .و
االشكالية اليت تطرحها الدراسة تتمثل يف التساؤل
التايل :ماهي عوامل متياز زربية جبل العمور مث
استمراريتها؟
و لإلجابة على االشكالية البد من االجابة على
جمموعة من األسئلة الفرعية منها:

اىل أي مدى سامهت العناصر البشرية و الطبيعية يفتطور زربية جبل العمور؟ و ماهي خصائص و مميزات
هذه الزربية ؟
ماهي املشاريع و الدراسات االستعمارية املسطرةلالستفادة من زربية جبل العمور؟ و كيف أثرت على
هذه احلرفة؟.
 .1حرفة النسيج مبنطقة أفلو 1جببل العمور
تضرب حرفة النسيج يف اجلزائر جبذورها يف
أعماق التاريخ ،حيث عرف سكان اجلزائر من األمازي
النسيج قبل االحتالل الروماين ،مث شهدت هذه احلرفة
تطورا مع الفتح االسالمي ،اذ أدخل املسلمون الزرايب
ذات الغرزة املعقودة اىل اجلزائر .2و قبل ذلك كان
األمازي ينسجون الزرايب امللساء ذات الصوف القصري،
و نتج عن ذلك اندماج احلرفتني معا ،و أصبحت الزرايب

اجلزائرية حتمل أتثريين أمازيغي و عريب.3

و قد اكتسبت صناعة الزرايب يف اجلزائر أمهية كبرية ،ليس
من حيث كمية االنتاج فقط بل ،من حيث القيمة الفنية
خاصة خالل القرن 19م ،عندما احتلت األقمشة
الصوفية اجلزائرية الصدارة يف منطقة البحر األبيض

املتوسط.4

مث ان حرفة النسيج شهدت انتشارا واسعا يف خمتلف
مناطق اجلزائر ،بل كانت احلرفة األكثر شهرة من حيث
االنتشار و املمارسة يف البوادي و املدن ،وسبب ذلك
هو توفر املادة األولية اليت تقوم عليها احلرفة و هي
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الصوف 5الوفري ،و االعتماد على الصباغة الطبيعية،

و قصر اتجرونة ،وهذا ما ينتج عنه تفاعل بني سكان

اضافة اىل توفر اليد العاملة ذات املهارة و اليت تتوارث
حرفة النسيج ،بل لقد كانت املنازل و اخليام عبارة عن
مراكز صغرية إلنتاج املنسوجات على اختالفها.6

البادية و سكان القصور.

و تعترب منطقة أفلو جببل العمور 7واحدة من املناطق
اجلزائرية اليت اشتهرت حبرفة النسيج ،و لعل أبرز حرفة

زربية جبل العمور ال تنسج يف أفلو فقط بل يف

األغواط 12و عني ماضي ،13كما تنسج يف البيض و
أوالد انيل يف الغرب 14و غريها ،و خالل القرن 20م
كانت منطقة أفلو هي املركز الوحيد و اهلام الذي عرف

شهدت رواجا و انتشارا واسعني بني سكان هذه املنطقة
هي السجاد ،أو ما يعرف بزربية جبل العمور و اليت
تعرف حمليا ابلفراش و الفراشية ،و هي سجاد من
الصوف العايل (اخلملة) استعمله سكان املنطقة البدو و

ازدهارا يف حرفة النسيج بصفة عامة ،وزربية جبل العمور
بصفة خاصة اليت شهدت رواجا واسعا ،فما هي
العوامل اليت سامهت يف ازدهار االنتاج و ملصلحة من
كان ذلك؟ و هذا ما نعمل على توضيحه الحقا.15

املستقرين منهم ،كغطاء و كفراش يف نفس الوقت ،ففي
الشتاء الذي يتميز بقسوته يف هذه املنطقة ،استعمل
كغطاء من جهة الصوف املرتفع(اخلملة) ،و يف الصيف

و عموما الزرايب ذات الصوف العايل كانت منتشرة يف
خمتلف مناطق اجلزائر ،كسطيف و بوسعادة و الشاللة و

يقلب على اجلهة امللساء(العظم) و يستعمل كفراش .و
عليه فان هذا السجاد ميكن استعماله يف خمتلف فصول
السنة و االستفادة منه مهما كان منط حياة السكان.8
لقد كانت زربية جبل العمور تنسج يف اخليام و يف
القصور مبنطقة جبل العمور مبا فيها أفلو ،اضافة اىل
منسوجات أخرى حتتاجها العائالت لالستعمال اليومي
كمالبس أو كأاثث ضروري للخيام و للمنازل ،و من
القصور اليت اشتهرت مبمارسة هذه احلرفة نذكر مثال
قصر اتوايلة 9و قصر اتجرونة 10و مدينة أفلو ،اضافة
اىل العديد من القبائل البدوية 11كأوالد سيدي محزة و
أوالد سيدي ابراهيم و أوالد ميمون الغرابة و العجالت.
و القبائل اليت ال متارس هذه احلرفة ،فإهنا تعمل على
شراء املنتوجات النسيجية من القصور أو من القبائل
اليت متارسها ،مثال قمامتة القعدة و أوالد يعقوب الزرارة
يشرتون ما حيتاجون اليه من منسوجات من قصر اتوايلة

أفلو و تيارت و القالة و تلمسان و غريها ،و من حيث
تقنية الصنع كانت تشبه السجاد التونسي 16.و لعل
زربية جبل العمور أبفلو تشبه زربية قرقور جبنوب
قسنطينة يف نقطتني رئيسيتني ومها  :أن كالمها يتم
نسجه حتت اشراف فنان و مصمم حملي يدعى
(الرقام) ،نتحدث عن دوره يف العناصر املوالية  .كما أن
كل منهما من الصوف العايل و تنسجان يف منازل من

يستخدموهنا 17.و الشك أن عملية النسيج متر ابلعديد
من املراحل املتكاملة ،ميكن اجيازها يف ثالث مراحل ،و
اليت تتمثل يف مرحلة حتضري املادة اخلام ،مث تليها مرحلة
حتضري املنسج ،و أخريا مرحلة النسيج ،اليت ختضع
لتقنية معينة حسب طبيعة النسيج .وهذا ما تعمل على
دراسته يف العناصر التالية.
 .2زربية جبل العمور من الصوف اىل الريمة
 1.2املواد اخلام و طريقة اعدادها:
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الصوف :يعترب الصوف أهم مكون لعملية النسيج ،هذه
املادة تنتجها القبائل البدوية اليت متلك قطعان كبرية من
املواشي كاألرابع و أوالد يعقوب ،حيث تستعمله لنسج
ما حتتاجه من مالبس و أاثث للخيام .18كما أن
الصوف يعترب املصدر األساسي ابلنسبة لسكان القصور
أيضا لصناعتهم النسيجية حيث يقومون بشرائه منهم ،و
الواحات اليت متلك رؤوسا قليلة من املاشية فتحصل
على الصوف عن طريق املقايضة ،فتقدم مثال عددا من
األلبسة اجلاهزة للبدو مقابل عدد من اجلزز .19و ابلتايل
تعتمد حرفة النسيج على الثروة احليوانية ابعتبارها
املصدر األساسي إلنتاج الصوف ،و متتلك قبائل أفلو
العديد من قطعان األغنام ذات الصوف الناعم و
القصري ،حيث ميضي البدو فصل الشتاء يف اجلنوب ،و
يعودون يف الربيع و هي فرتة جز األغنام فيبيعون نصف
الصوف يف األسواق ،و يرتك نصفه لتنسجه نساء
القبيلة حيث يتم انتاج كميات كبرية من زرايب جبل
العمور .20و ال يوجد فرق كبري بني الصوف الذي
تنتجه قطعان منطقة أفلو من حيث النوع ،سواء ابلنسبة
للقطعان اليت ترعى يف اهلضاب العليا ،أو تلك اليت
ترعى يف الصحراء ،و اذا كان الصوف مكوم و جمعد و
غري صاحل للنسيج ،تشرتى القبائل الصوف من اجللفة و
من بوغار.

