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 **صاحلي إبراهوم حممد

 مقدمة

دمالماحملؾلمظبمإماألوظقؼيمعـؾمػذاماٌؼدارمعـمإسطوء،م1962عـذمادؿؼاللماىزائرمدـيممأبدامملمؼؿؿ
م.ياظقضوئعماحملؾقمتلؾقطماظضقءمسؾكمإظبم،2001صقػم ؾمظربقعموؼأحداثماظؼؾومتأدمظؼدماٌـورؼ و
أذؽولمضدمييممولقدعـمأجؾمالحؿفوجمامإرادةم1اىؿوسقي"مؼقودةظدىمصوسؾلم"اظضومأؼمطًحّرمظؽـ و

اإلدارؼيماظيتمتؿضؿـفو.م أذؽولماظؿلقريماظلقودقيموسـم عرطزؼيماظدوظيمومسـمطؾدؼؾم،ظؿـظقؿماجملؿؿع
إنمطونم ؿكموظؽـمأؼضوممبكؿؾػمعـورؼماىزائر،مح وم2001دـيمم2اظؼؾوؼؾماحؿفوجمؼؾبعرببوظػعؾ،م و

اٌـورؼم بني سـماظػورقمبنيمعرطزماظدوظيموبطرؼؼيمسفقؾيمذوماظؽـوصيماظؽؾريةمم3،ذظؽمبشؽؾمعؿؼطع
ممصورتم4اظداخؾقي. ماظلقودقي ماظؿقدؼٌ ماظلقودل وأدوات مظؾؿعؾري ماىدؼدة مؼبمماألذؽول اٌقضقسي

ماالدؿؼالل معـذ مذظؽماألحزاب-ماٌقدان مؼب مم-مبو مررفماحمل ومذؽربؾ معـ سؾكممؿفنيعلؿفدصي
مطونماالحؿفوجمؼبماٌـورؼماألخرى وم5.ظؿبشؽؾمعـمومريةؾعلؿقؼوتمط ماغؿػوضوتمعدعرةم ومإذا بعد

                                                                                                                                                                 
 ممم.5597م.،مص2002أصرؼؾم-لجوغػم16،ماظعددمغلوغقوتصدرمػذاماٌؼولمبوظؾغيماظػرغلقيمؼبمذبؾيمإ *

عرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموم،مبوحٌمعشورك ،15000م،جوععيمتقزيموزوم،األغـروبقظقجقو ؼبمسؾؿماالجؿؿوعمومأدؿوذم**
م.اىزائر ،31000 وػران،م،(CRASC)اظـؼوصقي،م

بنيماظقالؼوت.م سؾكمعلؿقىماظقالؼوتموم2001عويمم17داؼيمعـمإغـومغؼصدمبــم"اظؼقودةماىؿوسقي"ماظؿـلقؼقوتماٌقضقسيمسنيماٌؽونمبم1
اظؼرى.مػذهماظصػيمظقلًمتعلػقي،مإغفومعؼرتحيمبقادطيم بـػسماظطرؼؼيمإظبمتـلقؼقوتماظؾؾدؼوتمو ادؿطرادامصنغـومغشريمو بوإلضوصي،مو

ٌُؿؾـوةمعـمررفماظؿـلقؼقوتماٌع ادبوذماظؼرارماٌقضقسيمربؾماظؿـػقذمو ررقماذؿغولمو ممـقي.ا
 اٌقجقدةمؼبماىزائرم ثؼوصؿفوماًوصيمو :مصضؾـومادؿعؿولمعصطؾحم"اظؼؾوؼؾ"مظؾؿعؾريمسـمذبؿقسيمبشرؼيمممقزةمهلومػقؼؿفومواٌرتجؿم2

اظذيمؼرتجؿمؼبممTribu (s)بوظػرغلقيمعصطؾحم ملمغلؿعؿؾمعصطؾحم"اظؼؾوئؾ"مظؿػوديمطؾمظؾس،مألنمصوحىماٌؼولمؼلؿعؿؾمأؼضومو و
 "اظعروشؼبماٌػردمومبـم"مle ‘arch"ماظعرشاظيتمؼربطفؿومصوحىماٌؼولمعؾوذرةمبـم" و اظؼؾوئؾمؼبماىؿع يمؼبماٌػردمواظعربقيمبوظؼؾقؾ

‘arouchؼبماىؿع،مؼبمحنيمأغفمؼلؿعؿؾمبوظػرغلقيمعصطؾحممla Kabylie/Kabyle (s)سـماجملؿقسيماظؾشرؼيماٌذطقرةمم سـدعومؼؿؽؾؿم
مممآغػو.م

مبداؼيماًرؼػمؼبماٌـورؼماألخرى. احؿفوجوتماظصقػمو جقانمؼبمذرقماىزائرمو ويموغظرمإظبمأحداثمذفرمعأم3
مؿػشلمػؽذاماحؿفوج.ب،مخصقصوماىزائرماظعوصؿيمملمتؽـمععـقيمبوألدوسمأنماٌدنماظؽربىعومبؼدرم 4
 اجملوظسماظشعؾقيماظقالئقي و APC بقادطيمأداةماظؿقدؼٌ،مصـقـمغػؽرمخصقصومؼبماهلقؽوتماٌـؿكؾيمعـؾماجملوظسماظشعؾقيماظؾؾدؼيم5

APW. 
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مادبذتمؼبمحوظيماظؼؾوؼؾمضدمنماألحداثنصدرسونمعومؼـطػه،م عـمشريمغػسموم)سؾكماٌلؿقىماٌودي(
ممهلومؼبمتورؼ ماىزائرمبعدماالدؿؼالل.ريةمالمغظعّد آخرمومكعـق

دوئؾماظؼؿعماٌلؿعؿؾيمعـمررفماظدوظيمعـمأجؾم وأدتم رمواظصدعيمذاتمسـػمغودمطوغًبوظػعؾ،م
ٌدةمرقؼؾيم اظلقودقيمسؾكماظؿلثريمو أوذؽًمسقاضؾفوماإلغلوغقيموم،تؼؾقصماالحؿفوجمإظبمعكسمحؼقؼقي

م موبنيمعالضوتماظؼب ماٌـطؼي م ػذه مإغف مدضقؼومظبنيمعمدلوتماظدوظي. مأنمنريمهؾقال مألواغف لوبؼ
اظيتم وم،حالمظؾعؼدةم6سؾكمػذهماظدراديميظيماذؿغوظـومإظبعرفمتمملميتاظ وم،الحؿفوجمػذهيرطيما

م.وغلؾقمدائؿومصوسؾيمؾؼكتسؾكمأيمحولم

 العرش اخرتاعالكرونولوجي: إعادة  على ادلسار .1

ؿؽـ،م و ومأغفمعـمٌا ًوصيممابؿداءععمذظؽ،مؼظفرمـظ م،جقؼؾقي بشفرمعوي،مجقانموعـمعالحظيماألحداثما
مومأن ماالحؿفوج. مػذا مبعضمعـوحل مإلدفوعـو ماظؿؼدؼؿ مدؾقؾ م غـوضشمسؾك مبروزا ماألطـر وجفيمعـ

ماظػوسؾاظربادؼغؿم ومألغػلفؿمؾؼجزائرؼقمعـورؼماظؼؾومؿوميـقفررؼؼيماظؿـظقؿماظؾذؼـم ذؽؾموػقمم،غظرغو
مم.مقفؿواظؾفقءمإظمسـد
عرطزماالغػفورممػل Beni-Douala بينمدواالصننممظؾؽروغقظقجقو،مبشؽؾمعؾؿقسمإذامطـومعـؿؾفني و

م22،م21مبعـكمؼبمحقاظلمم،ذؽالموظباألماظؿـظقؿمربووظيمتذدبامإذمصقفو،مؾؼاظذيمعسمطؾماظؼؾو
ؼبممبين دواالوظسماظؼرىمسؾكمعلؿقىمدائرةمجملمقيتـلقؼبقالدةمؼؿعؾؼماألعرممحقٌم2001،7أصرؼؾم

متظوػرتممبؼدارمعومقدوري،مبؼدارمعومتعؿؿًمأحداثماظشغىمؼبمشقوبمإرورمظؾ سفوظيماٌقاجفوت.و
ماظؼؾو مأعشروعمتـلقؼمرأىمصم،ؾؼذبوظسماظؼرىمؼبمزبؿؾػمأرجوء ماظـقر. ماتلوسو ردودممملمتؿؿؽـطـر

عمبشؽؾمأنمتؿققلمإظبمصعؾمدقودلمؼؿؾعـمم،ؾؼرامؼبمعـطؼيماظؼؾوطـرموذحزابماظلقودقيماألصعؾماأل
مRCDمبومصقفومم،ػذهماألحزابقرةمحؼقؼقي.مميؽــومأنمغػفؿموبشؽؾمضؾؾلمأنمثذؽؾممصققحمعومأخذ

ومؼبمذظؽمذلنمؿذلغفم،سدممتقضعمحصقهلو طوغًمؼبماظقاضعمعشؾقظيمبلؾىمحفؿمايرطيموم*م FFSو
المم،ذؾوبمأشؾؾفؿتورطيماٌؽونمظؾؿقاجفيمبنيمربؿفنيمم،اٌمدلوتماظرمسقيماظيتمػفرتماجملؿؿع

،مملمؼغؿمعؽوصقيماإلرػوبًموضعمبرادهماظيت وعـمضقاتماألبنيم ؼلؿؿعقنمظؾكطوبوتماظلقودقيمو
مإظبماظطرقماألمترتدد مؼبمذظؽمادؿعؿولمأدؾقيمايربؼبماظؾفقء متطرصو،ممبو ،مخوصيمؼبماٌـورؼمطـر

ماظرؼػقيم)اظؾؾداتماظصغرية( م. ـمظمصقدراظلبعدماجؿؿوسوتممتفقدؼي،مذبؾسم عوي،موم09ؼبممتمإغشوء
مبؾماظذيم Larbaa-Nath-Irathenمغوثمإراثـموءربعألامسرش مضرى مغػسمضؿ ماظيتمهلو دؼوتماظدائرة

سرشممثؿم،Ath-Djenad أثمجـودمسرشخاللماألدؾقعماألولمعـمذفرمعويمتظوػرمأؼضوم االدؿ.مو

                                                                                                                                                                 
مدؾؿؿرب 6 مظرئوديم و .2001 أطؿقبر-أي ماإلسالعقي ماظـشرة مبقادطي مخصقصو مسـف ٌُعرب ما مايقار مإرادة مؼب معؿؼدم مغقع مإظب مػؽذا غشري

قني"ماٌـوصرؼـمبنيم"اظرادؼؽوظ إضوصيمإظبمأغفمزفرمؼبمخضؿمايرطيماغؼلوممبنيم"اٌـودؼـمبويقار"مو. 2001 دؾؿؿرب 23 اىؿفقرؼيمظــ
  ظرصضمطؾمتػووض.

أصرؼؾم 18 جرحومضوتالمؼبمضرعوحمعودقـقلو،مامسفمتقزيموزوتؾؼكمرجؾمذوبمؼبمػذهماٌـطؼيماحملؾقيماظصغريةمؼبماىـقبماظغربلمظـم 7
 أصرؼؾممبلؿشػكمبوىزائرماظعوصؿي.م 20 ؼبمعؼراتمصرضيماظدرك.موعوتمغؿقفيمجروحفمؼب 2001

RCD
 .:مجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيFFS ،اظدميؼرارقي ـؼوصيمواظؿفؿعمعـمأجؾماظ/  * 
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المبدمعـم ومعويمتـلقؼقيمجملوظسماألحقوء.م04ؼبممتقزيموزوؼصريمٌدؼـيممو.مAth-Ghobri أثمشربي
مأن مإظب متؾبؿـؾماألحقوءماظؿـؾف مدمومطؾفوممل مبعضفو ممػرضموقأن مموم8دقطرتف.بلرسي منياٌؿـؾأطـر

معؼكؿورعؾب ممومـؿكؾني.اٌمــ ماظطورئيمصرضًضد ماًوص،مايوظي متـلقؼقوتممضوغقغفو مجعؾ عو
ٌُمومتؿلدسمبلرسي.اظدوائرم اظؾؾدؼوتمو م21أيمإظبمشوؼيم"اٌلريةماظلقداء"مبؿورؼ مم،مدليؼبماظؾقظيما

ذدؼدةمموماظؼوتؾيماٌقاجفوتمجموضبوولمتقجقفماالحؿفومػذاماظـقعمعـماظؿـظقؿمومؼراصؼ،م2001عويم
،ماظدوائرماظعروشيمقتـلقؼتوزي وزو سؾكمعلؿقىموالؼيمم2001عويمم17ؼبممتلدلًماظعـػ.مو

مو Iloula-Oumalouأوعوظق إولولةمبـم(CADC) اظؾؾدؼوتمو ماأل . ممخري،ؼب موالؼؿو موبقؼرةصنن مجبوؼي
مزبؿؾػيمونتـؿظؿ ماظؾؾدؼيم،بطرؼؼي ماجملوظس مموؿصقفمألن مزبؿؾػيمسؿقعتلدلً معلؿقوت مهً و

ٌُطوظىمبفمباظشؽؾممبوظؿقدؼد،مصننموم)ذبوظسمعقارـني،مذبوظسمذعؾقي(. متوزي وزوؼبموالؼيممةؽـرا
ظقسمػقماظشؽؾماٌفقؿـمؼبمم،"اظعرشغشريمإظبمأنماظشؽؾماٌلؿكمبـم"م.مواظعرشػقم جرجرةضؾوؼؾممو

ماظؼؾو معـ ماٌـطؼي مبوبمأوظبمؾموؼػذه مامعـ ماٌـطؼي مؼبمزبؿؾػمأرجوء ماظؼؾواظيتمظؽؾرية مؼتؿؽؾؿ -ؾقي
اظؾؾدؼوتماظؼروؼيمؼبمجـقبمدمقحقتمغشريمأؼضومإظبمأنمتعؾؽيموم.مو-جبوؼي،مبقؼرةموتقزيموزووالؼوتم

م)بقؼرة( مومطونم،جرجرة متعؼقدا مبعدحصؾممأطـر مصقؿو مشوظؾو ماظؾغقؼيمجملؿؾمالمصبىمسؾكم. اظقحدة
ٌُػرسقيمظؾؿـورؼماظمخصقصومؼبماٌلورماظؿورطبلم،أنمدبػلماالخؿالصوتمؾؼاظؼؾو ممم9.يسواىؿمهؽقغيمهلذا
بوًصقصمؼبماٌدؼـيمذاتفوم ومجباوة،ؼبموالؼيمؼبماألصؾمعمدسممدـلفؾمأنمذؽؾماظؿـظقؿ و
مؿؾه واظـضوظقيم)تؾؽماًوصيمبلضصكماظقلورمشريماٌـظؿمؼبمحزب(.م اظـؼوبقيمومضوتوطاظمتقحقدسؾكم

سـم وماظعصرماظذػيبمتقجفومعـؼطعومسـمتقجف دقيموسالعيمدقوموفأدؾقبؼبمظؾقالؼيممياظشعؾقمؾفـياظ
مجقان،م14بعدم وم.تقزيموزوؼبممياىؿوسقي"ماٌمدلمؼقودةاٌرصقضمعـمررفم"اظمؿوسوتلاىاظؿقجفم

 CPWBممجبوؼياظؾفـيماظشعؾقيمظقالؼيممدؿضع جبوؼيذبوظسماظؿـلقؼمظؾؾدؼوتممصنن
مم10ععماألضؾقي.م**

ٌُؿعقدمسؾقفم "ماٌعروفمجقداموسرشعصطؾحم"مصور،معـذمبداؼيمذفرمعوي بوظرشؿمعـمذظؽ،مومو ا
اظذيمػقم األطـرمتداوالموػقمم،األضقاءمسؾقفملؾطتؾبمعـػقماإلضؾقؿماىزائريمأؼضومؼبمعـورؼمطـريةمعـم

ماالحؿفوجؼصػم مواظعروش)عقارينم"مبــمحرطي موّحدت "(. مظغؿفومضد معلؿعؿؾيمبلرسي، اظصقوصي
مظؽ ومففقيبطرؼؼيمعـ ومبؽـوصيماٌصطؾح ععمم،فمعشفقرادؿفعؾمادؿعؿوظ وـمععمضؾقؾمعـماظرضوبي.
بنيماظشلءماٌػرتضم بقضقحمصورقمبنيماظؽؾؿيموؼقجدمم11إدراكمحرطيماالحؿفوج.سؾكممفقؽؾتلثريمعؾب

                                                                                                                                                                 
مإظبمأغفمإظبمعؾودرتنيمعؿـوصلؿنيمؼبماألدؾقعماألولمعـمذفرمعوي،معـمأجؾمتـظقؿمتـلقؼمأحقوءماٌدؼـي.مبوإلضوصي،مؼبماظقاضع،مغشري 8
صرماظؿـلقؼقيمظقلقامععروصنيمؼبمطؾمؿومسدامبعضماألمسوءماٌعروصي،مخصقصومسربماظؿدخالتماظعؿقعقيمأومبقادطيماظصقوصي،مصننمسـوقص

مظقسمهلومحؿكمىـي.م ماظؿـلقؼقيموبعضماألحقوءمظقلًمممـؾيمؼبماٌدؼـي.مو
مػذامعومغشرحفمؼبمأرروحيمدوظيماظيتمػلمؼبمصددماإلنوز،مخوصيمبوظـلؾيمظؾعالضيمععماظدؼينموععمعرطزؼيماظلقودي... 9

** CPWBجبوؼي:ماظؾفـيماظشعؾقيمظقالؼيم 
ظؽـمعـماظقاضحمأغفمعـماىدؼرمصؿحمم.موتقزيموزوالمؼؿطرقمهلذهماٌـطؼيمعـمحقٌمأنمعقداغـوماٌؾوذرمظؾؿالحظيمػقموالؼيممإنمعؼوظـو 10

ظؿقؾقؾمحرطيماالحؿفوجمػذه.مأغظرمإظبموجفيمغظرمصوسؾمعػقدةم ررؼؼمظؾؿػؽريمواظذيمعومالمذؽمصقفمدقلؾطماظضقءمبدونمذؽمطؾقيمأطـر
 ظؾغوؼيمؼب:

« Deux questions à Bedreddine Djehnine. Pourquoi la gauche dérange », Le Régional, n° 1 (7-13 février 2002). 
مأغظرمحقلمعللظيمثؼؾمودوئؾماالتصولمؼبمحرطوتماالحؿفوجماىؿوسقي: 11
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ماظشلء ومشورمإظقفمبنيماظؽؾؿيؼؾبموتـوضضمضؾقالمعمؼقجدمعـمجفيمأخرى، وم.ػذامعـمجفيم،ظقفإاإلذورةم
مممأيماٌقارـي.مم،سودةماظققممعـقفتومبنيمع بوألعسمومظقفإمريشتاظذيم
ؼبمعؿفّؾم ومعؿقصرمداصعملػم،جتمعتاظؼدرةمسؾكمادؿعودةمذؽؾمماظيتمهلوماظؼرىمنوىمؽقنتمنأ

عـمحقٌمخؿالصوتماالدػش،معومسدامأغفمصبىماإلذورةمإظبمػقمذلءمالمميؽـمأنمؼؾبم،ػذاماالحؿفوج
بشؽؾممحّقـً ومعـورؼمحوصظًمػل رةجرج جؾولماظؼؾوؼؾماظؼدمييموم!حلىمعـورؼماظؼؾوؼؾمايققؼي

اظقحدةممقغفوط عرجعومأدودقومؼبمايقوةماالجؿؿوسقيموماظؼرؼيبؼوءمإنمأصضؾمػذهماألذؽولماظؿـظقؿقي.م
مو مأػؿقي اظلقودقي ماألطـر ماظؼؾوؼؾماالجؿؿوسقي مررفماألغـروبقظقجنيمم،ؼب معـ معؼؾقل سؾؿوءم وذلء
مو ماظؼؾو االجؿؿوع مغعرفمأغم!لؾؼاٌالحظنيماٌـؿؾفنيمظؾؿفؿؿع مطونمفوظؽــو م)"اظؼؾقؾي"(ماظعرشمإذا

حومسيمؼبماظؿلقريماظققعلم رعزؼي،مصنغفمملمؼؽـمأبدامػقؽيمعـظؿيمعلؿؼرةمو ضبددماغؿؿوءاتمذبوظقيمو
ذاتممورؾقشراصق وبؼلؿيممأ.مصقودوممر.مبوزشوغو،مطؿومؼشريمإظبمذظؽمؾل.مؼؿعؾؼماألعرؼظؾؿفؿؿعماظؼؾو

مجـقوظقجق معلؿقى مسؾك معؾفؿي ماألغلوبحدود مأنم وم12.و متلفقؾ معـ مبد مال مأخرى، مغوحقي عـ
مظقسمهلو12موؿوسً" مضؾؾقي مدؾطي ماظيتمػل مومادؿؿرارؼيم" ماجملؾسماظؼروي متظفرممعـؾ مال ػل

ماظصراسوت مإالمؼبمحوظي مئبنيماظؼؾوماظداخؾقيمدقودقو مبوظـلؾي مأعو مؾ. ،ممبعـكم"اهودؼيمتؼؾؾقًظؾــ
لؾطيمطمأؼضومعقـفوتؾ(مالمئة،مخوصيمبنيماظؼؾوعمذدؼدمايّدفوماالدؿــوئقيم)اظصراتؾ"،مصننمعقزؼاظؼؾو

مم،ععمذظؽ ومعلؿؼرة. مؼبماظؼؾوؼؾمؼقجد موموخصقصموم،عؾبماظػتؼؾقد ماالدؿــوء ممسـد طؿوممةشّداظسـد
م.معـالم1871اظؿؿردماظؽؾريمدـيممخالل )عؼووعيماالحؿاللماظػرغلل(موم1857دـيممحصؾ

فمصنغمإنمطوغًمضؾوبقي،محؿكمومورؾقشراصقمويمسالعمتدقوجمؿكعموفماسؿؾورمأغم،مصبىبالمذؽ
اظؿؼلقؿوتماإلدارؼيماٌػروضيمعـممظؼدمذقػً.ماظعرشععوملمعـمأجؾمايػوزمسؾكمآثورممظؾذاطرةمؼؽقن

مأبعدتمأمررفماالدؿعؿور معوو محد ماٌعومل.مإظب مموم13ػذه مذظؽ، معـ مبوظرشؿ ممحمتمل مردقخطؾقي
تلقريم ظؽـمصقؿومطبصمعقضقعمتـظقؿمو ومسوت.وؿسؾكماىمعرفاظّؿمررقمؿًسّؾ وم،األضوظقؿ ايدودمو

                                                                                                                                                                 
Lafarge, J. (1998), La Protestation collective, Paris, Nathan, coll, 128, p. 84-88. 
12 11. Basagna, R.  et Sayad, A. (1974), Habitat et structures familiales en Kabylie, Alger, CRAPE,. Sur cette 

question, il existe une littérature abondante, mais souvent répétitive à partir du travail de Hanoteau et 

Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, Challamel, 1893. Parmi les synthèses récentes, voir tout 

particulièrement, Mahé, A. (1996), Anthropologie historique de la Grande Kabylie, XIX-XXe siècle. Histoire du 

lien social des communautés villageoises, Thèse de sociologie, Paris, EHESS, On pourra relire avec attention 

Favret, J. (1968), Relation de dépendance et manipulation de la violence en Kabylie, L’Homme, vol. 8, n°4, 

p. 18-44. Mais aussi, pour une clarification sur la question de la tribu au Maghreb, Gellner, E. (1969), Système 

tribal et changement social en Afrique du Nord, Annales marocaines de sociologie, p. 1-20. Des ouvrages 

donnent, par ailleurs, des indications utiles pour comprendre le fonctionnement de la société traditionnelle en 

Algérie, Tillion, G. (2000), Il était une fois l’ethnographie, Paris, Seuil, (pour le cas de l’Aurès) ; Morizot, J. 

