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الغزوات :مدينة في ظل التحوالت
السوسيو -ثقافية
مراد موالي الحاج

1

مقدمة
تعد دراستنا لواقع التصنيع والتحضر يف اجملتمع اجلزائري وادلعاينة اليومية
للتحوالت السوسيولوجية والثقافية منبعا لكل تفكري أو زلاولة دلعاجلة وتطبيق
ّ
ربليل علمي لتلك التحوالت اليت شهدهتا ومازالت تشهدىا ادلدينة اجلزائرية.
فإىتمامنا ادلتواصل وادلتزايد دبثل ىذه الدراسات جعلنا نتطرق إىل دراسة ىذه
التغريات يف منطقة جغرافية عرفت ظلوا ج ّد معترب أال وىي مدينة
التحوالت و ّ
الغزوات.
ربوالت جذرية ،من مدينة كانت تعرف بصيدىا
لقد عرفت ىذه ادلدينة ّ
البحري إىل مدينة صناعية مع بداية السبعينات ،فشيّدت اها منشتت صناعية
عملت على قلب موازين القوى داخل الًتكيبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية
التحوالت االقتصادية واالجتماعية أصبحت حبق
للمدينة .وىكذا فضخامة ىذه ّ
ملفتة إلنتباه الدارسيني يف العلوم االجتماعية.
التحوالت اليت عرفتها ادلدينة غلب علينا دراسة الواقع
ولإلقًتاب من ىذه
ّ
التارؼلي ذلا وأىم تأثرياتو على السكان احملليني ،مث التطرق إىل أىم التحوالت
االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا ىذه ادلدينة أثناء تطبيق ادلشروع التنموي
 1عالم االجخماع -جامعت وٌزان /باحث في مزكز البحث في األوثزوبولوجيت االجخماعيت
والثقافيت ))CRASC
35

إوساوياث عدد  ،5ماي-أوث

1991

اجلزائري ،والوصول يف األخري إىل اإلحاطة بالنتائج السوسيو-ثقافية ذلذه
التحوالت ومعاجلتها يف إطار دراسة أىم الفاعلني االجتماعيني بادلنطقة.

 -1اإلرث التاريخي للمدينة

إن ادلوقع اإلسًتاذبي دلدينة الغزوات جعلها مركزا دلرور عدة حضارات إبتداءا
من احلضارة الرومانية إىل غاية االستعمار الفرنسي .فاإلرث التارؼلي يكمن يف
تلك التأثريات اليت خلفتها ىذه احلضارات يف ادلنطقة .إال أن ما يهمنا يف ىذا
اإلطار ىو الرجوع إىل احلقبة التارؼلية الذي سجل فيها ظهور وسبركز نوع من احلياة
احلضرية واليت تعود إىل مرحلة االستعمار الفرنسي.
فادلوقع اجلغرايف ذلذه ادلدينة ادلطلة على البحر األبيض ادلتوسط مكنها من أن
تكون مركز سبوين وإخالء ادلرضى ادلعمرين ضلو فرنسا إبتداءا من سنة. 1844
فضرورة تلبية حاجات ادلعمرين جعلت التفكري ينصب يف إتاحة كل الظروف
السانـحة لإلستقرار بادلنطقة حيث مت بناء أول منزل من حجر يف سنة  .1846وما
لبثت سنة  1847أن تنتهي حىت أطلق اسم «  » Nemoursعلى ىذه ادلدينة نسبة
للحاكم أومال ، « Duc d’Aumale » -اإلبن الثاين للويس فليب « Louis
 . "Philippeومنذ ذلك الوقت بدأ ظلو سكان ىذه ادلدينة يتزايد وتتزايد معو حركة
التعمري من بناء ادلساكن واذلياكل اإلدارية الالزمة للسري العادي للنشاط
االقتصادي ادلرتبط حبركية ادليناء .فحسب ) ( F. LIABADORأن ما بني سنة
1846و سنة  1847إستقر ما يعادل مخس مائة ( )555مواطن فرنسي يف مدينة
«  » Nemoursوأنو يف سنة  1856مت بناء  53مسكنا وىياكل إدارية أخرى مثل
مقر البلدية واحملكمة وادلستشفى ومركز الربيد .
كما كان للنشاط الزراعي بادلنطقة دورا ىاما يف تطوير ادليناء وجعلو مركز
تصدير لكل ادلنتوجات الزراعية ضلو فرنسا والدول األوروبية األخرى.
فباإلضافة إىل احملاصيل الزراعية اليت كانت نتنج بادلناطق اجملاورة دلدينة الغزوات
صلد منتوجات ادلغرب الشرقي تصدر عن طريق ىذا ادليناء .فمنذ إستعمار مدينة
"وجدة" ادلغربية من طرف الفرنسيني سنة  ،1957مت إعطاء دفع لنشاط ميناء
الغزوات لكي يكون مركز عبور لكل تلك ادلنتوجات الزراعية ،ويبني جياليل
1

