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املجتمع الصحراوي من عالم الخيمة إلى فضاء املدينة)1) 

محمد املخلوفي)2(

: مقدمة
ً

أواًل

الحجم	 من	 صفحة	 	25( 2021،	ويتضمن	 سنة	 الشرق	 إفريقيا	 بمطبعة	 باملراجعة	 املعني	 الكتاب	 نشر	 	 	
املتوسط.	وقد	قسمه	الباحث	رحال	بوبريك	إلى	مقدمة	وأربعة	فصول	متباينة	من	حيث	الحجم	واملضمون،	ثم	
خاتمة.	خصص	الفصل	األول	الذي	يتكون	من	38	صفحة	للحديث	عن	املسكن	الذي	كان	يعيش	به	الرحل	قبل	
بـ	)زمن	الخيمة	السكن	والتنظيم	االجتماعي(،	 الفصل	 )واد	نون	وتيرس(	معنوًنا	هذا	 دخول	االستعمار	منطقة	
الثالث	 بالفصل	 54	صفحة،	مروًرا	 الذي	يضم	حوالى	 التقليدية	ما	قبل	االستعمار(	 )املدينة	 الثاني	 الفصل	 يليه	
)الترحال	على	محك	التحوالت(	الذي	يتكون	من	37	صفحة،	ليختتم	هذا	املؤلف	بالفصل	الرابع	الذي	يتشكل	من	
49	صفحة،	ومعنون	بـ	)نهاية	الترحال(.	وخاتمة	تضم	حصيلة	استنتاجاته،	ثم	قائمة	املصادر	واملراجع	التي	توزعت	

على	شقين؛	أحدهما	باللغة	العربية	واآلخر	باللغة	الفرنسية.	

ثانًيا: إشكالية الكتاب وأهميته

عن	 مهمة	 ثقافية	 تاريخية	 مقاربة	 املدينة(	 فضاء	 إلى	 الخيمة	 عالم	 من	 الصحراوي	 )املجتمع	 كتاب	 يقدم	 	 	 	
التحوالت	التي	طالت	املجتمع	الصحراوي؛	(املجال	املمتد	من	واد	نون	شماال	إلى	تيرس	جنوًبا)،	وتتحدد	اإلشكالية	
املركزية	التي	يتمحور	حولها	هذا	املؤلف	في	فهم	اآلليات	والعوامل	التي	أدت	إلى	انتقال	الرحل	في	املجال	املذكور	
من	عالم	البداوة	إلى	فضاء	املدينة،	ويكشف	اآلثار	التي	ترتبت	عن	هذا	االنتقال،	وانعكست	سلًبا	في	فئة	الرحل	
الذين	تعرضوا	الجتثاث	قيمي	أدى	بهم	مع	استقرارهم	داخل	املدن	التي	شيدها	املستعمر	إلى	اإلحساس	باالغتراب	
واالستالب.	أول	هذه	العوامل	التي	توقف	عندها	املؤلف	لفهم	هذا	االنتقال،	وما	أف�شى	إليه	من	تحوالت	بسبب	
االستعمارين	الفرن�شي	واإلسباني	اللذين	احتال	الصحراء	سنة	1934؛	))تاريخ	االحتالل	العسكري	الفعلي	للمناطق	
املمتدة	من	وادي	نون	إلى	تيرس	جنوًبا(()3(،	وقد	كشف	في	إطار	التأثير	الذي	أحدثه	في	بنية	املجال	املذكور	اآلليات	
التي	وظفتها	اإلدارة	االستعمارية	لضبط	حركية	الرحل،	و	يشكل	إجراء	املراقبة	إحدى	هذه	اآلليات،	وقد	تكفل	به	
الرحالة	واملستكشفون	الذين	لعبو	دور	الوساطة	بين	هذه	اإلدارة	من	جهة	والرحل	املتنقلين	من	جهة	ثانية.	ومن	
النتائج	التي	تمخضت	عن	هذه	اآللية	تراجع	مّد	الرحل	الذين	لم	يتمكنوا	من	التنقل	بصورة	حرة	مع	الحدود	التي	

)1(	رحال	بوبريك،	املجتمع	الصحراوي	من	عالم	الخيمة	إلى	فضاء	املدينة،	ط1،	)الدار	البيضاء:	إفريقيا	الشرق،	2021(،	))25ص(.

)2(		طالب	باحث	يتابع	دراسة	املاجستير	في	تخصص	علم	االجتماع	بجامعة	ابن	زهر،	كلية	اآلداب	والعلوم	اإلنسانية	-	أكادير	املغرب.

)3(	رحال	بوبريك،	املجتمع	الصحراوي	من	عالم	الخيمة	إلى	فضاء	املدينة،	ص	127.
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شيدها	املستعمر	في	أثناء	تدشينه	عدًدا	من	املدن	)العيون،	طانطان(،	من	هذا	املنطلق	فرض	املستعمر	مخطط	
تمدين	الصحراء	بمنطقة	(واد	نون	وتيرس)	التي	اتخذها	املؤلف	ميداًنا	للبحث	في	هذه	التحوالت.	