(1985), Les Kabyles. Propos d’un témoin, Paris, CHEAM, Sur les statuts et les positions au sein de la société 

kabyle traditionnelle, voir les indications et les lectures de Mouloud M. (1980), notamment l’introduction de 

Poèmes kabyles anciens, Paris, Maspero,. Enfin, pour la description d’un cas précis d’organisation en Kabylie, 

voir Servier, J. (1966), Un exemple d’organisation politique traditionnelle, les Iflissen Lebahr, ROMM, n 2, 
13 Voir Mahé, A., op.cit., Mais aussi, sur la situation au moment de la mise en place des centres municipaux, les 

nombreuses remarques dans l’Algérie du demi-siècle, synthèse Gouvernement général. Des indications précises 

montrent le poids des dynamiques villageoises dans les modes d’identifications. Et Morizot, J. (1962), 

L’Algérie kabylisée, Paris, CHEAM, Roberts, H. (1981), “Algerian Socialism and Kabyle Question 

Monographs”, in Developement Studies, 8, School of East Anglia, june. 



هي تبنى، حالة القباول احمللي يف احتجاج: ادلواطنة و  

91 

داثوتمحبسـدماالتصولم دواصعفومهّقـ ومهوصظم)"اظؼرؼي"( تدارثمصننمي،ؾايقوةماالجؿؿوسقيماظؼؾوؼ
مم20.14اظؼرنم

ايدؼـي.م ؿػووضماظؿقتراتمبنيمأذؽولماظؿـظقؿماظؼرويماظؼدمييموتطقػمم15ظؼدمبقـومؼبمعؼولمآخر،
ؼبماآلنممقػم،اظؿلعقـوتمؾمدـقاتؼضؾوؼبمموإسودةماخرتاسفأوم ظقدمواظؿؼمجوعادرتمؼضومإظبمأنأأذرغوم و

ظبمرؾىمعؿزاؼدمؿففمإطذظؽمخطقةمتمقػ ذؽولمتلقريماجملؿؿعمعـمررفماظدوظيموأغػلفممثرةماظطعـمؼبم
ٌُاألميلوبـو ومغلؿعقدػـو،ماالجؿؿوسل.م ظؿدخؾمػذهماألخريةمؼبماجملولماالضؿصوديمو داصعمرروحيما

صنغـومم،ععمذظؽ وم16األطقدةماظققم.مومؼظؾمظفمأػؿقؿفيتاظ ؼبموضؿفمومJ. Favret ج. فافرتضؾؾممسـفومعـ
عـمأجؾم و.مظقدواظؿؼمادرتجوعضدمزادتمعـمزخؿمإسودةمماظؿلعقـوتمأنموضعقيمأزعيإظبمأذرغومأؼضوم
م معقاجفمضوعًمتودؽفو، مؼب ماظؼروؼي ماٌفددةظمؿفواجملؿؿعوت ماٌراضؾيمم،ؾـقرات مأدوات بؿققني
بوظـلؾيمم،ظقلًمعـمشريمإطراهمطؿومالحظـوهمأؼضوماظيت وةمعـماظلفؾماظؿؼؾقدي.ملؿؿداٌاالجؿؿوسقيم

ماظرئقلقنيمالغفقوراظألصراد،مخوصيم مإنماالغلقوبمؼبمحوظيماظرسوؼيدوظيمظشؾوبماظضقوؼو مرتضىاظ.
إظبماظؼرىمرسًمودمسيوؼبمعـطؼماىؿم17دعريؼيتمروضيمصبعؾمعـمػذهماظػؽيمعـماظلؽونم،سبقماظؼرؼي
مؿوسوتلاىماظربادؼغؿمطبػلاظقدوئؾمعـمأجؾمصعؾمذظؽ.مموظـػلفمًأومسؾكماألضؾمعـقماظؿقؽؿمصقفو

مػذ م وممتوعوماظؿطؾعوتماظػردؼيملعكاٌمااظػوسؾمضؿـ مومدواصعععفو مإظقفو. ماظيتمدـعقد ؼبم اٌقارـي
يوالتماظراػـيم)دـقاتمؼبماماظعرشمأنموظؼقلبعالحظوتـومبليمحولمعـماألحقالممالمتلؿحمظـواٌؼوبؾ،م

مبنيمدطقرمحؿكعلفؾمماظؿلعقـوت( ػلمأوالمماظدؼـوعقوتماحملؾقيإنمظقد.مواظؿؼمعلعكمادرتجوعمعو
عـمأجؾمماظؿـوصسأنممحقٌم،اظؼرىمبنيػلماظؿقتراتم اظصراسوتموإنم.محقٌماظؿـظقؿعـممضروؼي
مؼؾبعؼدمؼبماظلقوضوتماظؼروؼيماٌصودر ؾكماًرياتموسصقلماي مضؾومايؼقؼيمػل و. ؾقيمؼأنمطؾمضرؼي
نمؼمديمذظؽمإظبمذؽؾمعؾؿقسمعـمأ(معـمشريمطذامAthمأثمـظمياظؿوبع مسؼرؼيماظ)مرقبقشراصقوعرفمتؾب

م.اهلقؼيععـكمضؿـمعرجعقوتممبدورػومسـصرمذوؼبمغظرغو،مػلمماظؾؾدؼيواظقالء.م اظؿـظقؿمو
موماألحودؼٌمومضؿـمأغفمضدممتمزفرمظـومو مأغػلـومجبؿعفو مسوسفومخاللمماًطوبوتماظيتمضؿـو
ممتمتعؾؽيمومجملؿؿع.اظؿـظقؿممايدؼـيمذؽولاألجبدؼيمطؾدؼؾمسـمماظعرشماظؿػؽريمؼبم،2001ربقعم

                                                                                                                                                                 
معومػقمعقضقعمعـمررفماظدوظيماظقرـقيماىزائرؼيمربؾماظؿـػقذمعـماألسؾك. ؿعؿورموعومػقمربؿقلمبقادطيمعوئيمدـيمعـماالد 14

15 Salhi, M. (1999), « Modernisation et retraditionalisation à travers les champs associatif et politique : le cas 

de la Kabylie », Insaniyat, n°8, mai-août, p. 21-42. 
16 Favret, J. (1967) Le Traditionalisme par excès de modernité, Archives européenne de sociologie, vol. VII, p. 

71-93. 
مأغظرمإظبمعؼوظـوماٌذطقرمدوبؼوموأغظرمعومؼلتلمبف: 17

Kenzi, A. (1998), Tajm'at du village Leqlaa des Ath-Yemel. Étude des structures et des fonctions, Mémoire de 

magister, ILCA, Tizi-Ouzou, (particulièrement le volume II). 

مجدؼدة مبلذؽول مأؼضو ماظشؾوب معطوظؾي موظؽـ ماظؼرى مأبقاب مسؾك مبوىـقح معرتؾطي متصرصوت موزفقر ماٌكدرات مطورثي ظؾؿـشؽيممإن
،مطؿوم2001وم2000رحمبفومخاللمدـقاتماالجؿؿوسقيمبندراجمسقاعؾمشريمععفقدةمؼبماظػضوءماظؼروي.مدـلفؾمأنمسددماالغؿقوراتماٌص

م)حقاظلم متشؽؾمطؾم150ػلمطذظؽمزبقػي مػلمحضرؼي. معو مأطـر ممتسمبوألدوسماظشؾوبموػلمضروؼي ماظظوػرة معـمحقٌمأنمػذه )
ظؽماظعـوصرمبوإلضوصيمإظبماظؾطوظيماظؼوّرةمسالعوتمظشرخمطؾريمؼبماظرابطماالجؿؿوسلموالػؿزازمحؼقؼلمظؾؿفؿؿعوتماظؼروؼيماظيتمتؿصقرمذ

ٌُقوصظمسؾقفمبطرؼؼيمأومأخرى  .طؿدعريمحؼقؼلمظؾـظومماظؼرويما
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ٌُ ما متشورفٌؿوح محوظي ماألضؾماظػقضكمقاجفي مام،سؾك متعؾؽي مهلأي مؼؽقنماظؼروؼيقؽوت مهلومحقـؿو
بـوءمماظػقزؼوئل،مأيمربؼاظؿؼؾقدماالهوديمأؼضومبقادطيماظمظؼدمحؾبّقـميوظيماظطورئي.اىمفـظؿايققؼيم

مأتوحؿ .موأدودومرؾقشراؼبمإظزامسؾكم مغقعمعـمأيمإرالضومشػؿغؽمظـومعالحظوتـو،مملمفظؽـمبؼدرمعو
ناث مسرشـمجملؾسماالهوديمظاتـصقىممالموجقدمسـد.م2001ظؾؼؾقؾي"مؼبماظؼؾوؼؾمدـيمماالدرتجوع"

ٌُعـالممؼشريمسـصرمأليم،2001عويمم09ؼبم إراثن مظبمإمظفكططمؼبماظؿؿـقؾما مجتمعت"متػعقؾإسودة
ؿقاصؼمتأطـرمعومم،منطمعبعقيمذواظعشرؼـمسضقامععمتـظقؿم عؽؿىماًؿليمو ومذبوظسمتؿقاصؼ".م12

م ممذوععمتـظقؿ متؽقؼـممالمؼشريمنطمضؾؾل. ماظعوعي عـممنطمممتـقؾإظبمم-ممـؾمعـمطؾمضرؼي-اىؿعقي
مإظبمأذكوصمذؾونمغلؾقو.مفمؼشريظؽـ مدـو(مورب)األطمأمقران)حؽؿوء(مأومإظبممأوكالمولمإظبمؼتؼؾقديم

موقامبفُصخؾبميتاظمغوبياإلأعوممضراػؿمداخؾمقجفمخوصبؼـمثرعمػمالءممالمؼظفرمأنمحلىمععؾقعوتـو، و
عـمأجؾمماىدؼدةمإالمقؽياظؼرىمإظبمضراراتماهلمترجعملنبمؼقجدمؼؼنيمالمأؼضوم.مطؿومأغفيرصقزمصفل
ماظقالءاترصضممعللظيظفرمظـومتالمم.ظيماظطقارئحبومقضعقيؼبمػذهماظمتعؾؼمعو،مأيموتماظؼضقيعؿطؾؾ

جدؼد.مظؼدمطونمسؾقـومتػلريممشلءطم،2001ذلنمطؾريمعـذمذفرمأصرؼؾمذاتمماظلقودقيماظيتمطوغً
إظبمتلقريمماظؿلعقـوتبداؼيمعـمدـقاتم ياظؼرومؿوسوتلاىضودمم،احملؾلماظظرفماظلقودلأنمطقػم

معؾودئماظؿؿودؽماى مبؿؼدؼؿ ماظلقودل ممةاٌلخقذمؿوسوتلاظؿػؽؽ ماظلفالتماظؼدميي ٌُ وعـ م18.ـيّلقؽبا
مبوظػصؾمبنيماظلقودلمو مؼؿعؾؼمبؿقضقحمحؼقؼلم ؼؿعؾؼماألعر معو ماظققعقي،مأطـر ماظؼروؼي بنيماظشمون

ؼبممؿىمسـمغفوؼيماظشلنماظلقودلُطموصؼمعوم،مػذاسيوظؾقالءاتمظصوحلممتودؽمعفددمضؿـمعـطؼماىؿ
أطـرمعـماظؿؽؾؿممؿقزبؼبمذؽؾفماٌماظشلنماظلقودلدؿؾعودماسـمؿؽؾؿم.معـماىدؼرماظطـريمعـماألحقون

عـم و.م2001ؼبماحؿفوجمملعكاٌماعـمتؽرارمػذمتوعوممظلـومعؿعفؾنيطذظؽ،مري.مذاىمهدؿؾعودامسـ
عؼدارم ػقماظؿؿودؽموذدؼدا،م سـدعومؼؽقنماظقضعمدراعقوموماظشلءماٌؾققثمسـفمأطـرمصننمبوبمأوظب،

صعقبوتمعّبيممألحزابماظلقودقيظمًفمطوغأغنمغضعمؼبماالسؿؾورمأمأؼضومصبى وعبوع.مدغكمعـماإلأ
مشضىماظشؾوب ممأثـوءمظؿقجقف اظيتم وم-سععطقبمظقغوقتماٌغينمٌميحؼاظال-م1998أحداثمجقان

ماظشغى معـ مأدؾقع مسـ مطوغأدػرت معفؿو ماحملؾقني ماٌـؿكؾني ماحؿفوجوت مظؽـ، م. مفؿوتورتؾراً
مةماٌشوطؾماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيإظبمحّدترجعمم،زائرخرىمعـماىاألـورؼماٌممبومؼبمذظؽم،يقايزب
ماظقدوئؾمظذظؽمتغفمملمظلؽونمواظيتمملمؼؿؿؽـماٌـؿكؾقنمعـمحؾفو،مألامفوشقعؼماظيت ظعدمموؽـمهلؿ

مؼؿفؾكمأومألدؾوبمعؿعؾؼيمبؿلقريمرؼعلمًرياتماجملؿؿع.مؼبماظقاضع،ؼيموجقدمادرتاتقفقوتمجّد
مذؽولأمود.مؾؾدرمبفوماظمياألزعيماالضؿصودؼيمواظلقودقيماظيتمأطـرمعـمبشدةمموم،شدةدقىماظـؼيمب
م،ؾؼؾؼؾوظمؿؽـ.معـماٌعـماألدػؾمشورطيمأطـرمبمعطوظؾيمربؾمعلوءظيمومأؼضومسؾكمغػلفواظؿلقريمعـماأل

معؾؿحمعقضقسقوتؾبؼدمممأنم،ععودمتػعقؾفومبشؽؾمأحلـموأطـرمتلػؾوممصقفوماظؼروؼيماظدؼـوعقوتمتؽقنماظيت
رضقيمأمصرصيمضقؼيمإلصبودمؿلػقؾاظعـمإسودةم سدادماظؾدائؾماغطالضومعـماحملؾلموقنمإلؼؽأؼـم،معـطؼي
19عالئؿي.

مم20أنمغػؽرمؼبمػذهماظؾدائؾ.ؼبمجزائرماألظػقيماىدؼدة،مؼؾؼكمعـماظقاضحم و 

                                                                                                                                                                 
18 Salhi, M. op.cit.  

 عمظػ:مؼبغظرمإظبمضراءةمحقلمػذهماٌللظيمأ 19
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م21،سرشاالدؿعؿولماظؿعلػلموشريماٌراضىمٌصطؾحممبوظؼقلمأنم،اظؼؾقؾيمعوؼـوتػذهماٌمتلؿحمظـو
ماال متؼرتحف موعو ممتؾؽماظربادؼغؿ موبوًصقصمإسودة ماإلسالم، مظقدوئؾ مؿوسوتلاىدؿعؿوالتمايدؼـي

إظبمتعؿقؿمطؾلمأدىماىؿوسقي"مظالحؿفوج،مبعدمصرتاتماظطقارئ،ممؼقودة"اظعـمضؾؾمماظعرشاٌؾقؼمبـم
موظرػوغوت ماإلعربؼؼقي ماىورؼي.مظؾقضوئع ماالجؿؿوسقي ماًؾطم وم22اظؿغريات مسؾك مأؼضو ماألعر ؼـطؾؼ

 بوٌقارـي.ممؿزاعـياٌطوظؾيماٌبنيم ترعبؿفمؼبمأذؽولماظؿـظقؿموومؿوسوتلبنيماظربادؼغؿماىاظعفقىم
ؼؼلمظالحؿفوجموبنيمأذؽولماظؿلقريمواظرتعبيماظيتمرببوظؽقػقيمغػلفومثغرةمبنيماظؿعؾريماإلعؼقجدمو

م"اظ مصوسؾق ماظؿمؼقودةؼضعفو مربؾ مطؾقؼاىؿوسقي" م. ماىؾل موجعـ ماألخري، مصققؼب مبني مصورق مةرد
ماظؼؾوماحملؾل، معإدوم23ؾ"ؼ"بؾد ماالحؿفوجميمموردمؼبوجف متعوبري مواضع موبني مؼبمم،اظػوسؾني خوصي

ٌُمؼبمسـدعومؼؽقنمأغفمػقم،صعالمبداؼوتف.موعومطبؾؼماٌشؽؾ بوٌعـكمماظعرشدؼغؿما،مبرعؿؿدمنطماظؿـظقؿما
معؾؿقس.متـظقؿلععمذؽؾممؿؿػصؾالمؼؼبماظقاضعماالجؿؿوسلمحقـؽذموغفمصنم،صددماظؿطؾقؼباظؿؼؾقديم

شريمم،اظعرشبذطرىمم24زبرتقمرمبوؼبمواضعماجؿؿوسلمم،صغري"مسرش"مطـماىؿوسقي"مؼقودة"اظمتعؿؾ
ؽقممؼبمعقاجفيمأدواتماظؿقدؼٌماحملمميؽـمإذامطونمحؿكػذام فؾ.موؾموصؼمػذاماظّلعؿؼممؼعدملأغفم
(ماظعرشمدوخـم)مؽؿيحومممّؾزؼبمعػؼقدةمقبقومظلعودةمسذبيمؼقتمبزوغي،مقػعوظاظمضؾقؾيلغفومبمسؾقفو

تقورماظؿعورػمؼبماىرائدممؼؾبكػلمؼبمغظرغووؼبمعؿـوولماظقد.ممأصقؾمحؽؿمبوردمعـمررفماظدوظي(مضد)
ؼبماآلنمغػلفمتعؼقدماظقضوئعمواظؿغرياتمم،اظعروشععمحرطيمسـدمرجولماظلقوديمأومظدىماىوععقنيمو

موإذامطونمواضقو.مماجملؿؿعصقؿومطبصمتلقريمؼمحقلماظؾدائؾققنمأؼضومشقوبمتػؽريمسؿطباىورؼيمو
ذامأردغومأنمإإالمم،عـماظصعىمأؼضومادؿدسوءهمعقؽوغقؽقوماٌوضل،مصنغفممنلحمرووظيمأنمميؽـالمأغفم

م مغؿقؽؿمصقفو. مإظبمأنماٌطرضيماإلسالعقيمحقلمصبدرمم،وجفيماظـظرمػذهمعـنعؾمعـفمأداة اإلذورة
مآلموتروصبمؼؼقينمبشؽؾومأحدثًماظعرش معـػرة م")مؾؼاظؼؾومسـثور مواظيتمظقلًم"ؾقؿفوؾؽبَضعلرتجعي )

                                                                                                                                                                 
Lacoste-Dujardin, C. (1992), Démocratie kabyle. Les Kabyles, une chance pour la démocratie algérienne.- 

Hérodote, n°65-66, p. 63-74. 
ؼظفرمبوظػعؾمأنماظدوظيمضدمادبذتماإلجراءاتماالدؿعفوظقيمإلسودةماظـظرمؼبمػـدديماظـظومماٌمدلوتلمعـمخاللمإرالقماظؿػؽريمسربم 20

مضؾقؾ معـ محووظًمأحزابمدقودقي ماظدوظي. ماظالعرطزؼيممتػودي FFS و RCD ذبؾسمإصالح معـ معزؼد االضرتاحوتماظيتمتفدفمإظب
مممماإلدارؼي.

مإسالعقو.مواظيتمصورتمصلالم21
ػؽذا،مصعـدعومغؿؽؾؿمسـماإلضصوءماالجؿؿوسل،ماالضؿصوديمواظـؼوؼبمظؽؾم"بؾدماظؼؾوؼؾ"مميقلمخطوبمحرطيماالحؿفوجممتوعومصريورةمم22

متػشلاظرؼع،ممجؾىاظؿؿققزماالجؿؿوسلمايوصؾمؼبمػذهماٌـطؼي.معـماظؾدؼفلمؼبماظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيماىدؼدة،مأنمؼؽقنم
عـممؾربجقازؼنيماىدد"ظبوظـلؾيم" intégratifs تؽوعؾقو،ماظعؿالتاٌكدراتمودققمومذؾؽوتماظدسورةوعؽوصقيممكماألراضلاٌضوربيمسؾ
 .اجملؿؿعوتماظؼروؼيمأؼضومعـمخاللممترمػذهماالخؿالصوت.مضطوسوتمطؾريةمعـماجملؿؿعمادؿؾعودمشورطقنمؼبؼماظؼؾوؼؾموظؽـ

23 Voir infra des éléments sur la construction de cette imagerie. De façon générale, sur la construction de 

l’imagerie de la région, voir notamment B. (1980), « L’identité et la représentation. Eléments critiques sur 

l’idée de région », Actes de la recherche en sciences sociales, Novembre, p. 63-72 ; Bertho, C. (1980), 

« L’invention de la Bretagne. Genèse sociale d’un stéréotype », Actes de la recherche en sciences sociales, 

novembre, p. 46-62 ; Mammeri, M. (1986), Les Mots, le sens, et les choses et les avatars de « tamurt », AWAL, 

p. 7-20. 
ؼمديمؼبمذبؿؾماظؼؾوؼؾمإظبمغػسماظؿؿودؽمصقؿومطبصمماظعرشبوظػعؾمأنمغؿقؼؼماغطالضومعـموضوئعمدضقؼي،معومإذامطونمتذطرممؼؾؼك 24

   اإلضؾقؿل.مؿقصاظماظؿـظقؿمو
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مظـمشعورماظؼدؼؿاظعـممأطـرمرػقؾيفوماظلقودقيمصننمصعوظقؿمؼبمغظرغو،موظؽـمعؾؿقديمبؼدرمطوفتلثرياتفوم
صنغـومدــوضشمػـومبعضماىقاغىمعـمم،عـمشريمادسوءمحؾمػذهماٌلوئؾ وم25."اٌسمبوظقحدةماظقرـقي"

ممأجؾمربووظيمصؿحمعلورمظؾؿػؽري.

