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 البناء االجتماعي الريفي والنشاط الفالحي في الجزائر مقاربة أنثروبولوجية. 
 

 2جامعة لونيسي علي البليدة                                             بن عرفة إبراهيم :أ   
 تحت اشراف

                                                     2البليدةجامعة لونيسي علي                                      األستاذ الدكتور جمال معتوق
   

 ملخص:
لطاظتا كانت األرض تعترب وال تزال األم اضتقيقية لإلنسان، فمنها غذاؤه من طعام وماء، ولباسو وفراشو 
الذي يكتسيو وينام عليو ومنها تستخرج أغلب اظتواد األساسية، وحبكم أن اصتزائر حتتوي مساحات 

سعة من األراضي اطتصبة أردنا معاصتة الشق اظتتعلق بكيفية استغالل األرض، وطبيعة الًتكيبة الثقافية شا
لشخصية الفالح اصتزائري واليت تساىم يف عملية االستغالل ىاتو، وكيف تسهم اظتكتسبات الثقافية يف 

ية اليت دتارس النشاط الفالحي تقريبو من األرض أو إبعاده عنها، ومكانتها ومدلوعتا لديو واألفتاط األسر 
 اليوم.

 األنثروبولوجيا الريفية، الفالح، األرض، الثقافة، األسرة، النشاط الفالحي الكلمات المفتاحية:
Résumé: 
tant que la terre était toujours considérée comme la vraie mère de l'être humain, elle est 
la source de sa nourriture, de son approvisionnement en eau, de ses vêtements et de ce lit 
chaud, il se trouve sur les matériaux les plus élémentaires qu'il en extrait. 
Parce que l'Algérie a de vastes étendues de terres fertiles, nous voulions explorer la partie 
qui est attachée à l'exploitation de la terre et à la structure culturelle de la personnalité des 
agriculteurs algériens qui contribue à son processus d'exploitation et comment les 
réalisations culturelles l'amènent à la terre , Et sa valeur, son importance et sa structure 
familiale, l'activité agricole de nos jours. 
Abstract: 
The earth was still regarded as the real mother of the human being, it is the source of his 
food, water supplies, clothes and that warm bed he lies on be side the most elementary 
materials he extracts from it .  
Because Algeria has vast tracts of fertile land, we wanted to explore the part which is 
attached to the exploit of land and the cultural structure of the of the Algerian farmer 
personality, that contributesin his exploiting process and how the cultural achievements 
gets him into land, and its value and importance and family structure that the agricultural 
activity nowadays. 
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 مقدمة

 اليت الصغرى السكانية والتجمعات القروية، اجملتمعات يف انتشارىا وطريقة البنائية األفتاط تعترب
 من لبنة ىو الذي اظتصغر احمللي اجملتمع يف القائمة، والقرابات قاتالعال من أولية كنماذج األرياف ىي

 تغَت يف األثر واضح عتا اصتزائر تتبناىا اليت التنموية السياسات ألن( اصتزائري اجملتمع) الكبَت، اجملتمع لبنات
 الريفية اطقاظتن قاطنو هبا يقوم اليت السلوكات بعض يف مالحظتو دتت ما وىو األفراد، ىؤالء حياة طريقة
 لالكتفاء اإلمكانيات كل على يتوفرون والذين اليوم األرياف قاطٍت من الكثَت ؾتد حيث الريفية، وشبو

 والطماطم الفلفل كزراعة اظتوشتية، احملاصيل بعض عتم يضمن مبسط فالحي عمل بأي يقومون ال الذاٌب،
 الشاسعة، اظتساحات زراعة وىي أال والتقليدية الكربى الفالحات عدا اظتثال، سبيل على والبقوليات
 أثر ما وىو اظتزروعات من وغَتىا والشعَت، القمح اصتافة اضتبوب وىي عموما اصتزائر يف اظتنتشرة باحملاصيل

 ؽتتدة أسرة كانت بعدما نواة أسرة شكل يف باالستقاللية، اليوم تطالب اليت البشرية الًتكيبة طبيعة على
 كبَت حد إىل يشبو شكل يف األكرب االبن ذتة ومن األب، بعده ومن اصتد إىل يرجع أبرسي فيها اضتكم
 كارل عنو يعرب ما وىو الكبَتة، األسرة رب مبشورة إال مشورة وال عهد، وويل وأمَت كملك اظتلكي النظام

 .اإلنتاج وتقسيم للملكية اصتماعية باألشكال ماركس
 الريفية، أو القروية األنثروبولوجيا وىو أال روبولوجيااألنث من معريف بفرع تعريفا البحث ىذا يف سنتناول
 الصغَت اضتيز ىذا يف األفراد بُت العمل وتقسيم البشري الًتكيب والريف القرية يف اظتنتشر الفالحي النشاط

 .اصتزائري اجملتمع الكلي اضتيز ذلك من
 الريفية ألنثروبولوجيااأوال: مدخل إلى 

 اجملتمعات كل تقريبا اهنارت والثانية األوىل العاظتية اضترب يفاليت ضربت األرض  اظتأساة بعد
اضتل ؽتثال  فكان األفق، يف الحت اليت االقتصادية األزمة عتاتو بديل إكتاد من البد وكان والغربية، الشرقية

 لوإبطا اظتدن، ؿتو اعتروب عن الناجتة اإلشكاليات لدراسة االجتماعية، العلوم يف معريف فرع إكتاد يف
 ىو الفًتة تلك إبان اظتنتشر اطتطاب فكان، اطتارجية أو الداخلية سواء اعتجرات عتاتو السحري اظتفعول

 مقومات ادىن إنتاج يستطيع فال نفسو على عالة أصبح الريف الن واظتدينة، الريف بُت للفوارق حل إكتاد
 عن عبارة اكله االجتماعية ائحالشر  إىل اظتوجو السياسي اطتطاب وصار اظتدينة، دتتلكها كاليت العيش
 ما وىونفعي مصلحي، يلح على معاصتة اظتشاكل الناجتة عن االختالل بُت اظتدينة والريف،  براديغم
 (chaulet claudine, 1987, 641)اصتزائري الفالح حول حبثها يف شويل كلودين إليو ذىبت

 و يعيشون الذي الواقع من أحسن يرونوو  إليو ولتنون الريفي العامل يفضلون العمال بتأكيدىا على أن
 وىوية انتماء عالقة فهناك. نظرىم يف للحرية سالبة تعترب اليت واظتدينة اظتصانع أسوار داخل فيو، يعملون
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حيث كتيب أحد العمال أثناء سؤالو عن التفضيل بُت  العمال، عتؤالء الثقايف واظتنبع األصل من نابعة
 إننا القرية، يف العمل أفضل لكن و مكان، كل يف العمل ىناك لعمل،ا"اظتدينة والريف كمكان للعمل 

