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les villes du Sahara algérien. Après des dizaines d'années de l'indépendance 

nationale et les opérations d'urbanisation et fixations vécue par les groupes 

nomades et semi-nomades, pour répondre à la question : est verune 

urbanité moderne, ou seulement une reconfiguration des mêmes groupes 

sociaux. 

À travers deux indicateurs, l'un est les rapports lignagers et tribales entre 

réalité et symboliques, l'autre est les trajectoires professionnelles et 
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  مقدمة  
ة يف لواقع احلياة احلضري -وبولوجي انطالقا من منظور أنثر-إن هذا العمل إمنا هو خالصة حبثية حملاولة فهم 
االستقالل الوطين وعمليات التمدن الذي شهدته اجملموعات  مدن الصحراء اجلزائرية ، بعد عشرايت من

من خالل دراسة للمجموعات االجتماعية املؤلفة للرتكيبتة السكانية هلذه املدن  البدوية والشبه بدوية وذلك
ووضعهما  تهما التارخيية من جهةابعتبار مكان 1 مدن ورقلة ، وتقرت جأخذان على سبيل النموذ  ، وقد

  .2ألف نسمة   150احلايل كمدينتني كبريتني ال تقالن عن تعداد
جمموعات اجتماعية حسب  إن أغلب تركيبة سكان مدن اجلنوب اجلزائري قد تكونت تعاقبيا من عدة

هي التعايش ، اجملموعات ضمن جمال واحد  اتريخ اتصاهلا وانتمائها للواحة ، لكن امليزة اليت جعلت هذه
استمرارية الواحات ونشأة وتطور املدن التارخيية يف الصحراء، وكان  هذا التعايش الذي ميزها طوال اتريخ

 املستمر هو التكامل ، التكامل االجتماعي واالقتصادي والثقايف أيضا وهو الذي أمثر سر هذا التعايش
  الواحة.

"حديثة"، هذا التوسع يتوافق متاما  الستقالل والذي أمثر مدانالتوسع العمراين ملدن الصحراء اجلزائرية بعد ا
االجتماعية اليت شكلت سكان املدن ، بداية من املزارعني  مع التوزيع اجملايل االجتماعي للمجموعات

يف الغالب الذين سكنوا القصرور القدمية ، أو ما حيلوا للمعماريني تسميته  القدامى ذوي البشرة السوداء
اكتشفوا زراعة  رسوا زراعة احملاصيل املومسية مث يف فرتة صعب على املؤرخني حتديدهاالقدمية " وما "ابألنوية

القرن العشرين ، هذه التوطنات  النخيل مث إىل توطنات البدو وأنصاف البدو األوائل ابتداء من ثالثينيات
ومومسية تبعا لنمط معيشة البدو الطويل كانت مؤقتتة  قد صاحبت الواحة منذ إنشائها لكنها وعرب اترخيها

داية لبدو يف حدود هناية السبعينيات وبثبيت النهائي لالسنوية ، حىت التن وأشباه البدو يف دورة حياهتم
  حتت أتثري العهد الكولونيايل وانتهاء أبحياء التوسعات اجلديدة . الثمانينيات ،

االجتماعية من خالل  اعي بني اجملموعاتاالجتم جإن هدف هذه احملاولة هو التأكد من مدى االندما 
احلضرية "، هل هو يف اجتاه حضرية أي  التحول االجتماعي الذي متارسه أو ختضع هلن يف جمال "املدينة

دوليا؟ أي بشروط العوملة أم جمرد إعادة تشكيل لنفس اجملموعات  ة ابملقاييس املتعارف عليهايقيقمدينية ح
 ية / التقليدية لكلال ، مع إبقاء لرو  الروابط الساللوالتجاور يف اجمل واستمرار التعايش االجتماعية،

  جمموعة اجتماعية من جمتمع الواحات ؟
ميكن أن تبتعد عن أوالئك  إن االرتكازات النظرية اليت ميكن التأسيس عليها للتأطري ملثل هذا التساؤل ال