ممجات وبناء ادلواطنة. االحتجا2

ممتعؼقدماٌلوئؾماٌطروحيمعـمررفماحؿفوجمربقعمحؾبلؿؿقظقجقيمضرورؼيمعـمأجؾمايقطيماإل

م2001 ماألخري. سؾكماٌلؿقىماظلقدققظقجلمواألغـروبقظقجلممغؿػؼإالمحنيممدفؾماظؼراءةظقسمم،ػذا
اماضؿصرغومسؾكمررحماٌشؽؾمذؽوظقيماظيتمتػؿحمزاوؼيماٌؼوربي.مبوظػعؾ،مإذاإلسؾكمعلوءظؿفماغطالضومعـم

مأيمذظؽم ماظزعـماًوصمبوظؿغرياتماىورؼيخورجمدقوقمذوعؾ، معـ معـمسشرؼي ؼبماىزائر،ممأطـر
تمطدمسؾكمخصقصقؿفومم،ذبؿقسيمععزوظيمأغفوأالمغػفؿمػذهمايرطيمإالمعـمحقٌممأطربمؼقجدمحظقز

عـماٌؿؽـمطؿومػقمايولمؼبمم.مبوإلضوصي،موعـمػذهماظزاوؼي،مصنغفمبومػلمطذظؽمعرتفمبفوأنمؼؾبموتطوظى
عـذمحقاظلمؾمؼرتمسـفوماظؼؾواالحؿفوجوتماظيتمسّؾمععبعضماظرتعبوتماظلقودقيمإغشوءمادؿؿرارؼيم

حزبماظشعىممأيم،يرذاىداخؾماظؿقورماظقرينمم1949مإذامأضػـومأزعيمملمؼؽـمأطـرنمأربعنيمدـي،مإ
PPA-MTLD.26محرطيماغؿصورمايرؼوتماظدميؼرارقيماىزائريمو

أطـرممعقرأنماألمحني،مؼظفرمظـومؼب 
اظظروفماظيتمحصؾًمصقفومػذهموعؾؿحماظػوسؾنيممورؾقعيماالحؿفوجوتمم،محقٌمأنتعؼقدامعـمذظؽ

مؼؾؼك موعو ماظؼقؼي،مخصقصوممؼبماٌؼوبؾماالحؿفوجوتمظقلًمعؿطوبؼي. ماهلقؼوتقي ماظؼوسدة مػق علؿؼرا
سرابماإلمإالمأنلمػذهماٌللظي،محقوجقدمصروقمدضقؼيمبوظـلؾيمظالحؿفوجوتماألطـرمحداثي،موبرشؿم

مؼبمسوملماٌـؼػنيمواظػوسؾني،مؼبمواضعم سـماحملؾلمواٌرطزيمعطروحمبشؽؾمزبؿؾػمؼبماظقضًمغػلف
مؼبموضعقيمواجملؿؿعماىزائريموؼبماىؿ اظلقودقي،مخوصيمصقؿومماظؾـوءاتسوتماحملؾقيموظؽـمأؼضو

مبؿ ماٌقارـيمقدؼدؼؿعؾؼ ماٌشورطيعػفقم مأذؽول ممبعـك مام، ماظشمونمؼب موتلقري ماظعؿقعل ظػضوء
م.يقرـقاظمحدةاظقمإظبمأؼضومأذؽولماظؿعؾريمسـماالغؿؿوء اظعؿقعقيمو

                                                                                                                                                                 
اظيتم"تغزو"ماىزائرماظعوصؿيم)اٌدؼـي(مواظيتمترجعمسـدمذبلءمماظعروشأدفؿًماظؿؾػزةمبشؽؾمععؿربمؼبمصـعمصقرةمضؾققيمسـمػذهم 25
 .ظؽـفمعؼرتحمصؿمواضقوموقجقانمبعضماألسؿولماٌدعرة.مظقسماظم14أنمغـلىمإظقفؿمطؿومؼبممبدونلوءمإظبم"عـوزهلو"مظقسماٌ
 حقلمػذهماألزعيمأغظرمإظب:م 26

Harbi, M. (1980), « Le FLN, mirage ou réalités », Jeune Afrique, p. 59-67 ; Carlier, O. (1986), La production 

sociale de l’image de soi. Note sur la crise berbériste de 1949, Les Nouveaux Enjeux culturels au Maghreb., 

Paris, CNRS, p. 347-371. 
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 االحتجاجات اهلوواتوة  و التعددوةتراجع  27الوطنوة،-مواطنة الدولة 1.2
م،بعدمذظؽمتلطقدمايرطيماظقرـقيماىزائرؼيمبـوءمثؿمتورؼ مخوصيم،اظؿورؼ ماظلقودلمظؾفزائرؼـؼؾم

مسـما مسؾكمم،الغؿؿوءصؽرة مأعمدلي ماظلقودلمووظقؼي مظغيممدسؿياٌمياظلقودقمقحدةاظماظرابط مبرجعقي
ؼبممتمصؼؾمأؼدؼقظقجقوماالغؿؿوءممبشؽؾمرؾقعلماإلذورةمإظبمأغفمضقؿمدؼـقيمعؿؼومسي.مالمبدمومعشرتطيمو

مظّشا مومصقفوملؾىاظيتمتدة مميققظؿاٌماالدؿعؿور مصعؾ مإظب ماظقرـقي. ماظـقرة ماظذيم"اظؿلعمؼؾبًؿرجؿؼب قؿ"
مت مطرحف ماظقرـقي ماجملؿؿعمبايرطي مؼب متشؽقالتفو مم،كؿؾػ مؾحبقادطي مودطك ماظقضوئعمقل عع

وظؿضوعـمبؼقؼقيمسؾكماٌلؿقؼوتماظـؼوصقيمأومبشؽؾمأسؿمصقؿومؼؿعؾؼمايققؼيماياإلعربؼؼقيمذاتم
مبمو متؾببوظػعؾوالغؿؿوءاتماًوصي. ماظمدققظقجقوقدمظفر، محزبموخصقصم،قيرـقاألحزابماظلقودقي

مايرؼوتماظدميؼرارقيماظشعىماىزائريمو عشروعممأنمإدراجفؿمطلدواتمهدؼٌموم،حرطيماغؿصور
تشفدمم28اظقضوئعماالجؿؿوسقيماٌؿـقسي.ععممسوتماًوصيمووصػؼيمععماىؿمذبؿؿعمػقمغؿوجمتػووضمو

ماغصفرطقػمم،.مظؼدمأزفرغومؼبمعؼوالتمأخرىقضعقيسؾكمػذهماظممزابوظيمحمؾموؼحوظيماظؼؾوممتوعو
مؼبم،ايرؼوتماظدميؼرارقيمحرطيماغؿصورماظشعىماىزائريمومحزب،مأيميرذاىؿقورماظقرينماظ

ؾلمعـمأجؾماظؿػووضمسؾكمإدعوجفمؼبمػذامؼذؾؽوتمتضوعـماجملؿؿعماظؼؾوضؿـمموماظالعلوواةمضلقة
ماألخريمأنمطقػموم،اجملؿؿع مموماظؿعورضمععماآلخرمومؼبمزروفماظشدةموم،ػذا أجرىماهلقؿـي،
م ممترعبيتلقؼي ماىدؼدةاظردوظي مم،اظلقودقي ممشريماظؿكؾصعـ مظؾرابطمعـ ماٌمدلي ماظـؼقؾي اظعقاعؾ

مظمو االجؿؿوسل. ماالجؿؿوسلبوظـلؾي ماالحؿفوج ممصفؿم،ػوسؾل مسؾك ماغؿؿوئفؿمسمغػصولاالعرشؿقن ـ
موماًوص ماظذيمضبؿؾقغف ممبلؾىماٌشروع مغػلفاظذوبون ماآلن ممؼب محنيم،اجملؿؿعماحملؾل ضلقةؼب

األدواتماىدؼدةمظؾؿـظقؿماظلقودلمإدخولم،ممبعـكمبشؽؾمعؾؿقسموظنينمؼؽقغقامصّعؼؿعؾؼماألعرمبل
ؼبمموسـدماظػوسؾنيممبوظؼدرمغػلفمحوضرموؼبماظغوظىمملؿقضرغؿقضمعؾباظمإن.مفععيمؿضوعـاٌاظردوظيممو

،معـماألسؾكمـزلتسيماًوصيمومتـؾماىؿماجملؿؿعمومصريصبىماالسرتافمبلنمرؤؼيمعم،ظؽـ و. اظقاضع
موأيمأغ متدركماظقضوئعماإلعربؼؼقي معـمػرؼدةاظمفو ماظػؽوتمموماألعؽـيماغطالضو ماألطـر األطـرمموعرطزؼي

                                                                                                                                                                 
اظقرـقي،مأؼـمتؽقنم-سـماظدوظي ػلمشريمعـػصؾيمسـماىـلقيمو اظقرـقيمبوالغؿؿوءمإظبمذبؿؿعمدقودلمورينمو-تؿؿقزمعقارـيماظدوظي 27

مواظقاجؾ ايؼققمو معـماألسؾك. ماظؿدخالتمؼبممرسوؼياظ–تضؿـمدوظيموتمربددة معـمخاللمػذه بطرؼؼيمطالدقؽقيمايؼقق،مخصقصو
االجؿؿوسل.متلؿؾزممأؼضومػذهماظطرؼؼيمؼبماالغؿؿوءمعشورطيمؼبمايقوةماظلقودقي.مإغفمبوظطؾعمبـوءمتورطبلمسرفمماىوغىماالضؿصوديمو

معـوضشؿفو،مبوًصقصمإظب:مارـيموتغريات.مأغظرمصقؿومطبصمعػفقمماٌقمومهرؼػوت
Constant, F. (2000), La Citoyenneté, Paris, Monchrétien, et un bon résumé du même auteur, (2001), « Quelles 

citoyennetés ? », in Sciences humaines, n°33, hors-série, juin-août, p. 46-49 ; Schnapper, D. (2000), Qu’est-ce 

que la citoyenneté ?, Paris, Gallimard, Folio actuel; Leca, J.  « Individualisme et citoyenneté », in Birnbaum, 

Pierre et Leca, J. (1991), Sur l’individualisme, Paris, Presse de la FNSP, p. 159-209; Touraine, A. (1992), 

Critique de la modernité, Paris, Fayard, (en particulier p. 233-402), et « Le nationalisme contre la nation », 

L’Année sociologique, vol. 46, n 1, 1996, p. 15-41, Wierwoka, M. « Le multiculturalisme est-il une réponse ?», 

Cahiers internationaux de sociologie, vol VC, p. 233-260. 
28 Notamment S. op.cit., et, « Contestations identitaires et politiques en Algérie (1940-1980), le poids du 

local », Actes du colloque international Villes et territoires au Maghreb, Tunis, IRMC, (à paraître). Voir 

résumé in Cahiers de l’IRMC, n 1 ; Tassadit, Y. (1987), Poésie kabyle et identité. Qasi Udifella, héraut des 

Ath-Sidi-Braham, Paris, Ed. MSH, Stora, B. (1989), Les Sources du nationalisme algérien. Parcours 

idéologiques, origines des acteurs, Paris, L’Harmattan,. 
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مسؿؾسؾكمدؾقؾماٌـولمؼبمماظؿفؿوسًماظؿؿوسمػؽذامؼؿؿمؾقي.مسـدعواحملاظػؽوتمـمعمظقسموممشقظقي
مضقوظؽـمعـمأجؾمعومميؽـماصرتامـؾفموميمظقسمبوظضرورةمعـمأجؾمعوم،مصذظؽاظلقودقيمغشرماظردوئؾ

م مخوصقؿفوممهصريؼأن معـ متؿفرد مأن مسؾقفو مصبى مهدؼٌ مودقؾي ممبعـك ماىدؼد، ماٌشروع ؼب
مومؿوسوتقياى مظقسمظفمعـمععـكمإالمؼبمماًوصي.ماٌؿشددة مإنم"اظقرـماظصغري" ععم"اظقرـممتػصؾف

معـمتورؼ معـمخاللماظؿػووضماظؽؾري" ماظػرتة حوظيممومادلزابميحوظم.قرينٌشروعماظا،مبوظـلؾيمهلذه
معرطزي.معشروعمذوعؾمومعـماغطالضومحملؾلامؿؿػصؾأطربمظمدالظيذاتمماظؾققضقياظـزسيماإلصالحقيم

ممتؾؼك ماجملؿؿع مسؾك ماىموماإلبوضلاحملوصظي مم،ؿوسوتقيأدلف مؼب مبؼقة اظـزسيمملعكعحوضرة
مسؾدمايؿقدمابـمبودؼسـماظـزسيماإلصالحقيمظمععمةاألخريمهػذسـدعومترتؾطممممو.ماٌزابقياإلصالحقيم

ضؿـماغدعوجماجملؿؿعماظصغريمؼبمتمصنغفوم(،أعيمسوٌلم)مسؾكماغؿؿوءمذوعؾمأومبوألحرىمواٌمدليمأدود
29ذبؿؿعمورينموذوعؾ.

م 
مسؾقفومدرؼعتشريم أنمعشؽؾمسالضيماالغؿؿوءماًوصيمععممإظبم،مؼبماظعؿؼوػذهماألعـؾيماظيتمحؾؼـو

ماظقرينمو مبفماالغؿؿوء مموم.يشؼاٌمومؾمؼبماظؿقاصؼقؽبتؾبم،اظؿقتراتماٌرتؾطي مبقادطيممػذامصورضد ممؽـو
ٌُبقادطيمموعـمجفيممزرفماهلقؿـيماالدؿعؿورؼي ظبمإمدسمسؾكمأوظقؼيماالغؿؿوءمإسدادماٌشروعماظقرينما

ماظؾـوءبورـم ماٌشروعمأؼضوؼمديمم.عـمجفيمأخرىمصدد صقؿومم،اظغربقيمظؾـؿوذجتلثريمطؾريمإظبممػذا
م، (Jacobine)عقوبوةالوظقرـقيمؼبمرؾعؿفوماظػرغلقيموا-ظياظدومظؿقدؼٌماظلقودلمواغػلفمؼبماآلنممطبص

ماٌرطزؼي. موممبعـك ماظدضقؼ ممؼؿلدسماظػورق ماٌفؿ ماىزائرؼي، مايوظي مؼب مبـقيبقادطي اظعوعؾممردقخ
م مؼؿشؽؾ مإظبميبططرااظدؼينماظذي ماظعربقي.محققؼي، ماظؾغي مم30جوغى ماظلقودقيمهؿؾ ماظؿقورات طؾ

ومؼبمؿصرضقػموماإلصالحققنماىزائرؼقنموؿػأسّدمنيؿؾاظماٌرجعقؿنيموتنيػم،ظؾقرطيماظقرـقيماىزائرؼي
بشؽؾمم،اظقرـقي-اٌقارـيمسؾكممنطماظدوظيمترتلؿم،ايؼؾماالجؿؿوسلمواظـؼوؼبمظؿؾؽماظػرتة.موبؽقػقيمعو

ٌُمحبؽؿماظضرورة،مـزلاظيتمتؾبموسوتموربرمبوٌصوئرماٌشرتطيمظؾفؿتؾبمضؿينمو بوالغؿؿوءماالسرتافممطوظؾيموا
ماظـوغقيموصاً ماظدرجي مايؼوئؼمإظب مإن مماظؿؿوػلمطقػقوتمبعـكمم،اإلعربؼؼقي. تـظقؿممواٌؾؿقدي

عراطزمؼبماجملؿؿعمملعلمإظبمبؾقغإظبموالءاتمأومؼبمادرتاتقفقوتماظمؼبماظصراسوتمترعبؿفماظؿضوعـمو
م مصقؿو م)أو ماظلؾطي مؼب مأو مػل مظؾـقرة( مأسينماهلقؽوتماإلدارؼي مضوئؿ، ماظبػق ممممممممؿققني.اظمومطؾقؼؿصدد

دـلفؾمعـمذظؽ،ممبوظرشؿموظؽــومموم31بفذهماٌلوئؾمبؼدرمطؾريمعـماظؿػوصقؾ.مربؿدمحربلمؼصرحمو
ؼرأمعـماألسؾكم،متؾبجعؾفمإضؾقؿقوماظؿضوعـموػعقؾمتإسودةمملمبوٌعـكماٌؼصقدمظؾؿعؾؽيموؿوسوتاىمثؼؾمأن

                                                                                                                                                                 
29 Salhi, M. Contestations…, op.cit. 

ٌُأغظرمإظبموجفيم 30  قرةمعـمضؾؾ:َطاظـظرما
Meynier, G. « Problématique historique de la nation algérienne », in NAQD, n 14-15, p. 25-54, et Lemenouer, 

M. « Conjonctures intellectuelles et notions de groupe », In NAQD, n°14-15, p. 55-65. 
31 Harbi, M. (1992), L’Algérie et son destin. Croyants et citoyens, Paris, Arcantère, et, (1980), « Le FLN, 

mirage et réalité », Paris, Ed. Jeune Afrique, Cf. également de nombreux exemples et détails dans l’ouvrage du 

même auteur, Mémoires politiques. Une vie debout, tome I : 1945-1962. Mohamed H., livre, par ailleurs, un 

document qui illustre le poids des réalités locales et des particularismes locaux pendant la guerre 

d’indépendance, « Des Aurès à Tunis. Le FLN-ALN face aux particularismes locaux », in NAQD, op.cit., 

p. 239-242. 
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مسرض موصؼ ماألدػؾ ممغوزلمإظب معؾبومأسؾك.عـ مغزسياظربػـي مررف معـ ماىفقؼيمظقالؼوتامؼدعي إنم.
عرتؾطيمبقضقحمم،ؾ(ؼاظـوظـيم)اظؼؾواظقالؼيموم(منوعشيم-موراس)األاظقالؼوتموبوًصقصماظقالؼيماألوظبم

مو ماٌلؿقؼوتماظـؼوصقي مسؾك متورطبقو معؽقن مومبنضؾقؿ اظؿـوصسماظلقودلمخاللممعقضقعمظؽـماظؾغقؼي.
مو مماظـقرة ماظلؾطيمػقم،االدؿؼاللبعد متؼودؿ مأو ممػذاموم.اظلؾطي ماًوصيمظظقس ماظؽقوغوت صوحل

ٌُ اظذيمػقممؼؿعؾؼماألعرمبؾـوءمعرطزماظدوظيم32ظؽـمظصوحلماألعيماىزائرؼي.مؾموؼاظؼؾومو وراساألؼبمـؾيمؿؽبا
ممأؼـ،مسؾكماحملؽ مم،وسالعؿفميؽـمظؽؾمواحدمأنمؼػرضمتقاجده مػأطـر متلػقؾماالغؿؿوءممقعو إسودة

ماظشووي...(ؼاًوصم)اظؼؾو مؾل، ماظقالمؼؿؿمو. مبوىؿتعؾؽي معـممسوتماًوصي،وءاتماٌرتؾطي اغطالضو
مو معرطزؼي.معؽونماظػؽوتماٌرطزؼي مسـدمالمماحملؾلمومؿـؾالمؼؾبمؼبماظعؿؼ،مدؾطي االغؿؿوءاتماًوصي

ظؾؾـوءماظلقودلماٌلؿؼؾؾل.ممؼالبدمنـالميالممعـمبوبمأوظبموحؼقؼيمؼبمذاتفو،مميصوسؾلماظـقرةماىزائرؼ
برادؼغؿممسؾكمػلمترعبيمالحؿفوجمضقيم1949ماألزعيماظرببرؼيمدـيعـماظصعىماظققمماظؼقلمعـالمأنم

موتميتاظقرـقيماظ-اظدوظي مدسؿمأنمتؽقنمعقاجفوتممرتلؿمعـمخاللماظؿقورماظقرين. عـماظصعىمأؼضو
متعؾريتؾبم،اظقالؼوتلتماظيتمسؾم1962مصقػ ممارتجؿ مألن ماًوص، ماالغؿؿوء مواجفماظؿقديماظذيسـ

ما مبودؿمعبقعماىزائرؼميموؾلؾطيماٌرطزؼظماظلعلىؿقعمػق ماٌقضع،مؼدركمموم.نيمموردؿفو عـمػذا
سؾكممادسوئفؿمظقسماٌـؿؿقيمإظقفو.ماٌقؽرودؽقبقيماٌـطؼيمأوماىؿوسوتواحملؾلممطؾمعـماٌرحؾيمقصوسؾ

ماظـقق ممػذا مايد مػذا مإظب ماألػؿقي مبوظغ موأعر ٌَمظؽـم مسـفا ممؾققث مػق ماٌلؿقىممتػصؾفؿ سؾك
ماظقرـقيمبعد-عشروعماظدوظيمصريوراتماظؿلعقؿماظيتممتقزمسؿؾمومؼبماألصؼمتؾقحتؾؿققو،م وماظشوعؾ.