 إليواء مأوى سأبٍت مال عندي لو و ،اآلخرين األفراد مع العالقات جتنب األفضل فمن مرتاحُت، جد
 االنشغال دوائر أن على غتددا التأكيد إىل يدفع كلو ىذا ،"األخرى األشياء ؼتتلف و العمل أدوات
 واإلثنوغرافيا والتاريخ االقـــتصــاد و كاصتـــغـــرافيا اظتعـــارف من بكـــثَت عالقة على القرية لوجياألنثروبو  العلمي
 . ومقارباهتا أطروحاهتا عليو وتبٍت القروي باجملتمع تنشغل اظتعارف ىذه فكل االجتماع، وعلم

 خاللو من تعلن صياختص مطمحا العلمية اسًتاتيجياهتا ضمن تضع القروية فاألنثروبولوجيا إذن
 وتفاعالتو تفاصيلو مالحقة عرب وذلك  شك، غَت من القروي اجملتمع وىو  وامتداداهتا، حدودىا عن

 مطبخ يف وأساسيا منطقيا سؤاال يعد الصيغة عتذه وفقا القروي فاإلنسان والعابرة للتخصصات، الدقيقة
، العالقات من غتموعة إىل ومعناه بناهم يف يشَت عموما اجملتمع كان القروية، وإذا األنثروبولوجيا

 ذاهتا جتد اظتعريف انشغاعتا منطلق ومن القروية األنثروبولوجيا فإن أيضا، الظواىرو  ،األدوار ،اظتؤسسات
 العامل الريفي.  رحاب يف عموما واجملتمعية واظتؤسسية العالئقية األبعاد ىذه على االشتغال إىل مدعوة

 :يةالريف األنثروبولوجيا مفهوم .1
 اإلنسان يكن أمل العام، شكلها يف نثروبولوجيااأل على سابقة القروية األنثروبولوجيا بأن القول نتكن ىل

 ما على التارمتية فًتاهتا من فًتة يف اليوم والشعوب األمم أغلبية تعش أمل واصتمع؟ اإللتقاط نتتهن األول
ومالينوفسكي وقبلهما  ( Mauss) موس اظتنظريه االقتصادية اإلناسة يف اإلعاشة، باقتصاديات يسمى

كارل ماركس، حيث كانت كل األمم واجملتمعات، تعتمد على الزراعة وىذا لطبيعة الفكر االجتماعي 
الذي يضرب جبذوره يف عمق التاريخ، أليست عملية القنص والزراعة أسبق من فًتة التصنيع، }حيث 

الصيد والزراعة رتيعا ونتكن أن يكون مرد ىذا إىل  يشًتك أغلبية البشر يف تكوينهم الشخصي، يف مرحليت
التكوين األسطوري واصتانب البنائي يف عقيدة كل غتتمع، حيث ترجع بعض اجملتمعات أصوعتا إىل اآلعتة 
وتقدسها وتعظمها وتقيم عتا شعائر وطقوسا خاصة هبا، وىو ما فرض على بعض الشعوب ملوكهم الذين 

 ك واضتكم ونظام اإلقطاع وكل ما تعلق بالصور األولية للمجتمعات البشرية{ينادون باضتق اإلعتي يف اظتل
، كل ىذا يساىم يف التأسيس لفرع علمي، يسمى باألنثروبولوجيا (11، ص2015)حامد العطية، 
 و التحليل، و بالدرس إليو تتوجو الذي األساسي ىدفها الريفي أو القروي االنسان من القروية واليت جتعل

 القروي باجملتمع اطتاصة االجتماعية اظتشكالت معاصتة خالل من تطوره، و بنائو صيغ تلفؼت يف ذلك
 داخل السائدة العالقات وأنظمة القروي للفرد اظتقدمة واطتدمات اظتؤسسات ونوعية العيش أفتاط وحتليل

 بُت وصل كهمزة قريةال فيها تعترب واليت واظتدينة البادية بُت العالئقية بالشبكة هتتم كما اجملتمع، ذاك
 مشاكل وتطور لتبلور والتحليل، باظتالحظة تقوم القروية فاألنثروبولوجيا النقيض، إىل ؼتتلفتُت ثقافتُت
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 القروي، الوسط لفهم رشتي مشروع صيغة يف اإلنسانية للعلوم رشتي كشريك وتدخل القروي الوسط
 بعض تقدًن قصد الصغَت، اضتضري الشبو صرحال ىذا داخل العالقات وطبيعة والقرابة األبنية فتط وحتديد
 اجملتمع من مصغر كيان القروي الوسط ولكون والبشرية، االجتماعية اظتشكالت لبعض والبدائل اضتلول
 الكل ىذا داخل االنسان دراسة من نفسها دتنع ال القروية األنثروبولوجيا فإن والشاسع، العام الكلي

 .اظتتجانس
 اإلنسان، علم من اظتعريف الفرع ذلك ىو الريــفي االنسان علم أو يفيةالر  األنثروبولوجيافإذن 

 غَت من اآلخرين الناس بُت وما بينهم، فيما القائمة العالقات ونوعية الريف أىل بدراسة متتص والذي
 تبطةاظتر  اضتياتية واألساليب القرية كتعل أي  القرويُت، حياة أسلوب بدراسة يهتم الذي العلم إنو الريفيُت،

 العلم ىو الريفي اإلنسان علم أن( sanderson) ساندرسون يؤكديف ىذا الصدد و  اىتمامو، ػتور هبا
 االجتماعي البناء يدرس حتليلي وصفي علم فهو الريفية، البيئة يف حياتو وأسلوب اإلنسان يدرس الذي

 العالقات ولتلل الجتماعيةا واظتشكالت اظتعايَت، النظم، االجتماعية، اضتياة الريفي، احمللي للمجتمع
 ىذه ووظيفة وتقدم عمل على اظتؤثرة والعوامل الريفية، السكانية والتجمعات القرية داخل اظتختلفة

 . (3/6، ص 2005)حسُت رشوان، (اجتماعية ظاىرة باعتبارىا القرية أو الريف دراسة) اجملتمعات
افة أكرب، أي الكيان اظتدين إن القرية ىي جزء من ثق  R. Redfieldروبرت رودفيلد ويقول

الكبَت اظترتبط هبا ارتباطا وثيقا، لسنا نريد دراسة الثقافات، ولكننا نريد دراسة الثقافة كما ىي موجودة يف 
، 1967عاطف غيث، ) اظتدنيات القدنتة اآلن، ويف أجزائها اظتختلفة وعلى األخص اجملتمعات القروية

 . (8ص 
 الذي اظتقدمة من الثاين الباب يف والبدو اضتضر حول كثَتا مقدمتو يف خلدون ابن أسهب كما

 )ابن خلدون،"األحوال من ذلك يف يعرض وما والقبائل، الوحشية واألمم البدوي العمران" بـ عنونو
  (149، ص 1988

 : القرية مفهوم .2
 أو طبقة عن عبارة ىي نثروبولوجية،أ كظاىرة القرية: Raymond Firth فَتث رنتوند