21

عادة يف املنطقة يتم جز األغنام يف فصل الربيع ،أواخر
شهر ماي جتنبا لتعرض املاشية لألمطار أو الرايح
القوية .و يقوم هبذه العملية رجال ماهرين يف ذلك
حيث أيتون للعمل عند من يدعوهم من مالك قطعان
املاشية ،و قد تكون العملية عبارة عن تويزة حيث
يتطوع الرجال للقيام هبذا العمل أو عمال مدفوع األجر،
و يتم ذلك بواسطة أداة حادة تدعى اجملزة مث مت تغيريها
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ابملقص ،و خالل العملية يتم مسك األغنام من األرجل
لتثبيتها (يكتفوه) ،مث يتم قص الصوف مع إصابة اندرة
للحيوان حيث ينزع الصوف مرة واحدة مث متسك اجلزة
من النهاايت و تربط (عقد اجلزة) و يتم ترتيب الصوف
تنازليا حسب نوع الصوف كما يلي:
 صوف اجلوانب (صوف األكتاف و الرقبة ويسمى السروة).
 صوف أعلى الفخذين و أسفل الكتف. صوف أسفل الفخذين و اجلزء النظيف منالذيل.
صوف أسفل البطن و املخلفات أو صوف دون
املتوسط و هو الصوف األصفر.

22

بعد االنتهاء من عملية جز الصوف مير بعدة مراحل
لتحضريه و جتهيزه للنسيج ،و هي مهام النساء ابلدرجة
األوىل ،حيث تغسلن و متشطن و تغزلن و تصبغن اىل
غري ذلك من مراحل حتضري الصوف .23و عموما
ميكننا اختصار ذلك يف العناصر التالية:
التنظيف :يتم غسل الصوف حيث يتم ذلك ابلقرب

من هنر أو واد ،بوضعه يف املاء الكثري هبدف ختليصه من
الشوائب العالقة به كالرمال و الشوك و غريها ،حيث
ينقع يف املاء اجلاري هبدف فصل الصوف اجليد عن
الصوف الرديء ،مث يضرب ابلعصي و يوضع ليجف
حتت أشعة الشمس.24
فك تشابك الصوف( :البشيم) بعد أن جيف الصوف
يتم فصل اخلصالت املتشابكة و ختليصه من الشوائب

اليت بقيت عالقة به ،و يتم ذلك بتمرير الصوف بني
أسنان املشط ،هذه العملية جتعل الصوف طويل و
أملس و يتم استعماله للمنسوجات الرقيقة كالربنوس ،و
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الصوف املتوسط يستعمل لنسيج الزرايب أو غريها من

النيلة ،و اللون األصفر بنبات يدعى الصفار وهي شجرة

املنسوجات اخلشنة.

الكرمل ،و ميكن احلصول على ألوان أخرى حسب
احلاجة من مزج بعض هذه األصباغ ،و يتم تثبيت
األلوان ابلشب بوضعها يف احملول املخصص لصب

التقرديش :القرداش هو آلة تتكون من دفتني خارجها
من اخلشب و ابطنها مسنن و تضع املرأة على فخذها
دفة و متسك األخرى بيدها ،و تضع بينهما الصوف
هبدف تسريح الصوف و تصنع ما يعرف ب (الليق) ،و
هو عبارة عن لفافة صغرية طوهلا حوايل  20سنتمرت و
هذه املرحلة ختلص الصوف من آخر ما علق به من
شوائب.25
الغازل :تستعمل املرأة املغزل للقيام هبذه العملية حبيث
تثبت طرف الليقة يف رأس املغزل ،و تعمل على تدويره
برفق للحصول على ما يشبه اخليط ،الذي ختتلف عملية

ترقيقه حسب العمل الذي تريد أن تستعمله من أجله،
و يف هذه املرحلة تعد املرأة الطعمة و هي اخليوط
الرئيسية الالزمة للنسيج مث تقوم بلفها حول الذراعني
لصنع كواسري.
الصباغة  :الدابغة النباتية هي األكثر استعماال حتت
اخليمة من أجل صناعة الفليج و القرارة و لوازم
اخليمة ،حيث تستعمل النساء هلذا الغرض قشرة الرمان
كما أن هناك من يضيف سرة و ورق البطمة مع إضافة
26
أصباغ أخرى ابلنسبة لبقية املنسوجات.
كانت األصباغ اليت تصبغها العائالت يف جبل العمور
هي أصباغ طبيعية تتمثل يف اللون القرمزي و هو أمحر
غامق و اللون النيلي و هو أزرق غامق و اللون األسود
بقشور الرمان األصفر ،و حيصل السكان على اللون
القرمزي من نبات الفوة ،و هو نبات صبغي تعطي
جذوره اللون األمحر وتنمو يف كل املنطقة اجلبلية من
اجلنوب ،أما اللون األزرق فيتم احلصول عليه من نبات

الصوف ،ويعتمد احلصول على درجة معينة من اللون
على درجة حرارة احمللول الذي يوضع فيه الصوف
حسب اللون املراد احلصول عليه . 27مث تغريت عمليا
هذه التقنيات و كان املتخصصون يف الصباغة أبفلو هم
اليهود خاصة خالل فرتة االحتالل الفرنسي للمنطقة.

28

 2.2مراحل حتضري املنسج:
يتم حتضري القيام و هي اخليوط املخصصة لصنع
املنسج و تكون متينة ،و قبل بدء عملية السدوة تقوم
املرأة بتقدير عرض و طول النسيج املراد صنعه ،و
كثريا ما تستعمل لذلك يدها و أصابعها و ذراعها،
مث تقوم بتثبيت وتدين على األرض ،و جتلس
امرأتني كل واحدة أمام وتد ،و تتبادالن كرة القيام
بينهما و أحياان تفعل ذلك امرأة اثلثة لتسهيل العملية،
حبيث تقوم النسوة بلف اخليوط حول الوتدين بتقنية
معينة من أعلى الوتد إىل أسفله ،و يتم مسك اخليوط
عند كل وتد خبيط قوي يدعى العوان إلحكام خيط
السداية ،و يف األخري يظهر على طرف كل وتد ما
يشبه الضفرية ،بعدها تنزع النسوة اخليوط من الوتدين
29
حبذر لتنقل اىل النول اخلشيب العمودي.
يتم تثبيت الطرف السفلي بواسطة ابرة كبرية ،و تدخل
يف ثقوب صغرية تدعى(عيون السداية) موجودة يف
اخلشبة السفلية و تكون من جريد النخل ،حبيث يلف
حوهلا القيام قليال و تثبت اخلشبة جيدا اىل األرض من
طرفاها بواسطة شيء ثقيل ،بينما يثبت الطرف العلوي
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بواسطة جريدة أخرى ،تثبت اجلريدة السفلية و العلوية
يف ركيزاتن عموديتان مثبتتان بدورمها من األعلى بوتدين
على اجلدار الذي يسند إليه املنسج ،كما يتم مترير خيط
و عصا بني اخليوط املزدوجة للسلسلة هبدف فصلهما
عن بعضهما ،و الصف الداخلي من السلسلة يشد
إىل النرية ،مترر هذه اخليوط على خشبة ملساء ورقيقة
نوعا .ما كما تقسم السلسلتني بقصبة تدعى قصبة النرية
ألهنا تكون أسفل اخلشبة السابقة من أجل حركة
األعلى(الرفدة) و حركة األسفل(احلطة) بعد كل عملية
نسيج .و يثبت خيط قوي يدعى(الرتقال) بطريف خشبة
النرية يثبت كل منهما بوتدان (جبادات) مثبتان بدورمها
اىل اجلدار.
و من جهة أخرى يشد النسيج بواسطة (عضاضات)
من كال الطرفني و هذا مع بداية عملية النسيج للحفاظ
على عرض مالئم و متساوي ،بواسطة أداة خاصة هبا
فتحتان حديديتان بداخل كل منهما خشبة صغرية،
ميسك هبا طرفا املنسج و متدد خبيط اىل اخلشبتني
العموديتني ليثبت جيدا و إبحكام 30.هذا و تتم عملية
النسيج بواسطة آلة يدوية تدعى (اخلاللة) و اليت متسك
من مقبضها اخلشيب و يتم ضرب اخليوط املتماوجة