م1962 ماظـؼطيأنمعـمأجؾممو. مػذه ألجقولماظيتمضودتمأومظمبوظـلؾيمفأغمإظبماإلذورةم،مؼـؾغلشبؿؿؿ
ضقىمجدمعقجفيمظؿـشؽؿفؿماظلقودقي.ممصننمػذهماظعـوصرمػلم،سوؼشًمػذهماظؾقظيماظؿورطبقي

مو مبعضمامتشفدم مذظؽ.مبرباسيظػوسؾنيمبققشراصقو مموم33سؾك مأخرى مجفي داخؾمايرطيمموعـ
م ممتعودوتمأغؿفًاظقرـقي، ماظلؾطي مأجؾ معـ ماظقالءاتماحملؾقيؾبوظاظصراع مإظب معؿعذرمم،فقء خقصو
ظالغؿؿوءماًوص،مخوصيمإذامطونممظؿاٌـغؽورماإلإظبممًترتعبموماظيتموتكصقصقظؾمخشقيمادؿؽصوظفمو

ؾ.مؼسؾكماإلضؾقؿ،مطؿومػقمايولمبوظـلؾيمظؾؼؾومؾكماٌرجعقيماظؾغقؼيمورتؽزمؼبماآلنمغػلفمسؼاألخريمماػذ
ؼشؽؾم صنغف، (Jacobin) اظقعؼقبلاًقفمعـماظػؿـيماظػؽوتمعـماظـؿطممصقفمؼدسؿؼبماظقضًمغػلفماظذيم

م"ماٌوضلادؿؿرارإظبماظؼضوءمسؾكم"مدفواظؾـوءماظلقودلماٌرتؽزمسؾكماظؿلعقؿماالدؿؾداديماهلم1962مدبع
مج مواظؿـظقؿقيمفؾاغقؼب مم. مأخرى، مجفي ماظمجرؼًُأعـ ماألؿصريورة معـ ماظـؼوؼب مبطرؼؼيملعقؿ سؾك

م ماحملقبادؿؾدادؼي، ماظقحدوؼيممفدف مسؾك معمدلي مدوظي مثؼوصي مظصوحل ماًوصي مظؾؿعوبري اظؽؾل
مو م اظؾغقؼي موحدوؼي مطؿو ماظدؼـ مأدؾقبمرجول ماظيتمػل ماظدؼـقي ماإلصالحققن.مأاٌرجعقي مسـفو سؾـ

                                                                                                                                                                 
م:أغظرقالؼوت،محقلمحربماظ 32

Harbi, M., op.cit., p. 335-387. 
 أغظرمبوًصقصمإظب: 33

Aït-Ahmed, H. (1983), Mémoires d’un combattant. L’esprit d’indépendance 1942-1952, Paris, S. Mesinger,. 

Zamoum, A. (1993), Tamurt Imazighen. Mémoires d’un survivant 1940-1962, Alger, Rahma, L. Anne-Marie, 

Salah L. (1999), parcours d’un militant algérien, Alger, Dahlab. Voir aussi Lacheraf, M. (1998), Des noms et 

des lieux. Mémoires d’une Algérie oubliée, Alger, Casbah Edition. 



 حممد إبراهوم صاحلي

98 

مأؼضومايؼؾماظلقودلمتدّحمومصؼدم،(FLNم/جمتمواظدوظيم)-زباياظقرـقيمسؾكم-اظدوظيمورتؽوزب
ؾؽماٌؿعؾؼيمتمفواظؿلعقؿمممؽـومبقادطيماظلقطرةمسؾكمذؾؽوتماظؿعؾقؿممبومصقصورممبنضصوءمطؾمتعددؼي.

مبشؽؾمدائؿمبنيمثغرةؼبماظقاضعمتشؽؾًمن.مقاإلصالحقماظيتمبدأػوتؾؽم بوٌمدلوتماظدؼـقيماظؿؼؾقدؼيمو
أذؽولمتضوعـفمموميجؿؿوسقتـشؽؿفماالاجملؿؿعمايؼقؼل،متعوبريهماظـؼوصقي،مععقشفماظؾغقي،ممحرطي

ٌُبنيم و اظشروطم ومياظقرـقمقحدةاظدوظيمؼبماآلنمغػلفماالغؿؿوءمإظبماظهددمدة.مقحؽبثؼوصيماظدوظيمذؾفما
م مظف. مأجؾماظرسوؼي-دوظيمصقرةمتلتلمواظضوعـي متفدفم-اظدوظيمصقرةمعضوسػيمعـ اظدوظيماظقرـقي.

مظؽؾم ماٌؾؿقس ماالغدعوج مصرض مإظب مبوًصقص( ماظؾرتوظل م)اظرؼع ماًريات متقزؼع مإسودة بقادطي
م ماظاىزائرؼني مبوإلضوصيياظقرـقمقحدةؼب م. ماٌػرتض، مظمعـ ماالذرتاطل ماظـؿط معـ مؼضؿـمؾـؿقذج أن

ؼبمم...واظلؽـمومؾكماظعؾؿ،ماظصقي،ماظؿشغقؾسصقلماياٌلوواةمبنيمطؾماىزائرؼني،مخوصيمؼبمعقضقعم
م ماظدوظي محددت ماظلؿقـوتاٌؼوبؾ، مغفوؼي مخوصيممؼب ماظلقودقي، ماظشمون متلقري مؼب ماٌشورطي أذؽول

معـؿكؾي مضبموم،محؿكبقضعمذبوظسمربؾقي ماالخؿقور مطون مإن ماظصػقفماظؿـػقذؼي -يزباصؾمؼب
ماظـؿقذجممؼلؿعرياظدوظي.م م19مظؼرنؼبمااظـؿقذجماىؿفقريممصؽوتمعـمريؽـاظػذا مصقيإضومػوػقؿعععمم
مؼبم،ربددة مومذظؽ،ممبو ماظلقودقي مدؾؼأ رصضماظؿعددؼي مقي عـمغوحقيممواظدؼـمؼبمتعرؼػماالغؿؿوء.
مهلصمأخرى، معشرتطيمدؼدن مسؿقعقي مطبصماالغؿؿوء،مثؼوصي ممصقؿو ررفممعـمحصرؼوماإسدادؼؽقن

ما مإظبمخصقصوظدوظي، ماٌمبوظـظر ماظذاطرة موشرتطتشؽقؾ ماٌمي مؼبمومؼــاظؿورؼ  ماألسؾك. معـ ماٌصقح
عـموجفيمغظرمماظـؿقذج.مبؿـػقذمػذا،ماظلؾعقـوتموماظلؿقـوتسؾكمعدارمماظرؼعماظؾرتوظلمؼلؿحماظقاضع،

م ممقؽبؾؼؾبعرطزؼي، ماٌقارـي مبني مظالخؿالصوت،ممعـاظؿقتر مايوعؾي ماإلعربؼؼقي مايؼوئؼ موبني األسؾك
ٌُطؾؼاظؾـوءماظلقودلممسـاظـوتٍمماظقسلمبوظؿعلػلماظؿطؾعوتماًوصيمو مبضؾطوقزؼعماظرؼعمسودةمتبنم،ا

ربقماالخؿالصوتمأؼضومسؾكمعلؾؿيممؼرتؽزمتلقريمادؿؾداديمظؾؿفؿؿع.ماضؿصوديمعـمررفماظدوظيمو
بوظؿوظلموبؽقػقيمعومإظبممظبمربقماظؿؼوظقد،موإاظؼصريمماٌدىماظطقؼؾموسؾكمؼمديمعػودػومأنماظؿقدؼٌم

إنمملمؼؽـمماظؿؿوزؼغً عودإبمؼبمػذاماظلقوق،مؼؽقنؼرتحفمطكصقصقوتمثؼوصقيموظغقؼي.متربقمطؾمعوم
ماظلقودلمعـعف ماالتصول محؼؾ مأضؾقوتموعضوسػم،ؼب مبلغفو مسؾقفو ماحملؽقم مظؾـؼوصوتماحملؾقي مبرؤؼي

مأضوظقؿ ؾموؼاظؼؾوم،ممبومصقفويسؿااظدمضوظقؿ.مإنماألصقظؽؾقرمإظبماٌلؿقحمبفومعوبريػواظيتمتؾبققلمت ومجوسبي
ملؿرتةاظؿصرصوتماالحؿفوجقيماٌأصؾًمم(موسؾكم)براعٍمتـؿقيمخوصيأخرى،مػلمعقضقعمعـعمعـماأل

ممؿفؿيع ماالحؿفوج مدقصؾح معؼؿقسي. مأأو ماظؼؾوأصؿو ماجملؿؿع مؼب مايقؾيؼطـر مدؿصري مضؾىممؾل. ؼب
مػل ممغظريماظؾقٌمسـماٌؼووعوتماظـؼوصقي مموتعقؼضل. مادؿعورة مؼب مايقؾي ماحؿفوجمشريمتؽؿـ ررق

مدـفدمؼبمدـقاتمعقيماٌرطزؼيماٌػروضي.مواظـؼوصيماظعؿقعمازؿغامودقودقيمعـمأجؾمإثؾوتماالخؿالفم
سقدمادؿـؿورمُأبـػسماظطرؼؼي،موماظلقودل.مومادؿعؿؾفوماالجؿؿوسلمومؼبماألشـقيمأعـؾيمعؾفؿيمماظلؿقـوت
ماظرؼوضي،م ماظؼدممموخصقص و اٌـريةمًصقصقيمظؾرعقزمميضقؼميسوصـمصقفمقؼؼتؿموصورتمعؽوغ وطرة
األطـرمدالظيمصقفمػقممؼبمايؼؾماًوص،مومرضقيمعالئؿيوجدتماٌؼووعوتمأمأطـر،ؼقةمب اىؿوسي.مو

ظؽـمماحملوصظيمسؾكمتـشؽيماجؿؿوسقيمبقادطيماظؾغيماألم.مؼبماألخري،مصننماظؿقدؼٌمظقسمعلؿـؽرامو
ماظعؾؿ.ممايصقلمسؾكعودمادؿـؿورهمبؽـرة،مخوصيمعـمزاوؼيمعؾبمطوظىمبفموعؾب
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مؼبمصضوءمعرطزي،ماألمازوغوةتلػقؾماظؾغيمسـدمحوعؾلماظعؾؿمإرادةمإسودةمتظفرمبقضقحمم،ؼبماظؾداؼي
مومأي ماظعوصؿي ماىزائر مبوًصقص.مؼب 34جوععؿفو

ممفغأم،ػورضياٌ و  معـمموحدػؿظقس اٌلؿػقدؼـ
م ماياظؿقدؼٌ ماظعؾقومسؾكمصقلبقادطي مم،اظدرادوت ماظذؼـ ماظذيممقنرمسؼؾبػؿ ماهلقؼوتل االحؿفوج

بقادطيماظقزوئػماٌضؿقغيمـماظؿقدؼٌمعمأؼضوماٌلؿػقدؼـظؽـم وم1980ؼبمعطؾعممدقلخذمذؽؾماغػفور
ؼبمجوععيممتماظؿعؾريمسـمػذاماالحؿفوجممضدمبشؽؾمعػورقمأؼضو،مصنغف .موبؽقػقيموادعيمؼبمتؾؽماظػرتة

اٌدؼـيم اىوععيموتشوركمم35.إضؾقؿؼبمضؾىمعؾبشؽبؽؾيمثؼوصقومؼبمعدؼـيمعؿقدطيم وم-توزي وزوم-مضوحقي
اظؿعؿريم ٍماظصـوسلموقاظـلمغشردقوديم ؽقؼـماظعوظلموذؾؽيماظؿمغشردقوديممصعؾمعـمػؿومجزءماٌعـقي

مؿاظ ٌُطقسل ماظدوظي.مؾعيّؿا مضؾؾ مسؾكممدقؽقنمعـ معػضقحمغؼصبرػوغو مدسؿـومم،صطـي مإذا معو ؼبمحوظي
ماظـؿوغقـوتأرروحيماٌـطؼيماٌفؿؾيمعـمضؾؾماظدوظي،مسؾكماألضؾمإظبمعـؿصػم بالمذؽمعـورؼمؼقجدم.

غوماظققممربؿإنماس ؾ،محؿكموؼـريمممـمػؿمأضؾمتػضقالمعـماظؼؾوظؽـمؼقجدماظؽ أخرىمأطـرمتػضقال،مو
مو ماٌـطؼي مػذه متلؿطع أن ممل ماظؾؾد مصقرة متلؿؼرمسؾك ماظؿـؿقي.مأن مؼب محرطيمم36اضؿصودؼو أطدت
،مظلوبوظؿ اظقرـقيمو–حدودمعقارـيماظدوظيسؾكم سؾكموظؾؿقدؼٌمعـماألمصوسدةاآلثورماظاالحؿفوجمسؾكم

مومصريوراتمحدود مؿلاظ اظؿقحقد مؼؽـعقؿ. موظممل ماظؽؾل ماالغدعوج مٌـػعؿفمماالدؿؾدادي ـؿقذج ظققؾ
ماظػؽوت مبنيمػذه ماظؿقتر ماظؿطؾقؼامبنيمتؾؽ وماًوصي مؼبماجملؿؿعمظيتمػلمبصدد مهؼقؼ. مؼؿؿ ممل

ماظؿؿوثؾ.
ماأل مػروقماظدضقؼيبعضماظمصدارعـمإمثـوءالمبدمؼبمػذه ؼبمم1980ماهلقؼوتلمدـيماالحؿفوجملؼلت.
مو ماضؿصودؼي ماحؿفوج وضعقي مسـ مطؾقي مزبؿؾػي م2001ماجؿؿوسقي م. معـ االضؿصودممؼبمخؿاللاالبوظرشؿ

                                                                                                                                                                 
اظؿقجفماٌداصعمسـماظـؼوصيمم-مضوعيماىوععقيمالبـمخؾدونتؾؽماًوصيمبوإلمخصقصو- ،ؼظفرمؼبماجملوظسماظطالبقيمبداؼيماظلؾعقـوت 34

تعرفمػقؼوتلمبوظـلؾيمإظبمرالبماظؼؾوؼؾم غؼطيمحشدمومعقظقدمععؿري،اظرببرؼي.مإضوصيمإظبمذظؽ،مؼشؽؾمدرسماظؾغيماٌؼدممعـمررفم
مجبوععيماىزائر.

م،مصننأطـرمؼبماظقرينمؼقةبتفدفمإظبماغدعوجماٌـورؼمبشؽؾمعػورق،موبؼدرمعومطوغًمأسؿولماظدوظيمبقادطيماٌكططوتماًوصيمظؾؿـؿقيمم35
تمديمإظبمجعؾماٌشروعمؼدصعمبوألحرىمسبقمإسودةمتلػقؾماحملؾل.محقلمػذهماٌللظيمأغظرممدؼـوعقوتمإسودةممتؾؽماحملؾلمعـماألسؾك

مإظب:
Lavergne, M. et Duvigneau, G. (1995), Monde arabe, le retour du local, Peuples méditerranéens, juillet-

décembre, p. 5-30; Côte, M. (1993), La quête de l’autonomie locale, Peuples méditerranéens, op.cit., p. 123-

132 et enfin, L’Algérie ou l’espace retourné, Constantine, Média-Plus. 
مسؾكماظـؿقذجماالضؿصوديمظلـقا و 36 معللظيمأخرىمصبىمررحفو سؾكماالدرتاتقفقوتماٌقضقسيمربؾم وم19701980تمظؽـمػذه

ماظػورقم ومس.مذوطراظؿطؾقؼمؼبمتؾؽماظػرتة.مؼظفرمأنم ؼبمغصمعقجفمبالمذؽمإظبمتغذؼيماظؿػؽريمحقلمبدؼؾمآخر،مالمؼؽرتثمإظبمػذا
،محبقٌمغؿصقرمطؾريمداراالضؿصوديمػقممبؼ اظدضقؼمسـدمادؿعورةماخؿصوراتمضوبؾيمظؾؿـوضشي:م"إنماإلخػوقمسؾكماٌلؿقىماالجؿؿوسلمو

بشؽؾمدلءمعومميؽـمظؾؼؾوؼؾمأنمؼـؿظروهمعـمسؿؾمدوظيمعرطزؼيمطوغًمخاللمأربعنيمسوعومسوجزةمسـمهؼقؼمضدرمأدغكمعـماظؿـؿقيمهلذهم
ؿورمعـمخاللماالدؿـ اًورجقيمصؼط.مو طؾمواحدمؼعؾؿمأنماظؼؾوؼؾمتظؾمبوضقيمسؾكمضقدمايقوةممبومتؼدعفمػفرتفوماظداخؾقيمو اٌـطؼي.مو

 ظقسمبػضؾمطرمماظدوظيماٌرطزؼي...". احملؾلماًوصمو
in Réflexions pour l’autonomie de la Kabylie., Paris, Tamazgha, 2001. Pour une évaluation de la situation 

économique de la Grande-Kabylie, voir les articles de Bouguermouh, Ahmed et Oussalem, M-O. dans ce 

numéro, et notamment, Doumame, Saïd, Modernisation socio-économique  et pesanteur socioculturelle en 

Algérie : le cas de la Kabylie, Thèse d’État, Université de Lille, 1993; Si-Mohammed, Djamel, Croissance 

urbaine, le cas d’une ville d’Algérie : Tizi-Ouzou. Impacts et développement sur l’arrière-pays, Thèse de 3e 

cycle, Université de Bordeaux, 1987. 
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صننماٌدسقعي... اٌقادماظغذائقيماٌـكػضيماظـؿـمو واظلؽـمؼبمماظشغؾ،مريتقصؼبمماالخؿاللماٌكططمظف،
مؿبقادطيمعقضعفماتزوعؿقاالمذويماظرؼعمظصوحلماىؿوسوتمأوماألصرادماظؿؼوطملؼؾبعّداآلصوق.ممـؼؾؼمذظؽممل

مميمإسودةاووهماألدػؾمصػمنماظدوظيمتضؿـألم،اإلدارة اظلقودقيمومدواظقىؼبم عـمغوحقيم واظؿقزؼع.
ماظلؾعقـوتم،مػلمخاللمدـقاتوةمسـفاٌـفّردؿــوءاتماال وصننمأذؽولماظؿلقريماالدؿؾداديمم،أخرى

مأعؽـظذظؽ،م وماحؿفوجمسؾكماٌلؿقؼوتماظلقودقيماهلوعي.مقضعؽـمعتإنمملم ،محؿكموتؼؾؾومأضؾمصلضؾ
،مشريمصعوظيعقارـيمماظلمالربؾممفواظـؼوصقيمأنمتػؿحمثغرةمبقضع عـماظزاوؼيماظلقودقيموم1980يرطيم

م37أدواره".تلريم عؽقنمعـمعراطزماظلؾطيم"اظيتمهددمومفذاتؼبمحدممػرداظمصننم،أ.متقرانأومطؿومؼػلرم
مؼؼبماظقاضع،م ماظدوظيعقد م-طؾمعشؽؾمعقارـي ماٌاظقرـقي مبـؿقذج ـظوممب اضؿصوديمتقزؼعلمودسقعي

مػؿمعؿصقرؼـمطمإظبمواضعمأن،مأحوديدقودلم مأطـرمعو بوٌعـكماظذيممػوسؾنياألصرادمعؿصقرؼـمطقسوء
م متقرانؼعطقف ماظمأ. موم،سؾوػٌػفقم ماالجؿؿوسقي مصوسؾنيمعـؿفنيمظؾققوة االغػصولمم38ظؾؿغقري. مبعـك
أعومم39.سؾنيوػصرادمطظؾيممبشورطيماألاغؾـوقماٌطومؼبمبوظضؾطمؼؿؿـؾم1980احؿفوجممحدثفيمأذاألولماظ

اظـؼوصيماظقرـقيممعـمؼـزؼغقيمطؾعدواظـؼوصيماألع ؼبمرؾىماالسرتافمبوظؾغيمومؿؿؿـؾصم،االغػصولماظـوغل
م مباىزائرؼي، مهدؼد مإسودة ماظمررقفدف مإظب ماألبعودممذظؽ ومياظقرـقمقحدةاالغؿؿوء متلػقؾ بنسودة
مو م اًوصي مؼشفد ماظيت ماإلعربؼؼقي مم.سؾقفوماظؿورؼ االخؿالصوت ماظدوظي مصؽوتتقترت مأسؾك مفوعـ

فومحوظيمسؿقؼيمتفزماألدوسمغػلفمظؾؾـوءمـظؽم،جزئقوتيمعللظبوظضؾطمظقلًممؼضقي،مألنماظةوعقوبوال
ٌُاظـؼوشممدقصرياألصراد.م سالضوتفمععماجملؿؿعمو اظلقودلمو اظصراسوتماٌؿؽررةم ػؿؿحمؼبمػذهماظػرتةموا

مإغؽوره مميؽـ مال مػلمبمقدقمعم،بشؽؾ معرطزؼي مؼبمم:للظي مجزائرؼني مغؽقن مأن ماٌؿؽـ معـ ػؾ
ؼشريمؼبمخوصي؟مماغؿؿوءات وػؾمؼقجدماغؿؿوءمورينمؼعربمسـمػقؼوتمذوعؾي،معشرتطيم واالخؿالف؟م
ػـوكمواٌؾـقيمتورطبقومطؿومأذرغومإظقفمدوبؼو.مماظقؼقـقوتػذهماألدؽؾيمبصراحي،مإظبماػؿزازمغظرغومررحم

م مآم،اظـؿوغقـوتمعـعطػعـذ ماظؿشؽؾ،ذلء مبصدد ممخر مجزائرؼنيمخصقصو مطقػمغؽقن مسـ اظلمال
مادؿفالكماظـؿوذجماٌمدلوتقيماٌػروضي؟عـمشريم ومظقيواظالصعبشؽؾمآخرمعـمشريم
مغمطد ماظػرتة،مصبىمأن مػذه مدقوق مررفمضرمؼب معـ مواٌكػقي مبعضماىقاغىماٌفؿي ماتاءسؾك

مإظبمام1980يرطيممقيادؿدالظ مبقادطيمادؿعؿوالتمترجعمإعو مأو ماظؿعقؼذةإظبممأطـرمبوبؿذالىدالمأو
ماظلقودقي.

