الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
والٌة بسكرة
دائرة فوغالة
-----------

بلدٌة فوغالة

مونوغرافٌا بلدٌة فوغالة
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أوال :معلومات عامة حول البلدٌة:
 تسمٌة البلدٌة :فوغالة
 أصل التسمٌة:
ٌعود أصل تسمٌتها بفوغالة إلى
مجموعة من الموحدٌن الفارٌن من
بالد األندلس بعد إستسالم غرناطة
و سقوطها عام  897هـــ الموافق
لـ  1492م و هم مزٌج من العرب
و البربر إستوطنوا جبل فوغال
المندرج ضمن إتحادٌة قبائل
الشاوٌة ثم غادروا الى تلمسان
بعدها استقروا ألزٌد من قرن
بالزاب الغربً ظاهر وادي جدي و
بالضبط بفوغالة نسبة إلى موطنهم
بالمغرب األقصى .

منظر واحاحي

 تارٌخ نشؤة البلدٌة

عرفت فوغالة بقسمة  75الناحٌة الثالثة المنطقة الرابعة من الوالٌة السادسة إثر التقسٌم االداري
للثورة التحرٌرٌة .وقد أنشئت إدارٌا كبلدٌة إبان العهد اإلستعماري بتارٌخ .1957/09/01

 الموقع والمساحة

تقع بلدٌة فوغالة فً الجنوب الغربً لوالٌة بسكرة إذ
تبعد عن مقر الوالٌة بحوالً  42كلم و تتربع على مساحة
إجمالٌة تقدر بـ  80.30كلمٌ .²حدها شماال بلدٌة طولقة و
جنوبا بلدٌتً برج بن عزوز و لغروس أما من الشرق
فتحدها بلدٌة برج بن عزوز و من الغرب بلدٌة لغروس .

 التضارٌس والمناخ
مناخها صحراوي ٌتمٌز بالحرارة المرتفعة صٌفا و
البرودة شتاء ،و تتراوح نسبة تساقط األمطار بها بٌن
 60/50ملم سنوٌا .وعلى هذا األساس تعتبر فوغالة من
المناطق الجافة وبوابة للصحراء الجزائرٌة على السفوح
الجنوبٌة لألطلس الصحراوي.

 عدد السكان وفق اإلحصائٌات األخٌرة
ضبط إحصاء  2008عدد سكان بلدٌة فوغالة بـ  12488نسمة
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موقع البلذيت

 الثروات الباطنٌة وأهم المإسسات اإلقتصادٌة
بانتمائها إلى مجال واحاتً فإن أهم ثروة طبٌعٌة تزخر بها البلدٌة هً
واحات النخٌل .فً حٌن تعد المٌاه الجوفٌة الثروة الباطنٌة الرئٌسٌة التً
تضمن استدامة المجال الطبٌعً  ،برغم تسجٌل تضاإلها وابتعادها عن
السطح.
وفً النشاط اإلقتصادي تقتصر المإسسات الموجودة على عدد من
المحاجر والمبٌنة أدناه:
رقم
01
02
03
 04محاجر كلسٌة
05
06
07

المإسسة

النشاط

مإسسة الزكا بن عامر
مإسسة الطٌب الوردي
مإسسة الحصى شرقً مسعود
مإسسة شٌحانً
مإسسة طهراوي
مإسسة خبزي
المإسسة العمومٌة لألشغال العمومٌة بوسعادة

غاباث النخيل

ثانٌا :الجانب التارٌخً والتراثً
 المواقع والمعالم التارٌخٌة
رقم
01
02
03

المواقع والمعالم
مزرعة كاتالدو (طالب احمد حالٌا)
مزرعة روزفالد (ادرٌس محمد حالٌا)
ضرٌح سٌدي عثمان

مسرعت روزفالج

الرمز التارٌخً
بناء من العهد اإلستعماري داخل واحة نخٌل
بناء من العهد اإلستعماري داخل واحة نخٌل
قبر ولً صالح