للحمة هبا لرصها بشكل جيد بواسطة أسناهنا
31
احلديدية.
3.2تقنية النسيج ابلغرزة املعقودة يف زربية جبل
العمور:
كما ذكران سابقا سجاد جبل العمور من حيث التقنية
ينفذ بواسطة الغرزة املعقودة ،32حيث تنفذ الغرزة
املعقودة ابليد على خيوط السلسلة ،و هذه التقنية يف
النسيج منتشرة يف عدة مناطق من اجلزائر ،حبيث مت
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ادخال هذا النوع من النسيج مع الفتح االسالمي لبالد

املغرب33.و هذا النوع من النسيج يتكون من ثالث
عناصر أساسية و هي:
خيوط السدوة :و هي خيوط القيام املزدوجة اليت حتمل
و متدد بني اخلشبتني العلوية و السفلية اللتان تدعمان
34
الزربية يف النول اخلشيب .كما مت توضيحه فيما سبق.

خيوط الطعمة :بعد هناية صف من نسيج الغرزة
املعقودة كله ،مترر النساء خيطا يشبه ذلك الذي تنسج

به الغرز ،يدعى خيط اللحمة بني خيوط السدوة بشكل
عرضي و تراعي يف ذلك رفع أو حط القصبة اىل حد
النرية ،و تستعمل نفس اخليط من أول خيط يف
السلسلة اىل آخر خيط منها ،35مث تعود به مرة أخرى
و تقوم برصه ابخلاللة جلعل النسيج متينا ،ألنه اذا كانت
خيوط اللحمة رقيقة و مضغوطة جيدا تكون خلفية
الزربية منتظمة ،و اال فإهنا تكون خشنة و منتفخة و هو
ما ينقص من قيمتها اجلمالية.

36

العقدة :سبق و أن ذكران أن زربية جبل العمور تنسج

بتقنية الصوف العايل و الغرزة املعقودة 37حيث تقوم
النساجة بعقد الغرزة خبيط الطعمة يف خيطني متجاورين
من خيوط القيام ،مث تنزهلا اىل األسفل و تقطع أطراف
اخليط على بعد معني من العقدة ،38و تكون العقد
جنبا اىل جنب على طول سلسلة السدوة بشكل أفقي،
و عندما ينهي النساجون صفا كامال من العقد ،يتبع
ذلك بتمرير خيوط اللحمة بني خيوط السلسلة املزدوجة

أفقيا عدة مرات ،مث ترص ذلك ابخلاللة .39هذا و
تتوقف جودة الزربية على جودة خيوط السدوة و خيوط
الطعمة و التكتل اجليد خليوط اللحمة مع العقدة .هذه
الزرايب اليت تنسج ابلغرزة املعقودة ميكن مقارنته ابلسجاد
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40

وبعد توضيح عناصر النسيج ذي الغرزة املعقودة ،ميكن
املرور اىل تقنية نسيج زربية جبل العمور حيث جتلس
النساء مقابل املنسج و جيلس (الرقام) خلفه ،اذ تعمل
من ثالث اىل أربع نساء خلف آلة النسيج (النول)،
بشرط قدرهتن على العد بدقة عالية و استعمال املشط
(اخلاللة) لرص الصف املنسوج ،بينما جيلس الرقام من
اجلهة اخللفية للمنسج لإلشراف على التصاميم و توجيه
النساء .41و قبل البدء يف عملية النسيج يرتك النساجون
اجلزء السفلي من سلسلة السدوة حر ،يقدر طول هذا
اجلزء حبوايل  10اىل  15سنتمرت و هذه اخليوط هي
هامش الزربية و تصنع (شراشب) عند قطع الزربية .و
بعدها مي ادخال خيوط اللحمة بني سلسلة السدوة ومها
خيطان بلونني أحدمها نيلي و اآلخر أصفر ابلتناوب
لصنع شريط كقاعدة توضع فوقها العقد .42مث تبدأ
أول مرحلة من عملية النسيج هي حياكة احلافة السفلية
أو اجلزء املسمى (املبدى) ،و هو عبارة عن شريط مزين
بتصاميم هندسية ورسومات مجيلة ،ابللون األمحر و
األزرق و األسود و أحياان يستعمل األخضر و األصفر.
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بنقطة بيضاء معقودة و تقطع أقصر من الغرز

األخرى ،43حبيث ال تظهر من األمام بل تظهر من
خلف املنسج أي من اجلهة امللساء ،مث ميأل النساجون
الفراغات ابلغرز أبلوان أخرى تقطع حسب الطول
املناسب بسكني أو مقص .و عند هناية أول صف من
الغرز يتم نسج احلواشي اجلانبية للسجاد ،حبيث يرتك
النساجون عدد معني من خيوط القيام يف جانيب
النسيج ،و يتم مترير خيط خشن بينها يصنع من
الصوف املخلوط بشعر املاعز ،لتصبح أكثر متانة
ابعتبار هاذان اجلزآن حيميان النسيج كله ،و حيافظان
على الغرز املعقودة داخل الزربية ،وخيتار هلذا العمل
أمهر النساجون .مث ميرر النساجون خيوط اللحمة فوق
صف العقد و ترص ابخلاللة كما ذكران سابقا .مث يعلم
الرقام النقاط األساسية يف السطر التايل .وعندما يصل
النسيج اىل طول معني ،يتم لفه حول اخلشبة السفلية ،و
ابملقابل حيرر جزء من القيام من اخلشبة العلوية .و هكذا
تستمر العملية اىل هناية الزربية .و تنتهي الزربية بشريط
منسوج كذلك الذي يف البداية ،ويكون أقل عرضا من
الشريط السفلي و يدعى (الرأس) ،مث تقطع خيوط
القيام على بعد يرتاوح من  7اىل 10سنتمرت ،مث جتمع
اخليوط األقرب اىل بعضها و تصنع منها عقدة لصنع
44
(شراشب) الزربية.

تعترب حياكة الشريط املزخرف عملية أكثر حساسية
األمر الذي يتطلب نسيج اخلرباء ،و يتم بدقة و بطئ
ألن هذا اجلزء حيمي بقية الزربية ،و يتدخل (الرقام)
لتحديد مواضع التصميم (الرقمة) و لتصحيح األخطاء.

يعترب نسيج الزرايب من أعمال املرأة ابلدرجة األوىل ،اال
أن الرجال شاركوا فيه كذلك و اضافة اىل النسيج كان

بعد االنتهاء من نسج هذا الشريط يضع النساج
الرئيسي (الرقام) على سلسلة خيوط القيام النقاط اليت
حتدد التصميم ،حيث يقوم حبساب جيد للخيوط
ليحدد مكان وضع العالمات الرئيسية ،و يوزع التصميم

الرجال هم املصممون (الرقامون ) ،و يظهر عمل الرقام
يف العديد من املناطق يف اجلزائر منها منطقة جبل
العمور ،وان كان النسيج يعترب عمال أنثواي حبتا يف كل
املناطق فالرقام يف أفلو ليس حائكا فقط ،و امنا هو

ابلتساوي على كل جانب ،كل عالمة يتم تعليمها

املصمم و الفنان امللهم فالنساء تنسجن من داخل النول
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و الرقام يراقب التصميم من اجلهة األخرى خارج الزربية.