وظـظرمإظبماجملؿؿعمبادؿذطورؼيممؼبموضعقيم1980الحؿفوجماهلقؼوتلمدـيمبوإلعبول،مظقسما (1
ععممتػصؾفمبلؾىم ،معلوراتفؿموفسقاملمصوسؾق قي،معالعحموؿـظقؿاظمفأذؽوظ بلؾى ؾل.مبوظعؽسموؼاظؼؾو

                                                                                                                                                                 
37 Touraine, A. (1992), Critique de la modernité, Paris, Fayard, p. 301. 

أ.مؼؽؿىم رؼي،محرؼيمإغؿوجماظذات"،مو"المؼصريماظػردمصوسالمبوغػصوظفمسـمغػلف،مإالمإذامسورضمعـطؼماهلقؿـيماالجؿؿوسقيمبودؿماي 38
مطػوسؾمتقران ماظػرد مسـ مأي ماظػوسؾ، مسـ مأطؿى م"سـدعو ماظػوسؾ: معػفقم مؼقضح موضعقؿفمم،اظذي مسـ ماظػرد مصصؾ ماٌلؿققؾ صؿـ

  اٌمدلوتماالجؿؿوسقيمظؾػردماٌـؿٍمهلذهمايقوةماالجؿؿوسقي." االجؿؿوسقي.مصبىمسؾكماظعؽسمععورضيماظػردماٌلؿفؾؽمظؾؿعوؼريمو
Ibid, p. 300-301. Et le sujet « est la volonté d’un individu d’agir et d’être reconnu comme acteur », p. 242. Voir 

aussi sur la question Lafarge, J. (1998), La Protestation collective, Paris, Nathan, p. 80-88. 
مظدميؼرارقي.ػقمممورديمايرؼوتما 1980 واحدمعـمعطوظىمحرطي 39
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معـموضعمعلؿؼؾؾلمومقفصاحملؾل،م مجزء م40اظؽـريمعـمدفؾمايداثيماظلقودقي.معريلؿؼمقػ أدودو

ممدؿؿؾؾقرمبوظػعؾ، 1980حرطي
مصوسؾي،م41 مغقاة مػلمموأدودمةعرتؽزم42حقل معرطزؼي مأعوطـ مثالثي ؼب

(.مظـالحظمأنمSonelec صقغقؾقؽعـزظقيم)-اٌمدليماظقرـقيمظألدواتماإلظؽرتو اىوععي،ماٌلؿشػكمو
ماٌمدلوتم مررفماحملؿفنيػذه معـ محقٌطوغًمربؿؾي مومطوغًم، األسؿولم اظشعوراتماألدودقي

ماٌلؿقى.مّضرةرب مػذا ممسؾك ماظلقودل، ماٌلؿقى ماٌقضعماظؾفونمظقلًسؾك معقضعمم،ؼب خصقصو
ظؽـفوم وم45،ذوضيماالئؿالصوتمظؼدمطوغًم44ظؽـفومعؽقغيمعـمزبؿؾػمايلودقوت. ومأحودؼيم43اىوععي،

ممّضرةرب م وبوظػعؾ، مغؼوذوتمرقؼؾي مبعضماألحقون.بعد مأنميبوإلضوصمؼب ماٌرطزؼيممإظب ماألعوطـ ػذه
عضودةمظؾـؼوشماظلقودل،معومميـؾمؾيمعـمأعوطـوظؽـمعشّؽعضودةمؾيمعـمدؾطيظالحؿفوجمظقلًمعشّؽ

ضقةمػذهمايرطيمبوظضؾطمؼبممتؽؿـ وذقؽومملمؼلؾؼمظفمعـقؾ.ممسؾكمػذاماٌؼقوس، ومؼبمزروفماٌرحؾي
ععماظؼرىماظؿؿػصؾممظؼدمتؿقؼؼم46احؿفوج.مضىمظؼطىذبؿؿعمعرتمؼبمـوعبياظمؼبماظؿلثريات وموعـوظقؿف

م48لواد عوسىسؿولماٌـطؼيماظصـوسقيم وم47رؾؾيماٌرطزماىوععلمإنؾ.مؼاٌـورؼماحملؾقيماظداخؾقيمظؾؼؾو و
ماٌروجنيمظ مأػؿ ماٌرطزؼي اظشعوراتمومؿقزؼعػؿ ماظػضوءات مؼب ٌُعدة ما 49اٌـوذري

م  مطوغً وظالحؿفوج.
ؿػصؾمؼؿؿماغطالضومعـمؿاظمطونموم.ظشعوراتا ظردوئؾمواموبوـؿتمرتةؼبمػذهماظػماهلقوطؾماظؼروؼيماٌكػقي

                                                                                                                                                                 
إغـومغرتؽزمصقؿومطبصمػذهماظـؼطيمسؾكمعالحظوتمعؾوذرةمؼبمػذهماظػرتةموسؾكمإسودةمبـوءمعلوراتمصوسؾلمػذهمايرطي،ماغطالضومعـم 40

مضصصمايقوة،ماظيتمالمميؽـمأنمغؼدممسـفومػـومتػوصقؾ.
وصقيماظرببرؼي"مواظذيمدققضعمؼبمعؿـوولماٌلؿعؿؾنيمؼـؾغلماإلذورةمإظبمأنماالحؿفوجمؼبميظؿفماٌمدلي،مملمؼؽـمظفمرعزم"ايرطيماظـؼ 41

مبعدمذظؽ.مطـومحقـؽذمغؿؽؾؿمسـم"ايرطي".
ملمؼؽـمػـوكمضقودةمرمسقيمظؾقرطيموظؽـمطونمهلومىونمسؾكمعلؿقىماألعوطـماظرئقلقيم، ex-post سؾكمخالفمعوممتمسرضفمدوبؼو وم42

مظالحؿفوجمواظيتمطوغًمأسؿوهلومعـلؼيمصعال.
مػقمم1980 ؼؾأصر 7 ععدةمؼب 43 مظؾؼؿع"مألنمواحدمعـمأػداصفو ماظعوصؿي،مواظيتممسقًم"اظؾفـيماٌضودة معـظؿيمبوىزائر بعدمعظوػرة

 .هرؼرماظؽـريمعـماٌؿظوػرؼـماٌقضقصنيممبومصقفؿماألدوتذةمواظطؾؾي
ماٌضودة 44 م"اظؾفـي مؼب محضقر مػؽذا مغالحظ مبؼقة. ماظققم معم-جوغىمزبػل مؼلورؼي موتقورات ماىوععي مظؾؼؿع"، ػحزبممPAGSـؾ

مأضصكماظقلورموممPRSاظطالئعلماالذرتاطلؼموم ماالذرتاطقيؼ ماألخريمحوضرمبشؽؾمأطـرموضFFSػحزبماظـقرة حومق.مصققحمأنمػذا
مظؾؼؿع"مظقلقامعرتؾطنيمسضقؼومبليمتقجفمدقودل.-.مدـالحظمأؼضومأنمصوسؾنيمطـرمؼبم"اظؾفـيماٌضودةأحلـممتـقالو

مبقضقحمسؾكم45 متشفد ٌُقزسي ماألعوزؼغقيمماظـصقصما مبوظؾغي ماٌطوظؾي موؼلؿعقد ماظطالبقي معـمررفماىؿوسي مبوىوععي ماألولمععد ذظؽ.
طـؼطيمعرطزؼي،معومؼضعفمبقضقحمؼبماٌشروعماالذرتاطلم)"االذرتاطقيماظصقققي"(موؼلؿعقدمعؼؿطػوتمسرؼضيمعـماظددؿقرماظقرينمظلـيم

م.م1976
رةمحقلماٌلوئؾماٌرتؾطيمبوإلغؽورماهلقؼوتلمضدمدؾؼًمبشؽؾمطؾريمايرطيموأسؾـًمعـماظطؾقعل،مالمبدمعـماسؿؾورمأنماٌشوداتماٌؿؽر 46

مسـفو.م
متطؾعوتمظؾعؿؾمأوماظلؽـمبعدمتؽقؼـفؿ. ومتقزيموزوؿمؼبمهلمدائؿو.مإن ظقسمحضقرػؿمؼبماظؼرىمضكؿومو 47
معؾممبكؿؾػمعمػالتفؿ.مالحظ:سوم5000عؼراتماٌمدلوتماظقرـقي،محقاظلمودؼرمؿعمععمومػل و.متقزيموزوبشرقمعدؼـيمتؼعم 48

Maacha, D. (1991), Essai d’analyse des principes de localisation et de gestion des zones industrielles et 

d’activités en Algérie : le cas de la zone industrielle de Oued-Aïss, Magister, Université de Tizi-Ouzou,. 

Yacini, A. (1985), Les zones industrielles : un instrument d’aménagement du territoire : le cas de Tizi-Ouzou., 

Mémoire de fin d’études, Sciences de la Terre, Alger, USTHB. 

عـمم% 65ونمظــمعـمسؿولمػذهماٌـطؼيماظصـوسقيمعـمصرغلومأومعـمعدنمجزائرؼي.مؼبمػذهماظػرتةمطم% 50حلىمػذهماظدرادي،مسودم و
م،مإذامسبقماٌـطؼيماىؾؾقيماظداخؾقي.متقزيموزوطؾؿمحقلمم30ػمالءماظعؿولمإضوعيمدائؿيمربصقرةمؼبمذعوعم

مدورامعفؿو.ممFFSمحمقمإعـماظقاضحمأؼضومأنمتؾعىمػقوطؾمحزبقيمعـؾمم49
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ٌُ ما ماٌرطزؼي مؼبمقدداألعوطـ مؼؿؿملؿؼطىاظيتمت ومتقزيموزوة مطون مإذا ماالحؿفوج. ادؿقضورممحرطي
،مصنغفماظلطقرمبنيؿومصقماإذامطونماىؿوسوتلمحوضر ومـؼوذوتماظدائرةمؼبمتؾؽماظػرتة،اظؼبمماظؿفؿوسً

مانمأػؿؼلؿؿدمـذؼؾذؽؾماالحؿفوجماظفقؽؾمؼؾب اظذيمؼفقؽؾماظؿػؽريموماظربادؼغؿـؾمميمؼظفرمظـومأغفالم
طؿومصبىممبؾم،ػذهمايرطيماحملؾلمؼبمذاتفالمتؿصقرممشقظقي.م األطـرمسوٌقيموموووربفؿمؿومعـآعوهل
مؼبمسوملماظػوسؾنيمؼؿؿمأغفايداثيماظضرورؼيماحملقطي.مإغـومالمغعؿؼدمأؼضوم ععماظشؿقظلموؼؿؿػصؾمأنم

بطرؼؼيمعو،مصننممتـؾماحملؾلمسـدمصوسؾلمػذهم طـؼقضمضضقيمبوظـظرمإظبماحملؾل.مومتصقرماٌرطزؼي
المبدمممشقظقي. يماغطالضومعـماظػؽوتماألطـرمسوٌقيموأم،عـماألسؾكمسبقماألدػؾمػقمأؼضومـزلؼايرطيم

  50حملؾل.ومػقمأبعدمعـماٌثؼوصقيممشؽؾمآصوق،متؾبيمطؾفوفوئعلوراتفؿماظؿمعـماظؼقلمأؼضومأن
.م1980ؼبمحرطيمموأدودقمؽوذقمواىوععيمخصقصثؼؾم ومعرصيثؼؾماظـكىمبقادطيماٌؼعؿربم (2

ٌُمبــاالحؿفوجمحدامظؾرؼؾيماظيتمأحورًمدائؿوممخاللاظـضولممؼضع و ؿصقرؼـمطؿقزػنيم"اإلرورات"ما
ؾؿػمدؿ وؾكمععورضؿف.منمسوعومػؿمضودرمأطـرمسؾكمخدعيمعشروسفوموندروضمأغفؿمؼؾبعؿؼدم،محقٌظؾدوظي

 اٌرطزي. دوريمبنيماحملؾلمو و حقلماظـكىمرقالمجزءمطؾريمعـمدـقاتماظـؿوغقـوت،
مدقؿؿظؽـ و ماظػرتةم، مزروف ماظمتـؿنيم،ؼب ميوعؾل ماالجؿؿوسقي مقعؾؿاظقضعقي مبقادطيمؿ اظعوظل

مؾؿؿكرجنيمعـمعمدلوتماظؿؽقؼـإظبمشوؼيمغفوؼيماظـؿوغقـوتمطونمظ واٌلؽـ... وايصقلمسؾكماظعؿؾم
ماحملؾلماظيتمػلمتوزي وزوعدؼـيمعؿقدطيمطـممعلؿقىمسؾكحقوةممشروعع صرصمذغؾمومضؾسؾكماأل

مو مااألوظبممظؽـمايؾؼي بوظؿلطقد معـ ماظؿققؼؾماىفقيحملؾل. مظمؼؾقح )دـقاتملققماظعؿؾمؼبماألصؼ
م51ممؽـيماغطالضومعـمػذهماظدائرةماألوظبمظؾؿقؾل.مظؾت ظؽـمآعولماظذػوبمأبعدمعقجقدةمو اظـؿوغقـوت(مو

أنمطـوصيمحضقرماظشؾوبمؼبماظدوائرماظلػؾكمأوماظعؿقؼيمظؾؿقؾلم)ربؾلماحملؾل(ممعؿؼدميؽـمأنمغذا،مإ
مومذاتمثؼؾقلًمظ ماظدائؿ. صننماظشؾوبماظذؼـمؼـكررقنمؼبمم،أخريا سؾكماألضؾمعـمحقٌمايضقر

ماظذي ماماالحؿفوج مغػفر معـم1980دـي مععؼقل مألعؾ ماظقجقدؼي ماظـوحقي محوعؾنيمعـ مبوظضرورة مػؿ ،
معلؿؼؾمإظبماظعوئؾي ػقمبوظـظرمإظبماظؼرؼيمومهؼقؼمعشروعمحقوةم،معـمأجؾفيمغظرماظظرفماظشوعؾوج
تلؿحم اىدؼدمو-احملؾلمإضوعيمتلؿحم.إظبمحدمعومإنمطوغًماظروابطمتظؾمضقؼي حؿكموم.مػذا،عومغقسو

م ممظألصرادملنمؼؽقنباألجرة معـماالدؿؼالظقي. ممصريوراتماظػردغيمظؾت وضدرا مممؽـيماظلطقرمبنيصقؿو
ؼبمزروفماظـؿوغقـوت،مؼصؾـمبلفقظيمأطـرمماظػؿقوتمأنم،غلفؾمأؼضو واحملؾل.ماظؼربمعـمؼبممأؼضو

مػذهماظقضعقيمإظبمأنمربؾقو(.مبوإلضوصيموػزاىإظبماظعؿؾم) (مو52اىوععيماظؼربمعـإظبماظؿؽقؼـماظعوظلم)
                                                                                                                                                                 

طرؼؼيمأومبلخرىمسوشمطؾفؿمو/أومذورطقامب أومسؿؾقامسؾكماألضؾمؼبماىزائرماظعوصؿيمأومؼبمبؾدمأجـيب،موم1980سوشمأشؾؾقيمصوسؾلمم50
مبداؼيماظلؾعقـوت.م اظطالبقيمظـفوؼيمدـقاتماظلؿقـوتمو ؼبمغؼوذوتماظلؾعقـوتمأومؼبماظصراسوتماظـؼوبقيمو

ؼبممLa micro-urbanisationالمؼزالماظؿعؿريماٌصغرم. 1980 ػلماٌرطزماظلؽينمايضريماٌفؿمعـذمتوزي وزوعـماظـوحقيماظعؿؾقي،م 51
ماظؽؾريمظلـقاتماىؾ ماٌدؼـيموؾىماالدؿـؿور وبوظؿوظل،مؼرتطزمم19701980ولمؼبمذؽؾمعشروع.مالمبدمبوظػعؾمعـمعالحظيمأنمػذه

أومؼبماٌـطؼيممتوزي وزوحقهلومحقضمحؼقؼلمظؾشغؾ.موؼشفعماظلؽـمصقفوماظؿقجفمسبقماالدؿؼرارمؼبماٌراطزماظلؽـقيمايضرؼيمجبقارم
مدؼـي.مأغظر:اظلؽـقيماىدؼدةمجبـقبمػذهماٌ

Kitous, Samia,  Processus de production des espaces centraux à partir d’un cas algérien, Tizi-Ouzou.- 

Magister, Alger, EPAU, 2001. 
مؼلؿحماظؼربممبؿورديماظرضوبيماالجؿؿوسقي،مخصقصومبقادطيماظعوئؾي.م52



هي تبنى، حالة القباول احمللي يف احتجاج: ادلواطنة و  

103 

مإذامطون يمععماٌعوؼري(.موحقوةمسورػقيمسودؼيم)عؿطوبؼمبوظؿوظلآعولماظزواج،مومظؾشؾوبملنمؼؽقنبمتلؿح
اظعوممؼؿقددمبفذهمماالووهمنلبمععمذظؽمالمبدمعـماالسرتافص،مظؾفؿقعمػذامأالمؼؿقؼؼمطؾقعلاظمعـ

مماظطرؼؼي.
حصؾمبعدمماظذي وم-أصرؼؾم25أصرؼؾمإظبمم20عـم-جدمضصريةمم1980ربقعممذغىمطوغًمعدة (3

وحشقيمالمغظريمموصؼذظؽم وم53،يمعـمررفماحملؿفنيشغقظاحؿاللمضقاتماألعـمظؾؿؼراتماظرئقلقيماٌ
مصعؾ،مؼ وم54هلو. مطرد ماظشغىمؼبمرتطز مؼبمتـظقؿمؼؾبمأدودو،معومتوزي وزوػذا ماٌدؼـي ؾنيموزنمػذه

ظؽـمؼبمشقوبماظؿلرري،م اٌدىماظذيمتلخذهمطؼطىمجفقيمعـمجفيمأخرى.مو االحؿفوجمعـمجفيمو
إنمطونم تمايرطي،محؿكمواظؾفونماظيتمضودمعشعؾاإلروراتماظؼروؼيممظـمهؿؾاٌقاجفي.متؿقضػم

محقاظلمغفوؼيمعقدػؿمإظبماظقاجفيمؼبتميتاظماظؿػعقؾمسودةإمرتلؿمعلؾؼوت دقؿقاصؾمومقياظؿعؾمفؿصعؾ
هرؼرممفدفبمعؿؾقوتاظمضقودة،مإصالحم1980عويمم17ععمإسودةمصؿحماىوععيمؼبمقؿؿمد وماظـؿوغقـوت

مم55.خصقصوماألذكوصماٌقضقصني
فدفمإظبمتاظيتماظلؾقطوتم نمصـوسيماظرعقزموألم،جملؿؿعظبماإم1980بعدمماالحؿفوجمـؿؼؾدق (4

مميعدرطم،اهلقؼوتقيمإثؾوتماًصقصقي مبقضقح موجدا ماظـؼوؼب مايؼؾ موياحملؾقمياظـؼوص ؼب تفدفم .
تـؿنيمادؿعؿولم واظـؼوصيم)اٌلرح،ماألشـقي...(م وإظبمإسودةمادؿـؿورماظؿورؼ م)صـوسيماظذاطرة(مملوسلاٌ
ماألعوزؼغقي و ماظؾغي متعؾقؿ مأذؽول مأن مإظب معشرية متؾبماظؿؿوػل، مرتجؿ ماظقاضع رؼقسم تصرصوتمومإظبؼب

ٌُمأصرؼؾم20طؾممجدؼدة،مخوصيمتؾؽماٌؿؿـؾيمؼبماالحؿػول مربؾقومقؿؿد ومدليمظالحؿفوج.مبوظؾقظيما
ماظرعقزموم،يمجقؾمآخرتـشؽسشرؼـمدـيممشضقنمؼب ظؽـم ؼبماغؿظورماالسرتافمبفقؼؿف.مو ضؿـموصرة

مإظبمربطمذبؿقسيمعـماظعقاعؾماجؿؿوعمؼبماظغوظىممديدقم،محبقٌػلمغػلفواظظروفماظعوعيمظقلًم
م ماهلقؼوتقي مومباظؿعوبري م)اجؿؿوسقي مو لوئؾ ماحملؾل اضؿصودؼي( ماإلرور متؿفووز مدقودقي مرػوغوت

م.سؾكمضراءةماالحؿفوجوتمأنمتلخذػومبعنيماالسؿؾورعـموجفيمغظرغو،مصبىم...اظدضقؼ

                                                                                                                                                                 
ؼبمغػسماظؾقظي،م أصرؼؾماألعوطـماظرئقلقيمظالحؿفوج،مخوصيماىوععي.موم20ػاظػرقماظقرـقيمظألعـؼمؼبمصفرمؼبممCNSػوعبًمصرقمم53

عـفؿممتماسؿؼوهلؿمم24متمإرالقمدراحمبعضفؿمبعدمأدوبقعمعـماالسؿؼول،مؼبمحنيمأنم ذطلمىونماالحؿفوج.موومتماسؿؼولماظعدؼدمعـمغ
مؼبمدفـماظربواضقيم)جـقبماىزائرماظعوصؿي(مإظبمغفوؼيمجقان.م

مأصرؼؾ.م20عقاجفوتمضؾؾممأموزوروتمعـؾمسرصًمبعضماحملؾقم54
بعدمدؾلؾيمعـماىؿعقوتماظعوعي،م عويمؼبماٌلوء.موم16أصرؼؾمإظبمشوؼيمم20وؾبضعًماىوععيمهًماٌراضؾيماٌؾوذرةمظؾشرريمعـمصفرمم55
معو،ممتماظؿقصؾمإظبمإعبوعمعـمأجؾمإغشوءمثالثيمىونم)احملؾقدقن،ماظـشوروتمو و مغقسو ظؿـشقطماظـؼوؼب،ما اظيتمطونمبعضفومسوصػو

اظدرادي.مغالحظمأنماظـصماألخريماٌـؾـؼمعـماىوععيماحملؿؾيمعصوغم ادؿعودةماظعؿؾمو عؿوبعيماالحؿفوجمو دعؼرريمايقوةماىوععقي(،مو
الم"،مػقمغؿوجمػبليمسشرمأدؿوذمجوععقومعـوضتوزي وزواٌعـقنم"غداءماألدوتذةماىزائرؼنيمظؾؿرطزماىوععلمبـم .مو1980أصرؼؾمم18ؼبم

ٌُقولمإظقفمغو أصرؼؾ،مخوصيمبوىزائرماظعوصؿي،مػذاماظـصماٌعروفمضؾقالموم19اٌـشقرمؼبم ظؾؼؿع".مو-ؼبم"اىـيماٌضودة إضوصيم را،مودا
ايرؼوتماظدميؼرارقي،مصفلمظقلًم"عؿففيمضدماظؾغيماظعربقي"،م إظبمأغفمضبددمأنمايرطيمبؼدرمعومتطوظىمبوالسرتافمبوظؾغيماظرببرؼيمو

األخطورماىدؼيمٌداػؿيممصبعؾ.مكقؼػاظؿ بنيماٌـطؼي:م"إنماظؿصعقدمؼبماظؼؿعمو ماظربطماظذيمؼؼقممبفوماٌمظػقنمبنيماىوععيموؼشريمإظب
ظؽـماإلظغوءماظصرؼحم األدوتذةماىوععقنيمو اىوععيمعـمررفمضقاتماألعـمضوئؿي.مإنمسؿالمطفذامؼعينمظقسمصؼطمإضصوءمعؽوتماظطؾؾيمو