 مترج وىنا االستهالك لغرض الصغار، اظتنتجُت من عدد من يتكون اظتعامل، ػتدد غَت تماعياج فتوذج
 إىل منطقة من متتلف اظتلكية نظام ألن اإلنتاج دائرة من الغَت، طريق عن اظتزارعُت فَتث رنتوند تعريف
، 1967)عاطف غيث، االشًتاكي ـو الشيوعي أو اظتلكي كالنظام والتوجهات، العقائد حسب أخرى

 .(12ص
: يرى بأن القرية عبارة عن مكان يضم غتموعات إنسانية مصغرة Eric Wolf وولف إريك

تنقسم إىل قسمُت، من نتلكون أرضا أو يزرعون أرضا، عن طريق اإلكتار وحياهتم كلها تعتمد على 
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على أهنا، نوع  األرض، والزراعة بالنسبة عتم ليست عمال مرحبا، والثانية أولئك الذين ينظرون إىل األرض
 .(13، ص1967)عاطف غيث، من أنواع رأس اظتال ومصدر من مصادر الربح

القسمة الطبقية بوجود فئتُت متباينتُت يف  ذهكتور ػتمد عاطف غيث: قد توحي ىويقول الد 
اجملتمعات الريفية، وأننا بصدد إخراجهما من اإلطار الريفي، فبعض األشخاص يعيش فيها طول حياتو، 

يعيش فيها بعضها الوقت، والبعض اآلخر ليسوا سوا عماال او موظفُت يعٍت غَت مقيمُت دائما، وبعضهم 
وىي مسألة بالغة اضتساسية يف تعريف اجملتمع الريفي، وبالتايل فالقرية ىي فتوذج ثقايف نتثل عدة غتتمعات 

ت متمايزة من تتشابو من حيث وجود الظواىر، وبذلك تكون مسألة التصنيف الثقايف كاشفة لطبقا
اجملتمعات احمللية. فالقرية نظام اجتماعي ػتدد لطريقة عيش غتموعة سكانية، يف منطقة ريفية زراعية، 
وشبو حضرية كتمع سكاهنا خصائص مشًتكة، وعالقات اجتماعية يسودىا التضامن، والتفاعل 

 االجتماعي، وثقافة واحدة،  نتيزىم االكتفاء الذاٌب.
 : القرية حظتصطل اجرائي وكتعريف

 مبنطقة تقيم سكانية رتاعة كل وىو العام شكلو يف الريف مفهوم كبَت حد إىل هبا نعٍت فإننا
 وتتميز وااللتقاط، اصتمع اظتواشي، وتربية الرعي الزراعة،: الشامل مبفهومها الفالحة على تعيش معينة

 دتيزىا اليت والقيم اطتاصة انُتوالقو  األعراف من غتموعة حتكمها مشًتكة، مصاحل وعتا خاص وكيان بفضاء
 .األخرى السكنية الفضاءات من غَتىا عن

 :الريفي المجتمع خصائص .3
 يف آنفا ذكرنا وكما مقدمتو، تدوين يف الشهَتة رحلتو أثناء الريفية اجملتمعات بدراسة خلدون ابن اىتم

 السلطان ذوي من عاصرىم منو  والرببر العرب أيام يف واطترب اظتبتدأ ديوان كتابو، يف ذكره الذي الفصل
، ص 1988)ابن خلدون، "والقبائل الوحشية واألمم البدوي العمران يف الثاين الباب ذكر عند األكرب،
 :البدو أىل أن ويرى واضتضر، البدو من كل بُت ميزت اليت ىي اإلنتاج مصادر أن ، (149

 واحًتامو الوقت مع التعامل يف جدية أكثر. 
 ظتواشيهم وكأل وأعالف عتم غذاء من األساسية اجاتاالحتي سد على يعملون. 
 أكثر عمال واجتهادا وصحة. 
 القرابة أواصر وجدنا كلما البداوة يف تعمقنا فكلما القرىب، وذوي للعشَتة وانتماءا والءا الناس أكثر 

 .التماسك شديدة
 بيئتو وليد اإلنسان يةنظر  تدعيم نتكن وىنا أىلهم، من اظتكتسبة وتقاليدىم مبعتقداهتم ارتباطا اكثر. 
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، ثنائية تقابل بُت  (39، ص2005)حسُت رشوان،   Durkheim دوركاًن انتيل عرض كما
غتتمع حضري معقد يقوم على اظتنفعة  ( الذي ىو Organiqueغتتمع يسود فيو، تضامن عضوي )

 يف تبادل العالقات. 
اجملتمع البسيط، واألقدم  وىو Solidarité Automatiqueوالثاين يشيع فيو التضامن اآليل 

 اجملتمع الريفي يتسم ويتميز بالعالقات اظتيكانيكية، حيث يتعامل األفراد مع بعضهم تلقائيا.
وميز روبرت ريدفيلد بُت خصائص اجملتمع القروي، الذي أطلق عليو باللغة االؾتليزية اجملتمع 

بعد دراستو  société urbainليضعو مقابل اجملتمع اضتديث  Folklore sociétéالفلكلوري 
 األنثروبولوجية الشهَتة جملتمعات اظتكسيك واستخلص عدة فروق دتيز اجملتمع الريفي أو القروي:

  .يقوم العمل على اجملهود اصتمعي، وبالتايل ال يوجد ما يسمى بتقسيم العمل إال يف حدود 
  لغذاء واالكتفاء الذاٌب.وجود عالقات طبيعية نتيزىا النسق الطبيعي اإلنتاجي واضتاجة إىل ا 
  صغر اضتجم، العزلة، اـتفاض اظتستوى التعليمي، بساطة العمل وتقسيمو، التضامن اآليل، االستقالل

االقتصادي، اظتكانة االجتماعية القائمة على النسب والوراثة، اصتانب اظتقدس الغييب يف اظتمارسات 
 اليومية.