2

3

1

Cr.CARDONNE, P. et RABOT, J.. LA
Ibid.
3
Cr. LIBRADOR, H Nemrous (Djemâa Ghazaouât). Monographie illustrée.- Alger, Jules
Carbonnel, 1948.
2
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صاري يف إحدى مقاالتو بأن مدينة الغزوات كانت تعترب منفذا بالنسبة للمغرب
الشرقي .
وى كذا فهذا ادليناء الصغري عرف نوعا من النشاط التجاري منذ السنوات
األوىل من اإلستيطان ،وعلى سبيل ادلثال نذكر بعض اإلحصائيات اخلاصة بنشاط
ىذا ادليناء .ففي سنة  1955،372باخرة ذبارية رست بادليناء لتشحن  255.912طن
من السلع  .فكانت تصدر كل احلبوب ادلنتجة من طرف الفالحني الصغار
الذين يأتون اها من ادلناطق الفالحية اجملاورة ذلذا ادليناء .كما ظهرت صناعة جد
معتربة واليت ساعلت يف الرفع من قيمة الصادرات آنذاك وىي صناعة األلياف
النباتية .فكان ىناك مخسة وعشرون ورشة صناعية يف زلور ال يتعدى  25كلم،
وخاصة يف مدينة ندورمة وباب العسة وسيدي بوجنان وسيدي ابراىيم تقوم
بصناعة ىذه األلياف النباتية .فتشًتى ىذه ادلنتوجات من طرف ذبار من مدينة
وىران الذين كانوا بدورىم يقومون بتصديريها عن طريق البواخر وعرب ميناء
«  » Nemoursضلو بلجيكا وإيطاليا وأدلانيا لتصل إىل ما يقدر بـ  255ألف قنطار
من ىذا ادلنوتج سنويا  .فباإلضافة إىل ىذا ادلنتوج كانت تصدر مواد أخرى
كاحللفة واخلروب ضلو مشال فرنسا اهدف صناعة السكر .
مل يتوقف نشاط ادليناء على التصدير والنشاط التجاري بصفة عامة وإظلا كان
ميناء للصيد البحري ،حيث ظهرت ورشات صغرية منذ السنوات األوىل من ىذا
القرن .فمثال ،يف سنة  1956قام ادلعمران) MM. PITZINIو ( labradoبتطوير ىذه
الصناعات .فكانت توجد آنذاك  14ورشة صناعية تقوم بتصدير من  1555إىل
 1255طن من السمك سنويا ضلو فرنسا وإيطاليا  ،ىذا شلا ساعد على تطوير
قطاع الصيد البحري يف ادلنطقة لكي يكون أحد القطاعات األساسية يف توفري
مناصب الشغل ومصدر دخل بالنسبة للسكان احملليني .فاإلحصائيات ادلتوفرة
لدينا واليت أستقيناىا من مصلحة ادلالحة البحرية بادلنطقة تشري إىل أعلية ىذا
القطاع ،حيث كان اإلنتاج مرتفعا وىذا لوجود أسطول حبري جد معترب مسح
بتشغيل عدد ال يستهان بو من البحارة الصيادين (انظر اجلدول يف ادللحق).
4