مسرعت كاحالذو

 الحضارات المتعاقبة
-

تعاقبت الحضارات على منطقة فوغالة كتعاقبها على الجزائر قاطبة و من أهمها:
الحضارة الرومانٌة  :تعد المنطقة أحد محطات التجارة الصحراوٌة وقد شكل ذلك حافزا
للرومان لإلستقرار بالمنطقة حٌث تتوفر إلى هذا التارٌخ بقاٌا بناءات بالحجارة المسقولة بنواحً
منطقة طولقة.
حقبة الفتوحات اإلسالمٌة :خضعت المنطقة للحكم اإلسالمً إبان الفتوحات اإلسالمٌة إلى غاٌة
القرن السادس عشر .وتعتبر النماذج المعمارٌة والعمرانٌة بالمنطقة أهم مإشراته.
العهد العثمانً :دامت الحقبة العثمانٌة حتى القرن التاسع عشر.
العهد اإلستعماري :تركت الحقبة اإلستعمارٌة تارٌخا عمٌقا ومإلما بمدٌنة فوغالة حٌث دام
تواجد المستعمر بها إلى غاٌة تارٌخ استقالل البالد سنة .1962

 المعارك واألحداث السٌاسٌة والعسكرٌة التً شهدتها البلدٌة أثناء الثورة
التحرٌرٌة
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شهدت بلدٌة فوغالة أحداثا عدٌدة إبان الثورة التحرٌرٌة تمثلت فً التنظٌم والدعم لجٌش
التحرٌر  ،و قد قدمت الكثٌر من الشهداء والضحاٌا األبرٌاء نتٌجة قهر المستعمر وجبروته ،وفً
هذا اإلطار نذكر على سبٌل المثال ال الحصر:
المعارك :معركة جبل الشهبة سنة 1959
األحداث السٌاسٌة :تنظٌم أول خلٌة سرٌة بمنزل عائلة ادرٌسً
األحداث العسكرٌة :إعدام  12شهٌدا بمنزل معمر شروف سنة 1957

 النصب التذكارٌة

أنجزت نصبا تذكارٌة عدٌدة ببلدٌة فوغالة تخلٌدا ألرواح الشهداء األبرار منها:
 تذكار معركة جبل الشهب لوحة تذكارٌة لسقوط الشهداء اإلثنى عشر بمسكن معمر شروف نصب تذكاري بحً دباب معمر تخلٌدا الستشهاد مواطنٌن من بلدٌة فوغالة نصب تذكاري بمقبرة الشهداء نصب تذكاري بمزرعة ادرٌس محمد -نصب تذكاري بوسط المدٌنة

 قائمة شهداء الثورة التحرٌرٌة
ٌقدر عدد شهداء البلدٌة بـ  62شهٌدا و هم:
رقم

الشهٌد

رقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

محمد درٌسً
لطرش السعدي
حجازي العربً
رمٌلً محمود
عمراوي زرٌق
كرمٌش مولود
بوغرارة براهٌم بن العمراوي
خٌرانً خٌرانً
العٌد ٌحً
زوبٌدي العٌد
مسعود شالحً
ذٌابً عبد الرحمان
احمد دعاس
مزغٌش الشاللً
حرز هللا محمد الصغٌر
دباب معمر
سالمٌن عٌسى
بلوطً العربً
حسنات السعٌد
نقنوق الجموعً
البار عبد هللا