ريفية، ظتا تتصل باجملتمع اظتتحضر ودتارس عملية تثاقف فأهنا ه اجملتمعات احمللية الذوأوضح ريدفيلد أن ى
 .(41، ص2005)حسُت رشوان،  اجتاىا عكسيا يغاير خصائصها اظتميزة االجتاهتبدأ يف 

 البناء القرابي في المجتمع الريفيثانيا:  
اضتياة  عند دراسة وحتليل اي غتتمع يلزم اإلشارة دوما إىل أن العائلة، ىي الوحدة األساسية يف

االجتماعية لذلك اجملتمع، فهي تعترب اللبنة األساسية لتكوين غتموعة اجتماعية، تقطن رقعة جغرافية 
القرابة والدم، وجتمعها عالقات إثنية أو طوطمية، وىذا ألن الفرد بطبعو اجتماعي  أواصرمعينة تربط بينها 

لشرقية كاعتند والصُت تعترب العائلة أىم وال يعيش مبعزل عن باقي الكيانات البشرية، ففي اجملتمعات ا
حلقة يف البناء االجتماعي، لطبيعة وظائفها االقتصادية وسلطتها االجتماعية واظتمارسات الطقوسية اليت 
تؤديها، كما ىو اضتال يف اجملتمعات الغربية، اليت تقدس األسرة ككيان، وتعتربىا اظتنبع األول للقوة 

ا كنت األسرة قوية، كان التماسك االجتماعي كفيال جبعل اجملتمع قويا االجتماعية يف بلداهنا فكلم
اجتماعيا واقتصاديا، وغتتمعا منتجا ناجحا والعكس، وىو ليس ببعيد عن حال اجملتمعات العربية اليت يف 
ظاىرىا التدين واألواصر القرابية الصلبة واظتتينة، واليت إن ًب التمسك هبا ساعدت على تكوين أجيال 

 جحة يف البناء والتشييد اجملتمعي.نا
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عتذا يتم دوما الرجوع إىل التفكيك والتحليل ألي بنية قرابية عند دراسة أي غتتمع، وىنا سنتطرق 
إىل مفهوم العائلة والعالقات القرابية كبناء اجتماعي يف اجملتمعات القروية والريفية واليت تعتمد يف نظام 

 فالحية خالل الدورة الزمنية السنوية. عيشها على ما تنتجو من أنشطتها ال
 :كنظام قرابي  مفهوم العائلة .1

بأهنا رتاعة اجتماعية، تكون وحدة  (331،ص 1981) شاكر سليم،  نثروبولوجيايعرفها قاموس األ
أساسية توجد بُت كل أنواع الشعوب والقبائل من النوع البشري، وتتألف من شخص بالغ أو أكثر من  

عتما أو عتم من ذرية، ويقر اجملتمع ألفراد معينُت فيها مبمارسة عالئق جنسية، كال اصتنسُت، مع ما 
وتتصف بالدوام، كما يتمتع أفرادىا حبقوق، ويتحملون واجبات معينة، وتعرف بأهنا غتموعة اجتماعية 

ون يف دتتاز بالعيش يف مسكن واحد وبالتعاون االقتصادي، وبقابليتها على البقاء والتجدد باإلؾتاب، وتتك
أبسط حاالهتا من الزوج والزوجة وأوالدقتا، وتقوم فيها العالقتان القرابيتان األوليتان، عالقة الوالدية 

 وعالقة اإلخوة، عالقة الزوجية اليت جتمع بُت الزوجُت وعتا عدة أنواع األولية، اظتركبة، اظتشًتكة، اظتمتدة.
رفها بناءا على الدور الذي : فيع(104، ص1967)عاطف غيث،  أما الدكتور عاطف غيث

باللغة االؾتليزية تعٍت من الناحية   Familyتؤديو يف البناء االجتماعي الريفي، فاألسرة اليت تقابل كلمة 
أو أكثر معا، على أساس الدخول يف عالقات جنسية، يقرىا اجملتمع  وامرأةالسوسيولوجية معيشة رجل 

ة، وما يًتتب على ذلك أيضا من رعاية وتربية لألطفال وما يًتتب عن ذلك من حقوق وواجبات اجتماعي
نتيجة عتذه العالقات، أو أهنا رتاعية تقوم على العالقة اصتنسية بشرط تكون ػتدودة ودائمة  يأتونالذين 

 بصورة تكفي إلعالة األطفال وتربيتهم.
قرية يرتبط عدد من  والعائلة واألسرة يف القرية دتثل عالقات قرابة من الدرجة األوىل، ولكن يف كل

العائالت واألسر برباط آخر يعترب عالقة قرابة من الدرجة الثانية، ىو انتماؤىم رتيعا إىل أصل واحد، جد  
كبَت فيكونون يف ىاتو اضتالة ما يسمى بالبدنة، ىذا اظتفهوم الذي ال متتلف يف أصلو عن اظتفهوم 

 األنثروبولوجي العشَتة أو القبيلة.
 :نماذج األسرية مؤشرات تحديد ال .2

متضع حتديد النماذج العائلية اظتنتشرة يف األرياف اصتزائرية إىل عدة مؤشرات، تتحكم يف طبيعة 
النمط األسري اظتنتشر يف اظتناطق الريفية والقروية، وكذا العالقات القرابية كيفما تكون، فهناك أسر طبيعة 

ا يكن نوعها ختضع يف أساسها، إىل نوعية السلطة تركيبتها أمرسية وأخرى أبرسية، يعٍت أن العائالت مهم
 القائمة يف لبنة القاعدة االجتماعية األساسية، يف اجملتمع الريفي اليت ىي األسرة ومن بُت تلك اظتؤشرات: 

 :حجم المجتمع 
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اجملتمع الريفي صغَت نسبيا إذا ما قورن باجملتمع اضتضري، والقرية يف مساحتها وحجمها أصغر بكثَت من 
 دينة،  وسكان الريف أقل انتشارا بالنسبة إىل اظتعامل الدنتغرايف عدد السكان/ الكيلومًت اظتربع.اظت
 :المهنة 

وطبيعة ( 51، ص 2007)علي فؤاد أزتد،  إن طبيعة اظتهن اظتنتشرة يف اجملال الريفي أو القروي كلها زراعية
تعداد لكل موسم، من اظتواسم وعدم ترك ىاتو اظتهنة تفرض مهارات وخربات متعلقة بالوقت والزمن واالس

جانب للصدفة ألن طبيعة الزراعة مركبة فالفالح يقوم بغرس األشجار، وزراعة اظتساحات الكبَتة لضمان 
أمنو الغذائي أعالف مواشيو، كما يقوم بالرعي وتربية األبقار واألغنام وتدجُت الطيور، كلها مهن متداخلة 

من  نوعايف تقسيم األعمال وبالتايل نلمس  ، تساعد بعضها البعضتدةيف بعضها تفرض وجود عائالت ؽت
 التماسك األسري بُت أفراد العائلة يف تقسيم العمل.

 :وقت العمل والبطالة 
ألهنا ( 51، ص2007)علي فؤاد أزتد،  يعرف عن ؽتارسة الزراعة عدم انتظام ساعات العمل

ل فيها الفالح أحيانا ليال هنارا، بينما توجد مواسم مرىونة مبواسم التساقط واصتفاف، فهناك مواسم يعم
ال يكون فيها العمل سوى غترد ظتسات بسيطة وانتظار للمحاصيل، ففي الوقت الذي تعرف األسر 
اظتدنية أوقات العمل والراحة، فإن األسر الريفية ليس عتا وقت منتظم، وبالتايل نستنتج وجود نوعُت من 

الريفية تكون يف الشكل القدًن اظتكرب الذي نتثل العائلة اظتمتدة، وأسر نووية األسر: أسر مقيمة باظتناطق 
 ال تعدو ان تكون تتقاضى اجرا عن العمل الذي دتارسو يف الزراعة. 