5
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7

8

4

Cr. SARI, D..- Ghazaouet : débouché de l’oriental marocain.- in Maghreb- Machrek, vol
60, 1973.-P.et al.- Op. cité- P.126.
5
Cr. CARDONNE, P. et al.- Op. cité.- P.26.
6
Ibid.- P.P126-127
7
Ibid P127
8
Ibid P121
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ومن ىنا فاألعلية االقتصادية والتجارية ذلذا ادليناء عمل على تطوير ادلنطقة منذ
السنوات األوىل لالستعمار الفرنسي .كما مسحت ىذه الوضعية على إنتشار نوع
من احلياة احلضريةمع ظهور بالنسبة للقوى العاملة بادلنطقة وخاصة يف رلال الصيد
البحري والصناعات ادلرتبطة اهذا القطاع وكذا القطاع التجاري ادلرتبط دبيناء
الشحن .فهذا الواقع ترك آثارا على مستوى ادلمارسات اليومية لسكان ىذه
ادلدينة حيث نتج عن عمل الصيد البحري سللفات ثقافية لدى البحارة الصيادين
لكي تتثبت مدينة الغزوات وجودىا على أهنا مدينة الصيد البحري حىت سنوات
السبعينات ،حيث ظهرت ربوالت اقتصادية بواقع جديد سلالف للواقع واحمليط
السابق.
-2التحوالت االجتماعية واالقتصادية بالمدينة
عمل التوجو األيديولوجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية على ازباذ سياسة
صناعية قائمة على ترسيخ قاعدة اقتصادية اهدف التخلص من التبعية االقتصادية
للغرب.فهذه السياسة التنموية إنتهجت مشروع قائم على فكرة أو نظرية "
الصناعات ادلصنعة".
فلم تبق ىذه السياسة عبارة عن مشروع نظري حبت،بل ذبسد من خالل
ادلخططات التنموية إبتداءا من السبعينات .فأصبحنا نلمس ونعاين ىذه السياسة
يف تلك ادلنشتت الصناعية عرب كافة الًتاب الوطين اهدف ذبسيد سياسة التوازن
اجلهوي .كما عملت ىذه ادلنشتت على اإلسراع يف عملية النزوح الريفي والتوسيع
من نطاق العمل ادلأجور يف ادلدينة اجلزائرية .
لقد استفادت مدينة الغزوات من ىذه السياسة الصناعية دبشروعني ضخمني:
فادلشروع األول يتمثل يف إنشاء وحدة صناعية للتحليل الكهربائي للزنك ،لكي
تباشر اإلنتاج سنة  1974وتوظف أكثر من شبان مائة ( )855عامل .أما ادلشروع
الثاين فيتمثل يف وحدة للخزف الصحي اليت أنشئت سنة  1976وتقع بضواحي
ادلدينة وتشغل ما يعدل  555عامل .فهاتان ادلؤسستان تعتربان احمليط اجلديد الذي
عمل على خلق فرص عمل تعمل أدت إىل تطوير وتوسيع العمل ادلأجور
وإصطدام السكان احملليني بنظام جديد لدى العمال الصناعيني والذين ىم أكثر
اتصاال اهذا الواقع ( .سنقوم بتفصيل ىذه الفكرة الحقا).
9

9

Cf GUERRID, D..- L’entreprise industrielle en Algérie ; les limites d’une acculturation.in cultures d’entreprise, Oran, édition CRASC, Avril1987, p 118.
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عمل التصنيع يف مدينة الغزوات على التأثري على نظرة السكان احملليني من
جراء تنصيب ىذه ادلنشتت الصناعية .فكل الظروف مسحت بتكوين نوع من
السخط االجتماعي ونوع من ادلقاومة ذلذا التصنيع رغم النتائج اإلغلابية اليت قد
غللبها ذلم من خلق فرص العمل ادلأجور والتخفيف من حدة البطالة وبعت احلياة
االقتصادية واالجتماعية بادلنطقة .فالسخط و ادلقاومة تكمنان يف كون أن تشييد
مصنع الزنك مثال مت يف وسط ادلدينة على مساحة شاطئ سياحي حيث ىدمت
مؤسسة ثقافية ( سينما الشاطئ )Ciné Plage -وورشات لتصبري السمك.
فباإلضافة إىل ىذا يرى السكان أن ىذه ادلؤسسة جد ملوثة للمحيط  ،سواء عن
طريق النفايات والسوائل اليت ترمي يف البحر أو تلوث اذلواء مدخنة ادلصنع و اليت
أصبحت ،يف نظر السكان  ،السبب األول إلصابتهم باألمراض الصدرية.
إال أن ىذه اآلثار السلبية مل سبنع ىذه ادلؤسسات الصناعية من أن تكون ذلا
آثار إغلابية .فالتصنيع بادلنطقة عمل على دفع حركية البنيات االجتماعية
واالقتصادية .فمؤسسة الزنك مثال ساعلت يف توسيع النسيج العمراين وىذا من
خالل إصلاز أحياء سكنية لعماذلا اهدف إيواء أكثر من  255عائلة عمالية ،كما
أدت ىذه ادلؤسسة إىل تطوير نشاط ادليناء التجاري وبالتايل اإلسراع يف إصلاز
طريق وطين ليشق اجلهات الريفية دبنطقة " طرارة" واليت كانت تعاين من العزلة قبل
ىذه الفًتة  .ونتفق مع صبال غريد حينما يقول ":إن التصنيع دفع إىل تطوير
اذلياكل القاعدية من طرقات وسكك حديدية وموانئ ومطارات وإىل تكييف
التأطري اإلداري .
فأكيد أن ىاتني ادلؤسستني الصناعيتني ساعلتا يف اإلسراع من نزوح األفراد ضلو
ادلدينة للبحث عن عمل مأجور لضمان دخل مستقر ودائم بدال من البقاء يف
الريف والعمل يف القطاع الزراعي الذي اليتعدى مدخولو تلبية حاجات زلدودة
نظرا لطبيعة األراضي الزراعية بادلنطقة.
فاإلحصائيات تشري إىل أ ّن مدينة الغزوات عرفت ظلوا يف عدد السكان حيث
كان يعادل  19.795يف سنة  ،1966ليصل إىل  26.742نسمة يف سنة ،1977
15