(، وحتليلهما عما عناه اجملتمع 3)بورديو وصياد  ىل، ابلنظر إ يقالرواد الذين درسوا جمتمعات الشمال اإلفري
يف اجلزائر عن "بنيات"  اآلنمن "اجتثاث" فهل ميكن احلديث عموما  اجلزائري عموما يف الفرتة الكولونيالية



 2102العدد الثامن جوان                                          جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                    

3 

من  "مدن"؟ فال البنيات مكتملة وواضحة املعامل وال املدن ينطبق عليها ما هو متعارف عليه اجتماعية يف
من إعادة التشكل  . يف حالتنا الراهنة ال ميكن احلديث سوى عن حاالت من التحول ، تعريف للمدينة

االغرتاب و)األنوميا( أو الال معيارية  االجتماعي ، من ممارسات يومية وحياتية ، من متثالت مليئة حباالت
 -اء اجلزائرية مدن الصحر  -انطباقها على ميدان دراستنا  . هذه القناعات مل يكن ابإلمكان التأكد من4

وذلك بتعبئة األدوات املنهجية النوعية ، وحماولة حتليل اخلطاب ، خطاب  إال من خالل التعمق فيه،
جتماعية اال عرب املعايشة ، عرب احملاداثت ، يف كل مرة إىل تلمس واقع اجملموعات تناواليت قاد املعنيني،

واإلقامة اثنيا وحىت احلضري أوال  عالقاهتا مبجاهلاة، جمموعة مبجموعة من خالل لدراسة حتوالهنا االجتماعي
عالقاهتا فيما بينها، كمجموعات متعايشة مث جمتمع  بع إسرتاتيجياهتا االجتماعية ومتثالهتا، مثالسكين ، بتت

  "حضري" يف طور التكوين .
نا أنه رأيني نثمؤشرين ا لتعقد املوضوع وتشعب فرضيات دراسته اقتصران يف هذا املقال على استخدام

  إبمكاهنما اإلسهام يف اإلحاطة أبهم جوانب الظاهرة :
  ة والواقعيني الرمز قليدية بط الساللية التبأوال: الروا  

  ية واالسرتاتيجيات االجتماعيةاثنيا: املسارات املهن 

  ة والواقع.أوال: الروابط الساللية التقليدية بني الرمزي
املميز حول البداوة ، عرف  يف نصه 5لة بصفة خاصة )جاك بريك (من الذين حللوا البداوة ونظام القبي

ل بذاته عفوية نظرت للقبيلة وكأهنا كيان مستق جاك بريك القبيلة ابالسم ، معتربا التعريفات والتصنيفات اليت
  ليست سوى: ال طائل من ورائها، ففي نظره القبيلة

فكلما كانت اهليمنة قاسية  واجهة خطر خارجي،" أمساء وتصنيفات وهوايت تصنع لرفع أذ ورد هيمنة وم
األولياء الصاحلني يف كل مكان من تواجدها عله  ة موجعة والتصدع كبري، جلأت القبيلة لزرع أمساءوالضرب

 حيميها بطريقة أو أخرى ".
جهة " يف موا"القبيلة املتمدنة يتبع وضع هذه البنية االجتماعية أمن منطلق حتليل )جاك بريك ( حاولنا ت

حاالت مواجهة اجملموعات االجتماعية ذات األصول  "املدينة احلدايثة" استلهمنا عمال ميدانيا للتحقق من
  وظروف احلداثة بصفة عامة. البدوية للحضرية واملدينية

عالقة صراع ومواجهة ،  إن عالقة عامل البداوة مع "احلداثة" كانت منذ البداية ) القرن التاسع عشر،(
 والرجل البدائي . إن وريالرجل األبيض األ بنيخلف والتقدم كما قد يرتائى للبعض ،بني الت ليست مواجة