 :الخبرة 
إن اظتقيم يف اظتناطق الريفية وحبكم مهنتو اليت ىي الزراعة يف حد ذاهتا، يكتسب مهارات عديدة 

الريفية، فاتصال الفالح باضتياة البيولوجية والنواحي الطبيعية اظتتعددة، يكسبو  تصقلها السنُت يف اضتياة
اظتتمثلة يف موعد جٍت الثمار وزمن اضتصاد ووقت  (51، ص2007)علي فؤاد أزتد،  ىاتو اظتهارات

الغرس والزرع، كما نتكنو أيضا أن يتنبأ حبالة اظتناخ من خالل بعض الظواىر الطبيعية كحركة الشمس، 
الضباب، موعد ىطول األمطار، ويف بعض األحيان األخرى حتديد عدد اطتراف اليت ستلد إما فرادى أو 
توائم، بعد التدخل الطيب البيطري، كما يتقن بعض اظتهارات االخرى اظتتمثلة يف اضترف التقليدية، وأنواع 

ألسر اظتعتادة على اصتو الريفي الطب الشعيب حبكم العزلة اليت تعيشها اظتناطق الريفية، فال نتكن لغَت ا
التأقلم، إال بعد مدة كبَتة من اظتعايشة، إضافة إىل ذلك فإن العائالت الريفية تعتمد على اصتمع وااللتقاط 
يف بعض اظتواسم للنباتات األرضية اليت تنمو تلقائيا يف فًتة معينة من السنة، ودتيزىا عن غَتىا من 

 لالستهالك.النباتات والبذور الغَت الصاضتة 
  الثقافة:  
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 اظتباشرة العالقات أي أفرادىا، بُت الوطيدة بالعالقة تتميز أولية رتاعات عن عبارة الريفية العائالت
 الشديدة بالبساطة تتميز وحياهتا عزلة أكثر أهنا أي ػتدود، اطتارجي بالعامل اتصاعتا أن كما بالوجو الوجو
 الرباط عالقة من نوع فيو باألرض وارتباطهم طويلة، لقرون ىذا العيش فتط كسبت الريفية العائالت ألن

 الناس بعقائد اظترتبط التغَت فإن قويا كان مهما اليوم عامل يف اعتائلة والثورة التكنولوجي فالتغَت اظتقدس،
 ترفض الريفية فاألسرة األسري، البناء داخل من عنيفة مبقاومة ويقابل بطيئا سيكون فإنو وتقاليدىم،

 جيدة اجتماعية مكانة لبناهتا تتمٌت فإهنا باظتقابل فيو تعيش الذي الريفي احمليط خارج للعيش ابنها تقالان
 مالينوفسكي عنو حتدث مثلما حتالفات لعقد مضمرة عملية نلمس وىنا غنية، ريفية عائلة مع وباطتصوص

: يقول حيث احمللي اجملتمع لبنية ليلووحت الكوال لنظام دراستو أثناء اعتادئ، احمليط يف اظتغامرون كتابو يف
 استغالل ىي اصتزائر يف الريف طبيعة الن...[ الزكتات طريق عن حتالفات بعقد مطالب الزعيم إن].... 
]...  اصتزائر يف أجراىا اليت أحباثو يف بورديو بيار إليو أشار ما وىو واالستصالح، الوراثة طريق عن األرض

 جنبا تقف فهي الفالحي اظتيدان يف كبَتة مكانة عتا الزوجة أن... الكربى دوالتقالي االعراف ضمن من أن
 وفاتو، أو الزوج غياب وعند لألسرة اظتخولة الزراعية، القطع استغالل أو ؽتارسة يف زوجها مع جنب إىل
 األسرة أو الفالح لدى الزكتات وتعدد الزواج ثقافة يعكس ما وىو...[ أبنائها مع العمل ظتواصلة ػتلو حتل

 .  (6، ص 2012)بن سليمان عبد النور،  الريفية
 النموذج العائلي المنتشر في الجزائر: .3

 تكون حيث النووية، أو اظتمتدة األسر ىو عامة بصفة اصتزائرية األرياف يف اظتنتشر القرايب النموذج إن
 يف مؤثر عامل الدم قرابةو  األسرة وصالبة عامة، بصفة الفالحي اإلنتاج بعمليات صفتها اظتقًتنة العائلة

 األفراد دتسك زاد كلما كبَتة جودة وذات منتجة خصبة، األرض كانت وكلما ألنو اإلنتاجية، العمليات
 انواع ثالثة دتييز نتكننا ومنو الريفية، اعتوية على اضتفاظ يف كبَتا دورا واظتعتقدات الدم يلعب وىنا بإرثهم،

 :(142، ص 2011، )رابح درواشكالتايل الريفية األسر من
 فالحية عائلة : 

 اظتاشية من صغَت قطيع دتلك واضترفية الزراعية أشكاعتا، جبميع الفالحة مهنة بنفسها دتارس
 .حاجياهتا لقضاء واضتيوانية النباتية منتوجاهتا على تعتمد صغَتة، زراعية ومساحة

 حرفية عائلة : 
 النموذج ىي اليت الغنية الفالحية ائالتالع لدى تقتات يعٍت ماجور كنشاط الفالحة حرفة دتارس

 مثل جتاري مهٍت طابع ذات فالحية منتوجات وتعمل عليها، متفق شهرية أجرة مقابل الثالث،
 .والطُت والفخاريات اظتنسوجات

 بورجوازية عائلة: 
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 من كبَتة قطعان عتا الكبَت الفالحي، الرأشتال ذات العائالت من تعترب اليت الغنية العائالت من
 . لديها للعمل أشخاص لتأجَت وحتتاج شاسعة، مساحات ذات زراعية وأراضي اظتاشية
  الفالحي النشاط ماهيةثالثا: 
 نشاط فهي والنمو للنهضة األساسي وشرطو غتتمع أي القتصاد األوىل القوة الفالحية النشاطات تصنف

 الدائمة العمل مناصب خلق الغذاء، توفَت اضتيوانات، تربية الزراعية، باألعمال يرتبط بامتياز اقتصادي
 . األخرى االقتصادية القطاعات وتنشيط واظتوشتية

  الفالحي النشاط مفهوم .1
 نباتات من اإلنسان لتتاجها اليت الفالحية، احملاصيل وإنتاج صناعة عملية بأنو الفالحي النشاط يعرف

 حصادىا، موعد إىل طبيعيا تنمو وتركها للبذور نثر عميلة غترد أنو على قدنتا إليو ينظر وكان. وحيوانات
 مفهوم ويتضمن  وحديثة تقليدية إىل الفالحية النشاطات ىاتو وتصنف وتتكاثر لتنمو اضتيوانات ورعاية