11

10

Cf SEMMOUD, B.- L’industrialisation de ghazaouet : étude de localisation industrielle,
implication géographiques.- In cahiers géographiques de l’Ouest, n°2-3, 1979 P.P.271274.

 11جمال غزيد _ العامل الشائع :عىاصز لإلقخزاب مه الوجً الجديد للعامل الصىاعي
الجزائزي -في مجلت "إوساوياث" العدد -1991 ،1ص.ص10-9.
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 29.795نسمة سنة ، 1987مث  33.539نسمة سنة  1977فادللفت لإلنتباه يف ىذه
اإلحصائيات ىو ذلك النمو الذي نالحظو ما بني سنة  1966و سنة  1977وىي
مرحلة تصنيع ادلنطقة .فال شك أ ّن بداية اإلنتاج يف ىاتني ادلؤسستني عملت على
نزوح عدد من األفراد للبحث عن عمل مستقر .فدراستنا السابقة لعينة من عمال
وحدة (الكًتوليز الزنك) بالغزوات كشفت عن األصل االجتماعي ذلذه العينة
والذي يعود إىل منطقة بين منري ( مناطق جبلية بالقري من مدينة ندرومة) .كما
عمل عدم استقرار العمال يف العمل الصناعي يف السنوات األوىل من التصنيع،
بسبب سوء التأقلم مع الوسط الصناعي اجلديد ،على تنقل عمال ريفيني إىل
العمل الصناعي ،وىذا يتطلب من مدير ادلؤسسة الذي توجو إىل ادلناطق الريفية
اجملاورة دلدينة الغزوات بغرض تقدمي عروض عمل مع تقدمي كل مزايا العمل
الصناعي .
فال شك أ ّن ىذه التحوالت االقتصادية واالجتماعية عملت على التأثري على
احلياة اليوؽلية للسكان احملليني مادام أن معظم األفراد أصبحت لديهم عالقات مع
العامل الصناعي .ىذا الواقع اجلديد يساىم يف تفتيت احلياة البسيطة اليت اعتادوىا
سابقا .فظهرت عالقات ونظم اجتماعية جديدة ساعلت يف تشعب حياة األفراد
نظرا لتطور نوع من تقسيم العمل ،وقلصت من التجانس والتضامن بني األفراد
الذين يعتربان مسة من مسات الثقافة التقليدية للمجتمعات الزراعية.
13

12

14

15

لتحوالت سوسيو-ثقافية
-3مدينة الغزوات مسرح ّ

لعبت التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا مدينة الغزوات دورا كبريا
يف التأثري على احلياة اليوؽلية للسكان احملليني .تعترب ىذه التأثريات و ىذه
التحوالت ثقافية مادام أهنا عملت على قلب موازين القوى داخل البنيات األسرية
وأدت إىل التقليص من التنظيمات االجتماعية التقليدية ،كما أهنا أسرعت يف
ظهور قيم ومعايري ثقافية حديثة تزامنت مع ظهور صباعات إجتماعية ومهنية
وفاعلني إجتماعيني جدد ذلم أدوار إجتماعية وإقتصادية يف ادلؤسسات واذلياكل
االقتصادية واإلدارية اليت رافقت ثقافة سلالفة لتلك التنظيمات االجتماعية
12

