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:ملخظ
ٌعخبر اإلاىتزٍ الىَجي جاػنة ؤخض ؤَم اإلااَالث الُبُعُت التي ًؼزغ بها بكلُم جاػة وىهه ٌكيل جغازا َبُعُا ًخمحز بالغجى الُبُعي والخىىع الخًاعي الغحر
 فاملجاٌ الُبُعي لخاػهت ًغاًَ علُه مؿخلبال كهض الخسفُف مً خضة العؼلت. وٍمثل مخىفؿا َبُعُا لغواص ومغجاصي الؿُاخت الجبلُت وؤلاًيىلىحُت باإلاىُلت،مدضوص
 على بعخباع ؤن اإلاىتزٍ الىَجي ٌجاػنة ؤنبذ ٌكيل كُبا ؾُاخُا خلُليا للخىمُت بخاػة يؾخضعي يغوعة جإَُلٌ وؤلاؾدثماع فُه وحصجُع،والتهمِل وؤلاكهاء ؤلاحخماعي
 وعلى َظا ألاؾاؽ فالؿُاخت الجبلُت. الدؿىٍم الترابي بهظا املجاٌ بغُت الغفع مً فعالُت الجاطبُت الؿُاخُت لهظا اإلاىخىج الُبُعي كهض اإلاؿاَمت في ؤلاكخهاص املخلي
جخُلب جٓافغ العضًض مً املجهىصاث ؾىاء مً َغف اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ؤو الؿاهًة املخلُت مً ؤحل النهىى بهاجه اإلاىاعص الترابُت وجُىٍغَا في مكاعَع
. مغبدت ومضعة للضزل حعىص بالىفع على ؾاهىت اإلاىتزٍ وعلى مدُُها الخاعجي
.ٍ اإلاىتز، الظياحت الجبليت:اليلماث اإلافتاحيت

Abstract:
Tazkeh National Park is one of the most important natural qualifications that the region of Taza abounds, as it constitutes a natural
heritage characterized by natural richness and unlimited cultural diversity, and represents a natural outlet for the pioneers and goers of mountain
and ecological tourism in the region. The natural field of Tazakah is betting on it in the future in order to reduce the severity of isolation,
marginalization and social exclusion, considering that the National Park of Tazakah has become a real tourist pole for development in Taza that
calls for the necessity of rehabilitating and investing in it and encouraging territorial marketing in this area in order to increase the effectiveness of
the tourist attraction of this natural product in order to contribute to The local economy. On this basis, mountain tourism requires concerted many
efforts, whether on the part of the High Commission for Water and Forests or the local population in order to promote these soil resources and
develop them in profitable and income-generating projects that benefit the inhabitants of the park and its surroundings.
Keywords: mountain tourism, park.
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
ملدمت:

بؾخإزغث ْاَغة الؿُاخت الجبلُت بةَخمام العضًض مً الهُئاث والفعالُاث عبر مسخلف ؤهداء العالم خيىمُت
واهذ ؤم غحر خيىمُت ،وجم مً زاللها بحغاء صعاؾاث وؤبدار وعلض للاءاث وهضواث وماجمغاث خىٌ الؿُاخت الجبلُت
فلض بعخبرث بلى عهض كغٍب الؿُاخت الجبلُت وكاَا اكخهاصًا زاهىٍا ،لىً مع الخدىالث الاكخهاصًت والاحخماعُت
والبُئُت والخىىىلىحُت وؤلاعالمُت التي قهضَا الىهف الثاوي مً اللغن العكغًٍ جدىلذ الكعىب بلى مجخمعاث
اؾتهالهُت ،فبضؤث الؿُاخت الجبلُت جىدس ي ؤَمُت اكخهاصًت هبحرة واعضة .وفي هفـ الؿُاق فالخضًث عً الؿُاخت
الجبلُت ٌؿخضعي بالًغوعة الخىكف عىض "مىتزٌجاػهت "الىَجي وىن َظا ألازحر ًخىفغ على ماَالث َبُعُت ومىاكع
ؾُاخُت مهمت جاَله ألن ًهبذ كُبا ؾُاخُا مهما على الهعُض الىَجي فهى ًًم مجمىعت مً اإلاغاعاث والعُىن
باايافت لغاباجه الىثُفت التي جإوي العضًض مً الخُىاهاث والُُىع .فاإلاغغب هغحرٍ مً الضوٌ ؤولى بَخمامه باللُاع
الؿُاحي مىظ الؿخِىاث مً اللغن  20في بَاع املخُُاث ؤلاكخهاصًت فةعخبر الؿُاخت ؤصاة لخدلُم الخىمُت وَىُا
وحهىٍا ومدلُا ،وهٓغا إلاا ًخمحز به مً جىىع َبُعي وغجى خًاعي غحر مدضوص ،خاولذ املخُُاث الؿُاخُت حعل
اإلاغغب كبلت مفًلت لضي الؿُاح ألاحاهب الظًً ًجضون فُه ما ال ًجضوهه في غحرٍ مً البلضان املجاوعة ،هما حؿاَم
الؿُاخت الجبلُت في "جىػَع ؤخؿً للثرواث ألجها تهخم مىظ البضاًت باإلاكاول التي تهم الدكغُل وجُىٍغ الهىاعت
الخللُضًت والخىمُت املخلُت والخىمُت اإلاؿخضامت" 1فهي ؾُاخت حعخمض على الُبُعت في اإلالام ألاوٌ ،لظا هجض ؤن ألاوكُت
التي جغجبِ بالؿُاخت الجبلُت جخمثل في :الهُض البري للُُىع ،حؿلم الجباٌ ،جإمل الُبُعت وبؾخىكاف ول ما فيها،
الغخالث في الغاباث ومغاكبت الُُىع والخُىاهاث ،بؾخىكاف ألاوصًت والجباٌ ،بكامت معؿىغاث ،جهىٍغ اإلاكاَض
الُبُعُت .ومً َىا حاءث فىغة َغح ؤلاقيالُت الغئِس ية الخالُت" :هُف َى واكع خاٌ الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي
جاػهت؟ وما جدضًاجه وما هي آلافاق اإلاؿخلبلُت مً ؤحل النهىى باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت؟
ولإلحابت على َظا ؤلاقياٌ املخىعي كؿمىاٍ بلى مجمىعت مً ألاؾئلت الفغعُت الخالُت:
هُف َى واكع خاٌ الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػنة ؟
ما َبُعت الخدضًاث التي جىاحه الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ؟
ما هي آلافاق اإلاؿخلبلُت للؿُاخت الجبلُت مً ؤحل النهىى باإلاىتزٍ الىَجي جاػنة ؟
الفغيُاث:
مً زالٌ الؿااٌ ؤلاقياليً ،مىىىا نُاغت بعٌ الفغيُاث التي ؾىداوٌ خهغَا في الىلِ الخالُت:
مهتزٍ جاػهت الىَجي ؤخض ؤَم اإلاىاكع البُئُت والؿُاخُت التي جخمحز بالغجى والخىىع.
غُاب البيُت الخدخُت ،ويعف الاؾدثماع الخام مً َغف الفاعل الاكخهاصي وؤًًا غُاب جإَُل اإلاغقضًً مً ؤَم
الخدضًاث التي حعُم الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ.
صعم ألاوكُت الاكخهاصًت اإلاضعة للضزل وهظلً جىفحر البيُت الخدخُت المهاؾبت وحصجُع الدؿىٍم الترابي للمىاعص
الُبُعُت التي ًؼزغ بها اإلاىتزٍ الىَجي جاػهت مً بحن ألافاق الىاعضة للنهىى بالؿُاخت الجبلُت.
اإلاىهجُت وؤصواث العمل:
مً ؤحل معالجت ؤلاقيالُت اإلاُغوخت وؤلاحابت عً الدؿائالث الؿالفت ؾىدبع اإلاىهجُت الخالُت جبعا لخلضم
مغاخل اٌصعاؾت بيافت بلى بؾخعماٌ ؤؾلىبي الخفؿحر والخدلُل.
اإلاغخلت ألاولى:
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
بَلعىا زاللها على ؤَم اإلاغاحع والضعاؾاث التي ؾبم لها وؤن جُغكذ للؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت
وهظلً اإلاغاحع الخانت بالؿُاخت بكيل عام والؿُاخت الجبلُت بكيل زام ،وطلً بهضف ؤلاخاَت بيل زهىنُاث
مجاٌ الضعاؾت مً الىاخُت الُبُعُت والبكغٍت.
اإلاغخلت الثاهُت:
بعض معغفت مُضان الضعاؾت مً مسخلف حىاهبه بعخماصا على العمل البِبلُىغغافي بهخللىا زالٌ اإلاغخلت الثاهُت
بلى مغاخل العمل اإلاُضاوي الظي ٌعخبر ؤصاة ؤؾاؾُت ويغوعٍت في ول الضعاؾاث اٌعلمُت مً َظا الىىع .لهظا كمىا بالعضًض
مً الجىالث وؤلاؾخُالعاث اإلاُضاهُت كهض عنض ؤَم اإلااَالث الُبُعُت التي ًخىفغ عليها مىتزٍ جاػهت وجدضًض مىاكعها
وممحزاتها .هما عملىا زالٌ َظٍ اإلاغخلت على ؤلاخخيان بالؿيان املخلُحن وػواع اإلاىاكع الُبُعُت واإلاؿاولحن املخلُحن
ومسخلف الفاعلحن مً زالٌ بؾخُالع ؤفياعَم خىٌ مىيىع الؿُاخت اٌحبلُت باإلاىتزٍ والضوع الظي يمىنهم مً ؤن
ًلعبىٍ في ؾبُل النهىى باإلاىتزٍ .هما كمىا بؼٍاعة العضًض مً ؤلاصاعاث واإلاهالر كهض ؤزظ اإلاعُُاث والمعلىماث خىٌ
بحاٌ الضعاؾت.
الؿُاخت الجبلُت م
اإلاغخلت الثالثت:
خلخه النهائُت مً ؤحل حؿهُل كغاءة اٌصعاؾت وجىيُدها ؤعفلىا
هي اإلاغخلت النهائُتً ،خىخى مً زاللها جلضًم الضعاؾت في ا
َظا العمل ببعٌ الخغائِ هسغٍُت مجاٌ الضعاؾت ،وزغٍُت اإلااَالث الؿُاخُت بالمهتزٍ الىَجي جاػهت بعخماصا على
هٓم اإلاعلىماث الجغغافُت ).(SIG
الهعىباث:
للض واحهخىا مجمىعت مً اإلاكاول والهعىباث ؤزىاء مغاخل الضعاؾت املخخلفت لعل ؤبغػَا ،الُبُعت الجبلُت
الىعغة إلاىُلت الضعاؾتَ ،ظا باايافت بلى شر الضعاؾاث واإلاغاحع العلمُت خىٌ مىُلت الضعاؾت.