ماظـؼوصقيمظؾؿـطؼي."م االضؿصودؼيموإذورةمإؼؼوفمجدؼيمظؽؾمإعؽوغقيمظؾرتضقيم ومظؾؿرطزماىوععلمطؾف،
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متؿقضعؼبماإل ماحؿفوجممعبول،مال م احملؾلمومعوضلمشلءتم1980حرطي ماظضقءظؽـفو متلؾطمسؾقف
مايداثيماظلقودقيمػلبوظعؽس،ماىؿوسوتل.ممؿطدؼغؿمظقسمعـماظـابرععمشؿغؾمؼ.مإغفمبوسؿؾورهمذاطرة

مسؾكمعلؿقىاألخريمإسودةمتلػقؾماجملؿؿعماحملؾلمايؼقؼلممااالحؿفوج.مؼقجدمؼبمػذمعلعكؼبمضؾىم
مو ممبوظؿوظل ػقؼؿف، مػـوك محد معقاعـ م-اظدوظيمرـيمنط مػذهممتؿؿـؾاظقرـقي. مسؾك ماظؿلثري مؼب اإلرادة
ملعكاٌ اًطوبوتموم،المؼقجدمؼبماظشعوراتم،ععمذظؽ بعدمتورطبلمزبػل.مومإظقفومإضوصي األخريةمو

مظقسؼبماٌؼوبؾ،م اظيتمؼؿقجفمإظقفومرؾىماالسرتاف.مو ومادؿقؼوصفوماظيتمؼؿؿبدائؾمسـماظدوظيماٌرطزؼيم
ؼبماىوغىماالضؿصوديممأطـرمؿدخؾظؾرؾؾوتممعـمخاللضعمدمال،معومسدامعـماألسؾكمعقماظؿقدؼٌ

مماظلقودل. و ماظؽؾلؼب مدالظيمػؿوماظعـقػيماتاٌشود اظشغىمومصننمظؾقرطي،ماظػفؿ عـممظؾغوؼيمأضؾ
م ماٌلؿعؿؾي ماظلقودقي موىمبوظـلؾيماىدؼدةماظطرقشؽؾموادعمؼبمباظقدوئؾ متؾؽماظػرتة. بـػسم زائر

ظلمععماظلؾطيماظلقودقيماغطالضومعـمإسدادمااالحؿفوجماىدمصننمنمأذرغومإظقف،طؿومدؾؼمأ وماظطرؼؼي
ؼبممؼقجدأخريا،م فو.موهؼقؼمائؿالصوتمبقـموولضبم،مإذاالخؿالصوتمملمؼؼصلمأبدامدقودل، ثؼوؼبمو

ظؽـمؼبموضعقيم ومعـمربووالتمجعؾماألعقرمذبؿؿعيمأضؾماالغؿؿوءمداخؾدقوقماظػرتةمصراسوتموالءم
مصقفومي مم،بوجملؿؿعماظشوعؾ ومسرتافمبوآلخراالمر رصضم وماإلضصوءرصضم وبوالسرتافمخبصقصقؿف
مقصؿ.اظ

م ؟ ماعاتيداخل احمللي: كوف نصنع ادلواطنة يف اجل 2.2

 نهاوة الوقونوات الكربى واإلثبات اهلوواتي: دنوات ادلمكنات 1.2.2

مموضعقيماىزائر،مسؾكمزبؿؾػيممتوعومطؿومػلمسؾكماظعؿقم،2001ؾمدـيمؼوضعقيماظؼؾوؼبمغظرغو،م
مو م اٌلؿقؼوتماظلقودقي،ماظـؼوصقي ماظاألمتمدياالضؿصودؼي. عـذمعـؿصػممغضقبماظرؼعمـوعبيمسـزعي

ملمؼؽـمم،وغؽلوراتب ـذرت ومفوحفؿمسـم1988ماغؿػوضيمتعربم،محقٌإظبمصدعيماجؿؿوسقيوتمـاظـؿوغق
مؼؼقس مأو محصقهلو مؼب مؼشؽ مأن مأحد ممعداػومألي مدضي. مبؽؾ مأحدث مواالغػؿوح ممورديم اظلقودل

مؿصوئربوظـلؾيمظؾمؼبماظؿغّقرات.مصوسال وؼدمصورماىزائريمذاتومصم،ايرؼوتماظدميؼرارقيمضطقعيمعفؿي
سـمطـريمم19891992بنيممعوماغػفورمحرؼيماظؿعؾريمخاللماظلـقاتؼؽشػمماالجؿؿوسقي، االضؿصودؼيمو
ماظؽؾريمعـماٌكووف ماظعدد محؼقؼلمدّفموعمأطـرم،سـد مبـوء ظؾعقشماٌشرتكماظذيمسربمسـفمؾمإسودة

مو ماظـؼوشماظلقودل مأجؾ موإ اهلقسمعـ ماىؿعقوت ماظـؼوصقيم األحزاب. غشوء مبوهلقؼي مؼؿعؾؼ وصقؿو
مكػـومظؽـ اظلقودقيموميضؾقلماظؿعددؼمفـوكص،م1989اظيتمؼرتعبفومددؿقرم اٌؿقزةمٌـوخمتؾؽماظػرتةمو

مؿؽقنصددماظبمػلماظيتتصوسدماإلدالعقؼيممؼشريسؾكماألضؾم و .وعقوبيتؼؾقدمذرؼونمؼبمماغؼؾوضأؼضوم
مامظدىماظؿؿوػلعـذماظلؾعقـوتمإظبماغػصوالتمؼبمأذؽولم ظـؼوذوتماظلقودقيماغؼؾم وألجقولماىدؼدة

مو ماهلقؼي ماهلق سؾكمأرضقي ماظؽالدقؽقيؼغفوؼي مموتماإلؼدؼقظقجقي ماىزائر حؿكماظيتمسوذًمسؾقفو
م ماظـؿوغقـوت. مواٌقامدواصعمتقجقفمبؽـوصيمدقؿؿعطؾع مذاتمايققؼي ماألطقدة رـي قؿؿمد وماظشدة

تدصعم لؾطقيموؿحفففوماظ ومصؽوتفوؼبمايؼؾماظلقودلماظيتمتػرضممعـمضؾؾماإلدالعقؼيسلؽرتفوم
سؾكممػذهماظقضعقيتمديم وقددمبوظـظرمإظقفو.مّؿاظ األحزابماظلقودقيمإظبماظؿعؾريمو واظدوظيممعـمالط
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ماالغؿؿوء مم،علؿقى مإظب ماظـزسي ماظؿطؾقؼماظيتمػل (Jacobinisme) ةوعقوبوالتؼقؼي معشروعممبصدد ؼب
ماظدوظي.م

ٌُ ماٌـوخ،ما مبلقطعودمؼبمػذا م،مسؾكمسبق مبوزدػورممعـمأجؾماظـزسيتؾبرتجؿ مبداؼي ماظرببرؼي اظـؼوصقي
مسدةمرشؿمربووالتعـمهؼقؼماالدؿؼالظقيماظلقودقي،ممايرطيماظـؼوصقيملمتؿؿؽـماىؿعقوتماظـؼوصقي.م
ػلمبشؽؾمطؾريمحبٌماظيتم وم،(MCB)جؾلوتمحرطيماظـؼوصيماظرببرؼيمم1989عـؾمربووظيمجقؼؾقيم
بعضماألسضوءمم1989ؼبمصقػريمماخؿورمحبٌمسـماهلقؽؾيماظلقودقي.مأطـرمعومػلمسـمتقحقدماٌؾودرات

م.RCDم/ت ث دماظػوسؾنيمؼبمايرطيماظـؼوصقيماٌلورماظلقودلمبنغشوءمحزب
أنمم-وطورتدادم-م،مؼؼرتحمأؼضواٌلؿقىماظقرينمترذقفمظؾؿـوصسماظلقودلمسؾكؼبممػذاماألخري و

محزبمصقفمدرجأمؼبماظقضًماظذي وإضؾقؿفو.م ؾقيموؼسيماظؼؾووضبؿؾماٌللظيماهلقؼوتقيمإظبمأبعدمعـماىؿ
مذمFFS/ج ق إ موملشـاٌو مضدعو ماظؼقي،موذ األطـر ماظرببرؼي،مايضقر جزءماعؿصمماالسرتافمبوهلقؼي

.م1989ؼبمجؾلوتمجقؼؾقيممكمغػلفؿعرفمسؾؼذظؽماظذيممصقصو،مخعـمأجؾماظـؼوصيمطوضيطؾريامعـماظ
اظذيمالمم،ؼرتجؿمػقماآلخرمإرادةمعـحمبعدمورينمظالحؿفوجماظرببريمبدذبفمؼبماٌشروعماظلقودل و

شريمأنمغم،ـوطالعلمؼبماظؿػوصقؾماظيتمتـؼؾمقخاظدبدونم ومؼـؾغلمسيمخوصي.وإظبمعبماؼؿقجفمهدؼد
مذبؿقسيمعـماظقضوئعماٌفؿي:مإظب

إظبماظذيمميقؾماٌرطزممسبقمدصععـطؼماظمععماظلقودل،معؿؾظـكىماٌـوضؾيمؼبماظاملعكعمؿقاصؼ(مؼ1
مصقصبوً سيماًوصيمووإسودةمتلػقؾماىؿممترظبمعقاضعمؼبماٌرطزماظلقودل.مإملعلؿقددمبوظـظرمإظبماظؼأنم

ماجملؿؿعماظشوعؾ.مإنماٌشروعمتؽوعؾل.مطبصسربمبدؼؾمم،وػقؼؿفمإسودةمتلػقؾ
ممؾصراسوتماظلقودقي.ظمعصدراحقلماهلقؼيممؼبماظػعؾماظلقودلماٌكزونماٌعؾلمؼصريقسقو،م(معقض2
ؼبماظػرتةماظيتمطونماظـؼوشمحقلماهلقؼيماىزائرؼيممصقفمؼؿػوضؿمؼبماظقضًماظذيم(مبشؽؾمعػورق،3

ممي،مصننضغطمضقمظإلدالعقؼني ماظؿقجف متػؿقًموربؾقو ماظـزسيمعـمأجؾماظؿفوربماسبلور ػقمسبق
ماظـؼوصق مبشؽؾموادعمبقادطيماظؿم،اهدؼدي ٌُفؽبقؿـمسؾقفو طؿوممسؾكماالدرتاتقفقوتماظلقودقي،مقاصؼا

م.19941995بنيمدـقاتمم،مخصقصوشفدمسؾكمذظؽماظصراسوتماٌرؼرةمبنيمأجـقيمايرطيماظـؼوصقيت
م،1994 1989سؾكمعدارمدـقاتممؾلؼؼبماجملؿؿعماظؼؾوماتماظلقودقيداٌشو اًالصوتموأدتم(م4

مصد مػددإظب مضقؼي معقجي ٌُمتعي ما ماظؼروؼي ممبشؼياظؿالغبوت مسؾقفو مم،قوصظ مإسودة معؼوبؾ متػعقؾؼب
فدفمإظبمإسودةمتلػقؾمؼ اٌرطزمومسـملعكاٌؼؾؿعدمؼمععمودوئؾماظؿقدؼٌماىدؼدة.مصاقؿاظ ظقدموواظؿؼ
مؿوسوتلاى مظـو و. ممأنم،أؼضومؼؾدو مومعـمعلؿؿدةتصرصوت مسورػقي معـم ربوصظي ماىؿوسي وضوؼي

م.ؼبمبداؼيماظؿلعقـوتمصعولماحملؿفنيأسؾكمم،مأثرتمبشدةاللاالسب
ماظعوصؿيممػقزؼ،م1990ؼبمجوغػلم(م5 مًماٌلريةروظؾمبدسؿمضقي،تـظقؿمعلريةمطؾريةمؼبماىزائر

عـممسيوعبمعـمرةدؾوطوغًماٌلريةممب وم،ؿدرؼلفوب خوصيمبنسودةماالسؿؾورمظألعوزؼغقيمطؾغيمورـقيمو
بـػسماظطرؼؼيم وم1994اظلؽونمؼبمدـيمملؿفقىؼزبل.مايرورماإلجميمخورـؼوصاظماٌـوضؾنيمعـمأجؾ
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اإلضرابوت،م بـػسماٌؼدارمظؾؿلرياتموؼلؿفقؾقنم وم56(،MCB)ظـداءاتمجـوحلمايرطيماظـؼوصقيماظرببرؼيم
سـدعومؼردؾمجـوحومايرطيماظـؼوصقيماظرببرؼيم وأصرؼؾ.مؼبماظـفوؼي،مم20مـخوصيمبوظـلؾيمظالحؿػولمب

بالممموغعيمطؾريةم وؾمؼدؽونماظؼؾومرشؿمذظؽؼؿقحدممدي،اعـمأجؾمعؼورعيماظدرم1994مؼبمدؾؿؿربغداءم
سورػلم ومعبوسوتلدؼغؿمعـمغقعماعبوعمبؽؾموضقحمإالمحقلمبرػذاماإلملمؼؽـمظققصؾمؽؾػ.محقلمصعؾمعؾب

ؼـطؾؼماألعرمذاتفم دقودقيمحزبقيمأومبراعٍمدقودقيمعقضقسيمربؾمعـوصلي.مومحقلؿقاصؼمبوظظقسم و
متعؾ مسؾك موادع مبشؽؾ مؼؿفووز ماظذي ماظـوخؾني معبفقر مؽي مم،RCD/ت ث دعبفقر دعود ظصوحل
موالؼوتماظؼؾودعدي  ماظـالثؼؼب ممؾ مؾنيمتؾبم1995.57دـي ماظؼؾوؼؾل ماجملؿؿع مأن ماألعـؾي مؼػذه ؼبمعقد

م)"سبـمضؾوؼؾمضؾؾمطؾمذلء"(.مؿوسوتلاظقالءماىمتػعقؾاألوضوتماالدؿــوئقيم
ظؽـم ؾكصقصقيماحملؾقيمؼبمرؾىماالسرتافموظاظلقودقيمماألحزابؾرتعبيمصم،سؾكماظـؼقض و(م6
دقودلم حلودقوتفؿماظلقودقيماًوصي،مأيمبؿعدؼؾفومسؾكماخؿقورمصرديمومإظبمؿؿوءظالغمعؾفومخوضعيجب

ظرمإظبماظربادؼغؿماىغودممصنغفومربض، اظصراسوتم ل.مإنماىدالموؿوسوتػلفومعقضقسقومؼبموضعقيمػالكمبوـظ
،معدسؿومؼبمذظؽممبزاؼدةمحقلمعـميماظلقودقيمسؾكماىؿوسيفقؿـؾظصراعمطمػؽذاماظلقودقيمعرتعبي

شقوبمإرورمعلؿؼؾمظؾؿعؾريماظـؼوؼبممؼبمغظرغوؼؾبػوضؿمجؾممتـقؾماظؼؾوؼؾ.مأاظذيمؼؽقنمأطـرمعشروسقيمعـم
م ماظؿلعقـوت مدـقات مؼب ماظععـ مبني موؿاظـغرة ماظلقودل ماظ ؾ معـاٌمؿصرصوتاغؾـوق ايداثيمملؿؿدة

عـم وم،مػذامعـمجفييم)االغدعوجمذرطمصردي(قغاصريوراتماظػرد يمسؾكماخؿالصوتمواظلقودقيماٌمدل
ميمؼشؿغؾمععمبرادؼغؿمطؾلذاظ وؾفؿوسيمظلؿؿرمظالسرتافمبوهلقؼيماظـؼوصقيماٌرتضىماظمبنيجفيمأخرىم

مبودؿماالغؿؿوءمإظبماىؿوسي.مؿصرصوتاظـمعّقؼؾب
.مم19891994بنيمماٌؿؿدةمظػرتةععطقوتماٌشؽؾمبشؽؾمععؿربمسؾكمعدارماتؿقركمبوإلعبول،م

ٌُمبشؽؾمجؾل، دائؿومومبوقماإلحؾوط و مرادكوؼغذيماغعزاالمدصوسقومماظذي ـؿظرموبوظـظرمإظبماالسرتافما
ماٌؾودرؼـمعفؿومطوغًمحلودقوتم،اظؼقةمإظبمأسؿولماالحؿفوج االتلوقمومـحاظذيممي وماظؿقػظمبشلن

عدرطيمم،أطقدة كمعلؿقىماظدوظيمػـوكمصروضوتمدضقؼيموأغفمسؾمإظباإلذورةمؼـؾغلمبوإلضوصي،ماظلقودقي.م
ماٌل معؼوربي ملؼب ماظعؿقم. مسؾك ماظـؼوصقي مظي مإن مظؾفزائر ماظـؼوؼب ممأحلـمعؾبلؿقضراظؿـقع مأنمغلؾقو طؿو

                                                                                                                                                                 
مRCDاظدميؼرارقيم اظؿـلقؼقيماظقرـقيماٌؿؿدةمسـماظؿفؿعمعـمأجؾماظـؼوصيمو-MCBتؿشؿًمايرطيماظـؼوصقيماظرببرؼيمإظبماووػني:مم56
اظيتمػلمأؼضومزبرتضيمؼبمبداؼيماظؿلعقـوتمعـممومFFSطقيماجملوظسماظقرـقي،ماظؼرؼؾيمؼبمشوظؾقؿفومعـمجؾفيماظؼقىماالذرتا-MCBمو

بعدمحرطيممRCDاظؿفؿعماظقرينمعـشلمعـمررفماٌـشؼنيمسـم-MCBررفمتقوراتمدقودقيمأخرى،مخوصيمعـمأضصكماظقلور.موم
قجقدةمشريمعم.مطؾمػذهماالووػوتمػلماظققممبالمصقتموفرحات مهين ،مخوصيمعـمررفماٌغين1995-1994عؼورعيماظدراديمبنيم

مرادقي.مؼبماٌقدانمطؿـظؿوتمصوسؾيمو
مم1995عـمأجؾماظؿذطري،مصوٌرتذقنيماألربعيمظرئودقوتمم57 حزبماظؿفدؼدم(من. بوكروحم(RCD)مدعود دعدي،مالول. زرػؿ

صقتو.مم835 996عـماألصقاتماٌعربمسـفو،مأيمم%م8,94مسؾكمدعدي عـمايزبماإلدالعلمغبوس.مضبصؾمم. حنناحومم)اىزائري
إظبمموػذامايزبمضدمدس(اظؼؾوؼؾمأؼـمهقلمعبفقرمغوخؾنيمجؾفيماظؼقىماالذرتاطقيمـمعـمػذهماألصقاتممتمتعؾؽؿفومبم%87مإظبم85%

مبوظـلؾيمظالغؿكوبوتماظؿشرؼعقيمؼبمس. دعديإظبمم)اٌؼورعي م271 442اظدميؼرارقيمبؿعؾؽيمم،مضومماظؿفؿعمعـمأجؾماظـؼوصيمو1997.

مصقتو.مأغظر:مم848 527ظؼقىماالذرتاطقيمسؾكمصقتوميلوبف،مؼبمحنيمحصؾًمجؾفيما
Fontaine, J. (1996), Algérie, « Les résultats de l’élection présidentielle du 16 novembre 1995 », Monde arabe, 

Maghreb Machrek, n 151, et Djerbal, D. (1997), « Les élections législatives du 5 juin 1997 en Algérie. Enjeux 

politiques, logiques et acteurs », Monde arabe, Maghreb-Machrek, n° 157. 
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ماالسؿؾور مبعني معلخقذة ماظؾغقؼي ماظؿـقسوت مب، مومدونظؽـ مواضقي بوًصقصمظقلًممػل ترعبوت
متلعقؿفو مؼؿؿ مسـدعو مإال مدذبذرسقي ممبعـك مومفو، ماىزائرؼني، مظؽؾ معشرتك مخوص طرتاث موظقس

جدمػؿوماًقفمعـماظػؿـيم اظقرـقيمو-اظدوظي ضؿـقو،مإنمبرادؼغؿماٌقارـيمو .مؼبماظقاضعموعومجبؿوسي
وظشرائحمباإلدالعقؼيمأومتؾؽماٌؿعؾؼيممؼطوسوتاظضغقروتماظؼقؼيمظؾمفربتؾبؼبماٌؼوربيماىدؼدة.ممنصوسال

اظؿؼلقؿم رؾقعيماظرػوغوتماظلقودقيمو وررقماالغؿؿوءمعللظيمبـوءمعؼوربيمماظلقودقيماٌعودؼيمظؽؾمإسودة
سؾكماٌصودرماظؼوبؾيمظؾؿعؾؽيمأطـرمعوموربػؿممـظؾقٌمسسؾكمازسؿوءماظؼضقيمم،اظشدؼدمظؾقؼؾماظلقودل

موا مصقفو مواٌػؽر مجبدؼي ماٌؾـقي ماظؾدائؾ مو ظؾقٌمسـ ماألطرب ماظعدد مضؾؾ معـ اظيتمهدثم اٌؿؼومسي
ؿالضلمبنيمتقتراتماظسقاعؾمطـريةمخاللمغفوؼيمسشرؼيماظؿلعقـوتمإظبمدؿمديمؾؿؼدمماٌعؼقل.ماظؿؿفقدمظ

دطقرماٌقاجفوتممبنيعومذظؽم ومرباجؿؿوسلمأطمإدفوببنيمبؾقرةمثقرةمخردوءمذاتم ػقؼوتقيمضقؼيمو
م.داعقياظ

  ربىعندما وتذبذب العامل: دنوات التمزقات الك  2.2.2

سؾكماٌلؿقىممصقفمبقضقحمؾؼكتمؼبمدقوقم،ؼبمغفوؼيماظلؾعقـوتمإذاماالحؿفوجماهلقؼوتلمضبدث
ضؿـمم،بوًصقصمعرصيآعولماالغدعوجمو/أوماظرتضقيماالجؿؿوسقيمبقادطيماٌم،االجؿؿوسل وماالضؿصودي

ماٌؿؽـ مأسؿول مإنجدول ممضقؿيم، ماظـؿوغقـوتمأطرب مبفواٌؿؽـوتماظيتممبلؾىغفوؼي اظؼطقعيممتقحل
أوممغلؾقومعـدذبنيماجؿؿوسقومبشؽؾمأضؾمؿفوجوتمػلمإذامغؿوجمصوسؾنيإنماالح.م1998اظلقودقيمدـيم
عـمغوحقيممظػوسؾقنااظذؼـمهلؿمآعولمضقؼيمؼبمأنمؼؽقغقامعـدذبنيماجؿؿوسقو.ممػلمغؿوجمؼبمطؾماألحقال

