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المقدمة



أ

:مقدمة

اقتصادیا جد متكامال -لقد ظلت حیاة الترحال و ألمد طویل نمطا للحیاة قائما بذاتھ ونظاما اجتماعیا

المناطق الصحراویة والشبھ (سمح لإلنسان ولقرون عدة بالعیش في ظروف طبیعیة جد قاسیة 

لى مساحات شاسعة طالبا للكأل والماء، محققا بذلك إستقالال سیاسیا عن یتنقل بقطعانھ ع) الصحراویة

كل أنواع التحكم والسیطرة، لكن وفي ظل التغیرات التي شھدھا العالم خالل القرن التاسع عشر 

باتساع موجة االستعمار وھیمنة نمط اإلنتاج الرأسمالي، عرف الترحال تحوال جذریا مس أھم ُبناه 

جتماعیة وحتى السیاسیة حیث أّدى تحطیم القبیلة ككیان سیاسي واجتماعي في الجزائر اإلقتصادیة، اإل

إلى تراجع ھذا النمط من الحیاة بشكل كبیر، فمع طغیان اقتصاد السوق والتعامالت المالیة وكذا إرادة 

تراجعت الدول الحدیثة في توطین البدو الرحل أصبحت ھذه المعیشة التقلیدیة حقیقة في المیزان، لقد 

مظاھرھا تدریجیا عبر مراحل زمنیة عدیدة حتى أصبحت حتمیة زوالھا فرضیة شبھ مؤكدة تداولتھا 

الكثیر من الدراسات السوسیولوجیة واالقتصادیة باعتبارھا شكل من أشكال الحیاة القدیمة المتخلف 

ھ بكل الطرق الذي یسيء الیوم إلى وجھ المجتمعات المتحضرة، لذلك كان من الضروري التخلص من

والوسائل، وھذا لیس فقط بوضع السیاسات واالستراتیجیات المختلفة لتوطین ما تبقى من البدو الرحل 

وحسب بل  أیضا العمل على طمس معالم ماضیھ العتید وعدم المجيء على ذكر ذلك العھد الذي كان 

أتینا على تفصیلھا بدقة فیھ الرحل یصنعون التاریخ والدول في منطقة المغرب العربي وھذا ألسباب 

. في الفصل الثالث من دراستنا ھذه

لقد ذھب الحد ببعض الباحثین والمھتمین بعالم الترحال إلى المراھنة على عدم تخطي ھذا األسلوب في 

الحیاة عتبة األلفیة الثالثة في الجزائر، ألن التطور اإلنساني حسب رأیھم یسیر وفق نموذج خطي واحد 

كن اثبت واقع الحال أن ھذه الطریقة في العیش ال تزال تستمر إلى یومنا ھذا وبغض ال مناص منھ، ل

النظر عن حجمھا الحقیقي وماذا تمثلھ إحصائیا داخل المجتمع الجزائري إال أن الحقیقة الثابتة میدانیا 

ي البعید ھي ما نراه الیوم وما نشاھده من رحل ما زالوا  یجوبون البالد طالبین رزقھم كما في الماض

یتتبعون مواطن الكأل ویمتلكون ثروة حیوانیة ال یمكن تجاھل أثرھا االقتصادي على التنمیة في الكثیر 

.    من المناطق داخل الوطن أو خارجھ 



ب

لقد حاولت ھذه الدراسة تتبع بعض من جماعات البدو الرحل ألوالد عیسى وأوالد دراج الذین 

شرق والیة قسنطینة لفھم أسباب ترحالھم  -لواقعة شمالیفدون كل سنة إلى منطقة عین عبید ا

وسر إستمراره على الرغم من كل التحدیات الحاصلة الیوم في زمن طغت فیھ األسواق 

وأصبحت المدن مركز الحضارة التي تدور حولھا حیاة اإلنسان بال منازع ؛  ومن خالل الفترة 

بحثنا ھذا عبارة عن ستة فصول حاولنا فیھا التي أتیحت لنا  معایشتھم ومالحظتھم عن قرب جاء 

تشریح أھم معالم ھذا النوع من العیش  وصبر أغواره في الماضي والحاضر في محاولة 

الستبیان أوجھھ المختلفة، ولقد قمنا في الفصل األول بطرح إشكالیة البحث وأھم التساؤالت التي 

لھذا الموضوع، أھمیتھ وأھدافھ ثم قدمنا تنطلق منھا ھذه الدراسة متبعة بتحدید أسباب إختیارنا 

بعد ذلك جمة من الدراسات التي تناولتھ إذ حاولنا مناقشتھا وتصنیفھا حسب الظروف التي أثرت 

في محتویاتھا واألھداف التي أنجزت من أجلھا كما جئنا على تحدید مفھوم الترحال والمفاھیم 

اني والمكاني للدراسة بعدھا تطرقنا إلى األخرى التي تدور في فلكھ وكذا تحدید المجال الزم

الجانب المنھجي للدراسة حیث استعرضنا منھجیة البحث ، میدان الدراسة،حاالت البحث 

.       وتقنیاتھ

في الفصل الثاني حاولنا تقدیم نظرة شاملة ومفصلة عن میدان الدراسة بدءا بتاریخ المنطقة، 

ئصھا الطبوغرافیة، المناخیة والعقاریة مبینین في أصول سكانھا وانتھاء إلى  عرض كل خصا

كل مرة عناصر الوصل بموضوع دراستنا مما یتیح لنا بشكل جید فھم  األسباب التي تجعل 

.منطقة عین عبید أكثر إستقطابا للبدو الرحل عن غیرھا من المناطق

ئر، لماذا یواجھ ھذا الفصل الثالث خصصناه إلعطاء لمحة تاریخیة عن البدو الرحل في الجزا

التاریخ إشكالیة في كتابتھ، ما ھي مالمح المجتمع الجزائري قبل وبعد اإلستعمار الفرنسي، ما 

ھي تنظیماتھ اإلجتماعیة واإلقتصادیة ، لماذا أستھدف المستعمر البدو الرحل دون غیرھم وكیف 

كیف أصبحت وما ھي أھم أثر ذلك على حیاتھم؟ بعدھا تطرقنا إلى حیاة الترحال بعد اإلستقالل

المراحل التي تخطتھا وصوال إلى الحال التي آلت إلیھ الیوم، أما الفصل الرابع فقد تتبعنا فیھ 

حركة صعودھم إلى التل، توقیتھا، مراحلھا وأھم عالقاتھم  اإلجتماعیة واإلقتصادیة بمنطقة عین 

إلى الصحراء؛ وبما أنھ كان من عبید من إحتكاك بالناس ، بالمدینة والسوق حتى یقفلوا راجعین

الضروري فھم فسیفساء المعطیات المیدانیة من تنوع لحیاة الترحال وإختالفھا فقد عملنا في 

الفصل الخامس على مناقشة المقاییس القدیمة التي كان یفرق على أساسھا بین الرحل وشبھ 



ج

ثر موضوعیة في نظرنا لمعرفة الرحل وقمنا بما إستطعنا مشاھدتھ بإقتراح مقاییس بدیلة ھي أك

الصنفین الیوم والفصل بینھما؛ وأخیرا تعرضنا في الفصل السادس إلى محور اإلنتاج الرعوي 

عند البدو الرحل حیث تناولنا إحدى أھم قواعده بمدلولھا الحسابي،الرمزي واإلجتماعي وكذا 

الحدیثة مسترسلین في شرح األسس العقالنیة التي تحكمھ وتفرقھ عن غیره من األنماط اإلنتاجیة

مختلف میكانزماتھ وما یتعرض لھ  في الوقت الراھن من تحدیات ومستجدات، وھذا إعتقادا منا 

بعالقة ھذا المحور المباشرة بسر بقاء الترحال وإستمراره؛ یلي ھذا الفصل خاتمة عامة  أوجزنا 

في النھایة وبشكل مستقل أدرجنا فیھا مجمل األفكار الرئیسة  التي دارت حولھا  ھذه الدراسة ، و

قائمة ألھم المراجع المعتمدة وملحقین، األول كان للخرائط  والثاني عبارة عن صور فوتوغرافیة 

.ألتقطناھا طیلة سیرورة ھذا البحث تدعیما لحصر األوجھ المختلفة للمیدان الدراسة



:الفصل األول 

اإلطار المنھجي        

للدراسة
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:تمھید

إن محاولة فھم حیاة الترحال من منطلق تصوراتنا الخاصة واألحكام المسبقة التي نطلقھا عن عدم 

درایة كافیة وفھم عمیق لھذه الظاھرة تجعلنا حبیسي رؤى جد ضیقة تمنع في كل األحوال من

صل إلى حقائق نظن أننا أدركناھا جیدا، إن الحكم المطلق الذي یدعي أن الترحال محكوم علیھ التو

بالزوال وأن الرحل ال صلة لھم بالعالم الحضري والتقدم قد أثبت إلى حد اآلن عدم جدواھا من الناحیة 

لم مع العصرنة الموضوعیة والواقعیة، فاستمرار حیاة الترحال الیوم بكل ما تحملھ من متغیرات وتأق

من أھم الدواعي التي تدفعنا إلى تجاوز نظرتنا المبسطة الضیقة ومحاولة فھم حیاة البداوة والترحال 

.(1)عبر تقریب رؤیتنا من رؤیة الرحل وتصوراتھم

:اإلشكالیة- 1

إلى لقد أكد ابن خلدون أن البداوة تنتھي إلى الحضر عندما تتوفر شروط الرغد، إال أنھ لم یشر البتة 

إمكانیة زوال ھذه الحیاة بشكل مطلق بل ذھب إلى اإلشارة أن أھل الحضر قد یصیرون ھم أنفسھم 

، وإذا كان ذلك ال یحدث إال في القرن (2)إلى حیاة البدو في حالة الحاجة أو تدني مستوى معیشتھم

wewebe) "ینلوداویویبي و(الرابع عشر فإننا وجدناخالل القرن العشرین بعضا من قبائل النیجر 

et uda’en "وقد یكون العامل الحاسم (3)یعودون إلى حیاة الترحال بعد زمن طویل من اإلستقرار

وكذا ضرورة التأقلم مع العامل الجغرافي ) النشاط الرعوي(في ذلك وال شك ھو الجانب االقتصادي 

إن حیاة : " الصدد، یقول جاك بارك في ھذا)مناطق السافانا والمناطق القاحلة ونصف القاحلة(

، وإذا كان (4)"البداوة والترحال ھي أوال وقبل كل شيء حالة قصوى من التأقلم مع الطبیعة القاسیة

التطور الحاصل الیوم في كل جوانب الحیاة قد أزاح مفھوم الطبیعة القاھرة وأعطى لإلنسان 

الترحال القدیمة بمفھومھا المعاصر إمكانیة إخضاعھا، فھو بدون شك قد أثر بشكل كبیر على حیاة 

: التقلیدي، ففي المغرب مثال وحسب دراسة للباحث األنثروبولوجي حسان رشیق تحت عنوان

Comment rester nomade ، یرى أن لفقدان الجمل الذي عوضتھ الشاحنة دور كبیر في تحلل ?

(1) Denis Retaille, Conception nomade de la ville, In.URBAMA, N°.20, Tours, France, p.21.
(2) Ibn Khaldun, Discours sur l’histoire universelle, Al mukadima, Drad, Vincent Montel, Sindibad, Paris,
1978, p.245.
(3) Marguerite Dupire, Peuples Nomades, Sindbad, Paris, 1er Ed 1962, 2ème Ed 1996, pp. XIX-XX.
(4) Hassan Rachik, Comment rester nomade, Afrique-orient, Casablanca, En 2000, p.15.
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ر الذي دفع بالكثیرین منھم ، األم(1)في المغرب األقصى" بني قیل"القبیلة وذھاب تماسكھا عند قبائل 

ھل یمكننا الحدیث الیوم عن : "إلى التوطن واإلستقرار، لكن البحث عن إجابة نھائیة لسؤال الباحث

، و ...ال یزالون یرتحلون" بني قیل"مجتمع الرحل وحیاة الترحال؟ بقي مفتوحا، ألن البعض من 

.(2)ة بالحیاة والحركةظل یحّن ألیام الترحال الخوالي المفعمحتى من إستقر منھم

أما في الجزائر، فقد لعب اإلستعمار الفرنسي الدور األكبر في تحطیم البنیة اإلقتصادیة والسیاسیة 

لقبائل البدو الرحل وھذا بحرمانھم من أراضي التل التي كانت تلعب دورا ھاما في إنتاجھم الرعوي 

.(3))العشابة(الذي یعتمد علیھ معاشھم وتدور حولھ حیاتھم 

فقط بعد %5قبل اإلحتالل الفرنسي إلى %65لقد تراجعت نسبة البدو الرحل في الجزائر من 

تطبیق اإلشتراكیة (واستمرت ھذه النسبة في التراجع ألسباب سیاسیة وإقتصادیة ) 1962(اإلستقالل 

، وفي ھذه %2م إلى 1977إلى أن وصلت سنة ) وفرض التعاونیات الرعویة على البدو الرحل

في تأكید حتمیة زوال ظاھرة ) إقتصادیین وعلماء إجتماع ( المرحلة بالذات، ذھب الكثیر من الخبراء 

خاصة لما آلت إلیھ مناطق السھوب من تصحر ورعي مكثف ھدد (4)البداوة والترحال من الجزائر

في حلقة رعیھا واللذان تعتمدھما كثیرا أغنام البدو الرحل(5)مصیر الغطاء النباتي من الحلفة والشیح

فقط من %1م إلى 1985؛ وبالفعل فإن ظاھرة الترحال تواصلت في االنحصار حتى وصلت سنة 

نمطا شاذا في " فأصبحت بذلك البداوة وحسب رأي الدكتور محي الدین صابر (6)سكان الجزائر

المعاصرة المجتمع الحدیث، وقطاعا متخلفا في ضوء الظروف السیاسیة، اإلقتصادیة واإلجتماعیة 
إن البدوي ال یفھم معنى اإلستثمار ولم تتكون : " ؛ و یضیف یوسف نسیب دائما في نفس السیاق"(7)

.(8)عنده روح المؤسسة، إن حیاة الترحال لن تتعدى عتبتھ األلفیة الثالثة

(1) Hassan Rachik, Op. Cit.، pp.50-15.
(2) Ibid., p.175
(3) M’hamed Boukhobza, L’agro-pastoralisme traditionnel en Algérie, OPU, Alger, p.111.
(4) Nadia Chellig, Pouvoirs et société agro-pastorale dans les hautes plaines steppiques en  Algérie, p.13.
(5) Youcef Nacib, Un geste en fragment, Publisud, Paris, 1994, p.34.
(6) Ibid, p.169.

.155. ، ص1990یلیة محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جو. د (7)

(8) Youcef  Nacib, Op. Cit., p.169
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لبدو إن ھذه اآلراء طبعا تبقى محل أخذ ورد ألن الواقع الیوم على األقل یثبت إستمراریة وجود ا

الرحل في األلفیة الثالثة، كما نجد أیضا من المفكرین من یرفض وبشكل مطلق نعت حیاة الترحال 

بالتخلف والحكم علیھا بالزوال، بل یذھبون أبعد من ذلك، إذ یرون أنھا قمة التآلف بین الطبیعة 

لة التلوث على ضوء كل تلك التحدیات التي تطرحھا مشك-واإلنسان، ویجب التفكیر ملیا الیوم 

واإلحتباس الحراري عن مصیر الكرة األرضیة في عالم الحداثة الذي ال یعرف حدودا للتصنیع وكذا 

في التبصر لرؤى أكثر -ضعف البیئة على إستیعاب كل الخروقات التي مصدرھا اإلنسان المعاصر

.(1)موضوعیة لما یسمى باألنماط التقلیدیة للحیاة

القائم حول اإلنسان والطبیعة لنسأل عن حقیقة وضعیة حیاة الترحال وأخیرا نعود أمام ھذا الجدل 

.الیوم في الجزائر، كیف تستمر و ما ھي مكوناتھا الحالیة؟

وإذا كانت بعض الدراسات االقتصادیة والسوسیولوجیة قد توقعت زوال ھذه الظاھرة فال شك أن 

من ضرورة لمعرفة كیف إستطاع بدایة بحث ودراسة أنثروبولوجیة حول الظاھرة قد أصبح أكثر 

البدو الرحل الیوم التأقلم مع المعطیات المعاصرة من مدن، أسواق وأنماط اإلنتاج الحدیثة؟

:وعلیھ فان التساؤالت التي تنطلق منھا ھذه الدراسة ھي1-1-

من ھم البدو الرحل في الجزائر؟ ما ھي أھم التحوالت التي عرفھا مجتمع الرحل خالل فترة 

مار الفرنسي؟ كیف كان حلھم وترحالھم في الماضي وكیف صار علیھ الیوم؟ لماذا یقصدون االستع

؟ كیف یتعاملون مع المستجدات الحاصلة على األرض من )منطقة عین عبید مثال(مناطق دون أخرى

تغیرات للوضعیات العقاریة وانحصار األراضي الرعویة، كیف أصبح السوق جزءا ال یتجزأ من 

تصادیة، وكیف ألفوا المدینة وغوغائھا وما ھي االستراتجیات التي طوروھا لمواجھة كل حیاتھم االق

ذلك؟ھل ھم سائرون نحو التوطین؟ من ھم الشبھ رحل وكیف یمكن أن نفرقھم عن الرحل؟ ھل حالة 

شبھ الترحال ھي مرحلة وطریق نحو التوطین؟  ھل ال یزال نمط إنتاجھم الرعوي تقلیدیا أم انھ تكیف 

.معطیات أنماط اإلنتاج الحدیثة؟مع

(1) http://biosphère.blog.lemonde.Fr Le 28-10-2007 à 10h 32m.

http://biosph�re.blog.lemonde.Fr
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:أسباب إختیار الموضوع-2

إن المیول األنتروبولوجي األول إلى ضرورة دراسة مجتمع صغیر وبعید یحقق الشروط المثالیة في 

تحقیق الغرائبیة وأداء المالحظة (أداء عمل أنثروبولوجي متكامل خاصة من الناحیة المنھجیة 

جعلنا نختار موضوع البدو الرحل لما یعرفھ ھذا المجتمع ) رات داخلیةبالمشاركة بعیدا عن أي تأثی

.من تواجد مستقل إجتماعیا وإقتصادیا نكاد نحن أھل المدینة أن نجھلھ تماما

ھذه االستقاللیة عن ھذا المجتمع جعلتنا نرغب في خوض التجربة األنثروبولوجیة للتمرس في 

رقى إلى إستحقاق نیل شھادة الماجستیر، لكن وبعد الغوص في المیدان أوال، ثانیا، لتقدیم عمل علمي ی

على -أغوار ھذا الموضوع تحولت العالقة بھ إلى أكثر من ذلك، لقد أصبح إكتشافا بالنسبة لنا، یشكل 

أنتروبولوجیة، ألننا -مادة خام من الناحیة السوسیو-الرغم من الدراسات الكثیرة التي أجریت حولھ

فرصة ثمینة لمالحظة التغیرات الحاصلة الیوم في ھذا المجتمع التقلیدي حیث تتاح كباحثین نقف أمام 

لنا إمكانیة الوقوف على اإلختالفات الكبیرة الموجودة بین األجیال فیھ وكیف یتفاعل أفراده في 

جملة، لكن مشھدھا ھنا ال التكیف مع العصرنة؟ وھذه في الحقیقة صورة مر بھا المجتمع الجزائري

.حیا مفعما باألحاسیس التي تترك الباحث یعیش بأكثر فھم واستیعاب لما حدث في الماضيیزال

كامل قائم بذاتھ حاولنا إعطاء بعض مالمحھ إن دراستنا ھذه ھي مجرد ولوج بسیط في نمط حیاة

. لكنھ یبقى بكل جزئ من أجزائھ یمثل موضوعا للدراسة المعمقة والبحث

:أھمیة الموضوع-3

وضوع البدو الرحل أھمیتھ في كونھ یتطرق إلى تركیبة من المجتمع الجزائري تشكل جزءا یكتسي م

ھاما من ذاكرتھ، فالبدو الرحل صنعوا الحدث منذ ما یقارب الستة قرون في المغرب العربي عامة 

وفي الجزائر خاصة، أي إبتداء من مجيء الھاللیین وبنو سلیم إلى المنطقة في القرن الحادي عشر 

ث ویعود أغلب سكان جزائر الیوم إلى ھذه األصول، ودراستنا ال تھتم بالجانب التاریخي في حی

الموضوع أكثر مما تھتم بالجانب االجتماعي واالقتصادي لما تبقى من بدو رحل في الجزائر مازالوا 

ي إلى یمارسون حیاة الحل والترحال راغبین من خالل ذلك إلى إخراج ھذا المجتمع المھمش والتقلید

النور ومحاولین فھم التفاعالت الحاصلة معھ الیوم مع ما تعرفھ الحیاة من تعقیدات العصرنة 

.والحداثة
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إن معرفة الذات ھي في األھمیة بمكان لتحدید الھویة، ھذه الھویة التي لعب اإلستدمار الفرنسي على 

ونرجو أن تكون (الدراسة طمسھا وتحطیمھا تاركا أجزاءھا الیوم مھلھلة في مھب الریح، وھذه 

محاولة للمصالحة مع جزء منا، من مجتمعنا نجھلھ وأحیانا أخرى نظنھ غریبا عنا بینما نحن ) كذلك

في األصل منھ، وسنرى كیف یؤثر جھلنا ھذا بمجتمعنا على وضع أبسط القواعد اإلحصائیة 

اإلعتبار أدنى خاصیة من لحصره، فما بالك بوضع سیاسات بأكملھا لتنمیتھ بینما ھي ال تأخذ بعین

.         خصائصھ

:أھداف الدراسة4-

ال تخلو أي دراسة علمیة من جملة من األھداف تصبو إلى تحقیقھا و نحن في ھذا المقام أردنا 

بالدرجة األولى معرفة األسباب الحقیقیة التي تسمح باستمرار ھذه الحیاة القدیمة إلى یومنا ھذا، 

نطق العیش عند اإلنسان والذي یمكن أن  یتخذ صورا عدیدة تتحكم فیھ عوامل باإلضافة إلى فھم م

ثقافیة ھي أكثر غنا من تلك الصور التي ترید العولمة الیوم فرضھا كبدیل حتمي للتطور -بیئیة

.اإلنساني

من أھداف دراستنا أیضا توضیح أھمیة النماذج أو األنماط التقلیدیة لإلنتاج وتبیان مدى 

-شرق،غرب(بدل ) شمال،جنوب-جنوب، شمال(یتھا كنتاج ثقافي یتماشى أكثر ومنطق التنمیة صالح

وإمكانیة تطویر ھذه األنماط بأخذھا ضمن محتویاتھا الطبیعیة ال العمل على إجتثاثھا ) غرب،شرق

.  جملة أو محاولة إستبدالھا من أجل التجمیل فقط

:الدراسات السابقة5-

االجتماعیون على إختالف إختصاصاتھم بموضوع الترحال فدرسوا الكثیر من لقد إھتم الباحثون

مجتمعات الرحل في كل أرجاء المعمورة، لذلك كان التراث النظري المتاح حول الموضوع كبیرا 

ط باللغتین العربیة ـالع علیھ كان فقـجدا، وجلھ مكتوب باللغة اإلنجلیزیة لكن ما أتیح لنا اإلط

لتركیز أكثر على ما كتب حول الرحل في الجزائر؛ ولعل أول مرجع تناول مع ا*والفرنسیة

دون في كتابھ دیوان المبتدأ والخبر ـالموضوع بشكل متمیز وفرید في نفس الوقت ھو ما أورده ابن خل

ھاب ـیھ بإسـبر، حیث تطرق فـن ذوي الشأن األكـن عاصرھم مـرب والبربر ومـفي تاریخ الع

.وحتى ما ھو موجود باللغة العربیة یكاد یكون منعدما أمام ما ھو مكتوب باللغة الفرنسیة *
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ترحال ضمن ما ذھب إلیھ من ذكر للعمران البدوي واألمم الوحشیة والقبائل وما یعرض إلى أحوال ال

في ذلك من األحوال، وھذا باعتبار الرحل من البدو حیث لم یكن على عھد ابن خلدون تفریق بینھم 

وبین غیرھم إال من كانوا حضرا، وقد جاء العالمة على وصف طرق معاشھم وطبائع أخالقھم وما 

سكنونھ من بیوتات وإقتصارھم على الضروري في الحیاة إذ األصلح لھم التقلب في األرض، كانوا ی

وأتى كذلك على تفصیل طبیعة مجتمعھم القبلي التي تقوم على العصبیة وكیف تلعب ھذه األخیرة 

دورھا في بلوغھم السلطان إلى أن یركنوا إلى دعة العیش فیصیرون حضرا وبذلك توھن أبدانھم 

إلى لذیذ المقام، فیتكاسلون عن النصرة حتى تذھب ریحھم ویأفل حكمھم فتستنصر علیھم ونفوسھم

تقلب الزمان؛ وقد إستشعر ابن خلدون تغیر منطق الحیاة وإنقالبھ رأسا عصبیة أخرى وھكذا دوالیك

بار وال نكاد نجد أخ. (1)"وكأنني أشھد تبدل الخلق غیر الخلق و الزمان غیر الزمان:"على عقب فقال

الرحل في الجزائر في فترة ما قبل االستعمار إال ما أورده لنا ابن خلدون في مؤلفاتھ أما بعد االحتالل 

الفرنسي للبالد فقد كان االھتمام بالبدو الرحل جد واضحا والدراسات التي شملتھم جد وفیرة ویمكن 

:أن نذكر من بین ھذه الدراسات ما یلي

- Bernard (A) et Lacroix (N), L’évolution du nomadisme en Algérie, L’an 1906.

- Daumas, Le Sahara Algérien,1842 .

- Desgobert (H), L’Algérie en 1838, 1838.

- Geoffroy (A), Les Arabes pasteurs et nomades de la tribu des larbaa, 1887.

- Lehuraux (Capitaine Léon), Le nomadisme et la colonisation dans les hauts plateaux,1931.

- Lehuraux (Capitaine Léon), Où va le nomadisme en Algérie?.

- Yacono, Les bureaux Arabes et l’évolution des genres de vie indigènes dans l’Ouest du

tell - Algérois  (Dahra-Chélif-Ouarsenis-Sersou.

- Bernard (Aug), La régression du nomadisme en Algérie.

- Bourgeois (M), Les diverses catégories de nomades.

- Brigol (Madeleine), La sédentarisation des nomades autour d’Ouargla-Alger, 1958.

- Bugega (M), L’estivage des Larbaa dan le Tell.

.2007وھران، ماي ، CRASC مدرسة الدكتوراه في األنثروبولوجیا، ،محاضرة لألستاذ محمد غالم (1)
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- Capot Rey, Le nomadisme de l’Afrique du Nord-Ouest, 1939 .

- Capot Rey, Le nomadisme pastoral dans le Sahara.

- Cauneille(A), Les nomades des Rguibat.

- Cauneille(A), Les Chaamba -leur nomadisme-, 1968 .

- Destaig (J), Une tribu nomade de la confédération des Ouled Nail : Les Nail Laouar,

- Dou, Les nomades et sédentaires à Biskra, 1939 .

- Fraguier (Colonel de), La crise du nomadisme et de l’élevage sur les Haut Plateaux,

1953.

- Feilberg (C.G), La tente noire, contribution ethnologique à l’histoire culturelle des

nomades,1944 .

كل ھذه الدراسات و المؤلفات ھي في الحقیقة  فیض من غیض، فال نكاد نجد منطقة في 

الجزائر أو قبیلة مھمة إال وكانت محل معاینة وفحص من طرف الدراسات اإلستعماریة التي كانت 

أجوبة وحلول لتلك العقبات و المشاكل التي كانت تعیق المحتل من "تھدف بالدرجة األولى إلى إیجاد 

قدم على األرض، ھذه المعرفة لم تكن مسجلة ضمن حقل التساؤالت العلمیة بل كانت تستجیب فقط الت

الكشف، المعرفة واإلطالع، ثم تحقیق : إلغراض إستعماریة محضة، وضیفتھا األساسیة كانت 

-1840اإلنتصار والسیطرة ، فمن الناحیة الكمیة كان ھذا اإلنتاج وفیرا جدا تم في فترة جد وجیزة 

ول ـم؛ أما من الناحیة النوعیة فكانت ھناك فقط بعض المراجع المھمة، إحتوت أدق التفاصیل ح1880

مالـف ھذه األعـن األحوال وصـكن في أي حال مـوال یم(1)"ینةـــــــــمواضیع مع

تستند إلى مراجع ألنھا لم تكن تستجیب ألدنى مواصفات العمل المنھجي ولم تكن كذلك(2)باالحترافیة

لقد كتب ھؤالء ما رأوه من منظورھم الخاص ألن عالمھم الفكري و الثقافي كان یمنعھم " محكمة، 

من رؤیة غیر ذلك، ویكفي للوقوف على تلك الحقیقة تتبع المسار الشخصي لمنتجي ھذا النوع من 

ذلك یمكن أنالمعرفة للتأكد من عالقتھم المباشرة أو غیر المباشرة بالجیش الفرنسي ل

(1) Brahim Salhi, Bilan critique de l’ethnologie en Algérie, Ecole doctorale en Anthropologie, Oran, Année
2006-2007, p.12.
(2) Ibid., p.08.
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؛ بعد (1)"م1880والتي إنتھت بصفة عامة سنة " األثنوغرافیا العسكریة"نطلق على ھذه الفترة إسم 

م  نلحظ بدایة  إنتاج مختلف، فبالرغم من قلتھ إال أنھ كان أكثر أكادیمیة، وإبتداء من 1900-1910

حیث بدأت مقارباتھا " مال إثنولوجیة محترفة، خمسینیات القرن الماضي یمكن فعال الحدیث عن أع

والتي لم تتناول بدورھا موضوع ... (2)"الثقافي االستعماري-العلمیة تستقل عن تأثیرات الحقل الفكري

و بیار بوردیو ، أما بعد اإلستقالل فلم یكن االھتمام البدو الرحل إال عرضیا كأعمال جاك بارك

وكذا األعمال المتفردة لكل من محمد A.A.R.D.E.S***وC.E.R.M**إال مع ظھور*بالموضوع 

؛ كما نالحظ أیضا في اآلونة األخیرة إھتماما واضحا من طرف الباحثین ****بوخبزة و یوسف نسیب

الناشئین بالبدو الرحل عبر ما یقدم أو ما ھو في طور االنجاز من مذكرات لیسانس وأطروحات في 

.الماجستیر و الدكتوراه

:تحدید المفاھیم6-

یكتسي تحدید المفاھیم أھمیة بالغة وھذا من أجل توضیح مختلف الصور والمعاني التي یدور 

ال تقبل تعریفا جامعا مانعا بلغة المنطق، وإنما تتسم بمرونة مطلقة ال "إن فالمفاھیم حولھا البحث،

وكذلك ھو الحال بالنسبة للمفھوم (3)"تحدھا حدود وال تقیدھا قیود، فتتسع داللتھا أحیانا وتضیق أخرى 

.االرتحالأوالترحالاألساسي  الذي  نحن بصدد تناولھ في ھذه الدراسة أال وھو 

لقد إتسع نطاق ھذا المفھوم حتى عرف إستعماالت شتى في میادین مختلفة وأضحت صفة 

التین، فلقد أصبح مثال اإلرتحال تطلق على كل من یتنقل بین موضعین أو بین شیئین أو حتى بین ح

كل من یغیر عنوان بریده االلكتروني باستمرار أو یستعمل شرائح متعددة لھاتفھ النقال یطلق علیھ 

.Nomadeاسم الراحل أو المرتحل 

(1) Ibid., p.11.
(2) Ibid., p.08.

*

).2007ماي - وھران- محاضرة لألستاذ إبراھیم صالحي(بقطار العصرنة، فال وقت للنظر إلى الوراء
** Centre d’études et recherches marxistes.
*** L’association Algérienne pour la recherche démographique, économique et sociale.

كانت األعمال المقدمة من طرف مراكز البحث ھذه أو بعض األطروحات التي نوقشت في فرنسا آنذاك ینعتھا إبراھیم صالحي بأنھا****
م 1971طرف وزیر التعلیم العالي سنة سوسیولوجیة أكثر منھا أنثروبولوجیة وھذا لعدة اعتبارات منھا المنع المضروب على ھذه األخیرة من 

).2007ماي - وھران- محاضرة لألستاذ إبراھیم صالحي(
دیوان          مجلة العلوم اإلنسانیة،علي غربي، أھمیة المفاھیم في البحث االجتماعي بین األطر النظریة والمحددات الواقعیة،.د)3(

.   93.المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، ص
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" حیاة الترحال"إن الترحال الذي نقصده في دراستنا ھذه ھو الترحال الذي تدور حولھ حیاة بأكملھا 

خذ من اإلنتاج الرعوي نشاطا إقتصادیا لھ، إقتضت ظروفھ البیئیة والمناخیة التنقل كنمط للعیش یت

أي قوم یرتحلون كثیرا ویتنقلون " قوم رحل"بشكل أو بآخر لتامین الكأل لقطعان الغنم وتقول العرب 

ال یستقرون في مكان ویحلون بماشیتھم حیث ": عرب رحل"أي كثیر الترحا  و " رجل رحال"و 

، وقد إكتشف الفرنسیون ھذا المفھوم إبتداء من النصف الثاني من (1)غیث وینبت المرعىیسقط ال

على الشعوب غیر المستقرة من سكان شمال Nomadesالقرن التاسع عشر حیث أطلق اسم أو صفة 

أو الشعوب و المجتمعات التي لھا نمط حیاة یتضمن التنقل المستمر ومنھا جاءت كلمة (2)إفریقیا

Nomadismeالتي تعني نمط عیش البدو الرحل وNomadisme pastoral أي نوع من حیاة

أما الجغرافیون فیجمعون أن (3)الترحال أین یكون الرعي ھو مصدر العیش الوحید واألساسي

.الترحال ھو طریقة للعیش تقوم على إستغالل خاص للمجال المتسم بشح ونقص في موارده الطبیعیة

ما أن ھذا المفھوم عرف أیضا تطورا ملحوظا وھذا بتطور وسائلھ وتعدد أھدافھ وأسبابھ ك

فالترحال لم یعد كما كان في الماضي یحتفظ بوجھھ التقلیدي الصرف بل أصبح اآلن یتماشى مع 

مستجدات العصر ویستغل مستحدثاتھ التكنولوجیة من مواصالت واتصاالت في مواجھة صعوبات 

ة الیومیة إذ أن الترحال أصبح یعتمد كذلك على المدینة بشكل أساسي ویتخذھا كملجأ وتحدیات الحیا

فقد یتخلى الراحل بشكل إستثنائي عن خیمتھ ویستأجر مسكنا في القریة یمضي فیھ فترة من (4)لھ

.الزمن حتى تخالھ فالحا قرویا

:البداوة والترحال1-6-

ل إرتباطا وثیقا، فعادة ما نقول البدو الرحل على لقد إرتبط مصطلح البداوة بمفھوم الترحا

أن الترحال بخصائصھ وتأثیراتھ المختلفة یعتبر من أبرز مظاھر الحیاة في المجتمعات البدویة "أساس

(5)"وضوحا، وأكثرھا تأثیرا على مقدرات غالبیة تلك المجتمعات خصوصا الرعویة منھا

.1141-1140. ص.، ص2003عالمة ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، من األلف إلى الراء، دار الحدیث، القاھرة، سنة ال(1)
(2) Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, Tome 2, Paris, Octobre 2004, p.2384.
(3) Le petit la Rousse illustré, La Rousse, Paris, 2006, p.735.
(4) Denis Retaille, Op. Cit., p23.

.                                        332.، ص2002صالح مصطفى الفوال، علم االجتماع البدوي، الجزء األول، دار الغریب، القاھرة، .د(5)
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وكان (1)كل من لم یكن حضریا فالبادیة خالف الحاضرةوفي الجزائر بشكل خاص كان یسمى بدویا 

، وعلى یومنا ھذا یسمیھم سكان منطقة (2)من البدو، المرتحلون الذین یتخذون بیوت الشعر سكنا لھم

وھو إسم ال یحبذونھ كثیرا " العربان: "عین عبید وتقریبا كل المنطقة الشرقیة من الجزائر ب

: لكن عند البحث عن أصل ھذه التسمیة نجدھا تعني لغة" أحنا كل عرب" ویجیبونك عند سماعھ 

مما قد یعني أنھا تطلق على البربر الذین تعربوا وقد یسند ذلك كون مفردھا (3)أعجمي ُأعرب

المواطن الجزائري الذي یسكن " وفي كل األحوال نجد أن (4)وھي تصغیر لكلمة عربي*ُعرْیِبي

ا یطلق علیھ الفرنسي ھذا اإلسم، فإنھ یكاد یعد ذلك شتیمة، مع الخیمة ال یعرف عبارة البدوي، وعندم

ویفھم عادة .""أنھا عبارة شرقیة، تخلعھا على نفسھا القبائل الصحراویة في الجزیرة العربیة ومصر

فالبعض منھا یعیش في رحلة مستمرة، والبعض . من كلمة البدو القبائل التي لیست لھا دور ثابتة 

أما القسم الثالث فیعیش حیاة مستقرة، اال أن ھذه الصفة تشملھم جمیعا ، . ینةاآلخر یستقر لمدة مع

والقسم األكبر من بدو   " القرابة " وھي أھم یسكنون الخیام أو ما یسمى 

.(5)" الجزائر یطلقون على أنفسھم اسم العرب

:(6)طبیعة الترحال وأنواعھ2-6-

الرتحال، مداه وأنماطھ من الناحیة الكیفیة إلى ما یحدد الدكتور صالح مصطفى الفوال طبیعة ا

:یلي

): االختیاري(اإلرتحال العادي 1-2-6-

وھو ذلك الترحال الذي یتم تحت الظروف العادیة التي إعتادتھا أو ألفتھا العشائر الرعویة وفي 

وحشائشھ على نطاقھا المكاني المعروف لھا والذي سبق أن طرقتھ في توال زمني بحسب قدرة عشبھ 

.الخضرة والعطاء

.178.العالمة ابن منظور، مرجع سابق، ص(1)
.293.رجع سابق، صصالح مصطفى الفوال، م.د(2)
. 158.العالمة ابن منظور، مرجع سابق، ص(3)

.في المفرد وال نجد نفس الشيء في اللغة العربیة اذ عربان مفردھا عرباني أي فصیح اللسانرْیِبيیقول السكان عربان في الجمع و ُع *

.153.العالمة ابن منظور، مرجع سابق، ص(4)
ث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ترجمة الدكتور أبو العید دودو، الجزء األول، الجزائر، الشركة الوطنیة ھاینریش فون مالستان،  ثال(5)

.69.، ص1976للنشر والتوزیع، 
.372- 367.ص.صالح مصطفى الفوال، مرجع سابق، ص.د(6)
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):االضطراري(اإلرتحال الطارئ 2-2-6-

ویتم عندما تتغیر الظروف المناخیة والطبیعیة فجأة وال تجد الجماعة البدویة لنفسھا مخرجا سوى 

أن تنخرط في ترحال أو إرتحال سریع یشبھ الھجرة ھربا من تلك الظروف الطارئة التي واجھت 

- یة وھددت حیاتھا وحیاة قطعانھا بالخطر، ویكون ھدف الترحال اإلضطراري البعیدالجماعة البدو

بعد إنتھاء مھمة الھرب من وطأة الظروف الطارئة الصعبة الجدیدة حفاظا على حیاة الناس 

والحیوان، یكون ذلك الھدف ھو العثور على مراع جدیدة تجد الجماعة الراحلة في كنفھا أسباب الحیاة 

. شیھالھل ولموا

وفي ھذه الحالة قد تعود الجماعة البدویة إلى دیارھا القدیمة وقد ال تعود، ألن عملیة العودة ھذه 

مرھونة باألسباب التي دفعتھا أصال إلى ھجرتھا، فلو تغیرت الظروف ونما إلى علم الجماعة البدویة 

لة تفوق من حیث الخصب المھاجرة أن مراعیھا القدیمة قد عادت إلیھا الحیاة، وأصبحت في حا

والنماء حالة مراعیھا الحالیة، لما ترددت الجماعة البدویة لحظة في العودة إلى دیارھا القدیمة، وال 

یكون ذلك التصرف بفعل الحرص على القدیم والحنین إلى الماضي وحدھما، وإنما یعود ذلك أیضا 

، وسعیھا الدائم وراء أسباب الحیاة التي ال وبالدرجة األولى إلى طبیعة الجماعة البدویة الراعیة نفسھا

.تكون أوال توجد إال حیث یكون العشب أو الكأل والماء

):رحلتا الشتاء والصیف( اإلرتحال الموسمي3-2-6-

ویرتبط ھذا النمط من اإلرتحال أساسا بفصول السنة أو بفصلیھا المتمایزین على وجھ الخصوص 

الجماعة البدویة من منطقتھا في بدایة الشتاء إلى مسارح أخرى وھما الشتاء والصیف، حیث ترتحل

.تكون أقل برودة وأوفر عشبا وماء، ثم ما تلبث أن تعود إلى موطنھا من جدید من بدایة الصیف

وقد یحدث العكس، بحیث تبدأ الرحلة في الصیف وتنتھي في الشتاء، وبدایة رحلة الشتاء والصیف 

لفصلین إرتباطا آلیا، وإنما ترتبط بھما أو بأیھما إرتباطا وظیفیا، بمعنى أن ھذه ھذه ال ترتبط بأي من ا

الرحلة تبدأ مع بدایة الفصل الذي تتھیأ فیھ أسباب الحیاة للجماعة البدویة الرعویة في مسارحھا 

.األصلیة

لم وكما ھو معروف فإن أسباب الحیاة في الصحراء ترتبط إلى حد كبیر بالمطر، وخصوصا إذا 

واحة، منجم، بئر للبترول، تجمع حضري أو حضاري قریب –تتوافر معھ مقومات أخرى للحیاة 
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فإذا كان سقوط المطر صیفا في مكان ما، تبدأ الرحلة إلیھ صیفا، وإن ھطلت األمطار شتاء –إلخ ....

في –راحلة شدت الجماعة البدویة رحلھا تجاه سقوط المطر شتاء، وغالبا ما یكون إتجاه الجماعة ال

إلى أطراف الصحاري ألنھا أكثر مناطقھا أو أجزائھا تعرضا لسقوط –كلتا الحالتین صیفا أو شتاء 

.األمطار

):التبادلي أو الرأسي(اإلرتحال الدوري 4-2-6-

–وھو شكل قریب من نمط اإلرتحال الموسمي، وإن كان یمتاز عنھ بشيء من الثبات واإلستقرار 

ون معروفا سلفا لدى العشائر البدویة أنھا سوف ترحل شتاء أو صیفا إلى مكان ، حیث یك-كنظام 

معین وثابت تقریبا بغیر أن تتدخل في عملیة اإلرتحال أو الترحال، عوامل المطر والریح والظروف 

.الصعبة أو القاھرة التي تفرض علیھا الرحیل بغیر إعداد أو ترتیب 

الذي تمارسھ القبائل البدویة في منطقة " تبادل األماكن" ي ومن أبرز أمثلة اإلرتحال الدور

األطلس الكبیر، حیث تقضي ھذه القبائل صیفھا على سفوح الجبال بینما تقضي شتاءھا في السھول 

فھي تقضي الشتاء في " تركستان"البدویة في " الكرغنز" المنبسطة حول الجبل، ومثلھا جماعات 

، وعندما یحل الصیف تتجھ ھذه الجماعات "تیان شان"فوح جبال الشتویة عند س" الكازاك"مراكز 

.جنوبا لترعى مواشیھا على األعشاب الجبلیة ھناك

وعلى ھذا یكون األساس في نمط الترحال الدوري، ھو عملیة التبادل التي تتم بین األماكن 

شتاء بحسب الظروف المرتفعة والمنبسطة والتي تمارسھا العشائر أو القبائل البدویة صیفا أو 

.واألحوال المناخیة السائدة في مناطق الترحال

وتندرج عوارض اإلرتحال وأحوالھ السابق ذكرھا من الناحیة الكمیة تحت نمطین رئیسیین 

:(1)ھما

:اإلرتحال الدائم-أ-

م السنة في وطبقا لھذا النوع من الترحال، تقضي الجماعة البدویة والرعویة منھا بالذات معظم أیا

ترحال مستمر، وبحیث یصبح التنقل أو اإلرتحال ھو السمة الغالبة على الجماعة أو العشیرة البدویة، 

من الحیاة تتمركز كلھا حولمعینة البدویة أنماطاعلى الجماعة و اإلرتحال الدائم یفرض

.373.صالح مصطفى الفوال، مرجع سابق، ص.د (1)
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یاة وعلى النحو الذي رعي الحیوان ورعایتھ واإلعتماد علیھ كلیة كمصدر أساسي للرزق والح

.أوضحناه قبال

: اإلرتحال المؤقت- ب-

بمعنى أال یشكل الرعي وحده األساس اإلقتصادي للجماعة البدویة، حیث تكون ھذه الجماعة قد 

عرفت بشكل أو بآخر الزراعة ومارستھا وبحیث ینقسم أبناؤھا إلى مجموعتین، أوالھما إستقرت 

من عادیات اإلنسان وغدر الحیوان المتوحش وتقلبات - قدرولو ب–حول مراكز محصنة وآمنة 

الطبیعة القاسیة، وبحیث تتوافر في ھذه المراكز مصادر شبھ دائمة للمیاه تجعل في اإلمكان زراعة 

بعض المحاصیل التي ال تتطلب كثیرا من الماء حتى تزدھر، كالقمح والشعیر والخضروات والبرسیم 

.وما إلیھا

فإنھا ترحل بعیدا " المتبدیة " أما عن المجموعة الثانیة " المستقرة " وعة األولى ھذا عن المجم

بحیواناتھا إلى مراع صیفیة أو شتویة بحسب طبیعة اإلقلیم الصحراوي الذي تقیم فیھ، ثم ما تلبث 

.الجماعة الراحلة أن تعود إلى العشیرة األم من جدید بعد إنھاء موسم الرعي

جماعة البدویة الراعیة من خالل اإلرتحال المؤقت، نوعا من اإلقتصاد المزدوج وھكذا تمارس ال

. أو اإلقتصاد المشترك الذي یعتمد أساسا على الزراعة والرعي

والعشائر البدویة التي تمارس ھذا النوع من اإلرتحال المؤقت یكون من السھل إغراؤھا 

وفقا لخطط التنمویة، وھذا بالضبط ھو ما فعلتھ باإلستقرار والتوطن في أراضیھا أو أراض جدیدة

عندما أنشأت عددا من المزارع الجماعیة لراغبي " تركستان" الحكومة السوفیتیة السابقة في منطقة 

اإلستقرار، ونظمت عملیة اإلرتحال أو اإلنتقال الموسمي الذي تمارسھ المجموعة المرتحلة عن 

. و الرعاة على إمتداد أیام الرحلةطریق إنشاء محطات أو مراكز لخدمة البد

وسنتعرض بدورنا إلى مناقشة ھذه المفاھیم ومدى صالحیتھا وتطابقھا مع ما نحن بصدد تناولھ 

الرحل وشبھ "في ھذا البحث فیما خصصناه لمعاینة حاالت البحث في الفصل الخامس تحت عنوان 

".   الرحل
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:راسةتحدید المجال الزماني والمكاني للد-7

یعتبر تحدید المجال الزماني والمكاني للدراسة جد ھام إلجراء أي بحث علمي جاد، فبالنسبة 

، وھذا االختیار یعود أساسا إلى كون ھذه )2009–1986(لموضوعنا ھذا اخترنا الفترة الممتدة بین 

ھاوي أسعار النفط المرحلة عرفت ضمنیا إحتقانا إجتماعیا وركودا إقتصادیا كبیرین بسبب سقوط وت

، ومنھا بدایة حقبة سیاسیة جدیدة بالنسبة 1988م، األمر الذي إنتھى إلى أزمة أكتوبر 1986سنة 

للجزائر إتسمت أساسا باالنفتاح اإلقتصادي والتخلي عن الخیار اإلشتراكي وكذا التفتح السیاسي 

ادة في البالد تمثلت في إنتشار ونھایة عھد الحزب الواحد، كما عرفت ھذه الفترة أیضا بدایة أزمة ح

–1990(ظاھرة اإلرھاب والالأمن والتي أصطلح على تسمیتھا إعالمیا بالعشریة السوداء 

سنالحظ غیاب شبھ تام للدولة في الجانب ) 2000–1986(، فطوال ھذه المرحلة )م2000

كما كان ، الرحلاالجتماعي أي تراجع اإلھتمام الرسمي فیما یخص مشروع وسیاسة توطین البدو 

للعشریة السوداء كذلك أثر كبیر على تنقل البدو والرحل وأمنھم خاصة وأنھم یقیمون خارج المناطق 

ثم . الحضریة، وسنحاول خالل بحثنا ھذا تسلیط الضوء على ما تعرض لھ البدو الرحل في ھذه الفترة

، حیث نالحظ إقبال البدو )2007–2000(نأتي إلى الفترة األخیرة التي عرفت إستقرارا نسبیا 

–1986(الرحل بأغنامھم إلى التل بشكل أكبر، وال تفوتنا ھنا اإلشارة أیضا إلى كون ھذه الفترة 

قد حرمت الباحثین من الوقوف على حقیقة ) بصفة عامة(بحكم عدم اإلستقرار الذي عرفتھ) 2007

لكثیر في ھذه الفترة خاصة الجانب العدید من الظواھر، ومنھا ظاھرة الترحال والتي ال نجد عنھا ا

لسنة ) ONS(اإلحصائي منھا الذي یكاد یكون منعدما، فحتى إحصاء الدیوان الوطني لإلحصاء 

. ، لم یتمكن من إعطاء أرقام دقیقة لنفس األسباب سابقة الذكر1998

لكونھا تعرف )والیة قسنطینة(أما فیما یخص المجال المكاني فقد اخترنا منطقة عین عبید 

حیث یقصد البدو الرحل . إقباال كبیرا للبدو الرحل كل صائفة من كل عام في إطار ما یعرف بالعشابة

مناطق التل لالستفادة من الكأل الذي توفره الحقول المحصودة من القمح والشعیر ومنطقة عین عبید 

لرحل القادمین من بسكرة، في ھذا اإلطار معروفة بأراضیھا الخصبة الشاسعة حیث توفر للبدو وا

، )األراضي المحصودة(ھكتار من األراضي الصالحة للرعي 3780المسیلة، الجلفة أكثر من 

وأصحاب ھذه األراضي یحرصون أیما حرص على قدومھم كي تستفید أراضیھم من السماد الطبیعي 

لي دورــاألرض ال: " ھمـرون عن ذلك بقولـام وھم یعبـلفھ األغنـالذي تخ
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وھذا التنافع یكون مقابل أجر رمزي یدفعھ البدو الرحل لمالك ؛ "فیھا الشاة تنزل فیھا البركة

إستقرارا في دج للھكتار الواحد، وألن المنطقة ال تعرف1000دج إلى 500األراضي یتراوح بین 

فقد ال تعرف نفس -حیث تعرف سنوات من الجفاف-نسبة تساقط األمطار نظرا لمناخھا غیر القار 

".. ِكعود العام ملیح نجیو: "الكثافة من اإلقبال كالتي نلحظھا في السنوات الممطرة، یقول أحد البدو

بة لھم ال معنى لھا عندما یتعلق وإال فھم یتجھون إلى مناطق أبعد كغرب البالد مثال، فالمسافة بالنس

ھذا العام شتینا في بشار : "األمر بالبحث عن الكأل في مكان ما، یقول بدوي آخر من أوالد عیسى
، داللة على سؤالھم الدائم عن أماكن وفرة "وین تبرق نمشو: "وآخر یقول" ونصیفو في عین عبید

.الكأل

للمواشي ینتظم كل ثالثاء یرتاده البدو الرحل كما یوجد أیضا ببلدیة عین عبید سوق أسبوعي ھام

و سوق آخر یعرف إقباال جھویا من كل مناطق الشرق غیر بعید ھو سوق الخروب الذي . بشكل كبیر

كلم عن بلدیة عین عبید، وھو أیضا سوق أسبوعي ینظم كل خمیس وجمعة و 25ال تفصلھ سوى 

).اصیف(یستقطب البدو الرحل من كافة المناطق الشرقیة 

لكل ھذه المعطیات تعتبر منطقة عین عبید مقصدا مھما للبدو الرحل في فصل الصیف، ناھیك أن أھل 

الذین یمارسون مھنة الرعي یقیمون عالقات وطیدة معھم إذ كثیرا ما ) المتوطنین منھم(البلدیة 

.یستضیفونھم صیفا لیكون المثل منھم عند النزول إلى الصحراء  كذلك شتاءا

:ة البحثمنھجی-8

در من المعلومات عن الرحل الوافدین إلى منطقة ــا نحاول جاھدین جمع أكبر قـوألننا كن

ذا مختلف نشاطاتھم الثقافیة واالقتصادیة أثناء تواجدھم بھا ــعین عبید وتتبع مراحل حركتھم إلیھا وك

ل كبیرة ـــاسة، فالباحث یترصد ككان ال بد من استعمال المنھج الوصفي التحلیلي النجاز ھذه الدر

ذا ــ، یقول  برونیسالو مالینوفسكي في ھ*وصغیرة ویسجل أدني المالحظات التي یشاھدھا

ف بدقة أوال وقبل كل شيء كیف أنجز مالحظاتھ في المیدان وخاصة ــعلى الباحث أن یص:"الصدد

فـــــي على إستعمال الوصــلوجتروبوـــغیرتز فیحث األنا كلیفوردـــأم(1)" یف كانت بدایتھـــك

تلتقطھ الحواس الخمس باإلضافة إلى ما قد یستشعره الباحث من المبحوثین من أحوال االنفعاالت نقصد ھنا بالمشاھدة كل ما یمكن أن *
.  الوجدانیة المختلفة كالخوف، القلق، االطمئنان، الحزن، الحذر و غیرھا

(1) Malinowski Bronislaw, Les argonautes du pacifique occidental, Trad. André et Simonne devyver,
Gallimard, France, 1989, p. 57.
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ناقدا النظرة الوضعیة للعمل -كما یرى  بیار بوردیو –ولكي ال یكون العمل العلمي ،(1)"المكثف

مجرد علم دون عالم، یقزم الموضوع المعرفي إلى نشاط تسجیلي، كان كذلك الحال بالنسبة "العلمي

ل التحلیل إلعادة بناء تمثالت الحقیقة للباحث الذي باإلضافة إلى عملیة الوصف یجب أن یحاو

أوالد (وألن المیدان كان یعطینا كذلك صورا مختلفة لمجموعات متباینة من الرحل. (2)االجتماعیة 

في مسكنھم وسلوكیاتھم وحتى تركیبتھم االجتماعیة فان استعمال المنھج المقارن ) دراج، أوالد عیسى

جدنا أنفسنا مجبرین لتوضیح ھذه االختالفات وتبیین ما كان كذلك قد فرض علینا فرضا وھذا ألننا و

ھو مستجد في حیاتھم بأن نلجأ مرة إلى مقارنة حاضرھم بماضیھم ومرة أخرى إلى مقارنة جماعة 

.من الرحل بجماعة أخرى

: میدان الدراسة-9

الدراسة، فبدایة من بالرغم أن میدان الدراسة ھي مسقط الرأس إال أننا نكتشفھا ألول مرة عبر ھذه 

مرورا باألسباب **إلى سر تركیبتھا السكانیة وخصائصھا المناخیة والطبوغرافیة *أصل تسمیتھا 

، )كاللھجة مثال(التي تجعلھا مقصدا مھما للبدو الرحل، كانت الكثیر من السلوكیات والمظاھر الثقافیة 

كالتنافس االنتخابي المحموم (لسیاسیة وا) كالسبات الذي یصیب المنطقة في فصل الشتاء(االقتصادیة

تشكل أسئلة محیرة للعدید ) التي تمیزھا عن مناطق قریبة جدا منھا)(الذي ینتھي بفوز حاالت معینة

من سكانھا الذین كثیرا ما یضیق صدرھم درعا عند سماعھم بعض النعوت التي تنعت بھا المنطقة 

. ***" لقناطر لحدیدعین عبید العن وو زید حتى: " كالمقولة المعروفة

بعض الخصائص التاریخیة فلكل ھذه الخصوصیات ارتأینا وضع فصل مستقل بعنوان 

.      لنتمكن أكثر من شرح وعرض تلك الممیزاتوالجغرافیة لمنطقة الدراسة 

(1) Hassan Rachik, Chose et sens, Réflexions sur le débat entre Geertz et Gellner, In L’anthropologie du
Maghreb selon Berque, Bourdieu, Geertz et Gellner, Awal, Ibis Press, Paris, 2003, p.96.
(2) Ibid.

