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 دراسة مونوغرافية ملدينة سبدو بتلمسان اجلزائر 
 1 الكبار عبد العزيزد. 

 جامعة تلمسان 
 

 ملخص: 
   ،" بوالية تلمسان عدة حتوالت اقتصادية واجتماعية وعمرانية وثقافية وانتقلت شهدت منطقة " سبدو

عرب مراحل اترخيية متعاقبة من جمال جغرايف ينعدم فيه االستقرار االجتماعي لطبيعته اإليكولوجية الوعرة  
ليت عرفتها  إىل جمال جغرايف مستقر اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا ... بفعل عمليات التنمية والتحديث ا

 .قالل مباشرةاملنطقة إابن الفرتة الكولونيالية الفرنسية وبعد االست

Summary: 

The Sebdou area in the Wilayat of Tlemcen has undergone several economic, 

social, urban and cultural transformations, and it has passed through 

successive historical stages from a geographical area in which there is no 

social stability due to its nature. ecological rugged to one and one culturally 

stable geographic area due to the development and modernization processes 

that the region witnessed during the French colonial period, immediately after 

independence 

 مقدمة: 
من بني أقدم دوائر والية تلمسان ، كانت إابن الفرتة االستعمارية مقاطعة اتبعة    تعترب منطقة سبدو     

لوهران، وقد عرفت عدة حتوالت اترخيية واجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية بعد االستقالل، سامهت 
ن األليق جمتمعة يف حتويل املنطقة من النمط التقليدي الريفي إىل النمط العصري العقالين، لذلك يكون م

التحديث اليت استهدفت   التحول الذي جتلى يف عمليات  للمستوايت الكربى هلذا  التعرض  قبل  منهجيا 
وقد متثلت يف مشروع التنمية الشاملة وعلى أساس التصنيع  تعريف منطقة   ،منطقة سبدو بعد االستقالل

 سبدو جغرافيا واترخييا واقتصاداي وبشراي. 
 

 سبدو :  اتريخ وجغرافية منطقةأوال:  
 

 الكبار عبد العزيز د.  :املؤلف املرسل 1
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 اترخييا :   سبدو -1
كلم ، كانت    37حيث تبعد عنها حبوايل    2تعترب منطقة سبدو من بني أقدم بلدايت ودوائروالية تلمسان

وتعين الساقية أو اجملرى أو احلوض   وهي كلمة بربرية األصل" تفروا "  تسمى قبل االحتالل الفرنسي للجزائر  
، حيث أختذت هذه  " قلعة تفراوه " املائي، وبىن األمري عبد القادر هبذه املنطقة حصنا أطلق عليه اسم  

اليت ترعى    أي املروجسابدوي "،  ابسم "  الحقا  وصارت تسمى  .    3القلعة مستودعا للمؤونة والعتاد احلرب 
. ويثبت اجليالين بن عبد احلكم أيضا أن  " سبدو"    التسمية بصفة رمسية   مث استقرت   فيها األغنام واحليواانت

مدينة سبدو بلدة غريب تلمسان متيل حيث يقول : "  .  "تفراوامنطقة سبدو كانت تسمى قدميا ب "  
 930جلهة جنوهبا بنحو مثانية وثالثني ميال واسم سبدو الغريب اتفراوا وهي قرية صغرية تقع على ارتفاع  

غابة وقد اشتهر هذا املركز شهرة اترخيية حيث كان من أهم نقط دفاع األمري السيد احلاج   مرت ووسط
عبد القادر الغريسي ووقعت فيه وحوله كثري من املعارك الدموية ويف القرية سوق جيتمع فيه الناس من  

  4" .البلد ومن ضواحيها وحىت من تلمسان للبيع والشراء كل يوم األربعاء
سبدو قبل االحتالل الفرنسي منطقة ريفية ورعوية يسودها نظام القبيلة و الزواج الداخلي والعائلة  كانت  

املمتدة ، وقد سكن هذه املنطقة يف بداايت تعمري املنطقة قبيلة بنوحبيب من أصول بربرية ويعتقد أهنا من  
  5دو إىل غاية منطقة بين سنوسالسكان األوائل واألصليني هلا، حيث كانت هذه القبيلة متتد من منطقة سب

لبناء بيوت صغرية بداخلها واستقروا  جبانب      بنو حبيب يسكنون يف مغارات واستغلوا مساحاهتا  كان 
اجلبلية وحبال    "احلباالت  "ومن بني هذه املغارات تلك املوجودة حبي  ،األهنار والوداين ومارسوا الزراعة والرعي

 الت من املعامل األثرية اليت تشهد على استقرار بين حبيب مبنطقة سبدو.الدشرة ومنطقة البياضة اليت ال ز 
يرتبط احلديث عن قبيلة بين حبيب مبجموعة من األساطري اليت نعثر عليها عند بعض الباحثني وكثري       

أن سيدي حممد  يف  وتتمثل  هنار،  أوالد  وقبيلة  ورايش  أوالد  قبيلة  من  وخباصة  سبدو  منطقة  سكان  من 
ريش كان وليا مرموقا ميلك عجال أيكل العشب من مراعي أسر قبيلة بين حبيب وجترأ أفراد من هذه  بلحم

 
1-  Paul gaffarel , l Algérie . histoire , conquête et colonisation ,librairie de Firmin – didot , 

paris ; 1883, p 559  
 266،ص1984أندري برنيان وآخرون ، اجلزائر بني املاضي واحلاضر ، تر : اسطمبويل رابح منصف عاشور ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر     -  3
املرآة اجللية يف ض  -4  ، ،  اجليالين بن عبد احلكم  د ط  اجلزائر،   ، تلمسان   ، ، مطبعة بن خلدون  ما تفرق من أوالد سيدان حيىي بن صفية  بط 

 32،ص 1939
 مقابلة أجريت مع بض املبحوثني مبنطقة سبدو -5
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القبيلة على ذحبه وطبخه لتناول وجبة العشاء، لكن حلمه ظل نيئا على الرغم من طول مدة وضعه يف قدر 
ينتقم منهم ويسلط عليهم  على النار، وملا مسع الويل نبأ ذبح عجله، لعن قومه على فعلتهم ، ودعا هللا أن  

    .العقاب
استجاب هللا لدعاء القديس فسلط على بين حبيب طيورا ذات خمالب حادة ومناقري قاطعة تسمى هذه   

أكلت كل ما كان يزرعونه وخيزنونه  حيث" زعطوط بين حبيب " ، الطيور عند سكان منطقة سبدو ب : 
من قمح وشعري ... وترتب عن ذلك تعرض القبيلة للقحط واجملاعات وهلجوم الطيور كلما طبخوا األكل  

" هللا يسلط عليكم الطري بومنقار والفار الفرفار والعود  ويعرب سكان بلدية سبدو عن هذه احلادثة بقوهلم :
وردت عند كثري من املبحوثني مبنطقة سبدو جند هلا عبارة مشاهبة هلا، ولكن هذه العبارة اليت  بو مسمار " .  

   6احلفار بو مسمار و التري بو منغار." ولكن مع تعديل طفيف وتتمثل هذه العبارة يف : " 
ترك بنو حبيب بعد هجرهتم من منطقة سبدو إىل املغرب ما يدل على وجودهم ابملنطقة وهي عبارة عن   

  " فراد  بول"األثرية منها غريان بين حبيب مبنطقة البياضة وكتاابت على احلجر بسيدي    جمموعة من املعامل
ست خيم    فيها  بل بقيت  ،ومقربة مبكان القادوس ...  ولكن هجرة بين حبيب مل تشمل كل بطوهنا وفروعها

ويف القرن الثالث عشر ميالدي استقرت عائالت كثرية وفدت من املغرب ومن اجلنوب    ، البخايتة"   من فرقة "
ويبدو أن قبيلة أوالد ورايش اليت تنحدر من قبيلة بين أوالد ورايش" .    الغرب الصحراوي شكلت قبيلة "

   .حبيب استقرت مبنطقة سبدو قبل تشكل قبيلة أوالد هنار ومتركزها ابملنطقة 
وهي قبيلة بربرية تنحدر من قبيلة بين حبيب وقد  ورايش "  الد ورايش نسبة إىل الويل "  ومسيت بقبيلة أو  

سي ، وقد وفد على هذه القبيلة الويل "  7أرسله إدريس األول ليعلمهم اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي 
د يتميز بصفات  الذي احتضنته فرقة " البخايتة " حيث الحظت أن هذا الضيف والوافد اجلدي  الطاهر " 

متميزة عنهم منها : التدين والصدق واألمانة والكرم .. هذه الصفات مكنته من التموقع داخل قبيلة أوالد 
ورايش ، وأصبحت لديه مكانة وسلطة رمزية مكنته من مصاهرة فرقة البخايتة وأجنب أطفاال منهم : سيدي  

طاهر رجال فقريا، يقتات مما تقدمه له فرقة البشري ، وسيدي البوعناين ، وسيدي املكي . كان سيدي ال

 
REVUE DE L’ORIENT de l’ALGERIE ET DES COLONIES, T9, paris, p282  
ESCHAVANNES, 'M.J.D- 6  

7décembre -Bulletin trimestriel de la société de géographie d’archéologie d’oran, septembre-
1917, p274 
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البخايتة من أكل وشرب ولباس مقابل تعليم أبنائهم مبادئ الدين وحفظ القرآن والكتابة ... وكان أيضا  
يتفرغ للعبادة، وكانت لديه بقرة ختلى عن رعايتها، فقد انشغل بتعليم الناس وممارسة العبادات وكان البخايتة 

عن مراعيهم، ونتيجة ذلك قام بذحبها وتوزيع حلمها على الفقراء واملساكني ، وتروي يف كل مرة يبعدوهنا  
بعض األساطري على لسان بعض األفراد من املنطقة مفادها أن البقرة كانت تعود يف املساء من املراعي بعد 

عى لتعود مبفردها  ذحبها ، وتذهب رواية أخرى إىل أن سيدي الطاهر كان يرتك بقرته حرة خترج صباحا إىل املر 
مساء إىل زريبتها. ومن بني كراماته أنه قد نشب خالف بينه وبني مجاعة من فرقة البخايتة الذين طلبوا منه  
فقرروا هجره وتركه وحيدا فدعا هللا لالنتقام منهم ، وملا وضعوا   بعيدا عنهم ، ولكنه رفض ذلك  الرحيل 

متعتهم. هذه الكرامات والربكات اليت انفرد هبا جعلت أمتعتهم على دواهبم أضرمت النار فيها فاحرتقت أ 
منه وليا لقبيلة أوالد ورايش، وملا تويف سدي الطاهر دفن مبنطقة " تبودة " ، وتبعد عن بلدية سبدو خبمس  
له احتفالية الوعدة  له وتقام  القور، وشيدت ذريته ضرحيا  بلدية  ومثانية عشر كيلو مرت عن  كيلومرتات ، 

 سي الطاهر" ، وتشارك فيها أيضا قبيلة أوالد ورايش .   وتسمى بوعدة "
 أوالد سي   -أوالد مومن    -: أوالد بوحفص  8وتنقسم قبيلة أوالد ورايش إىل ثالثة عشر فرقة وهي       
والد يوب  أ -الدالحلة  - أوالد ساحة  -أوالد بن طيب   -أوالد سي الطاهر -أوالد أمحد بن خبيت -عيسى

 أوالد حليمة.                             - العاتيت –مقنافة  -مزيلة  –
تتمركز قبيلة أوالد ورايش يف اجلهة الشمالية من بلدية سبدو، حيث ميارسون الزراعة والتجارة ويتجمعون       

يف أحياء وقرى ودواوير فمثال أغلب سكان حي الشهيد اليت حاج أمحد من فرقة أوالد مومن وأوالد حليمة 
هذا احلي يتفرع إىل زنقتني أو شارعني وتتمركز فرقة الرماضنة والدالحلة ومزيلة والبخايتة بقرية العاتيت أما  . 

فرقة الطواهرية وهم أبناء الصلب أو النسب القريب لسيدي الطاهر الذي تربطه بقبيلة أوالد ورايش عالقة 
يتواجد ضرحيه الذي متارس حوله احتفالية  مصاهرة وتقطن ذريته بقرية تبودة ابلقرب من قرية درمام ، حيث

الوعدة، وتسمى عند سكان منطقة سبدو ب :" وعدة سي الطاهر "، ويتم االحتفال هبا بعد وعدة سيدي  
 حيىي بن صفية مباشرة.