Caisse Algérienne d’aménagement du territoire, étude socio- économique des 8
programmes de la wilaya de Tlemcen, Alger, publication officielle, 1977.
13
إحصاء خاص بدائزة الغزواث.
14
MOULAI-HADJ, M..6living in two cultures : the Algerian factory worker between
traditionalism and modernity.- (U.K), Leicester, Mphil Thesis, 1988.
15
Cf GUERID, D.- industrie et contrat de recherche avec la société nationale de
sidérurgie.- 1982p.p 89-90
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السابقة .فالتصنيع مثال غطى الوجوه ادلمثلة للعامل التقليدي ( الفالح ،احلريف،
التاجر ،رجل الدين) وأبرز إىل الوجود وجودىا أخرى أعلها اإلطار التقين والعامل
ادلنتج .16فدراسة أىم ىؤالء الفاعلني االجتماعيني تعد عنصرا أساسيا للوقوف
على اخلصائص الثقافية للمدينة ومن ىنا مت إختيارنا لفاعلني إجتماعيني بادلدينة
وىم:

 16غزيد جمال -المزجع السابق-

ص10.
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 .1.3البحارة والصيادون

إن ادلوقع اإلسًتاذبي للمدينة جعلها تكون مركز إنتشار قطاع الصيد البحري
منذ السنوات األوىل من االستعمار .فاإلحصائيات اليت حبوزتنا – ( انظر اجلدول
رقم  -)1تدل على مدى قدرة ىذا القطاع على خلق فرص للعمل .كما أن
عملية اكتساب ادلهارات وتقنية الصيد سبت عن طريق ادلعمرين اإلسبان الذين
يعنربون أكثر فئة إجتماعية اليت عملت على تسيري قوارب الصيد وشلارسة مهنة
الصيد البحري بادلنطقة .فالتأثري اإلسباين يف ىذا ادليدان مل يتوقف على اجلانب
االقتصادي بل تعداه ليشمل اجلانب الثقايف أيضا  ،حيث عملية شلارسة ادلهنة
غرس مفاىيم لغوية " إسبانية " جديدة لدى الصيادين احملليني واليت مازالت
متداولة حلد اآلن ما بني البحارة .فجل ادلناطق السياحية وأدوات العمل ولغة
اإلتصال أثناء العمل ربمل أمساء إسبانية  .فعلى سبيل ادلثال ؽلكن أن نذكر أمساء
بعض ادلناطق الساحلية  (Capo Lawa) .رأس ادلاء ...أما عن أدوات العمل :
) (Poliaعجلة اجلر ، ( Baldi) ،الدلو وأدوات أخرى مثل (Popa) , (Prova) , :
) . (Lartiوأوامر تنفيد العمل ) (Tinplaجذب (Kali) ،رمي الشباك إىل البحر
وعبارات أخرى مثل ) (Larga) , (Viraأخل...
فاستعمال ىذه ادلفاىيم اإلسبانية زبفي من ورائها نوع من الرسوخ الثقايف لدى
البحارة الصيادين حيث يشعرون بنوع من اإلنتماء الثقايف إىل اإلسبان وػلملون
تقاليد إسبانية يف شلارسة مهنتهم  .فهم مارسوا وورثوا ىذه ادلهنة عن أولئك
ادلعمرين.
فوراثة مهنة الصيد عن اإلسبان عن طريق األجداد واآلباء الذين عملوا
