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مغاربي )الجسائر، أحمد أميه دالي)تىسيق(، شعراء الملحون ال

: مركس البحث في  : قاموش ببيوغرافي، وهران تووص، المغرب(

عدد  ،أربعة أجساء ،8102 األوثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 .0101 الصفحات

ٚأذٙ ْزا انًؼعى ذرٕٚعا نًغاس تؽس طٕٚم تذأِ أؼًذ أيٍٛ دال٘ انثاؼس 

يُز ٔلد طٕٚم  االظرًاػٛح ٔانصمافٛحفٙ األَصشٔتٕنٕظٛا  انذائى تًشكض انثؽس

ػهٗ كراتّ "دنٛم  1996يٍ خالل يإنفاخ كصٛشج لذيٓا، ئر اشرغم يُز عُح 

تثٕٛغشافٙ نهًهؽٌٕ"، ٔانز٘ ًٚكٍ اػرثاسِ َٕاج أٔنٗ نٓزا انًؼعى، شى ذٕاند 

ٓا ًّ (، Enag 2003: أغاَٙ انمظثح، ) أتؽاز انًإنف فُشش انؼذٚذ يُٓا، أْ

(، انذسج األَٛمح فٙ ششغ CRASC 2007نشؼش انًهؽٌٕ، )انكُض انًكٌُٕ فٙ ا

 (. CRASC 2007انؼمٛمح )

م انثاؼس اشرغانّ ضًٍ يشاسٚغ تؽس يرؼذّدج فٙ يشكض انثؽس فٙ طّ أٔ

، يا أْهّ نٛظثػ ٔاؼذا CRASCانؼهٕو االظرًاػٛح ٔاألَصشٔتٕنٕظٛا انصمافٛح 

يٍ أكصش انًخرظٍٛ فٙ ْزا انُٕع يٍ انذساعاخ خظٕطا يغ طٕل ذعشترّ 

اَعاص لاػذج تٛاَاخ ؼٕل انًهؽٌٕ ؼٛس لاو تٔيا ساكًّ يٍ أػًال، 

Badomelٔ ،ٚ "ٌٕششف ؼانٛا ػهٗ يششٔع ئَعاص "لايٕط ؼٕل نغح انًهؽ

:  غرٕٚاخ يخرهفحُٚؼُٗ تانثؽس فٙ يفشداخ نغح انًهؽٌٕ ظًؼا ٔدساعح فٙ ي

يؼعًٛح، طٕذٛح ٔدالنٛح. ئضافح ئنٗ اشرغال أيٍٛ دال٘ ػهٗ انؼًم نرمذٚى 

: يُز  يخراساخ فٙ ػذج يعهذاخ ضًٍ "دٕٚاٌ شؼش انًهؽٌٕ انعضائش٘

 انُشأج ئنٗ انٕٛو".

 143يعهذاخ، ؼٕٖ انًعهذ األٔل انز٘ ٚمغ فٙ  حٚركٌٕ انًؼعى يٍ أستؼ

غاستٙ، ئر ظًغ ػذدا كثٛشا يٍ انكرة طفؽح تثٕٛغشافٛا شؼش انًهؽٌٕ انً

انًخطٕطاخ انًٕصػح تٍٛ يذٌ ظضائشٚح ػذٚذج. ٔٔانًماالخ ٔانغٛش انزاذٛح، 

ُْٔا َالؼظ اسذكاص انثؽس خظٕطا ػهٗ شًال غشب/ٔعظ انعضائش 

انًذٚح(.  -انثهٛذج -انعضائش انؼاطًح  -غهٛضاٌ  -يؼغكش -يغرغاَى -)ْٔشاٌ



انز٘ تزنّ انًإنف نعًغ يٕاد انًؼعى، ٔيٍ ُْٔا ٚثذٔ يٍ ظٓح انعٓذ انكثٛش 

ظٓح أخشٖ ؼعى انعٓذ انًُرظش تزنّ نرٕعٛغ انثؽس َؽٕ يذٌ ظضائشٚح 

 أخشٖ )انعُٕب انغشتٙ( ٔتهذاٌ يغاستٛح أٚضا خظٕطا ذَٕظ ٔنٛثٛا. 

طفؽح ذُأل انًإنف شؼشاء انًهؽٌٕ  614فٙ انًعهذ انصاَٙ انز٘ ٚمغ فٙ 

ًا تٍٛ يعهذاخ انًؼعى، ئر تهغ ػذد انعضائش٘، ْٕٔ انًعهذ األكثش ؼع

شاػشا. ٔلذ اػرًذ انًإنف فٙ ْزا انًعهذ  980انشؼشاء انزٍٚ ركشْى انًإنف 

ػذدا كثٛشا يٍ انًشاظغ، ئضافح ئنٗ انًخطٕطاخ انرٙ ذّٕطم ئنٛٓا. اػرًذ 

انًإنف انرشذٛة األنفثائٙ انفشَغٙ فٙ ركش أعًاء انّشؼشاء يغ ئٚشاد ذؼشٚف 

ء، ٔفٙ يٕاضغ أخشٖ اكرفٗ انًإنف تزكش انًُطمح يخرظش نثؼض انشؼشا

انرٙ ُٚرًٙ ئنٛٓا انشاػش ٔانمشٌ انز٘ ػاػ فّٛ، شى ركش يطهغ يا ٔطهّ يٍ 

 لظائذ، انًشاظغ انرٙ رُكش فٛٓا انشاػش. ْٔزا يا اػرًذِ فٙ كايم انًعهذاخ.