ويضاف	إلى	عامل	التدخل	االستعماري	تحوالت	مردها	األزمات	الداخلية	التي	شهدها	املجال	خالل	الستينيات	
من	القرن	املا�شي،	ويتعلق	األمر	بأزمة	الجفاف	التي	أدت	إلى	هجرة	الرحل	بعد	أن	فقد	غالبيتهم	ماشيتهم،	وقد	
أدت	حركة	الهجرة	التي	قامت	بها	هذه	الفئة	إلى	انتشار	أحزمة	الفقر	والبؤس،	وظهور	تراتبية	اجتماعية	تجسدت	
في	حيازة	الضباط	اإلسبان	وعائالتهم	الفضاء	املديني	املجهز	بمختلف	شروط	العيش	األساسية	في	الوقت	الذي	
أصبح	السكان	الصحراويون	على	هامش	املدن	من	دون	التوافر	على	أدنى	مقومات	الحياة	املطلوبة.	هذا	إلى	جانب	
حرب	الصحراء	التي	دارت	بين	اإلسبان	والصحراويين،	ما	دفع	الرحل	إلى	الهجرة	فراًرا	إلى	هذه	املدن	التي	ظنوا	

أنها	ستكون	مالذا	الحتضان	هذه	الفئة	من	الحرب.

إلى	 مؤلفه	 ويسعى	 الصحراء،	 منطقة	 شهدتها	 التي	 التحوالت	 موضوع	 دراسة	 في	 قيًما	 إسهاًما	 الكتاب	 يعد	
إبراز	غنى	املجال	الصحراوي	ثقافًيا	واجتماعًيا،	))فلم	تكن	الصحراء	بالنسبة	له	فضاء	عقيما	وتابتا،	بل	عرفت	
ديناميكية	ثقافية	واجتماعية	وسياسية(()4(.	يعد	)مجال	واد	نون	وتيرس(	الذي	قارب	املؤلف	فيه	إشكالية	انتقال	
	يمثل	هذه	الدينامية	والحركية	اللتين	شهدتهما	هذه	املنطقة	من	

ً
الرحل	من	عالم	الخيمة	إلى	فضاء	املدينة	مجاال

وظهر	 الخيمة،	 اختفت	 املادي	 البناء	 فعلى	صعيد	 عدة؛	 تحوالت	 إلى	 املجتمع	 بهذا	 أدت	 دينامية	 وهي	 الصحراء،	
املنزل،	ما	أثر	تأثيًرا	مباشًرا	في	الرحل	بهذا	املجال	الجغرافي	الذين	تعرضوا	من	جراء	الزحف	الحضري	الذي	اجتاح	
املجال	الذي	عمروه	إلى	انهيار	قيم	البداوة	التي	كان	يمارسونها	في	زمن	الترحال،	ومن	هذه	القيم	التي	اندثرت	في	
هذا	الفضاء:	العمل	الجماعي	في	إعداد	الخيمة	واالجتماع	حول	كؤوس	الشاي.	ومن	ثم،	فإن	أهمية	هذا	املؤلف	
تفسر	في	كون	كاتبه	استطاع	أن	يقدم	ملحة	تاريخية	عن	مسار	التحوالت	التي	شهدتها	هذه	املنطقة	من	الصحراء	

مع	االنتقال	من	عالم	الخيمة	إلى	فضاء	املدينة	في	شكلها	املعاصر.

ا	من	استجابة	إشكاليته	البحثية	ملا	شهدته	منطقة	الصحراء،	
ً
إضافة	إلى	ذلك،	يستمد	هذا	املؤلف	أهميته	انطالق

وبالضبط	منطقة	)واد	نون	وتيرس(	من	تحوالت.	ومن	ثم،	فإن	أهمية	الكتاب	تنبع	من	اإلشكالية	التي	أثارها،	والتي	
تعكس	واقع	هذه	املنطقة،	وحاول	املؤلف	أن	يدرس	ما	يجوب	به	واقعها	الذي	فرض	عليه	بحكم	التحوالت	واآلثار	
التي	خلفها	هذا	األخير	تسخيَر	املعرفة	العلمية	التي	أنتجت	تخصصات	متنوعة	من	قبيل	األنثربولوجيا	والتاريخ	
لدراسة	واقع	هذه	املجتمعات	الذي	شهدت	موجة	تحضر	غيرت	معاملها،	ما	دفع	بها	إلى	االنتقال	من	مجتمع	قبلي	في	

سيرورة	دائمة	من	الترحال	إلى	مجتمع	حضري	مستقر.

			تجسد	ذلك	بشكل	واضح	في	تأسيس	املؤلف	مركز	)الدراسات	الصحراوية	واإلفريقية(	الذي	يعبر	عن	هذا	
االرتباط	الوثيق	بين	الخطاب	العلمي	وواقع	التحوالت	التي	مست	املجال	املذكور.	يعنى	هذا	املعهد	باالهتمام	بكل	
ما	له	صلة	باملجتمعات	الصحراوية	من	ثقافة،	وعادات،	وعالقات	اجتماعية...،	ويعبر	هذا	االنشغال	العلمي	بهذا	

املجتمع	عن	أهمية	هذا	األخير	الذي	أثار	انتباه	عدد	من	الباحثين	والدارسين.