 -1واكع حال الظياحت الجبليت باإلاىتزٍ الوطني جاشهت
ًخىفغ مىتزٍ جاػنة على ماَالث َبُعُت ومىاكع ؾُاخُت مهمت جاَله ألن ًهبذ كُبا ؾُاخُا مهما على الهعُض
الىَجي فهى ًًم مجمىعت مً اإلاغاعاث والعُىن باايافت لغاباجه الىثُفت التي جإوي العضًض مً الخُىاهاث والُُىع.
وٍخسلل اإلاىتزٍ مجمىعت مً اإلاؿاعاث الؿُاخُت التي حؿاَم في الخعغٍف عً كغب باإلاىخجع الؿُاحي الُبُعي مً مىاْغ
حبلُت وغابىٍت ،ومغاعاث وصخىع ،وؤوصًت وزىاهم وغحرَاً ،هل عضصَا بلى حؿعت مؿالً مسخلفت جبلغ في مجمىعها
 53.4ولم.
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
خسيطت زكم  :1جوطين مجال الدزاطت.

اإلاطدز:الىوالت الخًغٍت لخاػة +مجهىص شخص ي.2020

1-1اإلاؤَالث البيئيت والظياحيت اإلاوجودة باإلاىتزٍ الوطني جاشهت:
ًملً اإلاىتزٍ الىَجي لخاػنة عىانغ مخياملت وفاعلت ،ججعل مىه همىطحا وَىُا مً خُث ألابعاص البُئُت وألاَمُت
الىباجُت والخُىاهُت ،بلى حاهب ألاَمُت الؿُاخُت التي ًخفغص بها والتي جخجلى في حمالُت اإلاغهب الصجغي طو اإلاىاْغ
الجظابتَ ،ظا باايافت بلى وىن اإلاىتزٍ الىَجي جاػنة َى بمثابت مسخبر كائم الظاث في الُبُعت.
1-1-1اإلاؤَالث البيئيت باإلاىتزٍ الوطني جاشهت :
أ-ألاضىاف الغابوبت:
حغُي الغابت ما ًفىق  70%مً اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للمىتزٍ ،وجىحض باإلاىتزٍ ؤَم ألاهىاع الغابىٍت مً بُنها :البلىٍ
ألازٌع  ،بلىٍ الؼان  ،باايافت بلى ؤهىاع هباجُت زاهىٍت مسخلفت جاصي َظٍ الدكىُالث وْائف بُئُت خُىٍت مً كبُل :
جىلُت الهىاء ،الخفاّ على التربت ،همى الخُىاهاث ،الخفاّ على الخىىع البُىلىجي ،بهخاج الخكب .وٍبلغ عضص الىباجاث
اإلاعغوفت باإلاىتزٍ خىالي  506هىع ،ؤي ما ًمثل  12%مً العضص ؤلاحمالي للىباجاث ألانلُت في اإلاغغب  11هىعا منها
3