 
  انظر: 8
M.J.D,  ESCHAVANNES, op cit, p288 - 
 - REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TRIBUS & DOUARS-COMMUNE DE 
L’ALGERIE, GIRALT, IMPRIMEUR DU GOUVERNEMENT GENERAL, ALGER-
MUSTAPHA, 1900, p365  
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الفرنسي سنة    لالحتالل  منطقة سبدو  سنة    1836تعرضت  تلمسان  واجه هذا   1842واحتلت  وقد 
ف سكاهنا بقيادة األمري عبد القادر، وصارت تلمسان من بني مثاين مقاطعات االحتالل مقاومة عنيفة من طر 

إدارية اتبعة له ، هذه املدينة اليت تصبح يف املرحلة الكولونيالية منطقة استرياتيجية هامة للمستعمر الفرنسي  
، وما يدل  ابرودو مدافع  العتاد العسكري من  ، وشيد هبا األمري عبد القادر قبل سقوطها مصنعا لصناعة  

 18399على ذلك فقد وضعت هذه املدافع يف املتاحف الفرنسية وعرضت على الزوار املشاهدين سنة  
شيد هبا    1842  -  1837.ويف منطقة سبدو اليت مل يستقر هبا األمري عبد القادر طويال كانت ما بني  
الي قلعة اتفراوة " اليت الزالت آاثرها إىل  أو  وم، وتعترب من املعامل األثرية  حصنا أطلق عليه اسم " حصن 

 والتارخيية اليت تشهد على املقاومة الشعبية للغزو الفرنسي . 
لقد خاض األمري عبد القادر معارك عدة ضد اجليش الفرنسي الذي كان يشرف عليه اجلنرال " بيجو"  

، وعلى الرغم  10الذي أمدته السلطات الفرنسية بعتاد عسكري قوي للقضاء على مقاومة األمري عبد القادر
من حنكة األمري يف تسيري احلرب وفرض اهلدنة على اجلنرال بيجو أكثر من مرة ألسباب تكتيكية واسترياتيجية 

إال أن اجلنرال بيجو متكن يف   111837أفريل   15دفعت ابجلنرال بيجو للتفاوض مع األمريعبد القادر يف  
اليت كانت حتت   املدن  من  واسرتجاع كثري  األمري،  وانتصاره على  لصاحله  املطاف من حسم احلرب  هناية 

   12"سيطرته وإمخاد ثورته
وبعد انسحاب األمري عبد القادر من قلعته احلصينة استغلها اجليش الفرنسي للتمركز ابملنطقة، مث صارت  

 طين ثكنة عسكرية للجيش الوطين الشعيب. بعد االستقالل الو 
األجانب  املعمرين  استجالب  واستحالة  فيها،  واالستقرار  للبقاء  صعوبة كبرية  الفرنسي  االستعمار  وجد 
وخباصة الفرنسيني هلا، وذلك لقساوة الظروف الطبيعية فيها، حيث يسودها مناخ شبه جاف يتميز بربودة  

يف فصل الصيف، وأراضيها وعرة غري صاحلة للزراعة، كما تنعدم هبا   شديدة يف فصل الشتاء وحرارة مرتفعة 

 
 16، ص2011، دار الوعي، اجلزائر، 4-3الوعي، جملة فكرية ثقافية، العدد املزدوج  -9

CHARLES-ROBERT AGERON, Histoire de L’Algérie contemporaine (1830-1982), 
presses universitaires   10 - 
    De France, 8 édition, 1983, p11-12-13   
 Benjamin Stora, Algérie histoire contemporaine (1830-1988), Casbah édition, Alger, 2004, 
p24 11 - 

 566،ص2007، منشورات اثلة ، اجلزائر،د ط ،   2حممد عبد القادر اجلزائري، حتفة الزائر يف اتريخ اجلزائر واألمري عبد القادر،ج - 12
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الشروط األمنية مما دفع ابإلدارة الفرنسية وبناءا على تقارير بعض الضباط الفرنسيني ومعاينتهم للمنطقة إىل 
 االمتناع يف البداية من تعمري منطقة سبدو .  

أنه ال ميكن    الفرنسيني كانوا مقتنعني  التنازل عن منطقة سبدو ومنطقة مغنية ولكن الضباط  أو  التفريط 
ألهنما منطقتني إسرتاتيجيتني ملوقعهما على احلدود بني اجلزائر واملغرب األقصى يقول أحد الضباط الفرنسيني  

جيب على العرب أن يعلموا جيدا أبن العلم الفرنسي هو الوحيد الذي سريفرف على هذه األرض  : " 
الضباط الفرنسيون يف العمل على تعمري املنطقة ابملعمرين الفرنسيني بصفة خاصة،  شرع   . 13اإلفريقية ."

وقد متثل ذلك يف أتمني القوافل اليت تنشط على احلدود بني اجلزائر واملغرب األقصى، واليت كانت تتعرض 
الفرنس الضباط  القوافل شيد  املغاربة، وحلماية هذه  الطرق واللصوص  قطاع  يون  من حني آلخر هلجمات 

موقعني عسكريني عند مسافات قريبة من احلدود ملراقبة حركة القوافل والتصدي لتسلل املغاربة إىل الرتاب  
 .  14اجلزائري خاصة أن هذه القوافل كانت تزود املوقعني العسكريني الفرنسيني ابملئونة الغذائية ومياه الشرب

وإذا كانت مشكلة توفري شروط األمن ابملنطقة قد حلت بوجود املوقعني العسكريني فإن اإلدارة الفرنسية   
وجدت نفسها يف مشكلة اقتصادية مرتبطة بطبيعة املنطقة أو املكان اجلغرايف. هذه املنطقة توجد هبا أراضي  

تنعدم هبا مصادر ا الزراعة ، وتكاد  السائدة ال  وعرة وغري صاحلة ملمارسة نشاط  ملياه، والظروف املناخية 
تبعث على االستقرار . وعلى الرغم من هذه العوائق املناخية واالقتصادية واألمنية فقد عرفت منطقة سبدو 
هجرة عدد كبري من املعمرين األجانب من غرب أورواب ومن فرنسا إليها ، وبدأت تعرف تنقل عدد كبري من  

إنشاء يتم  التحدي الذي رفعته اإلدارة    1872للمعمرين إال يف سنة    مركز  السكان املدنيني، ومل  ، هذا 
ابلسكان   تعمريها  اإلدارة  هلذه  ابلنسبة  يعين  اجلزائر  على  االستعمارية  احلملة  أن  وبوضوح  يبني  الفرنسية 

.وبقيت سبدو منطقة عسكرية  15: " احلملة ستكون غري منتجة وعدمية الفائدة بدون الكولون " الفرنسيني  
كزا قواي وحصينا، وانتعشت التجارة نسبيا وقد أدت ممارسة النشاطني االقتصاديني الزراعي والتجاري إىل  ومر 

وكان هذا السوق ميثل األساس االقتصادي للمنطقة ، وقد وفدت عليه   1848فتح سوق أسبوعي سنة  

 
 13  - Camille Rousset La Conquête De L’Algérie 1841-1857,tome premier, librairie 
plon,paris,1889,p3 
 14 -André lecocq,Histoire des débuts de la colonisation dans la subdivision de Tlemcen(1842-
1870),tome premier, conditions et développement historique, oran1841,p216 
  15- Camille Rousset, op cit, p3   
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مار، وأوالد محو، وكانت  عدة قبائل منها : قبيلة أوالد ورايش، وقبيلة محيان، وقبائل بين سنوس، وأوالد ع
كل قبيلة تعرض منتوجها االقتصادي، حيث اشتهر أوالد ورايش ببيع البقر، وأهايل محيان ببيع اخليل واملاشية  
، وبين سنوس ببيع البغال وأوالد عمار ببيع الزبدة والسنابل، وأوالد محو ببيع امللح، وكان من نتائج تزايد  

أتتيه من خمتلف   1851أفريل    03لطات الفرنسية سوقا جديدا يف  النشاط االقتصادي وتطوره، فتح الس
  .16القبائل اجملاورة وحىت من املغرب

وتتمثل هذه التشكيالت القبلية يف قبيلة أوالد هنار وقبيلة أهل نقاد، ومحيان وبين بوسعيد، وبين سنوس   
قد ساهم يف إنعاش النشاط االقتصادي   17وبين هذيل وبين مراننني .. هذا التبادل التجاري بني خمتلف القبائل

وجلبت القبائل معها املاشية ،    18”ائهم  للمنطقة حيث أصبح األساس الذي يقوم عليه استقرار املعمرين وبق
واخليول والبغال ومتثلت املنتجات واملواد الضرورية اليت عرضت يف هذا السوق األسبوعي اجلديد، واليت تليب 
احلاجات املادية للمعمرين  يف السنابل وامللح والنب والسكر والعنب والزيت واخلبز .. ومواد أخرى تتمثل يف 

 القطن والقماش والصابون ...  
وعرفت املنطقة أيضا نشاطات ثقافية وفنية خصصت ألفراد اجليش الفرنسي للتسلية والرتفيه وإبعاد امللل عن  
من   هلا  يتعرض  اليت كان  اهلجمات  ملواجهة  اجليش  قوة  إنتاج  وإلعادة  املنطقة  ظروف  مع  للتكيف  اجلند 

رسون للمسرح واملشرفون عليه بدأ تنظيم وعرض املسرحيات وكان املما  1863املقاومني ، حيث إنه يف سنة  
إداريون وموظفون ابلثكنات العسكرية وقد تبني للجنرال " بيشو " والعقيد " مورندي " أن املسرح يف املخيم 

حلاالت   الفعال  واملسكن  املزيل  و العسكري  اجلنود  االكتئاب  يالزم  الذي  الشديد  واألمل  واحلزن  القلق 
   .   19. ”الفرنسيني

، فقد مت  ظلت منطقة عسكرية     -الرغم من استقرار بعض املعمرين الفرنسيني هبا  على  -وإذا كانت سبدو  
جوان   21  يف  ذلك، وكان    أتسيس مصلحة إدارية تقدم خدمات إدارية واجتماعية لألهايل  يف مرحلة الحقة 

الذي أغتيل    دومباصلومن بني الضباط الذين أشرفوا على التسيري اإلداري هلذه املصلحة املالزم  ،    1845

 
16  -André Lecocq, op cit, p227   
3- revue africaine, société historique algérienne, numéro1, librairie – éditeur , paris , 1856, p 
356     
18  - Camille Rousset, op cit, p4   
19- André Lecocq, op cit, p228   
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انتفاضة عام   الفرنسي يهدف إىل أتسيس مركز مدين   .20م  1845من طرف األهايل يف  كان املستعمر 
  ، دارة الفرنسية يسكنه املعمرون املهاجرون من فرنسا وغرب أورواب ، ومل تكن هذه املهمة سهلة ابلنسبة لإل

وذلك ألن منطقة سبدو كانت غري مستقرة من الناحية األمنية والتوسع يف كامل تراهبا وخاصة يف األماكن 
ومن مث تعمريها ابلسكان الفرنسيني يتطلب وابلدرجة األوىل هتيئة املنطقة وأتمينها وتوفري   ،املعزولة واخلطرة

ذي واجه اإلدارة الفرنسية يتمثل يف شق الطرقات وفتح  كل شروط احلياة للمعمرين ، كما أن التحدي ال
املمرات اليت تربط منطقة سبدو مبنطقة تلمسان وختصيص أراضي لبناء بعض املؤسسات التعليمية والدينية  

 واإلدارية منها : اإلدارة احمللية واملدارس والكنائس واملقرات األمنية : مقر الدرك الوطين ومقر للجمارك ..
ا من بني أهداف االستعمار الفرنسي حتويل سبدو إىل منطقة اقتصادية ومدنية تتوفر على كل وكان أيض 

التعايش بني املعمرين   شروط األمن واالستقرار وفرض السلطة على كل القبائل املتمركزة ابملنطقة، وحتقيق 
الفرنسية يف كل إجناز حتققه ابملنطقة أن سبدو غنية مبصا تنبع من هنر  واألهايل .تبني لإلدارة  دراملياه اليت 

سيدي عيسى الذي يسقي مساحات شاسعة من األراضي الزراعية ويستفيد منه السكان املدنيون ، وفرق 
اجليش ابلثكنات العسكرية الفرنسية للشرب، وسقي وزرع األراضي واحلدائق ابلنبااتت واألشجار، كما تتوفر 

 وعني احلجر وواد القطارة ...  سبدو على منابع أخرى للمياه منها : عني الربديل
ويبدو أن القائد العام للمنطقة مل يكن مراتحا على الرغم من هذه الطاقة املائية اليت تزخر هبا منطقة      

سبدو ذلك أن األراضي اليت كانت تستحوذ عليها اإلدارة الفرنسية مل تكن خصبة وصاحلة للزراعة ، والظروف  
تاء وصيفا ولتجاوز هذه املشكلة جلأ االستعمار الفرنسي إىل سلب واقتطاع  ش :الطبيعية غري مناسبة وقاسية 

األراضي اخلصبة من األهايل ابملنطقة، حيث استوىل على أراضي قبيلة أوالد ورايش اليت كانت معزولة عنها  
قرارا ينص على مصادرة هذه األراضي واعتبارها    1846فرباير    18،وصدر احلاكم العام يف    1845سنة  
هكتار من  1000.    كان هذا اإلجراء املتخذ من اإلدارة الفرنسية إلجياد 21ممتلكات الدولة الفرنسية  من

كشف    بروسوناألراضي لبناء قرية حممية للمعمرين الفرنسيني ، ولكن التحقيق الذي قام به احملقق امليداين  
  3000أوالد ورايش اليت كانت متلك  أن هذه األراضي ليست ملكا اتبعا للبايلك القدمي وإمنا ملك لقبيلة  

 22هكتار . هذا التحقيق أبطل وألغى القرار التعسفي السابق الذي اختذه القائد العام للمنطقة. 
 