		ومن	أبرز	هؤالء	الباحثين	محمد	دحمان	الذي	درس	التحوالت	التي	شهدتها	منطقة	الساقية	الحمراء	في	عمل	

)4(	رحال	بوبريك،	دراسات	صحراوية:	السلطة	والدين	واملجتمع،	ط1،	)الرباط:	أبي	رقراق	2008(،	ص	).
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يحمل	عنوان:	)الترحال	واالستقرار	بمنطقتي	الساقية	الحمراء	ووادي	الذهب(.	وقد	بين	املؤلف	من	خالله	التأثير	
الذي	أحدثه	التدخل	االستعماري	في	املنطقة،	وتوقف	الباحث	على	مسألة	الحد	من	حركية	الرحل	التي	شكلت	
إحدى	االستراتيجيات	التي	استند	إليها	املستعمر	ليتغلغل	في	املجال	املذكور،	ما	أدى	إلى	القضاء	على	حياة	البداوة	في	
هذا	املجال	الذي	شهد	إثر	التغلغل	االستعماري	فيه	ظهور	مراكز	لالستقرار	عملت	على	إعالن	نهاية	نمط	العيش	
البدوي	الذي	حدد	املؤلف	مظاهره	في	تراجع	تربية	اإلبل،	والصيد	البحري،	والرعي	الترحالي،	ما	أف�شى	بهذا	إلى	
))تهديم	البنيات	التقليدية	الصحراوية	وانهيار	وتقلص	املراد	الطبيعية	والرعوية	واندثار	أو	قلة	املواد	الغذائية	

ال�شيء	الذي	انعكس	على	الترحال	وعلى	الساكنة	املستقرة	باملنطقة(()5(.

ا: مضامين الكتاب
ً
ثالث

داخل	 الرحل	 التاريخي	الستقرار	 املسار	 من	خاللها	 الكتاب	 مؤلف	 يتتبع	 أربعة	فصول،	 من	 الكتاب	 يتكون	
املدن	التي	شيدها	املستعمر.	وقد	راعت	هذه	الفصول	املسار	الذي	حدده	املؤلف	لهذه	الفئة،	فيبدأ	الفصل	األول	
من	الكتاب	)زمن	الخيمة:	نمط	السكن	والتنظيم	االجتماعي(	بالكشف	عن	وضعية	الرحل	قبل	دخول	االستعمار	
للمنطقة،	يليه	الفصل	الثاني	)املدينة	التقليدية	ما	قبل	االستعمار(	الذي	خصصه	املؤلف	للحديث	عن	املدن	التي	
محك	 على	 )الترحال	 الثالث	 الفصل	 ينشغل	 بينما	 فيها.	 االستعمار	 تغلغل	 قبل	 املنطقة	 في	 تجارية	 مراكز	 شكلت	
الترحال(	 )نهاية	 الترحال	باملجال	السالف	ذكره،	والفصل	الرابع	 إلى	تفكك	 التي	أدت	 بإبراز	العوامل	 التحوالت(	

تناول	فيه	الباحث	أوجه	التحوالت	التي	شهدها	املجال	املذكور	وآثارها	في	الرحل.	

يناقش	الفصل	األول	وضعية	الرحل	قبل	دخول	االستعمار	املنطقة،	ويربط	بين	نمط	العيش	البدوي	املميز	
لحياة	هذه	الفئة،	والخيمة	التي	شكلت	من	منظوره	السكن	املتأقلم	للرحل	الذين	يتنقلون	بصورة	مستمرة	ودائمة	
للبحث	عن	املاء	والكأل.	وقدم	مؤلف	الكتاب	وصًفا	دقيًقا	لهذا	النمط	من	املسكن؛	)خيمة	الشعر())(،	واملكونات	
التي	تتشكل	منها،	وطرق	تهيئها	وتشكيلها،	إضافة	إلى	إبراز	املنزلة	التي	تحظى	بها	داخل	أوساط	الرحل	الذين	تتجاوز	
	ثقافًيا	ورمزًيا	يعكس	مجموعة	من	القيم	التي	تحييها	

ً
رؤيتهم	لها	أن	تكون	مجرد	بناء	مادي	هند�شي	لتصير	تمثال

هذه	الفئة	في	إطار	ترحالها	املستمر.	ال	شك	في	أن	العمل	الجماعي	)التويزة(	أبرزها،	فبموجبه	تصطف	النساء	مع	
الفاعل	املركزي	في	إعداد	الخيمة،	وهو	املرأة	التي	عدها	املؤلف	)سيدة	الخيمة(،	هذا	إلى	جانب	حفالت	الشاي	التي	

تقام	في	أثناء	إعداد	الخيمة.

				يشغل	الفصل	الثاني	بالحديث	عن	املدن	التقليدية	التي	شهدتها	الصحراء	قبل	االستعمار،	وقد	عمل	الباحث	
املدن	 من	 لتمييزها	 االستعمار،	 دخول	 قبل	 بها	 اضطلعت	 التي	 الوظائف	 يكشف	 أن	 على	 املدن	 بهذه	 تعريفه	 في	
والسمارة	 كلميم	 مدينتي	 نموذجي	 ا	

ً
متخذ أخرى(()7(.	 بطريقة	 ولكن	 ))الصحراء	حضرية	 املستعمر،	 أنشأها	 التي	

عليها	 الباحث	 أطلق	 نسبًيا،	وقد	 استقراًرا	 تعرف	 الصحراء	 ما	جعل	 تجارية،	 التي	شكلت	مراكز	 املدن	 من	هذه	

للعلوم	 دراسات	 مجلة	 	،" الذهب	 ووادي	 الحمراء	 الساقية	 بمنطقتي	 واالستقرار	 دحمان-الترحال	 محمد	 كتاب	 في	 وقراءة	 نقدية	 دراسة	 الكبير:	 عطوف	 	)5(
اإلنسانية	واالجتماعية،	العدد	20،	)201	ص	)1.	