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

الشهٌد

رقم

43
بن عاشور محمد
44
ضحوي محمد بن الهامل
45
نقنوق عثمان
46
البار عمر
47
معمر شروف
48
عباس محمد
49
بوعبٌد مسعود
50
معمر مسعود
51
معمر الصادق
52
سعادة احمد بن بلقاسم
53
حجاز لخضر
54
بن عاشور مسعود
بن عاشور عٌسى بن احمد 55
56
معمر لخضر
57
عاشور الدراجً
58
جدو السعٌد
59
بوزٌدي الطٌب
60
ضحوي مختار
61
لطرش احمد
62
حشانً عمر
معمر احمد
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الشهٌد
سعادة احمد
الصادق العمري
دربال محمد
ساسً المدانً
دباب عبد هللا
بوجمعة علً
ضحوي مختار بن محمد
مزغٌش قوٌدر
كرمٌش عبد هللا
بوغرارة براهٌم بن عٌسى
غنانٌة محمد
بن برٌكة التومً
بكٌر ساعد
سوٌرات الطٌب
بن برٌكة الجموعً
بولرباح عمر
روٌجع احمد
سعادة عبد هللا
طالب احمد
لطرش بوقرة

 الشخصٌات وأعالم البلدٌة
 الشخصٌات التارٌخٌة والنضالٌة: .1لعجال الطاهر :ولد فً  1932/09/12بفوغالة تعلم بمعهد ابن بادٌس
بقسنطٌنة وواصل تعلٌمه بجامع الزٌتونة بتونس والتحق بصفوف
جٌش التحرٌر حٌث تقلد مناصب قٌادٌة  ،وكان عضوا فً المجلس
التؤسٌسً عقب اإلستقالل ثم محافظا لحزب جبهة التحرٌر الوطنً
بعدة والٌات من الوطن.
 .2ضحوي مختار  :أول شهٌد ببلدٌة فوغالة  ،ومن كبار المثقفٌن آنذاك ،
الطاهر لعجال
أنشؤ مدرسة لتعلٌم األطفال  ،وأول من فتح فرع للكشافة اإلسالمٌة
بفوغالة .استشهد سنة .1957
 .3كرمٌش قوٌدر  :أحد أبرز مجاهدي المنطقة وأكبرهم إلتزاما ووطنٌة ونضاال  ،شارك فً مد
جٌش التحرٌر بالمإونة والمعلومات وضمان البرٌد.
 الشخصٌات العلمٌة: .4لعجال ادرٌس  :إمام ومدرس قرآن ببلدٌة فوغالة إبان عهد
االستعمار وأحد أبرز مشاٌخها  ،مفتً  ،ومإلف فً أمور الفقه
والدٌن

 أهم الزواٌا والمدارس القرآنٌة

ٌقتصر النشاط الدٌنً ببلدٌة فوغالة على بعض كتاتٌب تعلٌم
القرآن الكرٌم نذكر منها:
 المدرسة القرآنٌة لمسجد صالح الدٌن األٌوبً المدرسة القرآنٌة لمسجد ٌوعبٌد احمد المدرسة القرآنٌة لمسجد الفتح المدرسة القرآنٌة لمسجد لعجال ادرٌس المدرسة القرآنٌة لمسجد خالد بن الولٌد -المدرسة القرآنٌة لمسجد عمر بن الخطاب

 المساجد العتٌقة والحدٌثة

مسجذ صالح الذين األيوبي

وصل عدد المساجد ببلدٌة فوغالة إلى  07مساجد
رقم
01
02
03
04
05
06
07

المسجد
مسجد عمر بن الخطاب
صالح الدٌن األٌوبً
مسجد بوعبٌد احمد
مسجد خالد بن الولٌد
مسجد ادرٌس لعجال
مسجد الفتح
مسجد النور

الموقع
حً بوغرارة ابراهٌم
حً سوٌرات الطٌب
حً سوٌرات الطٌب
حً حسنات السعٌد
حً بن برٌكة التومً
حً كرمٌش مٌلود
حً الدراجً عاشور

