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موقف البحث
اهلياكل االجتماعية والتحوالت اجملالية يف النزلة -تقرت-
مقاربة أنثروبولوجية

عبد القـــــادر خليفـة

*

عنذ مسشرؼات مضلولة متشهد ماظصقراء ماجلزائرؼة محرطة مسمراغوة موتعمريؼةم
عؿلارسة 1م -م(اظؿلارع ماظعمراغي ميف م 41موالؼات معن ماجلنوب مطان مدنة م،4321م
 %01ميف ماظوضت ماظذي مطان مصوه ميف ماظشمال م )%01م -مواضع مأصؾح مؼطؾع معدنم
اظصقراء ماظووم ،مأصرزته مسواعل ماظؿقدؼث مباالغدعاج ميف ماجملؿمع ماظورين ماظعام،م
وأؼضاماظدغواعوكوةماظداخلوةمجملؿمعاتمػذهمادلنارؼ.مممامؼدصع مظلؿلاؤلمباظدرجةم
األوديمسنمرؾوعةمػذهماحلرطوة،مػلمػيمسمراغوةمصقراوؼةمأممسمرانميفماظصقراء؟م م
يفمحدودمدرادؿنامادلوداغوة ،ميفمعدؼنة متقرت مساصمةمإضلوممواديمرؼغماخرتغام
طنموذج مظلؾقث مادلوداغي حي ماظنزظة ،2مؼؿعلؼ ماألعر ميف مػذا مادلودان مبؿعاؼشم
جمموساتماجؿماسوةمخمؿلفةمظفؽؿني،معنماظلكانمأدادا،مدكانماظواحاتماظقداعىم
عزارسيماظنكول م"احلشاذنة"مو مجمموساتمعنماظؾدومادلؿمدغني م(دعودمأوالدمسمر،م
* عاجولؿريميفماألغـروبوظوجواماإلجؿماسوةمواظـاصوة.
1

Cote, Marc, « Dynamique urbaine au Sahara », in Insaniyat (Revue algérienne
d’anthropologie et sciences sociales), n°05, Mai-Août 1998, p.89.

 2اظنزظةم:مجزءمعنمعدؼنةمتقرت،مضصرمصقراوي،ممتؿموزمبنلوجمسمراغيمتقلوديموتودعاتمحدؼـة،متلكنهام
جمموسات ماجؿماسوة معن مصالحي ماظواحات م"احلشاذنة" مو ماظؾدو مادلؿمدغني ،مأصؾقت مبلدؼة معلؿقلة ،مدنة
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عبد القادر خليفة