 : التالية الشروط توفر (18، ص 2000)ػتمد ستيس الزوكة،  الفالحة
 اضتيوان وتربية احملاصيل إلنتاج وهتيئتو اضتقل تنظيم يف اإلنسان قبل من اصتهود بذل-1
 واحملاصيل باضتيوان اظتقصودة العناية-2
 ثابت سكن يف اإلنسان استقرار -3
 نوعية وحتسُت اإلنتاج زيادة على العمل-4

 عن فضال اظتالبس مواد من األكرب واصتزء الغذائية للمواد األساسي اظتمول تعترب حيث كبَتة أقتية وللزراعة
 ويعد الصناعية للمنتجات سوقا دتثل كوهنا ويف العاملة واأليدي  األولية اظتواد من حباجتها الصناعة تزويد

 .                                                االقتصادية التنمية بنيان يف األوىل الركيزة اإلنتاج يف الفائض
 : الفالحي النشاط تاريخ عن لمحة .2

 النظريات من العديد أذىاننا إىل تتبادر راعيالز  النشاط لعمليات الفعلي التاريخ استقراء مبجرد
 أشهرىا ومن الطبيعية، اضتتمية البيئية، االنتشارية، بينها، ومن وبداياتو الفالحي النشاط لعملية اظتؤسسة

 اإلنسانية اضتياة يف التطور خطوات لتددوا أن االجتماع، علماء استطاع حيث التطورية اإلطالق على
 :ىي الفالحي النشاط مراحل أوىل كانت وقد األساسية، اضتاجات لتلبية ةاظتتاح الوسائل ضوء على

 الجمع واإللتقاط والقنص: 
 وااللتقاط اصتمع على تعيش  التاريخ من معينة فًتة وقبل البشرية اجملتمعات رتيع كانت حيث

 وقنص ضتلزونية،ا والقواقع األشجار، وضتاء النباتات وجذور موشتية ذتار من األرض، بو جتود ما خالل من
 ذات األماكن وباألخص أخرى إىل منطقة من التنقل مع الغذائية اضتاجات لسد الصغَتة اضتيوانات
 من البدائية االدوات بعض على اظترحلة ىاتو يف اإلنسان واعتمد باظتاء، التزود نتكنو أين اظتائية اظتصادر
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 نثروبولوجيوناأل والحظ النار، إشعال من ندتك حىت اظتسننة واألحجار اضتيوانات، وقرون األشجار فروع
 يف النساء وتًتك الصيد إىل الرجال يذىب حيث األسرة، إفراد بُت العمل تقسيم من نوعا ىناك أن

 لالستهالك صاضتة نباتات من األرض خترجو ما رتع ػتاولة على عملهن، ويقتصر واألكواخ الكهوف
 .(84، ص2005)حسُت رشوان، 

 تغطية يف الدائم لالستعمال اصتلود ودبغ والغزل، كاضتياكة التقليدية عمالاأل بعض نتارسن كما
 قبائل لدى بريتشارد وايفانز البولينيزين بُت إقامتو أثناء مالينوفسكي أكده ما وىو كمالبس، أو األكواخ

 أي يهاف يوجد وال الذاٌب باالكتفاء تتميز كانت اظترحلة ىاتو ان على يدل ؽتا السودان، جنوب النوير
 غتموعات توجد ومازالت العام، للصاحل تعمل ؽتتدة أسر فيها واألسر االستقاللية، أشكال من شكل
 .اليوم إىل الطريقة نفس تعيش بشرية

 حياتو من جزء يف يعتمد عامة بصفة اصتزائري، الفالح أن اظترحلة ىاتو خالل من نالحظو ما
 .األسرة كاىل تثقل اليت االقتصادية عباءاأل بعض توفَت قصد وااللتقاط اصتمع على اليومية

  الرعي: 
 واستئناسها اضتيوانات تدجُت من ودتكنو الصيد، مرحلة عقب اظترحلة ىاتو إىل الريفي اجملتمع انتقل

 وىنا وضتومها، وشعرىا وصوفها حليبها من ويستفيد واظتاعز األغنام يرعى وأصبح الكالب، اطتيل، مثل
 أو البدنة ذتة ومن اظتمتدة العائلة ىي إنسانية رتاعات شكل يف حياتو تنظيم عمليات االول اإلنسان بدأ

 وتقسيم أبرسي يف اضتكم نظام واحد فرد يقودىا اليت ، (54، ص2002)ػتمد ؾتيب بوطالب، العشَتة
 اظتاشية، من ثروتو لزيادة اظتتاحة السبل عن يبحث اإلنسان أصبح وىنا األفراد، كل بُت مشًتك العمل
 الوبر وحياكة الصوف وغزل اظتنسوجات منها وقتها، يف متطورة كانت اليت التقليدية اضترف بعض سومار 

 بدل االكواخ بناء لتًتف اإلنسان وأصبح الصغَتة، األواين وؿتت اطتزف، وصناعة للخيام الشعر ونسج
 .بو اطتاصة واظتراعي اظتاء، مصادر جبانب اصتبلية والكهوف اطتيام

  الزراعة: 
 تاريخ من متطورة كمرحلة الزراعة أن واألنثروبولوجيا واآلثار التاريخ علماء يقول تطورا األكثر رحلةاظت ىي

 للتاريخ سابقة فًتة إىل قامت اليت اضتضارات، نشوء مع ترافقت خاصة بصفة الريفية واجملتمعات البشر،
 إىل الثقافات منها تنتشر افيةثق كمراكز حتديدىا على واتفقوا االوسط الشرق حضارات وىي أال اظتيالدي

 وىنا باظتاء، وسقاىا الًتاب يف بذرتو رمى إذا ينمو نباتا أن اإلنسان فيها أدرك الفًتة هذى العامل، أؿتاء بقية
 عاظتيا اظتنتشر شكلها يف الزراعة عملية ومارسوا النيل، هنر واظتصريون والفرات دجلة البابليون استوطن

 ذتة ومن يوم، بعد يوما اظتستصلحة اظتساحات وكثرت اضتديث شكلها يف ةالفالح انتشرت ىنا اليوم،
 أدلة توجد الذي الزيتون وباألخص لتتاجو اليت اظتثمرة، األشجار يغرس فبدأ الشجرة قيمة الفالح أدرك
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 نظاميا زراعتها ًب اليت وباألخص اظتنتشرة الغابات ذتة ومن قاطبة، إفريقيا مشال منطقة يف انتشاره على
 افريقيا تاريخ كتابو يف جوليان أندري شارل اظتؤرخ يقول القاسية، البيئية والعوامل التصحر ظتكافحة

 6 اليوم تبلغ اليت الغابات مساحة أن ىو اليوم، الريفية اظتساحات من يظهر ما على]... الشمالية،
 الوقود إىل البشر وحاجة اظتزروعات فانتشار التاريخ، عصور خالل تناقصت تقريبا اعتكتارات من ماليُت