المالحظة
حدٌث
عتٌق
حدٌث
حدٌث
حدٌث
حدٌث
فً طور اإلنجاز

 العادات والتقالٌد بالبلدٌة
ٌعد سكان بلدٌة فوغالة من عرش البوازٌد ،
حٌث الزالت التقالٌد القبلٌة تساهم فً تماسك المجتمع
وتوطٌد العالقات البٌنٌة خاصة صلة الدم .كما أن أهل
هذه البلدة متمسكون بروح التضامن اإلجتماعً بتوفر
جمعٌات تسهر على دفع الدٌة واإلحسان .ومن أهم
عادات المجتمع البوزٌدي والئم العٌش بالمناسبات الدٌنٌة
بالخصوص.
شخشوخت
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 الصناعات والحرف التقلٌدٌة
من أهم الصناعات التقلٌدٌة والحرف المتوارثة عن أجٌال المنطقة نذكر بالخصوص:
 الصناعات المتعلقة بالنخٌل  :المظل  ،قفة السعف  ،السدة  ،سجاد السعف  ،حسٌرالسعف  ،القنونة  ،أطباق السعف  ،أدوات حدٌدٌة (المنجل  ،المنقة  ،العدة)...
 -الصناعات التحوٌلٌة :الرب  ،البر  ،خل التمر ،بن التمر ،عسل التمر...

 المواسم الدٌنٌة والثقافٌة
 المواسم الدٌنٌة :كباقً بلدٌات الوطنٌحتفل سكان بلدٌة فوغالة بإحٌاء المولد
النبوي الشرٌف  ،عاشوراء  ،وزٌارة
األضرحة وعلى رأسها ضرٌح سٌدي
بوزٌد بن علً المتواجد بمنطقة آفلو
بوالٌة األغواط.
 المواسم الثقافٌة :تحًٌ الجمعٌاتالنشطة بالبلدٌة كل المناسبات الثقافٌة
وأهمها ٌوم العلم من كل سنة ٌ ،وم
الشهٌد والمناسبات الوطنٌة.

السردة

 التظاهرات الرٌاضٌة

ٌبرمج شباب البلدٌة دورٌا عدة منافسات
رٌاضٌة تشمل مقابالت كروٌة بٌن أحٌاء البلدٌة
كما ٌساهم فرٌقان لكرة القدم فً المنافسات
الرسمٌة للرابطة الوالئٌة .ومن جهة أخرى ٌنشط
فرع الكراتً دو وٌشارك فً الدورات الوالئٌة
والوطنٌة.

دورة ما بين األحياء

 الجمعٌات الناشطة
رقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

النشاط

الجمعٌة

دٌنً
جمعٌة مسجد عمر بن الخطاب
دٌنً
جمعٌة صالح الدٌن األٌوبً
دٌنً
جمعٌة مسجد بوعبٌد احمد
دٌنً
جمعٌة مسجد خالد بن الولٌد
دٌنً
جمعٌة مسجد ادرٌس لعجال
دٌنً
جمعٌة مسجد الفتح
دٌنً
جمعٌة مسجد النور
إجتماعً (خٌرٌة)
جمعٌة البر واإلحسان
ثقافً
جمعٌة المسار الثقافٌة
تربوٌة
جمعٌة نون والقلم
حرفٌة
جمعٌة الفتح الثقافٌة
رٌاضً
الجمعٌة الرٌاضٌة
تربوٌة
جمعٌات أولٌاء التالمٌذ للمدارس اإلبتدائٌة
تربوٌة
جمعٌات أولٌاء التالمٌذ باإلكمالٌات
تربوٌة
جمعٌات أولٌاء التالمٌذ بالثانوٌة
مجموع عدد الجمعٌات الناشطة بالبلدٌة
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المالحظة

عددها 07

عددها 01
عددها 01
عددها 01
عددها 01
عددها 01
عددها 06
عددها 02
عددها 01
21

ثالثا :المرافق بالبلدٌة

 مختلف اإلدارات العمومٌة بالبلدٌة وملحقاتها
تعد بلدٌة فوغالة مقر دائرة منذ التقسٌم اإلداري لسنة  ، 1991وبذلك تعددت اإلدارات العمومٌة
وتمثلت فً ما ٌلً:
رقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