القرداشة و جمموعة الغزالة ،و تقوم كل جمموعة ابلعمل

و أحياان يقوم ابلعمل الرجال فقط أحياان تقوم النساء
بذلك مبفردهن ،و حىت ترتأس احداهن اجملموعة و
أحياان يشارك الرقام اىل جانب وضع التصاميم يف عملية

املخصص هلا ،و يتخلل هذه العملية احتفال فين عملي
يلتقي فيه الصوت مع آلة االنتاج حيث تؤدي النسوة
مجلة من األغاين املتعلقة هبذه الظاهرة 49.كما ال ختلو

النسيج ،و يعترب الرقام من الشخصيات البارزة يف
القصور و يف بوادي منطقة أفلو .45حيث يتم صنع
زربية جبل العمور (الفراش) من طرف الرقام فهو املصمم
الذي يتوقف العمل عليه ،فهو من يعطي الرسومات و

عملية النسيج من ترديد األغاين الفلكلورية من طرف
جمموعة النساجني لشحذ اهلمم على مواصلة العمل
50
االسراع فيه.

املخططات و حيدد األلوان ،و هو الذي يبدأ عملية
النسيج مث بناء على تعليماته تبدأ النساء يف العمل .46و
عليه فالرقام يعترب من الشخصيات االستثنائية و اهلامة
يف حرفة النسيج كونه هو املبدع احلقيقي لتصاميم زربية
جبل العمور ،حيتفظ يف ذاكرته ابلعديد من املواضيع
اهلندسية و جيمعها و يبتكر تصاميم فريدة ،و خمططاته
و أفكاره تلهم النساء اللوايت متارسن نسيج الزرايب
فتنفذهنا بدقة عالية ،و غالبية هذه التصاميم يستوحيها
الرقام من احلياة اليومية و طبيعة املنطقة و من ابداعه
اخلاص.47
حتمل حرفة نسيج الزرايب أبفلو مثل بقية مناطق اجلزائر
العديد من العادات و التقاليد ،و من بينها نذكر التويزة،
حيث تطلب النساء املساعدة من جاراهتا أو صديقاهتا،
سواء من أجل حتضري الصوف للنسيج أو من أجل
املساعدة يف عملية النسيج ،و ال تردد النساء يف قبول
الطلب فتلبني فورا وتتجهن اىل املنزل أو اخليمة
املقصودة ،48فاذا تعلق األمر إبعداد املادة اخلام فكل
امرأة حتضر معها لوازمها و آالهتا مثل املشط و القرداش
و املغزل ،و يف اليوم املنتظر أتيت النسوة للعمل منذ
الصباح الباكر ،و تتناول كل واحدة أداهتا حيث تقسم
املهام حسب جمموعات مثل جمموعة املشاطة و جمموعة

ومن العادات أيضا اعتقاد الناس أثناء عملية السدوة،
أنه ال جيب ختطي خيوط السدوة ابألرجل ،و مبجرد
بدء النسيج ال جيب حتريك النول من مكانه فال حيمل
املنسج من مسكن آلخر .و يف اليوم الذي ينصب فيه
املنسج يتم ذبح خروف يف منطقة أفلو و البيض و
اعداد الكسكس كمعروف ،ليسهل هللا عليم العمل و
يساعدهم و يقدم األكل للحضور .وعندما يتم
االنتهاء من نسيج الزربية يتم اعداد الكسكس و اللحم
51
و أيكل الرقام و بعض النساجون فوقها.
و بعد دراسة املراحل اهلامة اليت متر هبا زربية جبل
العمور ،فانه البد من البحث يف خصائص و مميزات
هذه الزربية ،اليت احتلت الصدارة بني الزرايب اجلزائرية.
فما هي أبرز اخلصائص اليت متيزت هبا هذه الزربية؟
 4.2خصارص زربية جبل العمور :ميكن حصر مميزات
زربية جبل العمور يف النقاط التالية:
 ما مييز زربية جبل العمور هي العناصر و املعايري اليتتتشكل منها فهي حمكمة الصنع و متينة و خشنة و
تصاميمها الداخلية منتظمة و متوافقة مع بعضها ويرجع
هذا اىل عراقتها حىت أصبحت من أكثر الزرايب مجاال يف
افريقيا الشمالية تنسج بتقنية الصوف العايل و الغرزة
-295 -

جملة دراسات اترخيية
اجمللد :التاسع

EISSN: 6723-2600

العدد :االول

السنة :صفر  / 1443سبتمرب 2021

ISSN: 9741-2352

ص ص 306 -288

املعقودة و تظهر التصاميم بشكل أكثر وضوحا يف اجلهة

خالل فرتة االحتالل الفرنسي للمنطقة ،مقارنة ببعض

امللساء.

الزرايب ذات الصوف العايل يف مناطق جزائرية أخرى.

52

59

-ما مييز زربية جبل العمور هي وحدة األلوان السائدة

أما عن مواضيع هذه الزخارف و أصل هذه اهلندسة،

فيها وتناسقها ،و هي األمحر الداكن و األسود مع
بعض العناصر النادرة الصفراء أو اخلضراء أو
الربتقالية .53و هذا ما جعل البعض يرى أن األلوان

فالواضح أن كل ألواهنا مستوحاة من الطبيعة ،و
رسوماهتا و أشكاهلا ذات داللة ترمز للحضارات و
احلقب التارخيية اليت مرت هبا منطقة جبل العمور،60

املتعددة املستعملة يف زربية جبل العمور و النابضة
ابحلياة ،تشبه تلك املوجودة يف تركيا و بالد فارس من
حيث تعدد األلوان اليت جتعل أرضية الزربية تتألأل.54

فهندستها اخلشنة و الرصينة يف الوقت نفسه تتوافق مع
الطبيعة اجلغرافية القاسية ،اليت هي عبارة عن سهول
قاحلة ذات أفق شاسعة ،حتدها احلواف احلادة للجبال
61
اليت تغطيها نبااتت متناثرة.

ان الرسومات و التصاميم اليت تزين زربية جبل العمورتتميز ابالنسجام و البساطة 55و تتكون غالبا زخارفها
من العناصر التالية:
*مربعات و معينات تشبه األملاسة و هو العنصر
األساسي(الرئيسي)
*الشكل اآلخر هو خط يشبه املشط بسبب األسنان
اليت حيتويها يكون عادة ابللون األسود أو األبيض أو
األزرق الغامق على خلفية محراء داكنة ،و هناك العديد

من املتغريات هلذا اخلط الثانوي ،56و حييط املشط
ابجلوانب األربعة للشكل الرئيسي املربع أو املعني ،و هذا
ما جيعل أرضية الزربية ذات زخارف تشجريية و هندسة

متشابكة .57و يتم حتقيق توازن الزخارف على أرضية
الزربية عن طريق التكرار املنهجي للزخارف وفق التواتر
58
املختلف لعناصرها.
و قد استطاعت زربية جبل العمور أبفلو عرب اترخيهااحلفاظ على التصاميم اهلندسية اخلاصة هبا ،و استفادت
من خمتلف احلضارات االنسانية اليت مرت هبا املنطقة ،و
استطاعت احلفاظ على تصاميمها اهلندسية و الزخرفية

كما أن تصاميمها اهلندسية مستوحاة من املوضوعات
التقليدية األمازيغية ،62اليت حتتويها خمتلف املنسوجات
األخرى يف جبل العمور ،63و اليت تظهر أيضا يف
الوشوم املغاربية و الرسوم الليبية ،وهذا ما يدل على
عراقة هذه التصاميم .64و يف هذا الصدد ميكن ذكر
قول "جورج ماري" سنة 1896م التايل" :ابلنسبة
للرببر يعربون عن زخارفهم ابخلطوط و األيوانت البسيطة
و ابلنسبة للعرب فان زخارفهم انجتة عن أتثرهم ابملروج
و املراعي األمر الذي يتطلب لوحة رائعة و ألواان المعة

تنعكس على األلوان البسيطة" . 65و نتج عن ذلك أن
أصبحت زربية جبل العمور أبفلو مزجيا من النسيج
العريب الشرقي مع النسيج األمازيغي ،66حيث مت مزج
العناصر الزخرفية العربية مع العناصر اهلندسية لألمازي ،
و هو ما أعطى لزربية جبل العمور ميزة خاصة .كما
أتثرت أيضا أبمناط زخرفية أخرى خالل الفرتة احلديثة،
فخالل القرن16م ظهرت يف تركيا مراكز لصناعة
الزرايب ،مث بدأت بتصدير انتاجها اىل خمتلف املناطق
التابعة للدولة العثمانية ،و منها اجلزائر اليت كان حكامها
يعيشون فرتة ازدهار ،ما ساعدهم على بناء الدور
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الفخمة و عملوا على زخرفتها و أتثيثها ابلزرايب