ايدودماظقرـقي.مزبصؾيمبوظـؼوذوتمحقلماٌلوئؾماظيتمتؿفووزممعلوراتمسؾكػؿمؼبماظغوظىممأخرى،
متعودوتجـقب،م-وتماإلؼدؼقظقجقيماذرتاطقي/رأمسوظقي،مظؾؼلؿيممشولؼؾيمظؾفقػذامػقمايولمبوظـل

اظقرـقيمحؼقؼقؿنيم االدؿعؿورموغفوؼيمظقلًم...58اظؾقوقمبوظرطى وايربماظؾوردة،مضرورةماظؿصـقعم
مغفوؼيماظلؾعقـوتمؼبماهلقؼوتل بعقدتنيمبوظـلؾيمظؾفقؾماٌـؾـؼمسؾكمدوحيماالحؿفوجماظلقودلمو

مؾقؽيصننماظم،عـموجفيماظـظرمػذه بـفوؼيمطؾمػذهماظقؼقـقوتموعـمجوغؾفو،ماظـؿوغقـوتمغفوؼيممتؿؿقز و
مأؼضومؼبمخضؿماظطػرة.ملػماظعوٌقي

المزعـم المزعـماظقؼقـقوتماظقرـقيماظؽربىموم2001اىقؾماظذيمخرجمإظبماظشورعمؼبمربقعممملمؼعرف
ماظؽربىمدـقاتم مظف وم19601970اٌقاجفوتماإلؼدؼقظقجقي موضًماظشؾوبممؼبماظذي مؼب مأو اظطػقظي

ممذطرؼوتم،اٌؾؽر مررفمطؾ وم88أطؿقبر معـ ماٌػروضي )عؼورعيمم1995مدـيماظلـمرودـقاتماظشغقر
م مبوإلضوصي، ماظؼؾوؼؾ(. مؼب مأاظدرادي ماٌإظب متؾؽ مػل ماظؿلعقـوت مسشرؼي ماظؽربىممؿعؾؼين بوظؿؿزضوت

ؾيمألجقولماحؿفوجوتمدـقاتمظفمبوظـلمعـقؾاظـوويمسـماٌقاجفيماظداخؾقيمذاتماظعـػماظذيمالم
مو19701980 ماألجقولمميؼيمحؼقؼيمواضقاظرسو-يدوظمؾقلًمصقرةبـػسماظطرؼؼي،مص . بوظـلؾيمهلذه

                                                                                                                                                                 
ماظلقودقيمؼبم 58 متشؽقؾماًورري متؿصودفمععمإسودة ماظؽوؼبمإظبمحؼقؼيمأنماالضطرابوتماظلقودقيماظؽربىمؼبماىزائر مبوظؼدر ملمغشر

ماظؽؿؾيماالذرتاطقيمتع مواغفقور متعقدمغفوؼيمايربماظؾوردة وتماظلقودقيموتـؼؾماٌقاجفوتماإلؼدؼقظقجقيمسؾكمأرضمؼرؼػماهلقاظعومل.
مؼـؾغل مماهلقؼوت. محؼقؼي ماظـؿوغقوتموعقاجفي مؼبمودط ماىزائر مظؾؿغرياتم أن مبوظػعؾمحلودي مػل متؾؽماظػرتة، مؼب بقدوئؾماتصوهلو

ماظؽربىمؼبماحملقطماظدوظل.
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م ماالبؿدائقي ماٌرحؾي مؼب ماألضؾ مسؾك ماظرتبقي، ماٌلؿقى مسؾك مإال مإنممعـاىدؼدة، ماظؿعؾقؿقي. اظدورة
تؿققلمأطـرمماهلقؼوتصننمم،ودلػذامذلءمأد سالوةمسؾكمذظؽ،مو اٌؿؽـوتمتـقصرمبشؽؾمعؾبعؿرب.مو

مصلطـرمإظبماظداخؾ:
اىفقؼي.م إسودةمتلػقؾماظػضوءاتماحملؾقيمو ومرؼػإظبماظماظؿؽقؼـممدلوتعؾمغؼعـمغؿوئٍممةواحد(م1
م مجوععؿنيمطؾريتنيم)تؿقصر مسؾك ماظؼؾوؼؾقي ماٌفوراتم وم59(.توزي وزوومجباوةاٌـورؼ داخؾلمتدصؼ
 م60ضؿـمػذهمايدود.ميماظدراديمأوماظؿؽقؼـ،مؼؿؿسـدمغفوؼماظشغؾاظؾقٌمسـممألنم،اٌـشل
ذاتماظؿقجفماظقرينممبلؾىمإذؾوعماٌراطزماظعؿراغقيماظؽربىم،صقؿومطبصماظلؽـموػذامعػروض(م2

بعدمإسودةمػقؽؾيماالضؿصودمبعدمدـقاتمموخصقص،مغقوبمسروضماظعؿؾظمبوظـلؾيأؼضوممعػروضمظؽـ و
19891990. 
صقؿومؼؿعؾؼمبوظلؽـممتزوؼداػلمأضؾممتوزي وزواىفقيمعـؾمماٌدنمذاتماظؿقجفبدورػو،مصننم و(م3

موصرصماظعؿؾ و ماظػضوءاتمًؾـعمإذا . مإظبممؼبماظظروفماٌـؾكمظالغدعوج،مػذه مظؾعقدة ماألوظب اظدائرة
ماظؿلعقـوتمو احملؾلمؼبمدـقاتماظلؾعقـوتمو ممتـؾمؼبمزروفمغفوؼي ماظـؿوغقـوت،مصنغفو ؼبممبداؼي

 .قياظداخؾماٌـورؼماىؾؾقيمؼقعقيمضقؼيماغطالضومعـلرجحمتصضوءميرطوتمم،حقالأحلـماأل
الغؿظورم)اغػفورماٌراطزمايضرؼيماظصغريةمامسؾكميرشؿصضوءمعاآلنمعـممةاألخريمهػذمًأصؾق(م4

ماظـشوروتماظصغريةمصبمظؾفؾول مصشقؽو مظإلعؽوغوتماٌشؽؾيمعـمعلؿقؼوتمظؾىمذقؽو ؾكدعوتمبوظـلؾي
ؼبممأؼضومصضوءمىقءمؼبمحوظيمشقوبماٌقاردماظذاتقيمواٌلؽـ.متصورمإسودةماظؿلػقؾماٌكؿؾػي(،موظؽـ

 طؿالذمأخري.مواظعوئؾيماظؽؾريةمغػلفواظؼرؼيمواظدائرةماظعؿقؼيمظؾؿقؾلممتطرحمحوظيماظـؼصمواهلشوذي،
م5 ماحملؾلم( مدائرة طؾمصننمصراد،مبشؽؾمعؾؿقسمسؾكماألظؽـ،مؼبمغػسماظقضًماظذيمتـغؾؼمصقف
 ماظطؿقحوتماظػردؼي.ضبؿسمذلءم
م6 م"اظيتمتلؼطمعـماظلؿوء"( محولماظصقر مػق ممتأل(،معـؿفوتماهلقائقوتماٌؼعرة/اظؾوربقل)موػذا

معقدقؼ مكاألرصػي، مأ، مأؼضو موظؽـ مظؾلي...، محول ماظعقش. مررق ماظدائرةمؼرتجؿ مؼب اظشؾوبماٌـزوي
دم(مؼرتدإظبماىؿعقوتمغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولأبؿـشؽيماجؿؿوسقيم) اظعؿقؼيمظؾؿقؾلمذظؽمبؿصرصوتمو

ميـحمراضؾؿفماالجؿؿوسقيماًوصي.مٌـؿٍماٌؿـوصليمؼبماظقدطماظؼرويماٌمقدوئؾصداػومعـؾماظعدؼدمعـماظ
ؿطؾعوتماظ ومدواصعاظمعـمقدظؾغػلفممؼرذح ظؼقؿماىؿوسيمومخوضعيصبعؾفوممفظؽـ ػذاماألخريمصضوءاتمو

                                                                                                                                                                 
 أغظرمإظبمععطقوتمؼب: 59
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60

 أغظرمإظبمعمذراتمعػقدةمحقلمػذهماٌللظيمؼب:م 
Amrouche, K. et Amirat, F. (2000), Les rapports formation-emploi : cas des diplômés en sciences économiques 

de l’Université de Tizi-Ouzou, Mémoire de fin d’études, sciences économiques, Université de Tizi-Ouzou. 

Ghellal, N. et Mokhtari, R., Insertion professionnelle des diplômés universitaires. Apports de l’Agence 

nationale de soutien à l’emploi des jeunes, Mémoire de fin d’études, sciences économiques, Université de Tizi-

Ouzou, 2002.  



هي تبنى، حالة القباول احمللي يف احتجاج: ادلواطنة و  

109 

م مؼمدي معو ماظؼروي. ماظـظوم مسؾك ماحملوصظي مأجؾ معـ ماألصراد، معلؿقى مسؾك مإظبماىدؼدة ماظـفوؼي ؼب
 .بنيمإسودةماظرتطقىماالصرتاضلمظؾرابطماالجؿؿوسلماظؽؾلموموعضوسػيماظؿقترمبنيماظربادؼغؿماظشوعؾم

ماألخري،م(7 ماظدوظيمومؼب مصنن مدرؼعي، مبطرؼؼي ماألذقوء مضقل مأجؾ متعرؼػممعـ مإسودة موضعقي ؼب
مو ماظؿدخؾ ماالضؿصودي،مأذؽول مظؾطؾؾومػلماظضؾط ماالدؿفوبي مإظب معقال مصلضؾ مأضؾ مظقلًمموت ػل

سؾكممعززاظيتمتاظضرورةماألعـقي،موضعقيمدـقاتماظؿلعقـوتمتلقدم.مقودؼياظّلعؿصقرةمإالمؼبموزوئػفوم
ععماظعالضيممعرىتؿصقرةمضقةمتؿفووزماألصرادمبالمثؼؾمصعؾلمعقازن.مم،سـدمذرضبيمعـماظلؽوناألضؾم

متؾبعؽبّرفمؼبمعػفقعـوم،2001عماٌشفقبيمبؽـرةمخاللمربقماحلقرة.مطؾقيماظلؾطيماظعؿقعقياظدوظيمأومععم
 .ؿصقراظمافذب

ظقسمم2001يمحدثمؼبمعـؿصػمدـيمذعـمأجؾمطؾمػذهماألدؾوب،مبلنماالحؿفوجماظإغـومغعؿؼدم
معـؼبماظػرتةماظؼصريةمماظشغىمإذامأعؽــومأنمغؽشػمعؼدعوتميمدؾؼف.موذاظمذظؽإسودةمإغؿوجمعطوبؼمظ

م م1998جقان مص، متلفقؾماغػصوالتمغقسقي معـ غظرمأ)ماظـؿوغقـوت 1980ععمدـقاتممحؿؿقيموالمبد
ررقماالحؿفوج،ماظلقوضوتممأعوطـماٌـؼػني(،مسؾكمعلؿقىمرؾقعيمايرطي،ماظػوسؾنيم)وم،أساله(

موجمػذه.فؼبمحرطيماالحؿمطؾقؼاظيتمػلمبصددماظؿدؼغؿوتمااظربمو

م ؟ 2001. أي قراءة الحتجاج 3
ٌُ م،اًصقصلماحملؾلمومداخؾميقؼضمػقؼيمصؿقؿفوؼبمم2001هؿؾمحرطيممؼدعيمأساله،ظألدؾوبما

اظيتمماظصراسوتمذاطرةعـممصـوسيماظرعقزموؼلؿػقدانمعـممومدقوجومظألصرادمبوظـلؾيمنؼشؽالمؼـذؾاظ
ماظؿعوبريؼبماٌؼوبؾ،م.محصؾً متشؿؾمعـمم،أطـرعؿشؿؿيمبقضقحممػلمػذه مسؾكموجفيمغظرغوبؼدرمعو

محرطيماالحؿفوجمػذهمصننمؽ،سالوةمسؾكمذظم.موصقفومضطربماظعوملامدـقاتماظقلسمومتزضوتمسشر
بؽـريمعـممسؾكمعلؿقىمتطؾعوتماظػردمتقحلػلمموضدماظؿفؾقوتماظؿعلػقيمظؾدوظي،ممعقجفيمأدودو

م.والدقؿومؼبمررؼؼيمسؿؾفمعبوسوتلأطـرمعومتقحلمبـؼؾمم،قارـياٌمدواصع

 مساع الصوت إمن أجل  مواطنوة: "الصراخ" دوافع 1.3
اظشؾوبممغفمذوبمعـؾـوموأمإظبملءمعلؿقحمهلؿ.مبوإلضوصي،مؼعؿؼدونمأنمطؾمذمسونوسا"ظؼدمضؿؾقام

مو مأيمذلء، مظقسمهلؿ ماظؾؾد مطذظؽممؼبمػذا مسبـ مأنمتلريمػؽذا. مظألعقر مؼؼؿؾقغفؿ...المميؽـ اآلن
مغصرخ...دؽب مطقػ مقؽبغعرف مرون...دقلؿعقغـو...". ماظعؾوراتضقؾً مبمػذه ماٌـطؾؼي ماٌظوػرات  ـأثـوء

غفومتؾكصمبشؽؾمدضقؼمإدـي.مم17معـماظعؿرمؼؾؾغبوظـوغقؼيممتؾؿقذمعـم2001أصرؼؾمم27ؼبممتوزي وزو
تؾكصمماظذؼـمؼعؿؼدونمأنمطؾمذلءمعلؿقحمبفم)ممـؾقماظدوظي(مو،مأيمأوظؽؽمزسؿوءماظؼضقيوضعقيم
لؿعقاماظذؼـمضبلقنمبلنمهلؿمايؼمؼبماظصراخمعـمأجؾمأنمؼؾبمأوظؽؽماظذؼـمالمميؾؽقنمذقؽومووضعقيم

م،اظيتمدؾؼًماظطقصونمو)رالبماظـوغقؼوت(مموتتمذؾوبماظـوغقؼعظوػرام،موووزتصقتفؿ.مؼبماظقاضع
عـمررفممتوزي وزو، عـؾؼبمعدنمماٌظوػراتمتؾبؿوبعاظؼروؼي.ممطؾمأررماٌراضؾيماٌمدلوتقيمأوماظعوئؾقيمو

اظيتمتـؿؼؾمإظبممتشؿغؾمسؾكمذؽؾمسصوبوتمعـظؿيمسؾكمعلؿقىماألحقوءموماظيتمذبؿقسوتماظشؾوب
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متـظقؿلموؼقحلممواظشعوراتمتقحلماٌقاجفيمععمضقاتماألعـ.م ؿدصؼمبمتـظقؿماٌقاطىمبغقوبمإرور
مماظؼؿع.ماالجؿؿوسلموماإلضصوء،ماحلقرةذفىموإلرالقمحقلمبم،معؾؿػياٌطوظىماٌؿـوثرة.مػذهماألخرية

ممو مبعد، مصقؿو ماهلقؼوتقي مظؾؿطوظى مأطـرمطوغًمسـدعو-أعؽـ معمررة متظفرمم-اٌظوػرات أن
مؼبماألدوسمعـؿؾفنيماظلقودقي.مإذامطـو ويمعـماٌطوظىماالجؿؿوسقيمذبؿقسمضؿـظؽـمدائؿوممبقضقحمو

ذرضبيمعـماظلؽون،ممبوسؿؾورػومبوظػعؾمحرطيمتعؾـمسـمغػلفومؼبماظؾداؼيموظؾؿعوبريماإلعربؼؼقي،مصنغف
علؾقبنيمعـماظؿقؽؿمؼبمعصوئرػؿممومعؼصنياظذؼـمؼشعرونمبلغفؿممدـي(م 25دـيموم16)اظشؾوبمعومبنيم
م"مإظبمإضوصيم،)"الممنؾؽمذقؽو"( مبلغفؿ مؼؼعمم"علققضني"ممبعـك"محمقورونواضعمذعقرػؿ معو بشلء

ؾقؾقلمربؾفومظطؾماألررمميزحزحعاظلوحيماظعؿقعقيممػذهماظشرضبيمعـماظلؽونشزتممخورجفؿ.
صؼطمؼبمحوظيمعوميلمهوولمىونماظؼرؼيمأومامأنم،مسوعمصقتفومظؾفؿقع.مغالحظمسؾكمدؾقؾماٌـولإمو

ؼقؼيمايمؼبماظؿؿؽـمإذاممتموووزمسؿؾيمعقاجفيمداعقي،ماظؿدخؾم)غفوؼيمأصرؼؾموبداؼيمعوي(معـمشري
ماي ممدعـ ماٌقاجفي.عـ ماألضؾ،مذدة ممسؾك ماالحؿفوجتراصؼ محرطي ماظؼرؼي ماألدؾقسنيممىون رقال

ننمحلىمصفؿـو،مصمواظؾقظيماألوظب.مماٌقارـيمؼبمػذهمدواصعبطرقمطـريةمتفقؿـمم.مواألوظنيمعـماظـقرة
مت ماظؿعؾريماألطـر ممرعبيتؼـقي ماظيتمموالغؾعوثماظػرد مػلممتؾؽماىدران قفومسؾاظشوبمبوًصقص،

ماظربقعماظـؼقشماىدارؼي رشىمؼبمأعوطـمتمفدمإرادةماظعقشمبطرؼؼيمأخرىمواظيتممتمأزػرتمؼبمػذا
مغؼشمعرباظيتمتمأخرىمو مسـماظقلس. مسؾكمجدرانمجـقبممنمؼعقدانونمجدارؼوأؼضو معؿؽررة بطرؼؼي

م مومأيم « Dog life »مػؿو:م،لتوزي وزواٌـطؼيمايضرؼي ماظؽؾى" مسأ"ميؽـمم"حقوة قـومؾنمتطؾؼقا
ؼبمم.مومماظؽقـقغيماالجؿؿوسقياعداغبدضيمدراعقيمإظبمؼشريانممبذظؽمػؿومعلؾؼو".مومأعقاتماظرصوص،مصـقـ

مم،اظعؿؼ ماظصقتم)إمسوعماظصقت( مموصنضوصيمإظبمادؿعودة معرئقني(،مادؿعودة ؼؿؿماظشورعم)أنمؼصريوا
م مػمالء ماىدرانمذنيواظـّؼسـد م دعلمسـماظؿعؾريم،سؾك مإظب مواٌحؼقؼل ممعومل ماظذيموماالسرتافإظب

م مؼؿؿـكمسبـمؼبموؼفدفمإظبمصرضمغػلف. مجدؼدة مطبصممصقفومضعقي مصقؿو مظقسمصؼط ماسرتاصو اظػرد
م موماسرتاصومأؼضومظؽـمايصقلمسؾكماًرياتموموايرؼي مػذه،مسورػؿف.مبذاتقؿف ماظـظر موجفي معـ

سوتمعـماظشؾوبموعباحؿؾًمم،2001.مؼبمبداؼيمذفرمجقانمتدسؿمػذاماٌلعكمدالئؾمإعربؼؼقيمعؿعددة
مصورشي مأنمطلرتمأبقابفومعلوطـماجؿؿوسقي مبعد وضػمبعضمم،ضدمطؾمعقاغعماظرضوبيماالجؿؿوسقيو.