لعقار یعود الفضل في ھذا االكتشاف إلى الدراسة التي قدمتھا األستاذة یمینة عرفة شرفي لنیل شھادة الدكتوراه في علم اجتماع التنمیة حول ا*
:الفالحي في منطقة عین عبید تحت عنوان

L’agriculture familiale en Algérie, Structure foncières et dynamiques sociales, Enquête dans une commune
céréalière du constantine (Ain-Abid), 2006.

لمناخیة والطبوغرافیة للمنطقة لكنھا لم تتناول منظور السكانطبعا كانت ھناك الكثیر من الدراسات السابقة فیما یخص الخصائص ا**
.وتقسیمھم الثقافي للمجال الذي یعیشون فیھ

تنتشر فكرة اللعن ھذه في الكثیر من مناطق الوطن ولعل أشھرھا تلك اللعنة المعروفة عن مدینة تنس والتي أطلقھا علیھا الشاعر الدرویش ***
.وأحمد بن یوسف ما یبیت  تم ......  وھواھا سم..... ماھا دم  ..... مبنیة على الدنتنس: أحمد بن یوسف حین قال 
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:حاالت البحث-10

دات البحث ألنھا بما أن مجتمع الدراسة لم یكن كبیرا جدا ولم تكن ھناك صعوبات في تعیین  وح

باإلضافة إلى وجودھا خارج النسیج العمراني للمدینة لذلك قمنا ) الخیمة والقیطون(مستقلة وممیزة 

ھم من السكان الذین) قیطون03(بأخذ كل الحاالت الموجودة في المیدان ما عدى حالة أوالد جبنون

إلى 15من مسافات ال تتعدى المحلیین یحترفون الرعي ویستعملون القیطون، یخرجون بأغنامھم ض

وھو سلوك یشتركون فیھ (أي خارج منازلھم " البرة"كم، یستأجرون المراعي ویمضون الصیف 30

).مع البدو الرحل

:حاالت البحث إذن كانت كالتالي

.خیم ألوالد سایح8-

.خیمة ألوالد عیسى28-

.خیمة ألوالد دراج43-

.قیطون ألوالد دراج4-

نقصد بالخیمة ھنا والقیطون كل ما یحتویانھ ظاھریا وباطنیا من أفراد ومختلف النشاطات التي و

مھترئة (تدور فیھا أو حولھا ، وقد سمح لنا تصنیف ھذه الخیم حسب حجمھا، لونھا، وحالتھا العامة 

( وشونھ بتحدید نوع الترحال عند كل مجموعة وكذا الحالة والمستوى االجتماعي الذي یع) أو جیدة

حالة أوالد (؛ لقد سھل لنا كذلك تجمع ھذه الخیم خاصة )الرحل وشبھ الرحل: أنظر الفصل الخامس

طبعا العنصر الرجالي منھم فقط ألن المرأة ( من التواصل تقریبا مع كل األفراد ) سایح وأوالد عیسى

).  *عندھم لھا حرمة كبیرة وال یجب أن تجالس غریبا

)دوات جمع البیاناتأ: (تقنیات البحث-11

إننا بحاجة في العلوم التي تھتم بدراسة اإلنسان إلى منھج وتقنیات لیس فقط لجمع البیانات ولكن "

ذي ــــــل الـــضامین وذلك الزخم الرمزي الھائـــفس الوقت في استیعاب المــاھمة في نــا للمســـأیض

ھذا باستثناء تلك الصورة التي تمكنا من أخذھا إلحدى النساء داخل خیمتھا بعد أن تفاجئنا بالزوج یطلب منا ذلك *
).   26: أنظر الملحق الصورة رقم(
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اب إلى المیدان ومشاركة المبحوثین حیاتھم الیومیة والتواصل ولعل الذھ(1)"یحیط بتلك المعطیات

معھم یعطي للباحث أكثر فھما لمختلف سلوكیاتھم واطالعا أوسع على أنماط عیشھم وثقافتھم وإذا كنا 

حبیسي صور نمطیة جاھزة عن اآلخر فإننا دون شك نعجز عن رؤیة أنفسنا ألن اآلخر ببساطة ھو 

كیف یمكن أن یكون اآلخر بھذا الشكل؟ فیجب أیضا أن نطرح : ل متعجبیننحن، وإذا كنا نطرح السؤا

سؤاال مثلھ على أنفسنا ، لماذا نحن بھذا الشكل؟، لذلك كان على األُنثوبولوجي كما یرى جورج 

أن یكون شاھدا من نوع خاص، مالحظا یركب حصانا لعوالم متعددة "Georges Balandierبالوندیي 

ات والحضارات، یستطیع بسھولة التملص من حتمیة وجھة النظر الواحدة  تقع على حدود الثقاف

فرؤیة اآلخرین ھي أیضا تعلم رؤیة الذات تحت إضاءة مختلفة؛ إن فھم الذات یجب أن یمر حتما عبر 

أن "الباحث في ھذا الصدد Malinowski Bronislaw،  وینصح كذلك مالنوفسكي(2)"فھم اآلخر

المسبقة وأفكاره الجاھزة وأن یتعلم كیف یرى ھذه المجتمعات كمجتمعات یكون حذرا من أحكامھ 

لقد ساھمت المالحظة بالمشاركة . (3)"حقیقیة لھا خصائصھا وثقافتھا ال كبدائیین و كائنات حیوانیة

فالمیدان ھو "  على الرغم من محدودیتھا زمانیا ومكانیا في إنجاز أھم معالم ھذا العمل المتواضع 

تقارب و ألفة األنتربولوجي مع موضوعھ، فالموضوع ال یصبح محسوسا إال إذا كان ھناك تحقیق لل

.(4)"مقدار معین من اإلحتكاك بھ، یسمح بتشییئھ إلى نوع من المعرفة

وبما أن المیدان ینتمي بالدرجة األولى إلى من یعیشون فیھ فقد تكلمنا كثیرا مع الرحل 

رة لیس فقط ضمن المقابالت التي أجریناھا، لكن أیضا عبر ما یدور مستفسرین عن كل كبیرة وصغی

بینھم من أحادیث السمر وقصص للعبر ومغامرات الترحال بصفة عامة، فھم مجتمع یعتمدون كثیرا 

وكل ھذا العمل طبعا ضمن ذلك الحذر الشدید الذي یجب . على المشافھة لنقل أخبارھم تلقین أبنائھم 

لمات ـــمیل التي ال تخلو الكــــــاءات ومحاوالت التجــــع فریسة اإلیحـــكي ال یقاحثـــأن یتوخاه الب

(1) Omar Aktouf, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative, De l’Anthropologie à
l’observation participante, Ecole doctorale en Anthropologie, Oran, p.01.

(2) Georges Balandier, Anthropo-logiques, Librairie Générale Française, Paris, 1985, p.02.
(3) Malinowski Bronislaw, Les argonautes du pacifique occidental, Trad. André et Simonne devyver,
Gallimard, France, 1989, p.58.
(4) Jean Copans, L’enquête ethnologique de terrain, Nathan, Paris, p.14.
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والمعاني من إحتوائھا، عن قصد من المبحوثین أو عن غیر قصد، لیبقى المیدان في نھایة المطاف 

.  (1)" ة متغیرة حقیقة مشوشة تعطي معلومات ذات طبیع"

:المالحظة بالمشاركة-11-1

في الواقع لم یكن لدینا في بدایة األمر أي تصور عن حقیقة المیدان وعن الطریقة التي سنبدأ العمل 

التي -بھا إلنجاز أھداف ھذه الدراسة، لكن المبادرة باالتصال بشكل فردي ومباشر بساكني الخیم 

.  نا أسھل واقصر الطرق لبلوغ المبتغىبدت ل- أخذنا مدة في مراقبتھا 

:الصدمة وفشل المحاولة-11-1-1

في أول محاولة اقتربت من أخوین كانا یرعیان الغنم غیر بعیدین عن خیمتھما وبعد أن قدمت نفسي 

كباحث أرید بعض المعلومات عن حیاتھما وكیف یرتحلون وما ھي ظروف عیشھما،

أنتظر مجيء أخوھما األكبر، وبعد مدة حضر ھذا األخیر لم أجد أي تجاوب سوى أنني یمكن أن 

أحنا : "مھروال، وعندما أعدت على مسامعھ تلك الخطوط العریضة، طلب مني اإلنصراف فورا قائال
وعندما أبدیت بعض " نعطیوك حتى معلومات، روح على روحك شوف بالسا أخرىما نقدرو

روح یرحم والدیك ..أحنا ما نقراوش :" رجلاإللحاح واستخرجت وثائق ثبوت الھویة زاد غضب ال
، بعد ما إتضح لي فشل التواصل مع ھذه الحالة قصدت خیمة أخرى ال تبعد كثیرا عن سابقتھا، " عفنا

فكان األمر أسوأ، فقد ھددني صاحبھا بالضرب إن عدت ثانیة أو تجرأت على أخذ أي صور من 

كون نشوفك ...ما نحبكش دور ھنا خالص): "الحظ وجود آلة تصویر في یدي ( قریب أو بعید 
وعندئذ أیقنت أنني أسلك الطریق الخطأ في الدخول إلى " العصا ھذي نكسرھا على راسك.. تصور

.میدان ھذا البحث

:الوسطاء والمخبرین-1-2- 11

بعد ھذا الفشل الذریع والصدمة التي لم أكن أتوقعھا قصصت على بعض المعارف ما حدث لي 

أنرـــــعرف شخصا یستطیع مساعدتي، كما علمت من آخــھ یـــ، فاخبرني أحدھم أن"لعربانا"ع ــم

(1) Ibid, p. 09.
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.بالبلدة رجل یتعامل مع  كثیرا ویعرفھم كلھم بال إستثناء وھو موسوعة في الترحال وأسرار الرعي 

:الوسیط والمخبر األول-11-1-2-1

متزوج 1973من موالید . " دراجي" التام لمساعدتي وھو الشاب أبدى المخبر األول إستعداده 

توطنوا ببلدیة عین *وأب لطفلین، ترجع أصولھ إلى  أوالد سایح الذین ھم في األصل  بدو رحل

والیة الوادي، أسمر البشرة یتمتع بذاكرة قویة وحسن البدیھة، في أول زیارة - دائرة المغیر-الشیخ

كنت أسالھ إن كان ) برج مھیریس(ام ألوالد عیسى بمنطقة الدخاخنة معھ إلى مجموعة من الخی

؛ عند وصولنا على مرمى حجر من "أرواح برك ماتخافش" یعرف ھؤالء الناس، فكان یجیبني 

" : الخیمة، أخبرني صاحبي أنھ ال یجب أن نقصدھا بشكل مباشر ویجب أن نتوقف بعیدین عنھا نسبیا
، وبعد برھة خرج إلینا أحدھم وعندما لم تبقى بیننا وبینھ "ونا ، یجیوأسنا ھنا ما تقربش ، ضرك یشوف

فمد الرجل یده من " ضیاف ربي...ضیاف ربي ...السالم علیكم" "الدراجي"سوى خطوات بادره 

أنا :" ثم أردف مرافقي یعرف بنفسھ.."مرحبا بیكم....مرحبا: " بعید لیصافحنا وقد تھلل وجھھ ورد
.   وو ھذا حبیبي من ھنا ...أوالد سایحیقولولي الدراجي من 

).من سكان التل(ھذا باین تلي...خیار الناس...خیار الناس: الراحل

...أنت منین من خواتنا: الدراجي

...أنا من أوالد عیسى: الراحل

...ماال تعرف فالن: الدراجي

مازالت عندو .. ار الناسراھو حبیبي وو من خیماال ھاذاك : الدراجي....ھاذاك ولد عمي: الراحل
شوف ھذا راھو باحث .....كي تتلقاه قولو الدراجي راھو یسال علیك یاسر..ھاذیك الكامیو الصفرة 

كیفاش .. من الجامیعة یسكن ھنا في عین عبید وو راھو یسقسي على ھاذو الناس لي بقو في الخیام 
..عایشین

.ماال ھاذا صحافي: الراحل

. امس على تفصیل أسباب وجود أوالد سایح ببلدیة عین عبیدسنأتي في الفصل الخ* 
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ساعة على ساعة راھو یجیكم اتھالو فیھ قادر انجي معاه وو قادر ...افيتقدر تقول صح: الدراجي
.یجي وحدو

أرواح فوق العصر .. واش علیھ، مرحبا بیھ، واشي ھو مایجیناش مع الصباح مایلقناش: الراحل
.الھیھ

مة ھنا یتضح جلیا أن لھذا المیدان لغتھ الخاصة وقواعده المضبوطة والتي كنا نجھلھا من قبل فحر

الخیمة مثال تقتضي أن ال نقترب منھا بشكل مباشر الشيء الذي یثیر كثیرا حفیظة أھلھا وقد علق مرة 

ناس التل ھاذو ما یحشموا ما والو :" أحد شیوخ  الرحل على إمتعاضھ من سلوك  سكان التل قائال
اء من الشكل ، كما أننا الحظنا كذلك أھمیة التجانس في تقبل اآلخر فابتد"عندھم كلش كیف كیف

إلى تشابھ اللھجة وكذا استعمال نفس ) لون البشرة التي تفرق بین التلي والصحراوي(الخارجي 

. الرمزیة في الكالم جعلت عملیة التواصل بسیطة وسھلة للغایة

:الوسیط والمخبر الثاني-11-1-2-2

في مجال تربیة ، موال ولھ خبرة واسعةسنة70من سكان عین عبید ، عمره ) ن .م( السید 

األغنام، وألنھ كثیرا ما یرسل غنمھ إلى الصحراء لتمضي فترة الشتاء عند بعض الرعاة من السوامع 

وأوالد عیسى فان للرجل إطالعا واسعا على حیاة الترحال والرحل وھو یعرف الوافدین منھم إلى 

ي كال باسمھ وھو بدوره المنطقة فردا فردا، وعندما تقدمت بصحبتھ إلى بعض من خیامھم كان یناد

: وآخر یقول عنھ" راجل قالل منو الرجال:"یتمتع بمكانة خاصة عندھم وھذا أحد الرحل یصفھ بأنھ

ھذا ولد اختي عندو :" أن یقدمني لھم لم یكثر الكالم) ن.م(ولما أراد عمي" ....موال كلمة) ن.م(عمي "
لفعل فباإلضافة إلى ما إستفدت منھ ھو وبا". قرایا على الرحل ولغنم، نحبو كي جیكم مایخصو والو

شخصیا من معلومات عن الرعي وتربیة الماشیة كان تقبلي من طرف معارفھ أمرا بدیھیا فكان كل 

)". ن.م(ھذا راھو ل "من یسأل بعد ذلك عن ھویتي یجیبھ آخر 

ما في تقبل التي تعني الضمان واألمان تلعب كذلك دورا ھا" المعریفة"نستخلص من ھذا أیضا أن 

الباحث من طرف مجتمع دراستھ وھي إحدى الوسائل التي یعتمدھا المجتمع التقلیدي في تحقیق 

التواصل وتسریعھ، فأنت إذا كنت من طرف فالن أو من عائلتھ فستحظى مبدئیا بنفس القیمة 

.االجتماعیة التي یتمتع بھا ھو في وسطھم
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:       الزیارات والتمرس-11-1-3

یارات خفیفة إلى كل من تعارفنا بھم في السیاق السابق بدأت حلقة المعارف تتوسع كما بدأت بعد ز

كذلك نوعیة العالقة بالمیدان تتغیر، فالزیارات لم تعد تتخذ طابعا رسمیا، كما أن حمل ھدیة بسیطة 

المثل مستحسن أیما إستحسان عند الرحل وھو عادة ما یقابل ب) حلوى، مشروبات، فواكھ(في الید 

حیث عند اإلنصراف یھم الراحل مسرعا لخیمتھ أو ینادي أحد أبنائھ كي یحضر شیئا من التمر 

، كما أن " أدیھا لألوالد... ھاذي البراكة" أوالبیض یلفھ في قطعة قماش وبوجھ سمح یخاطبك 

اء ذلك، الراحل یحب من یأكل طعامھ دون تردد، ویستأنس لمن یھتم لحدیثھ وال یحب كثرة الحركة أثن

وھو مولع بسماع القصص والمغامرات كما یستمتع بأحادیث العبر ویقدر معانیھا أیما تقدیر، وقد 

لمجلس أنسھم وسمرھم الذي ال ینفض *توطدت العالقة معھم شیئا فشئنا حتى صار بعضھم یدعونني

كاد یھتم بین خیامھم ال ی) نسبیا(أحیانا حتى مطلع الفجر، وقد صرت في غضون ذلك حر الحركة 

والجلوس معھم في المقاھي لم یعد یشكل حدثا بالنسبة لھم " الفیالج"أحد لوجودي كما أن مالقاتھم في 

إن التمرس في المیدان یجعل الباحث یمسك أكثر فأكثر بخیوطھ فمعرفة أنساب . كما كان من قبل

.وتقالیدھم یسھل كثیرا عملیة التواصل معھم والعیش بینھمالرحل، عاداتھم

:إكتشاف السیارة كوسیلة للتواصل مع البدو الرحل-11-1-4

كثیرا ما تجد في الصباح الباكر على الطریق رحال یوقفون السیارات قاصدین المدینة فكنت من 

أطلب من ) حسب مسافة الطریق(الحین إلى اآلخر أحمل أحدھم معي في سیارتي وبعد دردشة خفیفة 

غبتي في تناول الشاي تحت الخیمة العربیة فیرحب الراحل بذلك الراحل رقم ھاتفھ وأبدي لھ ر

ویعتبره طلبا بسیطا ویذھب أبعد منھ إذ یدعوني للعشاء عنده، ومرة بدیاره ابدي لھ إعجابي بحیاة 

الترحال وأعدد لھ مناقب أیامھا الخوالي وأسمي لھ أكبر بطونھم ثم أخبره أنھ لو ساعدني ألنجزت 

أجد منھ إال الترحیب وسعة الخاطر، وكثیرا ما كان یفھم اھتمامي ھذا ویرد إلى بحثا عن حیاتھم، فال 

لیةـتسھل عم*، ولما كانت ھذه الطریقة" ماال أنت عریبي" "عریبي" كوني

. وقد صرت أدعى كذلك  لحضور والئم  الزفاف أو الختان، حیث سمح لي مرة تصویر مجریات عرس ألحد الشباب من  أوالد عیسى *

.الراحل نقلك لھ في سیارتك مكرمة كبیرة منك وأنت إذا أكرمت الكریم ملكتھیعتبر *
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االتصال وال تتطلب وسائط وتكسب الوقت رحت أتربص بكل خیمة مختلفة ولیس لي عنھا معلومات 

دا الطریق ولما یبدأ في رفع یده یستوقف السیارات أكون عنده ولما حتى  یخرج أحدھم منھا قاص

.  وھكذا دوالیك" منین أنت من خاوتنا"یستوي على المقعد أسالھ 

لقد مكنتنا المالحظة بالمشاركة من جمع شتى المعلومات حول حیاة البدو الرحل خاصة تلك 

وقمنا بتسجیل كل ما الحظناه اعتمادا على التذكر المتعلقة بمعامالتھم وعالقاتھم في المدینة والسوق

أو التسجیل الفوري أثناء المشاركة إن كان ذلك ال یؤثر في سیر عملیة المشاركة كما استعملنا أیضا 

آلة صغیرة للتسجیل لرصد أھم المحطات محاولین عدم تفویت الفرص التي تتاح لنا لجمع أكبر قدر 

.صور فوتوغرافیة و صور حیة عن طریق الكامیرا ممكن من المعلومات، وأخذنا كذلك

:صعوبات المالحظة بالمشاركة-11-1-5

من بین أھم صعوبات المالحظة أنني بقیت رغم محاوالتي العدیدة مختلفا باللباس ولون البشرة 

وھذا ما كان ) من التل" (تلي" وكذلك لھجتي حیث لم یكن أي راحل یجد صعوبة في معرفتي أني 

في سیر البحث حیث كان الكثیرون منھم ال یتصرفون بشكل طبیعي وكانوا یحاولون إیصال یؤثر

واآلخرین عبر ھذه الفرصة بأنھم مھمشون وأنھم یعیشون حیاة بؤس ومیزیریة " الدولة"رسالتھم إلى 

" .ھاذي حیاة ھاذي.. راك تشوف" "أحنا الدولة ماعالبالھاش بینا" 

:المقابالت-11-2

المیدان ملك للذین یعیشون فیھ وھم األعرف بخبایاه واألكثر إحساسا بأبعاده، كان علي أن وإلن

أجري مقابالت للحدیث مع المبحوثین ومحاولة طرح انشغاالتي وتساؤالتي علیھم لالطالع أكثر على 

ا مكنونات حیاة الترحال وصبر أغوارھا ، فكنت في البدایة أعد بعض األسئلة لتوجیھھا لھم كلم

أتیحت لي الفرصة في ذلك، لكنني الحظت أن الراحل عندما یكون بمفرده ال یحبذ إطالة الكالم 

وینزعج كثیرا من أسلوب طرح األسئلة علیھ بشكل مباشر بینما تراه في وسط الجماعة یسترسل في 

الحدیث وال یحب المقاطعة حتى یكمل كالمھ، فارتأیت وفقا لما تحسستھ  منھم من ھذا الحرج 

ي ـــن لیالـــــیلة مـــــضم كل لــــون فرادى أن أنــــا یكونـــط البادیین على وجوھھم عندمـــغـوالض
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الصیف إلى أحادیث الجماعة التي تعقد في الھواء الطلق بالقرب من مضارب الخیام وقد توسطت 

أنظر (العرعاركالعادة مجلسنا ودارت أكوابھ على الجمیع مع بعض من سجائر " صینیة الشاي"

التي یحبذھا كثیرا كبار الرحل ثم تبدأ المآنسة بتجاذب أطراف القول ) ، ملحق الصور01الصورة رقم

باستكمال حدیث البارحة أو طرح المستجدات من أحوال الحیاة وكنت من جھتي أطرح فقط أسئلتي 

مبتغى العلمي الذي ھي ضمن السیاق العام الذي تدور حولھ المحادثة وألن المقابلة یجب أن تحقق ال

محادثة موجھة تتم بین الباحث "بصدد إنجازه كان علینا أن نحافظ على إطارھا العام كونھا 

والمبحوثین وتعتمد على التبادل اللفظي المسجل أو غیر المسجل وتھدف إلى الحصول على معلومات 

أن یتم التفاعل خاللھا بین وحتى تحقق المقابلة أھدافھا ال بدتتحدد كما وكیفا بحسب خطة البحث،

لذلك كنت أتدخل فقط وفق التسلسل الطبیعي الحر للحوار مشاركا (1)"طرفي المقابلة في جو من الود

في إثراءه من جھة وناسجا خیوطا عنكبوتیة لتحصیل مرادي من جھة أخرى وبذلك أكون قد اخترت 

ذا وذلك  لما لھا من فاعلیة للحصول طریقة المقبالت الجماعیة الحرة غیر الموجھة النجاز عملي ھ

على المبتغى معتمدا في تسجیلھا على الذاكرة الن استعمال المسجل كان یربك المبحوثین ویجعلھم 

أي مع (عین معاك ووعین معاه " یخرجون عن عفویتھم في الحدیث إذ كان كل من یتكلم تراه 

كراس میداني ألسجل ما ال تطیق وھذا لم یمنع من أنني كنت مرة على مرة أستخرج )" المسجل

" حبس حبس ھاذي الزمني نكتبھا: " الذاكرة حفظھ كاألشعار واألمثال المھمة فأقاطع المتحدث قائال

ثم بسرعة فائقة أعید الكراس إلى مكانھ كي ال تؤثر ھذه الحركة على الجو العام للمحادثة ولقد إكتفیت 

دراسة (بحثنا كان فقط لالكتشاف واالستطالع في ھذه المرحلة بھذه التقنیة على إعتبار أن 

وھذا ال ینفي تماما أننا استعملنا كذلك المقابالت نصف الموجھة مع بعض ) إستطالعیة، استكشافیة

المبحوثین الذین وجدنا فیھم استجابة لذلك مع بقائھا محدودة جدا بالنسبة للتقنیة األولى ولقد اصطلحنا 

وھما األحرف األولى من لقب واسم احد البدو الرحل ) ك.س(یة برمز في الترمیز للمقوالت االستدالل

سنة كانت البدایة معھ مصدر تفاؤل والھام أعطت ھذه الدراسة دفعة قویة 50من أوالد عیسى عمره 

وأزاحت ھم الیأس والفشل والرجل كان مع سعة صدره وواسع كرمھ واعیا بضرورة إجراء مثل ھذه 

.    على أغوار حیاتھم حلوھا ومرھااألبحاث حتى یناط اللثام 

. 289.، ص1982مصطفى الفوال، مناھج البحث في العلوم االجتماعیة، مكتبة غریب، القاھرة، سبتمبر صالح .د (1)
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: صعوبة ھذه المقابالت-11-2-1

إلجراء ھذه المقابالت كان علي السھر إلى وقت متأخر من اللیل كما كان علي كذلك تناول الشاي 

، كما أن كثرة الحركة في " ھذا التاي درناه على جالك" باستمرار الن عدم شربھ غیر مستساغ لدیھم 

توحي ) طبعا كنا نجلس على فراش مطروح على األرض(تغییر وضعیة الجلوس المجلس و

كما أن أحدھم ذات مرة " واش واقیلة حاب تروح" للمبحوثین بمللك وعدم استمتاعك بالحدیث 

وبطریقة ذكیة طلب مني الكف عن الحركة فقد قص على مسامعنا أن أحدا جاءه خاطبا ابنتھ فطلب 

" واش بیك یا فالن: "تلك اللیلة وعندما رآه یتحرك وال یطیق جلوسا سألھ منھ أن یأتي مجلس أنسھم  

وأردف " ماكانش مكتوب یا بني: "فرد علیھ الوالد " القضیة تاعي برك یا عمي عالن: " فرد الشاب

، وھذه الجلسة في واقع " أحنا لي ما یقعدش قعدتنا وو یحكي حكایتنا ما نعطیواھش بناتنا: " قائال 

یست بالسھولة التي یمكن أن نتصورھا وھي تترك الجسد في وھن وتعب عظیمین وقد األمر ل

باإلضافة إلى ھذه الصعوبات فان ھناك من المبحوثین من لم . إستعصت علي كثیرا في بدایة األمر

ھذا كون : " یھضم وجودي معھم إطالقا طیلة مدة البحث وقد قال احدھم ذات مرة وبكل صراحة 
".    یدا فیكم مایقعدش معاكم خالصماجاتش عندو فا



:الثانيالفصل 
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:تمھید

لفھم األسباب الحقیقیة التي تجعل من منطقة عین عبید سواء في الماضي أو الحاضر مقصد البدو 

ب إرتأینا تقدیم ھذه المونوغرافیا حول تاریخ المنطقة، طبیعتھا الرحل من كل حدب و صو

الجغرافیة، أحوالھا المناخیة و تركیبتھا السكانیة لسبر أغوار المعطیات الزمكانیة في التأثیر على 

.حركیة اإلنسان و تحدید طبیعة نشاطھ االقتصادي

ئما جزءا ال یتجزأ من تلك البیئة التي إذا كان اإلنسان إبن بیئتھ فان منطقة عین عبید كانت دا

عرفت قبل االحتالل الفرنسي  نمطا من الحیاة حددت معالمھ ملكیة األراضي السائدة آنذاك و كذا 

توزیع األراضي، (طبیعة المجتمع القبلي و عالقاتھ المتداخلة و المتشعبة في فھم المجال و إستغاللھ  

و ھذا باعتبار ھذه المنطقة كذلك جزء ال یتجزأ من بیئة أوسع ،)التنقل ، العالقات مع القبائل األخرى

تشمل تركیبة الصحراء و تدخل في منطق التكامل الحیوي الذي نشأ عبر التاریخ وتزاوج مع 

.الجغرافیا لیضع نسقا متكامال بین السكان و األرض

ا النظام بعد تطبیق سنحاول أیضا من خالل ھذا الفصل تتبع أھم التطورات التي حصلت على ھذ

و كیف أثر ذلك على البنى التقلیدیة في المنطقة و لماذا بقت ھذه التالل  *قوانین إجباریة التملك

مراعي شاسعة تغص إلى یومنا ھذا ببعض مشاھد الماضي البعید ؟

:األراضي الخصبة و الطابع الفالحي-1

ھكتارا خزانات ال تنفد من 30010مساحة شكلت أراضي المنطقة الخصبة  و الممتدة على 

الحبوب طیلة عھود طویلة إستأثر كل مستعمر بخیراتھا، لقد كانت محل إھتمام و أطماع الجمیع فمن 

ومخازن الحبوب **المطامر" الرومان إلى العرب مرورا بالعثمانیین و إلى العھد الفرنسي كانت 

لربوع و كانت أیضا تربیة المواشي كنشاط تابع و العمالقة ھي البنى التحتیة األساسیة في ھذه ا

تشكل سندا لھا ) الجبلیة(متكامل معھا یعرف إزدھارا منقطع النظیر، خاصة أن األراضي الرعویة 

عند المساء ***في فصل الشتاء حیث ال تزال إلى یومنا ھذا قطعان األغنام ترده و تمأل أفقھ بثغائھا

ائصھا ــــــــــوتھم؛ لقد إستقطبت المنطقة بخصـــــى بیـــدین منھا إلــــیحات الرعاة العائـــــع صـم

* Les lois de sénatus- consulte.
.   رنیة تستعمل لتخزین القمح و الشعیرض طیأكبیرة تحفر في ةعبارة عن حفريھجمع مطمور ورماالمط**

.الثغاء ھو صوت الشاة***
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الممیزة الرحل و شبھ الرحل منذ القدم، فصارت مقصدا معتادا لھم حتى ذاع صیتھا بینھم فأصبحوا 

ضھم الرحال یعرفونھا أكثر مما یعرفھا أھلھا و یستفیدون من خیراتھا أكثر من غیرھم، و قد یشد بع

لھا فقط للتمتع بھوائھا النقي و المنعش في فصل الحر؛ لقد كانت عین عبید كذلك و لفترات طویلة 

محط توطین و إستقرار للكثیر من المرتحلین و سنرى الحقا كیف أن تاریخھا سواء في العھد 

المنطقة إلى یومنا ھذا، العثماني أو أثناء الفترة االستعماریة ال یخلو من ذكر مآربھم كفاعلین في ھذه 

فال یزال وجودھم إلى حد اآلن یشكل أھم مشاھد الحیاة الیومیة في البلدیة خاصة في فصل الصیف؛ 

إستعمروا القریة في " عربانا"وال تخلو الذاكرة الشعبیة من روایات وأحادیث عن بدو رحل 

تى أنك ترى أغنامھم تعبرھا من السبعینات و الثمانینات حیث كان توافدھم إلیھا بأعداد كبیرة جدا ح

مطلع الشمس إلى مغربھا دون أن تنقضي، و قد إستقووا على الخلق حتى أصبحت شوكتھم ال تكسر 

.فكانت بینھم و بین األھالي عدة نزاعات و مناوشات ال یزال ذكرھا ال ینقطع

:تاریخ و أصول المنطقة-2

)، ملحق الصور02م أنظر الصورة رق: ( ظھور عین عبید إلى الوجود- 2-1

*م من طرف الشركة العامة الجزائریة 1878تعود نشأة المركز البلدي لعین عبید إلى سنة " 

و المرسوم ) B.O.P.161(1867مارس 4من القرار الصادر یوم 4تنفیذا لتعلیمات المادة 

للشركة سالفة الذكر و الذي یعطي اإلمتیاز العقاري ) B.O.P.340(م  1869سبتمبر 1: المؤرخ بـ 

أوت 25في األقالیم الثالثة للجزائر ، وھران و قسنطینة، و بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 

P.O.P(م 1855 :و الذي یقرر) 743

علق األمر بمؤسسة ذات طابع احتكاري أخذت على عاتقھا تثمین أراضي شاسعة باكترائھا لمزارعین تتقاسم معھم یت*
م مرافقة االستعمار الرسمي في شرق البالد و استأثرت 1867الغالل و بینما أخذت ھذه الشركة التي أنشأت سنة 

طقة سطیف وأحیانا استطاعت ھذین الشركتین بایالة قسنطینة، نشطت شركة أخرى  تسمى الشركة الجینویة  بمن
تحقیق ما لم یستطع االستعمار الرسمي انجازه بالقھر والقانون في بعض المناطق وذلك باستعمال سلطة المال فلقد 
استطاع بعض جامعي األراضي من المساھمین في الشركة العامة الجزائریة من جمع آالف الھكتارات من األراضي 

.      فور، فیكار، كوھالر و قراف ببلدیة عین عبید: نسبة لعائالت كما ھو الشأن بال
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.فصل عین عبید مركز و ضواحیھا عن بلدیة وادي الزناتي-أ

.*فصل دوار زناتیة عن البلدیة المختلطة وادي الزناتي-ب

.ذه المناطق و جمیع الحقوق في بلدیة كاملة الصالحیات تحت اسم عین عبیدتجمیع ھ-ت

B.O.P(1892سبتمبر 7و كذا المرسوم الصادر بتاریخ  الذي یقر بإیقاف تبادل وقع بین ) 1352

الدولة الفرنسیة و الشركة الجزائیة یھدف إلى توسیع مركز عین عبید على إثره تتنازل الشركة عن 

قطعة 28منزل مبنیة على ھذه المواقع ، 13سنتآر ، 5آر ، و 656ھكتارات 5ة موقع بمساح33

سنتآر 50آر ، 50ھكتار ، 170سنتآر و 12آر، و 63ھكتار، 742بإجمالي )lots ruraux(ریفیة 

.(1)"أراضي رعویة تقع بشمال غرب المركز

الذي وھبھ الباي **تمد إسمھا من العزلبھذا الشكل ظھرت إلى الوجود بلدیة عین عبید و التي تس

(2).ماناماني خالل تولیھ السلطة إلى رئیس رعاتھ عبید بن مراح

أما الذاكرة الشعبیة فتتداول إسم شخص یسمى عبید قام باستخراج عین یشرب منھا الناس 

ده الوثائق التاریخیة عین عبید، و الروایة لیست بعیدة في الحقیقة عن ما تور: لذلك سمیت المنطقة ب

بل ھي تكملھا و تعززھا؛ أما عن إختیار المستعمر لھذه المنطقة بعینھا لتكون مركزا للبلدیة فیرجع 

أوال إلى موقعھا اإلستراتیجي كمفترق طرق و ھذا بدوره لم یأتي صدفة، فاغلب الظن أن ھذا الموقع 

لحین و اآلخر خیر دلیل على ذلك أستغل من قبل من طرف الرومان، فاآلثار التي تكتشف بین ا

و ھي دالئل ) كالمقبرة الرومانیة بحي البستان واآلثار الموجودة وراء جبل مازلة المعروفة بالكرمة (

واضحة عن وجود مدینة رومانیة أو حامیة مطموسة المعالم في مكان ما على ھذه الربوع؛ یقول 

إن الفرنسیین  كانوا دائما في : غربي إفریقیاھاینریش فون مالتسمان في كتابھ ثالث سنوات في شمال

تأسیس مدنھم و قراھم بالجزائر یحاولون تتبع آثار حكام العالم القدماء اعتمادا على خارطة 

نیوســـن و وصف بلیــونیـــــة أنطــــــى ما ورد في خریطــــــــوس أو علــــــــطلیمـــرق لبـــــالط

. یذكر المرجع المعتمد أن وادي زناتي كانت بلدیة مختلطة لكن األصح ھو أنھا كانت بلدیة كاملة الصالحیات *

(1) Yamina Arfa-Cherfi, L’agriculture familiale en Algérie, Structures foncières et dynamiques sociales,
Enquête dans uue commune céréalière du constantinois (Ain-Abid), Thèse de doctorat d’Etat, Faculté des
sciences humaines, Université de Constantine, 2006, pp. 97 -98.

).أرض عرش(المشاع العزل تعني األراضي التي قام الباي باقتطاعھا عند الحاجة من األراضي ** 
(2) Ibid., p.83.
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، و الشك أن الرومان ما كانوا لیتركوا ھذه األراضي الخصبة دون (1)للمدن الرومانیة القدیمة

إستغالل و سیطرة، ویبقى طبعا تأكید ھذه الفرضیات یتطلب المزید من البحث التاریخي والتنقیب في 

).03:أنظر الصورة رقم(اآلثار المتوفرة لتحدید معالم تلك الحقبة و سبر أغوارھا 

:أصــل السكــان2-2-

ود غالبیة سكان المنطقة إلى قبیلة عامر الشراقة التي قدمت من سطیف منذ حوالي أربع قرون یع"

و تسعون سنة إلى خمسة قرون و أربعون سنة للجھة الجنوبیة الشرقیة من مدینة قسنطینة وحلت 

Ka"باألراضي المتاخمة لوادي مھیریس حیث أطلق على المكان إسم كا مھیریس  M’iris "(2) وھو ،

.كلم 6بعد عن عین عبید مركز التي لم تكن آھلة آنذاك بحوالي ی

بسبب النمو الدیمغرافي الكبیر الذي عرفتھ *إنفصلت عامر الشراقة عن القبیلة األم عامر لغرابة"

ھذه األخیرة، مما إضطر جزءا منھا للتنقل إلى أماكن أخرى بحثا عن ظروف حیاة أفضل، ولقد 

سانھا و نشاط رجالھا لیبسط نفوذه و سیطرتھ على األراضي الخصبة التي إستغل الباي شجاعة فر

یعبرھا وادي مھیریس نظیر فوائد و إمتیازات یخصھم بھما دون غیرھم من القبائل التي وجدت قبلھم 

في المنطقة والتي كانت دائمة التنازع و االقتتال و كان دور عامر الشراقة كقبیلة مخزینة ھو 

لوضع و تحقیق اإلستقرار في المنطقة،  بالفعل فقد تمكنوا من طرد أوالد داود، التخلص من ھذا ا

، و نفس الشيء حصل )أین استقروا نھائیا(الذین إنسحبوا إلى جبال األوراس و خرارب سالوة 

ألوالد بوعافیة الذین إنسحبوا نحو الشرق، إلى ضواحي سوق أھراس و قالمة، أما أوالد یحي بن 

قد إستطاعوا الصمود عكس غیرھم و ھذا بفضل عددھم الكبیر والنجدات التي تحصلوا إیدیر و قرفة ف

).الشاویة(علیھا بعد العدید من تمرداتھم من قبیلة السقنیة 

:(3)عدة بطون تعرف كل بطن محلیا بالعرش و ھي كالتالي) عامر الشراقة(للقبیلة 

عرش أوالد عبد النبي ،) 3(، عرش أوالد سلطان) 2(عرش أوالد جلیلة،) 1(

ھاینریش فون مالستان، ثالث سنوات في شمال غربي إفریقیا، الجزء األول، ترجمة الدكتور أبو العید دودو، الشركة الوطنیة للنشر (1)
.           217- 216.ص.، ص1976واإلشھار، الجزائر، 

(2) Yamina Arfa-Cherfi, Op. Cit., p.77.
.عین عبیدر لغرابة ألنھا تقع غرب عامر الشراقة التي إستقرت بمنطقة سمیت عام *

(3) Yamina Arfa-Cherfi, Op. Cit., pp.78-79.
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عرش أوالد عور، )7(عرش أوالد مبارك، ) 6(عرش أوالد ناصر، ) 5(عرش أوالد شرقي، ) 4(

.عرش أوالد جدي) 9(عرش بشبشیة،) 8(

وكانت ھذه العروش تتقاسم األراضي للفالحة و الرعي كل حسب مجالھ المتعارف لھ بھ وقد 

ل ھذه األراضي في الظروف اإلستثنائیة كسنوات القحط و الجفاف فیسمح یحدث تداول و تفاوض حو

عرش لعرش آخر إستباحة مجالھ المعھود وقد تسوء األحوال أحیانا أخرى بینھم فتتعدى إلى التصادم 

.و اإلقتتال

كانت بطون ھذه القبیلة یعیشون حیاة شبھ رحل حیث یمضون  فصل الصیف في منطقة برج 

حیث *و مازلة إلى المشاتيفي فصل الشتاء ینتقلون شماال لیقتربوا من جبال مسطاسمھیریس و 

یزالون یتخذون الخیام  بیوتا یتوفر الكأل ألغنامھم و أبقارھم و كذا الحطب للتدفئة و الطھي و كانوا ال

، **م، كما كانت أیضا تجاورھم بعض البطون من قبائل أخرى  كأوالد قوا"العشة " لھم  یسمونھا 

.    أوالد لشطر وأوالد جبنون الذین یعدون الیوم من السكان األصلیین للمنطقة عین عبید

:مقاومة االستعمار الفرنسي- 2-3

لحصانتھا ***م بقیادة الجنرال كلوزیل1836بعد فشل الحملة األولى على قسنطینة سنة "

دام "م بقیادة الجنرال 1837ثانیة سنة من الجھة الشمالیة الغربیة قرر الفرنسیون شن حملة

أیام توقفت مقدمة 4، ھذه المرة من الجھة الشرقیة إنطالقا من عنابة، و بعد مسیرة ****"ریمون

و الثانیة كانت بقیادة *****الجیش التي كانت تتكـون من فرقتین األولى بقیادة الدوق دي نیمور

حیث أختیرت ھذه ) موطن قبیلة عامر الشراقة(س بالقرب من برج مھیری******تریزالالجنرال

السھول المفتوحة الخالیة من الشعاب و الجبال لمسیرة الجیش حتى یكون في مأمن من أي أخطار قد 

تعترضھ، ولقد ساھم السكان بكل ما أوتوا من قوة في محاولة ردع ھذه الحملة، حتى أنھم أحرقوا كل 

ل و أكوام التبن التي عادة ما یستعملھاشيء یمكن أن یستفید منھ العدو من حقو

.المشاتي جمع مشتة وھو المنزل المخصص لتمضیة فصل الشتاء *

. یلة أوالد عامر و انضووا بعد ذلك تحت إمرتھمأوالد قوام من قبیلة ھاشم  قدموا إلى منطقة عین عبید  من ضواحي  برج بوعریرج بعد مجيء قب**
*** Le Général Bertrand Clauzel.
**** Le Général Charles-marie, comte Denys de Damrémont.
***** Louis Charles Philippe Raphael d’Orléans.
****** Le Général Camille Alphonse Trézel.



بعض الخصائص التاریخیة و الجغرافیة لمنطقة الدراسةالفصل الثاني           

33

الفرنسیون إلطعام أحصنتھم المنھكة من السیر، ھذا باإلضافة إلى إنضمامھم للمقاومة التي قادھا 

أحمد باي ومشاركتھم في المناوشات التي دارت خالل سیر الجیش نحو أسوار قسنطینة والتي 

م، بعد مقتل قائد الحملة 1837أكتوبر 13اطھا یوم التمكن منھا أخیرا وإسق*إستطاع الجنرال فالي

.(1)"خالل معركة حامیة الوطیسالجنرال دام ریمون

:التوطین والفرقة القبلیة- 2-4

بعد أن أحكم المحتلون سیطرتھم على جمیع مناطق الوطن عملوا جاھدین على تفكیك البنیة القبلیة 

ریحھم مقسمین بطون كل قبیلة و وضع أجزائھا داخل إضعاف شوكتھم و إذھاب للسكان وھذا بھدف

مجاالت إقلیمیة إداریة تخالف منطق وجودھا السابق حیث أصبحنا نجد مثال جزء من عرش أوالد 

جلیلة  و جزء من عرش أوالد سلطان و جزء من عرش أوالد عبد النبي مجمعین داخل دوار واحد 
ھذه األجزاء حتى تخدم مبدأ اإلحتالل األساسي الذي وھذا كي یؤجج نعرة الصراعات القبلیة بین (2)

بمثابة **، و قد كانت تلك المراكز البلدیة"فرق تسـد" إعتمده في كل أرجاء الوطن و ھو قاعدة  

محتشدات غرضھا الحد من حركیة السكان لدفعھم إلى االستقرار والتوطن، و لم یكتف الفرنسیون 

دا للتسمیة فقَد الناس من خاللھ أنسابھم القبلیة القدیمة و بذلك و حسب بل أرسوا أیضا نظاما جدی

اكتسبوا ألقابا لم یعھدوھا من قبل كان ھدفھا أیضا خلق حالة من اإلغتراب تؤدي في نھایة المطاف 

.    إلى فقدان الھویة و اإلحساس باإلنتماء تمھیدا إلقتالع ھذا المجتمع من جذوره و أصولھ

1955أوت 20ھجومات : موعد جدید مع التاریخ -5-2

م سارع الجیش الفرنسي إلى 1954بعد إندالع ثورة التحریر المظفرة یوم الفاتح من نوفمبر 

محاولة وأدھا و تضییق الخناق علیھا بكل الوسائل حتى ال تتسع رقعتھا و تعم كل أرجاء الوطن ظنا 

أوت20ت ھجومات أنھـا بمعـزل عن الشعب و أنھا فعل جماعة من المتمردین، جاء

* Le Général Sylvain Charles Valée.
(1) Julien Charles-André, Histoire de l’Algérie contemporaine, La conquête et les débuts de la
colonisation(1827-1871), Casbah Edition, Alger, 2005, pp.132 -140.
(2) Yamina Arfa-Cherfi, Op. Cit., p.87.

مركز عین عبید، مركز برج مھیریس، مركز لكحالشة كبار ومركز: على التواليأنشا المحتل أربع مراكز بلدیة لتجمیع السكان ھي**
.زھانة
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لیھب (1)م التي خطط لھا العقید زیغود یوسف و التي عرفت بھجومات الشمـال القسنطیني1955

الشعب الجزائري بوسائل بسیطة من فؤوس و مداري و خناجر إلى جانب ثلة قلیلة من المجاھدین 

ألن ھذه األخیرة محدودي التسلیح لیعلنوا لفرنسا أن الموعد قد حان كي ترحل من ھذه األرض، و

أدركت ذلك بوضوح، جاء ردھا إنتقاما  بشعا أیما بشاعة وكانت اإلبادة الجماعیة  ھي الجواب دون 

).04الصورة رقم ( ھوادة 

جل أھدافھ بعدما (2)لقد حقق الھجوم على بلدیة عین عبید  بقیادة المجاھد  أحمد نویوات شویطر

ب ، مقر البلدیة ، مسكن جان میلو، الحانة ودار الطبیب؛ و إستھدف مركز الجندرمة ، مخزن الحبو

قد أسفر الھجوم عن مقتل عشر عسكریین، ثالثة أفراد من عائلة المعمر جان میلو، إثنان من عائلة 

إثنان من الدرك، : قراف، كوش و بویسون ، أما عدد الجرحى فكان : روسي، فرد واحد من كل عائلة

فرانسوا، ماجیار أمونسیات، زوجة جان میلو وابنھا؛  أما ما یخص المعمر برمیي إفون، مالیا 

ألف فرنك فرنسي، 70تخریب السكة الحدیدیة، غنم :    الخسائر التي تكبدھا المستعمر فكانت كالتالي

خرطوشة 200حرق جرار و شاحنة البلدیة مع الظفر بسالح الحارسین، غنم بندقیتین، مسدس و 

. لمعمرینوأخیرا حرق سیارة أحد ا

:األھداف المسطرة و المنجزة للھجوم 1- 2-5

:  (3)تمثلت أھم األھداف التي خطط لھا الجاھدون وتم إنجازھا فیما یلي

.إرھاب المعمرین و ضرب مصالحھم-1

.قتل الخونة المتواطئین مع اإلستدمار-2

. اإلستیالء على األسلحة من الثكنات و مراكز البولیس و الجندرمة-3

.ؤسسات اإلقتصادیة و المالیة اإلستعماریةتخریب الم-4

رفع معنویات المجاھدین و تحطیم أسطورة اإلستعمار و جیشھ الذي ال یقھر و تعزیز  الروح -5

.القتالیة للمجاھدین و الشعب على السواء

.308.، ص1980یحیى بوعزیز، ثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرین، دار البعث، قسنطینة، الطبع األولى،. د(1)
. 2004لس الشعبي البلدي لبلدیة عین عبید ، أوت في ذكراه التاسعة واألربعون برعایة المج1955أوت20ملتقى حول أحداث  (2)

.84.، ص1999، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962- 1946مذكرات الرئیس علي كافي، من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري (3)
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تأكید فعالیة الثورة و شمولیتھا ألن معظم الحركات السیاسیة كانت تراھا مغامرة طائشة         -6

.ستعمار كان یراھا من عمل أقلیاتواإل

القضاء على التعتیم اإلعالمي االستعماري الذي شوه صورة الثورة في الداخل و أمام -7

.المجتمع الدولي

.إستقطاب أكثر لفئات الشعب-8

نشر الثورة عبر كافة التراب الوطني و نقلھا من األریاف إلى المدن تأكیدا لالستعمار أنھا -9

.موجودة في كل مكان

.فك الحصار على منطقة األوراس المحاصرة من طرف القوات الفرنسیة-10

بعدما إستیقظ المعمرون و الجندرمة من ھول الھجوم تم طلب النجدة من كل المحاور، لكن اإلمداد 

الھریة ، قسنطینة  ووادي : لم یتمكن من الوصول بسبب الكمائن التي نصبھا المجاھدون على طرق 

م من ذلك فقد تمكنت فرقة مدرعة للجیش الفرنسي من الوصول إلى المدینة من الزناتي، و بالرغ

الجھة التي لم یحسب لھا حساب، أي من جھة عین الفكرون،  و تمكنت ھذه الفرقة في آخر النھار من 

إنھاء سیطرة المجاھدین و ردھم، ثم توجھوا بعد ذلك و بإیعاز من المعمرین  نحو المدنیین لإلنتقام و 

من الرحل بقوا 306شھیدا كان من بینھم 750اب أبشع المجازر والتي راح ضحیتھا ما یقارب إرتك

.(1)مجھولي الھویة إلى یومنا ھذا

:خیمة الرحل تھز ھیئة األمم المتحدة-2- 2-5

أطلق فیھا النار على كل عربي 1955أوت 20إستمرت المجازر طیلة أسبوع كامل بعد یوم 

شاشا و قد إستطاع جمال شندرلي أن یصور بعضا من تلك المجازر لما رافق یلبس قشبیة أو یضع

الحاكم العام للجزائر جاك سوستال إلى عین عبید و كان ذلك الشریط الذي یظھر أحد المعمرین و ھو 

یقترب من خیمة أحد الرحل ثم یخرجھ و یطلق علیھ النار بكل برودة قد ذاع صیتھ حتى تصدرت 

العالم و قد عرض في ھیئة األمم المتحدة لیظھر أبشع صور اإلبادة التي ارتكبھا صورھا الجرائد في

االستعمار على ھذه األرض و القت ھذه الصورة تضامنا عالمیا منقطع النظیر خدم كثیرا القضیة 

)05:أنظر الصورة رقم( .الجزائریة في المحافل الدولیة

. 18.، ص1986ت ، نشرة إعالمیة تصدرھا قسمة حزب جبھة التحریر الوطني بعین عبید، أو1955أوت20خواطر وحي ھجوم  (1)
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حداث جیدا حیث كانت خیمتھ موجودة  بالقرب من من رحل السوامع األ) س. ك (ویتذكر الحاج 

وادي تویفزة  وكان ال یزال غرا  ال یتجاوز سن العاشرة من عمره حین  رأى أھالي عین عبید 

یھرعون فارین من مساكنھم باتجاه دوار بني أحمد و قد ُأخبروا أن الناس بالقریة قد أبیدوا  جمیعا، 

وا حملھ و فروا بجلدھم، و تذكر شھادة أحد الذین عایشوا فما كان منھم إال أن حملوا ما استطاع

180شھیدا و في الیوم الثاني 65الوقائع و ساھم أیضا في دفن الموتى، أنھم دفنوا في الیوم األول 

.(1)جثة111شھیدا و أما جثث الرحل التي نقلت على مرأى منھ فكانت 

:الموقع الجغرافي-3

كلم من مقر الوالیة تتربع على 42رق والیة قسنطینة على بعد تقع بلدیة عین عبید جنوب ش

32مساحة إجمالیة تقدر بـ  ، تجعلھا أكبر بلدیة بین بلدیات والیة )ھكتار32380(2كلم38,

قسنطینة تحدھا من الشمال بلدیة برج صباط و من الشمال الشرقي بلدیة عین رقادة و من الجنوب 

لھا بلدیات تابعة لوالیة قالمة أما من الجنوب فنجد بلدیة العامریة و من الشرقي بلدیة تاملوكة و ھي ك

الجنوب الغربي بلدیة سیقوس التابعتان إداریا لوالیة أم البواقي و في األخیر نجد من الجھة الغربیة 

.أوالد رحمون و الشمال الغربي بلدیة ابن بادیس من إقلیم والیة قسنطینة

ھي في نفس الوقت مقر الدائرة من عین عبید مركز و أربع تجمعات تتشكل بلدیة عین عبید التي

شماال، برج مھیریس جنوبا، كحالشة كبار غربا، و زھانة من 55أوت 20المعمرة : ثانویة ھي

.الشرق

: تحتل البلدیة من الناحیة الجغرافیة موقعا إستراتیجیا جد ھام حیث تعد معبرا مھما من و إلى والیات 

01أنظر الخریطة رقم (بة، أم البواقي ، تبسة ، سوق أھراس، الطارف و أیضا إلى تونس قالمة ، عنا

)  .، ملحق الخرائط

.12.، مرجع سابق، ص1955أوت20خواطر وحي ھجوم (1)
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:(1)الجیولوجیة و التضاریس-4

ھكتار 23290تتكون أراضي عین عبید من سھول شاسعة ذات وسط فیزیائي سھل أي ما یعادل "

برج (حتھا اإلجمالیة تقع معظمھا جنوب البلدیة من مسا%79,72صالحة للزراعة مما یمثل 

جبل عین برناز (أما الجھة الشمالیة من البلدیة فمعظمھا عبارة عن جبال )مھیریس و لكحالشة كبار 

ما عدا -ھذه الجبال ) م1070م ، و جبل مازلة 1320م ، جبل بئر الشرشم ، جبل مسطاس 870

ھكتارا أي 2490تكسوھا مساحة غابیة تصل إلى -رة جبل مازلة الذي یحاذي عین عبید مركز مباش

.من مساحة البلدیة%8,30ما یعادل 

یطلق األھالي بعین عبید على الجزء الواقع شمال الطریق الوطني و الذي یحتوي على الجبال  

رین والتباین بین الشط" الصرا"أما الجزء الواقع جنوبا فیطلقون علیم اسم " الساحل"والغابات اسم 

واضح إلى حد كبیر حتى أننا  نجد بعض النباتات بالجزء العلوي كالخرشوف، البلوط، الصرو ، ال 

نجدھا إطالقا بالجزء السفلي و ھناك أیضا إختالف نسبي في المناخ حیث تكون نسبة الرطوبة في 

لجفاف تكون الجھة الشمالیة أعلى من نسبة الرطوبة في الجھة الجنوبیة إلى درجة أنھ خالل سنوات ا

غلة الساحل أحسن من غلة الصرا ، و ھذا ما یفسر إقبال الرحل على ھذه المنطقة  خالل سنون 

.القحط 

یشق بلدیة عین عبید وادیان، األول ھو وادي مھیریس الذي تتدفق میاھھ من الجنوب الشرقي نحو 

اسم الحر الشدیدة ، الشمال الغربي حتى تصب في وادي بومرزوق و ھو وادي ال ینضب خالل مو

أما الثاني فیقع شماال ویسمى وادي الزناتیة؛ یتخذ مجراه من الغرب نحو الشرق و ھو ال یكاد یكون 

ذا أھمیة لقلة میاھھ خاصة في فصل الصیف كما تتخلل كذلك المنطقة عدة ودیان وسیول تستیقظ في 

).02أنظر الخریطة رقم (مواسم األمطار الغزیرة كوادي تویفزة 

و قد شھدت أعنف زلزال تسبب في خسائر 2تقع البلدیة أیضا في منطقة زالزل مصنفة رقم 

.الیوم الخامس من شھر أكتوبر1985مادیة ھامة سنة 

. وثائق رسمیة من مكتب المصلحة التقنیة لبلدیة عین عبید(1)
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:(1)المنـــــاخ-5

مما ) كلم 80بعیدة عن البحر بحوالي ( تتموقع بلدیة عین عبید ضمن حزام المناطق الداخلیة 

و باردا جدا في فصل الشتاء تنزل فیھ ° 40ریا حارا جدا صیفا تفوق درجة حرارتھ یعطیھا مناخا قا

درجة الحرارة إلى ما دون الصفر تتعرض من خاللھا المنطقة إلى عواصف الثلج، البرد وفترات 

.طویلة من الجلید

.توزیع متوسط أیام تساقط الجلید في السنة ببلدیة عین عبید) : 01(الجدول رقم 

123456789101112ھورالش
متوسط عدد األیام 

في السنة

متوسط أیام 

تساقط الجلید
116,93,91,9000000,11,98,3

33,7

Source : Yamina Arfa-Cherfi, L’agriculture familiale en Algérie, Structures foncières et dynamiques

sociales, Enquête dans uue commune céréalière du constantinois (Ain-Abid), Thèse de doctorat d’Etat,

Faculté des sciences humaines,, Université de Constantine, 2006, p.112.