-هناك مسة أخرى لزربية جبل العمور أبفلو ،و هي

العثمانية ،اليت كانت تقدم أيضا كهدااي للمساجد و
الزوااي و أضرحة األولياء الصاحلني ،و لقد كان للسجاد
اخلاصة ابلصالة اليت أدخلت اىل اجلزائر أثر واضح يف

احلافة أو شريط النسيج الذي تبدأ به و تنتهي به
الزربية ،و تعرف يف أول النسيج (ابملبدى) و يف آخره
تسمى (الرأس) و هي تقنية تزيد من قوة النسيج ،و

تطور الزربية و اثرائها ،و الناظر للزرايب املنسوجة ابجلزائر
مشاال و جنواب جيدها متأثرة بدرجات متفاوتة سواء من
حيث العناصر الزخرفية أو األلوان . 67بل هناك من
يذكر أن العثمانيني أطلقوا على رقمة زربية جبل العمور

حتافظ على الصف األول و األخري من الغرز املعقودة،
و تتكون من ألوان متعددة و منمقة برسومات مجلة و
هو نسيج أملس (مسطح) و حيتاج اىل متقن للنسيج
ليقوم به نظرا لصعوبته.70

اسم "اخلزانشية" نسبة المرأة عثمانية تدعى اخلزانشية
عملت على االبداع يف هذه الزربية .68كما أنه ال
يستبعد أتثر زربية جبل العمور بعناصر زخرفية أخرى

امليزة األخرى هي احلواشي أتخذ شكل أشرطة ،وهيمبثابة اطار يؤطر أرضية الزربية من اجلهات األربعة يف

وافدة من مناطق أخرى فزخارفها التشجريية و هندستها
املتداخلة ،اليت هي عبارة عن مربعات أو معينات مع
خط اثنوي كثري التغري ،تشبه تلك املوجود يف السجاد
الروسي و سجاد مناطق السويد ،و ابلنظر اىل العالقات
التجارية الواسعة اليت تربط هذه املناطق ابلدولة
العثمانية ،فانه ليس من املستبعد أن جيلب العثمانيون
هذه األمناط من السجاد اىل اجلزائر ،و تنتشر بعد ذلك

يف خمتلف املناطق و بني القبائل املختلفة .69و هكذا
فان أصول هذه الزخارف انجتة عن متازج و تداخل
العديد من العناصر البشرية ،اليت انصهرت عرب اتريخ
منطقة جبل العمور ،وسامهت ثالث حضارات متنوعة
يف زربية جبل العمور ،بدءا ابلصنهاجيني األمازي مرورا
ابلعرب اىل األتراك العثمانيني ،لتعطيها األشكال و
الرسومات و األلوان اليت متيزها عن غريها من الزرايب
اجلزائرية ،و الغالب على منط التصاميم و األلوان هو أهنا
مستوحاة من البيئة الطبيعية و ابلتايل هي انجتة عن
تفاعل االنسان مع بيئته اليت يتأثر هبا و يؤثر فيه.

األسفل و األعلى (أفقية) و من اجلانبني (عمودية)،
تنسج احلاشية السفلية بعد النسيج املسطح السابق ،و
أما الشريطان اجلانبيان فيبدآن مع احلاشية السفلية ،أما
احلاشية العلوية فتنسج بعد هناية أرضية الزربية ،و حتتاج
العملية اىل عمال ماهرين نظرا لصعوبة العملية و دقتها،
حبيث تلف اخليوط األوىل من القيام يف اجلانبني خبيوط
متينة مث تنسج األشرطة اليت تزين عادة بتصاميم تشبه

تلك اليت تزين أرضية الزربية.71

األرضية و هي داخل الزربية و تتحكم يف أبعادهااألماكن اليت ستوضع فيها و التقنيات املستعملة يف
النسيج ،فمثال نسيج الزرايب يف اخليام خيتلف عنه يف
املنازل الواسعة ،و كانت أبعاد زربية جبل العمور
(الفراش) واسعة جدا ،تصل اىل تسعة أمتار طوال و
ثالثة أمتار عرضا مث أصبحت ستة أمتار طوال و مرتان
عرضا .72و يشد النسيج بواسطة (عضاضات) من كال
الطرفني و هذا مع بداية عملية النسيج للحفاظ على
عرض مالئم و متساوي ،بواسطة أداة خاصة هبا فتحتان
حديديتان بداخل كل منهما خشبة صغرية ،ميسك هبا
طرفا املنسج و متدد خبيط اىل اخلشبتني العموديتني
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ليثبت جيدا و إبحكام .73وتتم عملية النسيج بواسطة
آلة يدوية تدعى (اخلاللة) واليت متسك من مقبضها
اخلشيب ويتم ضرب اخليوط املتماوجة للحمة هبا لرصها
بشكل جيد بواسطة أسناهنا احلديدية.74
 .3زربية جبل العمور أبفلو خالل االحتالل الفرنسي
 1.3املشاريع و الدراسات الفرنسية:
أبدت االدارة االستعمارية منذ بداية االحتالل اهتماما
واضحا ابحلرف احمللية خاصة النسيج ،هلذا مت انشاء
قسم احلرف اليدوية ،و قامت دراسات منهجية اهلدف
منها حتسني تقنيات هذه الصناعة ،و التوجه حنو
الصناعات احلرفية اليت تقدم لفرنسا منافع اقتصادية

حقيقية 75بل أصبحت مسألة احلرف هي الشغل
الشاغل لسلطات االحتالل ،ملا هلا من أمهية كربى يف
اجلزائر ابعتبارها جزءا أساسيا النعاش االقتصاد
الفرنسي ،و احلفاظ على استقرار اجملتمع يف اجلزائر من
خالل التظاهر مبساعدة السكان احملليني على تطوير
هذه احلرفة ،حىت ال جيدوا أية معارضة أو مشاكل أمام
حتقيق أهدافهم احلقيقية  .76و سعيا منهم إلحداث
هنضة يف صناعة الزرايب ،وذلك لالستثمار يف هذه احلرفة
و االستفادة منها يف اجلزائر ،فقد قدم العديد من
املهتمني يف هذا اجملال مبادرات عامة و خاصة ،و مت
التفكري يف انشاء العديد من املدارس العاملة ،و تقدمي
دورات تكوينية و تدريبية يف مدارس ابتدائية أهلية،
ابعتبارها تشكل قوة عاملة ماهرة للعمل يف املنزل و
املصانع وذلك لتسخريها ألغراضهم االستعمارية.
فأوجدوا لتدخلهم يف احلرف احمللية مربرات من خالل
االدعاء أبن حرفة النسيج يف اجلزائر خاصة الزربية
شهدت تراجعا مع أواخر القرن 19م و هذا يرجع اىل:
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أن هذ ا الفن مل يتم جتديده و مل ينظم اذ ال توجدمراكز تصنيع حقيقية و ال ورشات عمل قائمة بذاهتا.77

تراجع عدد العمال املاهرين املتحمسني هلذه الصناعةأو تسليمها لنساء جتهلن هذه احلرفة أدى هذا اىل
تراجع و اخنفاض كمية االنتاج.
خضوع هذه احلرفة اىل مصممني يفتقرون للمهارة والذوق السليم ،فاستخدموا ألواان حادة أو ابهتة عندما
ختلوا عن األصباغ النباتية و اعتمدوا األصباغ الكيميائية
 .78كما أن األشكال و الزخارف تطورت بشكل
عشوائي مما أدى اىل تشويهها.79