1- André, Lecocq, op cit, p229  
Lecocq, op cit, p234 1- André,   
André lecocq, op cit,p234-235 22  -  
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ولكن هذا التحقيق مل يرجع ملكية األراضي لقبيلة أوالد ورايش ، وإمنا كان لغرض اسرتاتيجي ويتمثل       
اليب التعسفية يف االستحواذ على ممتلكاهتم فقد جلأ احملقق بروسون  يف تفادي ردة فعل األهايل جتاه هذه األس

هكتار من أراضي بطون وفرق أوالد ورايش ، وكانت هذه البطون والفرق موزعة    500إىل طريقة القتطاع  
   :23على  أربعة دواوير 

 لبناء القرية اجلديدة . هكتار تنتزع منها ثلثني وتدمج يف املساحة املخصصة  160أوالد مومن : ميلكون  -
 هكتار أو تصادر نصف منطقتهم . 96أوالد العتيت : تنتزع منها   -
 هكتار أو يصادر اخلمس من منطقتهم . 60أوالد سيدي عيسى : ينتزع منها  -

" فرد القطارة "  هكتارات من األراضي ب:  04هكتار وتؤخذ    496هذه الطريقة متكن من انتزاع        
 فون العرب يف اإلدارة الفرنسية .  اليت ميتلكها املوظ

يشري الكثري من املؤرخني أن االستعمار الفرنسي قد انتهج سياسة سلب األراضي من السكان اجلزائريني       
 24"وخاصة األراضي اخلصبة والصاحلة للزراعة إلسكان املعمرين هبا 

ميكن القول إذن، إن املستعمر الفرنسي قد مر بعدة مراحل متعاقبة لتعمري منطقة سبدو، متثلت يف       
البنيات التحتية ، وكان ذلك كله   له ، وتشييد  حتقيق األمن للمعمر الفرنسي وتوفري الظروف االقتصادية 

الف اإلدارة  شيدت  فقد   ، للمنطقة  واجلغرافية  الطبيعية  الظروف  مع  بسبدو للتكيف  خمتلطة  بلدية  رنسية 
.    لقد مهدت اإلدارة الفرنسية الطريق للمعمرين األجانب والفرنسيني بصفة خاصة ،    25  1867سنة 

ببلدية سبدو التحريرية، شارك سكان  .    ووفرت هلم كل الشروط الضرورية لالستقرار  الثورة  وأثناء اندالع 
ط البعض يف صفوف جيش التحرير الوطين ، وشارك  سبدو يف مقاومة املستعمر الفرنسي، حيث اخنر   منطقة 

البعض اآلخر يف مجاعات الدعم واإلسناد جبمع املال واملئونة والتربعات ونقل املعلومات االستخباراتية حول 
 حتركات اجليش الفرنسي ، وأمساء العمالء من األهايل مع املستعمر الفرنسي .. 

العمليات العسكرية اليت متت اب     م ، وحرق شاحنات  1958ملنطقة معركة " مقنافة " سنة  ومن بني 
املعمرين يف دوار " الصم " على مستوى قرية مربح اليت تربط بني بلدية سبدو وبلدية أوالد امليمون ، ويف 

 
23-ibid,p235  

   14، ص  2007مصطفى األشرف ، اجلزائر : األمة واجملتمع ، تر : حنفي بن عيسى ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ،  -24
25-André lecocq, op cit,p236   
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وسط بلدية سبدو نفذت عمليات إطالق النار على املعمرين الفرنسيني واجلنود والضباط ، وعمليات نوعية 
 . 26اغتيال احلاكم العام الفرنسي استهدفت حماولة 

بناء املشاريع        اجلزائرية تقوم على  الثورة  إتباع إسرتاتيجية جديدة إلمخاد  الفرنسي إىل  عمد املستعمر 
التنموية االقتصادية للشعب اجلزائري ، وعزله عن املشاركة يف ثورته وقد استفادت منطقة سبدومن مشروع 

حياء والدواوير اليت شيدت مبنطقة ومن بني القرى و األ  ،الذي أقره اجلنرال ديغول  1958قسنطينة سنة  
سبدو" قرية دقول " ، " حي جان بيري " وحي " احلركة " ..  هذان احليان كان يسكنهما بعض األهايل  

 من عمالء املستعمر الفرنسي، ممن حيملون السالح ويقاتلون جبانب اجليش الفرنسي . 
الفرنسي من سياسة تشييد القرى والدواوير   إىل تقسيم األراضي وحتويلها من ملكية  كما سعى املستعمر 

ال بد من حتديد األراضي وتقسيمها إىل جمموعة  كانمجاعية إىل ملكية فردية، وتفكيك البنية القبلية : " 
من الدوارات لتحقيق الغرض األساسي من قرار جملس األعيان : امللكية الفردية مكان امللكية اجلماعية 

مت جتميع السكان          27لبدء بتحديد األراضي وتفتيت القبائل ..."، وهذا ما مل يكن ممكنا بدون ا
املناهضني للمستعمر الفرنسي يف قرى ومداشر يف" احلي الذايت " وأحيطت أبسالك شائكة ، وختصيص ممر  
واحد لدخول وخروج املواطنني يتم تفتيشهم عند مدخل هذه القرية ومنعهم من محل املواد الغذائية بكميات  

. كما فتحت السجون لتعذيب مجاعات الدعم واإلسناد    28لعناصر جيش التحرير الوطين   تصلحىت ال    كبرية
اللوجيسيت للثورة التحريرية واملنخرطني فيها من الرجال والنساء منها سجون ابلثكنات العسكرية الفرنسية ، 

مل املثبتة يف هذه الطوابق ، وكان و بيوت داخل خزان املاء الذي يتشكل من طوابق يتم املرور إليها عرب السال
البارد على أجساد  التلحيم وصب املاء  للتعذيب منها الصابون، وآلة  املستعمر يستعمل أساليب وحشية 
األسالك  ابستعمال  تعذيبه  أو  شنقه  مت  من  وهناك   ، واحلديدية  اخلشبية  ابلعصي  املربح  والضرب  عارية 

حمتشدات ابملنطقة منها : حمتشد تبودة وحمتشد املطمر " جان  الكهرابئية ...   وأقام اجليش الفرنسي عدة  
بيري " حمتشد دوار ديقول " وحمتشد كيكوط " نسبة إىل نوع من األعشاب الربية اليت كانت تنبت هبذا  

.    كانت بلدية سبدو إابن الثورة التحريرية منطقة 29املكان الذي أستبدل ابسم حي بوعناين حسني حاليا  

 
 مقابلة مع بعض قدماء حرب التحرير . - 26
 65عدي اهلواري ، املرجع السابق ، ص  - 27
 مقابلة مع أحد قدماء حرب التحرير . - 28
 مقابلة مع بعض قدماء حرب التحرير. - 29
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لفيالق بينهم    عبور  التحريرية من  الثورة  قادة  الغذائية ومر هبا بعض  التحرير الوطين والسالح واملؤن  جيش 
 الرئيس الراحل " هواري بومدين " الذي كان خيتبئ بقرية عني غرابة عند إمراة عجوز من قبيلة بين هذيل . 

 قالل الوطين : ومن املعامل األثرية اليت خلفها االستعمار الفرنسي ببلدية سبدو بعد االست  
 خزان املاء الذي يتوفر على كميات كبرية من املياه الصاحلة للشرب يستفيد منها سكان املنطقة. -
 طاحونة املعمر االسباين " برطولو " كانت تستعمل لطحن الزرع والقمح ..   -
اإلدارية واالجتماعية ..    مقر اإلدارة احمللية " البلدية " اليت مل تعد تستوعب عدد املواطنني وتلبية حاجاهتم  -

 وقد مت بناء مقراإلدارة احمللية اجلديدة جبانب مقر اإلدارة احمللية القدمية . 
 مقر الدائرة .  -
 مقر الدرك الوطين . -
 الثكنة العسكرية للجيش الوطين الشعيب .  -
صار شاغرا إىل  مقر الدرك الفرنسي ابلقرب من املسجد الكبري أو العتيق، حتول إىل مقر للجمارك مث    -

 اليوم.
 الكنيسة حتولت بعد االستقالل إىل مدرسة العرب التبسي للبنات. -
 مقربة املعمرين جبانب املذبح البلدي للماشية واألبقار .  -
القصبة : كانت سجنا يف الفرتة االستعمارية يسجن فيه املخالفون للقوانني واحملكومني عليهم يف القضاء   -

 الفرنسي سواء تعلقت ابرتكاب خمالفات أو نزاعات  
بني السكان أو االعتداء على ممتلكات املعمرين ،أو املنخرطني يف الثورة التحريرية ، ورممت بعد االستقالل  

 للوقاية والتأهيل .وبقيت مؤسسة 
 حي "صاص" الذي حتول إىل احلي اجلديد مث حي الشهيد بومدان حممد .  -
 قرية ديقول صارت حي بالل بن رابح .  -
 داير دميي حتولت إىل قرية الفرش .  -
 حي جان بيري صار حي املطمر .   -
 سبدو جغرافيا:  – 2

موقعا جغرافيا واسرتاتيجيا هاما ، وتتميز خبصائص طبيعية ومناخية ونباتية  أثرت   حتتل منطقة سبدو       
كثريا على احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لسكان املنطقة. إن اهلدف من  التطرق إىل حتديد اجملال 
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ية على التكيف مع  اجلغرايف ملنطقة سبدو ، هو التعرف على طبيعة املكان ومدى قدرة اجلماعات االجتماع
   . والسياسية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  واملمارسات  األنشطة  واستغالله يف خمتلف  اجلغرايف  احمليط 

" هنتم ابجملال اجلغرايف هنا ، ال لكي خنضع لضرورة ما تقتضيها بعض طقوس البحث  تقول رمحة بورقية :  
غرافية والتاريخ ... لينتهي إىل خالصات، كما ال هنتم ، الذي جيب عليه دائما أن يبدأ من البداية كاجل

هبذا اجملال لنجعل منه معطى يف معزل عن اإلنسان الذي يعيش فوقه ويتفاعل معه . وإمنا حناول قراءة  
  30هذا اجملال لنقرأ اإلنسان الذي حيتله ويكيفه، حسب مقتضيات اقتصادية، واجتماعية وسياسية." 

تقع منطقة سبدو يف اجلنوب الغرب من الرتاب الوطين ، وحتديدا يف جنوب مدينة تلمسان وتقدر      
كلم ، وهي دائرة من دوائر والية تلمسان كانت تضم    37املسافة بني بلدية سبدو ومدينة تلمسان حبوايل  

ور وبلدية ترين وبلدية عني غرابة يف التقسيم اإلداري القدمي بلدية العريشة وبلدية سيدي اجلياليل وبلدية الق
القور فقط .       العريشة وبلدية  بلدية  التقسيم اإلداري اجلديد  العزايل وأصبحت تضم حاليا حسب  وبلدية 

للمنطقة حدود مشرتكة مع دائرة منصورة ودائرة أوالد امليمون ودائرة سيدي اجلياليل وبلدايهتا ، حيث حيدها 
بلدية ترين التابعتان إداراي لدائرة منصورة ، ومن انحية الشمال الشرقي بلدية من الشمال بلدية عني غرابة و 

بين صميل بدائرة أوالد امليمون ، ومن الشرق حتدها بلدية القور ، ومن اجلنوب بلدية العريشة ودائرة سيدي 
دية سبدو وحييط ببل       2كلم  24269اجلياليل ومن الغرب بلدية العزايل . وتبلغ مساحة بلدية سبدو  

م ، حيث جند أن جبل  1180م و    1000سلسلة جبال األطلس التلي الذي يرتاوح ارتفاع قممها بني  
   900م  كما أن حوض سبدو ميثل منطقة أرضية مرتفعة تبلغ حوايل    1172الدبدوب يصل ارتفاعه إىل  

وس ، القور( منوا  . وقد عرفت دائرة سبدو)سبدو ، سيدي اجلياليل ، العريشة ، بين سن31مرت  950إىل  
  54107و   1966سنة    10038نسمة، ويف البلدية    42175دميوغرافيا متزايدا،حيث بلغ عدد سكاهنا  

حيث بلغ عدد سكان بلدية   2008  سنة   وارتفع هذا العدد،    1977يف البلدية سنة   14228نسمة، و
 . 32نسمة  39800 سبدو

 
 

         15، ص1991، 1رمحة بورقية ، الدولة والسلطة واجملتمع ..، دار الطليعة، بريوت، ط -30
  

11-plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou, 1996, p10-31   
 معطيات إحصائية مستمدة من بلدية سبدو واإلدارة الوالئية بتلمسان .  - 32
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 : اخلصائص الطبيعية ملنطقة سبدو :  اثنيا
حتديد اخلصائص الطبيعية للمناطق اجلغرافية مبعرفة األثر الذي حتدثه قوانني الطبيعة على الكرة  يرتبط       

األرضية يف املاء واهلواء واليابس وعلى النبات واحليوان واإلنسان ، وقد بدأ اهتمام علماء اجلغرافيا يف القرن  
السكان واألشكال األرضية ، واملناخات أو العشرين ابلتوزيعات املكانية العاملية للمناخ والنبات الطبيعي و 

الطقس واحملاصيل، وعلى هذااألساس فإن منطقة سبدو تتميز مبجموعة من اخلصائص اجلغرافية املتمثلة يف 
 ما يلي :

 :نوعية املناخ وخصائصه  -1
النبات والرتبة واملياه ، وتتباين هذه          البيئي الطبيعي من عناصر أساسية متمثلة يف  يتشكل الوسط 

املكوانت الثالثة على سطح األرض حسب اختالف الظروف الطبيعية ، وقد بني علماء اجلغرافيا ذلك 
ا يتدخل يف الرتبة اليت يستمد  التأثري الذي حيدثه املناخ، حيث إنه يتحكم يف منو النبات وحتديد نوعيته كم