اإلدارة العمومٌة

اإلختصاص
خدمات عومٌة
خدمات عومٌة
خدمات عومٌة
خدمات عومٌة
مإسسة مالٌة
الفالحة
تقنٌة
تقنٌة
تقنٌة
تربوٌة
خدمات
خدمات
تجارٌة
تجارٌة

مقر دائرة فوغالة
مقر بلدٌة فوغالة
الملحقة اإلدارٌة 01
الملحقة اإلدارٌة 02
خزٌنة ما بٌن البلدٌات
مندوبٌة الفالحة
فرع الموارد المائٌة والبٌئة
فرع التعمٌر والهندسة المعمارٌة والبناء
فرع السكن والتجهٌزات العمومٌة
مفتشٌة التعلٌم اإلبتدائً
فرع الضمان اإلجتماعً
فرع الصندوق الوطنً للتؤمٌن عن البطالة
وكالة سونلغاز
الجزائرٌة للمٌاه

المالحظة

فً طور اإلنجاز

فً طور اإلنشاء

 المنشآت التعلٌمٌة
 الثانوٌات:رقم
01

ثانوٌة ادرٌسً محمد

 المتوسطاترقم
01
02

الثانوٌة

المتوسطة

روٌجع احمد
بوغرارة ابراهٌم

 المجمعات المدرسٌةالثانوٌة
رقم
01

مجمع مدرسً ب 1

 المدارس اإلبتدائٌةالمتوسطة
رقم
01
02
03
04
05
06

مدرسة غنانٌة مسعود
مدرسة ضحوي محمد
مدرسة لطرش السعدي
مدرسة حجاز العربً
مدرسة نقنوق عثمان
مدرسة غزالً العماري

 معاهد التكوٌن المهنًالمراكز
رقم
01

مركز التكوٌن المهنً
مزغٌش الشاللً

الطاقة اإلستعابٌة
 20حجرة تدرٌس

الطاقة اإلستعابٌة
 20حجرة تدرٌس
 12حجرة تدرٌس

الطاقة اإلستعابٌة
 06حجرة تدرٌس

الطاقة اإلستعابٌة
 15حجرة تدرٌس
 13حجرة تدرٌس
 07حجرة تدرٌس
 06حجرة تدرٌس
 12حجرة تدرٌس
 08حجرة تدرٌس

اإلختصاصات
 15اختصاص
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المالحظة
 800مقعد بٌداغوجً

المالحظة
بناء جاهز من سنة 1984
حدٌثة اإلنجاز

المالحظة
فً طور اإلنجاز (مجمد)

المالحظة
 437تلمٌذ
 468تلمٌذ
 230تلمٌذ
 201تلمٌذ
 480تلمٌذ
 313تلمٌذ

المالحظة
 300مقعد

 المنشآت الرٌاضٌة والثقافٌة
 .1المنشآت الرٌاضٌة
المنشؤة
رقم
01
02
03
04
05

النشاط

الملعب البلدي الشهٌد مختار ضحوي
قاعة متعددة الرٌاضات الشهٌد شواط احمد
ساحة لعب حً حسنات السعٌد
ساحة لعب حً الشهداء
مالعب جوارٌة بمختلف المإسسات التربوٌة

 .2المنشآت الثقافٌة
المنشؤة
رقم
01
02
03

أرضٌة ترابٌة
كرة قدم
مختلف الرٌاضات غٌر مإطرة
أرضٌة ترابٌة
كرة قدم
أرضٌة ترابٌة
كرة قدم
مختلف الرٌاضات ماتٌكو

الموقع

دار الشباب الشهٌد علً بوجمعة
المركز الثقافً الشهٌد سعادة احمد
مكتبة بلدٌة الشهٌد العٌد معمر