و الظاهر مما ذكر سابقا أن هؤالء ،و بعد الدراسات و
األحباث اليت قاموا هبا حول النسيج بصفة عامة و نسيج
الزرايب بصفة خاصة ،أرادوا أن يقدموا مربرات تثبت
صدق و أحقية تدخلهم يف هذه احلرفة احمللية ،و اليت
بشهادهتم هم مارسها و برع فيها سكان اجلزائر منذ
فرتات موغلة يف القدم ،و هذا ان دل على شيء فإمنا
يدل على التحايل و حماولتهم اثبات أن الزرايب كانت
حتتاج اىل اعادة تقومي ،من طرف خرباء و خمتصني يف
هذا اجملال ،حيرصون هم على تكوينهم لينسبوا ألنفسهم
فضل و شرف جتديد و تطوير هذه احلرفة ،و أن
السكان احملليني كانوا عاجزين أو غري متمكنني من فعل
ذلك.
و يف اطار تركيزهم على جعل الزرايب مصدر دخل هام
لالقتصاد الفرنسي يف اجلزائر ،فان سلطات االحتالل
نظمت معرضا سنة 1900م ،خاص ابلزربية ذات
الصوف القصري (العظم)و الذي اهتم بتطوير السجاد
80
ذي اجلودة العالية.
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مث جاءت سنة 1925م اليت انعقد فيها مؤمتر نتج عنه
انشاء دار احلرف يف اجلزائر ،مث أتسيس  309مصنع
حملي يف اجلزائر ،و أهم مراكز التصنيع كانت توجد يف
اجلزائر و وهران و تلمسان و مزاب و القالة و أفلو و
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الكنيسة و العمل على حتبيب املسيحية للسكان احملليني

من خالل التظاهر بتقدمي املساعدة هلم ،84و كن يوظفن
يف مراكزهن فتيات من السكان احملليني هبذه املناطق،
لصناعة الزرايب و الستائر اخلاصة ابخليام اليت كانت

غريها . 81و كانت هذه املراكز مسؤولة عن مجيع مناذج
السجاد القدمية مثل زربية أفلو ،زربية القالة ،زربية
احلضنة و زربية قرقور ،و انشاء لكل نوع من أنواع
السجاد احمللي مركز ،يقوم ابلبحث خيضع ملراقبة جلنة

مطلوبة بشكل كبري ،بسبب انتظام التصاميم و جودة
85
النسيج ،و اليت استعملت لتزيني الصاالت األوروبية.
و الظاهر أن هؤالء كانوا يعملون على حتقيق أهداف
خطرية ،تبدأ ابلتقرب من السكان من خالل التظاهر

استشارية فنية ،و هبذه الطريقة سيتم تزويد احلرفيني
احملليني بنماذج يريدون من وراءها إرضاء عمالئهم
لتحقيق األرابح.82

مبساعدهتم يف تطوير حرفهم خاصة النسيج ،الذي كان
عمل عائالت كثرية و مصدر دخلها ،و ابداء أن
نواايهم حسنة تنحصر يف حتقيق التنمية االقتصادية هلذه

كما كلفت سلطات االحتالل "بيري بوردسن" بتدريب
احلرفيني ،فشكل غرفة احلرف األهلية و مت تكوين
ورشات ،يتم فيها الغزل و النسج الزرايب و تكوين
متدربني يف حرفة النسيج لنشر احلرف يف املناطق
املختلفة ،و تكوين نواة لتطوير هذه الصناعة يف املدن و
الدواوير ،و يصبح املتدربون حرفيون يعملون يف املنازل
حلساهبم اخلاص ،إلمداد السوق الفرنسية ابلكمية
الالزمة من الزرايب و ميكنهم بيع منتجاهتم ،و تكون
احلرف اليدوية الوسيط بني احلرفيني و املشرتين مث يتم
ذلك بواسطة مؤسسة انتاجية ،و هذا خيلق تدفقا جتاراي
مستمرا من أجل حتقيق قدر أكرب من التنمية لالقتصاد
الفرنسي وحتولت الزرايب من حرفة فنية اىل سلعة
للكسب لدى األوروبيني.83
ان منطقة أفلو و عني ماضي و األغواط و غرداية
أصبحت مراكز لعمل و نشاط الراهبات املعروفات
"أبخوات السيدة االفريقية" و "األخوات البيض"،
مارسن نشاطهن الذي كان ظاهره تعليم فتيات هذه
املناطق دروسا يف اخلياطة و النسيج ،و ابطنها خدمة

العائالت و ابلتايل يقللون من امكانية رفض تدخلهم و
هذا من أجل حتقيق مصاحل االحتالل ذات الوجهني
أوهلما العمل على تنصري السكان و اثنيهما اخضاع
نشاط األخريين ملراقبتهم بل يصبحون حتت اشرافهم و
ابلتايل يضمنون تدفق كبري يف االنتاج يعود ابلدرجة
األوىل ابلنفع على سلطات االحتالل على حساب
مصاحل السكان االقتصادية و على حساب قيمهم
االجتماعية و الثقافية.
و الظاهر أن ورشات احلرف اليدوية و املدارس احلرفية
يف أفلو و األغواط و عني ماضي عملت على ادخال
تغيريات على زربية جبل العمور 86منها:
استعمال الصوف املتوسط يف النسيج ،و استعمالألوان جديدة تتمثل يف اللون األبيض ،الرمادي ،البين،
البين الفاتح و األسود .87حيث مت البحث عن األلوان
القدمية اليت كانت مستعملة ،من أجل اعادة انتاج هذه
الزرايب و ادخال أفكار جديدة لتجديدها ألهنم اعتربوها
قطعة أثرية واستخدموها كتحف فنية لتزيني منازهلم. 88
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-قامت غرفة احلرف أبفلو اليت كان يديرها الرهبان

-ابلنسبة للنساء العامالت يف املنازل فباإلضافة اىل املواد

"اآلابء البيض" بتوسيع أبعاد النول(املنسج) للحصول
على سجاد واسعة أكثر .كما قاموا ببناء نول متحرك
أي ال حيتاج اىل أن يثبت على اجلدار و ابلتايل ميكن

الغذائية تتقاضني فرنك عن كل يوم ،و يف كثري من
األحيان يدفع هلن املبل كامال عند االنتهاء من النسيج،
أما يف مراكز صناعة الزربية فيدفع للنساجة اذا كانت

نقل املنسج من مكان آلخر أو من غرفة ألخرى.

ماهرة من  15اىل  25فرنك و حىت اىل  50فرنك،
كنوع من املكافأة عندما تكون السجادات طويلة جدا
و تتطلب عمال ملدة ثالث أشهر تقريبا ،كما حتصل
على هدية تتكون من قماش قطين وزوج من األحذية أو

العمل على احلفاظ على نفس البعد من أول النسيجاىل آخره للحصول على سجاد مستوي .كما مت تغيري
أبعاد زربية جبل العمور لتتوافق مع أبعاد الغرفة الفرنسية،
فمثال للغرفة العادية يتم صنع سجاد أببعاد مرتين على
مرتين ،و لألماكن الكبرية تكون أبعاد السجاد ثالث

أمتار على أربعة أمتار. 89

اعادة رسم التصاميم و الزخارف و هذا خدمةألهدافهم الدينية و التجارية و قد قام الراهب "جلربت"
مثال يف أفلو حتت اشراف "م مرساي" مدير متحف
اآلاثر اجلزائرية من أجل انتاج رسومات زربية جبل
90
العمور.
أما عن أجور العمال يف غرفة احلرف أبفلو فهي كما
يلي:
يتم الدفع للعمال عن غسل الصوف و حتضريه لتجهيزاملادة األولية للنسيج ،وكان السعر خيتلف حسب جودة
التصنيع ،فالصوف املغسول يكلف حوايل فرنكني
للكيلو الواحد ،أما الصباغ فيدفع له فرنكني اىل فرنكني
و نصف للكيلو الواحد املصبوغ.
حيصل الرقام على أهم مبل مقارنة ببقية العمال نظراألمهية دوره ،حيث يتقاضى (الرقام) من  50اىل 60
فرنك .أما عمال احلواشي يدفع هلم أكثر من عمال
وسط الزربية لدقة عملهم.