عندما منعن النظر يف بعض القصص اليت كتبها بعض املعمرين األجانب   .   33."منها النبات عناصر منوه وبقائه
الذين استوطنوا منطقة سبدو يتضح أهنا من الدراسات االتنوغرافية اليت اهتمت بوصف اجملال اجلغرايف ، 

ص االجتماعية والثقافية للجماعات االجتماعية والقبائل اليت متركزت وإبراز التجمعات السكانية ، واخلصائ
تلك اليت دوهنا  القصة "  أنثروبولوجياابملنطقة ، ومن بني هذه القصص اليت ميكن أن ندرجها ضمن جمال" 

إهنا جمموعة من القصص  " حفنة من الرمال " .يف كتاب وضع له عنوان  "مشال دايز "املهندس االسباين 
استلهمها وخباصة من أبيه ومن عائلته اليت استقرت يف وسط قبيلة   " دروس حياة " ة اليت يعتربها  القصري 

كان يعامل على أنه فرد من أفراد القبيلة. لقد    حيث  مل يشعر أبنه غريب عن القبيلة،أوالد هنار ابجلنوب،  
ج املاء بعد حفر طويل يف  من استخرا   -ويف منطقة وعرة وجافة وقاسية    -أثرت يف شخصيته قدرة والده  

بركة   بقعة خضراء يف  فصارت  من األرض ابحلبوب  من زرع مساحة  بذلك  ومتكن  قاحلة،  أرض  أعماق 
"  إىل تسمية أبيه بلقب    "دايز "ذهبية. هذه القدرة هي استجابة لتحد مفروض من الطبيعة دفعت ابالبن  

قصصه عن مدينة تلمسان وقرية سبدو يف  " ذي األصول اإلسبانية مشال دايز"" . يتحدث  صانع املروج
كانتا منطقتني صغريتني ولكنهما عرفتا مجاعات اجتماعية خمتلفة وبني التجمعني السكنيني للمدينة والقرية  

 
ج  -  33  ، والتطبيقي  التفصيلي  املناخ   ،  ، املناخية  اجلغرافيا  يف  العامة  األصول   ، راضي  أبو  العزيز  عبد  ،  ، د2فتحي  ط  د   ، اجلامعية  املعرفة  ار 

 111،ص 2007
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بني منحدرين لألطلس الصحراوي:  يف الشمال الذي جيعل املناخ   "ترين"يطل على ألفني مرت ممر جبل  
البحر املتوسط الذي حول تلمسان إىل انحية جذابة ومنطقة خصبة و من اجلنوب   لطيفا ورطبا بفضل 
حاجزا أمام قوة الرايح وزوابع الرمال وسريوكو الصحراء، حيث أصبحت منطقة سبدو عرضة هلا واستحالة 

 34االنفالت منها. 
يسود منطقة سبدو املناخ القاري وهو مناخ شبه جاف يتميز بربودة شديدة يف فصل الشتاء وسقوط       

أمطار قليلة والصقيع الذي يبقى مدة شهرين إىل ثالثة أشهر، وحرارة شديدة يف فصل الصيف. وتتقاسم 
فنة الذي أيخذ منبعه  هذه املنطقة الشاسعة قبيلتان: من الشمال إىل غاية ممر جبل ترين حيث يوجد هنر ات

  35قبل أن يلتف ابألطلس ويصب يف البحر املتوسط. يف هذا اجملال اجلغرايف تستقر قبيلة أوالد ورايش. 
الزراعية         احملاصيل  فيها  تنبت  اليت  الوفرية  واملياه  املنبسطة،  واألراضي  السهول  القبيلة يف  تتمركز هذه 

ات االقتصادية للقرية، ويف اجلنوب إىل غاية الرمال ال يوجد سوى واخلضر اليت جينيها السكان لتلبية احلاج
يف هذا اجملال اجلغرايف تعيش قبيلة أوالد هنار الذين يفتقرون للماء    ،نبات االستبس واحللفاء وأشواك الغاابت

يقوم   ويعانون من ندرته، فهم اترة من البدو الرحل واترة أخرى من اجلماعات املستقرة املقيمة يف مكاهنا، 
امل االقتصادي على  إهنم رجال نشاطهم  احللفاء.  املواشي ومجع  وتربية  الفقرية  املومسية  النبااتت  و  زروعات 

الصحراء يتصفون بعمق وفطرة النظر اليت النعثر عليها عند رجال السهول. إن أوالد هنار ال يهمهم أي  
ية له هو الذي يفجر منبع األمل ويزيل  شيء سوى معرفة اهلدف من مشيهم وتنقلهم. هذا األفق الذي ال هنا

   36عوائقه.
للقبيلتني : تفكري مرتبط بسكان السهوب وهم أوالد ورايش،       التفكري  هذا التصور حيدد نوعني من 

وإبدراكهم   بفطنتهم وسداد بصريهتم  يتفوقون  الذين  هنار  أوالد  وهم  الصحراء  مرتبط أبهايل  وتفكري آخر 
ويشري مشال دايز أن بعد اجملال اجلغرايف للقبيلتني مل يكن عائقا لاللتقاء بينهما لألشياء عن أوالد ورايش.  

  .37فقد لعب العامل االقتصادي دورا مهما يف ذلك حيث التقت القبيلتان يف السوق من يوم األربعاء

 
34 -MICHEL DIAZ,UNE POIGNEE DE SABLE,jean-pierre huget,éditeur,2001.p11 
35- ibid., p11  
 36-MICHEL DIAZ,op cit,p11-12   
 37-ibid,p15   
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 –ولكن سرعان ما يعود " النهاريون " إىل اجلنوب مثل البحار الذي يعيد اإلحبار ألنه ابلنسبة هلم       
أن حقيقة الثراء تكمن يف القدرة على التأمل الطويل يف األفق الكبري. هذا   –وعلى حد تعبري مشال دايز  

وعلى هذا األساس هناك عالقة بني النوع من السلوك والتفكري يتحددان بطبيعة املكان الذي يعيش فيه ،  
منط التفكري والسلوك من جهة  واجملال االيكولوجي من جهة أخرى  وهنا ميكن احلديث عن جمال معريف 

:" تدرس سلوك اإلنسان يف بيئته على أساس ويتمثل يف جغرافية املكان فهي ،  يهتم بطبيعة هذه العالقة 
 38مكان املفضل له وصور اختاذ القرار بشأنه." معرفته اإلدراكية للبيئة وخباصة إدراكه لل

 سبدو : قاطعة الغاابت والرتبة واألودية مب -2 
تتوفر مقاطعة سبدو على ثروة غابية هامة موزعة على مخسة أقاليم متمثلة يف: إقليم العزايل وإقليم         
 . وإقليم العريشة وإقليم سيدي اجلياليل وإقليم القور وتشرف على هذه األقاليم  مقاطعة سبدو للغاابت   سبدو
غاابت هامة وكثيفة موزعة على نواح خمتلفة ومتعددة يبلغ عددها سبعة  منها   "العزايل"ويوجد إبقليم       

انحية " سيدي أمحد بن موسى " وانحية  : انحية " نويف "  وانحية " أمحر الغرب " وانحية " أمحر الشرق" و 
" الروجن " وانحية " املزاب " وانحية "املركون" . هذه املقاطعات الغابية تسمى ب : غابة العزايل اليت ترتبع  

وهي ،    990و ارتفاعها األدىن    1417هكتار ويبلغ ارتفاعها األقصى    8991على مساحة تقدرب :  
الغابة أبهنا من نوعية جريية كلسية ولوهنا أمحر    39ملكية عمومية تشرف عليها الدولة. وتتميز تربة هذه 

يعد لون الرتبة من أول املالمح املورفولوجية امللفتة للنظر يف احلقل ، وهلذا تصنف الرتبة  أجوري : "  
على أساس ، ألواهنا كما تعطي أمساء مشتقة من اللون للداللة عليها ، ويتوقف اللون اليت تكتسبه  

على تركيبها الكيميائي والطبيعي ، كما خيتلف اللون كثريا تبعا لكمية املياه اليت حتتويها الرتبة ..   الرتبة
ويتحدد اللون أساسا بوجود بعض املواد العضوية وبعض أنواع معادن الطني وبعض املعادن األولية مثل  

   40الكوارتز ووجود األمالح الذاتية وأمالح اجلري .. "

 
 221،ص 2005،  1فلسفة علم املكان " اجلغرافيا " ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط حمسن عبد الصامد املظفر ، - 38

39-fiche d’identification de la foret domaniale, conservation des forets de Tlemcen 
circonscription des forets de sebdou, district de sebdou triage mizab sud et nord ; 2003, p6   

الطبيعية ، ج  -40 دراسة يف اجلغرافية   ، ، مورفولوجية سطح األرض  راضي  أبو  العزيز  ،  2فتحي عبد  ، اإلسكندرية  املعرفة اجلامعية    2006دار 
 318،ص
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هذه الغابة على مساحات أرضية هبا األحجار والصخور تنبت هبا عدة أنواع من النبااتت    وحتتوي         
و واحللفاء  والعرعار  األخضر  البلوط  أشجار   : منها  واألشجار  واللنج   "القندول"و"الدوم  "الربية  والضرو 

ك بعض  كما تستهل،والطاقة والسدر... وتستخدم جذوع األشجار وبعض النبااتت للتداوي من األمراض 
ملم يف   580البلوط والرتفاس .. . وتبلغ كمية سقوط األمطار حوايل  ك النبااتت الربية وتباع يف األسواق  

وهتب الرايح خاصة من الشمال الغرب وتسمى  ،    05  -والدرجة األدىن :     35السنة: الدرجة القصوى : +
 هذه الغابة عدة  أودية تسيل بصفة  اليت تدوم من يومني إىل مخسة أايم .وتتواجد يف   " ،السريوكو"برايح  

ومن بني أهم هذه الوداين : واد سيدي حيىي وواد امليزاب وواد فكري ، وتتمثل نقاط املياه    ،  مؤقتة ودائمة 
 .  41امل، حاسي سيدي اجلياليل ، حاسي سيدي حمند موسى سيف: املزاب، عني البيضاء، عني 

الغابية حوايل         تبلغ املساحة  إقليم سبدو  والبلوط    1588ويف  هكتار وحتتوي على أشجار الصنوبر 
  960مرت ، وارتفاعها األدىن حوايل    1152األخضر واحللفاء والعرعار ، ويبلغ ارتفاعها األقصى حوايل  

و حاسي الزبش ، ومن بني احليواانت والطيور اليت    "الكالب  "قلتت"حاسي  "مرت، وتتمثل نقاط املياه يف  
 ..  42حلجل واليمام  ايور طتعيش يف هذه الغابة ويف مقاطعة سبدو ككل: األرانب والذائب واخلنازير، و 

إبقليم سيدي اجلياليل والعريشة من اجلنوب واجلنوب الغرب لبلدية سبدو غاابت االستبس واحللفاء وتنتشر     
اليت هتب من مناطق الصحراء على الرغم من محالت التشجري   ،، وتعترب بلدية العريشة بوابة الزوابع الرملية 

 اليت تقوم هبا مقاطعة سبدو للغاابت. 
 اجلبال واألحواض واألودية:  -3
  ، جيولوجية تتمثل خاصة يف األحواض واجلبال ومصادر الطاقة املائية  ص ائخصتتميز منطقة سبدو بعدة       

م  وتستغل لزراعة 1180و  1000أرضية مرتفعة ما بني  حيث يبلغ ارتفاع حوض سبدو الذي ميثل منطقة  
من بني هذه اجلبال  و ،اليت تتوزع على أطراف الوداين . وحييط ابملنطقة جبال مرتفعة   ،احلبوب واخلضر

م وجبل الطويل وجبل اجلرف وجبل األمحر وهذا يبني    1172الذي يبلغ ارتفاعه حوايل    "الدبدوب"جبل  
تتميز بوجود  للزراعة   أن منطقة سبدو  تربية املواشي    ،أراض وعرة معظمها غري صاحلة  وتستغل خاصة يف 

إابن املرحلة    –الفرنسي للجزائر    ابملستعمرإن طبيعة األراضي الوعرة مبنطقة سبدو قد دفعت     43والرعي. 
 

41 -fiche d’identification de la foret domaniale, op cit, p7 
42- ibid.p9   
43 -plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de sebdou, 1996,p10-11 
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للبحث عن األراضي اخلصبة للزراعة ومصادر املياه، ولكن تبني للفرنسيني أنه ال ميكن تعمري    -الكولونيالية  
منطقة سبدو ابملستوطنني أو املعمرين الفرنسيني ألسباب مرتبطة بطبيعة املناخ اجلاف الذي يتميز بربودة  

" إن طبيعة املناخ ك :  شديدة يف الشتاء وحرارة شديدة يف الصيف، كما أن أراضيها وعرة يقول أندريه لكو 
السائد ابملنطقة واملتميز بربودة شديدة يف الشتاء ، وحرارة مرتفعة جدا يف الصيف يتعذر علينا ممارسة 
الزراعة هبا ، وال ميكن تعمريها ابلسكان ، مما جعلنا نرتدد يف اختاذ قرار لبناء هذه املنطقة للمعمرين ..  