 جوهر، منشأه التناقض يف جوهر الثقافة نفسها. قة األمر صراعيقهذا الصراع هو يف ح
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ربا "، هذه أن يندمج فيها " جم من املعلوم أن احلداثة ومنها املدينية احلديثة اليت حياول ابن البدوي املتمدن
  L' independance يةاللواإلستق L' individualite  احلداثة بنيت يف األصل على أساس الفردية

  .6ومفهوم احلرية والدميقراطية 
خلق" اجلماعة "، اجلماعة  قتها، فإن القبيلة يف األساس مبدأها هويقيف حني يناقض هذا جوهر البداوة وح

مجاعته . ومبدأ التبادل عند هذه اجلماعة قائم مة خارج يقرد فال تصبح له ، اليت يذوب فيها الف7املتضامنة 
الزعامة الساسية، إضافة إىل مفاهيم وميكانيزمات "الشرف"  على فعل " الكرم "، الذي ينتج بدوره

ة مفاهيم جتعلها القبيلة يف اخلط األول من وجودها، إن هذه املفاهيم املغروس ،"النيف" "العفة" الثأر" وهي
هنائيا، وهذا ما  الالوعي اجلماعي ألفراد القبيلة ، حىت املتمدنة ونقصد ابملتمدنة أي اليت توطنت املدينة يف

تعريفها مع كل مشروع حداثة يهدف  يدعى متدن البدو، ابملفهوم املديين . ولذا تتعارض القبيلة يف جوهر
ن يتكلم التفكيك الذي تعرض له )بورديو( عندما كا إىل نسف وجودها، من األصل . وهو ما قصده

 مشروع كولونيايل استيطاين. اجملتمع اجلزائري التقليدي على يد
اجلنوب اجلزائري مع حركة متدين  أما نتائجه يف الوقت الراهن قد وجدت جلية وواضحة املالحظة يف مدن

تظار، هي حاالت النجتثاث ، واالغرتاب والرتقب وااال البدو، يف العشرايت األوىل لالستقالل إن حالة
البدو املتمدنني وال تزال أاثرها موجودة يف الذهنيات والسلوكات إهنا حالة  اجتماعية ونفسية عاشها أبناء

 ناهم من أبناء البدو املتمدنني . جند خالصتها يف كل استجواب ،خطاابت الذين استجوب اخرتقت مجيع
أردت اإلشارة  مي ، إما املزارعني التقليديني ، مثال إذاهو ساكن املدينة القد اآلخر، اآلخريف اإلشارة إىل 

طبق على فئة سكان القصر تن إىل هؤالء يف مدينة ورقلة تستخدم عبارة "ورقلي"، هي العبارة ابلضبط اليت
إذا أردت تعيني فرد من أبناء القبائل املتمدنة  القدامى ذوي البشرة السوداء، وهي مستعملة إىل اليوم ، أما

خمدمي، من حي أو قبيلة املخادمة " سعيدي من حي أو قبيلة   ليه ابسم قبيلته أو مكان سكنه ، "تشري إ
/ القريب ، يوحي بداللة هذا االغرتاب املتواصل . يف مدينة تقرت ، تربز اآلخر سعيد وهكذا...إن تعيني

 صدون بذلك إماعلى تعيني السكان القدمى من طرف املتمدنني بعبارة " انس البالد" ويق الداللة
  احلشاشنة أو اجملاهرية.

موجودا رغم عشرايت من  يقأن اإلحساس القوي بوحدة القبيلة عند البدو املتمدنني ب ميكن أن نالحظ
اجملموعات االجتماعية وحىت تلك اليت كان  التمدن والتثبيت ، هذه اهليكلة االجتماعية ال تزال فاعلة عند

ملسناها عرب التقصي امليداين على بقاء هذه الروابط واستمرارها  م داللةمتدهنا ميتد إىل الثالثينات تقد
 والت من عرش واحد أو فرقة واحدة أمعينة يف أحياء املدن يف شكل جتمع من العائ جتمعهم يف أحياء