اإلاؿخىَىت .
أوال :البلوط الفليني
جىحض غاباث واؾعت ألشجاع الفلحن في الجىىب الغغبي لجبل جاػن ة بحن على  600و 1400م في اإلاؿخىي الؿفلي
خُث حؿلِ ؤمُاع وافُت جخجاوػ 1000ملم ؾىىٍا ،مىػعت على  9ؤقهغ .جدكيل في َظٍ الٓغوف الىخلت الغَبت لغابت
ؤشجاع الفلحن طاث على  10ؤمخاع فىق هباجاث كهحرة مً ألاصغاٌ الؿمُىت.
جطدزعً وليت العلوم الاجتماعيت وؤلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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ثاهيا :البلوط ألاخػس
غاباث البلىٍ ألازًغ إلاىتزٍ جاػوا الىَجي زانت في الجهت الكغكُت بحن على  800و1800م وهي جمخض ؤؾاؾا على
قيل غابت هبحرة ،فهىان ًىحض ؤحمل بخُاء غابىي للمىتزٍ الىَجي بخاػن ة  ،وبالًبِ خىٌ مغهؼ باب بىصًغ وحبل
بىمؿعىص .وَعغف نىف البلىٍ ألازًغ بسانِخه الىبحرة على اٌرهُف لخدمله ْغوف الُلـ والتربت الهعبت.
ثالثا :البلوط أو الظىدًان اللسمصي
ًخىاحض َظا الىىع مً البلىٍ في اإلاىُلت اإلاؿماة مىُلت جضبحر اإلاىاعص الُبُعُت باإلاىتزٍ الىَجي لخاػن ة باللغب مً عؤؽ
اإلااء .شجغة كض جغجفع بلى 15م ،وٍبلغ كُغَا هدى 120ؾم ،وجخمحز بطخامت الخاج وهبر الثماع التي ًهل َىلها بلى
4
4.5ؾم .
زابعا :العسعاز
ًخىاحض َظا الهىف باإلاىتزٍ على َىٌ واص ػٍغن في الؿافلت باللغب مً عؤؽ اإلااء وهي شجغة مخىؾُت اللامت ال
ًخعضي علىَا  15مترا.
ب  -الثدًياث:
ال جىدهغ فىائض الثضًُاث باليؿبت لإلوؿان فلِ ،وبهما جمخض ؤًًا لدكمل هٓام الخُاة على ألاعى وافت ،فمثال
جُغح الخُىاهاث عوثها ،وجخغضي البظوع على َظٍ الفًالث لخىمى هباجاث حضًضة .وباإلاثل هجض ؤن هثحرا مً زماع الجىػ
التي جضفنها الؿىاحب جدذ ألاعى جخغضي بها جخدىٌ َاجه البظوع بلى ؤشجاع .وجلىم ألاعاهب وخُىاهاث الخلض والغغائغ
وغحرَا مً الثضًُاث الخافغة بكم جخىع في التربت ،مما ٌؿاعض على صزىٌ الهىاء والغَىبت ويىء الكمـ في باًَ
التربت،مما حؿاَم َظٍ العىانغ في همى الىباجاث الهغحرة.
أوال :ألازوي أو عتروض الجبل
بهه الخُىان الظي ي رهُف مع اإلاىار الجبلي لكماٌ بفغٍلُا ،وَى ًدبع ؾلؿلت غظائُت حعخمض على الىباجاث
اإلاىؾمُتً ،دخل مىاَم حبلُت طاث غالف حجغي وع ع  ،فهى مدؿلم مُضاوي باعػٌ ،عِل على قيل فغق عائلُت ميىهت
مً  3بلى  16فغصا ،بِىما جٓل الظوىع الؿخت وؾِ اللُُع مىعؼلت .ؤعُض بصزاٌ ؤعبعت عئوؽ منها  2طوىع و  2بهار في
مىتزٍ جاػنة الىَجي بهُالكا مً املخمُت اإلالىُت بخىهفُذ اللغٍبت مً ؤواصًغ في هىهبر  .1998وكض ؤَللذ في مدمُت
مؿُجت مؿاختها َ 16ىخاع وٍهل عضص عئوؾها خالُا  15فغصا.
ثاهيا :الخنزًسالبري
هىع مً الخُىاهاث الىخكُت مً عجبت مؼصوحاث ألانابع ،وَى ٌعغف بالخلىف في صوٌ اإلاغغب العغبي .وٍخىاحض
الخجزًغ البري في معٓم صوٌ ؤوعوبا الىؾُى وخىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ بما فيها قماٌ بفغٍلُاً ،لًُ جلغٍبا في ول
غاباث اإلاغغب بجباٌ ألاَلـ.
ثالثا :الرئب أو ابً آوى الرَبي
مً الثضًُاث الالخمت وٍُلم علُه بحماال بؾم الظًبً .خىاحض باإلاىتزٍ الىَجي لخاػن ة  .فهُلت الًىاعيً ،غحع
وعخه بالظَبي بلى اللىن ألانفغ الغماصي ألَغاف قعغٍ ،قيله وؾِ بحن اليلب والثعلبَ .ىله  85بلى  105ؾم ،علىٍ
عىض الغالب  40ؾم ووػهه  15.9ولغً ،لخاث الظًب بالجُفت على الخهىم ،هما ًترنض الخُىاهاث الهغحرة واألعاهب
والدجل والخكغاث .ومعغوف ؤهه ًباغذ ؤكىان الضحاج في غُاب هالب الخغاؾت.
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
زابعا :أزهب أوزوبي
مً الثضًُاث العاقبت اإلاىخمُت بلى فهُلت مؼصوحاث ألاؾىان .علىٍ عىض الغالب 30ؾم وَىله ًتراوح ما بحن 40
و 51ؾم حمعا بحن الغؤؽ والجؿمً .فىق وػهه ؤخُاها  6.5ولغ وجؼن ألاهثى عامت ؤهثر مً الظهغ .ؤطهاٍ َىٍلخان
ومىدظعجان بلى ألامام .جيخهي كىائمه الخلفُت بإعبعت ؤنابع فهي ؤَىٌ مً اللىائم ألامامُت التي جيخهي بسمؿت ؤنابع.
5