 "44  . 
حيث يبني أن االستعمار الفرنسي قد قام بتقسيم اجلزائر إيل  ، يف نفس االجتاه "مشال دييز"ويذهب       

قسمني : قسم يف اجلنوب وقسم يف الشمال . يف اجلنوب تستقر بعض القبائل منها قبيلة أوالد هنار مع  
الشمال حيث   وبرتغالية. ويف  وايطالية  اسبانية  عائالت  مهاجرة من غرب أورواب منها  جمموعات سكانية 
السهول واألراضي اخلصبة ووفرة املياه والصاحلة للزراعة مت تعمريها ابملستوطنني الفرنسيني . ويرتبط  هذا  

دييز  –التقسيم   الفرنسية ابجلزائر    -حسب مشال  الكولونيالية  منطقة سبدو على    .45ابلسياسة  تتوفر 
ذي تسقط فيه األمطار الغزيرة والثلوج ال  ، كميات معتربة من الطاقة املائية اليت تتحصل عليها يف فصل الشتاء

تغطي سفوح اجلبال والوداين واألراضي املنبسطة ، هذه األمطار والثلوج تتحول إىل مياه تظهر   والكثيفة  
يف شكل ينابيع  وآابر ووداين ، ومن بني هذه الوداين : واد اتفنة ، واد سبدو ، واد كيكول ، واد اتودالال 

أن واد اتفنة يعترب األهم من هذه  ، واد فرسوان ، واد احلاس أن نشري إىل  ينبغي  ل ، واد قطارة ...وهنا 
 يف البحار واحمليطات فلم يستطيعوا حتديد نيالوداين، حيث تشكل بفضل غار بومعزة الذي حري املختص

ي  طوله وامتداداته حتت األرض فهو جيف صيفا وينشط شتاء مبياهه العذبة والصافية اليت تصلح للشرب وتسق
الزراعية اليت تتواجد عند مدخل بلدية سبدو من جهة الطريق الذي يربط بني سبدو وتلمسان   األراضي 

  .46وتصب مياهه يف حوض بين حبدل
 ومن بني مصادر الطاقة املائية ابملنطقة : احلفر واحلسيان والينابيع:      

 احلسيان : أمهها : حاسي درمام ، حاسي غراب ، حاسي قرموش . -
 الينابيع : منها : عني الربديل ، عني بوزاين ، عني سيدي عيسى ...  -

 
44- André Lecocq, op cit, p217 
45- MICHEL DIAZ, op cit, p13 
46-PDAU, op cit ,p 12   
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  .47احلفر : منها : عبود ، اجلبس ، املقام -
 التعليمية واخلدمات االجتماعية والصحية :  : املؤسسات اثلثثا

   التعليم : -1
اليت الزالت    ،عرفت منطقة سبدو يف املرحلة الكولونيالية الفرنسية تشييد بعض املؤسسات التعليمية        

اليت تسمى حاليا مبدرسة العرب التبسي،   1893حتافظ على بنياهتا ومعاملها منها املدرسة املختلطة سنة  
، وقامت مجعية العلماء املسلمني بتشييد مدرسة التعليم الديين   1956احلميد بن ابديس    ومدرسة عبد

بسبدو ومدرسة احلديث بتلمسان. لقد اهتمت اإلدارة الفرنسية ببناء املدارس وذلك الستكمال مشروعها 
يف أرايفه ومدنه التنموي ابملنطقة حيث كانت تتصور أن املدرسة وانتشار التعليم على مستوى الرتاب الوطين  

كان التعليم الفرنسي عامال  يعترب من بني أهم اخلطوات لتحديث اجملتمع اجلزائري يقول جاك سيمون : " 
.  وبعد االستقالل مباشرة ابشرت الدولة اجلزائرية يف تشييد عدد   48"  مهما يف دخول اجلزائر إىل احلداثة 

كبري من املؤسسات التعليمية مبنطقة سبدو،وعرفت يف مراحل متعاقبة انتشارا واسعا هلذه املؤسسات وتزايدا  
  3994مستمرا وواسعا لعدد املتمدرسني، حيث بلغ عدد تالميذ املرحلة التعليمية االبتدائية بسنواهتا اخلمسة  

 .49 % 48إانث بنسبة  1917و % 52ذكور بنسبة  2076منهم 
أول مؤسسة تعليمية ببلدية سبدو وهي متوسطة ديب حممد  1974ويف التعليم املتوسط ، بنيت سنة     

القادر سنة   ، ومتوسطة 1986، سنة    05، واملتوسطة اجلديدة رقم  1981، مث متوسطة ساحي عبد 
 طة بن بوحفص عبد القادر، ومتوس1995اإلخوة يوب سنة 

   2005.50، ومتوسطة درمام اجلديدة سنة  1998سنة  04 ، ومتوسطة سبدواجلديدة 1997سنة  
فئة    من  1871  جند  حيث،    3413ويبلغ عدد التالميذ يف مرحلة التعليم املتوسط ببلدية سبدو       

وأما يف التعليم الثانوي فقد أجنزت     %  45، 18من اإلانث بنسبة    1542و  %  54، 81  الذكور بنسبة 

 
 وثيقة إدارية من مديرية الري ومصلحة الغاابت بدائرة سبدو. -47

48-  Serge jouin et autres, L’école en Algérie ; 1830-1962. De la Régence aux centres éducatifs, 
éditions   Publisud                  
       France,2001,p12 

   2012-2011احصائيات مفتشية التعليم االبتدائي مبقر دائرة سبدو  -49
 2012 -2011احصائيات من مديرية الرتبية بتلمسان  - 50
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بثانوية اإلخوة بوكارابيلة وشرعت يف   وأستبدل امسها الحقا،   مسيت ابلثانوية الغربية   1986أول اثنوية سنة  
حمدودة متثلت يف نقص التأطري البداغوجي واإلداري ولكن مع   استقبال التالميذ إبمكاانت مادية وبداغوجية 

مرور الزمن تداركت هذا العجز وصارت من بني أهم املراكز اليت تؤطر إجراء مسابقات إمتحان الباكالوراي ، 
ونتيجة عدم قدرهتا على استعاب العدد الكبري من التالميذ ، وعدم توفر الشروط اليت تؤهلها لتكون اثنوية 

كما شيدت ابملنطقة اثنوية بوعناين حسني     . 05، وهي املتوسطة اجلديدة    2008ت إىل متوسطة سنة  حتول
 منهم  1641: ب  و يقدر عدد تالميذ الطورالثانوي،   2001واثنوية بن معمر أمحد سنة  2009سنة 

 .  51 %93،54إانث بنسبة  902و%03،45 ذكور بنسبة 739
ختفيف الضغط على اثنوايت بلدية تلمسان    يد هذه الثانوايت ابملنطقة وكان من بني أهم نتائج تشي        

اليت   الثانوايت  بني  من  وكانت  هلا ،  اجملاورة  يقطنون ابلبلدايت  الذين  للتالميذ  تزايدا مستمرا  اليت عرفت 
ري حاليا  تستقبل هؤالء التالميذ يف النظام الداخلي : اثنوية مليحة محيدو للبنات ، والثانوية املتشعبة بن زك

 ، واثنوية بن زرجب ، واثنوية فراج ، والثانوية التقنية . 
   التكوين املهين والتمهني :  - 2  

  35584-أتسس مركز التكوين املهين والتمهني الرائد فراج ببلدية سبدو مبقتضى املنشور رقم :          
ويرتبع على مساحة قدرها   1987، وبدأ سري عملية التكوين والتمهني سنة  1987/ 11/ 24بتاريخ : 

مرت مربع مغطاة . ويتشكل هذا املركز من مثانية ورشات ويبلغ عدد   5430مرت مربع ، منها    11976:  
.    ويلتحق هبذا املركز عدد  52قاعات للتدريس ستة، ويوجد قاعات خمصصة منها ثالثة خمابر لإلعالم اآليل

والعريشة كب منها : سبدو  لبلدية سبدو  اجملاورة  والبلدايت  املناطق  من خمتلف  املمتهنني  التالميذ  من   ري 
وسيدي اجلياليل وعني غرابة والبويهي وترين والقور وما دام أن بعض املمتهنني أيتون من مناطق جغرافية  

ن من اخلدمات الضرورية ابملركز  بعيدة دفع ابملركز إىل اعتماد النظام الداخلي ونصف الداخلي ويستفيدو 
ممتهنا، والقدرة احلقيقية :   60منها اإلقامة الداخلية واإلطعام ، وتقدر قدرة االستيعاب من الناحية النظرية  

وكل غرفة يسكنها ستة تالميذ ممتهنني.  ويبلغ عدد التالميذ املمتهنني  10ممتهنا ويبلغ عدد الغرف :  50
، يتناولون الوجبات الغذائية ابملطعم ، ويوجد مقهى واحدا وقاعة   50ي :  ونصف الداخل  50الداخليني : 

 
 املرجع نفسه .  -51
 وثيقة إدارية من مركز التكوين املهين والتمهني ببلدية سبدو .  - 52
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ملمارسة األلعاب والتسلية والرتفيه ، كما يتوفر املركز على وسائل التدفئة املزودة ابلغاز الطبيعي ، ووفر املركز 
 .  53سكنات وظيفية لبعض املوظفني 

كز جمموعة من املؤطرين املتخصصني يف الشعب املهنية يشرف على عملية التكوين املهين والتمهني ابملر     
العمومية  والتأثيث والعمارة واألشغال  التقليدية واخلشب  والتسيري اإلداري واحلرف  التالية : اإلعالم اآليل 

والكهرابء االلكرتونية ... وتتمثل التخصصات اليت تدرس ابملركز يف ما يلي : اإلعالم اآليل ، قاعدة املعطيات   
كهرابء معمارية، ، السكراترية ،    –اخلياطة    –علوماتية ، التكوين عن طريق املعابر، مستغل املعلوماتية  امل

  ، املكتبية  السكراترية   ، السيدات  الفنية ، حالقة  احلدادة   ، البناء   ، املعمارية  النجارة   ، واحلدادة  القفالة 
 ء ، التربيد ،اخلياطة التقليدية ، اإللكرتونيك ... احملاسبة ، الثياب التقليدي ، التطريز على القماش،  البنا

هؤالء املؤطرون أو املشرفون حيملون شهادات الدراسات املعمقة وشهادات الليسانس وشهادة مهندسني       
يف اإلعالم اآليل وأعوان مهنيني حمرتفني وخمتصني يف احلرف التقليدية ويتم تدريس هذه التخصصات حسب 

وتتخذ عملية التكوين املهين والتمهني ابملركز عدة أشكال تعليمية وتكوينية     54علمية. الكفاءة والدرجة ال
التكوين    –تكوين املرأة املاكثة يف البيت    –التكوين عن طريق الدروس املسائية    –منها : التعليم عن بعد  

 التكوين اإلقامي .          –التكوين عن طريق التمهني  –التعاقدي 
لنا من القابالت اليت أجريت مع املشرفني على عملية التكوين املهين والتمهني ابملركز أن هذه    يتبني       

املؤسسة تعرف يف املرحلة الراهنة مقارنة ابلسنوات املاضية إقباال كبريا من الشباب الراسبني واملتسربني من  
املستواي قبول كل  ويتم   ، والثانوي  املتوسط  والتعليم  األساسي  توجيه التعليم  يف  تتحكم  اليت  التعليمية  ت 

التالميذ املمتهنني ، ويؤكد هؤالء املشرفون على أن التخصصات املتوفرة ابملركز تستجيب حلاجات سوق  
العمل، حيث إن كل مهنة أو حرفة تشرتط يف سوق العمل حصول املمتهن املتخرج شهادة الكفاءة املهنية  

 هني. يف التخصص من مراكز التكوين املهين والتم
 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط :   -3  

، وتبلغ مساحته حوايل :    1981أتسس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ببلدية سبدو سنة          
مبدخل البلدية على مستوى الطريق الذي يربط بني بلدية   2010م يف املقر القدمي مث مت حتويله سنة  96

سبدو وبلدية تلمسان غري بعيد عن الشركة الوطنية للتأمني وذلك لتوسيع املقر واستيعابه  للزابئن املستفيدين 
 

 مقابالت مع املسؤولني اإلداريني ابملركز . - 53
 وثيقة إدارية من مركز التكوين املهين والتمهني ببلدية سبدو  - 54
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من القروض املالية من خمتلف املناطق اجملاورة لبلدية سبدو ، وتبلغ مساحة املقر اجلديد للصندوق الوطين  
 م وتتشكل بنايته من طابقني : الطابق األرضي والطابق األول :  140فري واالحتياط حوايل : للتو 
 يتكون الطابق األرضي من:      

 املكلف ابلشباك ويشرف عليه مخسة أعوان يقومون بعملية الدفع والسحب لألموال   -
 مصلحة الزابئن . -
 مصلحة املكلف ابألعطية : منح القروض    -
 مصلحة أمني الصندوق. -
 أعوان األمن. -

 ويتكون الطابق األول من:       
 مدير الصندوق . -
 رئيس مصلحة القروض .  -
 األمانة.  -
 كلف بعمليات الصكوك  رئيس فرع التوفري أو امل -
 رئيس مصلحة احملاسبة . -

يقوم الصندوق الوطين والتوفري ببلدية سبدو بعدة مهام منها : منح القروض للزابئن أو املستفيدين من       
توسيع   –هتيئة املسكن    –شراء مسكن من القطاع العام أو من اخلواص    -السكن مبختلف أنواعها : البناء  

 .  55الكراء –أرض  املسكن أو شراء قطعة 
 مركز الربيد والوكالة التجارية للربيد واملواصالت :   -4