صؿاؼت ،مدواصة ،مروؾات ،مأوالد مغاؼل )....ماظذؼن مبدأ متـؾوؿهم معنذ مسشرؼنواتم
اظقرنمادلاضيموملمؼنؿهيمحؿىماظووم .م
عن مخالل محماوظة مصهم مغوسي ،مظلهواطل ماالجؿماسوة مواألدرؼة مظلمفموساتم
االجؿماسوة مادلكوغة مهلذا ماجملال ماظعمراغي موأذكال ماظؿعؾؽة معن مأجل ماظلكنم
واإلدرتاتوفوات ماالجؿماسوة مواألدرؼة ماظيت متؿكذػا ماجملموسات ماالجؿماسوةم
ادلكؿلفة،معنماظقروؼنيمعزارسي ماظواحاتماظقداعى ماحلشاذنةمدكانماظنزظةموماظؾدوم
ادلؿمدغني مخاصة معن مأوالد مغاؼل ،مواظواصدؼن مإدي مػذه مادلنطقة محبـا مسن ماظعملم
واالدؿقرار،موعفصلةمػذهمادللاراتمواالدرتاتوفواتمععماظؿقوالتماظؿعمريؼةماظيتم
ذهدتهامادلدؼنة.مميكنمػذامأنمؼلقيماظكـريمعنماألضواءمومجيوبمسلىمإذكاظوؿام
عرطز ماظؿلاؤل ميف ماظؾقث مادلؿعلقة مباهلواطل ماالجؿماسوة ماظووم موغوع مسالضاتهام
مبفاهلا ماإلضاعاتي مواظلكين معن مخالل مادرتاتوفواتها ماالجؿماسوة موممارداتهام
ومتـالتها ،مػي مجواغب مأػملؿها ماظؿقصوات ماظكموة .مطون ماظؿلاؤالت ماالجؿماسوةم
واألغـربوظوجوة محول مػذه مادللأظة معؿعددة ،مغاجعة موواسدة مظفهم محاضر ماظواحةم
اظووم .م
إن مأدوات ماظؿقصي مادلنادؾة مواظيت ماسؿمدغاػا مهلذا مادلوضوع مػي ماظؿققوقاتم
اظنوسوة مضمن معنظور مأغـر موبوظوجي مؼهدف مإدي مدرادة مواضع ماجؿماسي ممبعرصةم
متظهراتهماخلارجوةمظلعالضاتماالجؿماسوةموعنطؼمتدخالتماظفاسلني،ميفمإرارمػذام
األصؼممتماظلفوءمطمنهجمعقاربة أدادامإديمأدلوبماظـمـقادثةمشـريمادلوجـهةم (semi
) directiveمعع ماظفاسلني موادلكربؼن ،مواظيت ممتـل معنؾعا مععرصوا مػاعا ،مصإن مػذام
األدلوبمجترؼيبمعؤدسمسلىماظؿققوؼمادلوداغيمادؿلهممعنماظؿقاظودماألثنوشراصوةم
عنمأجلمتقنواتمادلالحظةمواظذيمؼؾينمعواضوعهمعنماإلذكاظواتماالجؿماسوة .م
دسمنامحبـنامبادؿفوابمعوداغيموضعناهمطمصدرمععلوعاتمعنماظدرجةماظـاغوة،م
إضاصةمإديمػذهمادلصادرمصقدمرأؼنامأنمغطلعمسلىمدفالتمسقودماظزواجمادلوجودةميفم
بلدؼةماظنزظة،مطا نمػذاماظعملمجدمعفودمظنا،مؼربرمعامصرصناهمصوهمعنمجهدمووضت،م
صقدمزودغامبنظرةمدضوقةمظؿطورمأغواعماظزجياتموغظاممادلصاػراتموسالضاتهامباظقرابةم
باظنلؾةمظلمفموساتماالجؿماسوةمواألحواءمادلكؿلفة .م
طان ماظعمل معن مخالل مثالثة مصصول ماألول متعلؼ مبدرادة معوغوشراصوة مظلنلؼم
اجملاظي ماظؿقلودي ميف ماظواحات موادلدن ماظؿارخيوة موحتوالته ميف مارار ماالغدعاج ميفم
اجملؿمع ماظورين ماظعام ،مأعا ماظـاغي متعلؼ مباظنزظة معن مخالل ماجملال ماظعمراغيم
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األوداط ماالجؿماسوة مواهلواطل ماالجؿماسوة مادلوجودة ،مأعا ماظفصل ماظـاظث مصؿعلؼم
باظؿعؾؽة ماالجؿماسوة معن مأجل ماجملال مواالدرتاتوفوات ماالجؿماسوة مواألدرؼةم
ومتـلماجملالمسندماظلكان .م
إنماظنؿائجماظيتمتوصلمإظوهاماظؾقثمرشممضصرمادلدةمممامحيؿممادلزؼدمعنماظؿوشلم
يف مادلودان موادلوضوع مصومكن ماظؿأطد مأغه ممل متعد ماظواحة مطما مطاغت! مإن محقوقؿهام
االجؿماسوة مواظعمراغوة ماظووم متؤدي مبنا مإدي ماظوضوف مسلى مداحة معن ماظؿقوالتم
اظعموقة موإسادة ماظؿشكل م -ماغهوار مسامل ماظؾدو مأحال مجمؿمعات مبأطملها مسلىم
اظؾطاظة،موضعوةمطاغتماظلؾبميفمضواعمثقاصةمبأطملهاموععارفمباظصقراء،مػذهم
اجملموساتماظيت مادؿورنتمادلدن،مبنيماخؿوارماظعزظةمأو ماظؿمدن متعاغيمصعوباتم
االغدعاج،ماظلكنماظعملمواظوزائػماظؿعلوم-...م م
"احلشاذنة" مدكانمواحاتمواديمرؼغ،مػؤالءماظلود اظذؼنمطاغوام"مخاعلة"م
ظفرتةمروؼلةميفمعنطقة مواديمرؼغ ،مصؿقت ماظؿقوالت ماجلدؼدةمأعاممأبنائهم مآصاضام
جدؼدة ،ماظؿمدرس مواظعمل ميف ماظشرطات ماظؾرتوظوة مو ماخلدعة ماظورنوة موحؿىم
اظؿلفزة ،...مودائل مجعلت مأبناء مػذا ماجملؿمع مؼنلون معاضي مآبائهم مواظرتضيم
االجؿماسيمواالضؿصادي،ميفمعدةموجوزة.م
ػواطل ماجؿماسوة موأدرؼة مجدؼدة ،متشكل مجماال مجدؼدا ميف معدن ماظصقراء،مم
أذكال معن ماظؿعاؼش ميف ماألحواء مويف ماجملال ماظلكين مدالالتها مػي مادؿفاباتم
ظؿقوالت مجدؼدة مذهدػا ماجملال ماظعمراغي ماإلضاعاتي مواظلكين ،ماحلي ماهلوؼاتيم
ظؿمووزمجمموسةماجؿماسوةمتربزمػوؼؿهامأو مبقاؼامعنمثقاصؿها،مادلنزلماظفرديماظكؾريم
اظقابل مظلؿودع مسمودؼا مإلؼواء ماألدرة مادلرطؾة ميف معكان ماألدرة مادلمؿدة ماظؿقلودؼة،م
اظؿشكالتماالجؿماسوةماجلدؼدةمتهوئمجماهلاماجلدؼدمسلىمصورتهاماظووم .م
حاضر موعلؿقؾل ماظواحة ميف مرور ماظؿشكل معالحمه ماظنهائوة ممل مترتلم مبعد،م
ادلذطرة مخلصت مإدي مضرورة مادؿعفال ماظؾقث مادلعمؼ مبأدوات معنادؾة مظفهم مػذهم
اظؿقوالتمظإلجابةمسلىمإذكاالتموععضالتمختصماظؿنموةموعصادعاتمأصؾقتم
تطلمبرأدهامعنمحنيمآلخر.م
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