))(		يعني	مصطلح	خيمة	الشعر	في	مجتمع	الصحراء	تلك	الخيمة	املصنوعة	من	شعر	حيوان	املاعز.

)7(  O.	Pleiz,	les	cites	du	desert	,	DES	villes	sahariennes	aux	sahara–	towns,	)pesses	universtaires,	toulouse,(,2011 	p	9.
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مصطلح	)الكصر()8(،	نظًرا	الزدهار	القوافل	التجارية	فيها؛	فـ	)كلميم(	لعبت	دوًرا	اقتصادًيا	جعلها	محطة	رئيسة	
للقوافل	التجارية،	بينما	أدت	)السمارة(	دوًرا	روحًيا	ودينًيا	جعل	منها	مكاًنا	مقدًسا	بعد	تأسيسها	من	قبل	الشيخ	
ماء	العينين)9(	الذي	عمل	على	استقبال	املريدين،	وهو	ما	جعل	الغرب	الصحراوي	يشهد	استقرار	في	ظل	وجود	

هذه	املراكز.

يتناول	الفصل	الثالث	تشكل	املدينة	الصحراوية	بمواصفاتها	املعاصرة	مبرًزا	السياق	التاريخي	لنشأتها	)مرحلة	
السبعينيات	من	القرن	املا�شي(	مع	اندالع	حرب	الصحراء	سنة	1975،	ومع	التغلغل	االستعماري	في	املنطقة،	وقد	
ركز	الباحث	على	أثره	البالغ	في	نشأة	هذه	املدن.	وتوقف	لتبيان	تأثير	هذا	األخير	في	االستراتيجيات	التي	اعتمد	عليها	

للقضاء	على	حياة	الترحال.

التي	وظفتها	 القبائل	ومراقبة	حركية	الرحل	بعض	هذه	االستراتيجيات	 وشكل	هنا	إجراء	استقطاب	زعماء	
اإلدارة	االستعمارية،	ما	أدى	إلى	تمدين	هذا	املجتمع	من	الصحراء	قسًرا،	وال	سيما	أن	املراقبين	الذين	وضعتهم	
وفتحوا	 الهدايا،	 وقدموا	 )الرحل(،	 املنطقة	 في	 املحلية	 الساكنة	 استمالة	 على	 عملوا	 االستعمارية	 القوى	
املستوصفات،	وهيؤوا	املوانئ	على	السواحل	التي	كانوا	ينتشرون	بها،	ما	أجبر	الرحل	على	الخضوع	ملخطط	تمدين	
املنطقة،	ومن	هنا	ظهرت	املدينة	ك�شيء	غريب	عن	هذا	املجتمع،	ومن	املدن	التي	توقف	املؤلف	على	ذكرها:	العيون.

بينما	خصص	الفصل	الرابع	من	الكتاب	للحديث	عن	النتائج	التي	ترتبت	على	إجراء	التمدين	القسري	الذي	
التي	شهدها	 التحوالت	 آثار	 النتائج	 في	سياق	عرضه	هذه	 املؤلف	 أبرز	 الصحراء،	وقد	 املنطقة	من	 شهدته	هذه	
هذا	املجال،	وانعكاسات	هذه	األخيرة	في	الرحل	الذين	تعرضوا	الجتثاث	قيمي	وثقافي	أنهى	قيم	البداوة	التي	كانوا	
يعيشون	عليها،	مقابل	ظهور	قيم	جديدة	بدأت	تلوح	في	السطح	مع	تغلغل	االستعمار	األجنبي	في	املنطقة،	وهي	قيم	
تشجع	على	العمل	الفردي	وامللكية	الفردية	بصورة	خاصة،	ما	أدى	إلى	نهاية	عصر	الترحال	في	هذه	املنطقة،	ومن	
ثم	إحداث	تحوالت	عميقة	في	املجال	املذكور،	ومن	تجليات	هذه	التحوالت	انهيار	الخيمة	حيث	أصبحت	))الخيمة	
إنها	نشاز	داخل	املدينة،	بل	رمزا	من	رموز	البؤس	وعالمة	دالة	 الفريك)10(	 في	املدينة	ليست	وحدة	من	وحدات	

التجارية	بمنطقة	واد	نون	وتيرس،	وهي	مراكز	جعلت	هذا	املجتمع	من	الصحراء	 القوافل	 بها	 التي	ازدهرت	 	يقصد	بمصطلح	الكصر	تلك	املراكز	الحضرية	 	)8(
يشهد	استقرار	نسبًيا	على	الرغم	من	بداوته	التي	جعلته	يعيش	على	الترحال	الدائم.