لقد تفطنت اإلدارة الفرنسية إىل أمهية االتصال يف فك العزلة بني منطقة سبدو وابقي املناطق األخرى        
ت  الذي ظل بعد االستقالل من املؤسسا  1954من الرتاب الوطين، حيث شيدت مركز بريد سبدو سنة  

احليوية ، اليت يرتدد عليها املواطنون لتلبية حاجاهتم املختلفة به متمثلة يف سحب رواتبهم الشهرية وشراء  
 الطوابع الربيدية واستعمال اهلاتف الثابت للتواصل االجتماعي ، ولكن مع التطور التكنولوجي يف جمال 

 
 مقابلة مع مدير الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط .  - 55
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ناهتم ، ونظرا لصغر مساحة املركز مل تعد تستوعب  االتصال ، زود هذا املركز املواطنني ابهلواتف الثابتة مبقر سك
األعداد الكبرية اليت ترتدد عليه  من خمتلف البلدايت األخرى منها بلدية العريشة وبلدية القور وبلدية بين  
هذيل وبلدية البويهي قبل تشييد مركز بريد بلدية سيدي اجلياليل ، مت توسيعها نسبيا ، وعلى الرغم من 

 تيعاب كل املواطنني . ذلك عجزت عن اس
 :56يقوم مركز بريد سبدو بتلبية اخلدمات التالية    
 التوزيع يف حمل اإلقامة جلميع أنواع البعثات العادية ، املسجلة ، دفاتر الصكوك الربيدية ...  -
 دفع احلواالت يف حمل اإلقامة .  -
 التوزيع يف الشباك .  -
 التوزيع يف صناديق املراسالت .  -

 اإليداع يف الشباك .  -
 .  تفريغ صناديق املراسالت املتواجد يف األماكن العمومية  -

، وتقع جبانب   1979وشيدت ابملنطقة أيضا بعد االستقالل املؤسسة التجارية للربيد واملواصالت سنة      
بلدية سبدو  بني  يربط  الذي  اليابس وحمطة    الطريق  اجلياليل  الشباب  دار  العريشة وحتديدا جبانب  وبلدية 

احلافالت ، وتقوم هذه الوكالة بتزويد املواطنني ابهلواتف الثابتة وشرائح موبليس املخصصة لشبكة األنرتنيت 
رالشباب ، اليت عرفت انتشارا كبريا مبنطقة سبدو سواء يف الفضاءات اخلاصة أو الفضاءات العمومية منها : دا

 .   57واملركب الرايضي اجلواري ودار الثقافة واملؤسسات التعليمية والرتبوية 
 القطاع الصحي :  -5

كانت بلدية سبدو من املناطق احملرومة من اخلدمات الصحية ابستثناء توفر عيادة صغرية ظلت عاجزة         
للمرضى، كما كانت تعاين من ن الضرورية  عن  تقدمي كل اخلدمات اإلستشفائية  قص كبري يف املتطلبات 

سيارات   يف  ينقلون  استعجاليه  طبية  لتدخالت  حيتاجون  الذين  املرضى  وكان   ، للسكان  الطيب  للعالج 
اإلسعاف إىل املستشفى اجلامعي بتلمسان، ونتيجة ذلك مت أتسيس القطاع الصحي ببلدية سبدو مبقتضى  

التنفيذي رقم   للقرار رقم  وتب  2007مايو    19يف   07140 -املرسوم  /    01/    20/ يف    2705عا 
 الذي ينص على إنشاء مصاحل لوحداهتا ابملؤسسة اإلستشفائية العمومية ببلدية سبدو .   2008

 
 مقابالت مع أعوان مركز بريد سبدو .  - 56
 مقابلة مع مدير الوكالة التجارية للربيد واملواصالت ببلدية سبدو .  -1
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الذي ينص على   1997ديسمرب    02يف    466  94 /هذا التنظيم اجلديد ألغى املنشور التنفيذي رقم:     
كز الصحي اإلستشفائي ببلدية سبدو بقرار من وزارة  إنشاء تنظيم وظيفي للقطاع الصحي . لقد مت فتح املر 

مارس    23الصحة والسكان ومت فتحه بصفة رمسية، حيث بدأ ميارس خدماته الصحية ابتداءا من يوم :  
.   ومت تقسيم هذا القطاع الصحي   58وأعطيت له تسمية " مستشفى الدكتور بن زرجب بن عودة "   1987

سنة   مؤسستني  2008/    01/    01يف  استشفائية  إىل  عمومية  مؤسسة   :   EPH  مؤسسة   و
.   يوظف ابملؤسسة االستشفائية األطباء العامون واملختصون والصيادلة وعمال اإلدارة     EPSPجوارية 

والعمال املهنيون على أساس التخصصات واملسابقات ومن بني املشرفني على القطاع الصحي بسبدو ما 
 :  59يلي

 مدير املؤسسة .  -
 عمال اإلدارة.  -
 العمال املهنيون. -
 أطباء عامون . -
 شبه طيب . -
 صيادلة.  -

 .  60عامل 195ويبلغ عدد املستخدمني اإلداريني والعمال املهنيني:  
 .   24األطباء العامون :  -
 .  01الصيادلة :  -
 .  01جراحو األسنان :  -
 . 17األطباء املختصون:  -
 . 179املمرضون:  -

وحيتوي القطاع الصحي العمومي على مصاحل متعددة تؤدي خدماهتا الصحية لسكان املنطقة وتتمثل يف    
 ما يلي :  

 
 . 2009وثيقة ادارية من مديرية القطاع الصحي لبلدية سبدو سنة  - 58

 2009لصحي سنة بطاقة تقنية ووصفية للقطاع ا - 59      
 2009بطاقة وصفية للقطاع الصحي سنة  - 60
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 مصلحة األنف واألذن واحلنجرة . -
 مصلحة اجلراحة العامة .  -
 مصلحة الطب الداخلي .  -
 مصلحة طب النساء والتوليد . -
 مصلحة طب األطفال .  -
 مصلحة تصفية الدم. -
 راحية . وحدة العمليات اجل -
 مصلحة االستعجاالت. -
 مصلحة املخابر. -
 مصلحة األشعة .  -
 مصلحة نقل الدم . -
 مصلحة جراحة األسنان .  -
 مصلحة الطبخ . -
 مصلحة احلظرية .  -
 مصلحة الصيانة.  -
 مصلحة الغسيل . -

اإلستشفائية      املؤسسة  هبذه  احملاضرات   ويتوفر  وقاعة  واملكتبة  العمال  اندي   : منها  فضاءات  عدة 
واالجتماعات ، كما يوجد هبا مساحات خضراء وحديقة لألطفال . و مل تشهد أي تغيري على خمطط  

 املؤسسة ابستثناء حتويل مصلحة طب األوبئة والطب الوقائي إىل املؤسسة اجلوارية . 
 اهليكل التنظيمي للمؤسسة : -
 هليكل التنظيمي للمؤسسة االستشفائية العمومية من املصاحل التالية :  يتشكل ا   

 مكتب االتصاالت.  -مكتب األمانة العامة   -املديرية:  -
 مكتب التكاليف . –مكتب احملاسبة  –مكتب تسيري املوارد البشرية  املديرية الفرعية للموارد البشرية : -
االقتصادية   - املصاحل  مكتب  والوسائل:  للمالية  الفرعية  والصيانة    –املديرية  االقتصادية  املنشأة    – مكتب 

 مصلحة الطبخ. –مصلحة احلظرية  –مصلحة الغسيل  –مصلحة الصيدلة 
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-   : الصحية  للنشاطات  الفرعية  الصحية  م  -املديرية  النشاطات  وتقييم  التنظيم  التوجيه    –كتب  مكتب 
 مكتب الدخول .     –واالستقبال واملعلومات 

يقوم املركز الصحي " بن عودة بن زرجب" ببلدية سبدو بتقدمي خمتلف اخلدمات الصحية للمواطنني         
رف عليه أطباء عامون وأطباء من دائرة سبدو وبلدايهتا : العريشة والقور وسيدي اجلاليل والبويهي .. ويش

 خمتصون وجراحون وتقنيون سامون يف الصحة وصيادلة وممرضون خمتصون ...  
وقد كشفت لنا املقابالت اليت أجريت مع بعض املواطنني وحىت بعض عمال هذه املؤسسة أن اخلدمات      

اع بوسائل طبية حديثة الصحية تليب حاجات املواطنني ، ولكن ليست كافية حيث يتطلب جتهيز هذا القط
وأجهزة متمثلة يف جهاز الكشف عن اجلهاز اهلضمي و جهاز سكنري ، وتوظيف أطباء خمتصني يف بعض 

 األمراض للحد من التنقل إىل بلدية تلمسان. 
   صندوق الضمان االجتماعي :  -6
أن هذا الصندوق    بينت املقابالت اليت أجريت مع املوظفني مبقر صندوق الضمان االجتماعي ببلدية سبدو 

وكان مقره يف البداية جبانب صندوق التوفري واالحتياط سابقا قبل أن يتم    1979قد أتسس يف شهر مايو
حتويله جبانب الشركة الوطنية للتأمني ، وكانت مساحة هذا الصندوق ضيقة وال تستوعب عدد املواطنني وال  

مؤسسة صندوق الضمان االجتماعي على تقوى على تغطية كل حاجاهتم ، وقد أدى ذلك إىل نقل مقر  
جانب الطريق الذي يؤدي إىل حي املطمر غري بعيد عن املسجد العتيق للبلدية ، ولكن البناية اجلديدة  
للصندوق مل تكن صاحلة مما تطلب ترميمها ونقل املوظفني ابلصندوق إىل مقراملركزالثقايف عبد القادرعلولة  

 ة للمواطنني يف انتظار هتيئة املقر اجلديد للصندوق . بصفة مؤقتة لتقدمي خدماته املختلف
ويشرف على هذا الصندوق أعوان إداريون عددهم اثنتا عشر موظفا وطبيبة، ومن بني املهام اليت يقوم       

هبا صندوق الضمان االجتماعي التعويض على األمراض، وعطل األمومة، والتعويض على حوادث العمل  
 :   61 تقدم خدماهتا املختلفة للمواطنني منها ويتشكل الصندوق من مصاحل

 
 مقابلة مع أعوان صندوق الضمان االجتماعي .  -1
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 مصلحة حوادث العمل واألمراض القلبية .  -
 مصلحة التأمني على املرض . -
 مصلحة األداءات اليومية .   -
 مصلحة رأمسال الوفاة .  -
 عطل األمومة .  -
 مصلحة االنتساب.  -
 مصلحة تشغيل بطاقة الشفاء.  -
 مصلحة دفع التعويضات. -
 املراقبة الطبية.   -

ويتكفل صندوق الضمان االجتماعي إىل جانب هذه املهام واخلدمات االجتماعية ابلتكفل بعالج املرضى   
 ابحلمامات املعدنية.  

 
 الشباب والفضاء الرايضي والثقايف:  املبحث الرابع:     

وخاصة يف املرحلة الراهنة حيث شيدت هبا عدة    االستقالل،عرفت منطقة سبدو حتوالت كبرية بعد        
مؤسسات اجتماعية وثقافية عمومية وذلك لتلبية حاجات الشباب ومتطلباته متمثلة يف التكوين والتثقيف  
والتسلية والرتفيه ، ومن بني أهم املؤسسات اليت أجنزت ابملنطقة : دار الشباب ، والقاعة املتعددة الرايضات  

مليب ، والقاعة اجلوارية للرايضة ، وامللعب الرايضي البلدي ، وقاعة كرة الطائرة . وتتمثل  ، واملسبح شبه األو 
 املؤسسات الثقافية يف املركز الثقايف، واملكتبة العمومية، واجلمعيات الثقافية... 