انًعهذ انصانس خّظظّ انًإنف نشؼشاء انًهؽٌٕ يٍ انًغشب، ٔانزٍٚ تهغ 

طفؽح. اػرًذ انًإنف فٙ ْزا  397شاػشا، ٔٚمغ انًعهذ فٙ  221ػذدْى 

انًعهذ ػهٗ انكصٛش يٍ انًشاظغ، أًْٓا: يؼهًح انًهؽٌٕ نًؽًذ انفاعٙ، 

 ٔانمظٛذج انضظم فٙ انًغشب نؼثاط انعشاس٘. 

فٙ انًعهذ انّشاتغ ظًغ انًإنف شؼشاء انًهؽٌٕ فٙ ذَٕظ ٔػذد لهٛم يٍ 

طفؽح، ٔلذ اػرًذ انًإنف فٙ  160فٙ شاػشا، ٔٚمغ  328نٛثٛا انًعهذ ؼٕٖ 

ْزا انًعهّذ تشكم كثٛش ػهٗ يذَٔح انشؼش انشؼثٙ انرَٕغٙ انرٙ أطذسذٓا 

 يعهذاخ.   جو، ٔذمغ فٙ ػشش2015ٔصاسج انصمافح انرَٕغٛح عُح 

ذأذٙ أًْٛح ذمذٚى يؼعى شؼشاء انًهؽٌٕ انًغاستٙ اَطاللا يٍ أًْٛح ذصًٍٛ 

رشن يٍ ظٓح، ٔيٍ ظٓح أخشٖ اَطاللا ٔئتشاص لًٛح انرشاز انًغاستٙ انًش

يٍ أًْٛح االشرغال ػهٗ انهغح انًغاستٛح انذّاسظح، يٍ خالل َظٕص فُٛح 

شؼشٚح ػًٛمح اغرُد تانراسٚخ ٔانصمافح ٔانًًاسعاخ انًعرًؼٛح ٔانؼاداخ 

انًؽهٛح انًغاستٛح. كًا اكرغة ْزا انًؼعى أًْٛرّ يٍ اذغاع يٛذاٌ انثؽس 

انًعال انعغشافٙ انًغاستٙ كٕؼذج ذشاتٛح راخ انعغشافٙ، ٔاشرغانّ ػهٗ 

ْٕٚح ٔتؼذ ذاسٚخٙ يٕؼذ أكغة انؼًم أًْٛح تانغح، ٔٔضؼّ فٙ سْاٌ 



شؼش انًهؽٌٕ. انػهًٙ ٔتؽصٙ ػًٛك ٚرًصم فٙ ئشثاخ ْزا انثؼذ انًغاستٙ فٙ 

ٔنمذ َعػ انًإنف فٙ ظًغ ػذد يٍ انًذَٔاخ ٔانذساعاخ انُمذٚح ػٍ شؼش 

 انًًرذئش ٔانًغشب، ٔنكٍ تانُغثح نهشؼش انرَٕغٙ انًهؽٌٕ فٙ كم يٍ انعضا

فٙ ظضء كثٛش ػهٗ يظذس ٔاؼذ ْٕ يذَٔح انشؼش انشؼثٙ انرَٕغٙ، كًا 

أنؽك شؼش انًهؽٌٕ انهٛثٙ تانرَٕغٙ فٙ يعهذ ٔاؼذ، يًا ٚإكذ أًْٛح 

 .  فّٛ يٕاطهح االشرغال ؼٕل شؼش انًهؽٌٕ انرَٕغٙ ٔانهٛثٙ انرٕعغ

ػهٗ سطذ َظٕص ٔظًغ يذَٔاخ يٍ ذًّٛض ػًم انًإنف تًمذسذّ 

يظادس كصٛشج كاٌ عٛكٌٕ يظٛشْا انضٛاع ألَٓا نى ذؽفظ فٙ كرة، ٔنى 

ذظم ئنٗ ٚذ انذاسعٍٛ ٔانثاؼصٍٛ، كًا ذظٓش أطانح ْزا انؼًم يٍ خالل 

ذأعٛغّ نؽمم تؽس تكش نى ُٚطَشق أكادًٚٛا تشكم كاٍف فٙ انعضائش ػهٗ ٔظّ 

نهذاسعٍٛ. فٙ اَرظاس أٌ ٚرٕاطم انخظٕص، يا ٚإْهّ نٛكٌٕ يشظؼا يًٓا 

االشرغال ػهٗ ْزِ انًذَٔاخ تؼذ انعًغ ٔاإلؼظاء، ترمذٚى ػًم أكصش ػًما 

ٔال ٚمم أًْٛح ٚشذثظ تانرؽهٛم ٔانرًؽٛض، ْٕٔ ستًا يا ُُٚرظش يٍ انًإنف 

فًٛا عٛأذٙ يٍ ئَراض خاطح تانُظش ئنٗ انكى انغضٚش انز٘ ذّى ظًؼّ 

 هٛم انًرؼذّد األدٔاخ ٔانًُاْط ٔانشؤٖ.ٔاالشرغال ػهّٛ تانذساعح ٔانرؽ

 فوزية بوغىجور



 