ٌعِل ألاعهب في اإلاىاَم اإلاىبؿُت واإلاغجفعاث التي ال جخعضي 2000م وهثحرا ما ًالػم اإلايان الظي ولض فُه َىٌ خُاجه
ج-أضىاف الطيوز:
ًمثل مىتزٍ جاػنة الىَجي وؾُا مالئما للعضًض مً اليائىاث ،غاباجه اإلاىعكت الىثُفت ،ومغاعاجه الؿاهىت جىفغ
ميكإ ألنىاف عضًضة مً الخُاة ،فةن واهذ مغاعاجه وههىفه حؿخلُب ؤلاوؿان اإلاهخم باألوؾاٍ الجىفُت ،فةجها حؿتهىي
هظلً مؿخغىعًٍ مً هىع آزغ ،الُُىع ،خُث جمذ مالخٓت ما ًؼٍض ع لى  80هىعا مً الُُىع بمىُلت اإلاىتزًٍ .دؿم
وخِل الُحر بالخعضص والخىىع ،فمً بحن ؤنىاف الُُىع اإلاىحىصة باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت هظهغ بهفت زانت ،العلاب،
الؿلاوة اإلافترؾت ،الهلغ ،الباػَ ،ائغ الؼعٍلاء ،اللغكب ألاؾىص ،ؤبى الخىاءَُ ،ىع الىمىمت ،واؾغ الجىػ ،الهغاعة
الهفغاء وعلاب بىهُلي والبىمت الهمعاءَ .ظا باايافت الى ؤهىاع ؤزغي مً الُُىع.
أوال :طيوز الىمىمت
َُىع ملُمت ،جترصص هثحرا على الىهىف وألاماهً اإلآلمت ،وهي َُىع وكُُت ومغغصة ،جاصي ػغغصاتها بهىث بضٌع
نزغ فُه ألاشجاع وجخيازف.
خاص في في الىؾِ الظي ثثا
ثاهيا :طيوز اللسكب
جلىم َُىع اللغكب بضوع اإلاىٓف الظي ًسلو ألاشجاع مً صًضاجها وٍغكاتها بُغٍلت بهلىاهُت بضٌعت ،ما بن جيخهي
مً جىُٓف بغعم ختى جيخلل بسفت وعقاكت بلى بغعم آزغ .بجها َُىع هافعت حؿاعض على الخض مً جيازغ الُفُلُاث التي
جفخً باألشجاع.
ثالثا :واطسالجوش
َائغخُىي وكُِ ٌؿىً غابت البلىٍ والهىىبغٍاث املخغوَُت اإلاىعكتً ،لط ي وكخه مدؿللا ؤغهان ألاشجاع
وحظوعها ،ناعضا زاعة َابُا زاعة ؤزغي وعؤؾه مخضلي بلى ألاؾفل ًيخمي فاجذ الجىػ بلى فهُلت هلاع الخكبً ،بجي عكه
بفجىاث الصخىع ؤو ججاوٍف ألاشجاع ؤو ٌكغل ؤعكاف هلاعي الخكب اإلاهجىعة ،ؤو الهىاصًم التي ويعتها له
مىضوبُت اإلاُاٍ والغاباث لخىفغ له الخماًت وؤلاؾخلغاع.
د -اإلاغازاث:
جاػة ؤعى اإلاغاعاث وعانمت الىهىف بةفغٍلُا َظا َى ؤلاؾم اإلاعغوفت به وَظا ؤلاؾم لم ًُلم عليها عبثا بل هي
 300مغاعة
خلائم ججعل منها مالطا للعضًض مً اإلاؿخىكفحن وَىاة ؤلاؾخغىاع واإلاغامغة .خُث جم بخهاء ما ًىاَؼ
بااكلُم واليؿبت ألاهبر منها جخىاحض باإلاىتزٍ الىَجي بخاػن ة  ،ؤبغػَا مغاعة افغٍىاَى الكهحرة على الهعُض العالمي،
باايافت بلى مغاعة قُىغ والعضًض مً اإلاغاعاث والىهىف ألازغي.
أوال :مغازة افسيواطو
مغاعة افغٍىاَى بخضي عجائب البالص مً خُث قيلها وعٓمتها ،جبعض عً يفاف ياًت قُىغ ب 500م جلغٍبا
وب  2ولم عً مضزل غاع قُىغ ،ؤما حؿمُتها البربغٍت فخسخلف آلاعاء في جغحمتها بدُث ًلىٌ البعٌ ؤن "فغي وَى"
.
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
بمعجى غاع البرص اللاعؽ .وبالفعل ًسغج منها بغص كاعؽ .والبعٌ آلازغ ًلىٌ غاع آلاوؿت "ًُى" بهُالكا مً ؤؾُىعة
"بملكُل وٍُى" .فهي على قيل بئر ضخم فىَخه مؿخضًغة ًفىق كُغَا 40م .ولما ػاص عملا ولما بحؿعذ حىاهبه
اإلايىهت مً خُُان صخغٍت جغَب الؼائغً .هل عمم َظا البئر الطخم بلى  145متر في كعغ البئر خُام ضخم وطلً
ٌعُُىا جفؿحرا ؤولُا عً َغٍلت بحؿاع البئر والتي ًمىً جفؿحرَا بااجهُاع .للهىة مضزالن :مضزل حاهب الفىَت ومضزل
زان ًبعض عً الفىَت ب 100م وَظا اإلاضزل ميهئ للؿُاح والؼائغًٍ خُث بىِذ بهُالكا مىه ما ٌعاصٌ  520صعحت حؿمذ
للؼائغ العاصي بإن ًهل بلى عمم  270متر جدذ ألاعى ،وَظا َى ؤخض ألاعكام اللُاؾُت التي خُمخه " افغٍىاَى" بدُث
ال ًىحض في اليىن مغاعة مهُإة جمىً ؤلاوؿان العاصي مً ؤن ًهل بلى ول َظٍ ألاعماق.
ثاهيا :مغازة شيىس
كبل الخضًث عً اإلاغاعة ًجب جدضًض اإلاىُلت ؤوال ،فهي جىحض في ؤكص ى قماٌ ألاَلـ اإلاخىؾِ وفي الجهت
اإلامىحت مً الؿلؿلت الجبلُت ،وبهفت عامت وعلم ؤن في ألاَلـ اإلاخىؾِ هجض ؤَم البدحراث الضائمت الُبُعُت في
قماٌ بفغٍلُا .هما وعلم هظلً ؤن الصخىع التي حكيل َظٍ الجباٌ ولها ولؿُت جدخىي على همُاث َائلت مً اإلاُاٍ
الجىفُت ،لهظا فالدؿاكُاث اإلاهمت فىق الصخىع حؿهل عملُت الىدذ،ؤلاػالت والخدلل على مؿخىي الؿُذ والعمم
فعلى مؿخىي الؿُذ ًبلى ؤخؿً مثاٌ في اإلاىُلت َى ياًت قُىغ ،فمىظ ػمً بعُض واهذ ياًت قُىغ مً ؤَم
البدحراث الُبُعُت باإلاغغب ،وعىضما ًخجمع اإلااء في اإلاىسفٌ عً َغٍم ؤلاػالت والىدذ ،فالغاع ًبلغ عمله جدذ ألاعى
271م ؤما َىله فُهل ختى 3860م ،له مضزالن على الُغٍم الغابُت بحن جاػة وباب بىصًغ وٍىلؿم بلى عضة ممغاث
جسخلف الىاخضة عً ألازغي.
ثالثا :مغازة الشعسة
جلع مغاعة الكعغة بالتراب الجماعي للهمُعت ،عملها ًهل بلى خىالي 10م ،ؤما َىلها فُىاَؼ 7000م .عغم ؤن
6

مغاعحي "قُىغ" و"افغٍىاَى" َما ألاَم وألاعٓم باإلاغغب بال ؤن مغاعة الكعغة هي ألاَىٌ.
جدول زكم( :)1عمم وطول اإلاغازاث
اإلاغاعة