أي شيء آخر ذو قيمة منخفضة ،و يتم تغذية (الرقام)
و العمال و يقدم هلم املأوى طيلة مدة عملهم ،فسجاد
بوزن  17كيلو يكلف حوايل  150فرنك. 91و كان
التسويق السنوي للدواوير من الزرايب أبفلو يغطي حويل
4000مرت مربع ،عشرها خمتوم من طرف القسم
احلريف .92و تراوح سعر بيع زربية امللقوط خالل
1955م اىل  15000اىل  45000فرنك للمرت
مربع.
و منذ سنة 1947م ازداد االهتمام الفرنسي ابلنسيج،
بعد التظاهرات احلرفية املقدمة يف وهران و مناطق جبل
العمور ومزاب ،و اتضح هلم أن قبائل أوالد يعقوب و
أوالد ميمون و العجاالت و أوالد انيل و األرابع و
سكان مزاب ،تنتج كميات هامة من النسيج مثل
النمامشة والقبائل و ضرورة االستفادة من ذلك .كما
مت تنظيم أسابيع دراسية خاصة ابلفنون احلرفية و تقنياهتا
من طرف وزارة احلرف اليدوية ،منها األسبوع السابع
للفنون احلرفية املنعقد يف اجلزائر من  28مارس اىل 5
أفريل 1955م ،الذي خصص لدراسة األصباغ
املستعملة يف اجلزائر و عقدت جلسات العمل يف اجلزائر
و وهران و األغواط ،و الذي انتهى بتوصيات منها
احلفاظ على األصباغ الطبيعية فيما يتعلق ابحلرف
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التقليدية ،و تطوير استخدام األصباغ املعدنية يف معظم

لكن بعد االحتالل تغريت هذه املعايري بسبب هتافت

الصناعات ذات الطابع الفين و النفعي ،و حتديث
التقنيات احلرفية األساسية ،تطوير التدريب املهين و
نشر النماذج بني احلرفيني و احلرفيات ،اضافة اىل

األوروبيني على احلرفة ،و تدخلهم فيها و كأهنا ملك
هلم ،بدعوى مساعدة املسلمني على تطويرها ،و حتقيق
التنمية االقتصادية بني السكان احملليني ،من خالل

التحسني الفين ملختلف الصناعات احلرفية ،93و تنظيم
تسويقها ،و قد شاركت يف هذا األسبوع جمموعات من
املراكز احلرفية يف األغواط و أفلو ،و قدموا واثئق هامة
حول النسيج و الصباغة و تصاميم زربية جبل

انشاء مراكز حرفية لصناعة الزرايب ،و تدريب السكان
ليصبحوا حرفيني متخصصني ،فاهنم بكل ذلك أضروا
ابلقوى العاملة احمللية اليت كانت تقوم على العائالت ،و
أفسدوا التقنيات اليت كانت قائمة ابلنسبة لنسيج

العمور.

الزرايب ،خاصة مع جميء العمال من مجيع األعراق و
اجلنسيات ،الذين كان يهمم حتقيق الربح و خدمة
مصاحل فرنسا على حساب مصاحل السكان و حرفهم

94

 2.3أثر االحتالل على زربية جبل العمور:
ان الدراسات و األحباث و املراكز احلرفية اليت حرصت
ادارة االحتالل على القيام هبا ،من خالل ممثليها
املهتمني ابحلرف خاصة حرفة النسيج ،ترمي من ورائها
اىل مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن طبيعة
األنشطة احلرفية للسكان ،هبدف الوقوف على
امكانيات البلد مث اخضاعه لسياسة فرنسية انجعة ،و
استغالهلا خلدمة مصاحلها و أطماعها االستعمارية ،و
هذا ما أرادت فعله مع زربية جبل العمور ابعتبارها حتفة
95
فنية راقية تعود ابلنفع على االقتصاد الفرنسي.
و من الدراسة السابقة أعاله ميكن استنتاج ما يلي:
قبل االحتالل كانت حرفة النسيج حرفة عائلية،يتشارك فيها اجلميع الرجال و النساء الصغار و الكبار،
و متارس يف منازل القصور كما يف خيام البدو على حد
سواء ،بل تتسع دائرة احلرفة االجتماعية من العائلة اىل
القبيلة ،حيث مارست العائالت يف القبائل النسيج
خاصة زربية جبل العمور ،وهذا ما خيلق التعاون و
التكافل بني األفراد و اجلماعات خالل املراحل اليت متر
هبا عملية النسيج من جز الصوف اىل نسج الزربية.96

اليت توارثوها أاب عن جد مث سامهوا يف تدمري التقاليد
الفنية و الثقافية. 97
قبل االحتالل كان االنتاج موجه يف األساس لسداحلاجيات اليومية للسكان ،فالقبائل تنسج األغطية و
األفرشة و املالبس و غريها من املنتجات النسيجية،
فتحتفظ مبا حتتاجه منها و توجه الباقي لألسواق احمللية،
ليتم بيعه للقبائل األخرى من نفس املنطقة أو من
املناطق اجملاورة ،و ابلتايل حيدث نوع من التعاون و
التكامل بني السكان ،مما يزيد من قوة العالقات

االجتماعية 98.لكن مع االحتالل تغريت هذه املعطيات
فأصبحت املنسوجات خاصة زربية جبل العمور سلعة
للتبادل يف السوق ،ذلك أن االحتالل عرف أمهية هذه
املنتجات يف انعاش اقتصاده بل أصبحت جزءا أساسيا
يف ذلك ،األمر الذي نتج عنه تكوين مراكز حرفية
متخصصة يف نسج الزرايب بدءا إبعداد املادة األولية اىل
نسج الزربية ،مث توزيع احلرفيني على الدواوير و املدن
ليكونوا بدورهم مراكز لصناعة النسيج ،و ابلتايل
احلصول على كميات كبرية من االنتاج ،حيث كانت
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هذه املراكز يف احلقيقة مصانع حقيقية تعمل على
تصدير زربية جبل العمور ،و أبسعار مرتفعة اىل السوق
الفرنسية و األوروبية.99
بعد االحتالل ظهرت سلعا جديدة تنافس السلعاحمللية ،و هو ما أدى اىل اخنفاض سعر الربنوس و
احلايك ،نتيجة ملنافسة األقمشة القطنية املنسوجة
صناعيا .و بسبب السلع املنافسة و ارتفاع اسعار املواد
األولية ،بدأت العائالت اليت كانت متارس حرفة النسيج
ختتفي تدرجييا ،و تراجع اقبال النساء على النسيج شيئا
فشيئا ،و ختلى الكثري من الرقامون عن النسيج.100
كما أن ارتفاع أسعار األصباغ الكيمياوية جعل السكان
يعتمدون على اللون النيلي يف الصباغة ،و منه حيصلون
على العديد من األلوان بسعر أقل تكلفة ،ما أدى اىل

تدهور الزرايب يف اجلزائر أبكملها .101و عليه فان
املنسوجات احمللية العريقة كانت مهددة ابلزوال خاصة
مع دخول أذواق جديدة ،و حماولة اخضاع الزربية
العمورية اىل عادات بعيدة عن عادات املنطقة اليت طاملا

محلتها هذه الزربية يف كل مراحلها.102

كانت زربية جبل العمور تعتمد عل الرقام فهو املصممو املهندس و الفنان ،ألنه املسؤول عن الرسومات و
املخططات اخلاصة ابلزربية ،و النساء تعملن حتت
اشرافه ،و كانت هذه احلرفة متوارثة حبيث يرثها االبن
عن أابه ،و تنتقل من جيل آلخر و هكذا يتم احلفاظ