یبدأ تساقط الجلید على المنطقة خالل شھور دیسمبر ، جانفي، فیفري و قد یمتد البرد إلى نھایات 

فریل مما یھدد محاصیل القمح ولنفس السبب أیضا ال نجد في المنطقة زراعات أخرى مھمة ما عدا أ

.زراعة الحبوب الجافة

ملم ھي عادة ما تكون نتاج ھبوب 600ملم و 450تتراوح نسبة تساقط األمطار بھا سنویا بین 

.جافة و في بعض األحیان رطبةریاح شمالیة غربیة، أما الریاح الشمالیة الشرقیة فغالبا ما تكون

كما أن متوسط عدد أیام ) ملم 2253,(م 1983سجل أدنى مستوى لتساقط األمطار سنة 

یوما وھذا ما أھل المنطقة بأن تكون في وضعیة مالئمة لزراعة الحبوب بشكل دائم 98تساقطھا ھو 

ى فیكون اإلنتاج جد وفیرا خالل و مستمر حتى وإن كان التفاوت واضحا للمحاصیل من سنة إلى أخر

م أو 1979،1980، 1976: األعوام التي تعرف تساقطا كبیرا لألمطار كما ھو الحال لسنوات 

،1977شحیحا جدا كما ھو الحال للسنوات قلیلة األمطار على غرار مواسم 

(1) Yamina Arfa-Cherfi, Op. Cit., pp.111-112.
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ن دائما على أي أنھم یواظبو" الحرث دوام و الصابة عوام" م لذلك یقول الناس ھنا 1989و 1986

عملیة الحرث  بینما ال ینتظرون وافر الغالل إال أعواما قلیلة، وعلى العموم وفي كل األحوال تبقى 

ھذه المساحات الشاسعة للمنطقة توفر في فصل الصیف مراعي واسعة تستقطب الرحل من كل حدب 

.  وصوب

).م1991إلى سنة1976من سنة (معدل تساقط األمطار السنوي ): 02(الجدول رقم 

1976777879808182838485868788899091السنة                 

849342463563552522662253759442552474511374422510)       ملم(األمطار

1497595127116101122861129984106104626761عدد األیام        

Source : Yamina Arfa-Cherfi, L’agriculture familiale en Algérie, Structures foncières et dynamiques

sociales, Enquête dans uue commune céréalière du constantinois (Ain-Abid), Thèse de doctorat d’Etat,

Faculté des sciences humaines, Université de Constantine, 2006,111.

:(1)السكان و الدیمغرافیا- 6

نسمة موزعین كما 32456م، 2008بلغ سكان بلدیة عین عبید حسب التعداد السكاني األخیر لسنة 

:یلي

.نسمة22930: عین عبید مركز

.نسمة5017: التجمعات الثانویة

.نسمة4509: المنطقة المبعثرة

وھي  تعتبر من أضعف النسب على 2كلم/ن100,17وصلت الكثافة السكانیة في المنطقة إلى 

مستوى والیة قسنطینة نظرا لشساعة أراضیھا ذات الطابع الفالحي من جھة  لتجمع أغلبیة السكان 

.من جھة أخرى2كم3في عین عبید مركز على مساحة ال تتجاوز 

خالل ست ففي1995و 1989عرفت البلدیة أكبر زیادة للسكان خالل الفترة الممتدة بین سنة 

ن و إذا قارنا العدد بالزیادة 5284ن أي بزیادة 24190ن إلى 18860سنوات قفز عدد السكان من 

نسمة ، و ھذا 2061ال نجدھا إال بـ 1998إلى سنة 1993الحاصلة تقریبا في نفس المدة أي من سنة 

الیات المجاورة لھا  ع الوـن جمیـــوجة من النزوح مــت مــون المنطقة عرفــــع إلى كـــــراج

.أرقام مقدمة من طرف مكتب المصلحة التقنیة لبلدیة عین عبید (1)
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و ھذا بسبب إنعدام ) عین فكرون، ھنشیر تومغني، عین كرشة(وبشكل خاص من والیة أم البواقي 

األمن في تلك المناطق و إنتشار ظاھرة اإلرھاب فیھا، بینما لم تطل ھذه الظاھرة بلدیة عین عبید 

دى توافد الشاویة إلى البلدیة بأعداد إطالقا بفضل تجند أبنائھا و یقظتھم منذ بدایات األزمة ، و قد أ

كبیرة إلى خلق توازنات جدیدة من ظھور واضح الستعمال اللھجة الشاویة و محاولة الدخول بقوة في 

المجال السیاسي خالل المناسبات االنتخابیة لفرض وجودھم و تحقیق إمتیازات عبر التمثیل المتاح 

یرة لسكان المنطقة المكونین كما سبق و أن أشرنا من داخل المجلس البلدي، ھذا مقابل األعداد الكب

قبیلة عامر الشراقة ببطونھا الكثیرة و التي تتنافس أیضا فیما بینھا الحتالل المجال السیاسي و فرض 

أبناء العرش بكل الطرق و الوسائل للوصول إلى رئاسة البلدیة، فیحتدم التنافس بین ھذه العروش 

لعناصر على جمیع المستویات و عندما یتفوق طرف بأحد أبنائھ الحاملین بتقدیم أفضل ما عندھا من ا

لشھادات تعلیمیة علیا، یثور الطرف اآلخر و یستعمل آخر األسلحة الستمالة أبنائھ بإیقاظ نعرة 

أي المھم أن ینجح فرد من عرشنا مھما " دابنا و ال عودھم" العصبیة فیھم فیكون في آخر المطاف 

یا و ال یفوز أحسن ما عند اآلخرین و لو كان یحمل شھادة الدكتوراه، فتكون نتیجة كان مستواه متدن

ذلك على العموم وصول أطراف أخرى لتقلد مناصب مھمة في البلدیة على حساب أبناء المنطقة 

ویمكن أن نعدد مثال الكثیرین من رؤساء البلدیة بعین عبید لیسوا أصال من ھذه البطون المكونة 

عین عبید تخرج على " سكان األصلیة بھا لذلك تشاع كثیرا عبارة متداولة بین األھالي ھنا لتركیبة ال
. على األخ وابن العم فقط كي ال یكون ھذا األخیر ھو األفضل" البراني"، فیفضل "البراني

باإلضافة إلى عنصر الشاویة نجد كذلك من بین النازحین الكثر من رحل السوامع والنوایل الذین 

نوا بالبلدیة في تلك الفترة وھذا بفضل سھولة حصولھم على سكن فوضوي بأحیاء ضریبینة، توط

م إلى 1991مازلة أو السیتي مسروق، حیث كان البناء الفوضوي ینمو كالفطر بین الفترة الممتدة من 

لوه م حتى أنك في النھار ال تجد شیئا وفي صباح الغد التالي تجد منزال بأتم معنى الكلمة یع1995

.      ھوائى و الغسیل منشور على أسواره وكأنھ موجود منذ سنین
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:النشاطات-7

:(1)الفالحة - 7-1

من مساحتھا عبارة %78تشكل الفالحة النشاط األساسي لمنطقة عین عبید باعتبار أن ما یقارب 

:عن أراضي صالحة للزراعة و ھي مقسمة كالتالي

).بالھكتار(حة الصالحة للفالحةتوزیع المسا):  3(الجدول رقم 

المجموععطالخضرواتالحبوبالتخصیص

12670501075023290المساحة بالھكتار

.المكتب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبید:المصدر

وقد یختلف التوزیع من سنة ألخرى حیث یمكن أن نجد كذلك تخصیصات أخرى كزراعة 

حیث ) أكتوبر عادة(؛ یبدأ موسم الحرث مع سقوط األمطار األولى للخریف األعالف و البقول الجافة

تعرف المنطقة نشاطا وحركیة منقطعة النظیر، لكن مع مرور موسم البذر تدخل المنطقة في سبات 

شتوي طویل فالكل ینتظر شھر مارس لیرى نتیجة عملھ، و قبل ذلك نجد مركز البلدیة أو ما یسمیھ 

یعج بالفالحین الذین یحتلون المقاھي من الصباح إلى المساء حتى أننا نكاد نجد *الناس ھنا الفیالج

بین المقھى و المقھى مقھى آخر یمتلئ بھؤالء الذین ینتظرون نتیجة كدھم، وھم یتوزعون عادة 

حسب مدخل الفیالج فمن الجھة الشرقیة نجد فالحو زھانة، من الجھة الغربیة فالحوا كحالشة، و من 

أوت 20معمرة (لجنوبیة فالحوا برج مھیریس أما وسط الفیالج فیحتلھ عادة فالحوا القریة الجھة ا

وفالحو عین عبید مركز ، فإذا كنت تبحث عن أحدھم فیكفي أن تقصد إحدى ھذه المقاھي من ) 55

.تلك الجھة لتجده بسھولة

رحلة التسمید و التخلص من بعد ھذا السبات الطویل تدب الحركة من جدید في المنطقة بدایة مع م

" الفیالج یفرغ "النباتات الضارة و ھكذا ھو الحال إلى مجيء الصیف و بدایة موسم الحصاد حتى أن 

ي فالكلــــلك المقاھـــالحین في تـؤالء الفـــن ھـــال تكاد تجد أحدا مـــف-د تعبیر األھاليـــــعلى ح-

.تب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبیدأرقام مقدمة من طرف المك (1)

. یقصد بھا مركز البلدیة الذي یعود إلى الحقبة االستعماریة village الفیالج كلمة عامیة مھذبة من الفرنسیة*
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عملیة الحصاد التي یشارك فیھا وبشكل فعال الرحل  منھمك اآلن بجمع محاصیلھ و اإلشراف على

).  16: أنظر الصورة رقم(كید عاملة أجیرة 

:تربیة الماشیة- 7-2

یرافق النشاط الزراعي نشاط مكمل لھ ھو تربیة الماشیة حیث وصل عدد رؤوس األبقار بالمنطقة 

المناطق الرعویة رأس و تساعد12500رأس و عدد رؤوس األغنام 3360م إلى 2006سنة 

ھكتار من الغابات على إزدھار ھذا النشاط 2490ھكتار منھا 6270المتاحة بالبلدیة و التي تقدر بـ 

في الربیع و كذا " العطلوات" و توسعھ، ھذا باإلضافة إلى المساحات الشاسعة المسماة بالعطال 

اشیة والبدو الرحل القادمین المساحات و الحقول المحصودة في فصل الصیف و التي یدخل مربو الم

.من الصحراء في تنافس محموم للظفر بھا خاصة في السنوات العجاف

:األشجار المثمرة- 7-3

لم تعرف عین عبید من قبل زراعة األشجار المثمرة بشكل واسع إال منذ الخمس سنین األخیرة 

نظام (التقنیات للسقي ھكتارا مجھزة بأحدث38حیث أنجزت بساتین بمساحة إجمالیة تقدر بـ 

و الذي یمكن من خاللھ دمج األسمدة  و األدویة و ھذه األشجار محسنة جینیا ومستوردة )  التقطیر

.العنب، اإلجاص، اللوز، الزیتون:  تقاوم الجلید و ھي من أنواع

:تربیة الدواجن- 7-4

نتاج البیض أو إنتاج تعرف المنطقة أیضا نشاطا مھما لتربیة الدواجن سواء تلك المخصصة إل

اللحوم البیضاء وبلدیة حدیثة العھد بھذا النشاط الذي ال یزال محدودا في مجملھ حیث یقتصر على 

عدد قلیل من المستثمرین وتلعب وفرة اللحوم البیضاء عادة دورا مھما في تراجع أسعار اللحوم 

.    الحمراء مما قد یعود بدوره بالضرر على تربیة الماشیة 
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:دجاج البیض-1- 7-4

. ببلدیة عین عبید2008/2009نشاط تربیة دجاج البیض لسنة ): 04(الجدول رقم 

األعداد المتوفرةالسعة النظریةعدد الھیاكلعدد المربین

05105000017226

.المكتب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبید:المصدر

):البیضاءاللحوم(الدجاج -2- 7-4

.ببلدیة عین عبید2008/2009إنتاج اللحوم البیضاء لسنة ):05(الجدول رقم

األعداد المتوفرةالسعة النظریةعدد الھیاكلعدد المربین

09358900017123

.المكتب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبید:المصدر

:تربیة النحل- 7-5

رة بالمنطقة بدأ أیضا اإلھتمام بتربیة النحل، ھذا النشاط الذي مع بدایة اإلھتمام باألشجار المثم

یتكامل مع وجود الشجرة التي تعمل النحلة على تلقیحھا وتوفیر مادة العسل ذات القیمة الغذائیة 

.واإلقتصادیة العالیة بواسطتھا

:(1)التجـارة -8

تاجر نصفھم فقط ینشط 2000یبا من سكان بلدیة عین عبید التجارة أي ما یمثل تقر%6یمتھن 

من ممارسة ھذا النشاط داخل وسط المدینة القدیم الذي یرجع %80بشكل رسمي و تكاد تنحصر 

محل یتوزع 300حیث یفوق بھ عدد المحالت التجاریة ) Centre Ville(إلى عھد االستعمار 

الثانیة ثم بیع الخضر و الفواكھ ، نشاطھا في بیع المواد الغذائیة بالدرجة األولى ، المقاھي بالدرجة 

بیع األلبسة ، الجزارة و بعض النشاطات الحرفیة كالنجارة ، الحالقة ، تصلیح األحذیة وغیرھا كبیع 

.قطع الغیار،الخردوات ومحالت الھواتف العمومیة

. أرقام مقدمة من طرف مصلحة الضرائب لدائرة عین عبید (1)
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الصباح الذي یعرف في الساعات األولى من" الفیالج"ینتقل سكان الضواحي عادة للتسوق من 

إكتظاظا كبیرا ثم ینفض في المساء و ال تكاد ترى إمرأة وسط المدینة إال نادرا ألنھ من العیب أن تمر 

أو تتسوق نسوة المنطقة داخل ھذا الحیز المخصص فقط للرجال و یمكنھن فقط أن تتجولن بمحاذاتھ 

فال شك " الفیالج"رأة داخل و إن وجدت إم) أي بالمحالت الموجودة بالشوارع الثانویة ( ھنا و ھناك 

.أنھا غریبة لیست من الدیار 

یترددون علیھ ) عرش( یتعامل التاجر أكثر مع بني عمھ و یكاد یكون كل متجر لفئة معینة 

باستمرار لتبضع و الجلوس ألوقات طویلة، و قد یعرف وسط المدینة من حین آلخر مشادات عنیفة 

دیدة أھمھا التنازع على األراضي و غالبا ما یتدخل كبار بین متنازعین و متخاصمین ألسباب ع

التجار المعروفین لفظ النزاع و إقامة الصلح ففي واقع األمر یتعمد المتخاصمون المجيء إلى وسط 

المدینة لتفجیر خصوماتھم كي یتدخل ھؤالء التجار لتسویة الموضوع، حتى أن أحدھم یتربص 

رافعا صوتھ كي یسمعھ الجمیع فیكون الحال كما سبق وأن أشرنا بغریمھ أمام المأل لیطالبھ بحقوقھ 

.   خصام فتدخل من طرف كبار التجار ثم صلح ینتھي بولیمة دسمة

تتخذ التجارة في عین عبید طابعا عائلیا ، فنجد المحل التجاري الواحد بھ ثالثة إلى خمسة أخوة 

اط ال یعرف تطورا بالمنطقة لعدم تؤسسھ على یتداولون العمل فیھ و ھو الشيء الذي جعل ھذا النش

دوره مقتصر على ) إشتراكي( منطق الرأسمالیة و الحساب التجاري المحض بل ھو عمل جماعي 

و بالمقابل نجد العنصر المزابي و الفراجوة بدورھم یمارسون ) عائالت األخوة عادة( اإلسترزاق 

، مما جعل ھؤالء یتوسعون بشكل كبیر في ) قشفالمحاسبة و الت( تجارة تقوم أكثر على العقالنیة 

).شراء عقارات، بناء فیالت و إقامة مشاریع متعددة ( المدینة 

:السوق األسبوعي- 8-1

تقام بالبلدیة سوق أسبوعیة كل یوم ثالثاء یخصص جزئ منھا لبیع و شراء المواشي،  وھي 

بدو الرحل بالبلدیة إبتداءا من أواخر الربیع تعرف بشكل خاص حركیة منقطعة النظیر عند تواجد ال

إلى نھایة الصیف حیث یزداد عرض الماشیة للبیع مما یساھم أغلب األحیان في إنخفاض محسوس 

للحوم الحمراء، كما أنھم یساھمون بشكل عام في إنعاش التجارة وتنشیطھا بإعتبارھم یدخلون أمواال 

ع ھذه ـــــــــــر موقــیـم تغیـد تــلي، وقـــلھا الكــادة دخـــي زیـــم فـساھــن خارج البلدیة تــمة مــــمھ
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السوق ثالثة مرات منذ اإلستقالل واآلن یجري التفكیر في تحویلھا إلى موقع رابع أكثر إتساعا وھذا 

و تطورھا الحضري و دلیل واضح على تزاید وتنامي أھمیة ھذه السوق بالموازاة مع كبر المدینة 

.الدیموغرافي

:الصناعة-9

محظورة ببلدیة عین عبید ) خاصة قبل اإلنفتاح االقتصادي( كانت الصناعة بالمنطقة و لزمن طویل 

بحجة الحفاظ على طابعھا الفالحي و قد رفضت الكثیر من المشاریع الصناعیة من طرف مسئولیھا 

" تتأخر كثیرا في مجال الصناعة فال یوجد بھا مثال ولو المحلیین من قبل، الشيء الذي جعل المنطقة 

وھذا بالرغم من إنتاجھا الوافر للحبوب، لكن وبعد " رحى صناعیة صغیرة إلعداد مادة السمید 

اإلنفتاح اإلقتصادي للبالد كان أول مشروع صناعي مھم أنجز بھا ھو مصنع لإلسفلت والذي تم بناؤه 

، أدى وجوده فیما بعد إلى خلق مشاكل ) ریبینة، عین عبید وسطمازلة، ص(وسط تجمع سكاني كبیر 

بیئیة و صحیة جمة أدت في آخر المطاف إلى غلقھ؛ أما باقي الصناعات األخرى فیمكن حصرھا فیما 

:یلي

محجرة20

) Iso Froid(وحدة إنتاج السقوف 

).Plateformes(أرضیات إلنجاز الطوب 10

: الحرف-10

ل السبعینات عدة حرف تقلیدیة كان أھما صناعة القشابیة، الزرابي، الفخار و عرفت المنطقة خال

الحدادة لكن مع بدایة التسعینات و ظھور  اغلب ھذه المواد جاھزة و بأقل األثمان اندثرت ھذه 

.الحرف من المنطقة تماما

:الشبكــــــات-11

اه و االتصاالت حالة البلدیة العامة من تعكس حالة الشبكات المختلفة للطرق، الكھرباء، الغاز، المی

حیث انفتاحھا أو عزلتھا، كما تبین أیضا مدى حركیة التنمیة بھذه المنطقة و آفاقھا االقتصادیة وفي 

:ھذا الصدد نجد
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:شبكة الطرق-11-1

:و تتشكل أساسا من

ظاظا كبیرا نظرا الرابط بین والیتي قالمة و قسنطینة و الذي یعرف إكت20الطریق الوطني رقم * 

.لكثرة مستعملیھ

.الذي یربط عین عبید بالعامریة مرورا ببرج مھیریس في اتجاه الجنوب07الطریق الوالئي رقم * 

و الذي یربط عین عبید مركز ببلدیة ابن بادیس من الجھة الشمالیة 133الطریق الوالئي رقم * 

.ط المدینةالغربي و ببلدیة تاملوكة من الجنوب الشرقي مرورا بوس

).1955أوت 20المعمرة ( یربط مركز المدینة بالتجمع الثانوي للقریة  15الطریق الوالئي رقم * 

.طرق بلدیة مختلفة تربط المدینة بمختلف المشاتي و األریاف *  

طریق الذیابة-

طریق بولقنافد-

طریق بلغراري-

طریق أوالد جبنون-

الوالئیة أو البلدیة منھا متھرئة وفي حالة سیئة مما یتسبب في الكثیر وھذه الطرق سواء الوطنیة ، 

من الحوادث الممیتة خاصة و أنھا الیوم ال تستجیب للتطور الحاصل و وسائل النقل، فال یمكن لسیارة 

سا أن تسیر في مثل ھذه الطرقات بمعیة سیارات أوشاحنات قدیمة دون أن /كلم300سرعتھا تصل 

یا، ھذا باإلضافة إلى العبئ الكبیر الذي تشكلھ شاحنات الوزن الثقیل على ھذه تشكل خطرا حقیق

شاحنة في الیوم تتردد على محاجر البلدیة مشكلة أزمة حقیقیة 400الطرقات فلقد وصل معدلھا إلى 

في تعطیل المواصالت، لكن وبالرغم من ذلك تبقى ھذه الشبكة رغم رداءتھا   واكتظاظھا تلعب دورا 

.في ربط عین عبید  بباقي  المناطق الجنوبیة  حیث یتوافد الرحل علیھا كل صائفةحیویا
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:السكة الحدیدیة-11-2

و قد توقف عن اإلستعمال منذ بدایة 20یوجد خط واحد مواز للطریق الوطني للطریق رقم 

نقل المسافرین الثمانینات و ھو یرجع أصال إلى العھد اإلستعماري حیث كان یعرف نشاطا كبیرا في

و البضائع وكان یستعملھ البدو الرحل للقدوم إلى منطقة عین عبید بشكل أساسي إنطالقا من والیة 

.بسكرة

:شبكة اإلتصاالت-11-3

خط و مجموعة  من محطات الھاتف النقال لكل من 2000تتمتع البلدیة بشبكة ھاتفیة طاقتھا 

و ھذه الشبكة تسمح للمواطنین إلجراء %90إلى جیزي، موبیلیس و نجمة بتغطیة كاملة تصل 

إتصاالتھم بكل سھولة و البقاء في إتصال دائم بكل العالم خاصة عبر االنترنیت الذي یتزاید إستعمالھ 

یوما بعد یوم، و یستغل البدو الرحل ھذا المجال الواسع من إمكانیات االتصال حیث ما كانوا لصبر 

المرعى والكأل عبر كامل التراب الوطني مستعملین الھواتف النقالة أحوال األسواق وكذا للسؤال عن

.  التي یقومون بشحن بطاریاتھا عادة عند أصحاب المحالت التجاریة بوسط المدینة

:الموارد المائیة-12

:تتزود البلدیة بالماء الشروب كالتالي

والباقي 80%كم بنسبة 35لى بعد عین عبید مركز تتزود من محطة آركو التابعة لبلدیة تاملوكة ع

.من الخزان القدیم الموجود بوسط المدینة و الذي یتزود بدوره من وادي برج مھیریس

.أوت یتزود انطالقا من بئر بخارة20التجمع الثانوي لمعمرة -

.التجمع الثانوي لكحالشة كبار یتزود انطالقا من محطة شعبة عین عبید-

.التجمع الثانوي برج مھیریس یتزود انطالقا من وادي برج مھیریس-

تقوم حالیا المصلحة التقنیة للبلدیة بتسییر ھذه الشبكة في انتظار تسلیمھا إلى الشركة 

.)S.O.M.A.C.O( لتسییر المیاه ) الفرنسیة،الجزائریة(المختلطة

بالمیاه  في أوقات الضرورة عندما تنضب الینابیع یستغل البدو الرحل أیضا ھذه شبكة للتزود 

لوا ـــــفر حتى یجعــواآلبار المنتشرة عبر تراب البلدیة فھم كثیرا ما یلجئون إلى تخریب القنوات بالح



بعض الخصائص التاریخیة و الجغرافیة لمنطقة الدراسةالفصل الثاني           

48

الماء یتدفق خارجھا مكونین بذلك أحواضا لیشربوا وتشرب أغنامھم وقد یسبب ذلك و في العدید من 

الماء الشروب وحتى وان تم ردعھم من طرف السلطات المحلیة فإنھم المرات حرمان السكان من 

أما في سائر األحوال فھم ال ینأون بعیدا عن مصادر . یعمدون إلى تخریب القنوات من جھات مختلفة

).      02:أنظر الخریطة رقم(المیاه من ودیان وینابیع 

:الوضعیة العقاریة-13

عین عبید وعلى غرار باقي أرجاء الوطن تحوالت عدیدة عرفت الوضعیة العقاریة لمنطقة 

عمل كل ما وعمیقة كانت أھم بدایاتھا مع دخول المحتل الفرنسي الذي بحیازتھ لألرض عسكریا

لقد كانت الجزائر من بین الدول النادرة التي كانت أراضیھا محل سلب "بوسعھ على تملكھا قانونیا، 

قوانین، انتزاع : م مملوء بترسانة من النصوص المختلفة1830ونھب مفضوحین، فتاریخھا منذ سنة 

للملكیة، محتشدات، إصالحات، إدخال تغییرات في البني التقلیدیة، تصویبات، إعادة مراجعة 

تنجر عنھا في كل مرة تھدیم وإعادة بناء وكل ھذه اإلجراءات كانت وغیرھا...وصیاغة للقوانین،

ھا، لقد كانت األرض ھي الدعامة األساسیة التي سمحت لالستعمار للھیاكل العقاریة ومكونات فضاءات

بتحقیق طموحاتھ التسلطیة المھیمنة حیث لم تكن تنمیة البالد ممكنة إال من منظور فالحي محض لم 

بھذه الطریقة وضع "(1)یتح إال للمعمرین األوروبیین وبعض ممن حالفھم الحظ من السكان األصلیین،

لتخلص من الطابع المشاع لألرض في الجزائر الذي ال یقبل التقسیم والتجزئة كل شيء على المحك ل

لصالح نظام جدید للملكیة أساسھ الفردیة و الخصخصة فكان أول قانون  یدعو إلى رسم الحدود بین 

، بدأ العمل بھذا "تحدید ووضع الحدود بین أراضي أفراد الدوار"القطع األرضیة ینص صراحة على 

الصادر سنة Warnierم، اتبعھ بعد ذلك قانون 1863سنة Sénatus-consulte:عروف بالقانون الم

على األراضي المحتلة وینص على ضرورة تطبیق القانون " الفرنسیة"م الذي یعطي صفة 1873

المدني الفرنسي علیھا مما یستلزم دخول المسلمین الجزائریین تحت طائلتھ فیما یخص تعامالتھم 

فقد خصص لضرب وتفكیك وحدة Petit Sénatus-consulteالقانون المسمىالعقاریة، أما 

وھذا بوضع منظور وقوانین جدیدة للعائلة الجزائریة وإعتبارھا ) خاصیة عدم التقسیم فیھا(األرض

م أكثر حریة لمالكي قطع األرض 1897أفریل 16وحدة منفصلة قائمة بذاتھا، وأعطى قانون 

4طالبة بسند الملكیة حیث تكون التكالیف على الطالب، بالنسبة لقانون بالمبادرة الشخصیة في الم

م المتعلق أیضا بالملكیة العقاریة في الجزائر ووفقا لتحقیقات میدانیة شاملة تكفلت اإلدارة 1926أوت 

الفرنسیة بھا حول الدواویر أو

(1) Yamina Arfa-Cherfi, Op. Cit., p.17.
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المقیدین وكان من أجزاء من ھذه الدواریر حتى یتسنى لھا إصدار سندات ملكیة للمالك غیر 

المفروض أن یستكمل ھذا القانون تحدید وترسیم كل األراضي الفالحیة لكن العمیلة في نھایة األمر 

استغرقت أكثر من قرن، ففي بلدیة عین عبید مثال لم یتحصل بعض المالك على تصدیق ممتلكاتھم 

ھا لم تكن ملكیات خاصة بل م، ویجب اإلشارة ھنا إلى أن معظم الملكیات المصادق علی1956إال سنة 

من مجموع %3.7كانت ملكیات جماعیة، ففي حالة بلدیة عین عبید دائما لم تكن سوى نسبة    

.              (1)" المالك لھم مستثمرات یمتلكونھا بشكل فردي وھذا على إمتداد قرن كامل من اإلحتالل

ئر إستقرارا نسبیا ما فتئ أن اھتز من جدید بتطبیق بعد اإلستقالل عرف العقار الفالحي في الجزا"

م والتي أعادت من خاللھا الدولة ھیكلت األراضي المؤممة منشئة على 1973الثورة الزراعیة سنة 

م نشھد من جدید إعادة 1981-1980وفي سنة )( DASأنقاضھا المزارع الفالحیة االشتراكیة 

لنقص في الفاعلیة وصعوبة التسییر تلك المستثمرات نظرا ھیكلة ھذه الممتلكات في محاولة لتصحیح ا

لشساعتھا األمر الذي أدى إلى ظھور التعاونیات الفالحیة االشتراكیة األقل مساحة، ثم جاء عقب ذلك 

م من طرف الثورة 1971م الذي حرر المبادالت العقاریة بعدما كانت مجمدة منذ1983قانون 

ي غیر الزراعیة المملوكة للدولة مقابل الدینار الرمزي وھذا الزراعیة وسمح بالحصول على األراض

لتشجیع استصالحھا وإعادة تثمینھا، نفس الشيء كان بالنسبة ألراضي الجنوب التي كان الشرط 

األرض لمن "(2)" الوحید لحیازتھا ھو إعادة إحیائھا تطبیقا لمبدأ العمل ھو الذي یصنع الملكیة

."یخدمھا

م الذي كان یھدف إلى إعادة تنظیم المزارع الفالحیة 1987حلة الموالیة كانت بإقرار قانونالمر"

االشتراكیة إلى وحدات أقل حجما تمنح التسییر الذاتي من طرف العاملین فیھا وھذا كخطوة أولى 

EAI )والمستثمرات الفردیة )(EACلتحریرھا نھائیا وقد نتج عن ذلك المستثمرات الجماعیة ) "(3).

بدخول الجزائر عھد جدید من اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة مع بدایة التسعینیات تقرر إعادة 

من قانون التوجیھ العقاري الصادر 90-25األراضي المؤممة إلى أصحابھا وذلك وفق المقرر 

د الذي م وبذلك تكون السوق العقاریة قد تحررت بشكل كامل بعد الجمو1990نوفمبر 18بتاریخ 

. (4)أصابھا طیلة ثالث عقود من الزمن 

(1) Ibid., pp.48-50.
(2) Ibid., pp.51 -52.
(3) Ibid., p.52.

(4) Ibid., pp. 53 -52 .
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:أما الیوم فان العقار الفالحي في بلدیة عین عبید مقسم كالتالي

:تصنیف المستثمرات حسب نوع حیازتھا-1-

.توزیع المستثمرات حسب نوع حیازتھا): 6(الجدول رقم 

.المكتب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبید:المصدر

:توزیع المستثمرات حسب مساحة القطع األرضیة-2-

.عدد المستثمرات ببلدیةعین عبید حسب مساحتھا): 7(الجدول رقم

.المكتب اإلقلیمي للفالحة ببلدیة عین عبید:المصدر

المساحــة بالھكتــار العــــدد نـــوع المستثمـــرات

5417 75 جماعیة

2594 180 فردیة

129 14 )بمحیط ذیابة(إمتیاز 

15148 880 خواص

23288 1149 المجمــــوع

العـــددالقطــع الفالحیــة بالھكتــار

0 -10998

10-20313

20-50114

50–10094

100–20020

20010أكثر من 

1149المجمــــــوع
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ة وأراضي المستثمرات الفردیة وكذا وال تفوتنا اإلشارة ھنا إلى أن أراضي المستثمرات الجماعی

أراضي االمتیاز تبقى مجرد حیازة ال یحق ألصحابھا تجزئتھا أو بیعھا ویمكننا میدانیا أن نالحظ 

تباینا واضحا فیما یخص استغالل الفالحین لتلك األراضي وسنرى ذلك بوضوح في الفصل القادم 

تجاه ) كل حسب طبیعة ملكیتھ أو تملكھ(حینفیما یخص السلوكیات المختلفة التي یسلكھا ھؤالء الفال

.البدو الرحل الذین یقصدونھم الستئجار تلك األراضي
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: الخالصة

عرفت منطقة عین عبید على غرار المناطق التلیة في الجزائر إثر اإلحتالل الفرنسي تحوالت 

من منطق العیش التقلیدي الذي كان جذریة مست طبیعة تركیبتھا السكانیة والعقاریة غیرت تماما 

یسودھا قبل ذلك العھد؛ فلقد عمل المحتل منذ الوھلة األولى على إحتواء ھذا المجتمع بتكسیر أھم 

نظمھ اإلجتماعیة وھذا بتجزيء وحدة القبیلة فیھ  و إعادة ترتیبھا ضمن مجاالت حیویة تتنافى 

ة ھي أشبھ بالمحتشدات كان الغرض منھا الحد ومنطق العیش القدیم إذ تم وضع تقسیمات إداریة جدید

من حركیة السكان وتواصلھم تمھیدا للسیطرة علیھم وتخطیطا إلفتكاك األراضي منھم، ھذه األراضي 

التي أستھدفت بمجموعة من القوانین قلبت مفھوم الملكیة فیھا رأسا على عقب في خطوات مدروسة و 

ر بخیراتھا، وبھذا الشكل تكون منطقة عین عبید كباقي مضبوطة لإلستحواذ علیھا ومن ثمة اإلستئثا

المناطق التلیة األخرى قد عزلت عن أھم إمتداداتھا الطبیعیة التي كانت توفر لھا حركیة إقتصادیة 

یضمنھا التنقل المستمر للبدو الرحل بین الشمال والجنوب، لكن وبعد اإلستقالل مباشرة عادت ربوع 

متیازات جغرافیة ومناخیة لتنسج من جدید خیوط التواصل القدیمة مع المنطقة بكل ما توفره من إ

.الصحراء في قالب آخر یطبعھ األثر الذي خلفھ اإلستعمار على اإلنسان واألرض
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:تمھید

ة السائدة الیوم یتطلب منا بشكل أساسي إسترجاع البعد التاریخي إن البحث في أوجھ و أنماط الحیا

بناء "إلعادة تركیب المشھد السوسیولوجي للمجتمع قید الدراسة أو كما یطلق علیھ أنتوني غدنز 

، فال ریب أن فھم الحاضر ال ینقطع بأي حال من األحوال عن فھم (1)"المخیلة السوسیولوجیة

كیف "قد یبدوان في أغلب األحیان وكأنھ ال تواصل بینھما ، أذن فلمعرفة الماضي، وھذا بالرغم أنھنا

و لماذا أصبح مجتمعنا على ما ھو علیھ الیوم كان من الضروري العودة إلى الوراء للوقوف على 

.(2)"التحوالت العمیقة التي عرفھا ھذا المجتمع

: ـزائـرفـي الـجالبدو الرحلإشـكـالـیـة كتابة تـاریـخ-1

لقد شكل تاریخ الجزائر بشكل عام و لوقت طویل جدال ال یزال قائما إلى یومنا ھذا، ففي كل مرحلة 

من مراحلھ تتضارب اآلراء و تتعدد حول الحكم على تلك األحقاب، ھل كانت فترات سوداء من 

وم عندما نبحث عن معالم تاریخنا أم أنھا كانت أھم مراحل نشوء ھذه األمة و تبلور شخصیتھا؛ إننا الی

، و موضوع البدو (3)الحیاة التي سادت خالل فترة معینة في الجزائر نجد أنفسنا أمام تاریخ إنتقائي

الرحل بشكل خاص یخضع إلى ھذا اإلجحاف ألن الجزائر المتحررة من ھیمنة اإلستعمار تأبى إال أن 

بأن ننعت أننا من حضارة - نھخاصة الموقف الرسمي م-تكون معاصرة و ال یحبذ الجزائري 

وذلك حسبھم یدعم المواقف و اآلراء اإلستعماریة التي أدت إلى إحتالل ھذه األرض، (4)رعویة

.(5)الموصوفة من طرف الفرنسیین من قبل أنھا أرض رعاة مھجورة 

صلةإن جل ما كتب عن البدو الرحل من طرف المستعمرین یوعز لھم الجھل و التخلف فھم أمة ال

واالقتصادیة ال تكاد اإلستقالل یھمشھم والدارسات السوسیولوجیةفكان التاریخ بعد!لھم بالحضارة

.تذكرھم إال أنھم بقایا أمة قد إندثرت

.92ص، 2005، 4أنتوني غدنز، علم اإلجماع، ترجمة و تقدیم الدكتور فایز الصیاغ ، بیروت، مؤسسة ترجمان، ، ط(1)
(2) M’hamed Boukhobza, L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, O.P.U, Alger, 1982, p. 09.
(3) Debach Ch et autres, Mutation culturelle et coopération au Maghreb, les  motivations de la personnalité
algérienne en ce temps de décolonisation, C.N.R.S, Paris, 1969, p.10.
(4) Ibid., p.09.
(5) M’hamed Boukhobza, Op. Cit., p.16.
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:مالمح المجتمع الجزائري غداة اإلحتالل الفرنسي - 2

م، 14إبن خلدون في القرن یبدو أن المجتمع الجزائري لم تطرأ علیھ تغیرات كبیرة منذ أن وصفھ 

م فإن المیكانیزمات التي 1518فبغض النظر عن تغیر نمط السلطة التي أصبحت في ید األتـراك منذ 

كانت تسیر  المجتمع الجزائري بقیت على ما ھي علیھ منذ ذلك العھد و حتى مجيء الفرنسیین سنة 

لنسبي یرجعھا إلى أربعة أسباب بالثبات ا" محمد بوخبرة"ھذه الوضعیة التي یصفھا .  م 1830

(1):أساسیة ھي

:أوال -

ال ) أرض عرش ( طبیعة نظام ملكیة األراضي السائد آنذاك، حیث كانت األرض ملكا جماعیا 

یحق لألفراد التصرف فیھا و استثمارھا بشكل أحادي في إنتاج فالحي مكثف و متنوع كان یمكن أن 

.منطقة و نمطھ یغیر من طبیعة سیرورة اإلنتاج بال

:ثانیا -

. طبیعة السلطة في الجزائر ما قبل اإلحتالل والتي كانت عبارة عن ھیمنة قبیلة ما وإتساع عصبیتھا

:ثالثا -

صعوبة نمط اإلنتاج الرعوي السائد في تحقیق فائض إنتاجي مھم و قار یسمح بتحریك الجانب 

ود فائض منتظم وكذا إنعدام نشاطات إقتصادیة نوعیة ھامة اإلقتصادي الذي ال یمكن أن ینتعش إال بوج

. أخرى تسمح بتوفیر نوع من تقسیم العمل داخل المجتمع 

:رابعا -

الدور السلبي للنظام السیاسي القائم آنذاك على تحصیل الجبایة دون مقابل تنموي تجاه المجتمع كعدم 

ر الصحة ، و وضع ممثلین لإلدارة المركزیة للقیام توفیر المدارس النظامیة ، حفر اآلبار ، توفی

.بالشؤون العامة

ففي الوقت الذي كانت فیھ أوربا تعرف تحوالت عمیقة ھزت النظام اإلقطاعي بفضل الثورة 

البرجوازیة التي جددت فیھا بعض معالم العالم األوربي الحدیث كان المغرب العربي ال یزال یحافظ 

ین السلطة ـویلة بــترة طــولف،  لقد كانت الھوة التي وجدت(2)واإلقتصادیة التقلیدیةعلى بناه اإلجتماعیة

(1) M’hammed Boukhobza, Monde Rural : Contraintes et mutations, O.P.U, Alger, Novembre 92, p.16.
(2 ) Hassan  Remaoun et Autres, L’Algérie, histoire, société et culture, Casbah, Alger, L’an 2000, p. 25.
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والمجتمع تمنع من تحقیق أي تفاعل ممكن بین الجانب اإلقتصادي والجانب اإلجتماعي، یقول ماكس 

.(1)" یتبع السیاسيإن اإلقتصادي ھو الذي:"فیبر في ھذا الصدد

ا اإلختالل وعدم االنسجام الحاصلین بین  السلطة و المجتمع إال أن الحیاة لكن و بالرغم من ھذ

فالجزائریون كانوا "المعیشیة لألفراد كانت تعرف إستقرارا نسبیا إعترف بھ الفرنسیون أنفسھم ، 

، و ھذا یرجع أساسا إلى إعتمادھم على المعاش (2)"أحسن حاال عما آلو إلیھ بعد اإلحتالل الفرنسي

القبیلة و ( وكذا التكافل و التعاون الكبیرین المعروفین داخل البني التقلیدیة للمجتمع الجزائري الذاتي

، فعلى سبیل القیاس فقط نستطیع أن نلحظ ذلك الفرق بوضوح في اإلحصائیات )األسرة الممتدة

1865سنة ، ففي تاریخ الجزائر المعاصرة: الفالحیة التي إستعرضھا شارل روبار أجرون في كتابھ

3م ، أي ما یقابل 1865مالیین رأس ماشیة وملیون رأس من البقر سنة 8م مثال كانت الجزائر تعد 

أفراد؛ ھذه النسبة أخذت في التراجع حتى أصبحت 5رؤوس ماشیة لكل فرد مع رأسین من البقر لكل 

اد، و نفس أفر5م، رأس غنم و نصف فقط لكل جزائري و رأس واحد من البقر لكل 1900سنة 

من جملة %80م كان منتوج القمح  یمثل نسبة 1860الشيء نجده فیما یخص الزراعة،  ففي سنة 

م و لنا على ضوء ھذه 1934سنة %44المحاصیل الزراعیة لكنھ تراجع إلى لكنھ تراجع إلى نسبة 

.م1934م و إلى ما آل إلیھ بعد1830المعطیات أن نتصور كیف كان حال الجزائریین قبل 

:سكــان الجزائر -3

لقد تضاربت اآلراء حول تعداد سكان الجزائر غداة اإلحتالل الفرنسي لكنھا تكاد تجمع أن نسبة 

فقط منھم  سكنوا الحواضر وعاشوا بمعزل عن بقیة السكان وھم على الغالب  القادمون من 5%

انئ المدن و احتكروا التجارة والحرف األندلس من عرب ویھود، شكلوا بورجوازیة صغیرة في مو

حتى أنھم كانوا یحسبون أنفسھم من غیر جنس باقي السكان؛ و یرى ابن خلدون أن ھؤالء الحضر إنما 

ھم بدو في أصلھم وصلوا إلى ما وصلوا إلیھ من الدعة و الترف بعدما تحققت لھم أسباب ذلك من رغد 

ھا ألن أول مطالبـــابق علیـــــــدن و الحضر و ســـل للمــفالبدو أص"ام ـــــیش و مطاب المقـــــالع

(1) http://books.google.com le 23 décembre 2008.
(2) C.R Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, P.U.F, Paris, 1983, p.p. 56-57.

http://books.google.com
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ثم إذا .  "(1)"اإلنسان الضروري، و ال ینتھي إلى الكمال و الترف إال إذا كان الضروري حاصال

إتسعت أحوال ھؤالء المنتحلین للمعاش و حصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى و الرفھ، دعاھم ذلك إلى 

عاونوا في الزائد على الضرورة، و استكثروا من األقوات و المالبس، و التأنق السكون والدعة، و ت

ثم تزید أحوال الرفھ و الدعة فتجيء . فیھا و توسعة البیوت و اختطاط المدن و األمصار للتحضر

عوائد الترف البالغة بالغھا في عالج القوت و إستجادة المطابخ و انتقاء المالبس الفاخرة وأنواعھا من 

لحریر والدیباج وغیر ذلك، و معاالة البیوت والصروح  وإحكام وضعھا في تنجیدھا، واالنتھاء في ا

الصنائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غایتھا، فیتخذون القصور و المنازل، ویجرون فیھا المیاه 

معاشھم من ملبوس و یعالون في صرحھا، و یبالغون في تنجیدھا، و یختلفون في إستجادة ما یتخذونھ ل

.(2)" أو فراش أو آنیة أو ماعون 

ومن ھؤالء من ینتحل في معاشھ الصنائع و منھم من ینتحل التجارة، و تكون مكاسبھم أشھى "

كانوا بدورھم ممقوتین من طرف قبائل " البلدیة أو الحضریة "و ھؤالء . (3)" وأرفھ من أھل البدو

، فبالنسبة للفالحین فإنھم كانوا یحتلون مساحات قلیلة تكاد (4)رحلالداخل سواء كانوا  فالحین أو بدو

أما البدو الرحل فكانوا یمثلون تنحصر في المناطق الجبلیة الوعرة و یمارسون فالحة جد محدودة،

%65أغلبیة السكان بنسبة تصل إلى  ینتشرون تقریبا في كل أنحاء البالد وكانت لھم البسطة على ،(5)

ھا وھم في ذلك یمارسون الرعي و یعیشون حیاة الحل و الترحال في بحث دائم و دائب عن جل أراضی

الكأل و الماء و لھم عالقاتھم الخاصة التي تنظم حیاتھم اإلجتماعیة والسیاسیة وكذا االقتصادیة سواء 

ن من حضر فیما بینھم كقبائل متحالفة أحیانا أو متحاربة أحیانا أخرى و الشأن نفسھ مع باقي السكا

فمنھم "كان یضعھم ابن خلدون موضع الرحل في نعتھم بالبدو، ) أي الفالحین(وفالحین، ھؤالء الذین 

من یستعمل الفالحة من الغراسة و الزراعة ، و منھم من ینتحل القیام على الحیوان من الغنم و البقر و 

مون على الفلح و الحیوان تدعوھم المعز و النحل و الدود لنتاجھا و استخالص فضالتھا، و ھؤالء القائ

الضرورة و ال بد إلى البدو ألنھ متسع لما ال یتسع لھ 

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر أیام العرب والعجم والبربر ومن عاشرھم من ذوي الشأن األكبر، دار الفكر، ، )1(
.127.، ص2003بیروت، 

.  125.المرجع السابق، ص (2)

.126- 125. ص.المرجع السابق، ص (3)

(4) C.R Ageron, Op. Cit., p. 05.
(5 ) M’hamed Boukhobza , L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, Op. Cit., p.12.
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الحواضر من المزارع  والفدن و المسارح للحیوان و غیر ذلك، فكان إختصاص ھؤالء بالبدو أمرا 

و ضروریا لھم، و كان حینئذ إجتماعھم و تعاونھم في حاجتھم و معاشھم وعمرانھم من القوت والكن 

و تحصل بلغة العیش من غیر مزید علیھ للعجز عما وراء  . الدفاءة إنما ھو بالمقدار الذي یحفظ الحیاة

المقتصرون على الضروري من األقوات والمالبس و المساكن و سائر " ، وھم كذلك (1)" ذلك

و الوبر و األحوال و العوائد و مقتصرون عما فوق ذلك من حاجي و كمالي یتخذون البیوت من الشعر

و قد یأوون . الشجر أو من طین و الحجارة غیر منجدة، إنما ھو قصد االستظالل والكن ال ما وراءه

. و أما أقواتھم فیتناولون بھا یسیرا بعالج أو بغیر عالج البتة إال ما مستھ النار. إلى الغیران و الكھوف

بھ أولى من الظعن، و ھؤالء سكان المدر و فمن كان معاشھ منھم في الزراعة و القیام بالفلح كان المقام

و من كان معاشھ في السائمة مثل الغنم و البقر فھم . القرى و الجبال، و ھم عامة البربر و األعاجم

(2)."ظعن في األغلب الرتیاد المسارح و المیاه لحیواناتھم، فالتقلب في األرض أصلح بھم

ال یعنى بھم البدو الرحل فحسب بل كانت تتسع داللتھا ھؤالء الذین كانوا على زمن ابن خلدون 

إعلم أن " ":وأما الرحل فقد خصھم بالقول (3)أیضا لتشمل أوالئك القائمین على فالحة األرض

العرب منھم األمة الراحلة الناجعة ، أھل الخیام لسكانھم ، و الخیل لركوبھم ، و األنعام لكسبھم ، 

ألبانھا و یتخذون الدفء و األثاث من أوبارھا و أشعارھا ، و یحملون یقومون علیھا ، ویقتاتون من

أثقالھم على ظھورھا ، یتنازلون حلال متفرقة ، و یبتغون الرزق في غالب أحوالھ من القنص وتخطف 

الناس من السبل ، ویتقبلون دائما في المجاالت فرارا من حرارة القیظ تارة و صبارة البرد أخرى ، و 

و " مراعى غنمھم ، وإرتیادا لمصالح إبلھم الكفیلة بمعاشھم و حمل أثقالھم و دفئھم و منافعھم انتجاعا ل

وطلب االنتجاع بھا ھذه كلھا شعائرھم وسماتھم ، و أغلبھا علیھم إتخاذ اإلبل ، و القیام على نتاجھا ،" 

صفھم أیضا ولدون في و یسترسل ابن خ"  الرتیاد مراعیھا و مفاحص تولیدھا ، بما كان معاشھم منھا

ون ـــــؤالء المتوحشــــــــــــــــھ: " ھم بالحضارة صلة فیقول ـــــــــــن ال تربطــــــــبالمتوحشین الذی

.125.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص (1)

.126.المرجع السابق، ص(2)
(3) M’hamed Boukhobza, Op. Cit., p.18.
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العرب أبعد الناس عن الصنائع ألنھم أعرقھم في " و " لیس لھم وطن یرتافون منھ وال بلد یجنحون إلیھ

.(1)" "البدو، وأبعد عن العمران الحضري

):القطیع-األرض(التنظیمین اإلجتماعي واإلقتصادي-4

وباعتبار أن ھذه الحیاة كانت تستوجب التنقل المستمر فإن التنظیم المكاني و الزماني لعاملي اإلنتاج 

تداخال و تشعبا في غایة و طبیعة البنیة االجتماعیة كانتا تعرفان) القطیع -األرض( االقتصادي 

.       التعقید

:                                                         التنظیم اإلجتماعي : أوال-

عرف المجتمع الجزائري قبل اإلحالل الفرنسي أنھ مجتمع قبلي فلقد كان الناس یعیشون في قبائل 

كیانھا االقتصادي، السیاسي و الثقافي المستقل و یجتمع الناس في ھذا الشكل من متعددة لكل منھا 

التنظیم االجتماعي أوال للضرورة في اإلجتماع البشري على التعاون في تحصیل العیش و ھذا على 

إعلم أن إختالف األجیال : "إختالفھم في طلبھ و كل میسر لما خلق لھ، یقول ابن خلدون في ھذا الصدد 

أحوالھم إنما ھو إختالف نحلتھم من المعاش فإن إجتماعھم إنما ھو للتعاون على تحصیلھ و اإلبتداء في

ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى دفاعھم الخطر بعضھم عن بعض و ھذا بما جبل (2)"بما ھو ضروري منھ

بن خلدون في ھذا علیھ اإلنسان في طبعھ للذود و نجدة أھل رحمھ و أقربائھ من نعرة و عصبیة فیكمل إ

ال یصدق دفاعھم و ذیادھم إال إذا كانوا عصبیة و أھل نسب واحد ألنھم بذلك تشتد : " السیاق قائال 

شوكتھم و یخشى جانبھم ، إذ نعرة كل أحد على نسبھ و عصبیتھ أھم ، و ما جعل اهللا في قلوب عباده 

طبائع البشریة و بھا یكون التعاضد و من الشفقة و النعرة على ذوي أرحامھم و أقربائھم موجودة في ال

، والناس في القبیلة كثیرا ما یعتقدون أنھم ینحدرون من نسب (3)"التناصر ، و تعظم رھبة العدو لھم 

و تعلو *)كأوالد سیدي نایل أو بني فوغال ( واحد قد یرجع في الغالب إلى أحد أجدادھم فیسمون باسمھ 

ھذا اإلسم بعد ذلك ھالة من القداسة

.293.، ص2005، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 1علم االجتماع البدوي، جصالح مصطفى الفوال، (1)
.125.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص(2)
.132.المرجع السابق، ص(3)

بني، یغلب الظن أنھا بربریة، محاضرة : ذات أصول عربیة بینما تلك التي تبدأ بأوالد، أنھا قبائل:تعرف عموما القبائل التي تبدأ تسمیتھا ب*
.2007، ماي CRASCلألستاذ محمد غالم،
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السیرة الھاللیة ( فتجتمع علیھ مناقب الحرب و مكارم البدو (1)ویحیطھ الشرف إلى حد أسطوري

و یتعاظم شأن القبیلة و تزداد قوتھا حتى ینتسب إلیھا آخرون بالذوبان فیھا أو التحالف معھا من ) مثال 

د تصغر وفقا للمقومات ، فھي لیست وحدة منغلقة على نفسھا كما أنھا قد تكبر وق(2)غیر قرابة دم 

. (3)االقتصادیة و السیاسیة التي تحیط بھــا  

و كل عشیرة تتكون من اتحاد عدد من ) clans(عموما یمكن القول أن القبیلة تتكون من عشائر 

األسر البدویة ، و قد تضم األفخاذ و البطون التي تشترك جمیعھا في نسب أو عصابة واحدة، و بدرجة 

یرجعوا بأصولھم إلى جد واحد مشترك كما توجد بینھم منظومة من الحقوق والواجبات، تمنھم من أن

الخ؛ التي توحد بینھم و ...فضال عن تشابك المصالح االجتماعیة و اإلقتصادیة و الثقافیة و الدینیة 

تجعلھم یسكنون متجاورین حتى تسھل علیھم من جھة أمور المدافعة ضد أي عدوان خارجي و تمكنھم 

وفق تقالید و أعراف من جھة أخرى من تنظیم مختلف نشاطاتھم  وممارساتھم االقتصادیة واالجتماعیة

عرفت في (4)مرعیة، و من خالل رئاسة دنیویة و دینیة تتسم بأنھا أبویة و وراثیة في معظم األحوال

دارة شؤون قومھ الجزائر بالمشیخة نسبة الى شیخ القبیلة الذي كان یعمل و یسھر مع األعیان على إ

داخلیا و تمثیلھم في شتى المناسبات خارجیا، وقد أدرك االستعمار دور ھذا المنصب الحساس في 

سیاسي للقبیلة فقام المحتل باستبدالھ بنظام جدید یسمى نظام القیاد -الحفاظ على تماسك الكیان السوسیو

صالحیات واسعة لممارسة السلطة جمع القاید وھو شخص ال ینتمي للقبیلة لكنھ من األھالي  و یعطى

الكاملة علیھا من إقرار لألمن ، تحصیل الضرائب و حل النزاعات، وكانت فرصة الحصول على ھذا 

المنصب متاحة أكثر أمام األغنیاء الذین یبدون رغبة واضحة في مواالة األسیاد الجدد و بھذا الشكل 

.          ل القبیلة قد إنھارتتكون أھم األسس التقلیدیة إلعادة إنتاج السلطة داخ

):                                          القطیع -األرض( التنظیم اإلقتصادي أو العوامل المادیة لإلنتاج الرعوي : ثانیا-

إذا كانت ممارسة الزراعة تعرف حدودا معروفة وواضحة المعالم في تقسیم األرض فإن النشاط 

والتقسیم؛ إن األراضي الرعویة غیر ثابتة وھي باإلضافة إلى تعلقھا فس التنظیمالرعوي ال یعرف ن

(1) M’hamed Boukhobza, Op. Cit., p.69.
(2) Ibid., p.68.
(3) Ibid., p.70.

