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 موقف البحث

  -تقرت -والتحوالت اجملالية يف النزلة االجتماعيةاهلياكل 

  مقاربة أنثروبولوجية

                                                                        
             

 *ةـخليفعبد القـــــادر 

 

 

 

موتع مسمراغوة محرطة ماجلزائرؼة ماظصقراء متشهد مضلولة مسشرؼات مريؼةمعنذ
ممؿلارعظ)ام-م1عؿلارسة ميف مم41اظعمراغي مدنة مطان ماجلنوب ،م4321والؼاتمعن

مم01% ماظشمال ميف مصوه مطان ماظذي ماظوضت مؼطؾعمواضعم-م(%01يف عدنممأصؾح
م مسواعل مأصرزته ماظووم، ماظورينماظعامماظؿقدؼثمباالغدعاجاظصقراء ماجملؿمع م،يف

ماظدغواعوكوةماظداخلوةمجملؿمعاتمػذهمادل باظدرجةمؿلاؤلملظمدصعامؼ.مممنارؼوأؼضا
ممسمرانميفماظصقراء؟مػلمػيمسمراغوةمصقراوؼةمأمم،سنمرؾوعةمػذهماحلرطوةاألوديم

ميفمحدودم مواديمرؼغممتقرتميفمعدؼنةم،وةوداغادلدرادؿنا ماخرتغاساصمةمإضلوم
مادلوداغيمطنموذج مادلودانماألعرمؼؿعلؼم،2اظنزظةمحي ظلؾقث مػذا بؿعاؼشمميف

قداعىماظواحاتماظمأدادا،مدكانملكاناظمنعم،ظفؽؿنيمجمموساتماجؿماسوةمخمؿلفة
)دعودمأوالدمسمر،مماظؾدومادلؿمدغنيجمموساتمعنمم"احلشاذنة"مومعزارسيماظنكول

                                                                                                              
 عاجولؿريميفماألغـروبوظوجواماإلجؿماسوةمواظـاصوة.*

1 Cote, Marc, « Dynamique urbaine au Sahara », in Insaniyat (Revue algérienne 

d’anthropologie et sciences sociales), n°05, Mai-Août 1998, p.89.
بنلوجمسمراغيمتقلوديموتودعاتمحدؼـة،متلكنهاممتؿموزمم،صرمصقراوي:مجزءمعنمعدؼنةمتقرت،مضماظنزظة2

مو ماظواحاتم"احلشاذنة" مصالحي معن معلؿقلةمجمموساتماجؿماسوة مأصؾقتمبلدؼة مادلؿمدغني،  دنةم،اظؾدو
4321 .  
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مغاؼل....( مأوالد مروؾات، مدواصة، مسشرؼنواتممصؿاؼت، معنذ متـؾوؿهم مبدأ اظذؼن
ماظقرنمادلاضيموملمؼنؿهيمحؿىماظووم.

مظل مغوسي، مصهم محماوظة مخالل مواألدرؼةاالمهواطلعن لمفموساتمظمجؿماسوة
ماجملالماالجؿماسوة مهلذا ممادلكوغة ماظلكنماظعمراغي مأجل معن ماظؿعؾؽة وأذكال

مماالجؿماسوةمواإلدرتاتوفوات ماالجؿماسوةمواألدرؼة ماجملموسات متؿكذػا اظيت
وماظؾدوماحلشاذنةمدكانماظنزظةمماظواحاتماظقداعىماظقروؼنيمعزارسيادلكؿلفة،معنم

م مأادلؿمدغني معن مغاؼلخاصة مادلنطقةمواصدؼنواظم،والد مػذه ماظعملممإدي مسن حبـا
وعفصلةمػذهمادللاراتمواالدرتاتوفواتمععماظؿقوالتماظؿعمريؼةماظيتم،مواالدؿقرار
مادل مدؼنةذهدتها مأنمؼلقيماظكـريمعنماألضواء مإذكاظوؿاومجيوبمسلىم.مميكنمػذا

م ماظؾقث ميف ماظؿلاؤل ماظعرطز ماالجؿماسوة مباهلواطل مسالضاتهاموغوموومادلؿعلقة ع
مواظلكينمب ماإلضاعاتي مادرتاتوفواتهامفاهلا مخالل وممارداتهامماالجؿماسوةمعن

ماظؿقصواتماظكموةمومتـالتها،مػي ماظؿلاؤالتماالجؿماسوةمم.جواغبمأػملؿها طون
مػ محول موواسدةواألغـربوظوجوة مغاجعة معؿعددة، مادللأظة ماظواحةممذه محاضر ظفهم

ماظووم.
م مأدوات مماظؿقصيإن ماظؿققوقاتممماسؿمدغاػاواظيتادلنادؾة مػي مادلوضوع هلذا

ممنوسوةاظ معنظور موبوظوجضمن مميأغـر مواضع مدرادة مإدي ممبعرصةؼهدف ماجؿماسي
يفمإرارمػذامماظفاسلني،ممتظهراتهماخلارجوةمظلعالضاتماالجؿماسوةموعنطؼمتدخالت

 semi)مهةـادلوجمريـشقادثةمـمـإديمأدلوبماظمأدادا طمنهجمعقاربةماظلفوءاألصؼممتم

directive)مم موادلكربؼن، ماظفاسلني مػذاممواظيتعع مصإن مػاعا، مععرصوا معنؾعا متـل
األدلوبمجترؼيبمعؤدسمسلىماظؿققوؼمادلوداغيمادؿلهممعنماظؿقاظودماألثنوشراصوةم