 املؤسسات الرايضية:   -
ب الرايضي الذي كان  مل تعرف منطقة سبدو بعد االستقالل من حيث الفضاءات الرايضية سوى امللع     

وملا   به املقابالت الرمسية مع الفرق األخرى ،  النسيجية سابقا وجيري  فريق مؤسسة الصناعية  فيه  يتدرب 
تنازلت هذه املؤسسة عن هذا الفريق ، بدأ تشرف عليه بلدية سبدو وأصبح حيمل امسا جديدا " الفريق  

كرة املستديرة يف املناسبات الوطنية أو لتخليد الرايضي لبلدية سبدو " ، كما كان حيتضن منافسات يف ال
بعض الوجوه الرايضية ، وتتم هذه املنافسات مبشاركة عدد كبري من الفرق احمللية وتوزع اجلوائز على الفريق 
نتيجة انتشار   تقليدا ابملنطقة  أن تصبح  املبادرات الرايضية من  املنافسة ، ومل تستطع هذه  الفائز يف هذه 
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ينشط أيضا هبذا امللعب الرايضي تالميذ     . ني الالعبني أو بني املناصرين من الفرق املشاركة ظاهرة العنف ب
الكرة  وممارسة  والركض،  الرايضية،  التمارين  الشباب  به  وميارس  والثانوية،  واملتوسطة  االبتدائية  املدارس 
أو إجراء   لتدريب فرق كرة الطائرة لبلدية سبدو  احلديدية... كما شيد ابملنطقة ملعبا ملمارسة كرة الطائرة 

الفرق الرايضية األخرى .     ويف هذه الفرتة األخرية شيدت عدة مؤسسات رايضية    املنافسات الرمسية مع
ببلدية سبدو ينشط هبا كثري من الشباب ومن خمتلف األعمار والفئات : فئة الكتاكيت وفئة الصغار وفئة 

ضية اجلديدة  الكبار ، كما يرتدد شباب آخرون ملمارسة كرة اليد أو السباحة .. ومن بني هذه املؤسسات الراي
 ما يلي:

 املركب الرايضي اجلواري:   -
، ويتشكل    وتشرف عليه مديرية الشباب والرايضة بتلمسان،    2006بدأ هذا املركب نشاطه سنة        

من فضائني اجتماعيني اثنني : فضاء رايضي وفضاء ثقايف، ويتضح ذلك حسب الزايرة التفقدية اليت قمنا  
أجريناه مع بعض املشرفني على تسيري املركب وكذلك من خالل النشاطات  هبا ، والتحقيق امليداين الذي  

 الثقافية والرايضية اليت ميارسها الشباب املنخرطني ابلقاعات التالية :  
قاعة األنرتنيت : وتستغل ألحباث الشباب املختلفة كما تقدم هبا دروس لتعليم املنخرطني كيفيات استعمال  -

 وتشغيل األنرتنيت . 
عالم اآليل: يتعلم فيها الصغار والكبار من الشباب من جنس الذكور واإلانث تقنيات استعمال قاعة اإل -

 هذا اجلهاز. 
قاعة الفنون التشكيلية : يتعلم فيها املنخرطون خاصة اإلانث فن الرسم والطرز واألشغال اليدوية ويؤطر هذه  -

 الرتبوي .  القاعة مدرس يف الرسم ومرب الشباب ، وخمتص يف علم االجتماع 
قاعة املوسيقى: وتنقسم إىل قاعتني صغريتني واحدة للموسيقى العصرية والثانية لألانشيد الدينية والوطنية  -

التارخيية والدينية واألشرطة الواثئقية،  القاعة ملشاهدة األفالم  فرقة الكشافة كما تستغل  واملسرح وتنشطها 
 ومبارايت كرة القدم عرب التلفزيون.

توفر على كتب قليلة يف قاعة صغرية احلجم يطالع  ويراجع فيها دروسهم تالميذ مجيع املستوايت املكتبة : ت -
 التعليمية : إبتدائي ومتوسط واثنوي . 

قاعة الفنون القتالية : ميارس فيها الشباب والصغار رايضة الكريت واهليب هوب . ويشارك الشباب املمارس  -
 ة ويشرف على هذا الفن القتايل خمتصان يف رايضة الكريت .  للفنون القتالية يف املنافسات الوطني
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 قاعة لعبة الشطرنج : ومتارس بصفة خاصة من املنتمني لفرقة الكشافة .  -
 لعبة تنس الطاولة والكرة احلديدية : ينشطها  شباب وخاصة من عنصر الذكور .   -
والوطنية  - الدينية  املناسبات  بصفة خاصة يف  وتستعمل  احملاضرات :  اآلفات   قاعة  لتقدمي دروس حول  أو 

 . 62االجتماعية منها ظاهرة املخدرات واألمراض اخلطرية منها خاصة مرض السيدا  
   قاعة متعددة الرايضات:  -

وتقع حبي الشهيد بوعناين حسني وتشرف    م  2009فتحت هذه القاعة ألداء وظيفتها الرايضية سنة     
تتشكل من عدة قاعات متارس هبا نشاطات رايضية خمتلفة  عليها مديرية الشباب والرايضة لوالية تلمسان و 

 :  63مل تعرفها املنطقة من قبل ومن بني أهم هذه القاعات اليت خصصت هلذه النشاطات ما يلي
 قاعة ممارسة الفنون القتالية " الكريت". -
 قاعة ممارسة رايضة كمال األجسام " تقوية العضالت " .  -
اء املنافسات، وحتتوي هذه القاعة على ستة مائة مقعد للمشاهدين قاعة أرضية خمصصة للتدريبات وإجر  -

 وأنصار الفرق الرايضية املتنافسة. 
النشاطات     هذه  على  ويشرف   " الكرايت   " القتالية  والفنون  الطائرة  وكرة  اليد  القاعة كرة  هبذه  ومتارس 

، حيث تنشط فرقة كرة  م  1996الرايضية فرقة رايضية "اندي رايضي مولودية سبدو" اليت أتسست سنة 
أما صنف   اليد صنف الكتاكيت وصنف األصاغر يف القسم الوالئي  الطائرة أصاغر وأشبال ، وفرقة كرة 

 األكابر لكرة اليد فإنه ينشط يف القسم اجلهوي . ومتارس أيضا ابلقاعة الرايضات املدرسية .  
ويشرف على هذه القاعة مسريون إداريون وعمال مهنيون دائمون وعمال مستفيدون من عقود ما قبل     

 :   64التشغيل وهم 
تكوين   - مؤسسة  من  متخرج  الرايضة  سام يف  تقين  شهادة  وحيمل  للقاعة  ومايل  إداري  مسري  مديرالقاعة: 

 إطارات متخصصة يف الرايضة. 
 منهم اثنان يقومان ابحلراسة ومنظفة واحدة.   عمال مهنيون دائمون من الدرجة األوىل -

 
 مقابلة مع مدير املركب الرايضي اجلواري. - 62
 مقابلة مع مسري القاعة.  - 63
 مقابلة مع مسري القاعة الرايضية .  - 64
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موظفون وعمال مستفيدون من عقود ما قبل التشغيل : ويبلغ عددهم تسعة منهم سبعة ذكور وأنثيني من   -
بينهم ثالثة من خرجيي اجلامعة وستة متحصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي ، حيث ميارس  

 ري وواحد ميارس البستنة .   مثانية منهم التسيري اإلدا
 املسبح الشبه أومليب :   -

ويعترب فرعا رايضيا اتبعا ملركب متعدد الرايضات   2010جويلية    26فتح هذا املسبح ملمارسة نشاطاته يف    
" العقيد لطفي بروانة " بوالية تلمسان ويشرف على هذا املسبح مديرية الشباب والرايضة بوالية تلمسان ،  

 ملسبح سبعة ومخسون سباحا من صنف الكتاكيت وصنف األصاغر .  وينشط هبذا ا
املساحة       وتبلغ  سبدو"،  مولودية  اندي   " فريق  الصنفني  من  السباحني  أتطريهؤالء  على  يشرف  و 

، هذا النادي الرايضي فرع من النادي الرايضي للسباحة بتلمسان ،    2م  500املخصصة للسباحة حوايل  
باحني التخصص يف السباحة ومؤهالت علمية متمثلة يف درجة تقين سام أودرجة  ويشرتط يف املدربني الس

 الليسانس .  
يشتغل هبذا املسبح عمال وموظفون إداريون اتبعون إداراي وماليا ملديرية الشباب والرايضة بوالية تلمسان      

مربني خمتصني يف    حيملون شهادات يف رتبة تقين أو تقين سام يف الرايضة ومتخرجون من مؤسسة تكوين
 :   65الرايضة ، ومن هؤالء العمال واملوظفني اإلداريني املشرفني على املسبح ما يلي

مدير املسبح: مسؤول على التسيري اإلداري واملايل وجتهيزات املسبح ، يكون متخرجا من مؤسسة تكوين   -
 تقنيني أو تقنيني سامني متخصصني يف الرايضة .   

تسيري املايل للمسبح ويشرتط أن يكون حامال لشهادة الباكالوراي + ثالث سنوات  ملحق إداري : يتكفل ابل -
 تعليم جامعي ، ويكون اختصاصه يف العلوم التجارية أو علو التسيري . 

حراس غطاسون خمتصون: يهتمون مبراقبة السباحني ، ويتلقون تكوينا متخصصا يف السباحة ابملسبح األومليب   -
ويتدربو  تلمسان ،  ،  بوالية  املصابني  للسباحني  األولية  اإلسعافات  الغطس وتقدمي  وتقنيات  فنون  ن على 

ويشرف على هذا التكوين والتدريب املتخصص مديرية احلماية املدنية بتلمسان اليت تسلم الشهادات يف 
 اختصاص السباحة والغطس .  

 ل . عمال حراسة املسبح: وهم من التعاقدين املستفيدين من برامج وكاالت التشغي -

 
 مقابلة مع مسري مسبح الشبه أومليب .   -65
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 موظفون مستفيدون من عقود ما قبل التشغيل يقومون ابلتسيري اإلداري للمسبح واحلراسة والبستنة والصيانة  -
يقوم عمال املسبح بتغيري ماء املسبح مرة واحدة يف كل سنة، ويستعملون مواد خاصة يف هذا املاء       

 احني من األمراض املتنقلة عرب املياه. للحفاظ على نقاوته ومن انتشار اجلراثيم والبكرتاي، ومحاية السب
يقوم هذا املسبح فقط مبمارسة السباحة اليومية والقيام ابلتدريبات وال تقام به املنافسات والتصفيات الرايضية  
يف السباحة ألنه ال يتوفر على املعايري املطلوبة منها أنه  حيتوي فقط على سبعة أروقة وهذا ال يؤهله ليكون  

 أومليب .   يف مستوى مسبح
 املؤسسات الثقافية:  -

تزخر منطقة سبدو برتاث ثقايف متنوع وثري يعرب عن اخلصوصية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية هلا       
، وللحفاظ على هذا الرتاث احمللي وتفعيله واستغالله يف إحياء املناسبات التارخيية والوطنية والدينية ، وإدماج  

ثقافية للتعبري عن مواهبه وقدراته الفنية والعلمية ، وللتكفل إبشباع حاجاته املادية  الشباب يف املؤسسات ال
واملعنوية قامت الدولة اجلزائرية بتشييد مراكز ومؤسسات ثقافية ومكتبات عمومية والسماح للشباب بتشكيل  

 اجلمعيات الثقافية واالجتماعية واالخنراط  فيها . 
الريف       اجملتمعات  عرفت  بناء  وقد  يف  متثلت  ثقافية  وديناميكية  حركية  سبدو  منطقة  ومنها  أيضا  ية 

املؤسسات الثقافية وتشييد املكتبات العمومية وتفعيل احلركة اجلمعوية ،والغرض من إجناز هذه املؤسسات 
الدولة    حتديث املنطقة وإشراك الفئة الشبانية يف التنمية الوطنية وتشكيل اجملتمع املدين الذي يعترب وسيطا بني

، ومن بني الفضاءات الثقافية اليت ميارس فيها الشباب حاجاته ومتطلباته الثقافية  66وخمتلف األفراد واملواطنني
 مبنطقة سبدو ما يلي : 

 دار الشباب اجلياليل اليابس :      -    

 
 :  أنظر  - 66
،  1999، أوت  8حممد إبراهيم صاحلي، التحديث وإعادة األقلدة من خالل احلقلني اجلمعوي والسياسي . منطقة القبائل منوذجا ، إنسانيات عدد  -

 27ص 
 02 -01، ص 2001أفريل ،  –، جانفي 13العياشي عنصر ، ما هو اجملتمع املدين ؟ اجلزائر منوذجا ، إنسانيات عدد  -
، أفريل ،  36، اجمللد  4حممد سالم شكري ، اجملتمع املدين بني الواقع واأليديولوجيا ) الكائن واملمكن يف اجملال العرب ( ، عامل الفكر ، العدد    -

 25، ص 2008
  8- 7، 2011بوحنية قوي ، مؤسسات اجملتمع املدين وتقدمي احللول السوسيوسياسية ، جملة فكر وجمتمع ، العدد السابع ، يناير ،  -
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تقع هذه املؤسسة جبانب الطريق الذي يربط بني بلدية سبدو وبلدية العريشة ، وتشرف عليها مديرية       
  5220، وتبلغ مساحتها اإلمجالية    1964ديسمرب    21الشباب والرايضة بوالية تلمسان ، أتسست يف  

من     36ر ومن الذكو   274، وينشط هبا عدد من الشباب املنخرطني من ذكور وإانث حيث جند     2م
 . 67  238اإلانث ويصل أحياان عدد اإلانث إىل 

متارس هبا نشاطات رايضية وثقافية متنوعة ومن بني هذه   وتضم هذه املؤسسة عدة قاعات بداغوجية        
القاعات : فضاء اإلعالم واالتصال ، واملكتبة ، والنشاط الكشفي ، والرايضات الرتفيهية ، واإلعالم اآليل 

 ، ولعبة الشطرنج ، ودروس الدعم ، واملوسيقى ، واملسرح واجملموعة الصوتية ، وفضاء اإلنرتنت .  
ى وسائل مسعية بصرية ووسائل اإلعالم اآليل منها : الكامريا الرقمية والعادية وجهاز برابول وتتوفر عل      

 رقمي ، وجهاز تلفزيون وداتشو وشاشة وآلة نسخ وسبورة 
 وأجهزة كمبيوتر وطابعتني.  