 بصورة ولو الغابات لتناقص كافيا تعليال يعلل ذلك كل اضتيوانات، أسنان قضمتو وما البناء مواد إىل أو
 البدو مباالة فال الغابة، ػتل القاحلة واألراضي الشوكية النباتات حلت األحيان من كثَت ويف نسبية،
 فيها وجودىا على اظتعاصر آثار تشهد جهات يف ياتُتالز  وخاصة األشجار على قضيا عداؤىم وال الرحل
 .(6، ص 1968)شارل أندري جوليان،  قدنتا

إن عملية الزراعة جبميع ما فيها من مدلوالت واستئناس اإلنسان للحيوان مل تكن سهلة بل 
 اقتضت جهدا كبَتا من اإلنسان حىت يتعرف على ؼتتلف العمليات الفالحية، كاضترث والبذر، والري،

وقد ، (87، ص2005)حسُت رشوان،  والغرس، ومن ذتة مراحل اإلنتاج األخَتة كالطحن وحتويل اظتنتوج
يقيم اإلنسان جبوار  أن اصتوفية والبحَتات واظتصبات إىل ه اظتهنة الشاقة واعتدال اظتناخ وتوافر اظتياهذأدت ى

ي يسقف بأغصان األشجار حقولو اليت يزرعها، يف بيوت من الطُت والطوب اضتجري اظتصقول والذ
فكرة التجمعات الصغرى واليت ىي القرى هتدف من  نشأتوالطُت أيضا يف أشكالو القدنتة، ومن ىنا 

 خالعتا الدولة إىل تقريب الفالح من مقر ؽتارسة عملو واضتد من اعتجرة الداخلية.
 النشاط الفالحي في األرياف الجزائرية .3

)بن لعمل، يقتضي البحث بصورة مستفيضة عن اىم اإلجراءاتإن تسليط الضوء على ىذا اصتانب من ا
اليت اختذهتا الدولة إبان فًتة اإلستقالل إىل غاية اليوم، حيث  (56/67، ص2012سليمان عبد النور، 

مرت األرياف اصتزائرية بعدة فتاذج من السياسات الفالحية والقوانُت اإلصالحية، للرفع من مكانة الفالحة 
ي وجعلو قوة اقتصادية موازية لالقتصاد البًتويل، من بينها الثورة الزراعية واظتستثمرات واجملتمع الريف

رجوع من ذتة ال، بعدىا قانون األرض ظتن يستصلحهاض ظتن يستغلها، القرى االشًتاكية، الفالحية واألر 
ار والدعم بلًتاجع عنها، سن قوانُت خاصة باآلوات على الفالحُت واد، فرض األاالمتيازإىل عقود 

ه السياسات اظتتبناة كانت تقريبا دون دراسة مفصلة تشرلتية لبنية ذالحي، السكن الريفي، لكن رتيع ىالف
الفالحة اصتزائرية والريف اصتزائري حيث ان طبيعة اصتزائري تقوم دوما على اظتشاركة يف االعمال بُت أفراد 

الفالحية، الطقوس واظتعتقدات اطتاصة  األماكنبعض األسرة سواء ؽتتدة أو نواة، الًتكيبة اظتورفولوجية ل
 .ل اظتعايشة والتكرار الدوريبكل فئة خربات الفالح يف اجملال الزراعي اليت اكتسبها من خال

 الفالح واألرضرابعا: 
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 عشق عالقة األزل منذ وكانتبينو وبُت األرض بصفتو كائنا بشريا عالقة وطيدة  فالحجتمع ال     
 تعترب إذ وخطَتة، خاصة مكانة تعطيها القيمية ومنظومتنا للفالح، الرئيسي اظتوطن تعترب رضفاأل وانتماء،

عرضو)مقابلة مع ؼترب ب، ع  يف فرط كمن أرضو يف فرط فمن عليها، اضتفاظ كتب اليت الزوجة مبثابة
ه ذوالفلسفة والسَت والًتاجم عن ى وقد حتدثت كتب االدب (28/1/2017سنة  76عرش العواشرية 

لتجعلها عبارة عن حكاية خرافية دتثل االرض مبثابة القطعة اظتقدسة اليت عالقة وأسطرهتا كتب التاريخ ال
 وجب صوهنا.

  القرآني النص في .1
 اعتجرات بسببها ووقعت اضتروب، اجلها من وأقيمت والفلسفة والتاريخ األدب يف األرض ذكرت

 بالعار شعوب واهتمت الشعر، ودواوين التاريخ، كتب من مواضع عدة يف وؾتدىا السكانية، والنزوحات
 اظتخيال يف وتشبو بيعو، او بًتكو تدنيسو كتنب ال الذي اظتقدس مبثابة فاألرض أرضها، من شربا لًتكها

 اضترث، بعد وتبذر تزرع واألرض بشرين فمنتوجها وتنجب وحتمل بعقد تتزوج اليت باظترأة االجتماعي
 السماوية الديانات من كغَته الكرًن القرآن ذكرىا كما واعتوام، البشر يأكلو ما فتنتج السماء، مباء وتروى

 :مواضع عدة يف
 ( 11) البقرة األية  {األرض يف تفسدوا ال عتم قيل وإذا} 
 (27) البقرة األية  {األرض يف ويفسدون يوصل أن بو اهلل أمر ما ويقطعون} 
 (22البقرة األية )  { بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل الذي} 
 (30) البقرة األية  { خليفة األرض يف جاعل إين للمالئكة ربك قال وإذ} 
 (61) البقرة األية  { بقلها من األرض تنبت ؽتا لنا مترج ربك لنا فادع} 
 (164) البقرة األية  {موهتا بعد األرض بو فأحيا ماء من السماء من اهلل انزل وما} 
 (167) البقرة األية  { طيبا حالال األرض يف اؽت كلوا الناس أيها يا} 
 (27) البقرة األية  {والنسل اضترث ويهلك فيها ليفسد األرض يف سعى توىل إذا} 

 (27) البقرة األية  { األرض من لكم أخرجنا وؽتا كسبتم ما طيبات من أنفقوا}     
 عباده على تعاىل اهلل نعم من نعمة األرض أن ؾتد ومدلولو القرآين اطتطاب حيثيات يف بالتمعن

 يف وأجرى ،(فيها يدفنون) قرارا عتم وجعلها فوقها، يسعون أيديهم بُت اطتالق فرشو فراشا تعترب فهي نعمة
 .فضلو من بالغيث السماء اهلل يرسل أن بعد والثمار، الزرع فأنبتت ،واألهنار والبحَتات العيون مناكبها

 وفضلو خلقو وإفتا اعتباطيا، البسيطة وجو على ناإلنسا متلق مل وجل، عز حكمتو ولبالغ
 غالعتا، واستثمار خَتاهتا، على واضتفاظ األرض عمارة مسؤولية وزتلو بالعقل، وكرمو األرض يف واستخلفو

 السيطرة من ليتمكن سهلة ذلوال األرض ىذه لو وخلق فكرية، ومؤىالت روحية، بطاقات زوده أن بعد
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 يف ويستقر األرض ىذه على اإلنسان يعيش أن البالغة اهلل حكمة اقتضت وقد طتدمتو، وتسخَتىا عليها،
 .وجل عز أمره إىل رجوعها حُت إىل وأرجائها ربوعها