.148.صالح مصطفى الفوال، مرجع سابق، ص(4)
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بعامل المناخ  تتعلق أیضا بطبیعة مالكھا فھي قد تزید أو تنقص وفقا لسیطرة ھذا المالك و نفوذه وكذا 

ى القبائل فالقبائل القویة كانت تفرض عل(1)،)السلطة القبائل األخرى أو( طبیعة عالقتھ مع اآلخرین 

الضعیفة حقوقا تدفعھا مقابل مرورھا أو إستغاللھا ألراضي الرعي التي تسیطر علیھا ویمكن أیضا أن 

تدفع مغارم مقابل حمایتھا من أطراف أخرى وقد تطلب قبیلة ضعیفة حمایة قبیلة قویة من ھیمنة وسطو 

سكان أھل القصور لذلك كانت القبائل المخزنیة وھذه الحمایة قد تمتد لتشمل الحضر في مدنھم و كذا

كثیرا ما تنشب النزاعات حول إعادة ترتیب األمور للسیطرة على ھذه األراضي بین القبائل عموما 

والقبائل المخزنیة من جھة أخرى فالقبیلة الضعیفة قد یعظم شأنھا ویكثر نسلھا فتستقوى و ترفض 

د قبیلة أھل كسال عندما قرر عدم دفع حقوق إعطاء ما علیھا من مغارم و إتاوات فھذا الشیخ عمارة قائ

ھذه المرة : " المرور لشیوخ لحرار و على غیر العادة قصدھم على حصانھ و لما نزل عندھم سلم وقال

، فعلم القوم أن الرجل یتحداھم بما لمس من قوة في قومھ (2)"قررت أن أستشیر حصاني ھذا في األمر

ن علیھم من حقوق حتى أنھ أھل كسال بعد ذلك صاروا أسیاد وتعاظم شأنھم فتنازلوا لھ بذلك عما كا

أما القطیع فیحدد نوعھ و كمھ ، طبیعة الترحال الذي تمارسھ ھذه القبائل و قد . ھذه المراعي بال منازع 

أي القائمون (3)سبق إلبن خلدون  أن صنف البدو الرحل حسب نوع القطیع الذي یملكونھ فذكر الشاویة

قر و ھم ال یبعدون في القفر لفقدان المسارح الطیبة، أما األبالة فھم رعاة اإلبل و ھم على الشاء و الب

أكثر ظعنا و أبعد في القفر مجاال ، ألن مسارح التلول و نباتھا و شجرھا ال یستغني بھا اإلبل في :" ال

رده إبن خلدون ھذا التقسیم الذي أو(4)" قوام حیاتھا عن مراعي الشجر بالفقر وورود میاھھ الملحة 

نراه ناقصا و غایة في التعمیم وھو یقتصر في تخصیصھ لرعاة الشاة و البقر في منطقة المغرب على 

یمكن أن یكون من تداخل بین القیام برعي الغنم و اإلبل على السواء أو الفصل البربر، كما أنھ أھمل ما

ر دقة ووضوحا في تحدید أنواع الترحال التام بین رعي الغنم و رعي البقر و ھنا نجد محمد بوخبزة أكث

كما أن ) الرطوبة(و ما یقوم علیھ من نشاط في رعي معین إذ یرى أنھا ترتبط بالدرجة األولى بالمناخ

ترتبط أیضا بتغیرات الرطوبة ) أي ھذه الحركیة(مدى حركتھا یخضع لنفس الشرط لذلك نجدھا 

.وخصائصھا في كل فصل

(1) Nadir Marouf, Terroirs et villages Algériens, O.P.U, Alger, Avril 1984, p.27.
(2) M’hamed Boukhobza, Op. Cit., p.71.

.126.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص(3)
.، نفس الصفحةالسابقالمرجع(4)
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Le)الترحال الرطب-أ- nomadisme humide)           :

حیث تصل نسبة تساقط " التل خصوصا"یقتصر ھذا النوع من الترحال على مناطق الشمال 

ملم، وھو یقوم أساسا على رعي البقر ثم الغنم بدرجة أقل، والیضطر الرحل في ھذه 400األمطار إلى 

30و15ال یتعدى تنقلھم بین ( مراعي القریبة منھم المناطق للتنقل إلى مسافات كبیرة لتوفر الكأل وال

من بدو أوالد یعقوب و الرباع، ویصفونھم بأنھم رعاة (1)فلذلك نجد مثال بدو الشعانبة یتھكمون )  كم 

بقر ال یتركون  الجبال؛ و یزداد الترحال الرطب كلما زادت الرطوبة بإتجاه الشمال وینقص كلما 

:یكاد ینعدم بالصحراء والجدول التالي یوضح ذلك إتجھنا جنوبا حتى أن البقر 

.ساكن بداللة درجة الرطوبة100عدد رؤوس البقر لكل ):08(الجدول رقم

Source: M’hamed Boukhobza, L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, O.P.U, Alger, 1982, p.36.

وباإلضافة إلى تنقالت ھؤالء الرحل الجد محدودة فھم كذالك یشتغلون بالفالحة على نطاق ضیق 

. (2)وھذا على القدر الذي یغطي حاجیاتھم وحسب)زراعة القمح و الشعیر (

):Le nomadisme sec(لجاف الترحال ا-ب-

یكون التنقل في ھذا النوع من الترحال أكبر مسافة و ھو یقوم أساسا على رعي قطعان الغنم ویكاد 

ینحصر عموما على الجھة الجافة من مناطق الھضاب العلیا حیث تتوفر نبتتا الشیح و الحلفاء اللتان 

لمناطق النصف قاحلة إحدى االستراتجیات المھمة ھما غذاء للغنم بامتیاز ویشكل الرعي في مثل ھذه ا

التي یستعملھا الرحل لتثمین إستغالل األرض التي ال تصلح لممارسة الزراعة بشكل واسع بسبب قلة 

ذه ــــــــــالل ھــــــــــــا وسنرى من خـــــــلم سنویـم200فوق نسبتھ ـــــاقط األمطار حیث ال تـــــتس

(1) Cauneille. A, Les chaânba (leur nomadisme), Evolution de la tribu durant l’administration française,
Edition CNRS, Paris, p.97.
(2) M'hamed Boukhobza, Op. Cit., p.35.

56,4 14,3 8,4
ساكن100عدد رؤوس البقر بالنسبة لكل 

مم400أكثر من  مم350/400 مم300/ 200
المناطق حسب الرطوبة     
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لترحال الجاف یحاول أن یحافظ الیوم على حركیتھ المعھودة والتقلیدیة من وإلى الدراسة أن ا

. الشمال

:)Le nomadisme aride(الترحال القاحــل  -ج-

الترحال القاحل أبعد مسافة من سابقیھ و ھو یقوم أساسا على رعي اإلبل القادرة على التوغل في 

بل أصعب الحیوان فصاال و مخاضا و أحوجھا في ذلك إلى فاإل" الصحراء و إحتمال قساوة مناخھا 

، وقد تھیم اإلبل أیاما عدیدة في الصحراء من غیر (1)"إلى إبعاد النجعة ) األبالة ( الدفاءة فاضطروا 

الھاملة " راع ثم تعود إلى مضاربھا عند بئر قد ألفت وروده و یطلق علیھا في ھذه الحالة اإلبل الھمیلة 

ریقة كثیرا ما یستعملھا الرحل لرعي اإلبل عندما یأنسون إبتعاد مخاطر السطو عنھا و ھذه الط*"

لترجع بحسھا و فطرتھا الى حیث اعتادت شرب الماء ، و تنتشر االبل في الجزائر " تھمل"فیتركونھا 

:أیضا بنفس منطق نقاوة الرطوبة إذ نجدھا تنقص كلما إتجھنا شماال و الجدول التالي یوضح ذلك 

.ساكن بداللة درجة الرطوبة100عدد رؤوس الجمال لكل ):09(لجدول رقما

Source : M’hamed Boukhobza, L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, O.P.U, Alger, 1982, p.36.

ھذا التقسیم ال یعني بالضرورة الفصل الحیوي بین ھذه األنواع من الترحال بل كانت تتداخل أیضا 

–صحراء -ھضاب ، تل–تل ( في حركیتھا كونھا كانت عملیة منظمة بین المناطق المختلفة للوطن 

ذي الـــــــــام المطلق الـــمة ال تعني اإلنتظــو كلمة منظ(2))راء و العكس ــــــــــصح–ابـــــــھض

.126.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص(1)
. ینتشر لقب الھامل بشكل ملحوظ بین البدو الرحل، ویدل ھذا اللقب على أن أباء وأجداد ھؤالء كانوا رعاة لإلبل*

(2) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.43.

1,5 4,6
28.6

ساكن100عدد رؤوس الجمال بالنسبة لكل 

مم400أكثر من  مم350/400 مم300/ 200
المناطق حسب الرطوبة          
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یعتریھ عارض بل كان لعاملي المناخ و العالقات السائدة بین البدو الرحل آنذاك دورھا في تحدید ھذه 

.(1)العملیة أیضا 

:حركة البدو الرحل في الجزائر-5

:رحال في الجزائر حركتین كبیرتین ھماعلى العموم عرف الت

:العشــابة - 5-1

یتجھ الرحل صیفا من الجنوب إلى الشمال ھربا من حر الصحراء و قساوتھا طالبین العشب 

لقطعانھم، و قد یتوقفون بمناطق الھضاب إذا توفر لھم فیھا الكأل والماء أما في حالة ندرتھا فیتوغلون 

قائال في ھذا المراعي المبسوطة والجو المالئم ألغنامھم؛ یستطرد جول كانبنأكثر إلى التل حیث 

مواضعھ، تمضي إن األغنام في الجزائر تعیش على ما تجده في الحقول و ھي ترتاد الكأل في: " الصدد 

بط الشتاء في الجنوب وفي أوقات الحر الشدید تقترب من التل أو تدخل إلیھ ، مشیھا لیس ثابتا، فھو مرت

بالكأل المتوفر في المناطق التي قد تكون بعیدة جـدا ، و االنتجاع بالرغم أن لھ بعض األضرار إال أنھ 

یجنبھا األمطار و األوحال و رطوبة التل في الشتاء كما یجنبھا الحرارة المرتفعة في الصحراء أثناء 

ھا القدرة على مقاومة الصیف وھذه الھجرة المستمرة ھي ریاضة تحافظ على صحة المواشي و تعطی

.(2)" التأثیرات المناخیة المضطربة 

ویستغلون في نفس الوقت تواجدھم بالتل للقیام بنشاطات أخرى كالتجارة و العمل في الحقول 

مكیال تمر مقابل ثالثة من ( فیستبدلون متوجاتھم كالصوف ، التمر و حتى الملح مقابل القمح و الشعیر 

.كما یشاركون في عملیتي الحصاد و جمع المحاصیل) القمح و ستة من الشعیر

: العــزابــة - 5-2

یستجمع الرحل أنفاسھم من جدید في حركة كبرى أخرى ) بدایات سبتمبر ( مع إقتراب الشتاء في 

تسمى العزیب أو الحدرة باتجاه الجنوب و الغایة من النزول إلى الجنوب أساسا لیست على القدر الذي 

درة ـنـرف بــعـا یــــــــــومـــمــنوب عـــال في البحث عن الكأل ألن الجــعود إلى الشمـــرفھ الصـــیع

(1) Ibid., p.42.
(2) Jules Cambon, Le pays du mouton, Des conditions d’existence des troupeaux sur les hauts-plateaux et dans
le Sud de l’Algérie, Giralt, Alger, 1893, p.07.
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األمطار و إنما الغایة األساسیة ھي تجنیب القطیع التأثیرات المناخیة و األمراض المعدیة كالجدري و 

أكتوبر دافعین بقطعانھم الى ما وراء 15صحراء حوالي فأوالد یعقوب زرارة مثال یلتحقون بال"*الریة

الممطرة، مبتعدین عن قساوة الطبیعة ھناك و التي تؤدي في حالة عدم تجنب الجو " لبعایج" سھول 

، فالعزیب إذن ھي تقنیة رعویة ترمي إلى حمایة (1)" البارد بھا في أغلب األحیان إلى ھالك القطیع

ى تسمح للرحل بممارسات أخرى كإعادة إستبدال ما حملون من الشمال القطیع من جھة ومن جھة أخر

إلخ مقابل سلع ....قمح ، شعیر ، المشمش  المجفف ، الشاي ، القھوة ، سكر ، قماش : "من سلع 

، فھم مثال یعیدون استبدال القمح، %50الصحراء ، التمر ، والملح، كمقایضة تصل فوائدھا إلى 

، وكانت الوسیلة في نقلھم لھذه البضائع طبعا ھي الجمال لذلك كانت (2)"رمكیالین بمكیال من التم

كثیرا ما ترى مع الرحل في الشمال تحمل أمتعتھم و سلعھم ال تفارق الخیام و قطعان الغنم، كما 

.فیھاتصادف أیضا حركة العزیب موسم جني التمور في الواحات فیشاركون

:ھ للبدو الرحلاالحتالل الفرنسي و استھداف- 6

لم یكتف الفرنسیون إلحكام سیطرتھم على ھذه األرض بتوظیف آلتھم العسكریة الضخمة فحسب بل 

مكنتھم من إحداث تصدعات وتغیرات (3)استعملوا في ذلك أیضا خبراتھم المعرفیة و أسالیب ممنھجة

ا بین حضارتین و لقاءا جذریة في المجتمع المسیطر علیھ، لقد كان االحتالل الفرنسي للجزائر تصادم

لذلك كانت إعادة ترتیب األمور (4)بین مجتمعین مختلفین كل االختالف و ھذا في في كل أوجھ الحیاة

من طرف المحتل وفقا للوضع الجدید تتطلب إدراكا واسعا ألھم ھذه الفروقات الشكلیة منھا و الضمنیة 

ھذه الھیمنة على أرض الواقع، وبما أن البدو والعمل فورا على تطویع كل المعطیات المیدانیة لتجسید 

الرحل كانوا یشكلون تباینا واضحا مع نمط الحیاة الغربیة و وجھا بارزا من أوجھ الحضارة العربیة فقد 

كانوا محور ھذا االھتمام و مصب تفكیر عمیق الستغالل ثغراتھم واإلستفادة بشكل أدق من عدم 

عل فقد إفترض المحتلون األوائل أن ھذه األراضي شاغرة و ال إستقرارھم و حركیتھم الدائمة و بالف

مالك لھا، بما أن البدو الرحل یغادرونھا مع حلول الشتاء،

* Les clavelées et la strongylose pulmonaire.
(1) Cauneille. A, Op. Cit., p.97.
(2) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.49.
(3) Ibid., p.16.
(4) Pierre Bourdieu , Sociologie de l’Algérie, P.U.F, Paris, 1re édition. 1958, 3ème édition.1970, p.106.
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ھؤالء العرب :" 1850یقول كسافیي یاكونو ناقال لنا شھادتھ كفرنسي أقام أیاما بمنطقة األصنام سنة 

یسوقون إلیھا ) یقصد نھر الشلف(لنھر الذین ینتشرون بخیمھم على مرتفعات السھول المحاذیة ل

قطعانھم طوال ساعات النھار و بصراخھم وراء أغنامھم و بعجیج ماشیتھم و كذا نباح كالبھم یرسمون 

وھذا أیضا (1))"فصل الربیع(مشھدا في غایة التباین مع ذلك السكون الذي نجده من غیر ھذا الفصل 

ثالث سنوات -یقول في كتابھ1848مر بالجزائر سنة الرحالة األلماني ھاینریش فون مالستان الذي

ولمتیجة فتنتھا الخاصة وھي في الواقع جرداء نسبیا خالیة : "عن سھول متیجة-في شمال غربي إفریقیا

من األشجار تقریبا ال تنبت فیھا سوى األدغال القصیرة و ال تحتوي إال على قطع متناثرة، حولت إلى 

إن : "دیمونتاز أحد المتحمسین لالستعمار آنذاك أكثر رادیكالیة عندما قالو كان (2)"حقول للحنطة 

.(3)"سھول الجزائر كانت مھجورة تماما

ففكرة الفراغ ھذه إذن أستغلت أیما استغالل كسالح فتاك أستعمل لنزع األراضي من القبائل التلیة 

كأفراد و جماعات فقد حوصروا في خاصة لتحویلھا إلى أراضي زراعیة؛ أما فیما یخص البدو الرحل 

كل مكان و ذھب األمر بالفرنسیین إلى حد تصفیتھم جسدیا إذا تطلب األمر ذلك وطبعا لم تكن الحجج 

العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إلیھا " لتنقصھم فقد وجدوا في أطروحات ابن خلدون فیما ذكره بأن

فھم (4)أخالقیا و قانونیا للتخلص من ھؤالء البدو نھائیافي مقدمتھ ما یغنیھم لتبریر جرائمھم"  الخراب 

أمة وحشیة بإستحكام عوائد التوحش و أسبابھ فیھم فصار لھم خلقا و : " كما قال عنھم في ھذا الباب

جبلة ، و كان عندھم ملذوذا لما فیھ من خروج عن ربقة الحكم ، و عدم اإلنقیاد للسیاسة و ھذه الطبیعة 

فغایة األحوال العادیة كلھا عندھم الرحلة و التغلب و ذلك مناقض . و مناقضة لھ منافیة للعمران 

فالحجر مثال إنما حاجتھم إلیھ لنصبھ أثافي القدر، فینقلونھ من . للسكون الذي بھ العمران و مناف لھ

ھم و و الخشب أیضا إنما حاجتھم إلیھ لیعمدوا بھ خیام. المباني و یخربونھا علیھ ، و یعدونھ لذلك 

فصارت طبیعة وجودھم منافیة للبناء الذي ھو . یتخذوا األوتاد منھ لبیوتھم فیخربون السقف علیھ لذلك

، كما أنھم وجدوا أیضا في أفكاره و أحكامھ إسترجاعا لمجد أجدادھم الرومان الذین (5)"أصل العمران

عمروا ھذه األرض طیلة قرون بالبنیان والقصور 

(1) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.16.
في شمال غربي إفریقیا، الجزء األول، ترجمة الدكتور أبو العید دودو ، الشركة الوطنیة للنشر ھاینریش فون مالتسان،ثالث سنوات (2)

.132والتوزیع، الجزائر، ص
(3) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.16.
(4) Ibid., p.p.17-19.

.151.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص(5)
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أي (أنظر إلى ما ملكوه و تغلبوا علیھ: "العرب بالخراب و االندثار فیقولو الطرقات فأتى علیھا

من األوطان من لدن الخلیقة كیف تقوض عمرانھ ، و أقفر ساكنھ ، و بدلت األرض فیھ غیر ) العرب

فالیمن قرارھم خراب إال قلیال من اإلمطار ، و عراق العرب كذلك قد خرب عمرانھ الذي : األرض 

ع ، و الشام لھذا العھد كذلك و إفریقیة و المغرب لما جاز إلیھا بنو ھالل و بنو سلیم منذ كان للفرس أجم

أول المائة الخامسة و تمرسوا بھا لثالثمائة و خمسین من السنین قد لحق بھا و عادت بسائطھ خرابا 

ھ من المعالم  كلھا، بعدما كان من السودان و البحر الرومي كلھ عمرانا ، تشھد بذلك أثار العمران فی

كل ھذه األوصاف العامة في أحكامھا استغلت أبشع استغالل (1)"وتماثیل البناء و شواھد القرى و المدن

(2)كي یأخذ المحتل مكان األسیاد القدماء و تنتزع منھم أھم أراضیھم التلیة و أجودھا على اإلطالق 

حیاة البداوة و الترحال الرطب و كذا ،األمر الذي أدى و بشكل مباشر إلى إندثار النوع األول من 

داخل البالد، في الھضاب العلیا و ) الترحال الجاف، و الترحال القاحل(إنحصار النوعین اآلخرین 

الصحراء و بالتالي یكون ھذا النمط من الحیاة قد فقد أھم حلقة في سلسلة المنطق الذي كان قائما علیھ 

.في الجزائر ما قبل اإلستعمار

:ل الترحال الرطبزوا- 6-1

بعدما أجبر الرحل في الشمال على التوطن في التالل و سفوح الجبال التي لم یجد لھا المستعمرون 

وھذا باستعمال أكثر الطرق رادیكالیة بأن حوصر األھالي في تجمعات تسمى (3)جدوى و قیمة فالحیھ

كي نستطیع أن ننزع من .... " یا أحكم التضییق علیھا و محاصرتھا عسكر) قریة من الخیام(زمالة 

ھؤالء المزعجین كل الدعائم یجب علینا أن نجمع أفراد ھذا الشعب المتشتتین و أن ننظم القبائل في 

، إننا نعتقد أن فكرة حبس ھؤالء العرب على ھذا الشكل ستحمل لھذا البلد األمان؛ )جمع زمالة(زماالت 

مكان و ال نجده في نفس الوقت، المھم أن نجعل منھ قابال علینا أن نجمع ھذا الشعب الذي نجده في كل 

م؛ وبالفعل فبعد نصف قرن من ذاك، 1846ھكذا أردف النقیب شارل ریشارد قائال سنة . (4)" للسیطرة 

زالت تماما الخیم من مشھد التالل و السھول و غاب منظرھا الجمیل لتترك مكانھا للمشاتي، للقرابة 

د ساھم في ذلك أیضاواألكواخ وق) جمع قربي(

.152.مرجع السابق، صال(1)
(2) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.97 .
(3) Ibid., p.21.
(4) Ibid., p.107.
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و 1863لسنة ) Senatus Consult: (وبشكل فعال تطبیق ترسانة من القوانین العقاریة المعروفة بـ

و التي أدى تطبیقھا إلى اإلسراع في تفجیر 1897، 1887و قوانین Warnier1873المتممة بقوانین 

جزائر و كذا البنى اإلجتماعیة التي كانت االقتصاد التقلیدي الذي كان یقوم علیھ اإلنتاج الرعوي في ال

.مقوماتھا تعتمد علیھ

:زوال العشابة و الترحال الجاف - 6-2

أصبحت حركة العشابة نحو الشمال (1)م 1900بزوال الترحال الرطب بشكل مفاجئ و عنیف سنة 

مجاعة حلت م على إثر 1920غیر ممكنة تدریجیا حتى تم إلغاؤھا تماما من طرف المستعمر سنة 

و بالتالي كان على الترحال الجاف أن یتعرض بدوره و بشكل بطيء نسبیا عن سابقھ إلى (2)بالبالد 

عوامل انحاللھ و زوالھ، لقد حوصر ھذا النوع من الترحال بدوره مدفوعا إلى المناطق األكثر فقرا من 

أن یحاولوا تخطي ندرة المیاه الھضاب العلیا، فكان على الرحل أن یواجھوا ھذه الصعوبات الجدیدة و

و الكأل في تلك المناطق الشحیحة من جھة و تأمین الجو المناسب لقطعانھم والطعام لعوائلھم من جھة 

أخرى فأضطرھم ذلك إلى تحویل حركتھم نحو الجنوب حیث ال یمكن ألغنامھم أن تطیل البقاء بعد 

رة وقلة المیاه ھناك، وھذه المدة من الوقت ال النصف الثاني من أفریل و ھذا بسبب إرتفاع درجة الحرا

تسمح بإعادة بناء الغطاء النباتي على غرار ما كان ممكنا أثناء حصول حركة العشابة إلى التل، فأدت 

جملة ھذه المستجدات إلى االستغالل الفاحش لمراعي الھضاب كما أن الحاجة أیضا إلى الطعام أجبرت 

تخضع لعملیات حرث (3)جعل قرابة الملیون من األراضي الرعویةالرحل على ممارسة الزراعة مما 

مكثفة من أجل توفیر القمح و الشعیر اللذان كانا مصدرھما فیما مضى الشمال و مع  انتھاء كذلك الدور 

التقلیدي للبدو الرحل كوسطاء تجاریین بین التل و أھل القصور بدأت سلسلة  التخلي عن الحیاة القدیمة 

الماشیة الموفورة إما بحثا عن عمل مأجور عند المستعمرین كخماسة أو اإلكتفاء بعدد و عن قطعان

قلیل من رؤوس الغنم و القبول بالحیاة المزریة الجدیدة التي فرضھا علیھم الوضع الجدید وھذا أحد 

البدو یتأسف عن األیام الخوالي 

(1) Ibid, p.111.
(2) Ibid, p.113.
(3) http://horizon.documentation.ird.fr
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طعاننا التي تمأل األفق قلیال من الرؤوس، لقد أصبحت خیمنا الواسعة أكواخا یائسة و أصبحت ق" فیقول

.       (1)"؟ فأین تذھب أیھا الراحل و لماذا تبقى إذا لم ترتحل

ھكذا صارت إذن حیاة الرحل حیاة یأس و فقدان لألمل و أصبح المستقبل أمامھم لیس إال مجرد قفز 

ھا و عالقات جدیدة أیضا نحو المجھول نحو عالم غامض تسوده قیم تختلف جذریا عن القیم التي عھد

فرضھا الواقع علیھ جعلت حیاتھ تنقلب رأسا على عقب فتعمیم التعامالت النقدیة و تفكیك وحدة 

األراضي و إنتشار العمل المأجور وفقا لمفاھیم الرأسمالیة المھیمنة مما جعل من النزعة الفردانیة 

ما بعد إلى تحوالت عمیقة في البنى داخل المجتمع الجزائري تزید شیئا فشیئا األمر الذي أدى فی

االجتماعیة و االقتصادیة التقلیدیة انتھت بتفجیر البنیة القبلیة و تفكیك وحدة األسرة الممتدة ، ھذه 

التحوالت أدت بدورھا إلى ظھور نوع جدید من الترحال یعتمد على إستراتیجیات تخالف تماما تلك 

ي التقلیدي عند البدو الرحل و یمكن أن نلخصھا في التي كانت تحرك مفاھیم وأسس اإلنتاج الرعو

:(2)النقاط التالیة

.ظھور الملكیة الفردیة عوض الملكیة العائلیة التي ال تقبل التقسیم والتجزئة-1

بروز العالقات اإلجتماعیة المبنیة على إقتصاد السوق بدل العالقات اإلجتماعیة المبنیة على -2

.القرابة، المواالة أو التبعیة

.تغیر العالقات التي تربط الرحل مع السوق من موسمیة إلى عالقات متكررة ومألوفة-3

تغیر منطق العالقات الخارجیة مع المحیط والتي كان یتحكم فیھا شیخ القبیلة وأعیانھا إلى -4

.منطق فرداني یتوقف على المرتحل في حد ذاتھ

(1) M'hamed Boukhobza , Op. Cit, p.p21-22.
(2) Ibid., p.236.

http://horizon.documentation.ird.fr
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:البدو الرحل بعد االستقالل-7

لعام الذي أوجده االستعمار الفرنسي طیلة قرن و إثنان و ثالثون سنة إلى تفقیر  لقد أدى الوضع ا

شامل للبدو الرحل في الجزائر الشيء الذي إنتھى إلى تردي كامل في معیشتھم و إنقالب أحوالھم رأسا 

إلى على عقب نتاج توطینھم المستمر والبطيء و كذا إجباریة تخلیھم عن حیاتھم التقلیدیة شیئا فشیئا 

من (1)نسمة600.000فقط من السكان أي حوالي %4تراجع نسبة ما تبقى منھم غداة االستقالل إلى 

حیث كانت ال تزال ثلثي )  الھضاب العلیا السھبیة(البدو الرحل كان أغلبھم یتمركزون بوسط البالد 

لیلة من الرحل المتوطنین الثروة الحیوانیة من الماشیة تتمركز بتلك المناطق لكھا منحصرة في ید قلة ق

الذین ساعفھم الحظ في ظل الظروف القاسیة سالفة الذكر على االحتفاظ بقطعانھم و تنمیتھا بما 

و أما . استطاعوا أن یظفروا بھ من أراضي  و استعمالھا للتولیف و التركیب بین الزراعة والرعي

ن أمامھم سوى العمل على إعادة بناء البقیة الباقیة من الرحل الذین وجدوا حریتھم من جدید فلم یك

قطعانھم و مزاولة حیاتھم أو ما تبقى منھا على األقل في ظروف الدولة الجدیدة الناشئة و التي ورثت 

كان من المھم جدا أن ": بدورھا حمال ثقیال بقایا مجتمع مھلھل یقول محمد بوخبزة  في ھذا الصدد

الل مباشرة أي مجتمع ستواجھ ، مجتمع منظم، مبني، واع تعرف الدولة الجزائریة الناشئة بعد اإلستق

بمصالحھ الكبرى أو بالعكس ستجد نفسھا أمام غبار من األفراد أو مجموعات من العائالت سیصعب 

تحدید أي سیاسة تنتھجھا تجاھھم كي تأخذ على عاتقھا مختلف التحدیات في التعامل معھم و الحرص 

" .ف التناقضات التي تسودھمعلى مصالحھم ، و أیضا تسییر مختل

لكن أول اھتمام بالمجتمع الرحل من طرف الدولة الجزائریة كان بشكل عرضي عندما حاولت ھذه 

حیث كانت إشكالیة إدارة مجتمع  غیر ثابت (2)م1972األخیرة تطبیق الثورة الزراعیة إبتداءا من سنة 

حة طبعا تتمثل أساسا في فكرة توطین ھؤالء ینتقل باستمرار تطرح نفسھا بقوة و كانت البدائل المطرو

:(3)البدو بطرق مباشرة و أخرى غیر مباشرة

اإلستمرار في تطبیق السیاسة اإلستعماریة القدیمة التي تھمش كل خصائص و ممیزات -1

تضم مجموعة من القبائل أو أجزاء) البلدیة(المجتمع البدوي القبلي و االعتماد على تقسیمات إداریة 

(1) http://horizon.documentation.ird.fr
(2) Ibid., p.15.
(3) Ibid., p.p. 14 -10 .
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یكون التمثیل الوحید لھم عن طریق االنتخاب الدیمقراطي؛ فالبلدیة ) بطون(ختلفة من قبیلة واحدة م

" الجماعة"تعوض القبیلة و رئیس البلدیة یعوض القاید أو شیخ القبیلة و المجلس الشعبي البلدي یعوض 

ا یسمى المجتمع وكانت ھذه الترتیبات ترمي أساسا إلى إذابة ھذا المجتمع داخل اإلطار العام لم

.الوطني، فالبلدیة ال تمثل بشكل مباشر القبیلة إذا كان أحد أفرادھا منتخبا كرئیس لھا أو عضو فیھا

و ھذا ما یجعل القبیلة تخضع بشكل أفقي إلى إرھاصات و رغبات ھؤالء الممثلین الذین یسعون للفوز 

.لتشتتبإمتیازات سیاسیة إنتخابیة الشيء الذي عزز أسباب الفرقة و ا

و ھذا بإعادة ) الثورة الزراعیة( إعادة تنظیم النشاط الرعوي ضمن ما یسمى اإلصالح الفالحي -2

تقسیم أراضي السھوب الرعویة و منحھا لتعاونیات تضم مجموعة من الرحل یدمجون للعمل المأجور 

قات لصالح مفاھیم كأفراد و لیس كعائالت أو مجموعات قبلیة و الھدف من ذلك ھو إذابة تلك العال

جدیدة تتماشى و التوجیھات الكبرى لمشروع الدولة و ھو إیجاد عالقة جدیدة  بین الفرد والمؤسسات؛ 

لكن ھذه التجربة عرفت فشال ذریعا نتیجة لما القتھ من نفور من طرف ھذه الجماعات و أیضا إیجاد 

الرحل بشكل تقلیدي و التي صعوبات جمة من طرف الدولة في تحریر ھذه األراضي التي یستغلھا

لطالما اعتبروھا مجاال طبیعیا لنشاطھم الرعوي تحمل صفة أراضي عرش؛ ھذه الصفة التي نزعت 

في إطار ھذا البرنامج لتتحول إلى صفة أخرى و ھي الملك العام؛ ھذا الفعل أدى فیما بعد إلى فوضى 

رؤوس األموال الكبیرة على أغلبیتھا، عارمة في إستغالل ھذه األراضي و ھیمنة الموالین من أصحاب 

أما باقي الرحل فأصبح رعیھم و إستغاللھم لھا مجرد شيء متغاضي عنھ   قانونیا ال أكثر و یستطرد 

: (1)محمد بوخبزة في ھذا السیاق مؤكدا 

إن إعادة توزیع اإلرث العقاري المشترك ألغراض الزراعة ولفائدة طبقة أوطائفة مھیمنة من "

ي المواشي و بشكل إنتقائي عزز الفروقات اإلقتصادیة داخل ھذا المجتمع و كان األغنیاء منھم مرب

یزدادون غنا یوما بعد یوم أما الفقراء فكانوا  یحرمون شیئا فشیئا من استغالل تلك المراعي الغنیة 

".المشتركة

مسیري الموارد المحلیة بما لقد أدى التدخل المستمر من طرف السیاسیین و صناع القرار و كذا "

انت فاشلة ــیحملونھ من أفكار مسبقة و خاطئة عن أنماط العیش التقلیدیة إلى تطبیق سیاسات تنمویة ك

(1) M'hamed Boukhobza , Op. Cit., p.224.



الفصل الثالث                                           لمحة عن تاریخ البدو الرحل في الجزائر

73

في مجملھا األمر الذي ترتب عنھ ظھور سلسلة من  النماذج و البدائل المقاومة جعلت تصور أي حلول 

".لھا یبدو أمرا مستحیال 

ع حركة معاكسة لحركة العشابة التقلیدیة تسمى بالعشابة المعكوسة و التي ترمي التخطیط لوض-3

إلى تزوید مناطق الھضاب العلیا باألعالف و الشعیر في مواجھة العجز الذي تعرفھ المراعي في فصل 

الصیف أمام قطعان الماشیة المتزایدة لكن ھذه التجربة أیضا أفرزت أعراض جانبیة خطیرة كان أھمھا 

رض أراضي السھوب للتصحر جراء ممارسة الرعي المكثف بھا و عدم تركھا الوقت  الكافي كي تع

.  تستریح و تتمكن من تجدید غطائھا النباتي

وال یفوتنا ھنا أن نسجل من خالل ما التمسناه من مختلف المقابالت التي أجریناھا مع المبحوثین 

ن حركة العشابة التقلیدیة نحو التل قد عادت بقوة بعد زوال من كبار السن الذین عایشوا تلك المرحلة أ

اإلستعمار مباشرة و مع تطبیق الثورة الزراعیة و تأمیم األراضي خالل السبعینیات من القرن الماضي  

فان ھذه الحركة تكون قد عرفت زمنا ذھبیا جدیدا یذكر بذلك العھد التي كانت علیھ قبل االحتالل 

المتاحة بعد عملیة الحصاد في الشمال كانت تستغل من طرف الرحل دون عناء الفرنسي ، فالمراعي

فلم یكن ھناك من یستطیع منعھم من ) ملك الدولة(أو إشكال یذكر باعتبار أن تلك األراضي ملك عام 

" .   انھ زمن االشتراكیة"رعیھا 

سعة من أجل ذلك كتوفیر السكن و تشجیع البدو الرحل على تعلیم أبنائھم و توفیر اإلمكانیات  الوا

اإلطعام المجاني داخل المؤسسات التعلیمیة و كان یھدف ھذا اإلدماج إلى حرمان البدو الرحل من 

عامل تجدید القوة العاملة الرعویة التي تتمثل في األبناء والتي كانت تضمن إستمراریة   حیاة الترحال 

.طفال للتمدرس في المؤسسات التعلیمیة القریبةلكن لم تكن ھناك إجراءات صارمة لتسجیل كل األ

باإلضافة إلى ھذه العوامل كان إنتشار العمل المأجور ال یزال كذلك ینخر جسد الترحال التقلیدي 

لصالح حیاة اإلستقرار و التوطین ، فالراحل كان دائما یأمل في حیاة أفضل و في غد مشرق یرى فیھ 

ى المناصب في ھذا المجتمع على غرار آخرین أمثالھم من أبناء الرحل أبناءه المتعلمین  یحتلون أرق

صاروا مھندسین و أطباء الشيء الذي ساعد عائالتھم على التخلص من الترحال الشاق و وجدوا 

أفضل االستقرار و أحسنھ أو على األقل یكون الراحل أیضا قد فاز *ألنفسھم داخل المدن

ضمن برامج   1967لقد أدت الفرص المتاحة إلیجاد عمل قار عقب انتھاج سیاسة التشغیل المعممة لصالح البلدیات الفقیرة الداخلیة سنة *
.               القطاع الخاص الفالحي إلى نزوح كبیر للرحل نحو المدنالتجھیز المحلي و البرامج الخاصة  و كذا إمكانیة التوظیف  من طرف
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د بلوغھ الكبر من التقاعد و الركون إلى الراحة بما یوفره من أجر التقاعد یمكنھ عن) عند الدولة(بعمل 

.و لو كان زھیدا ضمانا  لكفاف العیش و التأمین االجتماعي

:تراجع آمال و طموحات البدو الرحل- 7-1

شتى مجاالت الحیاة خالل السبعینیات من القرن الماضيكان اإلزدھار الحاصل في البالد وفي

یوحي بغد أفضل للجمیع وكانت آمال البدو الرحل في إیجاد )أو كما كان یبدو علیھ على األقل (

االستقرار النسبي  أو التخلي عن نمط العیش القدیم مسالة وقت ال أكثر، لكن الریاح جرت عكس كل 

-1973ن سنتي ذلك، فالبحبوحة المالیة الناتجة عن مداخیل البترول الطائلة التي عرفتھا البالد ما بی

و سرعان ما أدى التھاوي المفاجئ لسعر برمیل البترول إلى تراجع حاد ، لم تعمر طویال(1)م1979

م ، الوضع الذي كشف في نھایة المطاف  عن ھشاشة 1986في مداخیل الصادرات ابتداء من سنة 

لمجتمع إلى التطور و السیاسات التنمویة المتبعة من طرف الدولة و فشل الخیار االشتراكي في قیادة ا

، لقد كانت النتائج كارثیة على الصعیدین االقتصادي و االجتماعي فأمام  االنفجار *الرفاه المنشودین

الدیمغرافي للسكان و إنتشار البطالة في أوساط الشباب، كانت ندرة المواد اإلستھالكیة وتنامي السوق 

ان اإلحتقان یزداد إلى أن إنفجرت أحداث الخامس من أكثر فأكثر و كالسوداء تدفع باألمور إلى التأزم

م  بمظاھرات عارمة إستمرت طیلة أسبوع  كامل أسفرت عن سقوط ما یقارب 1988أكتوبر سنة 

و یتساءل مارك كوت ھنا عن أسباب ھذا  التأرجح المفاجئ ..قتیل و إعتقال اآلالف من الشباب 500

زائر أن تتدھور أحوالھ في ظرف قیاسي كھذا ؟ ثم كیف یمكن لبلد كالج..."من وضعیة إلى أخرى

بخروجھا بعد قرن من الھیمنة الكولونیالیة حاولت : "یسترسل في عرض فرضیتھ عن اإلجابة قائال

الجزائر أن تثأر من التاریخ وانطلقت في مشاریع طموحة للتنمیة االقتصادیة حسنت من مستوى 

ة من نماذج خارجیة لم تكن بأي حال من األحوال على المعیشة بھا،  لكن ھذه التنمیة كانت مستوحا

صلة بالثقافة والمھارات المحلیة الوطنیة  الشيء الذي أنتج مشاركة ضعیفة و محدودة من طرف 

.   (2)"الشعب لتفعیلھا 

(1)http://lewebpedagogique.com
.یعكان الرھان على تعزیز الصناعات الثقیلة  و تھمیش القطاع الفالحي من أھم األسباب التي أدت إلى ھذا الفشل الذر*

(2) Marc Côte, L’Algérie, Media-Plus, Constantine, 2005, p.01.

http://lewebpedagogique.com
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وھكذا دفعت اإلحتجاجات اإلجتماعیة الواسعة من طرف الشعب بالحكومة الجزائریة إلى إقرار 

الت سیاسیة  و إقتصادیة  فتحت المجال واسعا أمام التعددیة الحزبیة و تغییر جذري في الخیار تعدی

م نظمت أول انتخابات تعددیة منذ اإلستقالل 1991االقتصادي بالتوجھ نحو إقتصاد السوق و في سنة 

أدى توقیف المسار أفرزت عن فوز اإلسالمیین الممثلین في الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ بالدور األول و قد 

االنتخابي بعد ذلك إلى  دخول البالد في دوامة من العنف كانت تنعتھا وسائل اإلعالم األجنبیة بالحرب 

األھلیھ  بینما  تصفھا وسائل اإلعالم الوطنیة  بالعشریة السوداء ، یقول مصطفى بوتفنوشت في ھذا 

نعرفھ الیوم ال        یمت بصلة لمجتمع إنھ مما ال شك فیھ أن المجتمع الجزائري الذي :" السیاق 

م، إن التغیرات التي تعقبتھ تدریجیا خالل تلك المراحل المتعددة ساقتھ إلى أن یعرف مضمونا 1954

جدیدا یختلف كل اإلختالف عما كان علیھ، لقد تحمل ھذا المجتمع و كابد خالل الفترة الممتدة بین 

.(1)" كلھ و وظائفھ م تحوالت عمیقة في بنیتھ، ش1998- 1954

و التحوالت التي عرفھا مجتمع البدو الرحل بشكل خاص ونكاد الیوم نجھل تماما تلك التغیرات

م أي كیف 2009و 1986داخل كل ھذا التفاعل و المخاض الحاصلین طیلة الفترة الممتدة بین سنة 

انینیات ؟ ما ھي اإلرھاصات التي تعامل الرحل مع سنوات األزمة التي مرت بھا البالد خالل الثم

واجھت حیاة الترحال بعد اإلنفتاح إقرارا للرأسمالیة كبدیل للنظام االشتراكي ؟  بأي شكل أثرت 

على ھذا النمط من الحیاة ؟ ، أما ما یمكن اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد  بشكل كلي *العشریة السوداء

دت ھیكلة  البنى القاعدیة للمجتمع الجزائري  و حسب التي أعاھذه الدینامیكیة وعام ھو أنھ أمام

:   (2)مصطفى بوتفشونت دائما فإننا نستطیع أن نؤكد ما یلي 

إن البنیة االجتماعیة التاریخیة للمجتمع الجزائري أبقت في مجملھا على جوھرھا وأسسھا بینما -1

.تكیفت تبعا لحركیة أكیدة  مع مختلف ظروف الحیاة المستجدة

ن إعادة الھیكلة االجتماعیة لم تمس البنیة االجتماعیة في حد ذاتھا لكنھا مست بشكل أساسى المجال إ-2

.الطبیعي الذي توجد فیھ ھذه البنیة

الصیاغة االجتماعیة الجدیدة تمت عبر إنتقال المجموعات االجتماعیة من طبقة إجتماعیة إلى أخرى -3

.    عي في غایة األھمیةو بطریقة غیر مباشرة من خالل حراك إجتما

(1) Moustafa Boutefnouchet, La société Algérienne en transition, O.P.U, Alger, 2004, p.55.

.شریة الحمراءالع: وألنھا كانت أیضا الفترة األكثر دمویة  منذ اإلستقالل فتحبذ بعض وسائل اإلعتام تسمیتھا *
(2) Ibid.
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إن جل الدراسات التي تتناول مجتمع البدو الرحل من مذكرات لیسانس أو رسائل ماجستیر تكاد تنحوا 

منحا واحدا أال و ھو التركیز على موضوع التوطین لدى ھذه الفئة و إعتبارھا نمطا متخلفا للحیاة یجب 

التوطین یتخذ إتجاھا واحدا ال بدیل عنھ، الشيء الذي التخلص منھ ھذا باإلفتراض الدائم أن مسار 

تحققنا من عدم سالمتھ میدانیا كما إستطعنا الوقوف أیضا على القصور الموجود باإلحصائیات التي 

عشر سنوات و التي ال تحتوي إستماراتھ كل)ONS(تقدم من طرف الدیوان الوطني لإلحصائیات

من 15م التي أجریت یوم 1998مصطلح شبھ الرحل، ففي إحصائیات المعتمدة لجمع البیانات السكانیة 

م فان نفس الفئة عدت 2008جوان عد ھؤالء من الرحل ألنھم كانوا یتواجدون بالتل أما في إحصائیات 

كان بالصحراء حیث لم یحن بعد ) تاریخ التعداد(افریل 16من المتوطنین المستقرین إلن تواجدھم یوم 

الرحل و شبھ ( و) الصعود الى التل(ل و سنحاول أن نبین في الفصلین التالیین زمن صعودھم إلى الت

.    أھم المیكانیزمات التي یمكن اعتمادھا لضبط بعض تلك المفاھیم) الرحل

كما أننا نسجل ضمن ھذا القصور إفتقاد ساحة البحث العلمي  لمتخصصین أمثال محمد بوخبزة الذي 

طرف اإلرھاب األعمى خسارة ال یمكن تعویضھا و إنقطاعا للمعرفة م من 1992كان إغتیالھ سنة 

.       بالرحل یصعب وصلھا
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:الخالصة

إن الحدیث عن البدو الرحل في فترة ما قبل اإلستعمار الفرنسي في الجزائر كان وال یزال من بین 

رة المراجع التي تأتي على ذكر أخبار المواضیع األكثر جدال في تاریخ ھذا البلد وھذا على إعتبار ند

تلك الحقبة، وال نكاد نجد منھا سوى ما ورد في كتاب إبن خلدون المسمى دیوان المبتدإ والخبر في 

تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن األكبر حیث أسھب العالمة في نقل أخبارھم من 

وكیف كانت السطوة لھم دون غیرھم من الحضر أحوال تقلبھم في األرض وتفاوت أبدانھم وأخالقھم

معتبرا البدو أصل للمدن وسابق علیھا، وكانوا على زمنھ ال یعنى بھم الرحل وحسب بل كان ینضوي 

تحتھم القائمون على الفالحة والغراسة ممن كانوا یحتلون مساحات قلیلة تكاد تنحصر في المناطق 

ودة؛ وأما الرحل فكانوا یمثلون أغلبیة السكان بنسبة الجبلیة الوعرة حیث یمارسون فالحة جد محد

ینتشرون في كل أنحاء البالد تقریبا ولھم البسطة على جل أراضیھا وھم في ذلك %65تصل إلى 

یمارسون الرعي ویعیشون حیاة الحل والترحال في بحث دائم ودائب عن الكإل والماء ولھم عالقاتھم 

.یة والسیاسیةالخاصة التي تنظم حیاتھم اإلجتماع

وعلى الرغم من مرور ثالث قرون على ھذا الوصف إال أن المجتمع الجزائري حسب محمد بوخبزة 

لم تطرأ علیھ تغیرات مھمة إو جذریة على شاكلة ما كان یحدث في أوروبا آنذاك وھذا ألن 

سیین سنة المیكانیزمات التي كانت تسیره بقیت على ما ھي علیھ منذ ذلك العھد وحتى مجيء الفرن

م؛ بعد اإلحتالل صار البدو الرحل محور إھتمام  المستعمرین ومركز تفكیرھم إذ كانوا یشكلون 1830

تباینا واضحا مع نمط الحیاة الغربیة ووجھا بارزا من أوجھ الحضارة العربیة، وللتخلص منھم أستغلت 

دائمة فافترض المحتلون كل الثغرات والتي كان أھمھا على اإلطالق عدم إستقرارھم  وحركیتھم ال

األوائل أن ھذه األراضي شاغرة ال مالك لھا فاستعملت فكرة الفراغ ھذه كسالح فتاك النتزاع 

األراضي من القبائل التلیة لیتم تحویلھا بعد إخضاعھا لترسانة من قوانین إجباریة التملك إلى أراضي 

لشمال غیر ممكنھ الشيء الذي أدخل زراعیة أصبحت على إثرھا حركة العشابة التقلیدیة من وإلى ا

حیاة الترحال في أزمة حقیقیة بدأت بزوال الترحال الرطب وانتھت بضرب قواعد ومنطق الترحال 

الجاف مما خلق وضعا غیر مسبوق أدى مع مرور الوقت إلى إھتالك ھذا النمط من العیش تدریجیا؛ 

وذھب الحد إلى تصفیتھم جسدیا كلما أما البدو الرحل كأفراد وجماعات فقد حوصروا في كل مكان 

.تطلب األمر ذلك بما أتیح للمستعمر من أعذار  قانونیة وأخرى أخالقیة
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لقد أدى الوضع العام الذي أوجده االحتالل الفرنسي طیلة قرن وإثنان وثالثون سنة من التفقیر   

لھم رأسا على عقب نتاج واإلستنزاف إلى تدھور عام في معیشة البدو الرحل أدى إلى إنقالب أحوا

توطینھم المستمر والبطيء وكذا إجباریة تخلیھم عن حیاتھم التقلیدیة شیئا فشیئا حتى تحولت حیاة 

الترحال في نھایة المطاف إلى حیاة یأس وفقدان لألمل تسودھا قیم تختلف تماما عن تلك التي عھدھا 

النقدیة وتفكیك وحدة األراضي وكذا الرحل من قبل وعالقات جدیدة فرضھا واقع تعمیم المعامالت

من سكان %4إنتشار العمل المأجور حتى أنھم صاروا غداة اإلستقالل قلة قلیلة ال یمثلون سوى 

الجزائر یتواجد أغلبھم بالھضاب العلیا السھبیة، أخذوا على التعایش مع الوضع الجدید وعملوا على 

منھا على األقل وھذا في ظل الدولة الجدیدة الناشئة إعادة بناء قطعانھم ومزاولة حیاتھم أو ما تبقى 

م حیث كانت 1972والتي لم تولي بدورھا إھتماما لھم إال عندما حاولت تطبیق الثورة الزراعیة سنة 

إشكالیة إدارة مجتمع غیر ثابت یتنقل باستمرار تطرح نفسھا بقوة فكانت البدائل المطروحة تتمثل أساسا 

باشرة وأخرى غیر مباشرة، لكن ھذه التجربة عرفت فشال ذریعا نتیجة لما في فكرة توطینھم بطرق م

القتھ من نفور من طرف ھذه الجماعات و أیضا إیجاد صعوبات جمة من طرف الدولة في تحریر ھذه 

األراضي التي یستغلھا الرحل بشكل تقلیدي و التي لطالما إعتبروھا مجاال طبیعیا لنشاطھم الرعوي 

عرش، ھذه الصفة التي نزعت في إطار ھذا البرنامج لتتحول إلى صفة أخرى و تحمل صفة أراضي 

ھي الملك العام ، ھذا الفعل أدى فیما بعد إلى فوضى عارمة في إستغالل ھذه األراضي و ھیمنة 

الموالین من أصحاب رؤوس األموال الكبیرة على أغلبیتھا، أما باقي الرحل فأصبح رعیھم و إستغاللھم 

يء متغاضي عنھ   قانونیا الشيء الذي مكن  البدو الرحل بعد ذلك من اإلستمرار في لھا مجرد ش

، بعد ) حسب المصادر الرسمیة(م 1985فقط من السكان سنة %1الوجود ولو بنسبة أقل حیث بلغوا 

ھذا المعطى اإلحصائي ولسبب ظروف التحوالت السیاسیة واألمنیة لم یكن باإلمكان الوقوف على مآل 

الحیاة  طیلة ما یقارب العقدین من الزمن ممكنا، لكن یبقى ما ھو ثابت لدینا الیوم میدانیا  ھو ھذه

.     إستمرار حیاة الترحال بشكل أو بآخر و بأوجھ أكثر مالئمة للتطورات الحاصلة على أرض الواقع
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:تمھید

ن خالل ھذا الفصل توضیح أھم مراحل قدوم البدو الرحل إلى بلدیة عین عبید باعتبارھا سنحاول م

منطقة تلیة تستقطب الكثیرین منھم في فصل الصیف، كما سنحاول أیضا وصف نشاطاتھم المختلفة 

والكشف عن أھم اإلستراتیجیات التي یعتمدونھا في الفوز بالمراعي الخصبة ألغنامھم، وكیف تلعب 

عة العقاریة لألراضي دورھا الحاسم في تحدید أسس ومعالم التفاوض للفوز بأكبر  منفعة ممكنة الطبی

).رحل، مالك ومستفیدین صغار لألراضي الفالحیة( لجمیع األطراف

:  التصنیف-1

من الصعوبة أن نجد الیوم تصنیفا واضحا لفسیفساء المعطیات الموجودة في المیدان، فالخیم 

ي التل بصفة عامة ھي داللة واضحة على بقاء حیاة الترحال و إستمرارھا بشكل مثیر المتناثرة ف

أننا كلما تقدمنا في الزمن لدراسة " لإلنتباه ؛ وھذه الصعوبة تكمن حسب األستاذ نذیر معروف في 

عالم البدو الرحل كلما واجھنا تفككا مفرطا لصور ھذه الحیاة حتى أنھا تعطینا أحیانا أشكاال جد 

خاصة تستمر في التالؤم مع سلوكیاتھم مما یجعل التحدي أصعب في محاولتنا بناء أي نموذج واضح 

؛ إن ھذا التفكك المفرط یرتبط بشكل مباشر أحیانا وغیر مباشر أحیانا أخرى بطبیعة (1)" المعالم

، أراضي عرش، أراضي ملك( الموروثة عن الحقبة االستعماریة األراضي و حالتھا العقاریة

والتي إستمرت بعد اإلستقالل في التحول حسب األنظمة التي فرضتھا التوجھات ) أراضي كولونیالیة 

السیاسیة والظروف العالمیة السائدة آنذاك، فمن تأمیم األراضي الكولونیالیة غداة اإلستقالل مباشرة 

یة و الثورة الزراعیة ومحاولة تطبیق نموذج التسییر الذاتي على الطریقة الیوغسالفیة إلى االشتراك

، على حد تعبیر مارك (2)"فالحین بال أرض " حیث تم إنتزاع كل أراضي المالك الكبار لصالح 

كوت، وھذا في محاولة لمجاراة التجربة المكسیكیة، ثم إعادة تنظیم ھذه األراضي مرة أخرى من 

ة ھي أشبھ بمستثمرات م، حیث تم تقسیمھا إلى قطع أصغر و أكثر إستقاللی1987طرف الدولة سنة 

، و بما أن التوجھ العام للنظام في الجزائر قد )الدولة(جماعیة خاصة على أراض تابعة للقطاع العام 

م رسمیا إلى الرأسمالیة ، فقد تم إعادة األراضي المؤممة ألصحابھا القدامى؛ أما 1991تحول سنة 

یالیة القدیمةأراضي المستثمرات الجماعیة الموجودة على األراضي الكولون

(1) Nadir Marouf, Terroirs et villages Algériens, O.P.U, Alger, 1981, p.60.
(2) Marc Côte, L’Algérie, Média-Plus, Constantine, 2005, p.56.
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، إن (1)فقد خضعت ھي األخرى إلى عملیة تقسیم ذاتي بین العاملین بھا كي تتخذ شكال أكثر فردانیة

لقد عرفنا في الجزائر أراض تغیر : " في قولھظاھرة عدم اإلستقرار ھذه یلخصھا مارك كوت

مھما "،  و(2)"األرض مالكھا من ثمانیة إلى عشرة مرات و ھذه الظاھرة خلفت ھوة بین الفالحة و

تكن الصیغ العقاریة التي ستتبنى في المستقبل، یبدو أن شیئا ما إنشرخ في ھذه البالد فیما یخص 

لقد أصبح الریف : " في نفس السیاق، و تقول فاني كولونا(3)"العالقة بین اإلنسان و األرض

لقد أصبحت العالقات بین ودون معاییر واضحة تضبطھ، الجزائري كتلة فوضویة، بال بنى أصیلة

و من تداعیات ھذه الوضعیة أنھا إنتھت بحیاة البداوة و الترحال من . (4)"الناس داخلھ بال محتوى

من المراحل سالفة بعد األستقالل مباشرة إلى أشكال أخرى تالءمت مع كل مرحلة(5)شكلھا الشارد

ة الترحال اإلحترافي الذي تكیف بامتیاز الذكر إلى أن إتخذت شكال أكثر فردانیة یسمیھ محمد بوخبز

مع الحالة العقاریة لألراضي الفالحیة والتي تصبح بعد عملیة الحصاد في فصل الصیف أراض 

.*"بالحصائد"رعویة تعرف 

:الصعود إلى التل-2

لم تفقد حركة البدو الرحل طابعھا التقلیدي فیما یخص تزامن الصعود أو القدوم إلى التل فببدایة

الرحل إلى الشمال بحثا عن الكأل ألغنامھم في المناطق التي یتسابق) أوائل مارس(فصل الربیع 

عھدوا شد المتاع إلیھا في مثل ھذا الوقت من كل سنة و ألن المناطق الرعویة تكون في فصل الربیع 

إن ف**"العطیل"منحصرة على الجبال و سفوحھا و بعض القطع الفالحیة التي تخضع للراحة  

التنافس یكون محموما للفوز بھذه األراضي خاصة إذا كان العام شحیحا من حیث تساقط األمطار 

األمر الذي قد یؤدي إلى تضاعف أسعار إستئجارھا من أصحابھا، وقدیما كان الرحل ینطلقون على 

من ، توكل مھامھا  ل"الحواسة"ظھور جمالھم أو جیادھم للبحث عن العشب في عملیة منظمة تسمى 

ھو أكثر فراسة وشجاعة بینھم فكانوا یقطعون مسافات    

(1) Ibid., p.57.
(2) Ibid., p.56.
(3) Ibid., p.61.
(4) Fanny Colonna, Savants paysans, O.P.U, Alger, Avril 1987, p.34.
(5) M'hamed Boukhobza, L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, O.P.U, Alger, 1982, p.24.