 جورقلة تقدم النموذ  أبناء عمومة يف حي واحد، أحياء )الرويسات، سعيد عتبة ، املخادمة ، بين ثور( يف
  اقعي لذلك.الو 
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ابلرغم من البعد اجلغرايف تبقى  ت قائمةيقيف حني أن الروابط اليت جتمعهم مبناطقهم األصلية اجلغرافية ب
مبؤسساته التقليدية والرقابة القبلية اليت ميارسها كبار  وحدة القبيلة والعرش هي اهليكل االجتماعي القائم

  خالل اجلوالت امليدانية يف حي )عني الصحراء( تقرت . األصلية الحظناها من السن هذه الروابط ابملنطقة
واترخيية يبقى غري كاف لوحده  إقتصادية،- إن توزيع اجملموعات احلايل والقائم أساسا على قواعد سوسيو

تتشكل يف هذه املدن . فمنذ قرون عديدة والعالقات  البنيات االجتماعية اليت حقيقةاألمر لفهم  حقيقةيف 
الصحراء كانت منظمة من خالل الروابط القرابية اليت هي يف األساس  جتماعية جملتمعاتوالبنيات اإل
)سواء   لة، العرش ، أين أعضاء كل تشكيل من هذا يدعون االنتماء جلد مشرتكاألسرة ، العائ تشكل بنية

مام األنثى إىل وانض الزواج ية أبوية ، واملصاهرات القائمة علىاقعيا أم رمزي ( من خالل قاعدة ساللكان و 
 القبلية "، من خالل زواجية داخلية جمموعة جديدة تشكل التحالفات اليت تشكل بدورها "الفدرالية

endogamie  املنظمة هلذه الرمزية. قوية، أين تصبح العائالت الكربى هي  
فردية مساكن  األحياء احلضرية ، يف يف الوضع احلايل هذه التنظيمات االجتماعية جتد نفسها يف املدينة يف

املسار العمراين والفعل االجتماعي يف املدينة ويف الواحات ،  زال حتددومجاعية . إن العالقات الساللية الت
 حتما عرب االنتماءات القرابية اليت ال تزال تشكل احلامي للبنية االجتماعية ، وال تزالران التملك والسلطة مي

جممدة . إن  تشكل رأمسال اجتماعي فاعل وواقعي . هذه الروابط االجتماعية هي ليست يف الواقع
ني القدامى والبدو املتمدنني احلضري التفاعالت بني اجملموعات االجتماعية داخل املدينة ، املدن فيما بينها،

 ق البنيات التقليدية جديدة ، إهنا تشكالت جديدة خترت  تؤدي إىل حتالفات جديدة من خالل مصاهرات
  دها أكثر فأكثر.يقمن جديد من خالل تع السالليةتعيد تعريف الروابط  استجابة حلتميات املدينية اجلديدة

ولوجيا ابتداء من االجتماع واألنثروبحثي علم هذه اخلالصات اليت قدمها علماء وابإن القراءة املتمعنة يف 
وجاك بريك ، والتليلي ...، ومن خالل املعيش  اجلانب النظري دوركامي ، موس، ليفي سرتوس ، بورديو، يف
يف غياب سياسة عمرانية وحضرية اجتماعية إنربى البدو  واملالحظة امليدانية تشكل لنا القناعة ، أنه

القدامى أيضا من خالل ممارساهتم من خالل اسرتاتيجياهتم االجتماعية من  املتمدنني أنفسهم واملزارعون
  م، تعايشهم هم الذين يصنعون مدينيتهم اليوم يف مدن الصحراء اجلزائرية.متثالهت خالل

 - semi أنصاف البدو ) عند اجملموعات ذات األصول البدوية سواء من الذين أطلقنا عليهم عبارة

nomades بقااي" البناء القبلي ، ابلرغم من سنوات  ني التنظيم السائد والواضح هويقيق( أو البدو احل"
كل أفراد اجملموعات ابألنسا ق القرابية وتفرعاهتا والشعور  دن والتثبيت إال أن الشعور ابلروابط ودرايةالتم