كبحارة مع ىؤالء اإلسبان  .نستطيع أن صلد ضمن فئة البحارة الصيادين
عائالت تداولت مهنة الصيد عرب أربعة أجيال  .فال شك أن مهنة اآلباء ذلا تأثري
على اإلختيار ادلهين لإلبن ،كما جاء على لسان ىوجز  (Huges(-مهنة اآلباء
بدون شك ذلا نوع من التأثري على مهنة األوالد .
لقد مسحت الظروف اخلاصة وطبيعة نشاط الصيد البحري جبلب كثري من
الشباب الذين فشلوا يف مسارىم الدراسي .فادلخرج الوحيد بالنسبة ذلؤالء الشباب
ىو احلصول على منصب عمل ضمن صباعة البحارة،إال أن طريقة احلصول على
ىذا ادلنصب تعتمد على عالقات القرابة واحملسوبية .فقد ؽلضي قائد القارب على
17
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أحد أقاربو أو جريانو ألجل أن يصبح حبارا  .فالعملية ال تتطلب أي تكوين وال
شروط مهنية.
إن تنظيم العمل يف قطاع الصيد جعل من البحارة الصيادين أن تكون ذلم
عالقات عمل جد بسيطة وتقليدية مادام أن عددىم ال يتعدى العشرين حبارا
على منت كل قارب ،إال أن ظروف العمل اجلد قاسية والصعبة وادلرتبطة بالظروف
الطبيعية جعلت ىؤالء البحارة أن يكون ذلم نوعا من التالحم مع بعضهم وظهور
نوع من الشعور باالنتماء إىل فئة مهنية وثقافية زبتلف عن تلك الفئة ادلهنية اليت
تعمل يف ادلؤسسات الصناعية وقطاع اخلدمات .
وشلا يالحظ أن طبيعة العمل يف قطاع الصيد البحري جعلت من البحارة
الصيادين أن يكون لديهم حياة يومية عادية مرتبطة خبطاب تقليدي ،ذي عالقة
جد متينة باإلعتقادات الدينية  .فتداول كلمات مثل " اهلل يفتح " و"ادلكتوب"
جعل تسمية بعض القوارب ببعض ىذه األمساء  .فهناك قوارب مؤسستني تسمى
" بالعاطي اهلل " " ،شوف ادلكتوب""  ...أخل .
فرغم تذبذب دخل ىؤالء الصيادين ادلرتبط باحلظ و"ادلكتوب" إال أهنم
يشعرون بنوع من اإلرتباط دبهنتهم .فسهولة العمل وبساطة تنظيمو داخل القوارب
جعلت من ىذه الفئة أن ال تقبل أي عمل آخر معقد رغم توفر مناصب عمل
أخرى بادلنطقة وخاصة مع تنصيب مؤسستني صناعيتني بادلنطقة.
فدراستنا دلصنع ( إلكًتوليز الزنك) بالغزوات مسحت لنا باإلطالع على أن
ىناك العديد من البحارة الذين عملوا بادلصنع ،وتركوا ىذا العمل الصناعي بعد
بضعة شهور .إهنم يرفضون العمل يف زليط حيث تتواجد فيو رؤساء عمل أجانب
عن زليطهم،وحيث يفرض تنظيم العمل نوعا من السلوك واإلنضباط يف العمل
كاحًتام توقيت العمل وعدم التغيب ،فيحمدون اهلل ويشكرونو على وجود ىذا
البحر الذي ينعتونو بـ "القتلة" أي البحرية  .فوجود "القتلة" يف نظرىم ىي ضمان
للعمل والرزق .
 .3.3العمال الصناعيون :
خلصت معظم الدراسات يف اجلزائر إىل أن التصنبع عمل على تشكيل