.الحصاید جمع حصیدة و ھو إسم  یطلق بالعامیة على حقول القمح، الشعیر و غیرھا بعد عملیة الحصاد *

ي ممارسة الفالحة حیث تترك األرض  دون حرث وزرع  لمدة سنة كاملة كي تسترجع عافیتھا العطیل أو العطال ھي طریقة تقلیدیة ف** 
. للموسم الزراعي المقبل



إلى التل رحلةالالفصل الرابع                         

82

جد طویلة یتعقبون آثار األمطار ببرقھا ورعدھا إبتغاء لمنابة الخضرة وھذا أحدھم  یسترجع تلك 

:األیام الخوالي فیقول

و كي نشم.. وو...  وین تبرق نمشیْو، وین إلوح لعجاج نكونو  عندو.. بكري كنا نركبو الزوایل " 
یوم نرجعولھا، نلقاو لحشیش 40ریحة التراب نعرفو بلي النو  طاحت،  نعینو لبالصة، وو بعد 

. )ك.س("نخلو لغلم تسرح وو نبقاو نحوسو..ناض، 

*أما اآلن فقد أصبحوا یستخدمون الشاحنة عوض الجمل والحصان لتنظیم عملیة الحواسة

بسؤالھم عن " حال العام وأحوالھ"رفھم یستفسرون عن ویستعملون كذلك الھاتف النقال لإلتصال بمعا

تساقط األمطار كما أنھم ال یفوتون فرصة اإلستماع إلى النشرات الجویة لنفس الغرض عبر الرادیو  

الذي أصبحت  خیمھم ال تخلو منھ؛ و على العموم فإن تنقل البدو الرحل وحركیتھم **وحتى التلفاز

فكل مجموعة منھم یحكم تنقلھا عادة محور معین، فھم "ورھا، لیست بالعشوائیة التي یمكن تص

و ھذا ما تؤكده لنا كذلك (1)"یتحركون بشكل شبھ ثابت و بتردد نسبي حول فضاء سكني معین

م كتب كل من كارات و 1948شھادات بعض الفرنسیین في الجزائر خالل حقبة االستعمار ففي سنة 

تائھة بالمعنى التام للكلمة، إن القبائل األكثر تنقال یخضعون في ال توجد في الجزائر قبیلة ":وورنیي 

، و (2)"حركیتھم إلى قوانین معینة تضبط بشكل یكاد یكون ثابتا مجال سكنھم، زراعتھم و مسیرتھم

من "الكروا و أوقستین بارنار عندما یؤكدان خمسون سنة بعد ذلك أنھ . ن:  نفس الرأي یبدیھ كل من 

، وھذا (3)"عتقاد أن البدو الرحل یتنقلون عبر البالد دون قواعد ثابتة، حسبما یرغبونالخطأ الشائع اال

أیضا ما أكده سیمینون في وصفھ لسكان روسیا الوسطى مبینا عمومیة القوانین التي تحكم ظاھرة 

كن و عند بدو الكیرغیز كل قبیلة و كل فخذ یحلون دائما بنفس الودیان و نفس األما: " الترحال فیقول 

حقوق التمتع ببعض المناطق لتمضیة فصل الشتاء وإستغالل بعض  المراعي مضبوطة بصرامة في 

. (4)"القانون العرفي عند الكیرغیز

 " "  . *

ویشغل في الغالب عن طریق بطاریة الشاحنة لذلك نجد ھذه األخیرة دائما مركونة Portatifالمحمول عادة ما یكون ھذا التلفاز من نوع **
ات بجانب الخیمة من الجھة الخلفیة وھذا لیسھل وصل أسالك الكھرباء منھا إلى التلفاز لكن من الرحل الیوم كذلك من  بدأ في إقتناء المولد

.   التي تعمل بالبنزین)فولط 220( الكھربائیة من الحجم الصغیر
(1) Nadir Marouf, Op. Cit., p.50.

(2) Ibid.
(3) Ibid.

(4) Ibid., p.51
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ونفس الشيء بالنسبة لحیاة الترحال في الجزائر والتي كانت بدورھا عملیة منظمة بین مختلف 

، و )ھضاب علیا، صحراء و العكس–صحراء –تل ھضاب علیا،-تل ( المناطق في البالد 

بالمقابل لم یكن ھذا التنظیم یأخذ شكال محددا بعینھ و دقیقا بأتم معنى الكلمة، فالزمن المناسب فقط 

كان یحكم وجھة ھؤالء الرحل و المسافة التي یجب قطعھا، كما أن العالقات التي كانوا یقیمونھا مع 

، واألمر ھنا ال (1)ب دورا مھما في تحدید ھذه التنقالتسیاسي كانت تلع-محیطھم الطبیعي و السوسیو

قدیما فالوافدون إلى عین عبید من الرحل ال یشذون عن ھذه یختلف كثیرا عما كان علیھ الحال

، و قد أكد لنا جل المبحوثین أنھم ألفوا القدوم إلى ھذه النواحي  ) 03أنظر الخریطة رقم ( القاعدة 

مون عالقات جد حمیمة مع سكانھا تصل إلى درجة المصاھرة ، كما أن لھم وإعتادوا علیھا، وھم یقی

فیھا أھال قد إستقروا بھا منذ أمد بعید، أما رحل أوالد دراج  وبشكل خاص فیشغفون بالمنطقة إلى حد 

:*كبیر، یقول راحل من السوامع

خیر ما تاكل   ..ترتاح.. عین عبید ھواھا طیب و عشبھا نافع لغنم تاكل التراب ھنا" 
" لغنم تمرض وو العبد یمرض..وو لھوا  ثمھ مسموم ..حشیش الحدرة ما فیھ حتى فایدة

).ك.س(

بالرغم من شساعة **حتى أنھم ال یبغون التحول عنھا و لو إلى مناطق قریبة جدا كوادي الزناتي

بتھم ، وبالفعل فإننا أراضیھا و وفرة مراعیھا ألن  كألھا ال نفع فیھ ألغنامھم حسب إعتقادھم وتجر

.عند المعاینة المیدانیة لم نجد أیا من الخیم السوداء للسوامع بمنطقة وادي الزناتي

إن تحول البدو الرحل من وجھة ألفوا أھلھا و مرعاھا ال یكون إال تحت ظروف جد قاسیة كدوام 

زاعات الشدیدة تغیر أیضا سنوات القحط بتلك المنطقة أو انتشار األمراض بھا كما أن الحروب و الن

مثال لم یعھدو القدوم إلى عین عبید إال في غضون***"أم لخوة"من مسارھم فأوالد 

(1) M'hamed Boukhobza, Op. Cit. , p.19.
السوامع بطن من بطون قبیلة أوالد دراج والتي تضم أیضا أوالد سحنون و أوالد دراج كبطن مستقل وكل من ھذه البطون یدعي أنھ أصل *
. قبیلة األم، یتمیز أوالد دراج عموما عن باقي الرحل بلون خیمتھم السوداءال

كم من عین عبید مركز و المنطقة ھنا ال یقصد بھا وادي زناتي بأكملھا بل تستثنى منھا بلدیة رقادة 28تقع وادي زناتي مركز على بعد **
.    حدرة ألننا ننحدر نزوال إلیھا حتى مشارف كیفان العسل وتنعت في كالم الرحل و سكان المنطقة بال

. یرجعون بدورھم إلى القبیلة األم أوالد نایلوالذینأوالد أم لخوة یقصد بھا أوالد أم اإلخوة وھم بطن من بطون أوالد عیسى ***
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اإلثني عشرة سنة المنصرمة فوجھتھم الرئیسیة كانت والیة تیسمسیلت إال أن إنتشار ظاھرة 

.اإلرھاب في العشریة السوداء بتلك المناطق غیر من وجھتھم

:فصل الربیع-3

یبدأ توافد أوالد عیسى و أوالد دراج مع تحسسھم إرتفاع درجة الحرارة في التل إلى تخوم غابات 

والتي تعرف محلیا بالساحل في عین برناز و سفوح جبل مسطاس التي تقع كلھا شمال عین عبید

س و خطوة أولى لترصد المراعي الشاسعة التي تقع جنوب البلدیة والمعروفة  بصراوات برج مھیری

لكحالشة كبار وھذا طبعا للفوز بتلك الحقول بعد عملیة الحصاد، أما قبل ذلك فھم یحاولون تمضیة 

الربیع مستغلین المراعي الجبلیة و تخوم الغابات في فرصة لتمضیة ھذه الفترة دون تكالیف و أعباء 

أحسن حال، تثقل كاھلھم و تسمح لھم في نفس الوقت مع نھایات شھر ماي بجز صوف أغنامھم في

قد یظھر لھا مالك ) سفوح الجبال والجبال(لكن األمور ال تسیر دائما كما یشتھون فھذه األراضي 

:طارئ 

مرة على مرة إیجیك واحد في طاكسي ماركة وو البس كوستیم  و كرافات و یقولك   ھذه " 
) .ك.س" (رزقي    الزم تسلكوني، و حنا ما نقدروش نعرفو إذا كانت ملكو صح وال، الال

فیضطرون في ھذه الحالة إلى التفاوض من أجل تخفیض ذلك المبلغ المطلوب، ثم یتم جمعھ 

بالتساوي من كل خیمة من طرف كبیر الرحل لیعطى إلى طالبھ، و في حقیقة األمر فإن كل من تتاخم 

فیطالب أرضھ  لتلك السفوح و تلك الجبال یعطي لنفسھ الحق في اإلدعاء أن ما دون ذلك ملك لھ

ھؤالء الرحل بحقوق استغالل تلك المراعي،  والبدو الرحل من طرفھم حتى و إن علموا بذلك فإنھم 

ال یلجؤون إلى السلطات المحلیة لتقدیم شكواھم والسبب یكمن في حرصھم على الحفاظ  بالعالقات 

: الجیدة مع السكان المحلیین حتى یتسنى لھم الرجوع في العام المقبل دون أي حرج

أماال نسلكو ھذا و نربحو لمالحة         *مسلكین ھذا و ال الجادرمیة... أحنا مسلكین"
).ك.س" (مشاكل العام الجايباش ما نلقاوش

. Les Gendarmes الجادرمیة كلمة عامیة أصلھا فرنسي  و ھم الدركیین  *
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و نفس الشيء یحدث بالنسبة لرعي الغابات فحراسھا یمنعون منعا باتا أي ولوج للغنم فیھا لكن لكل 

:قاعدة إستثناء 

یھدوناكون ما تعطیھمش ما یخلیوكش ترعى، نھار لول ینھرونا وي**القوارد" 
سوارد راني سیزي وو من بعد إولیْو یحكیْو معاك وو یشكیْولك وو من اوراھا اقلك سلفلي..ب

تولي تعطیھ وو راك ترعى وو أنت راك تفھم.. كلي حنا رانا فالخیر..محتاج وو مانیش الحق 
).ك.س"(و خالص

ات في الحقیقة وإن إتخذت طابعا تسلطیا جدیدا فھي موجودة منذ القدم، ففي الماضي وھذه الممارس

كان یستوجب على الرحل أن یدفعوا الغفارة لزعماء القبائل القویة و ممثلي السلطات مقابل الرعي 

.  (1)وحتى إتاوات المرور على أراضیھم

زروعة أیضا ال یقبلون بأي شكل من وال تنتھي مشكلة المرعى إلى ھذا الحد فأصحاب األراضي الم

:األشكال أن تقترب قطعان الغنم من زرعھم  

طیحش في كي نجیْو لتْل تصعاب الحالة، الزم الراعي ما یغفلش على لغلم خالص باش ما"
).ك.س"(زرع الناس

ن أما في حالة إنتھاكھا عن سھو من طرف الراعي فالعواقب تكون وخیمة و قد تنتھي بنزاع حاد بی

لذلك یحرص المرتحل كل الحرص على االبتعاد قدر المستطاع عن تلك األراضي فھو قد **الطرفین

یضطر لحمل كل غنمھ في الشاحنة فقط لینقلھا كیلومترین أو ثالث و ھذا تفادیا ألي خطأ من ذلك 

من عاداتھم ھذه األبعاد الجدیدة لتقسیم الفضاء الیوم دفعت بالرحل إلى التعدیل في الكثیر .النوع 

القدیمة كي یتمكنوا من التعایش واإلستمرار، إن إمتالكھم الیوم للغنم ال یمكن أن یتعدى عتبة معینة و 

:ھذا كي یتمكنوا من السیطرة علیھا و على رعـیھـا

.Gardes-forestiers لقوارد  ھم حراس الغابات   *

(1) M’hammed Boukhobza, Monde Rural, Contraintes et mutations, O.P.U, Alger, Novembre 92, p.19.
و التي تتكون من كبار القوم من طرفي النزاع، یحكمون حسب " الجماعة"یفض ھذا النزاع عادة بطریقتین إما باللجوء إلى العدالة أو إلى ** 
. رف السائد بالتعویض للمتضرر فیكون ھذا التعویض حسب عدد رؤوس الماشیة التي وقعت في الزرعالع
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مـا یقدرشبكري كان الواحد منا یقدر یكسب حتى الخمس أالف راس، ضرك لمخیر فینا"
ضرك الزم تھزھا وو زید ضرك ما عندكش وین ..نمشیو بیھایكسب خمس مئة، بكري كنا 

).ك.س" ( ترعى بیھا، الدنیا كل محكومة وو باش ترعى الزم تكري 

لعدد رؤوس األغنام  فال یمكن في كل األحوال أن *وھذا مرتبط أیضا بسعة حمولة الشاحنة

ثالث ، كما أنھم یقومون أیضا یعمل الموال منھم على نقل غنمھ من الصحراء أكثر من مرتین أو 

بجلب الماء إلى القطیع في صھاریج كبیرة تحمل أیضا في الشاحنة وھذه الصھاریج أصبحت 

مشاھادتھا الیوم مألوفة بجانب الخیمة الن سیاقة القطعان  إلى وردھا  صار كذلك بالصعوبة بمكان 

الجدیدة التعایش مع الظروف لنفس األسباب السالف ذكرھا، و قد إكتسب البدوي ھذه القدرة على

تسمح لھ بالتأقلم و التعدیل من سلوكیاتھ وعاداتھ عندما تتغیر شروط الحیاة " Un habitus"بملكة  

فعندما تفقد التقالید القدیمة طابعھا الحسي  والملموس یضطر الناس إلى "االجتماعیة و التاریخیة، 

ا من حمایة أنفسھم، فالتقالید لیست جوھرا بذاتھا إعادة توظیفھا وإكتشافھا بشكل مختلف حتى یتمكنو

).07و06:أنظر الصورة رقم((1)"یمكن أن تصمد أمام التحوالت التاریخیة

:العوائق المناخیة -4

من الناحیة الزمنیة یكون قدوم الرحل إلى عین عبید بعد ضمان مرور التقلبات الجویة التي یمكن 

ل شھر مارس الذي یعرف بتساقط الثلوج في ھذه المنطقة أن تحصل في فصل الربیع خاصة خال

، و ھذا كي ال تتعرض أغنامھم إلى موجة برد فتاكة قد تؤدي "مغرس بو الثلوج" فیقول الناس ھنا 

إلى ھالكھا، فالمعروف أن الشاة ال تتحمل درجات الحرارة  الجد منخفضة، وللبدو الرحل كذلك 

دیھم من خبرة في معرفة أحوال الطقس في ھذه الفترة من السنة  حسابات یعرفونھا جیدا بما تراكم ل

و ھذه األوقات ال یعرفھا إال كبار القوم  و أعیانھم " لوقـات لحساب"أو " حساب عرب " بما یسمى 
فعندما تمر الفطیرة التي تحدث فیھا تقلبات جویة غریبة حیث یسقط المطر والثلــج و البرد  في (2)

:الرحلیوم واحد یقول لك

و التي تھیؤ على SAVIEM:تشتھر كل جماعة بإمتالكھا لنوع معین من الشاحنات فالسوامع مثال معروفون بتفضیلھم لشاحنة من نوع *
.                                                                     طابقین حتى تتمكن من حمت أكبر عدد من رؤوس الماشیة

(1) Addi Lahouari, Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu, Le paradigme anthropologique kabyle
et ses conséquences théoriques, La découverte, Paris, 2002, pp.46-47.
(2) Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Les Editions de Minuit, Paris, 1980, p.334.
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"كي تفوت الفطیرة ما تبقـى فالسما حیرة" 

:فیقولون*"الحسوم"و ھم یضمنون بذلك بدایة موسم الحر مع خروج األیام التي تسمى 

).ك.س" (كي تفوت الحسوم تعرى وو عوم یا الراعي لمشوم" 

و ھي تتزامن مع خروج شھر مارس و دخول النصف الثاني من شھر أفریل حیث یبدؤون فعال في 

القدوم إلى مناطق التل التي تعرف لدیھم بالساحل حیث یعتبرون أن الخطر قد زال و أن القطیع قد 

طقة ، لكن من المفارقات التي یمكن أن تخذل ھذه الخبرة ھو تساقط الثلوج بمن(1)نجا بمرور الحسوم

م أدى سقوط 1985ھذه األیام فتتعرض قطعانھم إلى خطر حقیقي؛ ففي عام عین عبید بعد مرور

الثلج إلى كارثة حقیقیة ھلكت على إثرھا أغنام كثیرة وال تزال ھذه السنة تعرف عند الرحل إلى یومنا 

یقولون ردا على ، لذلك یقال أن الیھود في الجزائر أدرى بالمناخ من غیرھم ف"عام القضایة:"ھذا  ب

:حسابات العرب 

"     كذاب حتى تنور السدرة و یزید العنابما تحسب حساب و ما یكذب علیك" 

ولھذا السبب یتخذ ) یوم بعد الحسوم40( أي أن البدایة الحقیقیة للحر ال تكون إال أواخر ماي

یطلبون النجدة من أھلھا في حال حدوث الرحل الیوم إحتیاطاتھم بمجاورة بعض السكنات المبنیة و 

طارئ جوي غیر مرغوب فیھ، فیتمكنون بذلك من حمایة أغنامھم قي آخر المطاف، و خسائرھم إنما 

.تكون طفیفة في آسوا األحوال

عد مرور ھذه الفترة العصیبة یعكف الرحل و یجتھدون في رعي أغنامھم و التجوال بھا ــب

قدر المستطاع من األعشاب التي ي المحدودة ھنا و ھناك حریصین أن تأكل و تستفیدبین تلك المراع

فإذا كان العام ممطرا كانت األعشاب كثیفة و كان المرعى جیدا فتكتفي األغنام و . جادت بھا األرض

:تشبع

سمیت كذلك ألنھا أیام تحسم بین فصل الشتاء و فصل الربیع و المعروف أنھا أیام قاسیة شدیدة متتابعة یصطلح الناس أنھا ثمانیة : الحسوم*
خاللھا، و یزعم البعض أنھا ھي الحسوم التي أتى في الجبل  إال فیھا وال یتكسى الیھود كساء الشتاء إال) أي الخنزیر(أیام ال یبرد الحلوف 

والمقصود ھنا العذاب الذي نزل بقوم عاد بسبب) وثمانیة أیام حسومًا علیھم سبع لیال سخرھا( سورة الحاقة ذكرھا في القران الكریم في
فیھا فال یقربون نساءھم فیھا و ال یتزاوجون إال بعد كفرھم وتكذیب الرسل، و یتشاءم البعض منھا تشاؤما كبیرا و یعتبرونھا أیام نحس ال خیر 

ل و ذھابھا و تعرف كذلك ھذه األیام كال باسمھا فاألول الصر، الثاني الصنبر، الثالث الوبر، الرابع االمر، الخامس المؤتمر، السادس المعل
Le. السابع مطفئ الجمر 18/12/2008 à 10h( http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp)

(1) Ibid., p.343.

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp
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نطاح

حسوم 
الراعي

الشتاء

الخریفالربیع

الربیع
الصیف الخریف

الصمایم

نسان

اللیالي

الحسوم

حساب األوقات

عنصلة

أول أیام الصیف

أول ینایر

البیضلسودا

انقالب الشمس 
في الشتاء

العزلة

بدایة الحرث

أواخر 
الخریف

فترة السماح بنزع
أوراق شجرة التین

یوما من الشتاء40

نضج ثمر التین
لصیفیوما من ا40أول بدایة الرطوبة

بدایة امتداد النھار

)مجھول(س 

یعأول أیام الرب

Source : Pierre bourdieu, Sens pratique, les Editions de minuit, Paris, 1980, P 339
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ملیح وو كي كان العام*بأربع مالین لثالث عصي) ھكتار2(أنا كریت میالي ربیع قطارین " 
).ك. س " (وو ربحت فیھا ما شاء اهللادور لغلم ثمة برك  تاكل تشبع

أما إذا كان الحال عكس ذلك فیضطرون  إلى شراء األعالف الصناعیة  لدعم الغنم في رعیھا 

د، و بالنظر إلى إرتفاع أسعار ھذه األعالف  فإن الحال قد یسوء كثیرا بالنسبة لعبئ التكالیف المحدو

التي تترتب علیھم و قد یؤدي ذلك إلى إھتالك القطیع شیئا فشیئا فال مفر من بیع الخروف الصغیر 

:لتأمین العلف ألمھ

ف باش نشریْو العلف لمو، إذا كانت الشاة تأكل بنھا ربي یستر، نولیْو نبیعو الخرو" 
)ك.س" (وو قادر خروف مایجیبلكش قنطار علف    

:أما إذا وصل الحد إلى درجة بیع الشاة لتأمین العلف للشاة األخرى فالوضع یصبح كارثیا 

الكان الشاة والة  تاكل ختھا خالص ما بقاش كسیبة، المرعى ناقص من    جیھة وو لغلم " 
تبیع نعجة باش تشري قنطار علف، وو كون تكمل كیما ھكذا ثالث شھر .. طایحة فالسوق من جھة

) .ك.س" (تاع لغلم  **راحت لكسیبة، نولیْو نخدمو غیر على السرعوفة

وھكذا یصبح الوضع مرتبطا بشكل مباشر بعامل المناخ والذي یكتسب في ھذه المناطق 

یارات الھوائیة القطبیة الجد باردة في خصوصیة تأثره بالھواء الساخن للصحراء في الصیف و الت

و ھذا التباین الحاد في درجات الحرارة بین الفصلین یحرم النباتات من الدفئ في الشتاء    (1)الشتاء

ومن األمطار في فصل الصیف مما یجعل الظروف المالئمة لنمو الغطاء النباتي تتوفر فقط في 

في نسبة تساقط األمطار قد یجعل من ھذا العطاء لكن عدم االستقرار(2)فصلي الخریف و الربیع

ھزیال جدا في ھذین الفصلین فقد تطول موجة البرد حتى الربیع كما قد تغمر موجة الحر كل فصل 

و سنبین في الفصل األخیر كیف یلعب عدم إستقرار المناخ في المنطقة دورا(3)الخریف

.كي یتمكن من التحكم فیھا و رعیھا بشكل جید) بعصاه(العصا ھي مائة رأس من الغنم و تسمى كذلك ألنھ یلزمھا راع *
.    رأسا50السرعوفة ھو القطیع قلیل العدد من الغنم ال یتجاوز **

(1) Marc Côte, Op. Cit., p.35.
(2) Ibid.
(3) Ibid., p.39.
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ت التي یفرضھا ھذا العامل على أھم السلوكیات حاسما في عملیة اإلنتاج  الرعوي و المیكانزما

.اإلقتصادیة عند البدو الرحل 

:محطة الصیف-5

مع بدایة موسم الحصاد یبدأ الرحل اتصاالتھم مع أصحاب األراضي للتفاوض من أجل إستغالل 

خزینھا التي یقومون بنقلھا في شاحناتھم إلى الجنوب بغرض ت**"البال"الحصائد و كذا شراء  كمیات

كإحتیاط من العلف ألغنامھم أو إعادة بیعھا في السوق بأثمان مضاعفة و ألن موسم الحصاد قد یتأخر 

فإننا تلمسنا قلق ) عدم نضج القمح بسبب تأخر موجة الحرارة( قلیال عن عادتھ ألسباب كذلك مناخیة 

3002حیث تمتد أكثر من الرحل المفرط في اإلسراع للتنقل إلى الجھة الجنوبیة لمنطقة  عین عبید 

ھكتار من األراضي المحصودة وھذا بسبب الحشرات الضارة التي تستیقظ في مثل ھذا الوقت 

كالقراد و البرغوث وتزحف على األغنام من الجبال و الغابات، ھذا ناھیك عن إزدیاد نسبة الرطوبة 

لحمایتھا من األمراض بتلك المناطق األمر الذي یجعلھم یستعجلون بإبعادھا في أسرع ما یمكن

:واألوبئة

ما لغنم تاعنا مایش كیما غنم التلیة، تاعنا الزم ماطولش في الساحل على خاطر"

وو كي یسخن الحال ملیح یھجم علیھا لقراد و البرغوث **تحملش المیدیتي

).                 ك.س"(ورجلیھا تتورم من أرض الجبل الیابسة 

:إستراتجیات التفاوض-6

الواحد ثم " لقطار" یتفاوض الرحل مع مالك الحصیدة لتحدید ثمن الھكتار أو كما یسمونھ 

یضرب السعر في عدد الھكتارات المتوفرة و قد یتم استئجار ھذه الحصائد بشكل جماعي أو فردي 

الجماعي ھذا یرجع فقط إلى شساعة  تلك المراعي و كذا الثمن الذي اتفق علیھ، وحتى و إن تم الكراء

فتقسیم ھذه األراضي ال مناص منھ بینھم ثم یجري بعد ذلك تعیین مجال مرعى كل واحد منھم حسب 

قیمة المبلغ المدفوع من طرفھ و كذا اإلحتكام لرأي كبیر الجماعة فحیث أشار علیھ 

.وتعني حزم التبن المھیأةBALLEكلمة دارجة أصلھا فرنسي : البال*
.، الرطوبةL’humidité:المیدیتي**
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دون بالرعي یكون األمر نافذا، ففي عرف الرحل ال ترد مشورة كبیر القوم وطاعتھ واجبة وھم یرد

:في تعلیم أبنائھم ھذه اآلداب

خوذ راْي لكبیر، الما ربحتش تسلك على خیْر، دیر الخیر "
).ك.س("فالناس و كبیر القوم   طیعو  

لكنھم بالرغم من تقسیمھم لھذه المراعي إال أنھم عند نصب خیمھم یبقونھا مجتمعة لدواع أمنیة من 

.لقرابة و رحم من جھة أخرىجھة ولما یربطھم من صلة ا

وعند التفاوض یلجأ الرحل إلى إستعمال وسائلھم المعرفیة للتأثیر على صاحب الحصیدة فھم  

سماد طبیعي جد نافع لألرض إال أنھم ال ) البریو( بالرغم من إدراكھم أن بقایا  مخلفات أغنامھم 

:وحي بنفس المعنى فھم یقولون مثالیثیرون ذلك بشكل مباشر معھ و یعمدون إلى استعمال معان ت

"  لرض لي دور فیھا لغنم تنزل فیھا البراكة" أو " ھذي غنمنا تجیب معاھا الخیر" 

"الشاة بارك فیھا ربي و النبي" أو 

وھذا طبعا كي ال یستفزون الطرف المتفاوض معھ لتكون تلك العبارات معان إیحائیة وتذكیر غیر 

: اشر بالفوائد التي تنتج عن رعي الغنم لتلك األرض یقول أحدھممب

على بالك الكامیو تاع لغبار وحدو إیدیر زوز حتى ثالث مالین و أحنا ھنا اهللا غالب "
)08: أنظر الصورة رقم).(ك.س" (الزم نسایسو

فیما یخص كراء ھذه أما فیما یخص أصحاب األراضي فقد استطعنا أن نلحظ موقفین جد متباینین 

الحصائد فمالك األراضي الكبار ممن یحرصون على الفالحة و یمارسونھا بشكل دائم یسھلون األمر 

في ھذا الشأن إلدراكھم و تثمینھم أھمیة رعي الغنم على أراضیھم وھذا لما تتركھ فیھا من منافع، فال 

ع المرتحل بأن یضموا لھ عدد من دج للھكتار الواحد أو یبرمون إتفاقا م1000تتفاوت مطالبھم  

رأس 28من السوامع قام بضم " س، ك " رؤوس أغنامھم یقوم برعیھا طیلة تواجده بالمكان فھذا 

ھكتارا طیلة فصل الصیف أما النوع الثاني فھم 15ألحد المالك إلى قطیعھ مقابل استفادتھ من رعي 

ھؤالء یقومون باستئجار األراضي  أغلب المستفیدین من أراضي التعاونیات الجماعیة سابقا ،

كمراعي ربیعا و صیفا و ھم یحرصون على جني أكبر استفادة ممكنة من
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ذلك  فال یھمھم في الغالب إن تنتفع األرض من سماد طبیعي من مخلفات األغنام أو ال بل یفرضون 

اء المرعى إلى أكثر دج أو أكثر، و في الربیع قد یصل ثمن كر3000مقابل استغالل الھكتار الواحد 

خاصة إذا كانت األعشاب غثة و األمطار وفیرة و ھذا النوع من ) ملیوني سنتیم( دج 20.000من 

ھكتارا كثیرا ما یعزفون عن ممارسة 20أصحاب األراضي والذین ال تتعدى استفادتھم أكثر من 

ون مردودھا یتفاوت من فالحة األرض و یفضلون إستئجارھا للرحل او سواھم من الفالحین الكبار لك

سنة إلى أخرى وقد یكون منعدما في سنوات الجفاف ناھیك عن المصاریف التي ینفقونھا في ھذه 

العملیة لذلك فھم یفضلون كراءھا  بأغلى األثمان الممكنة لزبائنھم، لھذه األسباب یعمل الرحل جاھدین 

فرصة االستفادة من مرعى على ربط عالقات وطیدة مع مالك األراضي الكبار كي ال یضیعوا

الصیف وكذا إمكانیة الحصول على عمل مأجور عند ھذا المالك خالل عملیة الحصاد  وجمع 

.المحاصیل دون التعرض لجشاعة أولئك المستفیدین الصغار

: مضارب الخیام-7

أوال  یختار الرحل موضع خیمھم في ھذه الحصائد بعنایة فائقة حیث تكون في منأى عن األنظار 

في "             لماذق" وبعیدة عن الطرقات و أماكن المرور قدر المستطاع ثم یتم تثبیتھا بما یعرف بـ

لكي ال تكون في وجھ الریح مباشرة و ھم یعرفون متى تھب ھذه الریاح ) الجنابي(مكان مرتفع نسبیا 

مواقع خیامھم في المكان لذلك نجدھم كثیرا ما یغیرون" ظھریة"أو " قبلیة" ومن أین تأتي ھل ھي

الواحد عدة مرات كما أنھم یتجنبون أماكن الودیان كي ال تفیض علیھم في حالة سقوط األمطار فعادة 

ما تكون عالمة إنغمار مكان ما بالمیاه عدم وجود فأر الحقل بھ و ھي داللة على عدم صالح ذلك 

)09: أنظر الصورة رقم:( المضرب لحط الرحال فیھ

في ... رب تاع البیت الزم إكون بعید على العینین، اغطیھا الجنابي من الریحالمض"
الصیف تتحط من جیھة وو كي قرب الخریف نبدلوھا للجیھھ لخرى على حساب الریح منین 
تجي من القبلة وال من الظھرة، لبالصة لي یغمرھا الماء واال طریق الواد مانحطوش فیھا 

).    ك.س"(خالص نعرفوھا بالفار مایدورش فیھا 
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:الرعي-8

یبدأ رعي ھذه الحقول بسیاقة القطیع في الصباح الباكر إلى الجھة الغربیة منھ قبل الجھة الشرقیة 

وھذا كي ال تقابل الغنم مطلع الشمس وضوئھا الشيء الذي یمكن أن یؤثرا سلبا على مردودیة إنجابھا 

ایة إلى الجھة الشرقیة كي ال تقابل ھبوطھا لنفس ونفس الشيء عند الغروب فالراعي یوجھھا بعن

:السبب 

لغنم باش تاوم الزم ما تقابلش الشمس خالص في الصباح وال في لعشیة، ماھیش ملیحة لیھا، " 
الصباح نغربو بیھا وو یبقى الراعي سارح بیھا وو یمشي حتى تولي الشمس في وسط السما 

یت تكون الشمس مسات وو رعي الصیف طول ثمھ یدورھا و ولي راجع بیھا، كي یوصل للب
).ك.س" (من رعي الشتاء 

وقد أثبتت دراسات جد حدیثة حقیقة تأثیر الضوء وتغیراتھ على مدى إفراز ھرموني التكاثر 

حیث تم تعریض أربع مجموعات منھا بعدد عشر (1)لدى األغنام واألوستروجینالبروجستیرون

وف مختلفة من عوامل الضوء المتغیرة كدرجة السطوع، عدد نعاج وكبش واحد لكل عینة إلى ظر

ساعات االختبار، نوع الضوء المسلط و تعریضھ بشكل مباشر أو غیر مباشر على عین الشاة فجاءت 

النتائج تؤكد أھمیھ الضوء ودوره األساسي في عملیة اإلخصاب وتوصي في نفس الوقت بعدم 

.              (2)تعریض المواشي بشكل مباشر للضوء الباھر

كما أن الراعي الخبیر العارف بأسرار الرعي یجب أن یعامل الشاة بحرص شدید وعلى غرار 

احدث الطرق في تربیة الحیوانات التي تنادي بأھمیة تدلیلھا كي تعطینا أحسن النتائج یقول لك الراعي 

: البسیط من البدو 

).ك.س"(ملیح وو شربھا ملیح، كون تخلعھا ما تاومشالشاة خلیھا تقیل ما تقلقھاش، وكلھا " 

أي أنھا لن تلد خروفین في حالة عدم العنایة بھا بشكل جید والظروف المالئمة فقط في رعیھا ھي 

.الكفیلة بإعطاء نتائج حسنة عند والدتھا

(1) http://www.ovins.fsaa.ulaval.ca/projets_ovins   Le 20/01/2009 à 11h 02min .
(2) Ibid.,

http://www.ovins.fsaa.ulaval.ca/projets_ovins
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یرھا من وبشكل عجیب یجول الراعي وسط غنمھ جولتین فیفصل نعاجھا التي وضعت عن غ

القطیع كي یعیدھا راع آخر إلى الزریبة بالقرب من الخیمة حیث یؤتى بالخراف حتى یتسنى لھا 

رضاعة أمھاتھا، و أما باقي القطیع فیساق عند العودة على أرض لینة فیثیر سحابة من غبار تبدأ 

كل الطفیلیات النعاج في العطاس الشدید على أثرھا و الغایة من ذلك أن تستخرج الغنم من أنوفھا

: یشرح لنا أھمیة ھذه العملیة فیقول) م .ب( والحشرات التي جمعتھا حین رعیھا و ھذا أحد البیاطرة 

إن ھذا العطاس مھم جدا كي تتخلص الشاة من كل أنواع الطفیلیات والبیضات وإال " 
صعد ذلك الطفیلي إلى أعلى جبھتھا فیتكون دود بتلك المنطقة الحساسة یجعل الشاة

ویعرف في أوساط Cénurose:تسلك سلوكات  غریبة وھذا المرض یسمى بیطریا ب
".العامة بالجنون فیقال النعجة المجنونة

التي نجدھا عند الرحل إنما ھي داللة على خبرتھم الواسعة بمھنة الرعي وھي *ھذه اإلحترافیة

في تحریك جسمھا ثال عندما تبدأتتجسد أكثر في حراسة الشاة وإبعادھا عن أي خطر ممكن، فالغنم م

:بعنف یعرف الراعي أن المطر قادمة ال ریب فیسارع بالعودة بھا

إذا السعایة تنفضت راھو جاي لمطر، یزرب الراعي یدخل بیھا باش ماتحكمھاش " 
النو، وو كاینة نْو من نْو، كاینة لي تضر وو كاینة لي ماتضرش على حساب الشھر 

).ك.س(. "لي رانا فیھ

أما موقع الراعي من الغنم فیكون دائما من الجھة المعاكسة لھبوب الریح ألن الذئب یأتیھا من تلك 

.الجھة وھو یتربص القرفصاء وال یدع الفرصة إال ونال من غریمھ الراعي

الذیب دیما إیجي تحت الریح باش ما تشموش لغنم والراعي الزم یوقفلو بینو وو " 
ریحتو كیما ریحة العتروس وو ناتنا .. الراعي تاع الصح إشم الذیب شمانبینھا، و

). ك.س("علیھ شویة

.لأن الرعي في الجزائر للعربان والغراسة للقبائ:حتى أنھ یقال*
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وفي حالة ضیاعھا لیال فإن أمر تتبعھا سھل على الرحل فھم یسیرون عكس ھبوب النسیم ویصعدون 

:المرتفعات إلیجادھا

).ك.س"(لجبللغنم لكان طلقت تاع روحا تعطي وجھا لنسمة و تھرب لذراع" 

:فراسة الرحل وحذرھم-9

للبدوي المرتحل كذلك فراسة ما بعدھا فراسة فھو یمیز شاتھ عن غیرھا من الشیاه بطریقة مشیھا 

وأثر حوافرھا على األرض وھو قد یتعرف على سارق غنمھ أو المار  بالدیار لیال فقط باإلعتماد 

طلب منا أحدھم ترك آثار أقدامنا في مكان معین ثم على آثار أقدامھ ولتقدیم برھان على صحة ذلك

مشیرا إلى أثر كل منا وقد تكررت العملیة دون أحذیة " ھاذي تاعك وو ھاذي تاعك"قدم إلیھا وقال 

فكانت النتیجة سواء ویروي لنا الرجل أن عمھ عرف سارق بطیختھ  بعد مرور سبع سنوات عن 

كان یتناول الشاي رأى شخصا من أھل العریس وقد كان ذلك، وروى لنا أنھ في أحد األعراس بینما

:منھمكا في تقدیم الطعام للضیوف فأیقن من طریقة مشیھ أنھ الفاعل فامسك ذراعھ وھم بھ صارخا 

تاعك على جیھة *ماجیتش جیھة لمغیر ھاذي سبع سنین خلیت البل" 
ي وو تمشي كلیت ربعھا وو طیشت الباق**ودخلت جناني نحیتلي الدالعة لعزیزة

وتكركر في رجلیك، عندك سنة من تحت مكسرة وو سنة من الفوق مكانش وال 
). ك.س" (د***خلصولك  من تكسار لعوا

فاندھش المعني من ذكر كل تلك التفاصیل وما كان منھ إال أن أقر بفعلتھ وطلب الصفح والتكفیر 

ث كذلك في المغیر أن السارق عن ذنبھ مقابل أن یطیب خاطر الضیف بما یشاء، ومما كان یحد

یسرق لیال فیؤتى بھ صباحا إلى القاضي فیسال ھذا األخیر كیف عرفتم أنھ السارق فكانوا یخبرونھ 

أنھ ترك أثارا لھ بالمكان فلم یكن القاضي لیقتنع بتلك الحجة، فقرر ذات مرة أن یذھب

.اإلبل: البل*
.البطیخة التي تخصص إلستخالص البذور:الدالعة لعزیزة**

.أي أنھ كان یستعمل عودا في تنظیف أسنانھ من بقایا اللحم***
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لضحیة ومثل أمامھ لتقدیم شكواه بنفسھ لیسرقھم ویجرب فراستھم المزعومة؛ وفي الغد لما حضر ا

:إستحى أن یتھمھ على المإل، ولما أصر القاضي في معرفة الفاعل ھذه المرة قال لھ األعرابي

سارق نعجتي یقعد قعدتك وو یحكم حكمك وو یعدل عدلك وو ما  یامرلي غیر بخیر    " 
)ك.س"(منھا

ھذه فطنة ونباھة یتمیز بھا الرحل عن غیرھم فما كان من القاضي إال أن إستسلم لفراسة الرجل؛ و

وقد أتى ابن خلدون على ذكر ذلك في مقدمتھ من إختالف أحوال العمران في الخصب والجوع وما 

وقد نعت أھل البوادي بالفطنة وحدة الذكاء وأن (1)ینشا عن ذلك من اآلثار في أبدان البشر وأخالقھم 

یرجع ذلك إلى نوع غذائھم المقتصر على األلبان والتمور أذھانھم أثقب في المعارف والمدارك، وھو 

أھل األقالیم المخصبة في العیش الكثیرة الزرع والضرع واآلدم والفواكھ یتصف أھلھا غالبا "دون 

.(2)"بالبالدة في أذھانھم والخشونة في أجسامھم

ال یجانسون وقد كما یحذر الرحل أشد الحذر من األغراب فھم شدیدو المراس ال یخالطون من

:علمتھم التجارب وتمرس الحیاة خبرة الناس ومعرفة طبائعھم فال یأمنون جانب الغدر من أي احد

ما تامن ما دیر لمان ، معریفة عام ماشي  معریفة، كاین  ناس  عرفناھم حیاتنا كاملة  وو  "
).                      ك.س"(تخدعنا فیھم 

:العامھاجس-10

ون الرحل في غایة السعادة والطمأنینة عندما تشبع غنمھم وتكتفي من تلك المراعي التي یك

: إستأجروھا فیستبشرون خیرا بعامھم الذي من خاللھ تتیسر كل أحوالھم

عامین ما نبیعوش غنمنا، ... العام الملیح باین و العام الشحیح باین كیجینا عام ملیح""
). ك.س"(والعام لملیح إجیب خوه 

فكر،العبد الرحمن بن خلدون،كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر أیام العرب والعجم والبربر ومن عاشرھم من ذوي الشأن األكبر ، دار(1)
.96.، ص2003بیروت، 

.97.المرجع السابق، ص (2)
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ولھم دالالت في ذلك یتفاءلون بھا أو یتطیرون منھا و یتشاءمون أیما تشاؤم من إشارات قد توحي 

بقدوم الجفاف وھم قد خبروا ذلك من األولین ومن تمرسھم الحیاة وتقلبھم في األرض وال یقتصر ھذا 

كذلك  نفس العادة (1)لھندالترقب واإلستشعار على البدو الرحل في الجزائر فحسب بل إننا نجد في ا

تقریبا إذ یقدم األرز للبقر في وقت محدد من السنة فإذا أقبلت علیھ وأكلتھ كانت تلك إشارة حسنة وإن 

حدث العكس وأحجمت البقرة عن أكلھ عد ذلك عالمة سیئة لعام مقبل شدید، أما الرحل ھنا فیراقبون 

:  الشاة في حركتھا وسكونھا

ال كان كانت راقدة أوجا البریو تاعھا مفروق ھاذاك عام خیر أو الكان النعجة"

)ك.س" (جا مجمول ھذاك عام أوخیذة 

وھم یراقبون كذلك بعض الظواھر الطبیعیة التي تحدث في فصل الصیف  فیضعون قطعة من 

لباكر تفاءلوا الصوف على الخیمة لیلة منتصف الصیف فإذا وجدوا بھا قطرات من الندى في الصباح ا

":عنصلة"خیرا بذلك العام ویسمى ھذا الیوم 

یوم في الصیف یجي نھار ھادي إقولولو عنصلة و الناس المولوعین  بیھ ما یخدموش 39" 
العام ..فیھ وو یقعدو  یسناوه وو یراقبوه، یبخرو وو ما یدخلوش السانیة، لكان ندات الصوف

).ك.س("عام خریف  

: أخرى یعرفون بھا كثرة الكأل من قلتھوللبدو كذلك عالمات

ھذاك عام شر، لكان جا العام ناقص عندھم یسمى من وو *كي یھملوا النمامشة" 

). ك.س" (راھو ما كاین والو... من

تبدأ ریاح شدیدة في الھبوب أواخر شھر أوت داللة على قدوم الخریف فتعجل بتعریة الحقول من 

بھا فیلجأ الرحل من جدید إلى شراء األعالف لتدعیم قطعانھم، ویسوء األمر أكثر التبن المتبقي 

بالنسبة لھم عندما ال ترتفع أسعار األغنام في السوق مما یضاعف من إمكانیة زیادة تكالیف اإلنفاق ثم 

إن الرجوع إلى الصحراء ال یزال بعید المنال واألمطار لم یحن بعد زمن تساقطھا ھناك، 

(1) http://www.ovins.fsaa.ulaval.ca Le 20/02/2009 à 10h 21m.
.یتموقع النمامشة بجھة األوراس فإذا تنقلوا لطلب العشب إلى مكان آخر فتلك عالمة سیئة للرحل و دلیل واضح عن شح العام وجدبھ*

http://www.ovins.fsaa.ulaval.ca
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نزول بعض الغیث ھنا في التل و ظھور عالمات اإلخضرار على وجھ الغبراء یزیل أخیرا لكن 

.بعض ھمھم  فیتنفسون الصعداء فقط برؤیتھم لذلك العشب وترتسم على وجوھھم عالمات اإلستبشار

:السوق-11

وبعكس الماضي البعید فان سلوكیات الرحل قد تغیرت بشكل كبیر فیما یخص التردد على 

،  ألنھ من أھم (1)األسواق فقبل المرحلة االستعماریة كانوا ال یقصدونھا إال مرة واحدة في السنة 

الخصائص التي كانت تمیز الترحال التقلیدي ھو اإلبتعاد قدر المستطاع عن المــدن و أسواقھا

:(2)لتحقیق غایتھ اإلقتصادیة التي كانت تتمثل في ثالث متطلبات أساسیة

.د اإلنفاق إلى أقصى حد مكنتحدی-1-

.التنقل المستمر-2-

.اإلبتعاد عن السوق قدر المستطاع-3-

ثم تطور (3)"العید أوقیدة الدار الجیدة و السوق البعیدة" وھذا ما كان یردده الرعاة في الماضي 

نیالیة بسبب مرة في السنة أثناء الحقبة الكولو15بعد ذلك تردد الرحل على المدن حتى وصل إلى 

اإلستقطاب و الدور الذي أصبحت تلعبھ ھذه األخیرة في ظل تغیر مراكز القرار و المفاھیم العمرانیة 

أما الیوم فقد ) تعمیم التعامالت النقدیة( و االقتصادیة الجدیدة التي فرضھا االستعمار الرأسمالي 

)10: مأنظر الصورة رق. ( أصبح ھذا التردد شبھ یومي خاصة من طرف األب

:العرض والطلب-11-1

یتردد الرحل على السوق األسبوعیة ببلدیة عین عبید بشكل دائم ومستمر فھم إما جالبة أو سواقة، 

في الحالة األولى یقومون بجلب عدد معین من غنمھم على متن شاحنة لغرض بیعھا ویرتبط سعر 

الرحل و حتى غیرھم من أصحاب الماشیة بقاعدة العرض و الطلب فكلما نقص المرعى یضطر 

كي یؤمنوا العلف لبقیة القطیع وعندما یكثر العرض ینتج عنھ المواشي القاطنین بالمنطقة إلى بیعھا

إنخفاض في األسعار والعكس صحیح ففي حالة توفر المرعى ال یضطر الكاسب إلى البیع وبالتالي 

على حدیقل العرض مما یؤدي إلى إرتفاع أسعار الماشیة واللحوم 

(1) M’hammed Boukhobza, Monde Rural, Contraintes et mutations, Op. Cit., p.47.
(2) Ibid., p.31.
(3) Ibid.
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سواء، وكثیرا ما یكون تساقط األمطار حافزا ھاما لرفع تلك األسعار دفعة واحدة، أما في السنوات 

األخیرة فقد تعقدت األمور أكثر فأكثر بظھور اللحوم المجمدة المستوردة التي أغرقت السوق بھا 

ع بشكل ملحوظ كما وبأثمان جد منخفضة جعلت الطلب على اللحوم الحمراء الطازجة المحلیة یتراج

أن إنتشار إستھالك اللحوم البیضاء وبشكل واسع لعب دورا ھاما في تراجع أسعار الماشیة وحتى 

العزوف عن شراء الصوف التي كانت تستعمل في حیاة الناس بشكل واسع وإستبدالھا بمواد بدیلة أثر 

.ر على الموالة منھمبشكل مھم على القیام  والحفاظ على ھذه الثروة الحیوانیة وعاد بالضر

)11: أنظر الصورة رقم: ( البیع والشراء-11-2

:یعرض الراحل غنمھ في السوق أمام المارة وھو ینادي كال باسمھ

"یا فالن أرواح نبیعلك" 

عوادة ( من یعیدون البیع أو م) الجزارة ( فھو یعرف في الغالب جل أھل السوق من جزارین 

) :                  السوق 

) ك.س("أحنا ھنا نعرفو كل بعضانا، أنا نعرف الجزار وو نعرف معاود السوق" 

وھو أثناء ذلك یتفنن في إظھار محاسن أغنامھ للشاري ویدعوه أن یجسھا كي یعرف مدى سمنتھا ثم 

داللة على عمرھا وطراوة لحمھا فیقوم الزبون من *"سداسیة"أو " رباعیة"یبین لھ أسنانھا فھي إما 

جھتھ بوضع یده على ظھرھا وإدخال أصابعھ بین ضلوعھا وفوق عمودھا الفقري من جھة المؤخرة 

أو یمسك ذیلھا كي یتحسس األماكن الدالة على السمنة في الشاة وحسن ھیئتھا وقد یقوم 

یحدد بالتقریب وزنھا وبعد ذلك یتفاوضان على تحدیدأیضا برفعھا من إحدى قوائمھا الخلفیة كي

:سعرھا وذلك بالمزایدة على من قبلھ إذ یقول الشاري

"واش سمعت في ھاذي" أو " واش عطاوك في ھاذي" 

أما إذا غیر أربع " الثني"یسمى الخروف كذلك ما بقیت أسنانھ متساویة فإذا سقطت لھ اثنتان منھا واستبدلھما بأخرى اكبر بقلیل سمي ب*  
أو كبشا وعندما یستكمل باقي األسنان یسمى " سداسي"األسنان المستبدلة ستة سمي ثم إذا كانت عدد" علوش"أو " رباعي"أسنان فیسمى 

.    وتحدد كل مرحلة من ھذه المراحل عمر الشاة و قیمتھا التجاریة في السوق" الشارف"أو " القارح"
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آخر ویذكر الثمن الذي إقترحھ " ھاذي أعطاوني فیھا كذا" فیجیبھ البائع *ویضع یده على شاة بعینھا 

فیأخذ معھ ویرد محاوال " ما ساموش"أو " باب ربي " قبلھ وإن كان ھو أول المترددین فیقول لھ 

:إسترضاءه بنفس الثمن بقولھ

"ربحلي... أعطیھالي بھاذي السومة، راھي ماتجیبلكش كثر"

:فیرد علیھ البائع رافضا بعبارة معروفة

" أشري تربح"

عندھا یزیده عن السعر سالف الذكر شیئا فشیئا حتى إذا ما حصل اإلتفاق على البیع ونطق البائع 

:                             قائال

**"اهللا یربح " 

لیال على إنتھاء األمر وقد یقوم من ال یملك لینزع قطعة من الصوف د***یخرج الشاري مقصھ

مقصا بنتفھا نتفا خفیفا بیده، أما كبار الموالة فیعلمونھا بصباغ خاص بكل واحد منھم كل بطریقتھ 

فتكون لھ بعد ذلك بطاقة تعریف للھویة " فالن"حتى أنھا تصبح مع مر الزمن معروفة بأنھا عالمة 

:وقبین التجار و رأس مال إجتماعي في الس

وو بكلمتو، كي تعود معروف فالسوق****الراجل إیبیع وو یشري بوجھو"
)    ك.س" (وو عرضك ملیح ما تحتاجش للسوارد

، أي أنھا بأرخص األثمان، وعندما یكون سعرھا مرتفعا "الغنم الیوم برطیط "یقال في السوق 

ي الحالتین یقوم المرتحل ببیع كل رؤوس التي جلبھا أو بعضا منھا ثم وف" الغنم الیوم ما تتقاسش"یقال 

القادم أما لألسبوعیكفیھبما غیرھاوفواكھ خضر ومن حوائجھیقضيالسوقفيیتجول

" أشري"البائع یردد على مسمعھ عبارة أما في غرب البالد  فیضع الشاري یده على ید البائع بشكل مبسوط ویقوم باقتراح ثمن الشاة و*
داللة على عدم رضاه وعندما ینطق الشاري بالسعر المناسب یشد البائع على یده عالمة لتمام البیع، ووضع الید على الید ھي أیضا " أشري..

.  عھا على ید للبائعإشارة لآلخرین بعدم التدخل في العملیة فإذا رفع ھذا یده یعني أنھ ال یرید الشراء فیقدم آخر یده لیض
.بعدما ینطق البائع بھذه العبارة یتم البیع وال یمكن لھ التراجع بأي حال من األحوال عن ذلك حتى ولو كان خاسرا**
.حینما یرید أحدھم الفصل في أمر ما" كلمة وو قص " لھذا السبب یردد الناس كثیرا عبارة ***

.داللة  على أن البدوي یعرف بفراستھ ویمیز بین شر الخلق وأحسنھم" لخوف معروف وجھ" یتداول في السوق كذلك عبارة ****
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السواقة منھم فھم من یقومون بالتسوق فقط، وحاجیات الرحل في واقع األمر ال تنقطع فھم دائمو 

. السوق الیومي للمدینةالتبضع في 

: المدینة-12

لقد أدى اإلحتكاك المستمر بالمدن إلى تطور حاجیات البدو الرحل في كل نواحي الحیاة 

اإلستھالكیة منھا خاصة، كما أنھم أصبحوا یقلدون أھل المدن في الكثیر من أمور الحیاة فقد أصبحت 

ومناه أن على زمن عزھم حیث كان كل أمل الحضريالیوم الغلبة للحضر دون البدو وإنقلبت الدنیا 

یكون بدویا مرتحال أو أن یكتسب من محامد األخالق و شیم الرجال ما كان لھم و قد كان الرجل من 

أما اآلن فھذه العبارة إختفت و أصبح " یا بنت الحضري"البدو عندما یرید أن یھین زوجتھ یقول لھا 

أنظر ( د صارت الخیم كتحصیل حاصل ال تبتعد كثیرا عن المدن ، لق(1)"یا بنت الراعي"یقول لھا 

، لذلك (2)، إذ أن الترحال أصبح یعتمد كذلك علیھا بشكل أساسي ویتخذھا ملجأ لھ) 12: الصورة رقم

و قد أصبحت في فصل الصیف مشھدا من مشاھدھا المألوفة وحتى نسوة ) أي الخیمة( نجدھا الیوم

ل إعتیادي إلى محالت المدینة التي تبیع آخر الموضات وھن یجتھدن الرحل صرن كذلك یتسوقن بشك

أیما إجتھاد في مجاراة طریقة لباس النساء الحضریات واألوالد أیضا أضحوا یعزفون عن اللباس 

" التقلیدي ویرفضون أن یضعوا الشاش أو أن یحملوا العصي بأیدیھم خاصة إذا دخلوا وسط المدینة  

الرحل حینما إشترى البنھ دراجة ثارت ثائرة الجد الذي تحفظ على األمر حتى أن أحد" الفیالج 

:قائال

). ك.س(" ماتحكملوش یوم... !!!ھاذي وین راح یلعب بیھا ھاذي؟؟، في لحصیدة" 

مولع بتقلید الغالب في كل أحوالھ من ملبس ومأكل ومشرب " و یبقى اإلنسان كما یقول ابن خلدون

.(3)"ال فیھ أمر قد جبل علیھ نفسھفاإلعتقاد بالكم

:الرجوع إلى الصحراء -13

كان الرجوع في الماضي من التل إلى الصحراء یسمى لعزیب و ھو من األھمیة التي یكتسیھا 

ركة العشابة و ھذه ـــــــت معظم الكتابات ترتكز أكثر على حــوإن كان" العشابة"عود إلى التل ـــالص

(1) M'hamed Boukhobza , L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, Op. Cit., p.154.
(2) Denis Retaille, Conception nomade de la ville, In.U.R.B.A.M.A., N°.20, Tours, France, p.23.