عملها )(m

َىلها )(m

افغٍىاَى

270

3500

قُىغ

146

3865

الكعغة

10

7000

اإلاطدز :اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ.2020

ٌ -الىهوف:
للمىتزٍ ؤًًا ههِبه مً الىهىف ،وَظٍ الىهىف جؼٍض اإلاىُلت عوهلا وحمالُت وطلً لخىاحضَا صازل مىٓىمت
حبلُت هي بضوعَا حعُُىا مكاَض باهىعامُت ،مً بحن َظٍ الىهىف هظهغ على الخهىم ههف "فغي وحُِ" وههف
"الؿُاَذ".
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أوال  :ههف فسي وجيط
ًىفخذ على بعٌ اإلامغاث فىق فسخت الىهف الؿابم على خىالي 20م حىىب قغق اإلاغاعة ألاولى وٍخعلم ألامغ
7
بمغاعة نغحرة بؿلف حض عالي .
ثاهيا :ههف الظطاطح
ًىحض على بعض 12م ؤؾفل اإلاغاعة ألاولى وخىالي 100م في الجىىب الغغبيً ،مىً مالخٓت َظٍ اإلاغاعة بمضزلحن
8
وجخمحز بالُىٌ الظي ًمخض خىالي 12م .
و -الجبال:
الجبل في مفهىمه الجغغافي قيل جًاعَس ي و بعجفاع َبُعي عً ؾُذ ألاعى ،وَى عباعة عً هخلت ضخمت مً
ألاحجاع والصخىع جىحض على قيل كُعت ضخمت هبحرة على ؾُذ ألاعى ،بهه بازخهاع كمت مغجفعت وحؿم قامش
العلى ،عمُم اللعغ ،بجسظ مً َغف ؤلاوؿان مياها لإلؾخلغاع خماًت له مً الغغق والخغب والؿُل ،زم ؤنبذ مهضعا
إلاىاص بىاء مؿىىه وصوعٍ وعماعجه ،و بجسظ معلما حهخضي به ؤزىاء عبىع اإلاؿالً واإلامغاث  .9فالجبل َى طلً اإلاكهض
الُبُعي واملجاٌ اإلاغجفع اإلاهُمً على باقي ألاقياٌ الخًاعَؿُت ألازغي ،فهى زؼان ليل حىاهب الخُاة مً (ماء،مُاٍ
باَىُت ،زلىج ْاَغة ،ؾُىٌ وعوافض  )...وهاع (غُاء هباحي وغاباث وخُب  )...وزماع (الؼٍخىن ،البلىٍ. 10)...
ش -العيون :
وهي مُاٍ مخضفلت بهُالكا مً مؿخىصع مائي جدذ ؤعض ي ،وؤغلبها طاث مُاٍ عظبت 11 .ومىتزٍ جاػوا ًخىفغ على عضص
مهم مً َظٍ العُىن مً ؤَمها:
أوال :عين أدمام
مُاَها معضهُت ًلاٌ بجها نالخت لعالج بعٌ خاالث ؤمغاى الىلي والجهاػ الهًمي ،وٍخىافض عليها الؼواع مً
مسخلف اإلاىاَم ،وهي جبعض على مضًىت جاػة خىالي  37ولم حىىبا ،وجىحض بجىاع َا مىُلت ملُئت باألشجاع ونالخت
12
للخسُُم .
ثاهيا :عيون زأض اإلااء
جلع على بعض  13ولم حىىب غغب مضًىت جاػة على بعجفاع 1000م ،وجخغظي َظٍ العُىن مً اإلاُاٍ اإلادؿغبت بلى
حىف ألاعى زانت مُاٍ ياًت الكُىغ ،وحعخبر َظٍ العُىن مً ؤَم اإلاىاعص اإلاائُت إلاضًىت جاػة ،بط ًخم ججمُع مُاَها في
خىى نىاعي لخخىحه بلى معمل ههغبائي ومدُت اإلاعالجت كبل بؾتهالهها.13
ثالثا :عين أغبال
َظٍ العحن جلع بضواع "هىغث" ولخفاصي يُاع وَضع مُاَها كامذ حمعُت ؾُضي مجبر ببىاء نهغٍج هبحر لجمع
14
مُاٍ َظٍ العحن وبىاء ؾىاقي بؾمىدُت مً ؤحل جىُٓم مجغي اإلااء .
ح -الشالالث:
وهي مىاَم جضفم مُاٍ حاعٍت على ؤحغاف بكيل عمىصي.
أوال :شالالث زأض اإلااء
جلع مىُلت عؤؽ اإلااء باألَلـ اإلاخىؾِ على على 1000م ،على بعض 13ولم مً مضًىت جاػة ،خُث حعض ؤوٌ مىكع
ؾُاحي بمىُلت باب بىصًغ ،وحعخبر هىلُت بهُالق للجىلت الؿُاخُت التي ًمىً ؤن ًلىم بها معٓم ػواع اإلاىُلت.
جخىاحض باإلاىُلت مىاْغ َبُعُت زالبت ومخىىعت جخجلى في قالالث منهمغة مً عُىن عؤؽ اإلااء التي جؼوص اإلاىُلت وؤلاكلُم
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باإلاُاٍ العظبتَ ،ظٍ الكالالث حعُي للمىكع مىٓغا باهىعامُا ،خُث ًىحض بها مؿبذ نغحر مً نىع الُبُعت ًخىافض
علُه الؼواع زانت الكباب منهم في فهلي الغبُع والهُف للؿُاخت والترفُه.
-2-1اإلاؤَالث الظياحيت باإلاىتزٍ الوطني جاشهت :
خسيطت زكم ( :)2اإلاؤَالث الظياحيت باإلاىتزٍ الوطني جاشهت.

اإلاطدز:الىوالت الخًغٍت لخاػة  +مجهىص شخص ي.2020

بن جىىع وحعضص اإلااَالث الؿُاخُت ٌكيل غجى وزغاء باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت  ،وجمخل َظٍ اإلااَالث ؤعيُت زهبت
للؿائذ مً ؤحل بهدكاف معالم وزباًا َظا الترا ر الُبُعي  ،وىهه ٌكيل مجاال للجىىع البُئي والغجى الخًاعي الظي
ًؼٍض مً مياهت وحاطبُت اإلاىاعص الترابُت اإلاىحىصة به وجغجبِ َظٍ الجاطبُت بخىفغ العضًض مً اإلااَالث الؿُاخُت
الًغوعٍت ؤَمها:
أ-ؤلاًواء الظياحي:
حعخبر البيُت الفىضكُت وحىصتها ؤخض ؤَم الكغوٍ الًغوعٍت لجظب الؿُاح وبالخالي ًمىىىا بصعاحها يمً
اإلااَالث الؿُاخُت املجالُت ،وهثرة الفىاصق مع الخهيُف الجُض ًدُل على وكاٍ ؾُاحي هثُف ،ؤما كلتها فُعبر على
ؾُاخت غحر مغئُت ،وٍجعل اإلاىُلت مدُت عبىع فلِ ،وَظا خاٌ مىتزٍ جاػن ة الظي ًخىفغ على بيُت فىضكُت حض َؼٍلت
جطدزعً وليت العلوم الاجتماعيت وؤلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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15

بطا كاعهاَا مع مىاَم ؤزغ  .هما ؤن ؤغلب الفىاصق هجضَا بعُضة عً اإلاىتزٍ فهي جخمىكع في مضًىت جاػة زانت الفىاصق
اإلاهىفت.
ب -املخيماث:
مً ؤَم املخُماث وؤقهغَا باإلاىتزٍ هجض مسُم ؤصمام ،ومسُم الهىاء الُلم "بباب بىصًغ" ًذج بلُه اإلائاث مً
الىافضًً ول ؾىت زالٌ فهل الهُف لإلؾخمخاع بجماٌ الُبُعت الفازغة التي ًخمحز بها اإلاىتزٍ الىَجي لخاػوا ،وخًىع
ؤًام اإلاهغحان الؿُاحي والثلافي الظي ًلام َىان ول ؾىت.
ج -اإلاطاعم:
حعض اإلاُاعم واإلالاهي مً البيُاث الًغوعٍت لخدلُم ؤلاكالع الؿُاحي وؤلاكخهاصي ،ومىتزٍ جاػن ة ال ًخىفغ بال
على مُعم واخض بمغهؼ باب بىصًغ ،ؤما عضص اإلالاهي فهى مدضوص حضا ،وَظا ما ًجعل مضة بكامت الؼواع كهحرة (ًىم
واخض) وَغاصعون اإلاىُلت الى ؤماهً ؤزغ ي جىفغ لهم ما ًدخاحىهه (الخغضًت واإلابِذ) وؤكغب وحهت باليؿبت بلى معٓم
الؼواع هي مضًىت جاػة ،لىً َظٍ ألازحرة هي ألازغي حعاوي مً هلو خاص في عضص اإلاُاعم اإلااَلت اؾخلباٌ الؼواع فهي ال
جخىفغ بال على مُعمحن مهىفحن.
جدول زكم ( :)2اإلاطاعم اإلاطىفت باكليم جاشة.
عىىان
فئت الخهيُف
عىىان اإلاُعم عضص الصخىن عكم وجاعٍش انضاع
اؾم اإلاُعم
اإلاُعم
كغاع الخهيُف
الكغاع