 :االقتصادية الحياة في .2
 يتغي الزراعية مهنتو ؽتارسة عند فالفالح حبتة اقتصادية واألرض الفالح بُت أيضا العالقة تعترب

 الفالح فإن بالدنا يف موجود غَت اإلقطاع نظام ان ومبا عليو، صولاضت يستطيع مادي مدخول اكرب منها
 مواتية غَت الفالحية، للقطع التقسيمات كانت وظتا وػتصولو، عملو يف التصرف يف اضترية كامل لو

 حتصيل يف فرصها وبالتايل األرياف، يف اظتنتشر القدًن النموذج عن االستقاللية تريد اليت اظتصغرة للعائالت
 ؿتو الذىاب إىل الريفي، الشخص أو القروي أو الفالح فيلجأ ضئيلة األرض من جيد مادي لمدخو 
 إن}  يانج:  مارتن الحظ وقد رمقو يسد عمل منصب على اضتصول أو معينة، مهنة امتهان بغية اظتدينة

 إليهم بعثونوي أقارهبم مع وثيقة بعالقات لتتفظون اظتدينة يف عمل عن يبحثون الذين الصُت يف القرويُت
، (197، ص1967 )ػتمد عاطف غيث،{اظتساكن وبناء األرض شراء يف ليستخدم كسبهم بفائض
 للوفاء رىنها إىل األحيان بعض ويف كلها، أراضيها أو أراضيها من قطع بيع إىل الريفية األسر بعض وتلجأ

 والقحط، اصتفاف لظروف جةنتي اإلنتاج على قدرهتا عدم ظل يف كاىلها، تثقل اليت اصتديدة باظتستلزمات
 مطلبا األبناء تعليم يصبح وبالتايل، اضتديثة التكنولوجيا مسايرة لعدم أو توفرىا، وعدم اإلمكانيات لقلة أو

 ضناك استٌت] مفاده اصتزائري الريف يف سائد مثل ويوجد تعيشها اليت اضترجة الوضعية من األسرة إلنقاذ
 78 الورفلة عرش: ب العيد اظتخرب مع مقابلة )[غناك وإال فقرك ما ىو( األبناء هبا يقصد الضنوة من)

 ومع األرض، مع للدخل موازيا مصدر األطفال تعترب العائلة أن يعٍت .(17/01/2017 بتاريخ سنة
 طقوس من الفالح نتارس ما ونتارسون هبا، والتمسك األرض حبب اطتاصة القيم تشريبهم فيتم ذلك

 الريفية وقيمها بالفالحة، مرتبطة وؽتارسات
 : في الثقافة الشعبية .3

 بلد أي يف االقتصاد لعجلة األساسي واحملرك الفالحية اضتياة لقيام الرئيسي الشريان األرض تعترب
 خصوصا التغَت عوامل من عامال تعترب فال قبل، ذي عن مساحتها تزيد ال الزراعية، األراضي كانت وظتا
 عائلية ملكية ىي اظتلكية أن إىل سابقا أشرنا وقد وطبيعتها، ةاظتلكي حول يدور التغيَت يف البحث وان

 أن خصوصا العائالت، بُت كبَتة فوارق توجد السابق يف تكن فلم العائلي، الًتكيب طبيعة حسب ولكن
 والتغَت االجتماعي التفتت عوامل وبفعل الزمن ومبرور. االستقالل بعد ما اإلقطاعي النظام تعرف مل بالدنا

 ظل يف كبَت نفع ذات غَت األرضية، القطع أصبحت و سنويا متزايدة وحدات إىل لألرض لكيةاظت توزعت
 جديدة ريفية أسر ظهرت الزمن وبفعل ىكتار، بنصف تقدر مساحات إىل ،األحيان بعض يف تقسيمها
 إجراء وعند .(196، ص 1967)ػتمد عاطف غيث، شيئا دتلك ال لكنها الفالحة عامل على مسماة
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 أو الريف يف الباقية القليلة العائالت حىت أن فعال ؾتد والفالحة، الريف عامل ومعايشة الفعلية اتاظتالحظ
 بينها فيما األرض تقتسم القدًن، شكلها يف لألرض اظتلكية نسق على حتافظ واليت اظتمتد وبشكلها القرية
 لالستغالل صاضتة غَت غَتةص أجزاء عن عبارة اضتقول من الكبَتة والفدادين اظتساحات فتصبح وراثيا،

 بسبب اظتوشتية الزراعات تاركة تاركة، حتتاجو ما وطبيعة يتوائم ال رمبا ػتصوال ما تنتج أسرة فكل اظتوسع،
 اضتصول بعد حكومي، عمل على اضتصول يف أبنائها ولرغبة اظتيدان، ىذا يف اظتواصلة على قدرهتا عدم
 النماذج وجلب القرى حضرنة طريق عن الزراعية اظتساحة تقلص إىل إضافة التعليم، من معُت قدر على

)ػتمد عاطف غيث،  القرابية التشكيلة مع اتفاقها وعدم اصتغرافية اظتنطقة لطبيعة اظتالئمة الغَت السكنية
 .(196، ص1967

 :خاتمة 
 توزيع يف عادل غَت رمبا تقسيما تركت اليت اجملتمع، لطبقات اصتغرايف التوزيع طبيعة تباين من بالرغم

 على وحافظت واالقتصادية اظتادية والعوائق الطبيعة، حتدت الريفية األسر أن إال الريفي، اجملتمع يف الثروات
 الظروف هذى مواجهة يف والثقايف اظتادي مبوروثها ودتسكت االجتماعي بنائها يف واألصالة العراقة من نوع

 بعيدة، غَت سابقة فًتة إىل اصتزائرية األسر من  كثَتال أجربت اليت األمنية الظروف كانت ولرمبا القاسية،
 أن باظتعايشة اظتالحظة وشبكة اظتقابالت خالل ومن اليوم نرى الريفية، اظتناطق ىجر على أجربهتم اليت ىي
 أيام بأنو يوصف حيث القريب، اظتاضي إىل والرجوع الزمن، إىل العود يف اضتنُت من نوع لديها االسر ىاتو
 باللحم كسكس وال ىناء يف والرأس وماء كسرة] اصتزائر يف العامية باللغة ويقال واعتناء َتواطت الربكة

 يف ولو حىت العيش طرق أبسط واختياره االمٍت للجانب اصتزائري الفرد طلب على يدل ما وىو[ والبالء
 للمواجهة، قابال تًتكو االجتماعي والنفسي اظتورفولوجي تكوينو طبيعة ألن قاسية، ومادية طبيعية ظروف
 .اضتضرية اضتياة شروط ادىن تفتقد عنها يقال ما اقل مناطق يف للعيش التحدي كاريزما ودتنحو
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