)9(		الشيخ	ماء	العينين	سيدي	املصطفى	بن	الشيخ	محمد	فاضل	بن	الشيخ	محمد	األمين	امللقب	)مامين(	القلقمي	اإلدري�شي	الحسني،	املزداد	يوم	الثالثاء	السابع	
والعشرين	من	شعبان	)124هـ،	املوافق	8	شباط/	فبراير	1831م،	واملتوفى	يوم	21	شوال	1328هـ،	املوافق	25	تشرين	األول/	أكتوبر	1910م،	والدته	منينة	أو	منة	
بنت	املعلوم	بن	سيدي	من	قبيلة	أجيحب،	نشأ	الشيخ	ماء	العينين	في	كنف	والده،	وتتلمذ	لديه،	وأخذ	عنه	العلوم	الشرعية	والسلوك،	حفظ	القرآن	برواية	ورش،	
وهو	ابن	عشرين	سنة،	أخذت	هذه	النبذة	التعريفية	من	املوقع	األلكتروني	الشيخ	ماء	العينين:	cheikh-maelainin.com،	وللتفصيل	أكثر	في	حياته	يمكن	الرجوع	
إلى	املوقع	املذكور،	إضافة	إلى	كتاب:	خوليو	كارو	باروخا،	دراسات	صحراوية،	أحمد	صابر	)مترجًما(،	رحال	بوبريك	)مقدًما(،	)مدريد:	د.ن،	1955(،	حيث	خصص	

الجزء	األول	منه	لـ	)الشيخ	ماء	العينين	حياته	ونسبه(.

أسس	الشيخ	ماء	العينين،	طريقة	في	التصوف	أطلق	عليها	اسم	)الطريقة	املعينية(	التي	تستمد	جذورها	من	الطريقة	القادرية	التي	تنتسب	إلى	الشيخ	موالي	عبد	
القادر	الجيالني،	تنطلق	هذه	الطريقة	في	التصوف	من	الوحي	الذي	شكل	املرجعية	التي	نهل	منها،	وتمتاز	هذه	الطريقة	من	التصوف	بطابعها	املعتدل	الذي	تمثل	
في	دعوة	مؤسسها	الشيخ	ماء	العينين	مريديه	إلى	لزوم	التوسط	واالعتدال	في	األوراد	اليومية	واألذكار	الصباحية	واملسائية	على	حد	ما	أشار	إليه	محمد	الظريف	في	

كتابه	املعنون	بـ	)الحركة	الصوفية	وأثرها	في	أدب	الصحراء	املغربية(	الذي	يمكن	العودة	إليه	للتفصيل	أكثر	في	فهم	التصوف	املعيني.

)10(		مصطلح	الفريك	مأخوذ	من	املصطلح	العربي	الفريق،	املقصود	به	في	ثقافة	مجتمع	الصحراء	فريق	يتكون	من	مجموعة	الخيام	التي	تربطهم	عالقة	انتماء	
قبلي	أو	رابطة	دموية،	يرتحلون	بشكل	جماعي،	ويستقرون	كلما	وجدوا	املاء	والكأل،	للتفصيل	أكثر	في	معنى	هذا	املفهوم	يرجى	العودة	إلى	كتاب:	رحال	بوبريك،	زمن	

القبيلة:	السلطة	وتدبير	العنف	باملجتمع	الصحراوي.
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على	الفقر	والهشاشة،	وعدم	االندماج	االجتماعي(()11(.	وهذا	ما	انعكس	سلًبا	في	حياة	الرحل	الذين	عاشوا	داخل	
املدينة	وضًعا	مأسوًيا	جعلهم	يشعرون	باالستالب	الذي	تجسد	في	التصدع	النف�شي	الذي	أحسوا	به	ما	بين	مطرقة	
االندماج	داخل	املدن	التي	شيدها	املستعمر	والتشبث	بالقيم	البدوية	التي	كانوا	يعيشونها	قبل	بناء	املستعمر	هذه	

املدن.

رابًعا: مرجعيات الكتاب ومداخله

				استند	مؤلف	الكتاب	في	سياق	دراسته	هذا	االنتقال	الذي	شهده	الرحل	داخل	املجال	الصحراوي	املذكور	إلى	
ا	من	

ً
عدد	من	املرجعيات	النظرية،	إذ	أخذ	بإرث	السوسيولوجية	الحضرية،	وحلل	العالقات	االجتماعية	انطالق

تصورها	للمدينة	الذي	بني	على	))التنوع	واالختالف	واالتصال	بين	أشخاص	ينتمون	إلى	قبائل	ومناطق	مختلفة((	
من	 جديًدا	 نوًعا	 عرفت	 طانطان(	 كلميم،	 )العيون،	 املستعمر	 شيدها	 التي	 الصحراوية	 املدينة	 أن	 ليبين	 	.)12(

التضامنات	التي	تربط	الرحل	فيما	بينهم،	مبرًزا	أنها	تضامنات	بنيت	على	أساس	الحي	ال	صالت	القربى	التي	كانت	
تربط	الرحل	زمن	البداوة.

			إضافة	إلى	ذلك،	انفتح	املؤلف	على	حقول	معرفية	أخرى،	منها	علم	الجغرافيا،	إذ	أخذ	بدراسات	)أوليفييه	
إغفال	 دون	 من	 املنطقة	 في	 االستعمار	 تدخل	 قبل	 الصحراوية	 املدينة	 خصوصيات	 ليبرز	 املدينة،	 حول	 بليز(	
األنثربولوجيا	التاريخية	التي	بني	عليها	الكتاب	في	انشغاله	بدراسة	تطور	أشكال	التحضر	ومظاهرها	في	املجتمع	
مرحلتين	 بين	 املؤلف	 أقامه	 الذي	 التاريخي	 التقسيم	 في	 ذلك	 ويتبين	 وبعده؛	 االستعمار	 قبل	 ما	 الصحراوي	
تاريخيتين	شهدهما	املجال	السابق	ذكره،	مرحلة	ما	قبل	االستعمار	التي	كان	يعيش	فيها	هذا	املجتمع	زمن	الخيمة،	
ثم	مرحلة	االستعمار	التي	ظهرت	في	إطارها	املدينة	االستعمارية	في	الصحراء.	وأخذ	إلى	جانب	ذلك	بمفهوم	)الحقل	
	تحكمه	مجموعة	من	القواعد	والضوابط.