المالحظة

حً بن عاشور عٌسى
حً نقنوق الجموعً
حً بن برٌكة التومً

المالحظة
غٌر مإطرة
غٌر مستغل
غٌر مجهزة

 المنشآت الصحٌة
رقم
01
02
03
04
05
06

الموقع

المنشؤة الصحٌة
عٌادة متعددة الخدمات الشهٌد دباب عبد هللا
قاعة عالج الشهٌد بولرباح عمر
قاعة عالج الشهٌد احمد لطرش
قاعة عالج احمد معمر
عٌادة الحكٌم لمٌن مراد
عٌادة الحكٌمة مصمودي

حً نقنوق الجموعً
حً دباب معمر
حً سوٌرات الطٌب
حً اإلخوة البار
حً نقنوق الجموعً
حً الشهداء

المالحظة
عمومٌة

خاصة

 منشآت البرٌد والمواصالت
رقم
01

الموقع

المنشؤة
قباضة برٌد الجزائر

المالحظة

حً نقنوق الجموعً

 األسواق الجوارٌة
رقم
01

الموقع

المنشؤة

حً سعادة عبد هللا

السوق المغطاة فوغالة

المالحظة
مستغل جزئٌا

 محطات النقل والمواصالت
ال تتوفر بالبلدٌة محطات نقل عمومٌة أو خاصة

 المنشآت والمرافق السٌاحة
ال تتوفر بالبلدٌة منشآت سٌاحٌة برغم زخم المواقع ذات الصلة.
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رابعا :الجانب اإلداري
 التشكٌلة السٌاسٌة للمجلس الشعبً البلدي
الرقم

الحزب

االسم و اللقب
العمراوي دباب
كرمٌش ادرٌسً
محمد حشانً
حمدانً مرزاقة
اسعٌد سالم
بلجلط فوزي
عباس ٌسمٌنة

01
02
03
04
05
06
07

الرقم

االسم و اللقب
خاللفة مبروك
رشٌد ضحوي
فوزي رمضان
خاللفة شهرزاد
بحري اسماعٌن
محمد ضٌف
عدة مرزاقة

08
09
الفجر
الجدٌد
10
11
12
الحركة
13
الشعبٌة
الجزائرٌة 14

االسم و اللقب

الحزب

 15طٌار عبد القادر

الحزب
جبهة التحرٌر
الوطنً

جبهة المستقبل

التجمع الوطنً
الدٌمقراطً

 الهٌئة التنفٌذٌة للمجلس
الرقم

االسم و اللقب

01
02
03
04
05
06
07
08

العمراوي دباب
اسعٌد سالم
رشٌد ضحوي
محمد حشانً
محمد ضٌف
فوزي رمضان
عبد القادر طٌار
ٌاسمٌنة عباس

المستوى الدراسً

الوظٌفة
رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
نائب رئٌس المجلس الشعبً البلدي
مندوب بلدي
رئٌس لجنة الفالحة
رئٌسة لجنة الشإون االجتماعٌة

الثالثة ثانوي
إبتدائً
الرابعة متوسط
متوسط
إبتدائً
مهندس دولة
الثالثة ثانوي
لٌسانس

اإلنتماء السٌاسً
حزب الفجر الجدٌد
الحركة الشعبٌة الجزائرٌة
جبهة المستقبل
حزب الفجر الجدٌد
التجمع الوطنً الدٌمقراطً
جبهة المستقبل
جبهة التحرٌر الوطنً
الحركة الشعبٌة الجزائرٌة

 مكاتب األحزاب السٌاسٌة
رقم
01
02

مكتب الحزب
مكتب التجمع الوطنً الدٌمقراطً
مكتب حزب جبهة التحرٌر الوطنً

الموقع
شارع أول نوفمبر
شارع أول نوفمبر

خامسا  :معلومات ضرورٌة
الهاتف

الفاكس

البرٌد اإللكترونً

033.58.01.52

033.58.01.50
033.58.01.99

apc.fough@gmail.com
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