م.جؿماسوةعنمأجلمتقنواتمادلالحظةمواظذيمؼؾينمعواضوعهمعنماإلذكاظواتماال
م،اتمعنماظدرجةماظـاغوةوضعناهمطمصدرمععلوعمعوداغيمدؿفواببامدسمنامحبـنا

يفمإضاصةمإديمػذهمادلصادرمصقدمرأؼنامأنمغطلعمسلىمدفالتمسقودماظزواجمادلوجودةم
مووضت،نمػذاماظعملمجدمعفودمظنا،مؼربرمعامصرصناهمصوهمعنمجهدماطم،اظنزظةمبلدؼة

ظؿطورمأغواعماظزجياتموغظاممادلصاػراتموسالضاتهامباظقرابةممدضوقةبنظرةمماصقدمزودغ
م.ظلمفموساتماالجؿماسوةمواألحواءمادلكؿلفةمظنلؾةبا

مظلنلؼم معوغوشراصوة مبدرادة متعلؼ ماألول مصصول مثالثة مخالل معن ماظعمل طان
ميفم ماالغدعاج مارار ميف موحتوالته ماظؿارخيوة ماظواحاتموادلدن ميف ماظؿقلودي اجملاظي

م مأعا ماظعام، ماظورين متعلؼاجملؿمع ماظعمراغيمماظـاغي ماجملال مخالل معن باظنزظة
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م مصؿعلؼماألوداط ماظـاظث ماظفصل مأعا مادلوجودة، ماالجؿماسوة مواهلواطل االجؿماسوة
مواألدرؼةم ماالجؿماسوة مواالدرتاتوفوات ماجملال مأجل معن ماالجؿماسوة باظؿعؾؽة

مومتـلماجملالمسندماظلكان.
إنماظنؿائجماظيتمتوصلمإظوهاماظؾقثمرشممضصرمادلدةمممامحيؿممادلزؼدمعنماظؿوشلم

م مادلودان مصومكنيف مأغهموادلوضوع مطاغتماظؿأطد مطما ماظواحة متعد محقوقؿهامم!مل إن
م معن مداحة مسلى ماظوضوف مإدي مبنا متؤدي ماظووم مواظعمراغوة اظؿقوالتماالجؿماسوة

ماظؿشكل موإسادة مسم-ماظعموقة مااغهوار مأحالمل مسلىمماظؾدو مبأطملها جمؿمعات
موععارفمباظصقراء،مػذهم اظؾطاظة،موضعوةمطاغتماظلؾبميفمضواعمثقاصةمبأطملها

تعاغيمصعوباتمماظؿمدنم،مبنيماخؿوارماظعزظةمأومادؿورنتمادلدنموساتماظيتاجمل
مم-االغدعاج،ماظلكنماظعملمواظوزائػماظؿعلوم...

م ػؤالءماظلوددكانمواحاتمواديمرؼغ،مم"احلشاذنة" م"لةعمخا"اظذؼنمطاغوا
صاضامآممأعاممأبنائهاجلدؼدةمماظؿقوالتمصؿقتمواديمرؼغ،مظفرتةمروؼلةميفمعنطقة

ما موحؿىمجدؼدة، ماظورنوة ماخلدعة مو ماظؾرتوظوة ماظشرطات ميف مواظعمل ظؿمدرس
مػ مأبناء مجعلت مودائل ماظؿلفزة...، ممؿمعاجملذا مآبائهم معاضي اظرتضيموؼنلون

 .ميفمعدةموجوزةماالجؿماسيمواالضؿصادي،
مت مجدؼدة، موأدرؼة ماجؿماسوة ماظصقراءماجدؼدمجماالمشكلػواطل معدن مم،يف

ماظؿعاؼش معن ممأذكال مويف ماألحواء مدالالتهايف ماظلكين ماتادؿفابمػيماجملال
ماحليماهلوؼاتيم مواظلكين، ماإلضاعاتي ماظعمراغي ماجملال مذهدػا ظؿقوالتمجدؼدة

،مادلنزلماظفرديماظكؾريمبقاؼامعنمثقاصؿهامظؿمووزمجمموسةماجؿماسوةمتربزمػوؼؿهامأو
ماألدرة مإلؼواء مسمودؼا مظلؿودع ماظؿقلودؼةماظقابل مادلمؿدة ماألدرة معكان ميف م،ادلرطؾة

مسلىمصورتهاماظووم.مدؼداجلدؼدةمتهوئمجماهلاماجلمؿشكالتماالجؿماسوةاظ
مبعد،م مترتلم ممل ماظنهائوة معالحمه ماظؿشكل مرور ميف ماظواحة موعلؿقؾل حاضر
مػذهم مظفهم معنادؾة مبأدوات مادلعمؼ ماظؾقث مادؿعفال مضرورة مخلصتمإدي ادلذطرة

أصؾقتماظؿقوالتمظإلجابةمسلىمإذكاالتموععضالتمختصماظؿنموةموعصادعاتم
تطلمبرأدهامعنمحنيمآلخر.م