 130صخىا

حىان جاػة

 330صخىا

كغاع عكم 76

ولم  5على

قىهخان

بخاعٍش

الُغٍم الىَىُت

2006/04/06

عكم  6الاصًت الى

الكغاع

وحضة الجماعت
اللغوٍت ولضمان
في َىع

ولم  2.6حي

قىهت واخضة

الخهيُف

حىان جاػة

خُمان ،على
الُغٍم الىَىُت
عكم  6اإلااصًت الى
فاؽ ،الجماعت
اللغوٍت لباب
مغػوكت

اإلاطدز عمالت بكلُم جاػة .2020

-2جحدًاث الظياحت الجبليت وآلافاق اإلاظتلبليت مً أجل النهوع باإلاىتزٍ الوطني جاشهت:
-1-2جحدًاث الظياحت الجبليت باإلاىتزٍ الوطني جاشهت :
جطدزعً وليت العلوم الاجتماعيت وؤلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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حعاوي الؿُاخت بمىتزٍ جاػن ة مً العضًض مً ؤلاهغاَاث واإلاكاول التي حعغكل عملُت الخىمُت .وجخمثل َظٍ
ؤلاهغاَاث في العضًض مً املجاالث وعلى حمُع اإلاؿخىٍاث مً يمنها :نعىبت جمىٍل اإلاكاعَع الىبري التي ًمىً ؤن حؿهم
في َُيلت اللُاع الؿُاحي ،ويعف حىصة الخضماث اإلالضمت للؼبىن ،زانت منها البيُاث الخدخُت ،و بقيالُت الغبِ
الجىي للمىكع بباقي مىاَم اإلاملىت ،ويعف مؿخىي جغوٍج َاجه الىحهت الؿُاخُت على اإلاؿخىي الىَجي والضولي فًال
16
عً اإلاكاول التي ًخسبِ فيها اللُاع على اإلاؿخىي الخىُٓمي .
أ-التهميش على مظتوى البييت التحتيت:
ًفخلغ مىتزٍ جاػن ة بلى الخجهحزاث ألاؾاؾُت والبيُت الخدخُت ،ؾىاء حعلم ألامغ بالكبىت الُغكُت ،ؤوقبىت
اإلاىانالث وهظا الخجهحزاث الصخُت والخضماجُت (فىاصق ،ملاهي ،مأوي) الص يء الظي ؾُجعل اإلاىُلت عغم غىاَا
الؿُاحي مجاال مجهىال باليؿبت للمهخمحن والؼواع.
ب –غعف البييت الطسكيت واإلاواضالث:
اإلاُضان الؿُاحي َى كُاع طو خؿاؾُت مفغَت بججاٍ ول ما مً قإهه اإلاـ بإمً وؾالمت الؿائذ مهما وان
بؿُُا ،فةن الىيعُت الخالُت الؿِئت التي جبضو عليها الكبىت الُغكُت للمىُلت ،كض ال حصجع في الخلُلت على وحىص
وكاٍ ؾُاحي والظي هُمذ بلُه ًخماش ى مع ؤلامياهُاث الُبُعُت طاث الهبغت الؿُاخُت ،باايافت بلى خىاصر الؿحر
الىثحرة التي وؿمع عً وكىعها في ؤهداء اإلاىُلت ،ولها عىامل ؾلبُت كض جإزغ بكيل ؾلبي على الهىعة الؿُاخُت
للمىُلت .فدالت الكبىت الُغكُت بمىتزٍ جاػنة مترصًت ليىجها عباعة عً مؿالً يُلت وغحر نالخت بةؾخثىاء الُغٍم
الجهىٍت عكم  507فمعٓم الُغق ال جخعضي كاععتها ؤعبعت ؤمخاع ممخضة على قيل مىعغحاث زُحرة جيخابها جدضباث
وجلعغاث مفاحئت ،هٓغا لىعىعة الخًاعَـ ،بيافت بلى جأول ؤَغاف املخاوع الُغكُت بؿبب بهجغاف التربت ،وغُاب ؤو
هلو عالماث الدكىٍغ الُغقي ،مما ٌؿاَم في عغكلت خغهت الؿحر واإلاغوع وهلو وؾائل الىلل ،خُث ٌكخيي الؿيان
املخلُىن مً كلت وؾائل اإلاىانالث ،بل بوعضامها ؤخُاها عىضما حؿىء ألاخىاٌ اإلاىازُت.
ج -غياب البييت الفىدكيت:
مً ؤحل حصجُع جضفم العضص اليافي مً الؿُاح ،البض مً زلم ْغوف مىاؾبت اًىائهم ،والفىاصق واإلاأوي
واإلاُاعم واإلالاهي واملخُماث ،بط حعض َظٍ الخضماث قغَا ؤؾاؾُا لخدلُم ؤلاكالع ؤلاكخهاصي ،علما ؤن مىُلت جاػنة
ال جخىفغ بال على فىضق ومُعم بمغهؼ باب بىصًغ ،ؤما عضص اإلالاهي فمدضوص حضا ،وال جغقى بلى مؿخىي مخُلباث الؼواع.
ؤما اإلاأوي فعضصَا يئُل حضا ،باايافت بلى مسُمحن فلِ.
د -كلت ؤلاطتثمازالخاص في املجال الظياحي بإكليم جاشة:
هٓغا لألَمُت الىبحرة التي جىدؿيها الغؾامُل الخانت ،مً خُث كضعتها على جدغًٍ مسخلف اللُاعاث
ؤلاكخهاصًت وباألزو اإلاُضان الؿُاحي ،عً َغٍم ؤلاؾدثماعاث واإلاؿاَماث العالُت اللُمت اإلاىْفت على قيل مكاعَع
جىمىٍت تهم البيُاث الخدخُت الؿُاخُت على وحه الخهىم ،فةن الغَاهاث وألاَضاف التي كض حؿُغَا حمُع الضوٌ
اإلاعخمضة في بكخهاصَا على الؿُاخت الجبلُت مً ؤحل النهىى بهظا اللُاع الخُىي ،جٓل في مجملها مفخلضة لضعحت
كىٍت مً الفاعلُت في غُاب الكغواء ؤلاكخهاصًحن الخىام هعامل مؿاعض وؤؾاس ي على جلىٍت اليؿُج الؿُاحي
للبلض.فعلى مؿخىي بكلُم جاػة ٌعاوي مً يعف هبحر على مؿخىي ؤلاؾدثماعاث الؿُاخُت الخانت ،هدُجت إلاا حعِكه
اإلاىُلت مً تهمِل وعؼلتَ ،ى هظلً هابع باألؾاؽ بلى غُاب ؤلاصاعة الىَىُت الثابخت وحعلض آلالُاث الخىُٓمُت ،وؤزحرا
الىيعُت اإلاؼعٍت التي ٌعِكها اللُاع الؿُاحي بااكلُم مً خُث بيُاجه الخدخُت وكلت ؤعضاص الؿُاح الىافضًً ،الص يء
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الظي ال ًخماش ى مع ؤلامياهُاث الهامت التي ًىفغَا مىتزٍ جاػن ة  ،والتي مً اإلامىً بؾخغاللها وجُىٍغَا بىُفُت ؤفًل
وؤخؿً مما هي علُه آلان ،ومً َىا البض مً بىاء وججضًض ماؾؿاث ؤلاًىاء (الفىاصق واإلاأوي  )...هما ًجب تهُئت بعٌ
اإلاىاكع واملخُاث الغئِؿُت همغاعة افغٍىاَى التي حعض مً بحن العىانغ ألاهثر حظبا للؼواع .باايافت بلى حصجُع
ؤلاؾدثماع في اللُاع الؿُاحي. 17
ٌ -غياب جأَيل اإلاسشدًً الظياحيين:
وُْفت اإلاغقض الؿُاحي هي بخضي اإلايىهاث التي جم بخضاثها وجغؾُسها فُما بعض ،لضوعَا البالغ مً خُث ألاَمُت
في الخيكُِ الؿُاحي مً حهت ،رم مً حهت ؤزغي الخعغٍف باإلاىعر الثلافي الخاعٍخي والُبُعي إلاىُلت ما .فةكلُم جاػة
ًخىفغ على معالم ؾُاخُت طاث جىىع فغٍض وهاصع ٌؿخلُب بلُه الؿُاح الغاغبحن في الخجىاٌ واإلاغامغة فةهه مً الالػم
على الجهاث اإلاؿاولت ع لى الكاون الؿُاخُت بااكلُم ،العمل على بًجاص وبعضاص مغقضًً ؾُاخُحن ًيىن بملضوعَم
الخىانل بىُفُت مغهت وؾهلت مع الؿُاح ألاحاهب على الخهىم ،مً زالٌ ؤلاحابت عً ول ألاؾئلت ؤو ؤلاؾخفؿاعاث
التي كض ًُغخىجها ،الص يء الظي ًفغى على َاالء اإلاغقضًً ؤلاإلاام بمسخلف الخفانُل اإلاخعللت باإلاىاكع ألازغٍت
والُبُعُت والجُىلىحُت التي جدخًنها اإلاىُلت ،وَى ألامغ الظي ًٓل غحر واعص جماما في ْل الٓغوف اإلاخإػمت لللُاع
الؿُاحي بااكلُم ،طلً ألن وُْفت اإلاغقض الؿُاحي جبلى عَُىت باألؾاؽ ومغجبُت بىيعُت ألاَغاف ألازغي اإلايىهت
للمكهض الؿُاحي باإلاضًىت ،همغهؼ ؤلاؾخلباٌ ووواالث ألاؾفاع وقغواث الىلل الؿُاحي بط بضون وحىص َظٍ ألازحرة
وجُىعَا لً ًيىن بةمياهىا الخضًث عً عىهغ ؤلاعقاص الؿُاحي.