  .8الفرقة مهما كان تباعدها اجلغرايف  بوحدة تلك القبيلة أو العرش أو
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  ية واالسرتاتيجيات االجتماعيةثانيا: املسارات املهن
الرئيسية لسكان الواحات  ب مل تعد الفالحة هي احلرفةبتحول هيكل النشاطات واملهن يف مدن اجلنو 

أصبحت اليوم جمرد نشاط مكمل مليزانيات  القدامى واليت طاملا كانت سببا لوجودهم ، يف أحسن األحوال
الزحف العمراين ، أو  بساتني النخيل اليت انتهت إىل البيع أو ت لبعضها ملكياتيقبعض األسر، هذا إن ب

هيكل األنشطة االقتصادية غري كثريا هذا اجملتمع التقليدي يف ظرف عقود قليلة  إن حتول التفتيت ابملرياث .
مسعود  االستقالل ، بتأثري التحوالت االقتصادية والسياسية ، أمهها اكتشاف النفط مبنطقة حاسي بعد
سبب نزيفا  النفط ، مما  إذ توجه كثريا ممن كانوا فالحني أاب عن جد، إىل العمل يف شركات 1956 سنة

وغريها من الوظائف اجلديدة ، لقد غري هذا   كبريا يف اليد العاملة واخلربة الفالحية استقطبتها هذه الشركات
ويف تركيبة األسرة ودور املرأة والعالقات اإلقتصادية  كثريا يف منط حياة الفالحني القدامى خاصة

قات امليدانية كان عدد من أجابوا بصفة يقتحالعمال الصناعيني يف ال واإلجتماعية ، جند نسبة كبرية من
 من الفئة املشغولة يف أحسن %3.6. الفالحة مل يبق هلا نصيب سوى نسبة %18.5 عامل متثل نسبة

التوجه إىل شركات  الظروف ، ميتهنهـا بعض كبار السن من الذين مل يسمح هلم سنهم أو ظروفهم أنذاك
  النفط أو الشركات الوطنية.

أيضا كان هلا دور يف توجه  الفعلي هلذه املناطق يف اجملتمع الوطين العام يف إطار اإلندماج إن التحوالت
واخلدمايت ، نسبة املوظفني واملعلمني والعاملني يف قطاع  السكان ابخلصوص حنو مهن ووظائف القطاع العام

خرية أصبحت الطابع كما أن البطالة يف السنوات األ21.5% إىل نسبة  األشغال العامة والبناء وصلت
ى . خر األ مع العلم أهنا متس مجيع اجملموعات االجتماعية% 34.9اجملتمع اليت وصلت إىل  السائد يف هذا

وأيضا  1998 والسكان لسنة هذه األرقام تؤكدها اإلحصائيات الرمسية املعتمدة اإلحصاء العام للسكن
  ت .البلداي واحصاء مصاحل 2001 لةاإلحصاء السنوي لوالية ورق

ية. ابلنسبة داألنشطة االقتصا والتوزيع على دو املتمدنني خيتلف املسار املهينابلنسبة جملموعات الب
عالقات قدمية مع املدينة عموما جندهم قد متكنوا  جملموعات البدو الذين استوطنوا املدن مبكرا وكانت هلم

ة بعد االستقالل جند منهم املوظفني واملعلمني واملهن اليت توفرها املدين من االخنراط أكثر يف شبكة الوظائف
  ذلك يتناسب طرداي مع توزيعهم يف األنسجة العمرانية للمدينة. والتجار، كان

أكثرها املهن غري الرمسية من  ابلنسبة جملموعات أخرى املهن واملمارسات اليت الحظنا أهنم يفضلوهنا هي
حدود تونس وليبيا هذه القبائل اليت كانت جتوب  عرب -الطراابندو -منهم بنشاط  جتارة ، يشتهر الكثري

التونسية والليبية اكتسب أبناؤها خربة يف مسالك الصحراء وقدرة على  الصحراء بني الوادي سوف واحلدود
 الصحراء استعملوها يف التجارة عرب احلدود ، سو ق " ليبيا" يف تقرت على شاكلة سو ق حتمل مشا ق
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بسهولة بني  قلونمن أبناء هؤالء البدو، الذين يتن ى هذه الشبكات املنظمةالوادي سوف أكرب داللة عل
  املدن واحلدود.