ً
السوسيولوجي(	لبيير	بورديو	في	أثناء	دراسته	الخيمة	بوصفها	مجاال

خامًسا: مناقشة نقدية للكتاب

الكتاب	إشكالية	مهمة	ترتبط	بسيرورة	تحضر	مجتمع	الصحراء،	وحاول	مقاربتها	من	 ناقش	املؤلف	في	هذا	
وال	سيما	 الصحراوي	 املجتمع	 الذي	شهده	 التحضر	 هذا	 أن	 إلى	 بموجبها	 وأنثربولوجية.	وخلص	 تاريخية	 زاوية	
مجال	)واد	نون	وتيرس(	تحديًدا،	كان	تحت	تأثير	حركة	االستعمار.	واستنتج	أن	املدينة	في	مجتمع	الصحراء	نتاج	
	أدى	به	إلى	االنتقال	من	عالم	البداوة	

ً
لحركة	االستعمار	التي	بين	تأثيرها	البالغ	في	بنية	هذا	املجتمع	الذي	شهد	تحوال

إلى	فضاء	املدينة،	ما	انعكس	بصورة	موازية	في	نمط	عيش	األفراد	داخل	هذا	املجال	)الرحل(،	الذين	تحولوا	من	
العيش	على	حياة	البداوة	إلى	نمط	العيش	الحضري	الذي	فرضته	املدينة،	وقد	بين	ذلك	من	خالل	تحليل	سلوكيات	
الرحل	وممارساتهم	الذين	دفع	استقرارهم	القسري	في	املدن	إلى	تبني	منظومة	من	القيم	والسلوكيات	املغايرة	عن	
نمط	العيش	البدوي	الذي	ألفوه.	وقد	أشار	املؤلف	في	نهاية	هذا	الكتاب	إلى	بعض	هذه	القيم	والسلوكيات،	ومن	

)11(	رحال	بوبريك،	املجتمع	الصحراوي،	ص	211.

)12(		رحال	بوبريك،	املجتمع	الصحراوي،	ص	228.
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أبرزها	حب	التملك	الفردي	الذي	تجسد	بوضوح	في	رغبة	الرحل	في	حيازة	املنزل	في	مقابل	التخلي	عن	الخيمة	التي	
شكلت	النموذج	املرجعي	لسكن	هذه	الفئة	زمن	الترحال.	

بهذا	التحديد،	يظهر	أن	الظاهرة	الحضرية	التي	قارب	املؤلف	تأثيرها	في	املجال	السابق	ذكره	ظاهرة	غريبة	
عن	هذا	املجتمع	الذي	يبقى	في	تركيبته	مجتمًعا	بدوًيا	على	الرغم	من	موجة	التحضر	التي	طالته.	غير	أن	املتأمل	
إليها	املؤلف	يالمس	كما	لو	كانت	املدينة	والظاهرة	الحضرية	ظاهرة	قديمة	في	هذا	 في	االستنتاجات	التي	خلص	
منطقة	 واقع	 من	 املنظور	 هذا	 مستلهًما	 املجتمع،	 هذا	 لتحضر	 االنتصار	 اتجاه	 في	 الكاتب	 يسير	 حيث	 املجتمع،	
)واد	نون	وتيرس(	التي	درسها	خالل	زمن	تدخل	القوى	االستعمارية	فيها،	مستنًدا	في	قياسه	انتشار	نمط	العيش	
في	املدينتين	 إلى	منظور	يربط	التحضر	باملجال،	فقد	))بدأت	مظاهر	الحياة	الحضرية	 الحضري	في	هذا	املجتمع	
تنمو:	قطاع	الخدمات،	من	كهرباء،	ومياه	صالحة	للشرب	ومدارس	ومستوصفات	ووسائل	النقل	ومرافق	أخرى	

مثل	أماكن	الترفيه	بما	فيها	علب	الليل((	)13(.

		هذا	التصور	للتحضر	الذي	بنى	عليه	املؤلف	تصوره	للمدينة	يتعارض	مع	السلوكيات	واملمارسات	البدوية	
املنتشرة	في	هذه	املدن،	ما	يوضح	حدود	االنتقال	والتحول	اللذين	شهدتهما	هذه	املنطقة	من	الصحراء.	فبناء	على	
من	 مجالًيا	 	جغرافًيا	

ً
انتقاال الصحراء	 من	 املنطقة	 هذه	 اللذين	شهدتهما	 والتحول	 االنتقال	 عد	 يمكن	 ما	سبق،	