-2-2آلافاق اإلاظتلبليت للظياحت الجبليت مً أجل النهوع باإلاىتزٍ الوطني جاشنة :
باليؿبت اكلُم جاػة ال ًخُلب الىثحر مً الخإمل ألن ما ًىفغٍ ؤلاكلُم مً زهىنُاث حغغافُت فغٍضة ،ومىاْغ
حبلُت عائعت ،كض ال جإؾـ في الخلُلت بال إلاىٓىع بكخهاصي واخض كض ٌعض ألاوفغ خٓا مً بحن وافت ألاوكُت
ؤلاكخهاصًت ألازغي والتي جخمحز عمىما بًعفها وجىايعها ،لظلً فيكاٍ الؿُاح ة الجبلُت بخاػة ًٓل الغَان الىخُض
وألاهجع الظي ٌعىٌ علُه مؿخلبال في الضفع بباقي اللُاعاث ؤلاهخاحُت ألازغي بلى ألامام مً ؤحل يمان جىمُت بكخهاصًت
وبحخماعُت مؿخضًمت ،لُاإلاا بهخٓغتها ؾاهىت اإلاىُلت املخلُت.
أ-مجهوداث الظيان:
ٌعخبر ؤلاوؿان املخغن الضًىامي ألي وكاٍ بكخهاصي ؤوبحخماعي فبىاؾُخه ومً ؤحله جخسظ اللغاعاث لخدؿحن
مدُُه ،وجىفحر ؤخؿً الؿبل لخلم مىار بكخهاصي واعضٌ ،ؿاَم في بىاء وجُىٍغ كضعاجه ،ومهاعاجه ،فال حضوي مً
الخىمُت ما لم ًىً ؤلاوؿان في هفـ الىكذ َضفها وؤصاة بهجاػَا ،وؾاهىت َظٍ اإلاىُلت حعاوي مً مكاول حمت ،وجىاحه
نعىباث الفلغ والتهمِل فبضؤث بالخفىحر في ؤزظ ػمام ألامىع هٓغا لغُاب حمعُاث جاَغٍ ا ووإولى زُىاجه ا حكُِض
ؾىاقي جللُضًت وؤزغي قبه عهغٍت مً ؤلاؾمىذ ،وطلً لعضة ؤؾباب منها:
ؤلاؾخفاصة مً املخؼون اإلاائي اإلاخىاحض باإلاىُلت.

جؼوٍض الؿاهىت باإلاُاٍ

حصجُع الؼعاعت اإلاؿلُت

الغغبت في صزىٌ وؾائل الىلل بلى الضواع ،وجدغًٍ صوالُب الؿُاخت الجبلُت باإلاىُلت والخعغٍف بها ،زهىنا

وهدً وعلم ؤن َظٍ اإلاىُلت جخمحز بماَالث َبُعُت ممخاػة بيافت بلى جىاحض ؤهىاع هثحرة مً ألاشجاع اإلاثمغة.
ب  -مجهوداث اإلاىدوبيت الظاميت للمياٍ والغاباث :
جطدزعً وليت العلوم الاجتماعيت وؤلاوظاهيت جامعت الشاذلي بً جدًد الطازف
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
حؿعى ؾُاؾت اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ بلى جدلُم الخماًت البُئُت عبر بعخماص حملت
مً الىؾائل ،واإلاىاهج ،مً يمنها بجباع ؾُاؾت املجاالث املخمُت ،واإلاىتزَاث الىَىُت بالخهىم ،هكيل مً ؤقياٌ
خماًت البِئت ،اهلاط ما ًمىً بهلاطٍ مً الخضَىع ؤو ؤلاهلغاى بةؾخسضام ؤؾالُب جدؿِؿُت جغبىٍت مىهجُت لخلغٍب
الؿاهىت والؼواع مً مدُُها البُئي .والخعغف على الضوع الظي ًلعبه مً ؤحل بؾخمغاع اإلاىٓىمت البُئُت في بًلاعها
18
الُبُعي وطلً للخفاّ على الخىاػن البُئي .