.   149.عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص(3)
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كن في أھمیة ھذا التنقل في حد ذاتھ و إنما لألھمیة التي یعرفھا التل دون الصحراء لكن األھمیة لم ت

ھذه العودة بالنسبة للرحل حدث خاص من كل النواحي باإلضافة إلى الجانب االقتصادي فالحنین إلى 

ع وھذه العودة تبدأ م) 13: أنظر الصورة رقم" ( أحنا مروحین: "الصحراء قد بلغ أوجھ فیقولون

بدایة البرد في الصحراء و زوال موجة الحر الشدید بھا و یكون الحال أحسن ما یكون علیھ عندما 

تتساقط األمطار بھا، فھي بشرى لتوفر الماء و الكأل ھناك أیضا و الحدرة ال یكون إلى مكان بعینھ في 

ثل مجالھم الطبیعي الجنوب وإنما تكون بنفس منطق الصعود إلى التل أي الذھاب إلى المكان الذي یم

فقد یرجع شبھ الرحل إلى مكان محدد لھم بھ سكن ونشاطات أخرى محددة وسنأتي للتفصیل في ذلك 

في فصل خصصناه للرحل وشبھ الرحل، كما أن بدایة الموسم الفالحي بالتل یدفعھم إلى شد أمتعتھم 

حدرتھم في ما یسمى أما ما یخص زمن . ألن األراضي التي یحتلونھا یجب أن تخلى لغرض حرثھا

:لوقات ولحساب فیقولون

). ك.س("مابقى مصیف... من دار الصیف... إذا ھب المرزم أرحل وأعزم"

یوما من بدایتھ، أما آخرون فیبسطون القضیة 73والمرزم نجم یعرفونھ یظھر في الصیف بعد 

:        بقولھم 

" نرحلو*كي یرحل بالرج"

فھذا الطائر دلیلھم على إنتھاء موسم الحر في التل و بدایة موسم البرد وھو وإن طال مكوثھ ال 

:یتجاوز عتبة األیام األولى لشھر جانفي و یقولون على لسان ھذا الطائر المھاجر

).ك.س"(كون نزید نھار في ینار یتالحو عظامي في النار" 

لي البالرج ھو اسم عامي لطائر مھاجر ھو اللقلق األبیض الكبیر ذا العالمات السوداء على الجناحین، منقاره احمر وقدماه وساقاه بلون قرنف*
وشمال الھند في فصل الشتاء، یعود ھذا الطائر كل یعیش ھذا الطائر في آسیا، شمال إفریقیا وأوروبا في فصل الصیف وفي إفریقیا. محمر

نوعا من اللقالق في العالم، تتغذى على الحشرات، 17یوجد . سنة إلى نفس العش وھو أیضا طائر وفي ال یتزوج إال مرة واحدة
.عات والودیانالضفادع،الزواحف، صغار الطیر وصغار الحیوانات الثدیة، اغلب أصناف اللقالق تبحث عن طعامھا في المستنق
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:الخالصة

لم تفقد حركة البدو الرحل طابعھا التقلیدي فیما یخص تزامن الصعود أو القدوم إلى التل فببدایة 

الرحل إلى الشمال بحثا عن الكأل ألغنامھم في المناطق التي عھدوا شد المتاع فصل الربیع  یتسابق

ات الجویة التي یمكن أن تحصل في فصل إلیھا في مثل ھذا الوقت من كل سنة بعد ضمان مرور التقلب

" الربیع خاصة خالل شھر مارس الذي یعرف بتساقط الثلوج في ھذه المنطقة فیقول الناس ھنا 

، و ھذا كي ال تتعرض أغنامھم إلى موجة برد فتاكة قد تؤدي إلى ھالكھا، "مغرس بو الثلوج

للبدو الرحل كذلك حسابات یعرفونھا فالمعروف أن الشاة ال تتحمل درجات الحرارة  الجد منخفضة، و

حساب " جیدا بما تراكم لدیھم من خبرة في معرفة أحوال الطقس في ھذه الفترة من السنة  بما یسمى 

؛ و ألن المناطق الرعویة تكون في فصل الربیع منحصرة على الجبال " لوقـات لحساب"أو " عرب 

فإن التنافس یكون محموما للفوز " العطیل"و سفوحھا و بعض القطع الفالحیة التي تخضع للراحة  

.بھذه األراضي خاصة إذا كان العام شحیحا من حیث تساقط األمطار

یبدأ توافد أوالد عیسى و أوالد دراج مع تحسسھم إرتفاع درجة الحرارة في التل إلى تخوم غابات 

محلیا بالساحل في والتي تعرفعین برناز و سفوح جبل مسطاس التي تقع كلھا شمال عین عبید

خطوة أولى لترصد المراعي الشاسعة التي تقع جنوب البلدیة والمعروفة  بصراوات برج مھیریس و 

لكحالشة كبار وھذا طبعا للفوز بتلك الحقول بعد عملیة الحصاد، أما قبل ذلك فھم یحاولون تمضیة 

ه الفترة دون تكالیف و أعباء الربیع مستغلین المراعي الجبلیة و تخوم الغابات في فرصة لتمضیة ھذ

تثقل كاھلھم و تسمح لھم في نفس الوقت بجز صوف أغنامھم مع نھایات شھر ماي في أحسن حال،  

ومع بدایة موسم الحصاد یبدأ الرحل اتصاالتھم مع أصحاب األراضي للتفاوض من أجل إستغالل 

تھم إلى الجنوب بغرض تخزینھا التي یقومون بنقلھا في شاحنا" البال"الحصائد و كذا شراء  كمیات 

كإحتیاط من العلف ألغنامھم أو إعادة بیعھا في السوق بأثمان مضاعفة و ألن موسم الحصاد قد یتأخر 

فإن قلق الرحل یبدو ) عدم نضج القمح بسبب تأخر موجة الحرارة( قلیال عن عادتھ ألسباب مناخیة 

ة ھروبا من الحشرات الضارة التي تستیقظ في واضحا لإلسراع في التنقل إلى الجھة الجنوبیة للمنطق

مثل ھذا الوقت كالقراد و البرغوث والتي تزحف على األغنام من الجبال و الغابات، ھذا ناھیك عن 

إزدیاد نسبة الرطوبة بتلك المناطق األمر الذي یجعلھم یستعجلون بإبعادھا في أسرع ما یمكن لحمایتھا 

.من األمراض واألوبئة
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، وقد یتم "لقطار" فاوض الرحل مع مالك الحصیدة لتحدید ثمن الھكتار أو كما یسمونھ یت

استئجار ھذه الحصائد بشكل جماعي أو فردي ھذا یرجع فقط إلى شساعة  تلك المراعي و كذا الثمن 

الذي اتفق علیھ، وحتى و إن تم الكراء الجماعي فتقسیم ھذه األراضي ال مناص منھ بینھم ثم یجري 

د ذلك تعیین مجال مرعى كل واحد منھم حسب قیمة المبلغ المدفوع من طرفھ و كذا اإلحتكام لرأي بع

كبیر الجماعة، بعدھا یضربون خیامھم في أماكن یختارونھا بعنایة فائقة ثم یزاولون  رعي أغنامھم 

ددون علیھا باحترافیة مشھود لھم بھا وھم في كل ذلك ال ینأون بعیدا عن المدینة التي أصبحوا یتر

بشكل دائم وعلى أسواقھا الیومیة أو األسبوعیة حیث یبیعون أغنامھم ویشترون حاجیاتھم من مأكل 

وملبس فلقد أدى اإلحتكاك المستمر بالمدن إلى تطور حاجیاتھم في كل نواحي الحیاة اإلستھالكیة ، 

.كما أنھم أصبحوا یقلدون أھل المدن في كل شيء

م شكال أكثر فردانیة تالءم مع كل مرحلة من مراحل التغیرات العقاریة التي لقد أخذ الترحال الیو

طرأت على وضعیة األرض وأصبح أكثر إنسجاما لمحتوى متطلبات العصر التي تدور تجذباتھا 

.  حول المدن واألسواق



إلى التل رحلةالالفصل الرابع               

:الفصل الخامس

الرحل وشبھ الرحل
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:تمھید

الفصل بین الرحل و شبھ الرحل أمر جد معقد أیضا سواء  كان ذلك في الماضي إن محاولة 

أوالحاضر فحالة الترحال الدائم ال توجد في حقیقة األمر بشكل مطلق، فالرحل كثیرا ما یضطرون 

خاصة ) حول بئر أو واحة(للتموقع و السكون لوقت قد یطول في بعض األحیان في مكان معین  

یعتریھا الجفاف، وإذا كنا نعرف شبھ الراحل بأنھ ھو من یقیم عدة شھور من خالل السنوات التي 

السنة بالقرب من بستانھ ، فھل یكون كذلك من یقیم الصیف و الخریف في الواحة و ال یملك أي 

كیف یمكن أن نصنف الیوم (1)بستان ؟ ھل الراحل الحقیقي ھو الذي ال یأتي إطالقا إلى الواحة؟

.ل لفترة الربیع و الصیف من  السوامع وأوالد عیسى ھل ھم رحل أم شبھ رحل؟ الماكثین في الت

:المقاییس الكالسیكیة-1

یرى البعض أن التفریق بین ھذین النمطین من الترحال إنما یكون على أساس الدوام و 

لمؤقت خالل االستمرار في التنقل طوال أیام السنة مع ممارسة الرعي فقط بالنسبة للرحل و التنقل ا

فترة محددة بالنسبة لشبھ الرحل مع اعتمادھم على الزراعة إلى جانب الرعي في نشاطھم 

، بمعنى المكوث و االستقرار لمدة معینة عادة ما تكون الصیف و الخریف في الواحة (2)االقتصادي

اعتمادا على و یرى آخرون أن التفریق بین الحالتین إنما یكون(3)أین یملكون النخیل و البساتین

قیاس مدى التنقل و الحركة فإذا كان ھذا الترحال على مسافات محدودة كان من النمط الثاني أو 

،  لكن الیوم و مع االستعمال الواسع للشاحنة لم یعد ھذا التنقل یمثل في حد ذاتھ قیاسا (4)نصف رحل

) بالجنوب( في المدینة لذلك و حتى من یمارس الرعي دون غیره من النشاطات أصبح یمتلك منزال

یقیم فیھ خالل مدة من السنة أو على األقل یقیم فیھ جزء من عائلتھ بینما یقوم الجزء اآلخر بمرافقة 

القطیع غیر بعید عن ضواحي اإلقامة وھذه الفترة  عادة ما تكون في الخریف و الشتاء و یكون أھم 

.أسباب ھذا اإلستقرار الجزئي  تمدرس بعض األبناء

(1) Cauneille.A, Les chaânba (leur nomadisme), Edition CNRS, Paris, p.139.
.373، ص2005، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،1علم االجتماع البدوي، ج ، صالح مصطفى الفوال.د (2)

(3) Cauneille.A, Les chaânba (leur nomadisme), Op. Cit., p.143.
(4) M'hamed Boukhobza, L'agro- pastoralisme traditionnel en Algérie, O.P.U, Alger, 1982, pp.16-38.
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إذن و كما رأینا فالمقاییس التي نعتمدھا لوضع تصنیف معین بین ھؤالء و ھؤالء یمكن أن تتغیر 

شكال و مضمونا مع تعقد الحیاة ووجود مستجدات في عالم الترحال بصفة عامة، لذلك إرتأینا حسب 

ظاتنا من ما عایناه میدانیا أن نقترح مجموعة مقاییس أخرى أكثر موضوعیة سواء من ناحیة مالح

الخارج أو ما إلتمسناه من رؤیة المبحوثین للصور التي یتمثلونھا عن أنفسھم  وعن توجھاتھم و 

.آمالھم

:المقاییس الموضوعیة- 2

نقصد بالمقاییس الموضوعیة تلك المقاییس التي أمكنتنا مالحظاتنا المیدانیة إعتمادھا ظاھریا حتى 

.یتسنى لنا تحدید معالم تصنیف معین

):البیت( الخیمة - 2-1

أمرا *لم یكن في الماضي التفریق بین الرحل و شبھ الرحل على أساس الخیمة أو البیت 

واردا ألنھا كانت تمثل مسكنا رئیسیا لكال الجماعتین و أكثر من ذلك فھي رأسمال إجتماعي وعالمة 

:لالنتساب و مدعاة للفخر واإلعتزاز، یقول األمیر عبد القادر في ھذا الشأن

(1)الحسن یظھر في بیتین رونقھ              بیت من الشعر وبیت من الشعر

:و یضیف

یا عاذرا المرئ قد ھام في الحضر             وعاذال لمحب البدو والقفر
وتمدحن بیوت الطین والحجرال تذمن بیوتا خف محملھا

(2)ما في البدو تعذرني                لكن جھلت وكم في الجھل من ضررلو كنت تعلم 

) صغیرة أو كبیرة( لكننا الیوم نستطیع أن نالحظ میدانیا مدى تباین ھذه الخیم من ناحیة حجمھا 

كما) رقعة بالبالستیك ام ال ــــــــانت جیدة أو متردیة و مــــإن ك( االتھا المختلفة ــــأو من ناحیة ح

) تیارت، البیض(یطلق البدو الرحل الوافدین على منطقة عین عبید اسم البیت أو البیوت على الخیمة بیما یسمیھا الرحل في غرب البالد * 
. بالخیمة

.07، ص22001بد القادر الجزائري، ترجمة المھندس میشیل خوري، الدیوان الوطني للنشر والطباعة،الجزائر، طبرونو إتیین، ع)1(
.72.المرجع السابق، ص (2)
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الحظنا أن البعض تخلى عنھا بشكل نھائي و عوضھا بالقیطون، ھذا التباین سمح لنا بتصنیف 

أي أوالئك الذین ال (أولئك الذین ال یزالون یحافظون على الخیمة حفاظا تاما بالرحل الحقیقیین 

سي طیلة السنة ال تزال تمثل مسكنھم الرئیألن الخیمة عندھم)  یزالون یعیشون حیاة الترحال الكامل

فھي ال تطوى إال خالل مدة تنقلھم و ھم یقومون على تجدیدھا دوریا حیث تحرص المرأة خاصة 

لتستبدل غیرھا كل سنة أو لتقوم بتوسیعھا و ھو عمل تقلیدي **عن طریق السدایة*على نسیج الفلیج

ھما مادتان تقوم بھ كبیرات السن من المرتحالت فیستعملن في ذلك الصوف وشعر الماعز و 

و ***یوفرھما القطیع عادة فال یكلف تجدید الخیمة إال جھد تلك النسوة، أما بالنسبة لساكني القیطون

الخیم المتردیة فقد عزفت نسوتھن عن ھذا العمل التقلیدي بسبب ما صار لدیھن من سكن قار فال 

مع أزواجھن و بذلك یھمل یتخذن ھذه الخیم إال كسكن استثنائي یمضین فیھ فترة تواجدھن في التل 

االعتناء بالخیمة شیئا فشیئا حتى تتھالك أو تستبدل بالقیطون مرة واحدة وھؤالء ھم على األرجح  

میدانیا فقد استطعنا إحصاء .شبھ رحل لھم عند عودتھم إلى الصحراء نشاطات أخرى غیر الرعي

:الخیم والقواطن الموجودة على تراب البلدیة كما یلي 

: یمة أوالد سایح خ-1- 2-1

یفد أوالد سایح إلى عین عبید من منطقة سیدي الشیخ بالمغیر والیة ورقلة وھم یسكنون خیما 

صغیرة سوداء، مرقعة بأجزاء من البالستیك وھي في الواقع بقایا خیم قدیمة كانت آلبائھم الذین 

ة، ثالثة  بعض من الماعز كانوا یمارسون حیاة الترحال في الماضي، یحیط بالخیم المتجمعة ثالث

والدجاج، ونجد أیضا بعض األحمرة التي تستعمل في جلب الماء، الخیم المتقاربة نسبیا ھي لعائلة 

ھم من ) متر25إلى 20(، خمسة متر بین كل خیمة وأخرى والمتباعدة نسبیا )أبناء العم(واحدة 

).14: أنظر الصورة رقم) ( أوالد سایح ( نفس المنطقة ونفس العرش 

وھو األساس الذي ) حسب كل قبیلة وكل بطن (الفلیج أو الفلیجة عبارة عن شریط عرضي متفاوت المقاییس  واأللوان * 
.   ذي یتم تجدیده في حالة إھترائھاتتكون منھ الخیمة و الجزء ال

.  السدایة آلة تقلیدیة تستعمل لحیاكة الخیمة أو الزرابي أو غیرھما من حوائج الملبس والغطاء** 
القیطون ھو خیمة إصطناعیة، وقیطن یعني أنھ أخذ أكثر فأكثر على المكوث وققل من الحركة لذك عادة ما یكون القیطون *** 

.قرار والتخلي عن حیاة الترحال بشكلھ القدیمعالمة لبدایة اإلست
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).ك.س("اللي قراب یدخلوا لبعضاھم واللي بعاد میدخلوش لبعضاھم " 

وھم یأتون إلى منطقة عین عبید لتمضیة عطلة الصیف ھروبا من حر الصحراء الذي ال یطاق  

).ك.س" (حنا جینا صیافة برك، ماحناش رحل تاع الصح "

: 206المعلم واألستاذ الجامعي بسیارتھ البوجو ویقول بعض الشباب الذین وجدنا منھم 

أولھما التمتع بھوائھا النقي والبارد في الصیف   : نحن نأتي لمنطقة عین عبید لسببین" 
وثانیھا ألن كبارنا سنا یحنون إلى حیاتھم القدیمة فھم یأتون لیجمعوا بقایا السنابل ویقومون 

.)ك.س(" بدرسھا ویعتنون أیضا ببعض الماعز

الحاالت الثمانیة من خیم أوالد سایح كانت كلھا في حالة سیئة ومتردیة إذ أنھم أھملوا و

صناعة الفلیج وإعادة تجدیده ومعظمھم الیوم أصبح یستأجر مساكن بقریة برج مھیریس بصراوات 

عین عبید كي یمضي فصل الصیف بعیدا عن قیض الصحراء وحسب وال یكادون یمارسون في 

معین فلق جاؤوا إلى ھنا فقط لغایة الراحة و اإلستجمام وال عالقة لھم الیوم غضون ذلك أي نشاط

بحیاة الترحال القدیمة إال ما تبقى من آثارھا كوجود تلك الخیم البالیة التي یصر بعض الشیوخ على 

.  التمسك بھا حتى تفنى

ھم إلى الجنوب والملفت للنظر كذلك أن أوالد سایح یستھلكون الشاي بكثرة و یعیدون أدراج

.قبل الدخول المدرسي ألن جل أبناؤھم متمدرسون

:خیمة أوالد عیسى -1-2- 2

أوالد عیسى الذین یتفرعون إلى إثنى عشر بطنا منھم أوالد عیفا، أوالد لعور، أوالد ملخوى 

كلھم یرجعون إلى قبیلة أوالد نایل المعروفة وھم یسكنون خیما كبیرة حمراء تصل مساحتھا إلى 

، كاملة المنظر داللة على االعتناء الشدید بھا وھي خلیط من الصوف ووبر الماعز ²م216ثر من أك

، نجد في بعض األحیان تجمعا لھذه الخیم یصل إلى العشرة وكأننا أمام قبیلة )15: الصورة رقم( 

لرعیھا أربعمائة رأس وھم یستأجرون ) الخیمة(، تتعدى رؤوس األغنام للبیت الواحد )دوار(حقیقة 

".ملیون60ھكتار بـ 600ھاذ العام كرینا "مساحات شاسعة جدا 
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ونالحظ أیضا وجود خیم صغیرة عبارة عن قیطون صغیر ال یبعد كثیرا عن الخیمة یستعمل 

إلستقبال الضیوف، كما أن الزریبة تكون ملتصقة بالخیمة كي تسمح للراعي من حراسة الغنم لیال 

كان الراعي ینام وسط غنمھ وقد یستعمل حبال یربط بھ التیس كي یتحسس وفي القدیم كما قیل لنا

أي خطر یحوق بالقطیع، وعن اللون األحمر الذي تتمیز بھ الخیمة النایلیة عن سواھا من الخیام فقد 

روي لنا أن سیدي نایل تنازع مع إخوتھ الذین ظلموه و أخذوا حقوقھ فقرر الرجل ھجرھم بشكل 

: لون خیمتھ السوداء باللون األحمر نھائي و استبدال 

الخیمة الحمرة أصلھا كانت كحلة، وو سیدي نایل كي خرجوا خاوتو علیھ الطریق  "
).ك.س("ھجرھم وو بدل لون بیتو

) تقریبا كل سنة(ال یزال أوالد عیسى یحافظون على الخیمة ویجددون فلیجھا بشكل دوري ودائم 

الخیم الحمراء الثمانیة والعشرون ألنھا ببساطة مازالت تمثل وھذا ما تحققنا منھ في كامل حاالت 

.بیتھم الرئیسي الذي یؤویھم أثناء ترحالھم طوال السنة

:خیمة أوالد دراج-3- 2-1

وھي سوداء اللون وتقسیم ) 16:الصورة رقم ) (²م50(أما أوالد دراج فخیمھم أصغر نسبیا 

سى وھم بدورھم یتفرعون إلى عدة بطون منھم الفضاء عندھم الیختلف كثیرا عن خیمة أوالد عی

خیمة 43أوالد سحنون، الضحاوي، لعثامین، أوالد خضرة، أوالد سیدي محمد والسوامع ومن بین 

خیمة جد متردیة عرفنا بعد التحري أن أصحابھا ال یملكون القطیع بل یعملون 13وجدنا 

دج وھذه القطعان ال تتعدى في 12000دج و 6000كمستأجرین مقابل أجرة شھریة تتراوح بین 

رأس نجد 300الغالب المائة رأس بعكس الخیم الكاملة زاھیة اللون التي یملك أصحابھا أكثر من 

أیضا شاحنات من نوع سوناكوم تربض أمام بعض الخیم وھي تستعمل في نقل المواشي والرحیل 

أجرھا بدو آخرون مقابل تقدیم نفس وكذا في البحث عن الكأل وارتیاد األسواق لبیع الماشیة وقد یست

و نجد القیطون أیضا عند البعض من أوالد دراج الذین استغنوا بشكل كامل عن الخیمة . الخدمات

ویقصدون بذلك الخیمة المصنوعة من وبر اإلبل التي تمنعھم حر " ألن الخیمة تاع الصح راحت"

الشمس وتساقط األمطار وھي وإن وجدت فھي باھظة 
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مكونات الخیمة
خیمة أوالد عیسى

الخیمة لتخمید و تخفیف حركة الخیمة أما في ) X(تستعمل في الخیمة الكبیرة ركیزتان على شكل -

و ھو '' القنطاس''الصغیرة كخیمة أوالد سایح و أوالد دراج فنجد ركیزة واحدة یعلوھا جزء متحرك یسمى 

.أیضا موضوع لنفس الغرض األول أي إخماد الحركة كي ال تتمزق الخیمة بفعل الریاح

كة و یعزز الجزء الداخلي من الخیمة شریط یوضع بشكل عرضي كي یقوي الجزء األكثر عرضة للحر-

.یسمى الطرقیة

فھي لشد " المزلج "أو " الشباحة"لتثبیت الخیمة من جمیع أطرافھا الخارجیة أما " الموذق"یستعمل-

.الجوانب الداخلیة للخیمة كي تجعلھا مرتفعة

ذراعا إلى 20یتفاوت قیاس الفلیج حسب كل خیمة و ھو یتراوح بین ذراع و نصف إلى ذراعین عرضا و -

. ذراع طوال24

.ستار ھو الجزء الذي یرفع من أمام الخیمة و خلفھا كي یشكل مدخالال-
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، وقریبا من القیطون نجد الزریبة التي ھي عبارة عن سیاج على شكل *)ملیون سنتیم50(الثمن 

دائري تبیت فیھ األغنام كما نجد الكثیر من المعالف داللة على أنھم یستعملون بكثرة العلف 

.االصطناعي للتسمین

بوالیة ن ھذه المعطیات نستطیع تصنیف أوالد سایح كصیافة توطنوا بسیدي الشیخ و لمغیرم

الوادي معظمھم لھ أعمالھ القارة ال یمارسون الرعي إال  بشكل استثنائي ولھم في الجنوب بساتین و 

واحات، خیمھم آخذة في التردي بسبب قدمھا  وعدم الحرص على تجدیدھا كما نجد أیضا بعضا من 

الذین تخلوا بشكل كلي عن الخیمة  وآخرون منھم كذلك خیمھم جد )  خاصة السوامع ( أوالد دراج 

متردیة و مرقعة بالبالستیك و ھؤالء لھم منازل في بسكرة أما من بقیة خیمھم في حالة جیدة من أالد 

كد إمكانیة سحنون ، السوامع  و أوالد عیسى فھم ال یتخذون غیرھا سكنا طیلة السنة و ھذا ما یؤ

.اعتمادنا على جودة الخیمة للتفریق بین الرحل و شبھ الرحل

أصبحنا الیوم نجدھما في ) أي الرحل وشبھ الرحل(كما ال یفوتنا ھنا اإلشارة إلى أن كال من الصنفین

.العشیرة الواحدة و حتى داخل العائلة الواحدة 

:االرتباط  باألرض- 2-2

ض موضوع في غایة الحساسیة، فلقد أراد االستعمار الفرنسي إن إرتباط البدو الرحل باألر

إستغاللھ من أجل إثبات عدم شرعیتھم في إمتالكھم ھذه األراضي ألنھم ببساطة قوم یفتقدون 

اإلحساس بھا ودوافعھم للتمسك بھا ضعیفة مما قد  یسھل أمر التخلص منھم مادیا و قانونیا، لذلك 

وجود ھؤالء الرحل في شمال إفریقیا إنما ھو في حد ذاتھ بادئ األمر أنإفترض الفرنسیون

.(1)إحتالل لھا من طرفھم

لقد تحول مصطلح الرحل و شبھ الرحل إلى مساحة  لمعركة سیاسة وإیدیولوجیة خاضھا كل من 

رافعي لواء االستیطان الفرنسي من جھة  والمدافعین عن طبیعة و نمط حیاة الترحال من جھة 

رحاھا حول مفھوم االرتباط باألرض؛ ما معناه و كیف یتصوره كل من الطرفین، أخرى، دارت 

.دج أي ملین سنتیم10000:متوسط تكلفة المتر المربع من فلیج الخیمة المصنوع من الوبر یقدر ب*
(1) M’hammed Boukhobza, Monde Rural, Contraintes et mutations, O.P.U, Alger, Novembre 92, pp.20.
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ھل یعني ترك األرض لمدة معینة، طویلة كانت أم قصیرة، یعني بالضرورة التخلي عنھا و فقدان 

.الحنین إلیھا ؟

عن یستدل المؤیدون لطرح إستئصال البدو الرحل في مواقفھم إلى سھولة تخلي ھؤالء الرحل 

، األمراض و المجاعات و سنون القحط، كما )الحروب( مجاالتھم الحیویة حین األزمات السیاسیة 

حدث لبني ھالل و بنو سلیم القادمین من أقاص األرض إلى المغرب العربي تاركین  وراءھم بالدا 

ھم بلدانھم بأكملھا؛ و لكن ألم یترك ھؤالء المستوطنون من فرنسیین، ألمان، إیطالیین وغیرھم بدور

سكن صحراء *أولم یفضل بنو ھالل وبنو سلیم. و جاءوا إلى غیرھا ؟؟

داللة على حنینھم لتلك األوطان من ورائھم ؟ ألم تكن التغـریبة في ذاكرتھم المتواترة (1)كصحرائھم

خیر دلیل على أن استعمال مفھوم االرتباط باألرض قد یتسع عند البعض  لیعني الوطن و حتى 

و قد یضیق عند البعض اآلخر كي ال یعني أكثر من االنتماء إلى منطقة جغرافیة بعینھا، و إذا األمة 

بمفھومھا ( كان البدو الرحل قد عرفوا بارتباطھم بقطعان مواشیھم أكثر من ارتباطھم باألرض 

فقد عرفوا أیضا بذودھم الالمحدود و الالمتناھي عن حمى ھذه األوطان خالل حقبة ) الزراعي 

إن "الستعمار و غیرتھم على ھذه البالد بكل ما یحملھ ھذا اإلحساس من معاني التضحیة و الفدى ا

األمكنة ال تصنعھا األزمنة بل یولدھا الوجدان ألنھا سر من أسراره، وخاصیة من خواصھ، ومتعة 

المعنى وھذه إحدى البدویات تنشد في ھذا(2)"من متعھ الحسیة والنفسیة واالجتماعیة واألخالقیة

: (3)مطربة

الحادي عشر / في القرن الخامس الھجري) بنو ھالل(ھي الھجرة الھاللیة إلى شمال إفریقیا من أشھر الھجرات العربیة*
و . فیما یصفھا ابن خلدون بانتقال العرب إلى أفریقیا ، راث الشعبي العربي في الت" بالھجرة الھاللیة " المیالدي و تعرف 

نسبة إلى أن اغلب القبائل المھاجرة تندرج تحت الفرع القیسي من العرب العدنانیة و بالرغم " بالھجرة القیسیة "تعرف كذلك 
وازنیة أخرى كشجم و سلول و دھمان و المنتفق و اكبر القبائل المھاجرة إال أنھا ضمت قبائل ھان بني ھالل و بني سلیم شكلوا

ربیعة و خفاجة و سعد و كعب و سواءة و كالب و قبائل قیسیة كفزارة و أشجع و عبس و عدوان و فھم و قبائل مضریة كھذیل 
ائل یقیمون و قریش و تمیم و عنزة بل و قحطانیة كجذام و كندة و مذحج، وقد كان بنو ھالل وبنو سلیم و من جاء معھم من القب

في المنطقة الممتدة بین الطائف ومكة وبین المدینة ونجد، وشاركوا في الفتوحات العربیة اإلسالمیة،إال أنھم احتفظوا بثقلھم و 
وشاركت ھذه ، واستقرت ھذه القبائل في شمال أفریقیا. ھـ 440طابعھم البدوي في الجزیرة العربیة حتى تاریخ ھجرتھم 

لفتوحات والصراعات السیاسیة والعسكریة التي قامت في المنطقة وفي حوض المتوسط، وكان لھا األثر القبائل في الحروب وا
.شمال أفریقیاالحاسم في تعریب 

(1) Youssef Nacib, Une geste en fragments, Publisud, Paris, 1994, P32.
(2) (www.ulum.nl/d213.html) le 14/05/2009 à 17h 20m.
(3) (www.almithnab.net/forum/index.php?showtopic=14074) le 12/04/2009 à 10h 23m.

www.ulum.nl/d213.html
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لبیت تخفق األرواح فیھ

أحب إلي من قصر منیف

ولبس عباءة وتقر عیني

أحب إلي من لبس الشفوف

وأكل كسیرة في كسر بیتي 

أحب إلي من أكل الرغیف 

وأصوات الریاح بكل فج 

أحب إلي من نقر الدفوف 

وكلب ینبح الطراق دوني

*أحب إلي من قط ألیف

ن صعب وبكر یتبع اإلظعا

أحب إلي من بعل زفوف

وخرق من بني عمي نحیف

أحب إلي من علج عنوف 

خشونة عیشتي في البدو أشھى 

إلي نفسي من العیش الظریف

فما أبغي سوى وطني بدیال

.فحسبي ذاك من وطن شریف

ونحن في ھذا المقام و دون الخوض في متاھات ھذه المفاھیم نرید أن نستعمل قیاس االرتباط 

ومدارك كمجرد مؤشر دال على خاصیة التنقل و مداه دونما سوا ذلك من الخوض في األحاسیس

القلوب و العقول ، فمن مجمل ما استطعنا مالحظتھ في ھذا السیاق احتفال الرحل بإقامة األعراس و 

من الختان في التل و كذا دفن موتاھم بأماكن ترحالھم و ھذه سلوكات قد استفردوا بھا عن غیرھم 

القاطنین الذین یحرسون على  إقامة احتفاالتھم من أعراس و ختان 

حیوان یركن للمكان ویألفھ لم نجد لدى جمیع الرحل الذین أجرینا معھم ھذه الدراسة وال قطا واحدا والسبب في ذلك یرجع إلى كون ھذا ال* 
". حیوان حضري " وعند الرحیل یرفض االنتقال وھو كما وصفھ احدھم 

www.almithnab.net/forum/index.php
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وھنا نرى كیف یكون االرتباط باألرض . و دفن لموتاھم بأماكن سكونھم أو بما یسمى مسقط الرأس

معنى مخالف عند الجھتین فبینما ھو أساسي عند الحضر و المزارعین یكون ثانویا عند الرحل 

.بشكل عام

)17: أنظر الصورة رقم(:بالتلسألعراإقامة ا-1- 2-2

في منطقة عین عبید في فصل *یحرس الرحل من أوالد عیسى و السوامع على إقامة أعراسھم

الصیف فھو من الناحیة الزمنیة أنسب األوقات إلقامة مثل ھذه االحتفاالت أما من الناحیة المكانیة 

ھذه المنطقة في مثل ھذا الوقت من كل السنة و فالتناسب یقع لكون ھؤالء الرحل یجتمعون في مثل

.دون ذلك فھم متفرقون في أنحاء شتى و متباعدة من البالد

أقاربھ و حتى معارفھ من أھل المدینة في عین عبید إلى مأدبة عشاء **یقوم صاحب الزیجة بدعوة 

الغداء و قصعة نھارا عند " الجاري"تمتد طیلة أسبوع كامل عند مضاربھ، تقدم خاللھا أطباق 

المرصعة بقطع اللحم الكبیرة عند العشاء كما تقوم الخیل باستعراض جمیل و متناسق " الكسكسي"

للفونطازیا تعید إلى األذھان سابق عھدھم بالخیل و الفروسیة و ینطلق البارود في السماء ممتزجا 

. بالزغارید تعبیرا عن الفرحة العارمة بالزیجة

أبعد نسبیا عن خیمة الكبیرة قیطونات خاصة بالشباب المدعوین وھيتنتصب غیر بعید عن ال

قیطونات الكبار وھذا حتى یتسنى لھم أخذ كل حریتھم فیما یفعلونھ من رقص وقھقھة وزھو الشيء 

الذي یمتنعون عنھ بشكل كلي أمام كبارھم ألنھم  یوقرونھم  أیما وقار حتى أنھم ال یستطیعون 

أحادیثھم لذلك نجد الكبار من جھتھم یتركون ھذه الفسحة لھم ویعملون مجالستھم أوحتى الخوض في

. على االبتعاد عنھم وتجاھلھم

یقیم الرحل عادة أعراسھم تزامنا مع اكتمال البدر حتى یكون المكان مضیئا وتتشاءم العروس وأھلھا من احتمال حجب الغیوم *
في : " ا  العروس في ھذا المقام حزنا على حظھا التعیس فتقولللقمر فھو فأل غیر حسن ونجد في التراث البدوي أغنیة تغنیھ

.   ونفس التشاؤم نجده أیضا عند الحضر لما تنقطع الكھرباء " لیلة عرسي غابت القمرة
التخلف عن الدعوة بالنسبة للرحل أمر ال یغتفر وقد تكون عواقبھ وخیمة تذھب إلى حد قطع العالقات بینھم الن عدم تلبیة **

وة في حد ذاتھ إشارة إلى وجود إشكال ما خاصة إذا كان األمر یتعلق بأقرب األقربین، أما إذا كان ھذا الغیاب لھ مبرراتھ الدع
الموضوعیة فعلى المعني أن یزور أھل العرس في قرب وقت ممكن وھو یحمل بین یدیھ ھدیة تعیض ما كان منھ من تقصیر 

.   وتظھر حسن نوایاه في كل األحوال
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مانقدروش  نقعدو مع الشیوخ ھوما عقلیة وأحنا عقلیة، ماتقدرش les jeunesأحنا " 
).   ك.س" (عیب وو زید احنا نقادروھم بزاف...تشطح وال تقصر قدامھم

ذین یسترسلون في الرقص على طریقتھم على أنغام األغاني الصحراویة ھؤالء الشباب ال

الذي تغذیھ كھرباء مولد صغیر و یحیطون بالعریس یحثونھ على مستعملین الدیسك جوكي

مجاراتھم  في كل ما یفعلونھ، و ھم یلبسون ألبسة عصریة تختلف عن كبارھم الذین ال یزالون 

الذي یمیزه عن باقي الشباب "الكوستیم"یس من جھتھ یرتدي  یتمسكون بالشاش و القدوارة و العر

.بأناقتھ المتألقة

ینتظر الجمیع تجمع السیارات لتنظیم ) على الساعة العاشرة صباحا( بعد تناول الغداء مبكرا 

الذي یظم سیارات للمعارف و أخرى تم "بالكورتاج"محفل استقدام العروس أو ما یعرف 

أمر أب العریس بخروج النسوة للركوب فیھا و خالل دقائق تنطلق ھذه السیارات  استئجارھا، ثم ی

إنھا تنبعث من كل مكان وتنتھي بامتزاج بدیع، بھا : "التي زینت بالورد و الدبل تدوي بالكالكسون

وعند الوصول إلى (1)"یتمیزون عن اآلخرین، وبتلك الزغارید المدعمة یعلنون لھم بأنھم یحتفلون

شورة "عروس  یتم إكرام القادمین  بتقدیم القھوة و مختلف أطباق الحلوى ثم یتم شحن بیت ال

، بعدھا تخرج العروس و "باشي404"المتواضعة و البسیطة على متن سیارة من نوع " العروسة

لتركب أجمل السیارات الموجودة ضمن الموكب و قد ركب (La robe )ھي ترتدي فستانھا الجمیل 

ھا ثم یقفل الموكب عائدا إلى بیت العریس و قد زاد محفل الرجوع صخبا بارتفاع زوجھا بجانب

" الزغارید و كذا استعمال البارود المدوي والنسوة المرافقات یسترسلن بغناء الظفر والغنیمة 

". دیناھا .....دیناھا.....جبناھا..... جبناھا

م یأسون على األیام الخوالي حیث كانت ومشھد العرس ھذا ال یرضي كثیرا الشیوخ الذین تراھ

العروس تأتي إلى بیت زوجھا على ھودج بعیر و كانت األفراح تقام لمدة شھر یأكل الناس فیھا و 

.یتسامرون 

(1) Boulem Souibès, Algérie, terre de contrastes, Edition lablimage, Alger, 2006, p49.
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قدام الدنیا كانت خیر من ھكذا، كانت الباراكة و الحشمة، لعریس كان یستحي  یبان" 
).ك.س(" عادو ایدیرو كیما ناس لمدینةباباه وو خاوتو  طوال مدة العرس، أما الیوم

أما من كان من شبھ الرحل فیدعون بدورھم إلى مثل ھذا العرس بحكم عالقاتھم المختلفة مع 

الرحل فقد یكونون من أھالیھم أو أقاربھم وإنما تكون حیاتھم قد بدأت منذ زمن في نحو منحا مختلف 

:تطیعون إقامة أعراسھم إال حیث مساكنھم وھم على شاكلة الحضر ال یسلالستقرار النسبي

). ك. س " ( أحنا عندنا أحبابنا و جیرانا لھیھ ما نقدروش ندیرو العرس ھنا" 

فكل شؤونھم و ارتباطاتھم الرسمیة حیث بنوا مساكن من طوب و إنما یكون تواجدھم بمنطقة 

.  ي أغنامھم و اإلشراف علیھا ال أكثرعین عبید فقط لعوامل اقتصادیة ترتبط بالدرجة األولى برع

:دفن الموتى-2- 2-2

لدفن الموتى عند الرحل كذلك مدلول یختلف عن غیرھم فیما یخص ارتباطھم باألرض فھم 

:یتدافنون حیثما حلت علیھم مصیبة  الموت

)  ك. س" ( أحنا وین نروحو عندنا أھل تحت األرض في الشرق و ال فلغرب" 

:وھم یعتبرون كل مقابر المسلمین مقابرھم

)ك.س" ( ھذي كلھا بالد ربي و بالد اإلسالم وین یموتلنا واحد ندفنوه" 

و ھذا ال یعني أنھ . و زیارتھم لقبور موتاھم تتاح لھم أثناء ترحالھم مرة أو مرتان في السنة 

ھا بالقرب من ذویھم بالجنوب خاصة و لكن ظروف لیس للرحل أماكن مقابر یحبذون دفن موتاھم ب

حیاتھم تمنعھم من ذلك بشكل دائم و مستقر أما بالنسبة لشبھ الرحل الذین أخذت حیاتھم في 

االستقرار النسبي   فمیولھم إلى دفن موتاھم في مقابر معینة أقوى من الرحل و حین یموت أحد 

ن األقارب و األھل و لكن الظروف والقوانین ذویھم فھم یعملون جاھدین على نقلھ إلى حیث یدف

اكنــــن في أمــــــنیة أصبحت تمنع ھذا النقل و تفرض الدفـــــروف األمـــــتجدة بسبب الظــــالمس
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الوفاة إال في حاالت إستثنائیة جدا تستوجب الحصول على تراخیص من السلطات األمنیة لنقل 

.الجثة إلى مسافات بعیدة

:ن الصعود إلى التل و الرجوع إلى الصحراءزم- 2-3

رأینا في الفصل السابق كیف یتحدد زمن الصعود إلى التل بالنسبة للرحل الذین ال یزالون 

یحافظون على نمط ھذه الحیاة بشكلھ الكامل لكن بالنسبة لشبھ الرحل فإن زمن الصعود إلى التل 

م إلى عین عبید إال بعد انقضاء الموسم الدراسي و یختلف شیئا ما عن سابقیھم فھم ال یشدون رحالھ

دخول األبناء في عطلة الصیف و أما من یأتي منھم مبكرا فإنما یكون دون رفقة من العائلة التي 

سرعان ما تلحق بھ بمجرد بدایة عطلة الصیف و نفس الشيء عند الرجوع إلى الصحراء فنصف 

أما الرحل فال ) شھر سبتمبر عموما( ام معدودة الرحل یسدلون راجعین قبل انطالق الموسم بأی

و تكون عودتھم مع بدایة موسم الحرث ھنا بالتل بدایة وموجة البرد *یرتبطون بھذا الموعد إطالقا 

.أي حوالي أواخر شھر أكتوبر

:النشاط االقتصادي- 2-4

بینما تشكل تربیة یمیل شبھ الرحل إلى ممارسة نشاطات أخرى غیر الرعي كالتجارة والزراعة 

المواشي وممارسة الرعي النشاط األساسي للرحل وھم بالرغم من كونھم یمارسون كذلك التجارة 

أو بعض األعمال المأجورة الموسمیة إال أنھا تبقى ثانویة أمام اھتمامھم **أو الزراعة الظرفیة

صیل في الفصل األخیر و سنرى وبأدق التفا،)18: أنظر الصورة رقم(بالغنم وامتھان حرفة الرعي

من ھذا العمل بأن محور النشاط االقتصادي عند الرحل یتمیز بنوع خاص من تقسیم العمل ال 

یستثني أحدا من أفراد العائلة المرتحلة والتي تشكل في نفس الوقت وحدة اجتماعیة واقتصادیة 

حل، فالرعي مثال یضطلع فیھا الفرد  حسب سنھ وجنسھ بمھام أصبحت تقلیدیة في عرف البدو الر

ینقسم إلى ثالث دوریات توكل كل دوریة حسب المالئمة العمریة لمن

.ال یعني ھذا بالضرورة عدم تمدرس أبناء الرحل بشكل مطلق فكثیرا ما یقیم ھؤالء عند أھل لھم مستقرین أو في اقامات مدرسیة وجامعیة*
.   أنواع معینة من النباتات ال تتطلب الكثیر من الماء للقیام بشؤونھا لیكون منتوجھا جیداوتسمى أیضا الزراعة البعلیة ألنھا تنحصر على**
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10: جدول رقم

:بین الرحل وشبھ الرحلأھـــــم المقاییــــس الموضوعیـــة للتفریــــق

شبـــھ الرحــــلالرحــــــل

حالـــة جیــــدةالخیمــــة
حالة متردیة أو 

قیطــــون

تبـــاط باألرضاالر
إقامة األعـــراس بالتــــل

عدم وجود مقابر محدودة

إقامــة أعراس بمحل 

اإلقامة

وجـــود مقابــر محدودة

زمــن الصعــود إلــى 

التــــل

مع بدایة الموسم الحــر 

في الصحـــراء و مرور 

الحســـوم في التـــل

بعــد العطلــة المدرسیة 

أو انتقــال جزئــي من 

العائلــة قبل ذلك

زمـن الرجـوع إلى 

الصحـراء

مع بدایــة موسم 

الحـــرث فـــي التــل و 

تساقــط األمطــار في 

الصحـــراء

مع الدخول المدرسي أو 

انتقال جزء من العائلة 

فقط

الرعي و الزراعةرعـــي بشكــل رئیســـيالنشــاط االقتصــادي

تنقل موسميمتنقـــل دائـــتنقــل القطیــع

تنقــل العائلــة
كـــل العائلــة تتبـــع 

القطیـــع
جزء من العائلة

.إنجاز الطالب: المصدر
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:(1)تتناسب قدرتھ على القیام بذلك العمل

دورة األولى وتدعى الضحوة وھي دورة الرعي الصباحي وتكون من طلوع الشمس حتى ال- 

.منتصف النھار ویقوم بھذه المھمة األوالد والبنات الصغار

الدورة الثانیة وتدعى الظھیرة، تبدأ بعد منتصف النھار إلى الغروب ویقوم بھذه المھمة الصغار - 

.واألكبر سنا

ردة وھي فترة ما بعد الغروب وطوال اللیل ویقوم بھذه المھمة أما الدورة الثالثة فتدعى الس- 

الكبار ألنھا مھمة شاقة وتحتاج إلى سھر وقدرة على االحتمال ومقدرة على متابعة المواشي 

.        وحمایتھا من الوحش

:المقاییس الذاتیة-3

في تصنیف نوع یعتقد محمد بوخبزة أن التفریق بین الرحل وشبھ الرحل ال یمكن حصره

منازلھم أو مدى تنقالتھم وحسب بل یجب كذلك معاینة ذلك في سلوكیاتھم وحتى ذھنیاتھم، فلیس 

مجرد سكنھم مساكن من طوب ینفي عنھم نمط حیاتھم دفعة واحدة وال یمكن الحدیث إطالقا عن 

.  (2)تحضرھم إال بعد مرور ثالث أجیال من استقرارھم

:رارالبحث عن حیاة االستق- 3-1

یبدي المبحوثون رغبتھم القویة في ترك حیاة الترحال و األمل في تحقیق حیاة أفضل عن طریق 

:        االستقرار و التوطن و ھم یجمعون أن حیاة التنقل حیاة شقاء و تعب

ھذي حیاة میزیریة  وشقا، نظافة مكانش ، كي نوض الریح لحوایج كامل اولیو   " 

).ك.س" (كلة تولي تراب، كي تصب النو ما تقدرش تتحرك تراب، الما

لكن التخلص من ھذه الحیاة لیس باألمر الیسیر فھم من جھة ال یملكون الوسائل الممكنة لذلك 

من خبرة في أداء أعمال أخرى غیر الرعي كما أن فرصة تمدرسھم قد ضاعت و قلت بسبب نمط 

كوینیة تسمح في التوجھ إلى وظائف إداریة أوحیاتھم الشارد فال مؤھالت علمیة أو ت

.35، ص2007لغریبي نسیمة، تجربة توطین البدو الرحل بالمدینة الصحراویة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، )1(
(2) Boukhobza M'hamed, Op.Cit., p.312.
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حرفیة معروفة في المدینة، وحتى من ال یمارس الرعي منھم یلجأ إلى العمل المأجور  المحدود 

الذي تتیحھ المنتوجات الموسمیة من حصاد في التل أو جني التمور في الجنوب  ویبقى *الدخل

أو حلما یسعون لتحقیقھ لكن ھل مجرد التوطن السعي إلى التوطن یشكل للبدو الرحل سرابا 

.والحصول على سكن في مكان ما یعني نھایة ھذه الحیاة ؟

وحتى ھذه اإلمكانیة ال تجعل من المبحوثین في راحة كاملة إلعطاء جواب محدد تجاه سؤال كذلك 

یرة و التردد ھل في حالة الحصول على السكن القار یتوقفون عن حیاة الترحال؟  تبقى الح... محدد

.!!بادیة و واضحة ثم اإلجابة بعد ذلك بال

:العمل القار-1- 3-1

إن أھم شيء یبحث عنھ الرحل باإلضافة إلى السكن القار ھو العمل القار أیضا الشيء الذي 

یمكن أن یضمن لھم قوتھم و قوت عیالھم و ھذا العمل یشكل في حد ذاتھ إشكالیة عدم توفره أمام 

زاید علیھ و تفشي البطالة حتى في أوساط الجامعیین و المؤھلین لشغل مناصب كالتي الطلب المت

.یرغبون فیھا

تخلو من إمتیازات الشعور باألمن وتأمین ) القطاع الخاص(وتبقى إمكانیة العمل عند الخواص 

دام  المعاش و كذا التعرض لالستغالل مقابل أجور زھیدة، كل ھذا یجعل الرحل في حالة إنع

وضبابیة لرؤیة واضحة لمستقبلھم فالغد ھو المجھول عندھم و التمسك بما لدیھم من خبرة في العیش 

یبقى المالذ الوحید و األمل األكثر حظا في مصادفة جمیلة قد تغیر حیاتھم جملة و ھذه المصادفة 

فع في نفس أي سنة یكون فیھا المرعى متوفر بكثرة في الصحراء  وترت" عام صابة"تتوقف على 

الوقت أسعار الغنم فیستطیع الراحل ببیعھ جزءا من القطیع أن یشتري المنزل  والشاحنة و كذلك 

بستان النخیل فیوفر بذلك أسباب االستقرار النسبي على األقل بتحولھ إلى حیاة شبھ الراحل أي 

خاصة إلى التل في ضمان مسكن في الصحراء لتأمین التمدرس لألبناء و اإلبقاء على إمكانیة التنقل

فصل الصیف لمزاولة االعتناء بقطیع الغنم، أما عندما تسوء األحوال و تتعاقب سنوات الجفاف و 

إن اختیار التوطن و الكف عن التنقل یكونــــطیع البدوي فــــــتلك قـــــیھ

لعمل مقابل أجر یوم واحد ال تلزم ھذه الصفة في عرف العمل رب العمل أي التزام قانوني تجاه العامل فھي مجرد تعاقد ظرفي ینتھي أي ا* 
.  بنھایة العمل في ذلك الیوم



الرحل و شبھ الرحل الیومالفصل الخامس                                             

121

كراع *الموالةمصیرا محتوما لكنھ لیس نھائیا فخبرتھ في الرعي قد تتیح لھ من إیجاد العمل عند

مما یعني العودة من جدید إلى حیاة الترحال و في حاالت أخرى قد تساعد ظروف  بعضھم على 

اإلبقاء على الشاحنة و استغاللھا للعمل في النقل فجل الرحل الیوم لھم رخص السیاقة الشاحنات مما 

مكنھم من االستقرار و قد یؤھلھم كذلك لسیاقة الحافالت أي في كلتا الحالتین الحصول على عمل ی

.الدخول في حالة توطین حقیقیة

:الرموز الثقافیة- 3-2

إن السؤال الذي یطرح نفسھ في كل األحوال أمام ھذه الوضعیات المختلفة التي یؤول إلیھا 

ھل أسس التوازن : التحول في ھذا المجتمع من رحل إلى شبھ الرحل أو إلى التوطین النھائي ھو

ط لبنى اقتصادیة إنتاجیة و توزیعیة معینة أم أنھا مرتبطة بصفة جدلیة وعضویة داخلھ خاضعة فق

.(1)برموزه الثقافیة؟

فھي وال شك معرضة للتحول و التبدل من سیئ إلى ) أي جوانبھ المادیة االقتصادیة ( أما األولى

لھ آثارا سلبیة فیبقى ) أي الجوانب الرمزیة الثقافیة ( أحسن أو العكس لكن تمزق و تصدع الثانیة

التي تتنازعھا قیم جدیدة على حساب القیم المتوارثة عن اآلباء (2)مؤلمة على حیاتھم النفسیة

واألجداد من فضائل العیش و الكرم و االعتزاز باالنتماء للعروبة و حیاة الشدة و إغاثة الملھوف و 

لمعامالت النفعیة المبنیة على تثمین الزھد و الشجاعة كل ھذا أمام النزعة الجدیدة للفردانیة و تعمیم ا

.كل ما ھو مادي في عالم الرأسمالیة المتوحشة

:الغفارة-1- 3-2

ھكذا یبقى االستقرار النفسي أیضا ضالة الرحل و البحث عن ھویتھم التي كان لالستعمار الفرنسي 

كبیر في صدعھا، إحدى مآربھم و مطامعھم و ھم یحیون ذلك بأدنى رموزدور

األغنام والثاني یعتبر مربي الماشیة أن قطیعھ ھو رأسمالھ، وتسمیتھ بموال لھا مدلوالن یعبر األول عن شخص یمتلك قطیعا كبیرا من"*
طیب عثمان، الجمع بین "( عن صاحب مال، ألن الكلمة مشتقة منھ وكثیرا ما یستعمل مربي الماشیة كلمة المال كبدیل عن مصطلح القطیع

، 2007، وھران،38:تربیة الماشیة والزراعات المسقیة ضرورة أم إختیار في منطقة أقصى شمال الشط الشرقي، إنسانیات، العدد
.) 15.ص

(1) Youssef Nacib, Une geste en fragments, Publisud, Paris, 1994, p09.
(2) Ibid.
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ساب إلى الماضي المجید، فأوالد أم لخوة من أوالد عیسى مثال ال یزالون إلى یومنا ھذا یؤدون االنت

جدھم سیدي نایل إلى سیدي بن خلیفة و سیدي عیسى و مقدم كل زاویة یأتي كل صائفة *الغفارة 

ة إلى ناحیة عین عبید و یتقدم من كل خیمة حمراء یجدھا لیسأل عن حقھ، فیعطى لسیدي ابن خلیف

، ومرد ھذا التقلید یعود إلى حكایة ***"الشارف"و یعطى لسیدي عیسى الشاة **)العلوشة(الرخلة 

یتوارثھا أوالد سیدي عیسى بن نایل و یرددونھا ألبنائھم و ھي أن جدھم نایل كان ذات مرة یجلس 

ھ بلكحل بأن في خیمتھ و إذ بأربعین فارسا یقصدونھ طالبین الغفارة فأشار علی****مع سیدي بلكحل

یأمرھم أن یطوفوا بجانب الغنم و من كان لھ برھان وتبعتھ شاة فھي لھ وسیظھر ذلك في الحین، 

وكان األمر كذلك، فلم تتبع الشیاه أحدا منھم سوى سیدي بن خلیفة الذي لحقتھ الرخلة وسیدي عیسى 

ة تقلیدا وعطیة للتبرك فھم من ذلك الحین إلى یومنا ھذا  تؤدى إلیھم ھذه الغفار" الشارف"تبعتھ 

..بالجد الولي صاحب البرھان سیدي نایل

:كبیر الجماعة-2- 3-2

ال یزال كبیر الجماعة على غرار المشیخة في الماضي یحتل مكانة خاصة عند البدو الرحل فھم 

ال یحتكمون إال لرأیھ ومشورتھ وھو الزعیم الذي یجتمع الكبار في بیتھ للتسامر واألنس في سائر 

من أمور الترحال ومقاصد الحال أو قد یكون األمر بت في " عرشھ"األحوال أو مناقشة قضایا 

نزاع بین متخاصمین من نفس القبیلة أو مع غیرھم من السكان یكون فرد أو جماعة منھم طرفا فیھ، 

أنظر" (اللي ماعندوش كبیر یسمى صغیر" فھو الذي یمثلھم عند غیرھم و ھو الذي یتكلم باسمھم 

، و یعمل الكبیر على تعزیز مكانتھ وإظھار قدراتھ أمام قومھ فھو الرجل الذي )19: الصورة رقم

یحل مشاكل كل القبیلة عن طریق اتصال بسیط من  الھاتف النقال فھذا احدھم صودرت رخصة 

وفي ...سیاقتھ من أعوان الدرك الوطني بسبب مخافة ارتكبھا فما كان سوى أن اتصل فعولج األمر

من ھذا ؟ كان : دى اجتماعاتھ مع قومھ طلب مني أن ال اكلم أحدا غیره وعندما كانوا یسألونھ إح

وكان عندما یركب بجانبي في".. حبیبي دولة:" یجیبھم بإیجاز شدید

.  الغفارة معناھا السماح وھي نوع من المغارم تفرضھا القبائل القویة أو المخزنیة على غیرھا من القبائل الضعیفة نظیر الحمایة* 
.طعھا العلویةالرخلة ھي الشاة التي بلغت الحول وغیرت سنین من قوا** 

.الشارف ھي الشاة التي تجاوزت األربع سنوات واستبدلت كل أسنانھا*** 
.سیدي بلكحل ھو احد األولیاء الصالحین لھ مقام عظیم لدى أوالد سیدي نایل****
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آني رایح " السیارة یطلب مني أن أمر أمام جماعتھ و یتظاھر انھ مشغول جدا ویخاطبھم أثناء ذلك 
، وھم من جھتھم یقرون انھ رجل المھمات " واحد مایتحرك راني جايھنا برك، ضرك نولي،

:الصعبة الذي یعرف الناس في كل مكان ولھ عالقاتھ المتشعبة ولھ خبرة الحیاة الواسعة

والو مایغیبلو، یعرف لجماعة، ماكانش مشكل مایحلوش، ..یعرفھا كل، واصل*لكبیر""
جماعة ھاك أنت ھاك أنت یفریھا وي الناس تروح للمحمة عام مایفضوھاش، ھو في 

).                       ك.س"  (یفضل حق لعشا

: الحصان-3- 3-2

و ال یقتصر ھذا اإلحیاء على محاولة تمجید رموز الذاكرة الجماعیة فحسب بل إن الحفاظ على 

صان الجانب المادي الموروث من أعماق التاریخ لھ دور مھم في الحفاظ على ھذه الشخصیة فالح

مثال بالرغم من فقدانھ كل مبررات وجوده لدى الرحل إال أنھ ال یزال یمثل ثقال ثقافیا ذا داللة 

رمزیة كبیرة وھم یسعون جاھدین المتالكھ و ضمھ للقطیع مع ما یمكن أن یشكلھ من عبء و تكلفة 

تفظ بمكانة كبیرة إال أنھ بالمقابل یح) كغ من الشعیر یومیا2(مادیة إضافیة زھاء علفھ والعنایة بھ 

لدیھم، فھو رمز للعروبة واألصالة، كما أن البركة في أذیالھا وحیث حلت الخیل حل الخیر معھا، و 