على هذا االرث الثقايف .103لكن مع االحتالل مت
العمل على تدريب حرفيني متخصصني ،و ابلتايل ال
يستبعد أن يكون هذا األمر سبب يف ترك حرفة
النسيج ،و التخلي عنها من طرف احلرفيني اجلدد اذا مل
يكن الدخل املادي جيدا ،و ابلتايل يكون هؤالء أقل
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التصاقا ابحلرفة و ليس لديهم الرغبة يف استمرارها و

توريثها لألبناء.104

خالصة :من خالل ما سبق ميكن الوصول اىل النتائج
التالية:
تعترب حرفة النسيج واحدة من أهم و أبرز احلرف اليتمارسها سكان منطقة أفلو جببل العمور مثل بقية املناطق
اجلزائرية اال أهنم عرفوا بزربيتهم اليت أخذت اسم اجلبل
الذي تقع عليه املنطقة و عرفت ابسم الفراش و الفراشية
حبيث لقيت رواجا كبريا بني بوادي و قصور املنطقة و
كانت موجهة أساسا لسد احلاجيات اليومية للسكان و
ما زاد عن ذلك يباع للقبائل اليت ال متارس هذا النوع
من النسيج يف األسواق احمللية.
لقد لقيت هذه الزربية شهرة واسعة يف اجلزائر وخارجها و قيمتها اجلمالية و اليت تكمن بدورها يف
العناصر و املعايري اليت تتشكل منها كالصوف و طريقة
حياكته فكلما كانت دقيقة فكلما ازدادت قيمتها اضافة
اىل تشكيلتها الزخرفية اليت متيزت ابالنتظام و االنسجام
انهيك عن مجال و تناسق ألواهنا ذات االحياء و التعبري.
هذا ما جعل سلطات االحتالل تسعى لتسخريهاخلدمة مصاحلها و االستثمار يف هذه احلرفة فقاموا
مبشاريع و دراسات لتطوير حرفة النسيج مبا يتوافق و
رغباهتم فسخروا كل االمكانيات املادية و البشرية من
أجل حتقيق مصاهلم التجارية فعملوا على ادخال تغيريات
على تقنيات النسيج و األلوان و التصاميم إلرضاء
أذواق عمالئهم و حولت زربية جبل العمور اىل سلعة
للتبادل يف األسواق الفرنسية مستغلني ما تتمتع به من
خصائص فنية هي نتاج تظافر جهود جمموعات بشرية
عديدة بذلت جمهودات هامة لتطوير زربية جبل العمور
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لتصبح لوحة فنية رائعة تعرب عن احلضارات و احلقب
اليت مرت هبا املنطقة.
لقد استطاعت زربية جبل العمور احلفاظ علىزخارفها و تصاميمها اهلندسية رغم حماوالت الدخالء
الرامية اىل تغيريها اال أن هذه الزربية العريقة املوغلة يف
القدم أبت اال الصمود و احملافظة على خصائصها و
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تضاريس عديدة وهو ثري ابملياه أنظر :تروملي  ،الفرنسيون يف الصحراء:
يوميات محلة يف حدود الصحراء اجلازاررية ،تر :حممد املعراجي ،غرانطة
للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،2013،ص .311
8

Emil Dermenchem, Le Pays d’Abel : LeSahara des Ouled-Nail, des Larbaa et des
Amour,AchevéD’imprimerie par L’Imprimerie
Floche Mayyane, France, 1960, p175.

مميزاهتا بفضل سكان املنطقة الذين أحبوا هذه احلرفة و
توارثوها جيال عن جيل.

-9اتوايلة تقع على كتلة جبلية تدعى التوميات أسست يف القرن17م قرب
وادي اتوايلة ميارس سكاهنا الزراعة يف احلدائق و بعض احلرف كالنسيج و
نظرا ملوقعها يف ممر القبائل البدوية كسعيد عتبة و األرابع و أوالد يعقوب
و الشعانبة فاهنم يتبادلون منتجاهتم احلرفية و الزراعية ابلتمر و امللح و
الصوف الدواب التبادل يكون أحياان ابلنقود و ابملقايضة أحياان أنظر:

-1أفلو تقع قلب جبل لعمور يف مكان من احلجر الرملي يف التالل الناعمة
تقع قرب ضفاف واد مدسوس وهو ما ساعد على ممارسة الزراعة املروية
يف احلدائق اضافة لرتبتها الصاحلة للزراعة سكنتها قبائل بين راشد مث مع
القرن 11م شهدت توافد قبائل عربية كأوالد يعقوب و العمور .خالل
االحتالل كنت اتبعة لدائرة التل و عاصمة الدائرة العسكرية املعتمدة يف
تيارت للمزيد أنظر:

Jeans Despois, op.cit,p93-92.

اهلوامش:

Jeans Despois, le Djebel Amour, Presses
Universitaires de France, Paris,1957,p7102103.
2

-Murusia, ¨Les tapis Algériens¨, le Mercure

africain:Commercial,Industrielmaritime,minier
, 9 Année, N227,25 Mais1928 ,p895
-3

Ibid,p897.

-4

Ibid,p897.

G.Trouvette, ¨ Tapis et laines¨, L’Africain, -5
N75, 21Mars 1930,p4.,

-10قصر يقع جنوب جبل لعمور خالل االحتالل الفرنسي كان اتبعا
ملقاطعة وهران يقع وسط الرمال يف أعلى القصر تقطع قبة املرابط سيدي
أمحد بن يوسف جد سكان اتجرونة هبا حدائق قليلة بسبب ندرة املياه
نظرا مللوحة مياهها حييط به سور ذو أراج ميارس السكان اىل جانب الزراعة
بعض احلرف كالنسيج و احلرف اجللدية و احلدادة للمزيد أنظر:
C.Trumelet, Histoire de l’Insurrection

dans le sud de la province d’Alger en 1864,
Typographie Adolphe Jourdan, Imprimeur
libraire, Alger,1879,p160-161.
 -11أوالد ميمون بطنان أوالد ميمون الغرابة و أوالد ميمون الشراقة قبيلة
من األجواد أصوهلم أشراف قدموا من املغرب األقصى و أوالد سيدي محزة
أشراف أسالفهم من احلضنة و أوالد سيدي الناصر هم أيضا شرفة قدموا
اىل م نطقة أفلو من التل الوهراين أوالد يعقوب من أصل هاليل بدو كانوا
يف الصحراء يف منطقة األغواط مث طردهم األرابع اىل اتجرونة أما
العجاالت و أوالد سيدي ابراهيم فريتبطون أبسالف سيدي العجال مرابط
أصله من الساقية احلمراء كل هذه القبائل كانت تسكل منطقة افلو جببل
لعمور للمزيد أنظر:

Murusia, op.cit, p895.

Jeans Despois, op.cit,p70.

-7كتلة جبلية تنتشر نتوءاهتا عل مساحة منبسطة من الصحراء حتده مشاال
قبائل أوالد خليف و قبائل األحرار و من الشرق أوالد انيل و يف اجلنوب
األرابع و حيده من الغرب أهل ويعاقل و األغواط كسال فاإلقليم به

-12ابلنسبة لقصر األغواط فانه يصعب حتديد فرتة أتسيسه حيث كان
هناك قرية صغرية قرب وادي اجلدي مث تدمرت و تفرق سكاهنا و ارتفعت
أنقاضها مرة أخرى على يد اهلالليني حويل 1045م مث شهدت هجرات

-6
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R.Pgiacabetti, les Tapis et Tissages du-22
Djebel Amour 1830-1930,Librairi Ernest
Leroux, Paris, (s.d) , p7.
Marie Bugéja, Vision d’Algérie, Baconnier23
Fréres Editeures, Alger,1929, p231.
24

 مراحل اعداد النسيج التقليدي و،أبو بكر الصديق بوعبديل-

.1  ص، مديرية الثقافة لوالية األغواط،أدواته
.2  ص،نفسه-25

R.Pgiacabetti, op.cit, p9.

- 26

Le Lieutenant Colonel. Villot, Mœurs, -27
Coutumes et institutions des Indigénes de

l’Algérie Librairie Adolphe Jourdan, Alger,
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