وظهور وجو جديد من العمال الصناعيني .وىكذا فهناك إتفاق مبدئي على أن
العامل الصناعي يف اجلزائر أصبح يعيش صراعا يف حياتو اليومية بني واقعني :
زليطو االجتماعي الذي نشأ فيو وترعر فيو والذي ما زال ػلمل بوادر وخصائص
18
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العامل التقليدي وادلؤسسة الصناعية ذات التكنولوجية العالية واحلاملة دلعايري وقيم
وشلارسات ثقافية اليت تفًتض نوعا من السلوك احلضري احلديث وتنظيم العمل
ادلعقد  .فقد ذىب أغلب الدارسني ذلذه الفئة ادلهنية على مقارنة العامل اجلزائري
مع العامل يف البلدان الغربية ادلتقدمة والتأكيد على أوجو اإلختالف بينهما
والًتكيز على أوجو الشبو بني الفالح والعامل الصناعي يف اجلزائر  ،مع عدم
اإلىتمام وذباىل أوجو الشبو بني العامل الصناعي يف اجلزائر وزميلو يف العامل
ادلتقدم ،وىكذا يصل روتشطني ( )Frances Rothsteinإىل خالصة أن علماء
االجتماع العامل الثالث يرون أن العمال الصناعيني ىم عبارة عن فالحيني -عمال
ويتجاىلون ديناميكية صريورة التحول والتغري يف العامل الثالث .فريى أن ىؤالء
الباحثني يقدمون احلياة الريفية والفالحية على أهنا ساكنة ويؤكدون على أوجو
التشابو بني الفالحني والعمال الصناعيني ويتجاىلون كثريا من اإلختالفات بينما
يبالغون يف ذكر اإلختالفات بني العمال يف البلدان ادلصنعة والعمال اجلدد يف
الدول النامية دون التطرق إىل أوجو الشبو بينهم .
فإذا رجع نا إىل العمال الصناعيني دبدينة الغزوات فإننا صلد أن ىذه الفئة ادلهنية
قد ظلت وتطورت مع ظهور ادلنشتت الصناعية السالفة الذكر بادلنطقة .فاآلن
أصبحنا نعاين فئة مهنية عريضة بادلدينة قد تتعدى األلف عامل صناعي.
وشلا ال شك فيو أ ّن ىؤالء العمال قد اكتسبوا نوعا من التجربة ادلهنية داخل
ادلؤسسات الصناعية.
فدراستنا ادليدانية دلؤسسة التحليل الكهربائي للزنك بالغزوات قد مسحت لنا
باخلروج ببعض اخلصائص وادلواصفات الثقافية لعينة من العمال ادلنتجني ( وادلتمثلة
يف مائة مبحوث ) ،والذين يعتربون الوجو احلقيقي للعامل الصناعي بادلنطقة .فقد
ال طلتلف مع أولئك الدارسني االجتماعيني ذلذه الفئة علىأننا أمام عمال ذوي
أصل ريفي فالحي وذلم إرتباطات إجتماعية وثقافية مع العامل الريفي حيث ما زال
األقارب واألىل يقطنون فيو بعض ادلرات  ،وأ ّن ذلم بعض القيم والعادات ذات
الصلة الكبرية بالعامل الريفي مادام أ ّن ىناك دائما حنينا إىل ادلاضي .
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ٌ 20ذي الدراست حدخل في إطارمشؤوع بحث ححج عىوان " طزارة بيه الحداثت والخقليد"
مشزوع مع مزكز البحث في األوثزبولوجيا االجخماعيت والثقافيت )(CRASC
44