قد أمكننا مشاھدة ھذه الخیل في مناسبات الزفاف عند أوالد عیسى یستعرضونھا في فنطازیا 

ضا داللة على أن مالكیھااحتفالیة رائعة كما رأیناھا ترعى بالقرب من بعض الخیم الحمراء  وھي أی

:من أغنى القوم

ھاذوك ناس ال باس بیھم، یقدرو على لكسیبة تاع العْود، وو ھما ناس عربان،      "
احبو الخیل وي ھیمو بیھا ھیام، یتفاخرو بیھا، و یقلك اللي مایكسبھاش ماوش عربي 

).ك.س("تاع الصح 

:(1)عبد القادر من إفتخار وحب للخیلوھذا یتناسب تماما مع ما كان یبدیھ األمیر

لنا المھاري وما للریم سرعتھا           بھا وبالخیل نلنا كل مفتخر

".ن ماتعشیتش تبات لدفاأقصد البیت الكبیرة الكا" ھي البیت لكبیرة وعندما ترید زیارتھم ) خیمتھ(یقول لك كبیر القوم أن بیتھ *

.70.برونو إتیین، مرجع سابق، ص)1(
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فخیلنا دائما للحرب مسرجة            من استغاث بنا بشره بالظفر

وأي عیش لمن قد بات في خفر؟نحن الملوك فال تعدل بنا أحدا     

كما قد تكون ھذه اإلشارات أیضا داللة على إستمرار حیاة الترحال بمعناھا التقلیدي أو على 

).20: أنظر الصورة رقم(األقل الحنین إلیھا والطموح إلى إحیاء مآربھا 

:الرحل الحقیقیون- 3-3

ات مھمة في حیاتھم فھم الیوم یملكون یجمع الرحل من أوالد عیسى أن السوامع قد خطوا خطو

، و معظمھم یدرس أبناءه و لھم كذلك تجارة )حي العالیا ببسكرة خاصة(مساكن في الصحراء 

:وأعمال قارة في مناطق عدیدة من الوطن

السوامع فایقین علینا وو متقدمین علینا، معظمھم توطنوا، أوالدھم قاریین، وو  " 
). س،ك" ( ، عادوا الباس بیھمكسبوا تجارة وو بحایر 

وبالمقابل یرى السوامع أن أوالد عیسى ال یزالون یحافظون على حیاة الترحال الحقیقیة 

:وفضائلھا القدیمة، فھم أھل كرم و شھامة و نخوة، یتحدثون عنھم بإعجاب واضح

وو یفرحوا بیھ، أوالد عیسى مازالوا عربان رحالة، مازال عندھم النیف، یقومو بالضیف" 
اقلقو جارو غدوة یھز یرحل ماتلقاھش، ...مازالت عندھم الجماعة وو متعاونین، الحر تاعھم ینفض

لخر فیھم مادي ثالث نسا ، الراجل ھو لي یحكم، المرى ماعندھاش وین تتحرك، راسوا وو راسھا 
).ك.س" (تشكي بیكفي لخال، لمن تشكي؟، تقلقو یتكي یذبحھا، وحنا تھدر معاھا تروح لجدرمیة 

الرحلة فیھا سبع منافع،"

تعلمك معرفة الناس وو لوطان، 

سلطان ، ... تعلمك كیفاش تكون حر نفسك

الرحمن،... األرض ارض ربي ھو مول القوة
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ترتاح كي تسرح فالبلدان،

رزقك رزق الطیر 

قال ربي تروح خماص تغدو بطان

معرفة الرجال كنوز 

)         ك.س" (عقلك ھو میزانك

ویبدو أن أوالد عیسى لیسوا إال صورة لما كان علیھ رحل السوامع في الماضي البعید ولظروف 

ما كان تغیر السوامع وتأقلمھم مع معطیات الحیاة الجدیدة ومستجداتھا أسرع قلیال من نضرائھم 

إلى القابلیة الشدیدة *أوالد عیسى فابتداء بتغیر تكوین األسرة الذي أصبح ال یعرف تعدد الزوجات

للتوطن خطى رحل السوامع خطوات مھمة سواء للتخلي نھائیا عن حیا ة الترحال أو اختیار الحل 

الثالث وھو حیاة شبھ أو نصف الترحال ویبدو كذلك أن نفس المسار سیعرفھ تبدل األحوال عند 

مخبرا ) Bourdieuنسبة الى بوردیو(أوالد عیسى وھم یمثلون على حد التعبیر البوردیوزي 

.               حقیقیا لتتبع ھذه التغیرات الحاصلة الیوم داخل مجتمع البدو الرحل

اللي مادي "إلى تعدد الزوجات فلكل منھن جناحھا ویقول لك العیساوي 2م250الى140یرجع كبر خیمة أوالد عیسى الذي یتراوح بین *
.  فیعود إلى اإلكتفاء بالزوجة الواحدة) 2م120إلى 60(أي انھ یرى الدنیا بعین واحدة بینما صغر الخیمة عند السوامع " مرا وحدة أعور
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:الخالصة

كان التفریق بین الرحل و شبھ الرحل یتم وفق معاییر كالسیكیة أساسھا األول قیاس الدوام و 

بالنسبة للرحل و التنقل المؤقت خالل االستمرار في التنقل طوال أیام السنة مع ممارسة الرعي فقط 

فترة محددة بالنسبة لشبھ الرحل مع إعتماد ھؤالء الزراعة إلى جانب الرعي كنشاط إقتصادي 

مكمل، مما یعني إستقرار لمدة معینة عادة ما تكون الصیف و الخریف في الواحة أین یملكون 

نما یكون اعتمادا على قیاس مدى ھذا النخیل و البساتین و یرى آخرون أن التفریق بین الحالتین إ

التنقل و حركیتھ فإذا كان ھذا الترحال على مسافات محدودة صنف ممارسوه كنصف رحل أما إذا 

كان مداه كبیرا أعتبروا رحال بأتم معنى الكلمة ،  لكن الیوم و مع االستعمال الواسع للشاحنة لم یعد 

حتى من یمارس الرعي دون غیره من النشاطات مدى ھذا التنقل ودوامھ یمثالن  قیاسا لذلك و 

أصبح یمتلك منزال في المدینة یقیم فیھ خالل مدة معینة من السنة؛ لذلك ونضرا للتداخل الذي یعرفھ 

الیوم نوعي  الترحال من رحل وشبھ رحل ارتأت ھذه الدراسة معاینة مقاییس أكثر دقة للتفریق بین 

یكن في الماضي التفریق على أساسھا بین الرحل و شبھ الرحل الصنفین، فكان أولھا الخیمة التي لم 

أمرا واردا ألنھا كانت تمثل مسكنا رئیسیا لكال الجماعتین لكنھا الیوم أصبحت تشكل تباینا واضحا 

بینھما فالبعض تخلى عنھا بشكل نھائي لیعوضھا بالقیطون وھم على األغلب الشبھ رحل أما البعض 

ال تزال تمثل مسكنھم الرئیس طیلة السنة ھا حفاظا تاما ألن الخیمة عندھماآلخر فما زال یحافظ علی

فھي ال تطوى إال خالل مدة تنقلھم و ھم یقومون على تجدیدھا دوریا أما المقیاس الثاني فتمثل في 

مناقشة مفھوم إرتباط كال من الصنفین باألرض حیث الحظنا أن إقامة األعراس بالتل و دفن الموتى 

بھم الموت سلوكیات یتمیز بھا الرحل عن غیرھم من شبھ الرحل الذین أصبحوا من حیث حلت 

جھتھم أكثر إرتباطا باألرض على شاكلة المتوطنین من أھل المدن والقرى ال یحتفلون أو یتدافنون 

المقیاس الثالث یتعلق بزمن الصعود إلى التل والعودة منھ إلى الصحراء . إال حیث كانت مساكنھم

ة للرحل الذین ال یزالون یحافظون على نمط ھذه الحیاة بشكلھ الكامل فمواقیتھم لشد الرحال فبالنسب

تحمل مفھوما ثقافیا خاصا عن الزمن وتعلقھ " حساب عرب"إلى الشمال تتبع حسابات تقلیدیة تسمى 

ن سابقیھم باختبار المناخ والعلم بأحوالھ أما بالنسبة لشبھ الرحل فإن زمن الصعود إلى التل یختلف ع

فھم ال یشدون رحالھم إلى عین عبید إال بعد انقضاء الموسم الدراسي و دخول األبناء في عطلة 
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الصیف و أما من یأتي منھم مبكرا فإنما یكون دون رفقة من العائلة التي سرعان ما تلحق بھ بمجرد 

ین قبل انطالق بدایة عطلة الصیف و نفس الشيء عند الرجوع إلى الصحراء فھم یسدلون راجع

الموسم الدراسي بأیام معدودة أما الرحل فال یرتبطون بھذا الموعد إطالقا  و تكون عودتھم مع بدایة 

أما المقیاس الرابع فیخص نوع النشاط اإلقتصادي الذي تمارسھ كال من الجماعتین . موجة البرد

أصبحت أكثر تداخال من ذي وھو مقیاس قدیم جدید لكونھ یناقش فوارق المستجدات والتفاصیل التي 

قبل،  

لقد بقي شبھ الرحل یمیلون إلى ممارسة نشاطات أخرى غیر الرعي كالتجارة والزراعة بینما 

تشكل تربیة المواشي وممارسة الرعي النشاط األساسي للرحل وھم بالرغم من كونھم یمارسون 

وسمیة إال أنھا تبقى ثانویة أمام كذلك التجارة أو الزراعة الظرفیة أو بعض األعمال المأجورة الم

كنشاط یتمیز بنوع خاص من تقسیم العمل ال یستثني أحدا اھتمامھم بالغنم وامتھان حرفة الرعي

.من أفراد العائلة المرتحلة

والن ھذه المقاییس ال تكفي وحدھا لوضع تصنیف نھائي ألحوال الترحال وأنواعھ فقد أخذت 

یة المبحوثین للصور التي یتمثلونھا عن أنفسھم  وعن توجھاتھم و الدراسة كذلك بعین اإلعتبار رؤ

آمالھم ومدى إرتباطھم برموزھم الثقافیة و الوجدانیة التي تجعلھم یصنفون بعضھم بعضا إن كانوا 

.رحال حقیقیین أم ال



الفصل الخامس                                                        الرحل و شبھ الرحل الیوم

:الفصل السادس

اإلنتاج الرعوي 

الرحلعند البدو



الرحلالبدوالفصل السادس                                              اإلنتاج الرعوي عند

127

:تمھید

لرعوي عند البدو الرحل عن غیره من أنماط اإلنتاج عند القرویین ووحدات یختلف نمط اإلنتاج ا

اإلنتاج الرعویة الحدیثة حیث أنھ یعتمد بالدرجة األولى على تربیة الماشیة ذات الكم المھم واإلنتشار 

في مساحات أوسع بما یسمى تربیة دون سیاج، وھو یتوافق أیضا مع نمط خاص الستغالل األرض 

أین یصعب مزاولة الزراعة بشكل دائم و مستقر، (1)یا بالمناطق القاحلة و نصف القاحلةیرتبط تاریخ

األمر الذي حذا باإلنسان القدیم أمام ھذه الصعوبات إلى التكیف مع ما لدیھ من معطیات في الطبیعة 

Les*كي یطور إقتصادا رعویا یقوم أساسھ على تربیة حیوان واحد كالیاك عند المغول و الرنة عند 

lapons أو تركیبة من البقر، الغنم و الماعز عند المغاربة في شمال إفریقیا، أو تركیبة ثنائیة ،

في les maasai***و في غربھا Les peuls**ماعز عند كل من -ماعز في جنوبھا و بقر–جمال

كذلك الزراعة شرقھا، و ھذا االقتصاد بطبیعة الحال یكمن أن یتضمن أیضا الصید و تجارة القوافل و 

لكن و مع التحوالت الكبیرة التي تعرفھا ھذه الخصائص من نقص في المساحات (2)الواحیة المؤقتة

كما ھو الحال في التل ھنا في (الرعویة، محدودیة التنقل بسبب زیادة إنتشار ملكیة األراضي 

اإلنتاج بدأ یعرف عدة و إنفجار البنى التقلیدیة للمجتمعات العشائریة فإن ھذا النمط من) الجزائر

مفارقات مست أھم مبادئھ القائمة أساسا على التقلیل قدر المستطاع من التكالیف و كذا نقل الماشیة 

فإما حیث المرعى و لیس العكس؛ ھذه الظروف الجدیدة وضعت حیاة الترحال التقلیدیة على المحك، 

نقل نھائیا أو محاولة التأقلم و التكیف بشكل التحول إلى األنماط الحدیثة و بالتالي التخلي عن حیاة الت

أو بآخر مع المستجدات للتمكن من اإلستمرار و المحافظة و لو نسبیا على نمط خاص من اإلنتاج و 

.من الحیاة دام آلالف السنین

(1) Robert Cressuell, Maurice Godelier, Outils d’enquête et d’analyse anthropologiques, Librairie François
Maspero, Paris, 1976, p.170.

(http://fr.kipedia.org/wiki/lapons)مناطق التوندرات بأسكوندینافیا" الالبون"یسكن *
عرقا بذاتھ ویتواجدون في عشرة دول من غرب إفریقیا منھا السودان، تشاد وجمھوریة إفریقیا الوسطى " البول"یشكل شعب ** 

.(http://fr.kipedia.org/wiki/peuls)Le15-2-2009 à 17h41m
،یبلغ 2كم100.000التنزانیة على مساحة تقدر ب–المازي أو الماعازي رعاة ینتشرون على طول جبل كیلیمانجارو بین الحدود الكینیة*** 

نسمة، یعرفون بحسن ضیافتھم وبتنظیمھم الدیمقراطي المبني على البعد الروحي في تصورھم لعالقة 800.000عددھم اآلن حوالي  
.(http://www.xavierperon.com)Le15-2-2009à 17h32m .  المجتمع و الطبیعة وھم یتمیزون خاصة بطول قامتھم

(2) Jeans Copans, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Editons Nathan, Paris, 1996, p.73.

http://fr.kipedia.org/wiki/lapons
http://fr.kipedia.org/wiki/peuls
http://www.xavierperon.com
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: لإلنتاج الرعوي عند الرحلالقاعدة الذھبیة-1

ثة یبدو بعید المنال بالنسبة للرحل الذین إن محاولة إرساء دعائم إنتاج رعوي على أسس حدی

أجرینا معھم ھذه الدراسة و ھذا راجع بالدرجة األولى إلى تباعد و تباین قیم و مبادئ كل من نمطي 

اإلنتاج الحدیث و التقلیدي فاألول یتطلب مشروعھ وجود بنى قاعدیة معینة و توفیر ید عاملة مختصة 

ت البیروقراطیة و التعامالت الرسمیة التي ال یحبذھا كثیرا و كذا الدخول في مجموعة من اإلجراءا

من البدو الرحل لكن ھذا ال ینفي كونھم یستغلون الكثیر من التقنیات الحدیثة التي أثبتت نجاعتھا في 

عملیة اإلنتاج الرعوي بینما یبقى إعتمادھم األساسي على نمطھم اإلنتاجي الذي ینطلق من قواعد 

:ال تتطلب الكثیر من التكالیف إلرساء دعائمھابسیطة وسھلة المنال

"خمس نعجات في خمس سنین تولیلك ألف" 

وھي قاعدة ذھبیة تلخص على بساطتھا و سذاجتھا الظاھریة أھم مبادئ اإلنتاج الرعوي التقلیدي 

أ عملیة اإلنتاج التي تعتمد على النعجة كعدد بسیط تبد) نعجات( عند البدو الرحل فمن خمس نعاج 

ألن النعجة الجیدة ذات "كأساس إنتاجي، تعطي كل واحدة في السنة خروفین عل أقل تقدیر، ) األنثى(

خراف في 4الساللة الجیدة إذا ما وجدت الرعایة الكافیة و وفرة في العلف تستطیع أن تعطي 

؛ أي أنھا بإمكانھا )النعجة(اإلنتاجیة لھذه الوحدة وخمس سنوات كمدة زمنیة تحدد القدرة (1)"السنة

الوالدة بشكل جید مدة خمس سنوات دون إنقطاع مما یعطینا بشكل حسابي متوسط ما یفوق األلف 

.*شاة

.الحصیلة النظریة لتكاثر األغنام خالل خمس سنوات):11(جدول رقم

إنجاز الطالب                     : المصدر

(1) Jules Cambon, Le pays du mouton, Giralt, Alger, 1893, p.06.
عندك ألف : "یعبر عنھ الراحل بقولھباإلضافة إلى إنتاجھا الذي تدره من صوف وحلیب) رأس215(إن الزیادة الموجودة فوق األلف شاة *

."شاة ماكل، شارب، خالص

القطیعاإلنتاجالزمن

=10العام األول 2 x 515

x1545 2=30العام الثاني

x 2=90العام الثالث 45135

=270العام الرابع 2 x 135405

=810العام الخامس 2 x 4051215
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لكن وبالرغم من وجود ھذا الجانب الحسابي الدقیق في عملیة اإلنتاج الرعوي عند الرحل إال أن 

إعتماده ال یتم بالمفھوم الكمي المحض بل قد نجد في بعض األحیان تھربا وخوفا من إستعمالھ 

.        ویرفع البركة*ألنھ في إعتقادھم یجلب الضرر) الحساب(

:البركة- 1-1

فھي تحل بالقلیل فتجعلھ كثیرا و تحل ركة عند الرحل ھي الزیادة و الكثرة من غیر علة الب

و لذلك كان اإلھتمام بھا و البحث (1)وھي أیضا ثبوت الخیر اإللھي في الشيء  بالكثیر فتجعلھ نافعا

عبیرھم فالنعجة على حد تعنھا أمر ھام و ضروري في حیاة الرحل واإلعتقاد بھا راسخ ال شیة فیھ،

فلقد جاءه أحدھم سائال الكساء فأعطاه من صوفھا و جاءه آخر عطشان " بارك فیھا ربي والنبي"

وھذا أحد الشیوخ ؛ "بركة" فسقاه حلیبھا و جاءه آخر جوعان فأعطاه خروفھا و بقیت النعجة كما ھي 

ثرنا حفیظتھ بأن من أوالد عیسى یعلمنا بحكمتھ و حنكتھ معنى البركة بعدما إستفززناه و أ) ك. س(

: فیرد غاضبا " بركة"ھذه البركة ال وجود لھا و نحن ال نتعلم في االقتصاد شیئا یسمى 

الكلبة ... شوف عندك كلبة وو عندك نعجة..... أنا البراكة نقریك فیھا…أنتوما واش تعرفوا" -
قداش تجیب و النعجة قداش تجیب؟؟    

.)ال أدري" (ما عالبالیش:" فأجیبھ-

والنعجة في أحسن األحوال تجیب زوز )  جمع جرو(الكلبة تجیب في العام عشرة جرا : "فیكمل-
".لكالب وال النعاج ؟..... شوف أحنا واش نذبحو كل یوم  وو كل عید وو كل فرح... خرفان 

.النعاج: فأجیبھ-

شوف طرا ما أكثر النعاج  وال لكالب؟: فیسألني مرة أخرى -

.اج النع: فأجیبھ -

). لماذا؟(أعالش؟: فیسألني مجددا-

).ال أدري(ما عالبالیش: فأقول لھ -

عندي "رأس بكلمة غنیم فیقول لك 300لتعیین عدد رؤوس األغنام یستعمل الرحل بدل الحساب المباشر إصطالحات مرادفة فمثال یقابلون * 
.      رأس من الغنم وھذا تجنبا للحسد2100أي ما یقابلھا " سبعة غنیم برك

(1) http://www.saaid.net/arabic/7.htm Le 22/04/2009 à 11h 26m.

www.saaid.net/arabic/7.htm
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.على خاطر النعجة بارك فیھا ربي و الكلبة ال :فیجیبني بدوره -

وھنا دلیل واضح على إیمان الرجل الملموس بالبركة التي أودعھا اهللا عز و جل بشكل خاص في 

أي أنھا أشیاء تحمل الخیر في ذاتھا ورزقھا " في النخلة  والرخلةاهللا بارك "بعض األشیاء فیقولون 

ولو أن أھل القرى آمنوا ألنزلنا علیھم بركات من "موفور خاصة إذا إرتبطت باإلیمان باهللا عز وجل 

الحساب أن"في ھذا الصدد Henri Mendrasویؤكد أنري مندراس) اآلیة من سورة" (السماء 

ال یوجد في المجتمعات التقلیدیة، ھذا ما یفترض وجود أسس عقالنیة أخرى اإلقتصادي بمعنى الكلمة

.(1)"تتحكم في ھذا النوع من السلوكیات وھي مبنیة على قیم وإعتقادات مخالفة

) صلى اهللا علیھ و سلم( و توجد كذلك البركة في بعض ما ذكر في القرآن الكریم و سنة الرسول 

.محكالعسل و زیت الزیتون ، و الق

ویكون طلبھا على العموم في غیر ذلك من الولد و الوقت و العمل و اإلنتاج و الزوجة  والعلم و 

.(2)الدابة و الدار و العقل و الجوارح و الصدیق و سائر نواحي الحیاة 

ویبقى العمل بھذه القاعدة وفق مبدأ نظري محض ال یتوافق و العوامل الموضوعیة التي تحیط 

:ھذا النمط من اإلنتاج والتي یمكن أن نجیزھا فیما یليبظروف 

: عامل المناخ1- 1-1

و كما رأینا في الفصل السابق فإن عامل المناخ یحدد بشكل كبیر عملیة اإلنتاج الرعوي ونجاعتھا 

إن عدم اإلستقرار ھو إحدى أكبر نقاط ضعف المناخ في الجزائر، وھذا یلمس " لدى البدو الرحل، 

ونفس الشيء بالنسبة ) الحرارة، مدة تساقط الثلوج ومدة ھبوب ریاح السیروكو(مقاییسھ جمیع

للھواطل األخرى؛ وإن كنا نعرف إحصائیا أن تساقط األمطار یتزاید بانتظام من الجنوب إلى الشمال 

ئما نسبة فان اإلشكال یكمن تطبیقیا في شریط المناطق التي تقع بینھما، إن المناطق الشبھ رطبة بھا دا

من الرطوبة والصحراء جافة طوال السنة، إذن تبقى المنطقة الوسطى ترتبط أحیانا بالنطاق التلي 

فتكون رطبة، وأحیانا أخرى بالنطاق الصحراوي فتكون جافة، والسكان یبقون من سنة إلى أخرى 

طویلة المدى لقد بینت الدراسات حول تساقط األمطار في الجزائر وجود دورات . تحت رحمة السماء

وأخرى قصیرة المدى لكن التنبأ بھا  یبقى مستحیال،  فقد تعرف بعض 

(1) Henri Mendras, Eléments de sociologie, Edition Armand Colin, Paris, Quatrième édition 1996, p14.
(2) http://www.saaid.net/arabic/7.htm Le 22/04/2009 à 11h 26m.

www.saaid.net/arabic/7.htm
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وفي ھذه الظروف یتذبذب (1)"المناطق موجة من الجفاف تدوم من أربع إلى خمس سنوات متتالیة 

الترحال بین شرق البالد وغربھا فعندما یمس الجفاف الشرق یتجھون إلى الغرب والعكس صحیح أما 

:القحط الشرق والغرب فالسنة تكون قاسیة أیما قسوة إذا أصاب

عام الشرق رانا فالشرق وو عام الغرب رانا فالغرب وو العام اللي ما فیھش ھاو یاكل اللي "
).ك.س"(قدامو و اللي وراه

ولربما كانت الدرایة الكافیة بتقلبات المناخ وأحوالھ ھي ما تجعل الرحل أكثر حرصا على 

.             ي الحسابات والتكھناتعدم الخوض ف

:التداخل بین اإلنتاج و اإلستھالك-2- 1-1

یعزز اإلنتاج الرعوي التقلیدي منطق المعاش الذاتي الذي یشكل أھم الدعائم لتي یقوم علیھا 

الترحال، لذلك نجد أن ھذا اإلنتاج ال ینفصل بأي شكل من األشكال عن عملیة اإلستھالك؛ فالراحل 

م ببیع رؤوس من غنمھ لتلبیة حاجیاتھ المعیشیة الیومیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبالرغم من یقو

من غنمھ أي تلك التي مسھا مرض أو عجز ما  إال أن عملیة البیع ھذه وبھذا الشكل " الھینة"أنھ یبیع 

على إجراء حسابات الدائم یجعلھ یفقد السیطرة على التحكم في عملیة اإلنتاج و بالتالي یفقد القدرة

:دقیقة أو تكھنات مدروسا لما سیؤول إلیھ قطیعھ في المستقبل

ھذي لغنم الواحد عایش منھا، یصرف منھا، یتكسى منھا، إداوي منھا وو مرة على مرة إزوز واحد "
).  ك.س"(من الذراري وال كاشما اإلنسان تجیھ صایبة ثاني یذبح منھا

:القاعدةالداللة السوسیولوجیة لھذه-2- 1

عندما یضطر الراحل لإلنفصال عن أبیھ لتكوین حیاتھ المستقلة والتي عادة ما تبدأ بالزواج فإنھ ال 

:، فالوالد لیس مضطرا إلعطاء ولده أكثر مما أعطاه "دعوة الخیر" یأخذ من أبیھ سوى 

.)ك.س"(دبر راسوأنا كبرتو و زوزتو ماال ما یسال عندي والو، أنا بابا ما عطانیش مال ھو إ" 

(1) Marc Cote, L’Algérie, Média-Plus, Constantine, 2005, p.39.
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أي على اإلبن أن یعول على نفسھ في تكوین قطیعھ الخاص وأال یطمع أبدا في الحصول على 

. عطاء مفروض من والده

یبدأ الشاب الراحل الناشئ بامتھان الرعي كي یكون تدریجیا نواة قطیعھ الصغیر الذي وفقا لما 

ألمر الذي یقتنع بھ كل اإلقتناع و یطمئن لھ و ال یبدأ حیاتھ نشأ علیھ وتلقنھ سیصیر خیرا كثیرا وھو ا

إال طامحا ومتفائال بالنجاح في تكوین قطیع كبیر على شاكلة من سبقھ وال یكون الرعي السبیل الوحید 

:في الحصول على عدد یسیر من الرؤوس فقد یجود علیھ والده بجود العام

). ك.س"(العام ملیح و الخیر كاین نعطیھإذا كان " 

أما إذا صادف إنفصال ھذا الشاب عن والده أعوام الشح فیجب أن أال یعتمد إال على نفسھ؛ كما 

یمكن لھذا الشاب أیضا أن یحصل على تلك النعاج من ھدایا العرس أو عن عملیة تعاونیة من طرف 

.  مجتمعھ

:(1)السالالت-2

إنتاجیة جیدة للقطیع یعمل رحل السوامع  وأوالد عیسى على التحسین الدائم لساللة لتحقیق قدرة 

:قطعانھم إعتمادا على أنواع السالالت األكثر إنتشارا في الجزائر والتي تتشكل أساسا من

):La race ouled djelal(ساللة أوالد جالل  - 2-1

ا البدنیة وكذا قدرتھا اإلنتاجیة العالیة، نستطیع أن ھي الساللة البیضاء و األكثر أھمیة نظرا للیاقتھ

نمیزھا بسھولة عن باقي السالالت األخرى بعلوھا الواضح الذي یفوق المتر، جسمھا الضخم، برأسھا 

الكبیرة الممیزة الخالیة من الصوف وبأذنیھا الطویلتین المفرطحة البعیدة عن عینیھا  إلى مؤخرة 

، تتمیز أیضا بذیل طویل و صوف ملساء قصیرة "الفولة"یھا إسم الرأس و تحمل زائدة یطلق عل

یزن الخروف عند الوالدة ثالثة كیلوغرام ونصف ویبلغ في شھره " صوف قساسي"تسمى محلیا 

:كیلوغراما،  نجد بھذه الساللة صنفین30الخامس أكثر من 

.طویلةو ھي المشاءة لھا القدرة على المشي لمسافات) variété haute(صنف أعلى- 

(1) http:// fr.wikipidia.org/wiki/liste_des_races_ovines Le 22/04/2009 à 13h 09m.
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.وھذه تنشأ في المناطق الشبھ صحراویة) variété basse(صنف أدنى- 

):la race rembi(ساللة رامبي - 2-2

ناتجة عن الساللة البیضاء عن طریق طفرة أو تبدل وراثي وھي تحمل تقریبا نفس أوصاف 

ف ھذه الساللة یزن الساللة االولى مع ھیئة جسدیة أقل، رأس أشقر، قوائم و ھیكل قوي جدا، خرو

.كیلوغراما30الى 25كیلوغراما وفي الشھر الخامس یصل من3.5عند الوالدة 

): la race hamra ben lghil(ساللة حمرة - 2-3

وھي تحتل المركز الثاني من حیث األھمیة، تتمیز بمقاومتھا العالیة لكنھا في تراجع مستمر بسبب 

ا مقارنة مع الساللة البیضاء وھي تنتشر بشكل أكبر بغرب خصائصھا الجسمیة غیر المرغوب فیھ

.كیلو غراما في شھره الخامس25كیلو غراما و یبلغ 2.5البالد، یزن خروفھا عند والدتھ 

):la race tadmaat(ساللة تادمایت - 2-4

و ساللة الحمرة و ھي ساللة خصبة جدا Le ménérosوھي عبارة عن تھجین بین المینیروس 

كما تتمیز كذلك بصوفھا عالي الجودة ) توأمین كل مرة(كونھا تستطیع وضع أربع خراف في السنة 

.ذي األلیاف الطویلة

:الشتلة- 2-2

ال یقسم الرحل السالالت سابقة الذكر بنفس الشكل بل یطلقون علیھا اسم المناطق التي تعیش فیھا 

و " التلیة"شاة العربیة والتي تعیش في التل فیسمونھا فأما ما لدیھم من قطعان فیطلقون علیھا اسم ال

.  الشاة التي موطنھا الجبال فیسمونھا الجبایلیة أو القبائلیة

اإلختالف بین ھذه السالالت واضح من حیث الشكل و اللون و كذا درجة تأقلمھا و تحملھا لمناخ 

من ھذه السالالت بانتقاء أحسن الغنم دون آخر و یقوم الرحل بعد عملیة التھجین المستمر بین بعض 

التي یجدون لھا مواصفات جیدة من حیث الوزن،  القدرة على الوالدة، تحمل الجوع والعطش، التأقلم 

.مع المناخ و القدرة على المشي



الرحلالبدوالفصل السادس                                              اإلنتاج الرعوي عند

134

أحنا دیما نشتلو، الملیحة نحكموھا والھینة نبیعوھا، النعجة الزم تكون عندھا وقفة  "
). ك.س" (لة، تاوم وتالوي التمرمیدملیحة،  كام

وھذه العملیات االنتقائیة تتناسب والتقنیات الحدیثة التي تعتمدھا أسالیب االنتاج الرعوي الحدیث، فلقد 

أدت ھذه التحسینات المستمرة إلى اكتساب الرحل قطعان غنم ممتازة وھم یشتھرون بذلك حیث یسعى 

امتالك ھذه األغنام و ھم یقولون في ذلك                                                                                بعض من مربي المواشي من القرویین إلى 

".النعجة لملیحة عند العربان" 

لم یعد القطیع عند الرحل كسابق عھده یعتمد فقط على نواة إنتاجیة ثابتة بل أصبحت ھذه النواة 

دا مستمرا حیث یتم التخلص من الشاة التي فاق استغاللھا أكثر من خمس تعرف تجدی) األساسیة(

. (1))=  اإلنتاجیة ( و ھذا كي یحافظ القطیع على قدرة إنتاجیة جیدة  سنوات

في القدیم كان الراحل ال یحبذ بیع شاتھ التي شكلت قطیعھ األول ألنھا كانت تمثل بالنسبة لھ الخصوبة 

یخبرنا بأن والده كان ) ك.س(حسن و البركة و كان ینظر لھا بعین التقدیس وھذا أحد الرحل و الفأل ال

:ال یبیع أول قطیع امتلكھ أبدا 

كان الحاج ربي یرحمو النعجة لي یكسبھا لولى  تشرف وو ما یبیعھاش خالص، كان " 
" ایقولنا ھذ النعجة ربحت علیھا وو بمال الدنیا ما نبیعھاش

ریقة زالت الیوم وأصبح الرحل یجددون قطعانھم بشكل آلي حیث یبقون دائما على الشاة لكن ھذه الط

.الجیدة ضمن القطیع األساسي

:  الفحل-1- 2-2

أصبح كذلك وجود الفحل داخل القطیع لھ موازنات دقیقة حیث ال یحتفظ إال بفحلین لكل عشرین شاة 

ل وعلى العموم یكون متوسط عدد الفحول في شاة لغنم الت40بالنسبة لغنم الصحراء و واحد لكل 

ویكون لھذا الفحل كذلك مواصفات دقیقة جدا یجب مراعاتھا (2)شاة100في 6إلى 5القطیع بین 

، لھ رقبة كاملة ، ) صوف قساسي(حیث یفترض أن یكون طویال ، لھ ذیل طویل، صوفھ لیست غثة 

شعر و من األفضل أال یكونقوائم طویلة، بطن مرتفعة، رأس كبیرة و ال یوجد بھا

(1) http:// http:// fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9 Le 27/04/2009 à 20h 01m
(2) Jules Cambon, Op.Cit. , p.11.
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لھ قرنان و إن وجدت فمن األفضل أال تتجھ ھذه القرون إلى األعلى بل تتجھ إلى عینیھ و یحرص 

أي " *الفحل لملیح من أم  تاوم" الرحل كذلك على اختیار ھذا الفحل من حاالت الوالدات الثنائیة   

الفحل "ھذه المواصفات لتحسین ساللة غنمھم أنھ من شاة تلد خروفین على الدوام وھم یعتمدون على 
و " البركة في الفحل" یقول لك الرحل و ألھمیتھ في القطیع و دوره الحیوي فیھ " ھو لي یعدل الشتلة

ھم یتشاءمون أیما تشاؤم عندما تشیر إلیھ داخل القطیع أو تبدي إعجابا بھ و قد یتخذ منك موقفا ال 

.ھتحمد عقباه إذا أظھرت نیة في شرائ

:الخصي-2- 2-2

یعزل الرحل باقي الذكور عن طریق خصیھم بطریة تقلیدیة حتى یحافظوا على العدد المعلوم من 

:الفحول في القطیع

إن الخصي معروف عند العرب منذ زمن طویل و ھم یمارسونھ عن طریق نزع الخصیتین "
تشارا، فالخصي عن طریق القلع یتم بشق أولویھما أو ضربھما ، و الطریقتین األولتین ھما األكثر ان

كیس الخصیتین من الجھة السفلیة ثم إخراجھما باستعمال الید و جذبھما من الحبال الخصویة بعدھا 
یوضع القلیل من الملح على الجرح ، یربط الجلد بحبل من األعلى بشدة ثم یربط من األسفل لیحافظ 

(1)".على وضعیتھ و ھكذا تتم العملیة

مارس الخصي كذلك على حیوانات أخرى كالحصان، الحمار و التیس، لكن لیس لنفس وی

الغرض الذي تجري لھ ھذه العملیة عند الغنم وھي اآلن في طریقھا إلى التالشي و الزوال بسبب ما 

تسببھ من أذى للحیوانات بصفة عامة مما قد یؤدي إلى موتھا في بعض األحیان و استبدلت ھذه التقنیة 

.عمال بسیط ألدویة بیطریة لھا مفعول أكیدباست

:اإللقاح والتخصیب-3- 2-2

بالموازاة یعمل الرحل و یحرصون كل الحرص على توفیر الظروف الجیدة لعملیة االلقاح 

والتخصیب في قطعانھم لكي یكون المنتوج جیدا، لكنھم یعترفون في نفس الوقت بعدم قدرتھم الكاملة 

یعرفونھ وكل ما یریدونھ بسبب ما یفتقده نمطھم اإلنتاجي من وسائل تطبیقیة في التحكم في كل ما 

وعملیة لتنفیذ كل أھدافھم، فالشاة مثال یحبذ أن أن تخصب قبل أن تجز صوفھا أول مرة 

. إلى الشاة الجیدة لذلك یفترض أن یكون الفحل الذي یأتي منھا كذلك جیدا" التوام"یرجع الرحل سبب الوالدات الثنائیة *
(1) Ibid, p.06.
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، أي یجب أن تستكمل الشاة عاما كامال كي )ك.س"(الرخلة إذا ولدت تحت الصوف مایش ملیحة"

یدة وتستطیع اإلستمرار في اإلنتاج بشكل متواصل، لكن الرحل ال تكون والدتھا بعد ذلك ج

یستطیعون التحكم في ذلك فكثیرا ما تلقح الشاة قبل أن تجز بسبب عدم القدرة على عزل الفحل عن 

القطیع  ووجود الرعي المشترك، األمر الذي یسبب في كل األحوال تخصیبا مبكرا فتسمى النعجة 

.رعایة خاصة لھا من توفیر للدفئ و العلفحینئذ بالمظلومة وتستدعي 

:الوالدة-4- 2-2

و یطلق علیھ اسم ) ابتداء من شھر سبتمبر(تلد النعجة مرتین في السنة األولى في الخریف 

".الربعي" و یطلق علیھ اسم ) ابتداء من شھر ماي ( و الثانیة في الربیع " البدري"الخروف 

حیث تصادف عادة الوالدة ) الربعي(على خروف الربیع)البدري(ویفضل الرحل خروف الخریف

االولى تساقط االمطار و تجدد المراعي مما یتیح لھذا الخروف الكأل الطبیعي و كذا الحلیب الجدید 

: من أمھ

). ك.س"(البدري كي یلقى الحشیش ینوض ملیح " "

اعتماد ھذا االخیر بالضرورة على االعالف  بینما یصادف الثاني قدوم فصل الصیف مما یعني

الشيء الذي یجعلھ اقل شأنا من جمیع النواحي بالنسبة لألول، لذلك فالرحل كثیرا ما یعمدون الى 

عزل الكباش في ھذه المرحلة كي ال تكون ھناك والدة في الربیع وكي تبقى النعجة في كامل قواھا 

: وفینمما قد یتیح لھا في فصل الخریف والدة خر

.)ك.س("النعجة لي تبقى حاكمة روحا ویخطیھا الربعي التاوم في الخریف" 

:الرضاعة والفطام-5- 2-2

یبدأ الخروف في رضاعة حلیب أمھ بشكل كامل خالل األسبوعین األولین من والدتھ و ھذا على 

اء و ال یرافقھا أبدا إلى ثالث فترات من الیوم أي عند الصباح و في وسط النھار وفي آخر المس

المرعى بل یحتفظ بالخراف في خیمة خاصة ھي عبارة عن  قیطون، تعد لھا وعند الفطام الذي یتم 

بإرسال الخرفان إلى المرعى دون أمھا حیث تبدأ في االعتماد على نفسھا في اكل العشب، ھذه العملیة 

حالة الخروفیوما حسب توفر المرعى و30الى15تتم في فترة تتراوح بین 
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الذي *إن كان خروف الخریف أو خروف الربیع الذي یأخذ القسط األكبر من حلیب أمھ، ھذا الحلیب

یوجھ ما تبقى منھ بعد ذلك لالستھالك العائلي وخاصة لتغذیة األطفال الصغار فیقدم لھم بشكل خاص 

.ئد غذائیة و مناعیة عالیةبما یحتویھ من فوا"اللبى"أول الحلیب النازل بعد الوالدة والذي یسمى

:القطیع ال ینمو طبیعیا-3

لم یعد القطیع كما في الماضي ینمو بشكل طبیعي إعتمادا على ما توفره حركیة الرحل من كإل 

لھذه المواشي و حسب بل أصبح من الضروري الیوم أن یوفر لھا الراحل العلف االصطناعي خاصة 

:إذا شحت السماء و نقصت المراعي

).ك.س("بكري الشاة تأكل منھا و الیوم ولینا نعلفو"

و ھذه الضرورة للعلف ال تأتي فقط لحمایة القطیع من نقص الكأل إنما أیضا تأتي كضرورة یفرضھا 

منطق السوق فإذا أراد الراحل أن یبیع شاة فعلیھ أن یعلفھا عدة أیام كي یسمنھا بأعالف اصطناعیة ثم 

:ا للبیعیقدمھ

).ك.س"(الزم نسمنو باش یجیبنا السومة" 

لذلك فإن لوازم تقدیم األعالف للمواشي ال تكاد تغادر مشھد أي بیت من بیوتات الرحل و ھي 

، تتراوح أبعادھا بین متر و نصف طوال **عبارة عن أحواض معدنیة یطلقون علیھا اسم ماجوارات

سم على الغالب و ھي إما أن تشترى جاھزة أو تجھز 20سم عرضا بعمق 40إلى 25إلى مترین و

، و تقدم األعالف التي تكون في )21:  أنظر الصورة رقم( للراحل حسب طلبھ بمقاییسھ الشخصیة 

كغ في 1و نخالة إلى األغنام بمعدل ) ذرى(معظم األحیان مركبا من الشعیر و نخالة أو مستورة 

ة الواحدة إذا لم تكن تشبع من المرعى كدعم إضافي لھا أما إذا كان المرعى غیر متوفر الیوم للشا

أضعاف في الیوم و یرجع الرحل الكثیر من األمراض 5على اإلطالق فإن معدل ھذا العلف یزید إلى 

:التي تصیب األغنام إلى طبیعة ھذه األعالف

. عد والدتھا للخروفغرام للیوم الواحد ولفترة تمتد بین األربع إلى الخمس أشھر ب400إلى 300یتراوح إنتاج الشاة من الحلیب بین*
).Mangeoire(و ھي تكییف ألصل التسمیة بالفرنسة **
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المرض ھذا وو ضرك مع العلف ھذا بكري كیكانت النعجة ترعى برا كان ماكانش " 
).ك.س"(ظھرت امراض جامي سمعنا بیھا، الشاة كانت تاكل الحشیشة شبعة وو دوا

المجھولة إستعصت الطرق التقلیدیة في مداواتھا، أصبح الرحل *ومع ظھور الكثیر من األمراض

وضة في كثیر من یلجؤون بشكل دائم و دوري إلى البیطري لتأمین األدویة  والفحوصات المفر

األحیان لیتمكنوا من حیازة رخص التنقل من جھة إلى جھة أخرى حتى تضمن السلطات عدم تنقل 

.األمراض المعدیة و محاصرتھا

تعدى أثر ھذه األعالف كذلك لیمس طبیعة لحم المواشي في حد ذاتھا فھي لم تعد كذلك طبیعیة 

شاب الطبیعیة كالحلفة والشیح وتلك التي تأكل األعالف والفرق شاسع بین لحم الشاة التي تتغذى باألع

:اإلصطناعیة 

).ك.س"(ضرك تاكل لحم الشاة اللي تعلف كلي راك توكل فالكارطون" 

وتبقى بعض المناطق التي تشھد بمحافظتھا على التغذیة الطبیعیة و تستقطب طالبي النكھة 

لون مسافات طویلة فقط لیتناولوا قطعة لحم مشویة لشاة لم تأكل والذواقین إلى درجة أن الكثیرین یتنق

.األعالف المسمومة

:إستراتجیات التعویض-4

إن عملیة تقدیم العلف ھذه یجب أال تؤثر بشكل كبیر على المنطق التقلیدي في نمط ھذا اإلنتاج 

وألن .  مما یعني الخسارةالذي یعتمد أساسا على توفیر المرعى و إال زادت تكلفة الشاة بشكل كبیر

فإن الرحل قد لجؤوا **أعوام5األعوام تتفاوت في درجة تساقط األمطار فال یكون إال عام جید من 

:إلى تطویر استراتیجیات فعالة لتخطي ھذه الصعوبات و من ھذه االستراتیجیات نجد

:الشراكة- 4-1

وال الذین یجدون في تربیة المواشي یستقطب الرحل اھتمام الكثیرین من أصحاب رؤوس األم

مجاال خصبا لالستثمار و تنمیة أموالھم وھم یجدون في خبرتھم الرعویة أكبر عوامل النجاح ومن

.یعرف الراحل مرض شاتھ عندما تغیر سلوكھا إذ تصبح أكثر كسال وخموال و تتخلف عن القطیع أثناء سیره*
ت، عامان متوسطان،عام سنوا5من ) بالنسبة إلى تساقط األمطار وتوفر الكأل ( من المبحوثین من یقول أن ھناك عام جید**

ناقص وعام جفاف بالمقبل ھناك من یقول انھ یوجد عامان جیدان من بین سبعة، اثنان متوسطا، اثنان ضعیفان و عام قحط و 
.جفاف



الفصل الخامس                                                        الرحل و شبھ الرحل الیوم
أھم أمراض األغنام المنتشرة و المعروفة عند البدو الرحل) :12(رقم جدول

يالتـــداوي البیطـــر سم المـــرض باللغة إ
الالتینــیة التقلیـــديالـــــدواء  أمراض األغنام المعروفة 

الرحــــــلالبدودــــعن

Vaccin anti-claveleux

Traitement chimique

Des antibiotiques

Vaccin anti-
entérotoxémique

Sulfate de cuivre ou
bien formole à 10%

Vaccin antirabique

Abattage

Vaccin anti-aphteux

Antiparasitaires
interne

Antiparasitaire
externe

Abattage

Antispasmodique

Pas de traitement

ِ
Clavelée

Piroplasmose

Pneumonie

Entérotoxemie

Piétin

La rage

Cénurose

Fièvre aphteuse

Œstrus-ovis

La gale

Fièvre catarrhales

Multiple

La peste ovine

عشبة القزایح

و ) فقوس لحمیر(یعصر 
نفھایقطر في أذن الشاة و أ

أوراق التبغ

المریوت+ اللبن الحامض

یشق مكان التعفن بآلة حادة

أوراق الدرفلة

شق األذن بآلة حادة  حتى  
.یسیل الدم األسود

قشرة الرمان+ الشب 

الزفت أو القطران

كزیت المحر

قشرة الرمان+ الشب 

یربط ذیل الشاة بخیط أحمر

ال دواء لھ

الجدري-1

الصفایر-2

الریة-3

المرارة-4

بوصوفة-5

الكلب-6

الجنون-7

بولسان-8
)الحمى القالعیة(

النقر-9

الجرب-10

بولسان لزرق-11

الوجع و المغص-12

الطاعون-13
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الشراكة مع ھؤالء لیتمكنوا من التخلص من جھتھم یسعى الرحل إلى إبرام ھذه الصفقات و قبول 

أعباء دفع تكالیف األعالف واستئجار الحقول في فصل الصیف، أو تأمین األعالف الغالیة الثمن 

خالل السنوات العجاف، لكن تبقى القاعدة األساسیة المرجوة من كال الطرفین ھي االستنفاع قدر 

ة والتكالیف التي یغطیھا أولئك المستثمرون والتي المستطاع من الجانب اآلخر، فبمقابل تلك العنای

تكون عموما منحصرة في فترة صعود الرحل إلى التل، یكون االتكال بشكل كلي في الرعایة 

بالقطیع على المرتحل و على مراعي الصحراء المجانیة والمالئمة لتكاثر األغنام خالل فصل 

: في ھذا الصدد، یقول جول كانبون"الصحراءالعام تجیبو: " الشتاء وھم یعبرون عن ذلك بقولھم

من المسلم بھ أن نعاج الصحراء تلد أربع خراف في السنة وھذا صحیح في حدود معقولة وال یمكن "

ما یجري ھو انھ عندما تتساقط األمطار ویتوفر المرعى الجید تنشط ...أن یكون قاعدة عامة 

ي ھذه الظروف عادة ما یكون زوجي فانھ من الحیوانات فتخصب األمھات مرتین وبما أن الحمل ف

الممكن جدا أن تنتج النعجة أربعة خراف في السنة لكن یجب النظر إلى ھذه الحالة كاستثناء ولیس 

.(1)"كقاعدة

:وتأخذ ھذه الشراكة طرقا عدة نذكر منھا

:األرض ، الجزة و الخروف-1- 4-1

راضي في التل فھو یوفر للراحل مراعي عادة ما یكون الشریك في ھذه الحالة من أصحاب األ

الحقول في فصل الصیف مقابل أن یعتني لھ ھذا األخیر بقطیعھ خالل باقي السنة باإلضافة إلى أجر 

دج و یكون اقتسام اإلنتاج من صوف بعد  ذلك بالتساوي و قد 10.000شھري یكون متوسطھ عادة 

لقطیع بالمرعى الذي وفره الشریك لم لم یطالبھ تتغیر ھذه القسمة وفق احتیاجات القطیع فإن اكتفى ا

المرتحل بشيء أكثر مما سبق و إن كان المرعى شحیحا في سد شبع القطیع لجأ المرتحل إلى العلف 

أي حسب " التفاھم" حسبمما یعني تغییر اقتسام اإلنتاج و یكون ذلك على حد تعبیرھم 

ف و األعباء و التي تزد بدورھا من الجزة و المفاوضات التي یجریھا الطرفین في تحدید التكالی

الخروف الذي یمتلك بدوره قطیعھ الخاص إلى جانب قطیع شریكھ قد حقق غایتھ في تأمین المرعى 

و العلف بشكل غیر مباشر لقطیعھ و أكثر من ذلك فھو یأخذ منھ الشھریة التي یستعین بھا في تلبیة 

.حاجیات عائلتھ من مأكل و ملبس

(1) Ibid.
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:طریقة الجزة و الخروف-2- 4-1

في ھذه الحالة ال یمتلك الشریك أرضا فیكون االتفاق على تأمین العلف للقطیع بانتقاص ثمنھ من 

المنتوج مناصفة أي بعد اقتسام الجزة و الخروف تحدد تكلفة العلف و تقتسم بالتساوي على الطرفین 

ھا إلى القطیع لتنمیتھ، فمثال إذا كان القطیع و تكون ھنا الحریة للشریك في أخذ قسمتھ أو إعادت

60.000جزة صوف و كانت تكلفة العلف 40خروفا و 40نعجة و أعطت بعد عام 20عبارة عن 

جزة صوف و تقسم تكلفة العلف 20خروفا و 20یأخذ كل طرف : دج كانت القسمة كالتالي 

ن الرأس من الخرفان بتعویضھ ثمن دج على عاتق كل منھما، فیقوم الراحل بعد تحدید ثم30.000

خروفا و 15دج یقابل خمسة خرفان، كانت حصة الشریك 30000العلف أي إذا كان ثمن العلف 

ھذه الصوف یقوم الشریك بتعویضھا عادة بخروف أو خروفین حسب سعر . جزة صوف فقط 20

خروفا 17أو 16الصوف المقابل لسعر الخروف في السوق فتكون النتیجة النھائیة  ستة عشر 

رأسا كلھا ملك 37أو 36منتوجا للقطیع في ھذه السنة یمكن أن یعیدھا ھذا الشریك للقطیع لیصبح 

.للشریك و ال یسمح للمرتحل بإدخال قطیعھ الخاص في ھذه المعادلة

:طریقة رأس المال-3- 4-1

راكتھ بإعادة رأس مال یأخذ المرتحل قطیعا بعدد معین من الرؤوس و یعمل جاھدا على تسویة ش

ھذه الرؤوس إلى شریكھ لیصبح شریكا حقیقیا في القطیع فإذا كان مثال رأس مال ھذا القطیع یقدر بـ 

و كان منتوج ھذا القطیع من خرفان و صوف یقدر بـ عشرة  ) دج200.000( ملیون سنتیم 20

ن الشریك  یأخذ حصتھ أي ملیون باعتبار أ15تناقصت قیمة  القطیع ) دج100.000(مالیین سنتیم 

والراحل یعطي حصتھ كذلك لیحقق تدریجیا تعادال في القطیع )  دج50.000(خمس مالیین سنتیم 

یسمح لھ بأن یكون بعد مدة شریكا  كامال في النعجة و الخروف و الصوف و بھذا الشكل یكون 

اما من تكالیف المرتحل قد ضرب عصفورین بحجر واحد فأمن لنفسھ قطیعا من الغنم و جزءا ھ

.القیام بشؤونھ

:التھریـب- 4-2

یلجأ الرحل إلى تھریب قطعان الغنم والماعز خالل سنوات الجفاف وأثناء ارتفاع أسعار العلف 

م یستغلونــــــــونسیة وھذا  لتجنب الخسائر الھائلة التي یمكن أن تحل بھم وھـــدود التــــبر الحــع
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الحدود ومسالك التھریب بحكم تحركھم المعھود في تلك المناطق، كما في ذلك معرفتھم ألراضي 

أنھم یستعملون كذلك شبكات معارفھم الرحل في الجوار والتي قد تجمعھم بھم عالقات النسب القدیم 

فالسوامع مثال یقولون أن أھلھم یوجدون ھناك منذ فترة االستعمار الفرنسي فقد اضطر الكثیر منھم 

ھم في تلك الفترة إلى الھروب إلى تونس اتقاء لبطش اإلستعمار الفرنسي على إثر أو جزء من قبیلت

وھم یتواصلون معھم إلى یومنا ھذا ویمكننا أن نشاھد (1)م1871مشاركتھم في ثورة المقراني سنة 

على طول الشریط الحدودي بین الجزائر و تونس انتشارا لقطعان الغنم ترعى دون حرج دخوال و 

البلدین الشيء الذي یغطي بسھولة عملیة تھریب المواشي و في حقیقة األمر أن ھذه خروجا بین 

الظاھرة ال تكاد تتوقف و إنما یزید من حدتھا فقط الجذب الذي یصیب المنطقة وكذلك غالء 

األعالف في األسواق الجزائریة بین الحین واآلخر لیكون التھریب بالجملة، ووجھة ھذه المواشي ال 

تونس بل تتعدى حتى تذھب إلى إیطالیا و إسرائیل أین یزید الطلب في مطاعمھا الفاخرة تتوقف في 

لحم خروف " على المواشي الجزائریة و یقدم لك ھناك ضمن قائمة الخدمات بالبنط العریض 

".جزائري مشوي

:التجارة و تخزین األعالف- 4-3

ة ألغنامھ من جھة و تعوض بعض تسمح تجارة وتخزین األعالف للراحل من توفیر التغذی

تكالیف ھذه األعالف من جھة أخرى ولتحقیق ذلك یتنقلون بشاحناتھم مسافات طویلة جدا الستقدامھا 

من مناطق تعرف انخفاضا في األسعار، فقد یتوفر المرعى في الجھة الغربیة من البالد فتكون 

الشرقیة تكون األسعار في أوجھا الشيء األعالف ھناك أقل ثمنا بینما ولقلة تساقط األمطار بالجھة 

الذي یسمح لھؤالء الرحل من تحقیق  ھوامش ربح كبیرة جدا، كما أن ھذه األعالف قد تخزن كذلك 

و التي یتم نقلھا بكمیات ھائلة خاصة ) Balle(لنفس الغرض و أكثر األعالف تخزینا التبن و القرط 

، فأسعارھا قد )22: أنظر الصورة رقم( نوب في فصل الصیف من التل نحو الھضاب العلیا و الج

بمجرد نقلھا إلى تلك المناطق و قد تفوق ذلك ) دج 250دج إلى 50من (تتضاعف خمس مرات 

إذا عرفت نفس المناطق ) دج400دج إلى 50من (مرات ثمن الشراء أي 8بكثیر حتى أنھا تصل 

طائلة على محترفیھا فإنك تالحظ في فصل شحا في تساقط األمطار ، و ألن ھذه العملیة تدر أمواال 

الصیف كیف تتسارع تلك الشاحنات إلى المناطق التلیة طالبین

(1) Mouloud Gaid, Mokrani, Editions Andalouses, Alger, 1993, p.175.
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ھذه السلعة و التي تتفاوت أیضا قي جودتھا و نفعھا فإذا كان ھذا التبن من المناطق التي تعرف 

ناطق الساحل كان كان اإلقبال علیھ كبیرا و أسعاره جد مرتفعة و أما إذا كان من م" بالسمراوات"

:ثمنھ أقل ألن نفعھ للشاة أقل

)ك.س"(قرط الساحل مراخسو وقرط عین عبید نافع أنا كینشوفو نعرفو ھذا منین وھذا منین" 

ویحاول بعض الباعة الترویج لتلك المادة أنھا جیدة و من منطقة عین عبید بالخصوص إال أن 

تمرس بعض الرحل  ھذه التجارة إلى حد أنھم تخصصوا العارفین بأحوالھا یفرقون جیدا بینھا فلقد

) خاصة السوامع(فیھا و تركوا ما دونھا من تربیة الماشیة ومنھم من استقر بمناطق بسكرة 

وأصبحوا یحتكرون ھذه التجارة  فیستعدون لھا طیلة السنة بإعداد المخازن و شراء الشاحنات 

األراضي في لتل  بالدفع المسبق لھم كي ال تضیع األكثر حمولة و أیضا ربط العالقات مع أصحاب 