ج -اإلاشازيع اإلاىجصة مً طسف اإلاىدوبيت الظاميت للمياٍ والغاباث:




بىاء وتهُئت ملغاث اإلاخدف البُئي ومغهؼ ؤلاعقاص ومضازل اإلاىتزٍ.
فخذ وتهُئت مؿالً غابىٍت ومؿالً للؿُاخت الجبلُت.
بوكاء مدمُاث بعاصة بؾدُُان هىعحن مً الىخِل (ألاًل البربغي وألاوعي).

خاجمت:

بن حؿغَع وزحرة الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت ً ،خُلب جإؾِـ همِ ؾُاحي واعض وحاص  ،مسخلف جماما
عً الىمِ الىالؾُيي اللضًم اإلاخمثل في َُمىت الغئٍت اللُاعُت والخعامل باألولىٍاث وبهخلائُت مجاالث ؤلاؾدثماع،
وؤلالتزام بالخىنُاث ألاحىبُت ،وبالخالي فىاكع الؿُاح ة الجبلُت باإلاغغب فغى مجاالث ؾُاخُت طاث حاطبُت بؾدثماعٍت،
خللذ جغاهماث بفًل ما جلضمه مً مىخىج ؾُاحي مخىىع فإنبذ ث ؤمام واكع جىمىي مفغوى علي َا على اعخباع ؤن
ؤلاؾدثماع الؿُاحي مغجبِ باٌحاطبُت الؿُاخُت واإلاىاكع ألازغٍت ،وَظا ما ٌعمم َامكُت بعٌ املجاالث الُبُعُت وٍؼٍض
مً نعىبت بهضماحها في الخغٍُت الؿُاخُت الىَىُت ،مما ًفغى البذ ر عً همِ ؾُاحي بضًل يخلم الخىمُت املخلُت
باإلاىتزٍ الىَجي جاػنة ،ومً ؤَم الخىنُاث اإلالترخت:
بخضار مىضوبُت بكلُمُت للؿُاخت الجبلُت بمضًىت جاػة.

العمل على تهُئت وجدلُم مكاعَع التهُئت الغابىٍت ،في بَاع املخافٓت على مىاعص ؤلاهخاج الغابىي.

جىىَع ألاوكُت الؿُاخُت باإلاىتزٍ.

جىمُت بكخهاص اإلاىتزٍ وجىىَعه.

جُىٍغ ؤوكُت ؤلاؾخغىاع وبهجاػ صعاؾاث علمُت لىكف زباًا اإلاغاعاث وحعلها مغهبا ؾُاخُا.

حلب مغقضًً ؾُاخُحن ماَلحن مخمضعؾحن في مجاٌ الؿُاخت الجبلُت وؤلاًيىلىحُت.

بوكاء مخدف بكلُمي ٌعجى باإلاعالم الترازُت الخًغٍت واللغوٍت بةكلُم جاػة.

جىُٓم مىافؿاث عٍايُت باإلاىُلت (العضو الغٍفي ،التزخلم على الجلُض ،ؾباق الضعاحاث).

جُىٍغ مكاعَع جىمىٍت تهم البيُت الخدخُت وقبىت اإلاىانالث.

زلم مىاكع بلىتروهُت للخعغٍف باإلااَالث الؿُاخُت.

الهوامش واإلاساجع :
()3ؤوحامع .عبض الغخمان(  :)1999الؿُاخت واملجاٌ بالجىىب الضازلي :همىطج –وعػاػاث والغاقضًت ( -بحن ازخُاعث املخُُحن والىاكع
الخالي) ،بدث لىُل صبلىم الضعاؾاث العلُا في الجغغافُت .حامعت دمحم الخامـ ولُت آلاصاب والعلىم ؤلاوؿاهُت ،الغباٍ م.25:
( )4اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ ،جاػة.
()5اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ ،جاػة.
()6هفـ اإلاغحع الؿابم.
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عىوان اإلالال :الؿُاخت الجبلُت باإلاىتزٍ الىَجي جاػهت الخدضًاث وآلافاق اإلاؿخلبلُت
()7خمُض الخىػاوي ،ادمحم لؼعغ(" : )2014املجاٌ الجبلي والخىمُت الؿُاخُت بمىتزٍ جاػهت باألَلـ اإلاخىؾِ الكمالي الكغقي ".ميكىع في هخاب
" الؿُاخت الجبلُت جخمحن اإلاىاعص الترابُت وجىىَع مضازل الخىمُت" .مً جيؿُم ص .دمحم البلس ي وص .دمحم الؼعَىوي م IPN ،314 - 297 :فاؽ،
اكلُم مفغو.
()8ؾهام الهحري ،فغح اإلاؼاػي (  :)2009-2008الؿُاخت الجبلُت باألَلـ اإلاخىؾِ الكمالي الكغقي مىُلت "عؤؽ اإلااء" همىطحا .بدث لىُل
ؤلاحاػة في الجغغافُا ،اليلُت اإلاخعضصة الخسههاث ،جاػة ،م.13 :
()9ؾهام الهحري ،فغح اإلاؼاػي ( :)2009-2008هفـ اإلاغحع الؿابم ،م.13 :
()10دمحم البرهت ( " :)2013الىمىطج الخىمىي الجبلي اإلاُلىب – اإلااَالث الترابُت اكلُم جاػة" ،ميكىع في هخاب "جاػة ومدُُها :اإلاىاعص الترابُت
وآفاق الخىمُت اإلاؿخضامت"؛ مً جيؿُم عبض الىاخض بىبغٍت وابغاَُم عمغي ،م م ،225-217 :ميكىعاث مغاًاَ ،ىجت ،م.223-218 :
11
( ) نفس المرجع السابق.
()12اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ.
( )13هفـ اإلاغحع الؿابم.
()14ؾهام الهحري ،فغح اإلاؼاػي ( :)2009-2008مغحع ؾابم ،م.54 :
()15خمُض الخىػاوي ،وادمحم لؼعغ ( :)2014مغحع ؾابم ،م.309 :
()16مهُفى ؤعفحر ،عبض الىاخض بىبغٍت ،ؤبى بىغ نابغي ،عيىان بغٍىٌ ( " :)2014الؿُاخت الجبلُت ،ملاعبت مجالُت مً زالٌ همىصجي
()17صاصؽ وجاػوا .ميكىع في هخاب الؿُاخت الجبلُت ،جثمحن اإلاىاعص الترابُت وجىىَع مضازل الخىمُت مً جيؿُم ص.دمحم البلس ي وص.دمحم الؼعَىوي.
م  ،365م ،IPN ،377فاؽ بكلُم نفغو م.374 :
()18عبض الىاخض بىبغٍت،عمغبًضًل( : )2007اإلاكغوع الؿُاحي وجثمحن الترار الُبُعي باألَلـ اإلاخىؾِ الكمالي الكغقي،مجلت صفاجغ
حغغافُت عضص ¾ ،مُبعت آهفى-بغاهذ ،فاؽ م . 376 :
()19اإلاىضوبُت الؿامُت للمُاٍ والغاباث ومداعبت الخصخغ.
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