يف حياة املدينة دون   كان اخنراطهميللتاابأما البدو مل يكتسب أبناؤهم بعد حرفا أو خربات املدينة ، و 
غنامهم أو الغالل اليت تبعني أالرتحال مت مؤهالت مهنية عمق ذلك الوضع من عزلتهم ، طاملا وعاشوا حياة

ل هو مشكلتهم أن الشغأجريناها مع الكثري منهم يصرحون  ضج يف الواحات حسب احملاداثت اليتتن
استقرار هؤالء البدو مرتبطا ببعض الشركات اليت وظفتهم كحراس لقواعدها  األساسية يف املدينة ، كان

جيولون  شاحنات فيهم من العمل كسائالصحراء أو محالني ويف أحسن األحوال متكن بعض املنتشرة يف
للشاحنات ، هذا اجليل األول من  نيق أو مرافنيقالصحراء شركات النقل الربي وظفت الكثري منهم كسائ
كبرية البدو ابالستقرار، مل يعودوا جيدون شيئا من  احملظوظني مبناصب العمل هم الذين أغروا جمموعات

املاشية أغنام وماعز على هوامش الصحراء اجلافة ، خربة الرعي  صغرية من حياهتم املاضية يف تتبع قطعان
  الصحراء مل تعد تغين عنهم شيء يف حياة املدينة. ومعرفة

طور احلدوث ، غريت من  إن التحوالت يف اجملال االجتماعي كما يف اجملال االقتصادي ، واليت هي يف
إعادة تشكل يف طور احلدوث ،  قيقةاحل هنا يف، إ9البنية االجتماعية ، يف منطقها وأيضا يف مركباهتا 
توزيع  وإعادةسابقا تتحول ، جمموعات جديدة تتشكل  اجملموعات االجتماعية التقليدية وكما وقفنا عليه

  املدينة الصحراوية. اآلخرأتخذ مكاهنا يف هذا اجملال املتحول هو  جمايل اقتصادي معقدة-هاجتماع
، أن التنظيم االجتماعي جتا تناس ع خمتلف اإلسرتاتيجيات االجتماعية ميكن، بعد التحليل وتتبلكن املالحظ

ية و ية ، حتالفات سياسية وانتماءات ساللاالقتصاد اجلديد يرتكز يف جوهره على مفصلية بني العالقات
يطر االجتماعي املرتكز على العائدات واملس يقأم ومهية ، إن الرت  ، سواء موجودة فعال وفاعلة11قاراابتية 

واملهيمن  جمموعة التجار وجمموعة من املالك الكبار لواحات النخيل ، العلم إن صح القول عليه من طرف
  .الزوااي و طلبة " ، وأتثري ( قدمية متجددة تتمثل يف أإمة وشيوخ clercsعليه من طرف " إكلريكية" )

التغريات الشرائح البسيطة  ولت بفعلة الشرائح اليت حتيقهذه اجملموعات املهيمنة اجلديدة ، تتعايش مع ب
  للنخيل عمال يوميني ...(. املؤلفة من صغار التجار، احلرفيني ، والقرويني كمالك صغار

ية ضمن سلطة وطن واالندماج الفالحي مة اإلنتاجيقبعد أفول عامل القوافل التجارية التارخيية ، وتراجع 
قام عليها التنظيم االجتماعي . تعدد األنشطة  طاملاعمق األسس اليت مركزية ، غريت هذه التحوالت وب