.  منھم ھذه الفرص في تحقیق أرباح ھائلة خالل فصل الصیف

:حیوانات الترحال -5

باإلضافة إلى ما ترتكز علیھ حیاة الترحال من تربیة للغنم والماعز بشكل رئیسي نجد بعض 

دي وتساعد الرحل على تخطي صعوبات الحیوانات األخرى تستكمل منطق االقتصاد الرعوي التقلی

الحیاة الیومیة من جمیع النواحي كأداة مھمة الحراسة بالنسبة للكالب و حمل األثقال و نقل المتاع 

بالنسبة للحمار وحیوانات أخرى قد نجدھا أیضا یستفیدون من خدماتھا كاألرانب والدجاج وإلن كان 

ظھور وسائل عصریة كما ھو الشأن بالنسبة دور بعض الحیوانات قد تراجع مع تطور الحیاة و

للجمل والحصان فإن حیاة الترحال ال تزال تستأثر  بخدمات الحیوانات األخرى حتى أنھا ال تكاد 

.تستغني عنھا أبدا

:الماعز في القطیع- 5-1

عي في یلعب الماعز دورا أساسیا في حلقة االنتاج الرعوي التقلیدي فباإلضافة إلى استعمالھ الطبی

، فإن تربیة الماعز كذلك تشكل إحدى اإلستراتیجیات المھمة )23: أنظر الصورة رقم( قیادة القطیع 

التي یعتمد علیھا الراحل كي یحافظ على منظومتھ القیمیة والتقلیدیة باإلضافة إلى استھالك لحمھ 

:مھ و حسنا لضیافتھبشكل دائم فإن الرحل یعمدون إلى ذبحة إلكرام ضیفھم داللة على الفرح بقدو
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أحنا الضیف الزم نذبحولو، منین إجیك الضیف راھو جاب خیرو معاه، اللي یامن بربي " 
).ك.س("ووالنبي یكرم ضیفو

مع ما یحملھ من رمزیة عالیة لشیم الجود و الكرم یرمي أیضا إلى تحقیق وھذا السلوك أي الذبح 

:غایة أخرى و ھي الحفاظ على الغنم

).ك.س"(المعیز ینھر على الغنم وو غطیلك وجھك قدام الناس "

أي بذبح الماعز الذي ھو أكثر خصوبة من الغنم إذ تستطیع الجدیة أن تلد عند بلوغھا ستة أشھر 

وھذا مع وضع جدیین في العادة فیكون الراحل بذلك  قد وفر الخوف الذي ھو أغلى قیمة مع *فقط

.الذي ھو في عین العرب من أعظم الواجباتأداء فریضة إكرام الضیف 

یربي الرحل نوعا محلیا من الماعز یتمیز بجسم طویل مزوى و قوام جید، لھا قرون مفلطحة عادة 

ما تلتف إلى وراء أذنیھا وھي متباعدة بالنسبة للنوع الھجین الموجود بالجزائر الذي یحمل قرونا 

ضرعین كبیرتین تدران لترا من ) أي النوع المحلي(و متقاربة كما أن لھا أیضا**مدببة متجانسة

الحلیب كل یوم لفترة قد تصل إلى خمسة أشھر بعد الوالدة یستغل الجزء األكبر منھ لالستھالك 

العائلي وھو ذو قیمة غذائیة عالیة حتى أنھ یعطى للطفل بعد فطامھ مباشرة  فیكون بدیال عن حلیب 

طویل یتدلى یجعلھ یبدو و كأنھ مستطیل الشكل، لھ ألوان أمھ، و یتمیز كذلك ھذا الماعز بشعر

مختلفة یستعمل األحمر منھ بعد خلطھ مع وبر اإلبل في حیاكة الخیمة و صناعة القشابیة و 

البرنوس، یتأقلم ھذا الحیوان بشكل جید في المناطق الشبھ صحراویة، الجبال و األماكن الصخریة 

یة، یستعمل الرحل جلده كقرب للماء و أیضا كحافظات للمواد ألنھ یتمتع بأظافر صلبة و قوائم قو

یزن جدیھا كیلوغرامین و نصف ") بطانة" و للغرس فیسمى" مزود"للدقیق فیسمى ( الغذائیة 

، و ألن (1)الكیلوغرام عند الوالدة و یصل إلى خمسة وعشرون كیلوغراما بعد الشھر الخامس

من أي خطر یحدق بھ ***رحل یستعملونھ كمنبھ للقطیعالماعز یتمتع بحاسة شم قویة جدا فإن ال

خاصة من خطر الحیوانات المفترسة كالذئب، و في اللیل عندما یسمع الراحل صوت الماعز یعلو 

اؤھا و ألن ـــــــــــیل ال یسمع ثغــــادة في اللــــــــــطبا ما ألن الغنم عــھ یعرف أن ھناك خـــــــفإن

".  المعیز ما یمرضش خالص وال مرض، مات"الراحل ال یكلفھ الماعز أبدا عناء مداواتھ عند البیطري أضف إلى ھذا فان *
ھذا النوع ھو نتاج الساللة المحلیة مع الساللة األلبیة، لھ شعر قصیر، قرونھ وقوامھ تشبھ الغزال ، یغلب على ھذا النوع اللون األحمر**

. وھو كذلك رشیق وسریع 
(1) http://ressources.ciheam.org/com Le 15-2-2009 à 20h 2m

.كما یعتقد الرحل أیضا أن العنزة السوداء تحفظ القطیع من عین الحسود***

http://ressources.ciheam.org/com
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المحترفین یعلمون أن الماعز قد یفضح أمرھم فأنھم یلجئون  إلى رشھ بالماء سارقو المواشي من 

.كي یبرد و یتجمع في مكان واحد ویصمت فیتمكنوا بعد ذلك من أخذ باقي القطیع

:الكالب- 5-2

یمتلك رحل السوامع و أوالد عیسى نوعین من الكالب، األولى تسمى السلوقي و الثانیة تسمى 

، تستعمل ھذه الكالب في حراسة الخیمة لیال و )، المشھد األول24:الصورة رقمأنظر(*البتي

نھارا، و یمكن للراحل أن یترك عائلتھ وأوالده لیتنقل إلى المدینة أو إلى أي مكان آخر بكل راحة و 

الكلب خوك " طمأنینة معتمدا في حمایتھم و أمنھم على كالبھ األمینة الوفیة، و ھم یقولون في ذلك 
أي أنك یمكن أن توصي أخاك لیقوم على حمایة عائلتك لكن كلبك ال داعي ألن توصیھ " بال وصایة

.في ذلك، فھو یقوم بعملھ على أحسن وجھ

و تعمل ھذه الكالب أیضا على حراسة القطیع، فالكلب یصحب الراعي مع غنمھ إلى أماكن بعیدة 

إال أعادھا حیث مأمنھا، أما في اللیل یؤنس وحدتھ و یحفظ الشاة من أي خطر وال یترك قاسیة

:فیعرف الرحل إن كان كلبھم ینبح على حیوان أو إنسان

الكلب كي عود ینبح على الحلوف زي، وو كي عود ینبح على الذي بزي وو كي عود "
)ك.س"(ینبح على العبد زیا خر

:ا أحدھم یقول لناو قد یطارد الراحل سارق قطیعھ بكلبھ في الظالم الحالك و ینال منھ و ھذ

و ھذا لما یتمتع بھ ) ك.س"(أنا نضرب البارودة على رأس الكلب في اللیل نطیح السارق" 

الكلب من رؤیة جیدة في الظالم یستغلھا البدوي لتوجیھ سالحھ نحو طریدتھ، ویربي الرحل النوعین 

تھ بسھولة أما الثاني فھو قوي و البتي لكون األول سریع جدا یلحق بطرید**معا من الكالب السلوقي

:یفتك بھا فتكا

السلوقي یقدر یلحق الذیب ویجیبو، یعطلو ، البتي باسل، بصح قاوي كي یلحق لذیب "
)  ك.س" (یحكمو من مسالنو و یقلبو مرة وحدة افلعصو

. إسم الحرفوش) خلیط بین الكلب العربي وسلوقي(جینیطلق أیضا على ھذا النوع الھ*
یعطى لھذا الكلب عندما یكون جروا الطعام المالح كي یدفعونھ على الشرب كثیرا مما یؤھلھ فیما بعد على الجري والتحمل كما تكوى **

.رجاله عند المفاصل كي ال یصیبھا االعوجاج ألنھا تنمو و تزداد طوال بسرعة
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حیث تتعالى األصوات حول كلب *و ھم یستمتعون أیما استمتاع عندما یتجھون إلى صید الذئب

وقد " الواعر" أو " لزرق "لوقي الذي ینطلق كالبرق في مطاردة الذئب و ھم عادة ما ینادونھ بـ الس

یتعرض الكلب الذي یخفق في مھمتھ للسب و الشتم إھانة لھ، فھم یكلمونھ كأنھم یكلمون إنسانا لكن 

: السلوقي یبقى في كل األحوال الند الوحید للذئب

قي، الذیب واعر وو حیال، ما یامنش حتى ولو یكون وحدو، الي قاریھ الذیب حافظو السلو" 
یمشي فالجبل وي دور وراه، بصح كل آفة وو دارلھا ربي دوا ، و الذیب قد ما یدیر یمرقلو 

)ك.س" (السلوقي 

:ویسعى الراحل كذلك إلى امتالك الكلب العربي الحر

تھدر معاه یفھم وو كون تحازو الكلب العربي تلقاه بیض وو عندو شعرة طویلة، الكلب الحر " 
).ك.س"(مایولیش

وھو محبذ بلونھ األبیض ألنھ ال یظھر وسط الغنم كما ال یستبان في اللیل ألنھ یتموه مع لون أرض 

أما الكلب األسود فھو ) ، المشھد الثاني24: أنظر الصورة رقم (الصحراء وخالل األیام المقمرة 

.     نھ یعتقد أن الشیطان یستطیع أن یتمثل صورتھمستنكر ویتعوذ الراحل عند رؤیتھ أل

:الحمار- 5-3

لقد أخذت أھمیة الحمار تزداد شیئا فشیئا عند البدو الرحل و ھذا بعد تراجع دور الحصان في 

حیث 1896حیاتھم فمنھم من كان ال یعرفھ إطالقا كما ھو الحال بالنسبة لرحل ورقلة إال بعد سنة 

و ال یستعمل الحمار عند رحل السوامع و أوالد (1)النقل ذات المحرك تفرض نفسھابدأت وسائل 

أنظر الصورة (عیسى الیوم إال لجلب الماء الشروب و التنقل على ظھره لمسافات بسیطة 

، وھذا عكس الماضي أین كانوا یستعملونھ أیضا لحمل الراحلة و التسوق )،المشھد األول25:رقم

.جداإلى األسواق البعیدة

لقد أصبح الحمار الیوم جد ضروري بالنسبة للرحل فال تخلو خیمة من خیمھم من وجوده و ھو 

، كما ال )، المشھد الثاني25: أنظر الصورة رقم(سھل للنقل في الشاحنة مع باقي الراحلة و القطیع 

أي الذئب الذي ولد وحیدا الشيء الذي یجعلھ ینمو قوي البنیة ألنھ " ذیب فردي"ذي یصعب صیده باستعمال الكالب بأنھ یعرف الذئب ال*
.  یستأثر بكل الطعام عندما یكون جروا

(1) Cauneille.A, , Les chaânba (leur nomadisme), Edition CNRS, Paris, p.134.
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الراحل أیضا یكلف امتالكھ من طرف الراحل الشيء الكثیر من حیث علفھ و القیام بشؤونھ ویستغل 

حاسة الحمار الشدیدة الستشعار الخطر في مراقبة محیطھ و الحیطة من كل شر و ھو عندما 

.تنتصب أذنیھ یعلم صاحبھ أن األمور لیست على ما یرام

:األرانب- 5-4

تعود تربیة األرانب من طرف الرحل إلى أمد قریب جدا و ھم یخصصون لھا قیطونا صغیرا 

ھا بقایا خبزھم الیابس و یستعملون لحمھا في طھیھم كي تضفي علیھ شھیة ونكھة تأوي إلیھ و یعطون

خاصة،، لكن الكثیر منھم یعزف بعد مدة عن تربیتھا ألنھا في رأیھم تجلب األفاعي لخیمھم و ھي 

في كل األحوال حیوان یستوجب رعایة و عنایة خاصة و یصعب عند الرحل جمعھا حین الرحیل 

.تحفرھا في األرضألنھا تتخذ جحورا 

:الدجاج- 5-5

تھتم المرأة عند الرحل بشكل خاص بتربیة الدجاج فھي تقدم لھا غذاءھا بشكل منتظم و تحرص 

على جمع بیضھا كما تعد لھا خما وتختار لھا بیضھا الملقح بعنایة كي تحضنھ، و یلعب الدجاج 

ارب و باقي الحشرات الضارة وتعرف من خطر األفاعي و العق*دورا ھاما في حمایة محیط الخیمة

).26:الصورة رقم(المرأة بشكل خاص ھذا الخطر و تمیزه عندما یعلو صوت الدجاج 

:الجمـــل- 5-6

لقد أصبح من النادر الیوم أن یرى الجمل في التل بعد ما كان إلى عھد لیس ببعید یشكل مشھدا 

و ألسباب عدیدة و متشعبة بدأ استعمال ھذا عادیا من مشاھد تواجد الرحل بھذه المناطق و لكن 

الحیوان في التنقل والترحال یأفل شیئا فشیئا حتى أصبح الیوم ینحصر تواجده فقط في أقاصي 

).27: الصورة رقم( الجنوب  كثروة حیوانیة ھي أیضا مھددة بالزوال 

جنوب إلى الشمال إستعمل أوالد عیسى و السوامع الجمل لحمل ترحالھم و بضاعتھم من ال

ة ــــألزمان طویلة جدا تمتد إلى ذلك العھد الذي كانت فیھ تجارة القوافل تسیطر على شرایین الحرك

ایة محیط الخیمة من الحشرات الضارة كما یستعملونھ لتعقیم الماء وللتداوي من بعض األمراض، یستعمل الرحل كذلك مادة القطران لحم*
. القطران عبارة عن مادة سوداء تستخلص بعد حرق أغصان وأوراق أشجار الصنوبر والعرعر
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م 1350االقتصادیة في المغرب العربي و لكن بعد األزمة العامة التي مست ھذه المنطقة ابتداء من 

بدأت            نقطة (1)امس عشرإلى ظھور الطرق البحریة في المحیط األطلنطي خالل القرن الخ

بدایة نھایة ھذا الحیوان األسطوري الذي صنع تاریخ الرحل و أمجادھم عبر الصحاري الواسعة 

.لقرون طویلة

ال یزال الرحل ممن أجرینا معھم ھذه الدراسة یذكرون آخر عھد لھم في استعمال ھذا الحیوان اثناء 

ي لنا قصة آخر جمالھ التي باعھا كي یشتري شاحنة سنة ترحالھم ترحالھم و ھذا أحد الشیوخ  یرو

:م1982

ھذاك الوقت كنت أنا واحد من الناس لخرین لي كسبو الجمل ، الناس كل دارت الكامیو ، " 
).ك.س"(خالص ما بقاشالجمل

و یرجع أول استعمال فعلي للشاحنة من طرف الرحل إلى الخمسینات من القرن الماضي حیث 

مزایا النقل في الشاحنة و إمكانیة التنقل بشكل سریع، مریح و بأقل التكالیف إلى اكتشف ھؤالء

أماكن بعیدة تتوفر فیھا ظروف الحیاة المالئمة مع إمكانیة حمل القطیع  و المتاع و األھل معا وھكذا 

سة ، و یقدم لنا حسان رشیق في درا)خاصة رعاة الشاة منھم( بدأ الجمل یشكل عبئا على مستعملیھ 

Comment rester nomadeقدمھا حول بني قیل  كیف تخلى ھؤالء عن خدمات الجمل ?

.(2)ألسباب كان أھمھا الجفاف و تبني النقل الحدیث 

:الحصان- 5-7

وكما رأینا سلفا فان للحصان مكانة وجدانیة جد خاصة عند البدو الرحل فھم یتباھون بھا ویعتبرونھا 

سیة وھم كذلك اعلم الناس بالخیل وأحوالھا، یعرفون أنسابھا كما رمزا من رموز العروبة والفرو

فأفضل الخیول على اإلطالق كما یورد األمیر عبد القادر في رسالة منھ إلى (3)یعرفون أنسابھم

فكل خیولھم " م ھي خیول ھمیان دون استثناء 1851-نوفمبر–تشرین الثاني 8دوماس بتاریخ 

يــــــــجري الطویل والقتال، وھــــفالحة وال للحمل، إنما للــتا ال للھم ال یستخدمونھـمتازة، إنــم

(1) Hassan  Remaoun et Autres, L’Algérie, histoire, société et culture, Casbah, Alger, L’an 2000, p.25.
(2) Hassan Rachik, Comment rester nomade, Afrique-orient, Casablanca, En 2000, p.123.

، 22001برونو إتین، عبد القادر الجزائري، ترجمة المھندس میشیل خوري، إصدارات الدیوان الوطني للطباعة و النشر، ط(3)
.498.ص
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أفضل الخیول في تحمل الجوع والعطش و التعب وبعد خیول ھمیان تأتي خیول ھرار، واألربعاء و 

ساعات دون انقطاع مع 6إلى 5وللحصان العربي القدرة على الجري المستمر من (1)"أوالد نایل

كما أن خبرتھم بھا تذھب إلى ابعد الحدود فھم یعرفون ما ینفعھا وما . یوما 25لى إ20السیر طیلة 

یضرھا فسقایة الحصان مع طلوع الشمس تضعفھ و سقایتھ في المساء تسمنھ وسقایتھ وسط النھار 

تحافظ علیھ في حالة جیدة، أما أفضل األوقات لعلفھ بالشعیر فھي المساء ویقال بھذا الخصوص ان 

صباح یذھب إلى المزابل و شعیر المساء یذھب إلى الكفلین وان كان أحسن العلف للحصان شعیر ال

ویقول لك (2)ھو الشعیر على اإلطالق فان الحلفاء كذلك تساعده على السیر وأما الشیح فتھیؤه للقتال

تمكر الخیال المتمرس انك لن تغدو فارسا إال إذا كبوت أكثر من مرة واعلم أن الخیول األصیلة ال 

.   بصاحبھا والجواد األصیلة في المربط شرف لصاحبھا 

:تقسیم العمل-6

یتشكل مجتمع الرحل من خالیا عائلیة ھي في نفس الوقت عبارة عن وحدات إنتاجیة تؤمن 

للفرد الحمایة االجتماعیة واالقتصادیة، ال یعرف الرحل مصطلحا یسمى البطالة فلكل فرد مكانتھ  

ضطلع بھا وفقا لمعیاري الجنس و العمر، و ألن تقسیم العمل في ھذا المجتمع یتمیز ومھامھ التي ی

ببساطتھ و محدودیة التخصص فیھ فإن ذلك یجعل من تلك الوحدات العائلیة تتشابھ تشابھا یكاد یكون 

مطلقا وھذا ما یدفعنا إلى تصنیفھا وفقا للنموذج الدوركایمي الذي یصف مثل ھذه المجتمعات 

و تعرف ھذه المجتمعات (3)طة و المتجانسة نتیجة لضعف تقسیم العمل فیھا إلى درجة كبیرة بالبسی

ما یطلق علیھ دوركایم التضامن المیكانیكي حیث ال یختلف األفراد فیھا كثیرا بعضھم عن بعض و 

ھم یتشابھون ألنھم یشعرون بنفس األحاسیس و یتقاسمون نفس القیم كما أنھم یؤمنون بنفس 

الذي یجعل من ھذه المجتمعات أكثر تماسكا و نلمس ذلك بشكل خاص فیما إذا تعرض (4)سالمقد

أحد أفراد ھذا المجتمع إلى خطر ما و إذا تعلق األمر  بنزاع مع قوم غیر أفراد القبیلة فإن اللحمة 

تكون أكبر و العصبیة أشد لنصرة األخ أو ابن العم و ھذه عموما ھي إحدى خصائص المجتمعات 

أنا ضد أخي، أنا و أخي ضد ابن عمي، أنا و أخي و ابن عمي ضد كل ( حلقیة التي تقوم على مبدأ ال

.)اآلخرین

.498المرجع السابق، ص(1)
.496السابق، صالمرجع (2)

.67، ص2005، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 1صالح مصطفى الفوال، علم االجتماع البدوي، ج.د(3)
(4) Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Edition Gallimard, Paris, 1967, p.312.
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:(1)بصفة عامة یمكن أن نلخص ممیزات ھذه المجتمعات الال صناعیة في النقاط التالیة

اخل یوجد خلط بین مفھومي العائلة و المؤسسة و عدم التفریق بین اإلنتاج و االستھالك د-أ

.ھذه المجتمعات

.تقسیم العمل فیھا تتحكم بھ البنى االجتماعیة السائدة-ب

رأس المال بمفھومھ الصناعي غیر موجود لكن مفھوم الغنى و االكتناز لھ أنماط و أشكال -ت

.مخالفة

الحساب االقتصادي بمعنى الكلمة غیر موجود و إنما ھناك عقالنیة مغایرة تتحكم في -ث

.على قیم و معتقدات ھذه المجتمعاتالسلوك االقتصادي تبنى

المجتمع ینتظم في وحدات و خالیا ذات أبعاد و أحجام معینة ضمن مجاالت مكانیة -ج

.محدودة

كل ھذه الخصائص و الممیزات رأیناھا بوضوح في مجتمع الرحل عند كل من السوامع و أوالد 

أعمال حرفیة خارج تلك عیسى حیث ال یسود تقسیم مھم للعمل، و ال توجد تخصصات كثیرة و ال

.التي تقوم بھا المرأة تحت الخیمة من حیاكة للفلیجة و بعض األلبسة التقلیدیة

تنحصر أھم األعمال المعروفة الیوم لدى الرحل في الرعي ، التجارة و سیاقة الشاحنة وھذا 

خة ، التخصص  األخیر كعمل مستجد على حساب وظائف و مھام أخرى اندثرت مع الزمن كالمشی

.الفروسیة و الغزو 

:و یمكن أن نلخص أھم األدوار التي یقوم بھا أفراد مجتمع الرحل حسب العمر و الجنس فیما یلي

:دور األب- 6-1

اآلمر و الناھي و ال یجوز في العرف فھو) مجتمع ذكوري(یمارس األب سلطة مطلقة عند الرحل 

أو حتى رفع الصوت في حضرتھ، یشرف بشكل الرد علیھ أو مجاراتھ بشكل غیر الئق في الحدیث 

كامل على كل كبیرة و صغیرة في بیتھ كما یصرف كل األعمال ، ینھض باكرا لیوجھ كال إلى عملھ 

)  وھذا خاصة  إذا كان في التل " (الفیالج"ثم یتجھ بعد أن یضع شاشھ، قدوارتھ وعصاه في یده إلى 

اعة جماعة في مقھى یدور الحدیث حول أحوال لیلتقي بباقي أرباب البیوت أمثالھ یجلسون جم

المرعى، الشاة و السوق بشكل عام أو قد یكون المقال لمقام آخر في شأن من شؤون فض النزاعات 

،أو ترتیب قران أو عقد صلح، وھذا ھو الحال في سائر األیام

(1) Henri Mendras, Op. Cit., p.128.
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تھ مباشرة إلیھا ماعدا یوم السوق حیث یتجھ األب بشاحنتھ للجلب و قضاء مستلزمات البیت وحاجیا

، ولم یعد الیوم تواجد األب ضروریا طیلة الوقت قریبا من خیمتھ و قطیعھ فھو یستطیع )أي السوق(

.تدبیر األمور و الطمأنینة على صیرورة العمل عن طریق الھاتف النقال

:اإلبن األكبر- 6-2

اقي اإلخوة بعد أبیھ و ھو لإلبن األكبر مكانة خاصة عند البدو الرحل فھو كذلك یحظى باحترام ب

الوصي من بعده على كل شيء واألب یعھد إلیھ عادة سیاقة الشاحنة، ویبدأ تزویج األبناء في عرف 

.الرحل باالبن األكبر ثم الذي یلیھ

:باقي اإلخوة- 6-3

یتحدد عمل باقي اإلخوة حسب سنھم و جنسھم و مقدرتھم على القیام بعمل ما  و الذي عادة ما 

( ون الرعي أو جلب الماء و یتداول عدة إخوة على رعي القطیع خالل النھار و قد تقوم البنت یك

المرأة (بالرعي كذلك عند أوالد عیسى األمر الذي ال نجده عند السوامع ) الجدة(أو العجوز) األخت

تعدد تحت الخیمة الواحدة بسبب22و قد یصل عدد اإلخوة عند أوالد عیسى إلى ) ال تقوم بالرعي

.الزوجات

:الزوجة- 6-4

تقوم الزوجة على القیام بشؤون البیت من إعداد للطعام، تنظیف للخیمة و الزریبة و االعتناء 

باألبناء جملة، كما أنھا تقوم أیضا كما رأینا سلفا بالحرص على دجاجھا و باقي الخرفان الصغار،  

صناعة أجزاء من الخیمة ، و الزوجة عند لتجدید أو ) السدایة(تشارك باقي النسوة في إقامة 

السوامع على العموم واحدة لكن عند أوالد عیسى فغالبا ما تكون أكثر من اثنتان تحت الخیمة 

:الواحدة وھم یقولون في ھذا الشأن

).ك.س"(أعور.....الراجل اللي عندو مرا وحدة" 

:الجد- 6-5

النظیر في عائلة الرحل كما یلقى الطاعن في السن منھم عنایة یحظى الجد باحترام منقطع 

اده مغامرات الترحال و التجوال عبر ــــــــص على أحفــس و السمر، یقـــور األنـــخاصة، فھو مح
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األراضي الشاسعة و األوطان البعیدة و یستذكر مآرب األجداد و خصالھم، یفخر بالنسب و یحفظھ 

.و البركة فھو الذاكرة و األصل

:الجدة- 6-6

باإلضافة إلى ما یمكن أن تقوم بھ من أعمال منزلیة على غرار باقي النسوة تھتم الجدة أكثر 

كما أن مداواة الشاة المریضة تقع ) باستعمال األعشاب و التعاویذ (بتطبیب األحفاد بطرق تقلیدیة 

.الخبیرة بتجریب الدواءأیضا على عاتقھا عادة فھي العارفة بأنواع األمراض و 
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:الخالصة

إن محاولة إرساء دعائم إنتاج رعوي على أسس حدیثة یبدو بعید المنال بالنسبة للرحل الذین أجرینا 

معھم ھذه الدراسة و ھذا راجع بالدرجة األولى إلى تباعد و تباین قیم و مبادئ كل من نمطي اإلنتاج 

ألول یتطلب مشروعھ وجود بنى قاعدیة معینة و توفیر ید عاملة مختصة و كذا الحدیث و التقلیدي فا

الدخول في مجموعة من اإلجراءات البیروقراطیة و التعامالت الرسمیة ال یحبذھا كثیرا البدو 

نمطھم اإلنتاجي یختلف  عن غیره من أنماط اإلنتاج عند القرویین الرحل، ھذا باإلضافة إلى كون 

الرعویة الحدیثة حیث أنھ یعتمد بشكل كبیرعلى تربیة الماشیة ذات الكم المھم ووحدات اإلنتاج

واإلنتشار في مساحات أوسع بما یسمى تربیة دون سیاج، وھو یتوافق أیضا مع نمط خاص 

الستغالل األرض یرتبط تاریخیا بالمناطق القاحلة و نصف القاحلة أین یصعب مزاولة الزراعة 

و مع التحوالت الكبیرة التي تعرفھا ھذه الخصائص من نقص في لكن بشكل دائم و مستقر 

المساحات الرعویة، محدودیة التنقل بسبب زیادة إنتشار ملكیة األراضي و إنفجار البنى التقلیدیة 

للمجتمعات العشائریة فإن ھذا النمط من اإلنتاج بدأ یعرف عدة مفارقات مست أھم مبادئھ القائمة 

المستطاع من التكالیف و كذا نقل الماشیة حیث المرعى و لیس العكس؛ ھذه أساسا على التقلیل قدر

فإما التحول إلى األنماط الحدیثة و الظروف الجدیدة وضعت حیاة الترحال التقلیدیة على المحك، 

بالتالي التخلي عن حیاة التنقل نھائیا أو محاولة التأقلم و التكیف بشكل أو بآخر مع المستجدات 

اإلستمرار و المحافظة و لو نسبیا على نمط خاص من اإلنتاج والحیاة دام آلالف السنین؛ للتمكن من 

ویبدو أن الوضع األخیر ھو الصورة الحاصلة على أرض الواقع فقد تمكن نمط اإلنتاج الرعوي 

البدوي من مسایرة المستجدات ومواكبة أھم التغیرات في عالم اإنتاج الرعوي الحدیث واستفاد من 

اه محافظا في نفس على أھم قواعده اإلنتاجیة واإلجتماعیة البسیطة التي تنطلق من مفاھیم تقنی

وإعتقادات مخالفة تماما ألسس الحساب اإلقتصادي بمنظوره الرأسمالي فما زال الترحال الیوم 

ى تحدید لإلنفاق إلبالرغم من نزعتھ الفردانیة یسیر وفق التوجھات العامة لإلنتاج التقلیدي من 

أقصى حد ممكن  وتطویر إستراتیجیات تعویضیة تغطي نقاط الضعف فیھ كالشراكة مع أصحاب 

األراضي في القطیع والتجارة والتھریب، كما أن  الترحال الحالي لم یتخلى عن استغالل بعض  

الحیوانات وتسخیرھا بما تقتضیھ الحاجة والمنفعة ویبقى مجتمع یتشكل من خالیا عائلیة ھي في 

الوقت عبارة عن وحدات إنتاجیة تؤمن للفرد الحمایة االجتماعیة واالقتصادیة، ال یعرف نفس 

الرحل مصطلحا یسمى البطالة فلكل فرد مكانتھ 
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ومھامھ التي یضطلع بھا وفقا لمعیاري الجنس و العمر، و ألن تقسیم العمل في ھذا المجتمع یتمیز 

من تلك الوحدات العائلیة تتشابھ تشابھا یكاد یكون ببساطتھ و محدودیة التخصص فیھ فإن ذلك یجعل 

مطلقا وھذا ما یدفعنا إلى تصنیفھا وفقا للنموذج الدوركایمي الذي یصف مثل ھذه المجتمعات 

بالبسیطة و المتجانسة نتیجة لضعف تقسیم العمل فیھا إلى درجة كبیرة  و تعرف ھذه المجتمعات ما 

ي حیث ال یختلف األفراد فیھا كثیرا بعضھم عن بعض و ھم یطلق علیھ دوركایم التضامن المیكانیك

.یتشابھون ألنھم یشعرون بنفس األحاسیس و یتقاسمون نفس القیم كما أنھم یؤمنون بنفس المقدس



الفصل الخامس                                                        الرحل و شبھ الرحل الیوم

الخاتمة
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:خاتمة

ى أین یتجھ الیوم؛ وقد حاولنا في ھذه الدراسة  تتبع مسار حیاة الترحال في الجزائر كیف كان وإل

رأینا من خالل مجمل ما قدمناه أن الترحال مر بعدة مراحل كان أولھا عصر القوة واإلزدھار الذي 

م حیث كان البدو الرحل یسیطرون على تجارة القوافل، یؤمنون طرقھا ویصنعون 1350ساد قبل 

ن واألمصار تحت سیطرتھم الدول بكثرتھم وعصبیتھم في بالد المغرب العربي أین كانت كذلك المد

.وحمایتھم

م، حیث 1830جاءت بعد ذلك مرحلة من الضعف والتقھقر دامت إلى مجيء الفرنسیین سنة 

دخلت المنطقة في فوضى عارمة كان سببھا النزاعات المستمرة بین الدویالت القائمة آنذاك وكثرة 

روب مما نتج عنھ حالة من الثورات لعدم توفر اإلستقرار اإلجتماعي و تفشي األمراض والح

إلى محور جدید ) المغرب-سجلماسة-السودان(الالأمن تحولت على إثرھا طریق الذھب القدیمة 

یخدم أكثر مصر الممالیك، كما أن إكتشاف الطرق البحریة خالل القرن الخامس عشر ھمش بشكل 

ھا؛ ھذه المرحلة إستمرت إلى شبھ كلي الدور الحیوي الذي كان یلعبھ البدو الرحل في التجارة وتأمین

م حیث أن ھذا األخیر لم یكن لیضفي  1518ما بعد الوجود العثماني  في الجزائر إبتداء من سنة 

تغیرات مھمة على مجرى الحیاة اإلجتماعیة التي سادت قبل ذلك العھد في الوقت الذي كانت فیھ 

عد إلى تفوقھا وھیمنتھا على باقي المجتمعات األوروبیة تشھد  تحوالت عمیقة وجذریة أدت فیما ب

. العالم

ثالث مرحلة كانت مرحلة التفكك واإلنحالل التي تعرض لھا الترحال عقب اإلحتالل الفرنسي 

م والذي أجبر الرحل في الشمال على التوطن في التالل و سفوح الجبال التي لم 1830للجزائر سنة 

باستعمال أكثر الطرق رادیكالیة من حصار یجد لھا المستعمرون جدوى و قیمة فالحیھ وذلك  

م مما جعل 1900وتصفیة جسدیة مما أدى إلى زوال الترحال الرطب بشكل مفاجئ وعنیف سنة 

حركة العشابة نحو الشمال غیر ممكنة تدریجیا حتى تم إلغاؤھا تماما من طرف اإلدارة الفرنسیة 

دوره إلى عوامل اإلنحالل و التفكك، م، وبالتالي كان على الترحال الجاف أن یتعرض ب1920سنة 

فلقد حوصر ھذا األخیر مدفوعا إلى المناطق األكثر فقرا من الھضاب العلیا، فكان على الرحل أن 

یواجھوا الوضع الجدید ویحاولوا تخطي ندرة المیاه 
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والكأل في تلك المناطق الشحیحة من جھة و تأمین الجو المناسب لقطعانھم والطعام لعوائلھم من

جھة أخرى، فأضطرھم ذلك إلى تحویل حركتھم نحو الجنوب حیث ال یمكن ألغنامھم أن تطیل 

البقاء بعد النصف الثاني من أفریل و ھذا بسبب إرتفاع درجة الحرارة وقلة المیاه ھناك،  فأدت 

جملة ھذه المستجدات إلى االستغالل الفاحش لمراعي الھضاب كما أن الحاجة أیضا إلى الطعام 

ت الرحل على ممارسة الزراعة مما جعل قرابة الملیون من األراضي الرعویة تخضع أجبر

لعملیات حرث مكثفة من أجل توفیر القمح و الشعیر اللذان كانا مصدرھما فیما مضى الشمال، ومع  

انتھاء كذلك الدور التقلیدي للبدو الرحل كوسطاء تجاریین بین التل و أھل القصور بدأت سلسلة  

عن الحیاة القدیمة و عن قطعان الماشیة الموفورة إما بحثا عن عمل مأجور عند المستعمرین التخلي 

كخماسة أو اإلكتفاء بعدد قلیل من رؤوس الغنم و القبول بحیاة مزریة فرضھا الواقع اإلستعماري 

بكل ما یحملھ من قیم تختلف جذریا عن القیم التي عھدوھا من قبل و عالقات جدیدة لھا منطقھا

الخاص كتعمیم التعامالت النقدیة و تفكیك وحدة األراضي و إنتشار العمل المأجور ، ھذه المفاھیم 

الرأسمالیة المھیمنة جعلت من النزعة الفردانیة داخل المجتمع الجزائري تزداد شیئا فشیئا حتى 

التعایش ومحاولة بعد اإلستقالل الوطني تأتي مرحلة. ھددت البنى االجتماعیة و االقتصادیة التقلیدیة

اإلستمرار إذ ظھر نوع جدید من الترحال یعتمد إستراتیجیات تخالف تماما تلك التي كانت تحرك 

نقص في المساحات مفاھیم وأسس الترحال القدیم وتتالءم أكثر و المستجدات الحاصلة الیوم من

تعمال األعالف الرعویة و محدودیة التنقل بسبب زیادة إنتشار ملكیة األراضي حیث أعطى إس

الصناعیة و الشاحنة كوسیلة نقل بدیلة، نفسا جدیدا لترحال إحترافي یستأثر الملكیة الفردیة بدال من 

على إقتصاد السوق عوض العالقات الملكیة العائلیة وتبرز فیھ العالقات اإلجتماعیة المبنیة 

ة إلى ألفة المدن واألسواق حیث اإلجتماعیة المبنیة على القرابة، المواالة أو التبعیة ھذا باإلضاف

أصبح الرحل یترددون علیھا بشكل دائم ومستمر ناھیك عن تغیر منطق العالقات الخارجیة مع 

المحیط والتي كان یتحكم فیھا شیخ القبیلة وأعیانھا إلى منطق فرداني یتوقف على المرتحل في حد 

.ذاتھ

سائلھا وھو في نفس الوقت ال یزال یحتفظ إن ترحال الیوم أصبح أكثر مرونة في تقبل العصرنة وو

بكل فاعلیتھ القدیمة فیما یخص التأقلم مع ظروف الطبیعة المتباینة حیث یستمر الدور التكاملي الذي 

أوجدتھ الجغرافیا و صنعھ التاریخ بین التل والصحراء وھو یتجھ نحو نمط جدید یزاوج بین أسالیب 

ین یحافظ فیھا الترحال على أھماإلنتاج الرعویة الحدیثة والتقلیدیة أ
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قواعده العملیة القدیمة بخطوطھا العریضة مطورا إستراتیجیات تعویضیة تبقي على توازنھا، ھذا 

باإلضافة إلى أن بساطة ھذا اإلنتاج ھو ما یجعلھ في األساس ذا بعد إقتصادي ناجع في ظل ما 

.تعرفھ الدولة الیوم من أزمة في توفیر السكن والشغل

یبقى إذن البدو الرحل في الجزائر یشكلون مكونا ھیكلیا للمجتمع الجزائري لھم وزنھم الثقافي 

واإلقتصادي المشھود ھذا على الرغم من قلة وزنھم الدیمغرافي، ومن المھم كذلك أن یبقى البحث 

وارھا مستمرا ومتاحا لإلجابة على العدید من التساؤالت التي لم تتح لنا الفرصة بعد في صبر أغ

جیدا، كمثل التسائل عن وجھة األموال الطائلة التي یجنیھا البدو الرحل من خالل تربیتھم للمواشي، 

.    فیما یستثمرونھا وأین یوجھونھا ؟
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ملحق الصور



01:الصورة رقم

البدو الرحل یتجاذبون أطراف الحدیث

2008جویلیة29إنجاز الطالب یوم : المصدر

ائر العرعار ویتناول كوب الشاي وال یحبذ اإلنعزال عن یجد البدوي كل الراحة في الحدیث وھو یدخن سج

وأثناء المحاورة یسترسل في سرد قصص الماضي البعید -فھو ینتمي إلیھا أكثر مما ینتمي إلى نفسھ-جماعتھ 

متفاخرا بأنسابھ وأجداده، یقص مغامراتھ التي ال تنتھي مع حیاة الترحال وما یصادفھ فیھا من ألوان الخلق 

.     لق، وھو أثناء ذلك یستنجد بذاكرة من حولھ ممن شاھدوا ما شاھد أو سمع ذكرا عنھوعجیب الُخ



02: الصورة رقم 

)م1900قبل (عین عبید خالل الحقبة اإلستعماریة 

Source : http://images.google.com/images Le 14/08/2008 à 10:04

وھم ) في المشھد الثاني(سكان عین عبید یقفون بالشارع الرئیسي وبساحة السوق تظھر الصورة مجموعة من

یرتدون ألبسة تقلیدیة عبارة عن قدوارة ، شاش وبرنوس وھم ال یزالون على وصف البدو وتقالیدھم في تلك الفترة 

.   غیر البعیدة من زمن اإلحتالل 

http://images.google.com/images


03: الصورة رقم

)العھد البیزنطي ( بمنطقة عین عبید آثار رومانیة

مھراس)ب ( قبر حجري) أ ( 

2009ماي 25: إنجاز الطالب یوم: المصدر

على إثر أشغال الحفر الجاریة لبناء مسجد أحمد حماني ) عین عبید(بحي البستان وجدت ھذه اآلثار

جامعة –سعاد سلیماني من معھد التاریخ ، قسم التاریخ واآلثار: سب معاینة قامت بھا األستاذة وھي تعود ح

إلى العھد البیزنطي أي حوالي القرن الثالث إلى الخامس میالدي ، فوجود مقبرة بھذا المكان یؤكد –قسنطینة 

ا یعززه أیضا اإلكتشافات فرضیة وجود مدینة رومانیة أو بیزنطیة مطموسة المعالم غیر بعیدة عنھا، ھذ

المتعددة التي تتم عن محض الصدفة بین الحین واآلخر من طرف المواطنین آلثار تعود إلى حقب مجھولة مما 

یؤكد من جمیع النواحي أن منطقة عین عبید قد عرفت وجودا سبق الوجود الفرنسي كما أنھا تدل أیضا على 

.    بالدرجة األولى على النشاط الفالحيأنھا كانت  تعرف نشاطا إقتصادیا مھما یرتكز 



04: الصورة رقم

بعین عبید1955أوت 20مجازر 

5/02/2008.LeSource : http://www.1novembre54.com/vidéo

وطیلة 1955أوت 20الھجومات التي نفذھا المجاھدون یوم لم یتوانى المستعمر في رد فعلھ األولي على 

أسبوع كامل من ھذا التاریخ على إرتكاب أبشع المجازر في حق سكان عین عبید العزل من أطفال وشیوخ و 

.عائالت أبیدت بأكملھا 

http://www.1novembre54.com/vid�o


05:الصورة رقم 

على عین عبید       5195أوت 20البدو الرحل یتعرضون إلى اإلنتقام األعمى بعد ھجومات  

Source : http://www.1novembre54.com/vidéo Le 5/02/2008.

تظھر الصور التي مصدرھا شریط سمعي بصري تقدم  معمرین من خیمة البدوي الذي كان یستعد للرجوع 

الخروج ثم بكل دم م ، یطلبان منھ1955أوت 20إلى الصحراء من محطة القطار بعین عبید خالل أحداث 

بارد یوجھ أحدھما بندقیتھ إلى رأسھ لیردیھ قتیال؛ وقد قام بإلتقاط ھذه الصور المصور السینمائي جمال 

شندرلي الذي كان یعمل في اإلذاعة والتلفزة في الجزائر، ولبشاعة ما رآه من مجازر أقترفت في حق شعب 

رة فكان أفضل ما قدمھ شندرلي لھا ھذه الصورة التي أعزل فضل ھذا األخیر اإللتحاق بثورة التحریر المظف

إھتز لھا الضمیر العالمي وھذا على إثر عرضھا أمام ھیئة األمم المتحدة من طرف ممثل الحكومة الجزائریة 

.    المؤقتة آنذاك

http://www.1novembre54.com/vid�o


06: الصورة رقم

سیدة الترحال الحالي الیوم بال منازع : الشاحنة
):أ ( المشھد 

):                            ب ( المشھد 

.2008أوت 15: إنجاز الطالب یوم: المصدر

الترحال اإلعتیادیة فلقد عوضت الجمل في شد المتاع أصبحت الشاحنة الیوم تشكل مشھدا من مشاھد -

وتنظیم عملیة الحواسة وكذا نقل القطیع وجلب صھریج الماء و یمكنك كذلك مشاھدتھا كل مساء تربض إلى 

من الجھة الخلفیة وھذا كي تستعمل بطاریتھا لإلنارة ومشاھدة التلفاز كما أنھا ) ) ب ( المشھد ( جانب الخیمة 

من أي محاولة للسطو علیھا في تلك الوضعیة المحاذیة لمرقد الراحل؛ والشاحنة في أغلب تكون في مأمن

.  الحال یمتلكھا من ھم أیسر حاال من الرحل الموالة



07: الصورة رقم

الرحل و الدراجة الناریة

.2008سبتمبر 13: إنجاز الطالب یوم: المصدر

عادة ما یكون عدم إمتالك شاحنة من طرف الراحل عالمة عن فقره وإمتھانھ الرعي فقط لصالح 

أصحاب القطیع من الموالة أو أصحاب رؤوس األموال من التلیة،  وھو مع ذلك ال یستغني عن خدمة 

یرعاھا أحد األوالد دراجة ناریة  تسھل علیھ قضاء أموره من المدینة أو جلب الماء وحتى تفقد الغنم التي 

.  بین الحین واآلخر 



08:  الصورة رقم

دور القطیع في تسمید األرض
):أ ( المشھد 

):ب ( المشھد 

2008ماي 16: إنجاز الطالب یوم:المصدر

بشكل فعال في تسمیدھا طبیعیا وھذا عبر ما تخلفھ " الحصیدة "یساھم القطیع أثناء رعیھ لألرض -) أ ( 

النعاج من فضالت، لذلك یستغل الرحل ھذه النقطة للتفاوض من أجل تخفیض ثمن إستئجار المرعى 

" .البركةاألرض اللي دور فیھا النعجة تنزل فیھا:"فیقولون

یعد السماد من فضالت القطیع الذي یعرف بالغبار من أحسن العوامل التي تعطي األرض عناصر - ) ب ( 

. عضویة مھمة تجعلھا أكثر خصبا وھذا ما یجعل ھذه المادة تعرض في األسواق بأثمان باھضة 



09: الصورة رقم

مضارب الخیام

2008أوت 15: نجاز الطالب یومإ: المصدر

ال تبعد كثیرا (یختار الرحل مضارب خیامھم بعنایة فائقة؛ فباإلضافة إلى كونھا تنأى نسبیا عن الطریق العام 

تحتل كذلك مكانا یكون ) حتى ال تكون معزولة عن العالم وال تقترب إلى درجة یمكنك رؤیة من یحوم حماھا

الفیضانات وقد تتغیر وضعیتھا في نفس المساحة حسب أحوال التقلبات الجویة محمیا طبیعیا من الریاح وخطر 

.  وإختالف الفصول



10: الصورة رقم

السوق األسبوعیة لبلدیة عین عبید

.2009جوان 22: إنجاز الطالب یوم: المصدر

البدو الرحل، یقضون حوائجھم المختلفة من شتى المستلزمات یعج سوق عین عبید بالسواقة والجالبة من 

مما یكفیھم إلى األسبوع القبل ویبتاعون أیضا أغنامھم التي یقلونھا في شاحناتھم التي یزدحم بھا السوق 

.     إزدحاما



11: الصورة رقم

البیع والشراء 

الم

.2009جوان 22: الطالب یومإنجاز : صدر

التي یتقنھا الرحل جیدا وممارسة البیع والشراء فیھ فن في فھم اآلخر فالبدوي یقرأ الوجوه لسوق المواشي لغتھ الخاصة

البیع والشرا وجوه ، أنا كي قولي :" ویفھم الرموز ویزن حركات كل من یقصده وھذا أحدھم یلخص لنا مجمل األممر في قولھ

جا یشري، وال جا یتوانس، وال جا یعاود السوق، الراجل مول الكلمة یشري بلسانو ما یحتاجش ... نعرفو: السالم علیكمواحد

" . لسوارد



12: الصورة رقم

الرحل ال یبتعدون عن المدینة

المصدر

.2008سبتمبر 13: إنجاز الطالب یوم: 

.علیھا بشكل أساسي ویتخذھا ملجأ لھكتحصیل حاصل ال تبتعد كثیرا عن المدن، فلقد أصبح الترحال یعتمدصارت الخیم 



13: الصورة رقم

الرحل یعودون إلى الصحراء

المغیر-عین الشیخ-روفوادي خ

ال

)لمامنیة( الطالب بین جماعة من البدو الرحل.                                        2008دیسمبر 21: إنجاز الطالب یوم: مصدر

ه بعد رحلة شاقة إلى یشكل الرجوع إلى الصحراء حدثا مھما بالنسبة للبدو الرحل، فالحنین إلى األھل قد بلغ أشد

. التل المليء بالغوغاء والضجیج 

تكون فرحة الرحل عارمة إذا كان العام ممطرا بالجنوب فالكأل والماء وفیرین وال مجال ھنا للقلق من ضیق 

.     األراضي والخوف المستمر من ولوج الغنم في الزرع كما ھو الحال بالتل



14:الصورة رقم

خیمة أوالد السایح

المص

.2007جویلیة 25:  إنجاز الطالب یوم: در

تصنف خیمة أوالد السایح ضمن الخیم السوداء وھي ذات ثالث فلجات تتخلل كل فلجة من الجانبین 

رى من خالل الصورة أنھا مرقعة بأجزاء ، نستطیع أن ن2م35شریطین أبیضین؛ إجمال مساحتھا ال یتجاوز 

من القماش والبالستیك وھي آیلة إلى الزوال بسبب العزوف عن تقلید تجدید الفلیجة من كل سنة وھذا راجع 

.  بدوره إلى توجھ ساكنیھا إلى حیاة اإلستقرار والتوطن



15: الصورة رقم

أو البیت لكبیرة) أوالد عیسى بیت ( الخیمة النایلیة 

. 2007جویلیة 25:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

ال تزال الخیمة النایلیة بلونھا األحمر تحافظ على ھیئتھا الكاملة ومنظرھا الجذاب، فساكنیھا من أوالد عیسى 

ید الفلیجة المتھرئة منھا كل یعتنون بھا أیما إعتناء، إذ تحرس النسوة بشكل خاص على حیاكتھا باستمرار وتجد

.سنة

األمر الذي یعطي الخیمة النایلیة  ) م 12/ 1.5( یتراوح عدد فلیجاتھا بین الثمانیة إلى اإلثنى عشر فلیجة 

و تطلى بصباغ خاص كي تحافظ على 2م216إلى 2م120مساحة قیاسیة بالنسبة للخیام األخرى أي بین 

.لونھا األحمر المتمیز



16: رة رقمالصو

خیمة أوالد دراج 
خیمة حالتھا متردیة                                                   القیطون

.2007جویلیة 25: إنجاز الطالب یوم: المصدر

خیمة سوامعیة حالتھا جیدة

على األكثر، 2م50وھي ال تتعدى مساحتھا ) البیت الكحلة ( تعرف خیمة أوالد دراج بالخیمة السوداء 

ین أصبحوا یستعملون القیطون أكثر فأكثر الذ) الصورة (منھا ما ھو بال و آخذ في التقھقر كبعض خیم السوامع 

. ألن مقامھم فیھا ظرفي وعملیة تجدیدھا لم تعد من األھمیة بما كان والقلیل منھا فقط ال یزال في حالة جیدة



17: الصورة رقم

بعین عبید) أوالد عیسى ( عرس أوالد أم لخوة 

خیمة الكبارخیمة الشباب

موكب العروس یتجھ إلى الخیمةالعریس یشارك أصحابھ الرقص

تقام خیمة العریس بعیدة عن خیمة الكبار وھذا كي یجد الشباب حریتھم في التمتع والرقص على أنغام 

.مھیب" كورتاج"صریة في الموسیقى الجلفاویة إنتظارا لموكب العروس التي تستقدم إلي الخیام على الطریقة الع



18: الصورة رقم

البدو الرحل یحصدون الفریك

.2009جویلیة 30:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

یستغل البدو الرحل فرصة تواجدھم بالتل للمشاركة في عملیة الحصاد من كل صائفة ببلدیة عین عبید وھم 

األعمال الخاصة التي تعجز اآللة عن إنجازھا كشحن أكیاس القمح والحصاد الیدوي لبعض السنابل یقومون ببعض

ذات الجودة الغذائیة " الفریك"التي لم ینضج تماما لغرض حرقھا  ثم إعدادھا الستخراج ما یعرف بالمنطقة بمادة 

نون بذلك  قد ساھموا في توفیر بعضا من العالیة وكل ھذا مقابل أجر یومي یتقاضونھ لسد حاجیاتھم الیومیة فیكو

.رؤوس أغنامھم



19:الصورة رقم

كبیر أوالد أم لخوة

لكبیر القوم عند البدو الرحل مكانة ھامة فھو مركز الجماعة ومحركھا، یأخذ على عاتقھ حل مشاكلھم وفض 

یحضر في كل كبیرة وصغیرة، تمكنھ حنكتھ وتمرسھ من فرض نفسھ وآرائھ على اآلخرین، یضفي نزاعاتھم،

.تواجده بینھم دینامیكیة خاصة ویمكنھ ھاتفھ النقال من إنجاز ما یعجز عنھ الكثیرین



20: الصورة رقم

حصان عربي أصیل

.2007جویلیة 25:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

على الرغم من تكلفتھ الباھضة وعدم جدواه من الناحیة العملیة للترحال الیوم بقي الحصان بقي الحصان لدى 

الكثیرین من البدو الرحل رمزا من رموز العروبة والفروسیة ال یزالون یولعون بتربیتھ، یفتخرون بامتالكھ 

مضارب الشجاعة واإلقدام ، في أذیالھا الخیر، فحیث حلت، حلت ویتباھون بھ، و یعتبرون إمطاؤه مضربا من

.  البركة معھا 



21: الصورة رقم

)Les mangeoires(المعالف 

.2007جویلیة 25:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

ن الخیام فھي تستعمل لتسمین الغنم بما یقدم أصبحت المعالف من لوازم الترحال التي ال یخلو منھا الیوم بیت م

فیھا من أعالف إصطناعیة لغرض جلبھا إلى السوق حتى تظھر الشاة في حالة جیدة مما یمكن الراحل بثمن 

. جید 



22: الصورة رقم

إلى الجنوب) البال ( عملیة شحن حزم التبن 

.2009أوت 27:  الطالب یومإنجاز: المصدر

من بین األعالف األكثر تخزینا من طرف البدو الرحل فھم ینقلونھا   بشاحناتھم نحو ) البال (تعد حزم التبن 

الصحراء لیدعموا بھا علف قطعان الماشیة وقد تصل أثمان ھذه الحزم مبالغ قیاسیة خاصة إذا ندر تصاقط 

. األمطار بالجنوب 



23: الصورة رقم

الماعز یقود القطیع

.2007جویلیة 25:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

تشكل تربیة الماعز كحیوان مستأنس ذو ممیزات خاصة إحدى اإلستراتیجیات المھمة التي یعتمدھا الراحل 

ك لحمھ وحلیبھ من جھة ویذبحھ  للضیف من جھة أخرى للحفاظ على منظومتھ القیمیة والتقلیدیة فھو یستھل

.  مؤدیا واجب الكرم فیكون بذلك قد وفر الشاة وأدى محامد األخالق في نفس الوقت



24: الصورة رقم

تربیة الكالب عند البدو الرحل
السلوقي جنباإلى جنب مع السعدان

.2009جوان 12:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

الكلب األبیض

ى جنب لحراسة حمى الخیمة وقطیع الغنم فبینما یتمیز األول یتعایش كلبا السلوقي و البتي أو السعدان جنبا إل

بسرعتھ الفائقة التي تمكنھ من اللحاق بطریدتھ بكل سھولة نجد الثاني یتمیز بقوة بنیتھ التي تمكنھ من الفتك بھا 

فتكا؛ ویحرس الراحل أیضا على إكتساب الكلب األبیض الذي ال یكاد یبین وسط الغنم وال یظھر كذلك  وسط 

).التمویھ(الطبیعة لیال أو نھارا 



25: الصورة رقم

الحمار في طریقھ لجلب الماء

.2009جوان 12:  إنجاز الطالب یوم: المصدر

مار ینقل في الشاحنةالح

یستعمل الرحل الیوم الحمار لجلب الماء الشروب والتنقل على ظھره لمسافات بسیطة عكس الماضي غیر 

.البعید أین كانوا یسخرونھ لحمل متاعھم والتسوق علیھ إلى األسواق البعیدة 



26: الصورة رقم

مةالدجاج یحمي محیط الخی

ا

.2008سبتمبر 13: إنجاز الطالب یوم: لمصدر

وھو أیضا بمثابة منبھ طبیعي یعلو صوتھ تحسسھ یعمل الدجاج على تنقیة محیط الخیمة من الحشرات الضارة

خطر األفاعي والعقارب  وللمرأة البدویة عالقة خاصة معھا فھي التي تعتني بھا وتجمع بیضھا وتستشعر ما 

.تستشعره



27: الصورة رقم

الجمل في التل

.2007جویلیة 25: إنجاز الطالب یوم: المصدر

أصبح من النادر الیوم مشاھدة الجمال في التل بل إن رؤیتھا من طرف أھل المدن في الشمال أصبح یعد 

وان یصول ویجول في الماضي البعید المنطقة كلھا ویصنع حدثا مھما في حد ذاتھ وھذا بعدما كان ھذا الحی

تاریخھا وأمجادھا إذ كانت طرق الذھب والحریر طرقھ بال منازع، حتى أفل نجمھ شیئا فشیئا إبتداء من 

.   ظھور الطرق البحریة وإنتھاء إلى تعمیم النقل ذي المحركات في الخمسینات من القرن الماضي
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