حالة	الترحال	إلى	حالة	االستقرار	الذي	احتضنته	املدن	املشيدة	من	لدن	املستعمر.	املالحظ	في	هذا	االنتقال	الذي	
عني	به	املؤلف	في	الكتاب	أنه	لم	يرصد	مقومات	الثقافة	الحضرية	داخل	هذه	األخيرة،	وهذا	يرجع	باألساس	إلى	
البدوي	 العيش	 التمدن	والتحضر	الذي	طالها	بنمط	 التي	استطاعت	أن	تقاوم	 خصوصيات	املدينة	الصحراوية	
الذي	انتشر	فيها	وفي	ممارسات	أفرادها،	حيث	))تجدر	اإلشارة	إلى	أن	املراكز	الحضرية	الجديدة	التي	تبرز	وتتنامى،	
واملعايير	 االجتماعية	 العالقات	 طبيعة	 أو	 التحتية	 البنيات	 ؛	 حيث	 من	 املدن	 مقومات	 أهم	 على	 عادة	 تتوفر	 ال	
واملعتقدات	القائمة	في	كثير	أحيائها	وفي	الكثير	من	سكانها	وهذا	ما	يدفعنا	إلى	القول	بأننا	أمام	ظاهرة	تمدن	بدون	

تحضر((	)14(.

هذا	ما	حاول	بعض	الدارسين	ملجتمع	الصحراء	أن	يكشفوا	عنه،	دفاًعا	عن	أطروحة	بداوة	مجتمع	الصحراء	
املؤلف.	وهي	دراسات	ميدانية	استخلص	 الناقدة	ألطروحة	 الشاغل	ألبحاثهم	ودراساتهم	 املوضوع	 التي	شكلت	
الباحث	 إلى	 نشير	 الدارسين	 أبرز	هؤالء	 املجتمع،	ومن	 لهذا	 الحي	 املوضوعي	 الواقع	 نتائجها	من	خالل	 الباحثون	
استمرار	 بين	 الدار	 إلى	 الخيمة	 من	 	– بالصحراء	 السكني	 )املكان	 بعنوان	 مقال	 في	 حلل	 الذي	 وكاري(	 )سالم	
التصورات	واملمارسات	وتحولها(	تطابق	تصميم	املنزل	مع	نمط	املسكن	السائد	زمن	البداوة	)الخيمة(،	وفي	ذلك	
من	 الكثير	 في	 اليوم	 الصحراوي	 املسكن	 ))يتماهى	 املجتمع:	 بهذا	 منتشرة	 تزال	 ما	 البداوة	 أن	 إلى	 واضحة	 إشارة	
سرة	املرتفعة	على	األرض	إذ	يفضل	أهل	الصحراء	

َ
أوجهه	مع	خيمة	األمس،	فالغرف	تغيب	فيها	معظم	األحيان	األ

النوم	على	الحصير،	وبعض	األفرشة	الخفيفة،	كما	يفضلون	األكل	على	موائد	قصيرة،	تمكنهم	من	الجلوس	على	
الحصير.	وقد	يحتفظ	في	املطبخ	ببعض	أدوات	البادية	مثل	"الطبك	"،	و	"	كصعت	العود"	وغيرها((	)15(.

)13(	رحال	بوبريك،	املجتمع	الصحراوي،	ص	)18.

)14(	محمد	جسوس،	طروحات	حول	املسألة	االجتماعية،	ط1،	)املغرب:	دار	النشر	املغربية،	2003(،	ص	78-77.

)15(	مجموعة	من	الباحثين،	ديناميات	التحول	باألقاليم	الجنوبية،	)أملانيا:	املركز	الديمقراطي	العربي،	2019(،	ص	34.
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			ومن	هذا	املنطلق،	يتبين	أن	البداوة	أسلوب	حياتي	ما	يزال	مستمرا	بهذا	املجتمع،	والسبب	املفسر	لذلك	يعود	
إلى	كون	البداوة	شكلت	في	املا�شي	-كما	في	الحاضر-	هوية	األفراد	املنتمين	لهذا	املجتمع	الذين	ظلوا	متشبثين	بكل	ما	
يرتبط	بهذا	النمط	من	العيش.	وتشكل	األدوات	التي	أشار	الباحث	)سالم	وكاري(	في	دراسته	التي	تقارن	بين	نمط	
السكن	السائد	في	الصحراء	زمن	الترحال	ونمط	املسكن	اليوم؛	أحد	أبرز	اآلليات	التي	تمنح	اإلنسان	الصحراوي	
اإلنسان	 يحددها	 التي	 االستعماالت	 في	 ظاهرًيا	 االنتماء	 هذا	 ويتقوى	 العيش.	 من	 النمط	 لهذا	 باالنتماء	 الشعور	
الصحراوي	لهذه	األدوات،	وهي	استعماالت	تبين	العالقة	الوطيدة	التي	تربط	اإلنسان	بالبداوة.	وذلك	ما	سنعمل	

على	توضيحه	من	خالل	التعريف	بهذه	األدوات	ووظائفها	في	الصور	أدناه:	

صور	تعريفية	ببعض	أدوات	الطبخ	باملجتمع	الصحراوي:

الطبك. 	