إوساوياث عدد  ،5ماي-أوث

1991

إال أننا نتغافل عن اآلثار اليت قد ؼللّفها العمل الصناعي على ىؤالء العمال
وقد تنفق مع زعماء مدرسة ربديث الفرد الذين يؤكدون على أ ّن ادلصنع يعترب
مدرسة الفرد وأنو قادر على تغيري األفراد يف سلوكاهتم ومواقفهم .
وكما يرى ) (SAINSAULIEUأن ادلؤسسة الصناعية اليت بنفس درجة العائلة
وربول آثارىا الثقافية إىل اجملتمع .
والعدالة واجليش تنتج ّ
فتجربة احلياة يف ادلنطقة الصناعية وعالقات العمل تنتج أطرا خاصة للتعلّم
الثقايف ،ونرى أ ّن من بني ادلميزات الثقافية ذلؤالء العمال ىو أنّو أصبح لديهم
نوع من االنتماء الثقايف ذلذه ادلؤسسات الصناعية مادام أ ّن ذلم ارتباطا كبريا
دبؤسستهم ،وأ ّهنم غلدون العمل يف الصناعة ،حيث األجر ادلضمون واخلدمات
التحول
اليت تقدمها ذلم ىذه ادلؤسسة .فهذا االندماج ازداد قوة مع ظهور
ّ
االقتصادي للمجتمع شلا ساعد على انتشار البطالة والتقليص من عدد العمال يف
بعض ادلرات ،كما أ ّن العمل الصناعي جعل من ىؤالء العمال أن يكون ذلم نوع
من التكوين بادلمارسة والتعلّم واكتساب مفاىيم مرتبطة بواقعهم الصناعي .فقد
تعلموا تسمية وباللغة الفرنسية بعض أدوات العمل والورشات واآلالت ...أخل
واستطاعوا أن يكتسبوا نوعا من التجربة ادلطلبية يف إطار ىيئة نقابية تدافع عن
مصاحلهم داخل ادلؤسسة  .فتمثالهتم لواقعهم االجتماعي تبني نوعا من التفكري
العقالين .فجل العمال أصبحت لديهم أفكار مغايرة عم عادلهم األصلي .فقد
أصبحوا ال ؽلانعون من أن تعمل ادلرأة خارج ادلنزل مادام أن الظروف ادلعيشية
و االقتصادية حتمت ذلك .يقول أحد ادلبحوثني  ":حاجة مليحة ،زبدم ىي
والرجل باش يعيشوا مليح ورانا يف عام ألفني " ( عامل 49 ،سنة ) .
ونتيجة اإلحتكار والتفاعل أصبح العامل يرى أن على اآلباء مثال ،احًتام
آراء أبنائهم وظهور نوع من التشاور وأخذ الرأي األصوب واألفضل ولو كان ذلك
صادر من اإلبن األصغر  ،حيث صلد  %95من ادلبحوثني يتفقون مع فكرة مشاورة
األبناء.
أما فيما ؼلص إختيار اخلطيبة لألبناء فهناك تذبذب يف األراء فالبعض ال يتفق
مع فكرة إختيار اإلبن خلطيبتو مادام أهنا معاكسة حسب رأيهم لعاداهتم  ،فريى
21
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أحد ادلبحوثني،
خري" .
فأغلب تربيراهتم تدل على أن ىذه األمور دخيلة على رلتمعنا ،كما جاء يف
تصريح نفس ادلبحوث ،حيث يقول  ":بكري خري ،ولوال يتفرجوا يف التلفيزيون
والربابول ويعملوا كيما لقور" .
إال أن ىناك اذباه معاكس حيث يعطي احلرية لإلبن يف اختيار خطيبتو مع
ربمل مسؤولية االبن الكاملة وال ؽلكن أن " نشًتي احلوت يف البحر" حسب
تصرػلاهتم  .ونظرا دلوجة األحداث اليت عايشها ادلبحوثون يف الريف مث إنتقاذلم إىل
ادلدينة أصبحوا يودون أن يكون أبناؤىم متعلمني ويشغلون مناصب جيدة  ،حىت
ال يتلقوا صعوبات يف حياهتم ادلستقبلية  .فأصبح ادلبحوثون يرون أن احلياة
األفضل ىي لدى ادلتعلم وادلثقف.
45

سنة  ":ىذا التغيري ما شي مليح ،الوالدين يعرفوا ؼلتاروا ادلرأة

خاتمة:

ربوالت ثقافية مرتبطة بادلسار التارؼلي للنشاط
شهدت مدينة الغزوات ّ
االقتصادي للمدينة ،فتحولت من مدينة قائمة على نشاط الصيد البحري
وانتشار ثقافة حبرية بني أوساط السكان احملليني وكذا ظهور نوع من الصناعات
الصغرية ذات اإلرتباط بالصيد إىل مدينة صناعية مع بناء مؤسسات صناعية ذات
تكنولوجيا عالية وتنظيم عمل مع ّقد  .وقد نتج عنهذه الوضعية نوع من اإلسراع
يف وترية نزوح الفراد على ادلدينة وتطور العملرن بادلنطقة  ،كما ّأدت ىذه
التحوالت االقتصادية واالجتماعية على ظهور فاعلني إجتماعيني  .إضافة إىل
ّ
وجود البحارة الصيادين ذوي شليزات ثقافية مرتبطة باآلثار الثقافية ادلوروثة عن
ادلعمرين اإلسبان نالحظ ظهوره العمال الصناعيني الذين اصبح تواجدىم بني
السكان احملليني ملفتا لإلنتباه ،ىؤالء الذين اكتسبوا معايري وقيم جديدة مرتبطة
بواقعهم ادلهين والصناعي اجلديد.
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ملحق:
يبني وظيفة قطاع الصيد البحري دبدينة الغزوات قبل
اجلدول التايلّ :
اإلستقالل
السنوات

أسطول الصيد البحري عدد البحارة أنتاج السمك

1955

-

-

3.524.648

1952

-

-

4.616.766

1954

-

-

2.367.983

1956

65

735

2.571.981

1958

74

866

1.975.588

1965

69

958

2.953.624

1962

65

885

3.158.981

ادلصدر :المالحة البحرية لمدينة الغزوات.
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