نظام العمل املأجور، هي املميزات األساسية اليت ترسم معامل  االقتصادية وحتول أمناط التجارة وظهور
ة رسم معامل بنية اجتماعية للمدينة اليوم يكمن يف أن هذه التحوالت احلايل . إن صعوب التشكل االجتماعي

ق والذي الفصل الساب لتشكل من العناصر السالفة النكر كما أن جمال املدينة واعتبارا منتزال يف طور ا ال
  خصصناه للتحوالت اجملالية هو أيضا يف طور اإلجناز والتشكل.
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االجتماعي مير حتما من  إن حتليل توزيع العناصر األساسية ) امللكية ، التعليم ، والسلطة ( يف التشكيل
   ألساسية اليت تشكل البنية االجتماعية:خالل دراسة احلقول ا

  وتوزيع الثروة . أوال: احلقل االقتصادي الذي يتضمن اإلنتاج
  اثنيا: احلفل االجتماعي الذي يتضمن توزيع الروابط االجتماعية وعالقات السلطة

  الشرعية االجتماعية. اللهتج من خريا: احلفل الديين والرمزي أين تناثلثا وأخ
تج تدرجات تدفعها تناليومية  حقل من هذه احلقول املرتابطة ومن خالل املمارسة واحلياة إن داخل كل

والنجا   يقالرهان اجملايل الذي يرمز إىل الرت  ل أهم رهان حسب موضوعنا هوعجمموعة من الرهاانت ، ول
  االجتماعي.

 مش:امراجع وهو
ة( تقتسم نفس يسبست ، الزاوية العابدت ) تقرت ، النزلة ، تبايع بلدت : مقر دائرة، تضم أربتقر  1

رية ، تقع يم وادي ريغ من أهم مدن الصحراء اجلزائلقإنة واحدة ، عاصمة يالعمراين يف مد جيالنس
  ساكن. 150000 جنوب شر ق العاصمة اجلزاتر، حوايل كلم 650 حوايل

2 5eme Recensement general de la population et de 1' habitat 2008 . 

Wilaya de Ouargla  N º527/30   
3 Pierre BOURDIEU et Sayad ABDELMALEK, le Déracinement ; la 

crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Paris : Edition de minuit. 

1964 (Grands documents : 14)  

ني بو  يري املعابني يا للداللة على املوقف االجتماعي الذي يشهد صراعاستخدم مصطلح األنومي 4
ات ا الفرد لمإمتثال معها، أو املوقف االجتماعي الذي تنعدم فيه املعايري نتيجة لتغري بذهلاليت ي اجلهود
"قاموس علم  ث :العادلة للفرد. حممد عاطف غي ةيعات السلوكوثقافية تقلب التوق ةياجتماع

  . 23 ص .1995 ة ،يطة االسكندر ية ، األزر ياجلامع ، دار املعرفةاالجتماع "

5 Berque Jacques. « Ou ’est ce qu ’une « Tribu » nord-africaine. » dans: 

Jacques Berque. « Maghreb ,Histoire et société ».Gembloux : 

Duculot.(Sociologie nouvelle, situation 7؛).1974. P 201 

البداوة . يف  يفحث . أثر فعل احلداثة ة للبيطاردة : مالحظات أولالبشري التليلي ، البداوة امل   6
 ة.بية لعلم االجتماع ومركز دراسات الوحدة العر بية العر ية لعلم االجتماع ، اجلمعبياجمللة العر  إضافات

  .213. ص  2008  عبير  العدد الثاين

7 Berque Jacques : ibid. P 213  
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 ةية اإلسكندريدار املعرفة اجلامع  التغري والتنمية يف اجملتمع الصحراوي" ى إمساعيل "طفارو ق مصف 8
 .64 ص 1990

9 Said belguidoum: les groupes sociaux dans la ville : avoir, savoir et 

pouvoir in Marc Cote (sous la direction de) la Ville et le desert le Bas-

Sahara algérien.TRMAM KHARTALA Paris 2005.P245. 

10 Said belguidoum : Ibib.p254. 
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