هبا          مكتبة  على  أيضا  والعلمية   2538وحتتوي  الثقافية  النشاطات  خمتلف  على  ويشرف   ، كتاب 
ايضية والرتفيهية هلذه املؤسسة املتمثلة يف الفنون الدرامية واملوسيقى والفنون التشكيلية واجملموعة الصوتية  والر 

مربون خمتصون   فوت  والباب  الشطرنج  ولعبة  الطاولة  وتنس  احلديدية  الكرة  املتمثلة يف  الرايضية  واألنشطة 
وج التحدي للكشافة اإلسالمية اجلزائرية الذي  وإطارات جامعية ومجعية النسيم الثقافية لنشاطات الشباب وف

ميارس النشاط الكشفي بناءا على اتفاقية أبرمت بني دار الشباب واجلمعيتني ، و هتدف مؤسسة دار الشباب 
 :  68إىل تقيق غاايت اجتماعية وثقافية وتربوية منها  

 تفعيل احلركة اجلمعوية والكشفية .  -
دن ، والتخييم ابلسواحل واجلبال ، والتنزه يف اهلواء الطلق وتنشيط  القيام ابلرحالت االستكشافية بني امل -

 الدورات الرايضية بني الشباب . 
 سد أوقات الفراغ ابستثمار مواهب الشباب وتوجيهها ملمارسة خمتلف النشاطات الثقافية والرايضية .  -
يات الثقافية واالجتماعية   خلق فرص للتفاعل والتعارف بني الشباب لتشكيل مجاعات شبانية نشطة يف اجلمع -

 وفاعلة يف اجملتمع املدين وممارسة حاجاهتم الثقافية والرايضية بصفة منظمة وهادفة .     

 
 بطاقة تقنية ووصفية لدار الشباب جياليل اليابس .   - 67
 بطاقة تقنية ووصفية لدار الشباب جياليل اليابس .  - 68
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حماربة الظواهر االجتماعية املرضية منها : املخذرات والسيدا واجلرمية ... من خالل إلقاء احملاضرات وإجناز    -
 املعارض واستضافة املختصني.

 عبد القادر علولة :  املركز الثقايف -
م ، وقد شيدته اإلدارة احمللية ، وحتول 1984أتسس املركز الثقايف عبد القادرعلولة ببلدية سبدو سنة       

إىل دار للشباب ، ولكنه مل حيظ بقبول مديرية الشباب والرايضة على شكل بنايته ولعدم  م 1992يف سنة 
 ية تشرف على هذا املركز الثقايف . توفر اإلطارات املتخصصة ، وظلت اإلدارة احملل

إطاراته املتخصصة إال أنه استطاع تفعيل األنشطة الثقافية اليت   مساحته ونقصوعلى الرغم من ضيق      
يتوفر على   الثقافية وكان املركز  الطلبة واألساتذة املتطوعني ، وبعض اجلمعيات  كان يشرف عليها بعض 

 قاعات صغرية ملمارسة تلك األنشطة منها:  
 لفتيات ماكثات ابلبيت.  اندي اخلياطة والطرز : وكانت متارسه فئة الفتيات يعلمن هذا النشاط -
قاعة احملاضرات : كانت تستغل لتأطري خمتلف النشاطات الثقافية منها إلقاء دروس حتسيسية حول بعض    -

الظواهر االجتماعية مثل املخدرات والسيدا .. كما أستعملت لتدريب اجملموعات الصوتية والرقص الشعيب  
ية ، وإجراء مسابقات بني تالميذ التعليم املتوسط والثانوي  خاصة لعبة العالوي يف املناسبات الوطنية والتارخي

 خاصة . 
 قسم حمو األمية وتعليم الكبار: يقوم هذا النشاط بتعليم فئة الكبار األميني مبادئ اللغة العربية والكتابة.  -

افية  وكانت تسمى هذه األنشاطة ابلنشاطات القاعدية للمركز وتدوم سنة كاملة ، وكانت اجلمعيات الثق    
هتيمن على ممارسة األنشطة الثقافية ابملركز ، حيث ظم يف البداية أربعة مجعيات متارس أنشطة ثقافية متنوعة  
ثقافية واجتماعية ودينية ورايضية وخريية ، وأصبحت متارس  تزايد عدد ها وتنوعت إىل مجعيات  وبعدها 

اجلمعيات ، وقد أدى ذلك إىل فتح عدد  نشاطاهتا خارج املركز الثقايف لعدم قدرته على استعاب كل هذه  
 : 69كبري من املقرات املخصصة للنشاط اجلمعوي مبختلف أنواعة وأبعاده، ومن بني هذه اجلمعيات 

 مجعية هواري بومدين الثقافية .   -
 مجعية نشاطات الشباب.  -
 مجعية احلياة للمعقني حركيا .   -

 
 2012 -2011لدية سبدو سنة وثيقة إدارية من مكتب اجلمعيات لب - 69
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 اجلمعية الرايضية مولودية سبدو . -
 رايضي وفاق سبدو.مجعية اندي الشباب ال -
 االحتاد الرايضي بلدية سبدو  -
 االحتاد الرايضي لعمال بلدية سبدو   -
 اندي أومليب سبدو  -
 النادي الرايضي اهلاوي للدراجات اهلوائية  .  -
 اهلضاب العليا ملركز التكوين املهين والتمهني سبدو .  -
 اندي النجاح لرايضة الكرايت سبدو  -
 اجلمعية الدينية ملسجد علي بن أب طالب قرية أوالد بن طيب .  -
 اجلمعية الدينية ملسجد اإلمام الفضيل الورتالين وسط املدينة .  -
 اجلمعية الدينية ملسجد اإلمام مالك حلي الشهيد بوعناين حسني سبدو .  -
 اجلمعية الدينية ملسجد بالل بن رابح حلي الشهيد بومدان حممد سبدو .  -
 الدينية ملسجد خالد بن الوليد حلي الشيح سبدو .اجلمعية  -
 اجلمعية الدينية ملسجد السالم حلي بن منصور قدور الدالية سبدو. -
 اجلمعية الدينية ملسجد النور قرية الرمولية سبدو  -

كما يتوفراملركز على ملعب جواري ملمارسة كرة الطائرة والكرة احلديدية ومكتبة صغرية حتتوي على كتب 
غلبها مدرسية.  وقد تبني لنا عن طريق معاينة هذا املركز أنه أصبح ولفرتة مؤقتة مقرا ملؤسسة صندوق  قليلة وأ

الضمان االجتماعي الذي سيتم نقله إىل مقره األصلي ذلك ألن أشغال ترميمه ال زالت متواصلة ، وستتنازل 
ولكن الظروف العصيبة اليت مر هبا املركز  اإلدارة احمللية لبلدية سبدو عن املركز ملديرية التجارة فرع سبدو .  

الثقايف عبد القادر علولة ، واحلاجة امللحة للشباب وللجمعيات الثقافية ملمارسة األنشطة الثقافية قد أدى 
إىل أتسيس دار الثقافة اجلديد حبي الشهيد بوعناين حسني، ويرتبط هذا اإلجناز بربانمج التنمية احمللية ، وقد 

شرف عليه مديرية  jمليار لتغطية تكاليف التجهيز والبناء … و 56,كز مبلغا ماليا قدره : خصص هلذا املر 
 الثقافة بتلمسان ابلتنسيق مع اإلدارة احمللية لبلدية سبدو . 

م ويشرف عليها عدد من املوظفني واإلداريني وأعوان األمن  2012جانفي  26يف  أفتتحت دارالثقافة     
 املكلفني ابحلراسة وهم : 
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 مسري املركز : وهو املدير واملسئول عن التسيري اإلداري واملايل والبداغوجي للمؤسسة.  -
جامعية يف العلوم   ثالثة مؤطرين للنشاط الثقايف يعملون يف إطار عقود ما قبل التشغيل حيملون شهادات  -

 القانونية واإلدارية ، ودبلوم الدراسات املعمقة يف اإلعالم اآليل . 
 أعوان األمن: يتكفلون حبراسة املؤسسة وعددهم مخسة ويعملون ليال وهنارا.   -

 تقوم دار الثقافة بتفعيل نشاطات ثقافية متنوعة منها :  
 ني واستعمال األنرتنيت. نشاط اإلعالم اآليل: ويتمثل يف تقدمي دروس للمبتدئ -
قاعة املطالعة : تقدم فيها دروسا مسائية للسنة الرابعة من التعليم املتوسط ، وتالميذ السنة الثالثة اثنوي   -

 املرتشحني ملسابقة شهادة الباكالوراي .
 قاعة احملاضرات .  - -
 اندي املقهى . -
 قاعة الفنون الدرامية وتنشط يف فن املسرح مخسة فرق من خمتلف املستوايت التعليمية.   -
 قاعة اجملموعة الصوتية : وتؤدي أغاين الطرب العرب واملوشحات واألانشيد الوطنية والدينية .   -
شرف عليه  فوج الكشافة : كان ينشط بدار الشباب اجلياليل اليابس و مت نقله إىل دار الثقافة اجلديد وي -

 حمافظ الفوج .
حتتل دار الثقافة موقعا اسرتاتيجيا هاما، حيث تقع يف حي الشهيد بوعناين حسني وترتبع على مساحة      

كبرية وقريبة من املؤسسات التعليمية والرايضية وقد عرب عن ذلك مسري املؤسسة أثناء املقابلة اليت أجريناها 
ار الثقافة يؤهلها لتكون أكرب مؤسسة من حيث تقدميها للنشاطات  إن املوقع اجلغرايف لد  معه بقوله : " 

   70الثقافية واخنراطات الشباب ومهزة وصل مع كل املؤسسات الرتبوية األخرى " 
  املكتبة العمومية :  - 

مل تعرف منطقة سبدو بعد االستقالل تشييد املكتبات ، ومل يكن يف تلك املرحلة فضاء للتثقيف         
واملطالعة ، فقد كانت األولوية تتمثل يف التصدي لألمية اليت مست شرحية كبرية من فئات اجملتمع    والقراءة

، وتلقت هذه الفئات مبادئ القراءة والكتابة يف املدارس االبتدائية وكانت هذه الدروس تتم يف الفرتة املسائية 
يت ب: " مكتبة احلزب " وكان  ، وكان حزب جبهة التحرير الوطين احلزب الوحيد الذي ميلك مكتبة مس
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حيتكرها وال يسمح إال لبعض املنخرطني املقربني من املسؤولني االستفادة منها ، ومل تكن دار الشباب يف  
فرتة السبعينيات والثمانينيات تفتح مكتبتها للشباب ويعود ذلك إال أن املشرفني عليها مل تكن لديهم ثقافة  

 تكن للشباب يف تلك املرحلة ثقافة املقروئية ورمبا وألن أفراد اجملتمع حتسيس الشباب بقيمة املطالعة و مل
كانت أولوايته تتمثل يف تلبية احلاجات املادية .    وكانت املكتبات يف املدارس التعليمية يف الطور املتوسط 

الثقايف عبد القادر  والطور الثانوي ، وال تسمح املطالعة إال للتالميذ املنتمني للمؤسسة ، وملا أتسس املركز  
علولة مل ختصص إال خزانة صغرية مبكتب املدير حتتوي على كتب قليلة وال تليب حاجات التالميذ والشباب 

 الراغبني يف املطالعة .
وملا كانت املطالعة ضرورية للشباب والتالميذ والطلبة لتلبية حاجاهتم يف التثقيف واكتساب املعرفة فتحت     

العمومية   الثقافة    2009أفريل    16يف  املكتبة  مديرية  املكتبة  هذه  وتشرف على   ، العلم  يوم  مبناسبة  م 
 بتلمسان ابلتنسيق مع اإلدارة احمللية لبلدية سبدو . 

وقد كشفت لنا املعاينة والتحقيقات امليدانية مع املسريين للمكتبة أهنا ذات مساحة كبرية حيث تتشكل      
 من:

كتاب يف خمتلف التخصصات وعلى ثالثة أالف ومخسمائة    11000على  قاعة كبرية للمطالعة وحتتوي   -
 ومثانية عشرة عنواان. 

 قاعة اإلعالم اآليل.  -
 مكتبة خاصة لألطفال تتوفر على قصص وحوليات التعليم االبتدائي .    -

ويشرف على تسيري هذه املكتبة أربعة عشر موظفا وعامال منهم ثالثة دائمون وأحد عشر مؤقتا، وكل     
 موظف له مساعده وتتمثل مهام هؤالء املوظفني والعمال يف ما يلي : 

 مسري املكتبة : موظف دائم ومسؤول عن التسيري اإلداري واملايل للمكتبة .   -
 مل شهادة الليسانس ويشتغل يف إطار عقود ما قبل التشغيل .املشرف على املكتبة العامة : حي   -
املشرف على قاعة اإلعالم اآليل : حيمل شهادة مهندس دولة يف اإلعالم اآليل ويشتغل يف إطار عقود ماقبل   -

 التشغيل .
 املشرف على مكتبة األطفال: حيمل شهادة ليسانس ومستفيد من عقود ما قبل التشغيل    -

 يقومون بنظافة قاعات املكتبة أواحلراسة .  والعمال اآلخرون  
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 خامتة: 
لقد عرفت منطقة سبدو حتوالت كبرية على مجيع مستوايهتا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وصارت من  
بني أكرب الدوائر عل مستوى والية تلمسان ، وال زالت عملية التنمية الشاملة مستمرة، حيث شيدت هبا  

وتربوية وتعليمية، وثقافية، ورايضية، وجممعات سكنية عصرية ، كما شهدت تنوعا   عدة مؤسسات اجتماعية 
اجتماعيا ودميغرافيا وثقافيا بني خمتلف الفئات االجتماعية احمللية ومجاعات من والية تلمسان ونواحيها ومن  

سيج والتعليم  الرتاب الوطين ، و استقرت ببلدية سبدو للعمل يف مؤسساهتا وخباصة يف البنوك ومركب الن
 والتكوين املهين واملؤسسات األمنية : األمن الوطين والدرك الوطين واملؤسسة العسكرية .
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