			تشير	الصورة	أعاله	إلى	أحد	األدوات	التقليدية	التي	ما	يزال	املجتمع	الصحراوي	يعتمد	عليها	)الطبك(،	وهو	
من	األواني	الضرورية	في	الخيمة	الصحراوية،	وتتعدد	استعماالته	في	هذا	املجتمع؛	فهو	من	جهة	أداة	توضع	بها	
الغذائية،	 الوجبات	 ولتقديم	بعض	 والقمح،	 الشعير	 لتنقية	 والخبز،	ويستخدم	 التمور	 بعض	األطعمة	من	مثل	
إذ	يتم	االعتماد	إليه	كمائدة	تتناسب	مع	طريقة	جلوس	أفراد	هذا	املجتمع	الذين	يجلسون	بشكل	منبسط	على	
يعبر	 دائرًيا.	 	

ً
شكال ويتخذ	 الخيوط،	 وبعض	 النخيل،	 كسعف	 محلية	 مواد	 من	 )الطبك(	 ويصنع	 )الحصاري(.	

)الطبك(	عن	خصوصيات	املجتمع	الصحراوي	حيث	ما	يزال	حاضًرا	اليوم	إلى	جانب	األواني	العصرية.
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كصعة العود. 	

		توضح	الصورة،	إحدى	األواني	التي	يستند	إليها	اإلنسان	الصحراوي	في	عملية	الطبخ	)كصعة	العود(؛	وهي	آنية	
مسطحة	ودائرية	الشكل	مصنوعة	من	الخشب،	لذلك	سميت	بهذا	االسم،	وتتعدد	استعماالتها	في	هذا	املجتمع	
َند	إليها	في	تقديم	طعام	)الكسكس(،	وهي	أداة	يوضع	فيها	الخبز	قبل	عملية	طهيه	)العجين(،	ويحتفظ	به	

َ
حيث	ُيست

داخلها	ملدة	وجيزة	من	الزمن.

			ويضاف	إلى	دراسة	)سالم	وكاري(	دراسات	بحثية	أخرى	مهتمة	بثقافة	هذا	املجتمع	أشارت	بدورها	إلى	انتشار	
البداوة	فيه.	ومن	ضمن	أبرز	هذه	الدراسات	نشير	إلى	العمل	الذي	أنجزه	)بكار	املرتجي(	بعنوان	)مظاهر	البداوة	
في	املجال	الحضري	بمدن	جنوب	املغرب:	دراسة	لحالة	مدينة	طانطان(.	وقد	حاول	أن	يحلل	في	دراسته	اكتساح	
نمط	العيش	البدوي	مدينة	)طانطان(	التي	يغلب	على	أفرادها	طابع	حياة	البداوة،	وقد	توقف	كاتبها	لإلشارة	إلى	
مظاهر	هذا	النمط	من	العيش،	مركًزا	على	تربية	املاشية،	وارتياد	الخيمة	في	عدد	من	املناسبات	)حفالت	الزفاف	

نموذجا(،	إضافة	إلى	اعتمادها	داخل	األسواق	لحماية	باعة	الخضر	من	أشعة	الشمس.

			إن	تحليل	ما	جاءت	به	هذه	الدراسات	يبين	استمرار	البداوة	في	هذا	املجتمع،	ويكشف	من	جهة	أخرى	حدود	
تأثير	الظاهرة	الحضرية	التي	انبثقت	من	رحم	االستعمار	في	اإلنسان	واملجال.	وذلك	ما	استطاعت	هذه	الدراسات	
التي	استندنا	إليها	لنقد	أطروحة	املؤلف	أن	تبينه،	فقدمت	معطيات	واقعية	وموضوعية	قربتنا	من	فهم	ما	في	هذه	
املدن	الصحراوية	من	بداوة،	والتي	لم	يبين	الكاتب	في	كتابه	تجلياتها،	ألن	مقاربته	احتكمت	لخلفية	تاريخية	بحتة.	

سادًسا: خاتمة

البداوة	 عالم	 وتيرس(	من	 نون	 واد	 )مجال	 فيه	 انتقل	 الذي	 التاريخي	 السياق	 املراجعة	 الكتاب	موضوع	 بين	
إلى	فضاء	املدينة.	وقد	احتكم	مؤلف	الكتاب	لدراسة	هذا	االنتقال	الذي	أف�شى	إلى	تحوالت	في	املجال	املذكور	إلى	
مقاربة	تاريخية	جعلتنا	نفهم	أن	التحول	الذي	شهده	املجال	ليس	وليد	الصدفة.	ولكنه	تحول	كان	تحت	تأثير	عدد	
من	القوى	الفاعلة	)الدولة،	املستعمر	األجنبي(	اللذين	كان	لهما	األثر	البالغ	في	تغيير	معالم	هذا	املجتمع	الذي	شهد	
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انبثاق	الظاهرة	الحضرية	بصورة	متأخرة.

تتجلى	القيمة	املضافة	لهذا	املؤلف	في	إغنائه	الدراسات	التي	انشغلت	بإشكالية	الثابت	واملتحول	في	مجتمعات	
التي	مست	 التحوالت	 التاريخية	واألنثربولوجية	لهذه	املجتمعات	إضاءات	غنية	عن	 في	قراءته	 الصحراء.	وقدم	
)مجال	واد	نون	وتيرس(،	ممهًدا	الطريق	للباحثين	املهتمين	بمثل	هذه	الدراسات	إلثارة	قضايا	أخرى	حول	هذه	

املجتمعات	من	مقاربات	ومنظورات	مختلفة	تساعد	في	فهم	ما	يعتمل	داخل	هذا	املجتمعات.	
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