م."!!! سؾكمعلؽـ،مميؽــومأنمغؿزوجمأخريامـو"ظؼدمحصؾم:ؾؼقامدسقاتمظؾؿوراتظقمعـفؿمضرابيماظـقاصذ
،ماجؿؿوسقوماٌكػقيمثؼوصقومومتعؾريمسـماظرشؾيماٌؿعوظقيمسودةمومومواضعمضوسموفظؽـموم،غودرةػذهمبالمذؽم
 ؼرنمطفدممظؼـقاتماظطؾىماٌؼؾقظيمؼبم"اظعودة".مسالغقيمومشريماٌؾوحمبف ؼـػفرمحقٌ

،مأومإسوضؿفومحرطيماٌرورمشربؾيعـمأجؾممشؾوباظمعـرييماظشغىمعـمادؿعؿولماٌؿورؼسمعـمررف
مبومم،سؾكماظلؾطيمؼبماظشورعمعـمررفماظشؾوبماظذؼـمؼعؿزعقنمصرضمأغػلفؿمصعؾلمادؿقالءمبـوبيمػقم

تؼلقؿمحؼقؼلمظؾػضوءماظعؿقعلم)بوًصقصمم،مضبصؾبعدمذظؽموفقءمإظبماظؼقة.مؾاظمسـمررؼؼمؼبمذظؽ
بذظؽمصـقـممقامصقفموورتفؿ:م"ظقسمظـومذغؾ،موسوتمعـماظشؾوبمأضوعوعبمأحدثؿف(متوزي وزو ـب

مبم،"!شبؾؼف ماٌؽون مؼب ماٌقضقسي ماظؿـظقؿ مررق مأن معالحظي معـ مبد مال مؼؼقظقن. مػؽذا متوزي وزوـ
م،وظؾدائؾاٌطوظؾيمببؾلوريممالمؼؿؿمبشؽؾمعؾؿقس،مؿفووزةممتوعومبقادطيمػذهماٌؿوردوت.موعؾب،موخصقص
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اٌـوخمماظؿصرصوتمومػذهعضودة.مالمؼفؿمطـريامأنمغصػم-وذجإظبممنمإظبمدؾقطوتمومؿفورعبتؽبؽبؼؿؿممظؽـمو
بػفؿمطقػمأنماالحؿفوجوتمتذػىماظققممإظبممبوألحرى،مؼؿعؾؼماألعرمظؽـماالجؿؿوسلماظذيمتـؿفف.مو
م م"االغؿػوضوت" معـ متموميرؼػقاظأبعد مأن ماظقضوئعمدسلؿهوول مايقوةممؼب مظؿـظقؿ معـوصلي طلذؽول

مإظبمضؾقهلوم،وتماظرمسقيماظيتمػلمبالمدقطرةمحؼقؼقيمسؾكماظقاضعاٌمدلماظيتمتـؿفلماالجؿؿوسقي،مو
ماألرر(.ممؼبمغفوؼيماٌطوف م)إنمملمؼؽـمؼبمغفوؼيماٌطوفماظؿعوؼشمععمػذه عـمدبؿؾػمػذهمايرطي

طؿؾؽماًوصيمبشفرمم،سـماالحؿفوجوتماٌـؿظؿيموم1980مـوجفيماظـظرمػذه،مسـمتؾؽماًوصيمب
م.1998جقانم

اغىماظيتمميؽـمأنمتظفرمأغفومأضؾمدالظيمبوظـظرمإظبماٌعوغلماظعوعيمظؾؿقارـيمظؼدمأصررغومسؾكماىق
مو مم)ايؼقق مايرؼي...(. مظـو ماالخؿقورؼلؿح ماظعؿؼمػذا ممؼب مغضع اإلصالسماظذيممغصىمأسقــوبلن
مأومالحؿفوجمعومؾؿتقجفمإدراكماىقاغىماظعؼالغقيمظعمإالمهلومظقسماظيتم،ػذهماٌعوغلمتؿضؿـف

ضبؿؾماظلقوقماظذيمحصؾممبوظـظرمإظبماألدؾوبماظيتمحووظـومتقضقفومؼبماألسؾك،مومععمذظؽ،م.موعو
ماحؿفوجم مطالدقؽقوماعؼدارم2001صقف ماٌالحظي مم،عـماٌطوظؾوتماظـؼقؾي مضبؿؾمأطـر تؿعؾؼممدواصععو

أغفمؼظفرمظـومماظذاتقوتماظػردؼي.معـمعلؿؿدةبوإلثؾوتماظػرديمأومبلطـرمدضيمإراداتماظؿعؾريمسـمرؾؾوتم
ماظعؼالغقوتمواٌؿؽـممعـ مذؾوبمؼبمبوظؿوظلمؼبمتؼورعمػذه ماغػفور مزوػر،مصفؿ اظؼؾوؼؾمدـيمماغػفور

بوظـظرمإظبممبورزةموجقػرؼيمبوظـلؾيمظؾػوسؾنيمظقلًمطقػمأنماٌطوظؾيمبوهلقؼي .مظؼدمأذرغومأساله2001
مطبصماظصقم،اظقضوئع مصقؿو ماألضؾ مووتشوسؾك مم. مغالحظ مصنغـو مذظؽ، مسؾك ماظققمسالوة مادؿؿرارمإظب
ماظؼضقيمصبودلمم،محقٌاظـؼوش مأنمػذاممواضقومؼبمعللظيمأوظقؼيماٌطؾىماهلقؼوتل.مؼظفرزسؿوء ظـو

اظيتمؼؿعؾؼمموم،اظؿلوؤلمؼشفدمسؾكماظشؾؽوتماىوعدةمظؿػلريمحرطوتماالحؿفوجمؼبماىزائرماظراػـي
ػضؾقنماٌؼوربيمبلوظقؼيمبوظـلؾيمظؾذؼـمؼماظػردؼي،ماظذاتقوتمومدواصعاظتؽقنممبفوماألعرمػـو.مؼبماظقاضع،

مإنمأسؿولماالحؿفوجمػلغػّؾعؾبماهلقؼي، ممعؾبعؽبقـيميممتوعو. ماظؼؾوؼؾ. مإظبمعبوسي ماالغؿؿوء قسمظموبقادطي
عـمأجؾمأدؾوبماجؿؿوسقيممؿومؼـقرماىؿقعاظؼؾوؼؾمطمتـقرمأنمػذهماٌؼوربيمدسوةظبوظـلؾيممؿكقالع
ػذامماهلقؼيماىؿوسقي(.مومذظؽموجم)مبومؼبأسؿولماالحؿفمرتطقامبصؿوتمذاتقؿفؿمؼبؼمأنموماضؿصودؼيمو

ؽقنمتؿقصبومؿدموؼبماظؼؾوؼؾ،مبوإلضوصيمإظبمحؼقؼيمأغفمأدودومعومؼػلرمأنمحرطيماالحؿفوجمعـقصرة
مبمالغشؼوق ماآلن مغمرخف مم.1949مـرقؼؾ مبوألدوسمتؽؿـ مػل مثقرة مأرروحي مدسؿ مؼب ماظـوغقي اٌؼوربي

مؼبماظعؿؼموم،بوظؿوظلموم.أيمعؽونمعـماىزائراظيتمطونمميؽـمأنمهصؾمؼبممدقودقيموماجؿؿوسقيمو
اٌطوظؾيماهلقؼوتقيممدبػقػمؾصقأطـرمعومتذوبمؼبماٌصوئرماٌشرتطيمظؾؿفؿؿعماظؽؾل.مدقمتؿػردماظؼؾوؼؾ

مؼبماظؼؾوؼؾوصؼمدفؾمأومآخر.م نمحصرؼوقاظػوسؾمالمؼؿصرفؼبماظقاضع،م.مسؿؾقيمأطـرظصوحلمعلوئؾم
نسودةممتؾؽمبم،بقادطيماظرعقزماظيتممتمتغذؼؿفوقؼوتلماظضؿوئرماهل،مؼؾبغرقم20ؼبمزروفمغفوؼيماظؼرنممو

سيماظؼؾوؼؾقي.موقسلماالغؿؿوءماًوصمظؾفؿباالجؿؿوسقيممؿفوتـشؽماظيتمتؿلثرألجقولماظشوبيمظاٌعومل...،م
مإظبمبوإلضوصي،مو مأذرغو موالمتعرفم،ممذظؽضد مآخر،مإالمماألجقولماظشوبي مذقؽو ماظلوحؼي ؼبمشوظؾؿفؿ

عـمم،ظؽـمؼبماٌؼوبؾمقػمحصؾمتلققٍماحملؾل.موطم.مظؼدمذرحـومأسالهربؾقيمـطؼيٌايدودماظضقؼيم
ٌُممأنأنمغشريمإظبمضرورياظ فيمؼبماحملؾلمتدركمأؼضوماغؿؿوءػومإظبماظشوعؾ،ملّقػذهماألجقولماظشوبيما
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رمبوظـظ-مصقف.مإغـومالمغعؿؼدمأنمػذهمايرطيمناظقرـماألطربماغطالضومعـماٌؽونماظذيمؼقجدوماظقرينمو
.مسؾكماظعؽس،مضوبؾمظالخؿزالمشريمعشؽؾمصراعم)بوظـلؾيمظؾقالء(متطرحم-مسعـوهمإظبمعومالحظـوهمو

رضموإنماظرصضماٌعم61.بقادطيمرصضماظقصؿم،مخصقصواالغؿؿوءمإظبماألعيماىزائرؼيمتلطقدمبقضقحمؼؾبعود
مٌـورؼماظؼؾوؼؾمػ مظؾؾوطوظقرؼو مخوصي مدورة ممقظؿـظقؿ مأنمػذا مضقي.مدـالحظمالحؼو متلطقدهعؾبعمذر معود

ماىؿوسقي".مؼقودةبقضقحمطؾريمبقادطيمغصقصموذعوراتماظؿـلقؼقوتمأو/وم"اظمومأؼضو
أنمنريمضراءةمواحدةمالمظؾسمصقفوميرطيماالحؿفوجوتمػذهمدونمأنمعـمشريماٌؿؽـمعقضقسقوم

وعماىوغىماألطـرمعالءعيمعـمأجؾماظدصمصفؿغؼورعمبنيمعؼوربوتماالدرتاتقفقوتماظلقودقيماظيتمترؼدم
ميؾفؿعموربلقعيممشريوميواضقمشريبشؽؾمطؾريممػلمؼبماظقاضعاألذقوءممسـمػذهماألرروحيمأومتؾؽ.

نمطؿوم"صبى"مأنماظػوسؾق-األصرادمالمؼؿصرفالمميؽـمأنمتؽقنمعؾلطيمؼبمغفٍمسؼالغلمبورد.ممومأطـر
مو ممؼػعؾقا مطؿو معظؽـ مؼدروؼب مؼػعؾقاػؿ مأن معقجقدون. مػؿ موحقٌ مأغػلفؿ مؼؿؿـؾقن مطؿو مأي مإن،

عؼدارمعـماٌػوتقحمظػفؿمررقماالحؿفوجماىدؼدةمؼبمجزائرماظققم،ممؼبمغظرغومػلمفؿدواصعموسؼالغقؿفؿم
ممحقٌ ماإلؼدؼقأدت مدوظيغفوؼي مغفوؼي ماظؽؾرية، ماظرسو-ظقجقوت ماظرػوغوتمموؼي مؼب ماالغدعوج آثور

م ماىدؼدة، ماظمإظباالضؿصودؼي ممؼبؿققل ماهلقؼوتقي مومؼبمواٌعومل ماألطـرماإلضماظؼربماظػقزؼوئل ؾقؿل
سبوولمأنمغؽقنمعـؿؾفنيممحني.مسؾكمػذاماظـققضبوولماألصرادمإمسوعمطؾؿؿفؿمم،محقٌأعـوموضقحومو

ٌومغلؿقفمماظعودؼيومايصيمبؾمظعؾفم،صؼطمىزائرظقلًمخوصيمبوم،مصننمػذهماظقضعقيظؿفوربمأخرى
ؼبمماٌللظيمرمبومو.مسـفوماإلسرابمررؼؼيماالخؿالفمؼؽؿـمؼبومم62فؿؿعوتماظدميؼرارقوتماٌؿؼدعي.مب

م ماىزائر ظؿقتراتمامبلؾىمومبدائؾمعدروديمشقوبمبلؾىموم،محقٌدراعلمخؼبمعـومعرصقضيحوظي
ماظقضعقيمؼؿؿصنغفمم،االحؿفوجمخالل مػذه مبؿقتراتمعـمأسؾك. مسؾقفو ماٌرطزؼيمم،مدبػلاظرد اٌشؽؾي

ضقةممصننمثؼؾموؽقػقي،مبـػسماظمؼبماالخؿالف.مومضع،مؼبماظعقشماٌشرتكموابشؽؾمطؾريمؼبماظقمياٌطروح
ؾؿصرصوتمؼبمظمادؿؾدادؼومقجقفوتمعـماألسؾكمترؼدملوسلاظؿطؾعوتماظػردؼيمػلمأؼضومزبػقيمبقادطيمع

ماألدػؾ معـ مأو متؾبماجملؿؿع متـظقؿ مررق ماىّققؽببقادطي مبرادؼغؿ مم،ؿوسوتلـ مؼـؿفل ماظذي صرضمإظب
م.ىؿوسل"اآلراءماظػردؼيمإظبم"اظصقتمامتؼؾقصماخؿقوراتماألصرادموموماظؿصرصوت

                                                                                                                                                                 
طيمإظبماظؿعفدم"بعدممإسطوءمممـؾلمايرم8ؼبمغؼطؿفماظـوعـيممتوزي وزوظقالؼيممCADCضوغقنماظشرفماٌعدمعـمررفممؼدسقمبقضقح 61

  ايرطيمبعدامجفقؼومؼبمأيمصقرةمطوغً".
62 Von Barloewen, C. (2001), «Traditions, identités, et mondialisation. La culture, facteur de la realpolitik », Le 

Monde diplomatique., Touraine, A. (1998), « Les transformations sociales du XXe siècle », Revue 

internationale de sciences sociales, p. 187-193., Schnapper, D. « Comment reconnaître les droits culturels ? », 

Revue de philosophie  et de sciences sociales, n°1, p. 15-35. Foucher, M. « Pour une géopolitique des identités 

en Europe », RPSS, op.cit., p. 349-358, Renault, A. « Le débat français sur les langues régionales »., RPSS, 

op.cit., p. 381-400. Touraine, A. (2001), « Critique…», op.cit., Sur le cas de l’Espagne, voir notamment « La 

question basque, confins, violence, confinement », Les Temps modernes, n 614. Et le numéro XXX 

d’Ethnologie française consacré à l’Espagne. 



هي تبنى، حالة القباول احمللي يف احتجاج: ادلواطنة و  

113 

  ماعاتوةاجل األثقال 2.3

ماظؿـظقؿ معلؿقى متظفرأ) سؾك مطقػ مبقـو مأساله( مم،طروغقظقجقومغظر ماظؿـلقؼقوت ؽؾمبزبؿؾػ
مويماظؽربى،مخصقصؼؼبماٌراطزمايضرعـمبعدممتـظقؿماألحقوءمتعؾؽيمىونماظؼرؼيموتلؿعقدمم.وأمسوئف

إظبممةدققجعمػلمحقٌمىونماظؼرؼيملػرتالمتؾؼوئقي.مأصؼقيمبطرؼؼيمماظـؿطماىؿوسوتلم،توزي وزوؼبم
م مظمبؾم،ضقودؼيمدؾطيوالدة متـلقؼقي اظؼرىماظيتمهؿػظمبودؿؼالظقيممسـمقلًمبدؼالتمديمإظبموالدة

ماإل مأخسؿؾفو. مررؼؼي مػق ماألمذعبوع ماظؼرار مادؿكداعو. مؼؾبؾزمطـر ماظؿـلقؼقوتممال مداخؾ اٌـدوبقن
موؿعـمأجؾمايصقلمسؾكمعقاصؼؿفمذبؾسماظؼرؼينمإظبمىـيمأومرجعقؼمظؽـمضبؿؾقنمطؾؿؿفوموموماػؿضر

،ماظدوائرماظعروشتـلقؼيممًإنمطوغمحؿكموم.سؾكمعلؿقىمتـلقؼقيماظؾؾدؼيمعـالمممؽـحقلمضرارم
وغؿكوبمممـؾنيم"ظؾؿفوظسماظعوعيمظؾؼرىمببؼقةممتقصلمومتوزي وزوظقالؼيم (CADCاظؾؾدؼوتم)مو
اظؾقٌمسـمإنم.مؼبماظعؿؼ،مدائؿومػؽذامولؼؼنيمأنمؼؽقنمايمؼبماظقاضعمؼقجدمصنغفمالم،األحقوء"مو

ؼبمأنمػذاماٌؾدأممخصقصومايرطي،موملعكذوعؾمظؾفؿوسيمػقماٌؾدأماظذيمؼمدسمعممتـقؾمحؼقؼلمو
ماظطورئي ماألسؿولشرسؼؾبمشدةظامؼبمومايوظي ماظؽؾممـ موموبودؿ متعورضمومبوإلعبوع جفوتممبالمخطر

ماإلذورة معـماىدؼر ماٌمإظبماظـظر. مملعكأنمػذا ماٌقاجفوتماظؼقؼي،ميظي مبوظػعؾمبقادطيمتؾبضد رجؿ
مواظ ممؿوجعؾؿفماظؾذؼـمعبوعاإلمؿقاصؼوت ممنممؽـواظقضعقي مبوإلعبول، ماألطرب. بؾقرةممؿفؾكتظؾعدد
ماىا موؿوسوتإلحلوس ماظلقودقي ماالغؿؿوءات مإدؽوت مؼب ممل موإبعود مايزبقي، مثـممإخػوءماظقالءات

سيماًصقصقوتماظػردؼيموثؼؾماىؿمؼلقؼؾي...اظطؾمواظـضول،مخوصيمبوظـلؾيمظؾؿفور،ماظؿالعقذم
ماألصرادتعقنيمممتميتررماظؼبماألم،سيوإظبماىؿمظرـبوظوظقؼيماألماتذماهلقؼيمًتؽبدؽبّسؿاخؿالفماآلراء.ممو

"اٌلريةممػؽذامضدمغؾبظؿًاٌمذرماألطـرمدالظيمظقجفيماظـظرمػذه.ممررؼؼيمتـظقؿماٌظوػراتمػلإنمم.صقفو
م مبم2001عويمم21مؼباظلقداء" مظمتوزي وزوـ متؾعو مأو مظالغؿؿوءاتماظؼروؼي ـمسؾكمذؽؾمعربعوتمتؾعو

مظعرشا ماٌؿؽـ. ممعـ مؼؽقن ماٌعفقد(أن م)شري ماظؿـظقؿ معـ ماظـؿط مػذا ٌُمو، تـظقؿممبوظؿزاعوتمدصقعا
ممضدم،ايشقد ممأوالمضرؼؿفؿماظؿؿوػلمععسؾكمأجربماألصراد ماظؿقوم مإغف معدؼـؿفؿ. مأو محقفؿ مققميأو

مؼرجعمإظبملعكعمثؼؾبماظػردمؼبماىؿوسي.معمذراتمأخرىمطـريةمتعززمذِوؼؾبماالخؿالصوتماظػردؼيمو
م63.يؿوسوتقاىماظـزسيمتػعقؾإسودةم

مقيمػذاظماظظوػرمأوماظؾورـمعـمأجؾمضؿونمتـػقذهموماإلطراهمواألطـرمدالظيمػقممنطمادبوذماظؼرارم
ماٌقارين ماظؿعؾري معؿطؾؾوت مسـ مبعقد م. ماألحقون معـ مطـري مؼب ماإلعبومسـدؼؿؿ ؼبممظؼراراتامادبوذع

معغؾؼ.ممداخؾمؼؿؿمادبودػومإذام64"،اٌغؾؼم"االجؿؿوعماظلري ضدمم"اظعرش"عـؾمظػظمموإنمظػظذلءمعو

                                                                                                                                                                 
م 63 مضرؼي مادؿـؿٍمممـؾمعـ مخاللماجؿؿوعمذبوظسماظؼرىموبرتونة ػؽذا، ،مػلمعشروعمذبؿؿع".متوضؾؾقًاىوععي:م"مؼبمعداخؾؿف

 :يماإلؼؿقسماظؿؼؾقدي.ماغظرمالدقؿومذروحوتؿومػقمأبعدمعـماظؾغي،م"اظؼؾوؼؾقي"مأيمؼبمايؼقؼق،مػلمصتؼؾوظقً
in Mammeri, M., et  Bourdieu, P., « Dialogue sur la poésie kabyle », op.cit., 

 نتودارتموؿوسًمععفؿمالروسمؼعرفماالجؿؿوعماظلريمسؾكمأغفم"اجؿؿوعماظؽردغوالتمعـمأجؾماغؿكوبماظؾوبو".مطونمميؽـمظـ 64

Tajm’at n tudert )مم)ذبؾسماظؼرى ماجملؾسماظؽؾري(م’anajma عأجنماأو مأو مؼبمدقوقمععوودةمم)االجؿؿوع معالءعي مأطـر أنمؼؽقن
مادؿعودةماهلقؼي.
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مإنمبرمصرضمغػلف مبف. مايؼقؼلمعصرحو ماىاعـمشريمأنمؼؽقنمععـوه صوسؾمؼبمررؼؼيممؿوسوتلدؼغؿ
سؾكمحلوبمتؾؽماًوصيمسيمواظشوعؾيمظؾفؿ اظؽؾؿيماظؽؾقيمومسظؿياالذؿغولمػذه،مبؼدرمعومؼلؿعقدم
مبوظػعؾ،م مطونم اظـؼدؼيمعؽؾقتيمو واألصقاتماٌؿعورضيممتصريبوألصرادمؼبماخؿالصوتفؿ. اظعزلمشريمإذا

ععؾـمبشؽؾمصرؼح،مصنغفمؼظفرمبقضقحمؼبماٌصريماٌكصصمظألصرادماظذؼـمؼؿفووزونمإعبوعم"االجؿؿوعم
ٌُ ؼرمررقمتلقريمحرطيماالحؿفوجمػذه،معـمأجؾمتربم65"بؾدماظؼؾوؼؾ".معبوسيػرتضمأنمميـؾماظلري"ما

مبوالدؿعفولمو معـؾمتؾؽماًوصي مسؾكمايفٍ مظؾماظؿصديمضرورة متماظعـقر مواظؿقاجفي ععم داعقي.
م)إعبوعمذظؽ مإظبماظطرقماظؼدميي ماٌؿوردوتمبوظؾفقء مػذه مأنمتربؼر مبدؼفقو مظـو ؾسماظؼرؼيمذب،مؼظفر

م معع متوم متـوضض مؼب مػق ٌُمدواصعبوًصقص( ما ماٌقارـي معـمعرب ماألوظب ماألدوبقع مؼب مخوصي سـفو،
اظلؾطيماظلقودقيممطقنمواضعسـدعومؼؿؿمذفىمم،مخوصيإغفمتـوضضمالمميؽـماظدصوعمسـفم66االحؿفوج.

مو م ؼؾؾماالخؿالصوتموتالم دبقػمايرؼوتماظػردؼي ماظـؼدي. أحلـم ظقلًمةاألخريمهػذ واظػؽر
أنم وعبوعماإلومأنماالتػوقمػقمابـممبم،أذؽولمتـظقؿمػذهمايرطيمررفأحلـمعـمميالمعضؿقغ إثؾوتومو
أنمػذهماألخريةمظقلًمصعوظيمإالم خوصيموم،ايرؼوتماظػردؼيهصرمم،سوتلواىؿ واىؿوسيممسظؿي

اظؼرويمأوممبوغؿؿوئفؿصرادماألمتعقنيمأصؾحاالسرتافمبوالخؿالصوت.م االخؿقورمايرمو ومبوالغضؿومماير
مايضريم)و مضوسدة حبقفؿ ماظؼرؼي( مسـ مومألنم،ظؽـمطصقرة مظقسمذقؽو مػلمطؾم اظػرد اىؿوسي

ػقممظقسمعشؽؾماظؾفقءمإظبمدؾطوتمجقارؼيأنممحؼقؼيحقلمػذهماظـؼطي،مؼـؾغلماظؿلطقدمسؾكم ذلء.مو
عـمأجؾمعشورطيمأحلـمؼبممظؾؿقارـنيمذهماألخريةمأنمتؽقنمبدائؾهلمفمميؽـألغم،اظذيمؼطرحمعشؽال
ماظؼوغقغقيماظؼقاسد وماظدسقاتمقؽوتػذهماهلمفددالمتؾببشرطمأمؼـطؾؼمصؼطمػذاظؽـم ايقوةماظعؿقعقي.مو

ٌُ م،اغؾـوقمتعوبريماٌقارـيمبؽؾماخؿالصوتفوماظذيمؼعقؼمؿوسوتلؿؼؾقدماىاظمعـمفوماغطالضوتػعقؾعودما
م2001اٌعطقوتماإلعربؼؼقيميرطيممتشريؼبماظؼؾوؼؾ،ممأغفم.مؼبمحنيظالخؿقورمحرؼيمحؼقؼقيمؼبػذام و

ممموردوتمإظبميمدؼعم،اظؿطؾعوتماظػردؼيماظيتمتؼػمضد اٌعقؼيمويموتقؿوسإظبمتقجفمودؼدماظـزسيماى
هؾقؾموضعقيماظـكىمبقادطيممؼؾنيم67شعوراتماٌصوشيمعـمررفمايرطي.اظؼبمتـوضضمصوضحمععممػل
ٌُمجرتطقػمم،بعضماٌمذراتمعـمخاللمعرصياٌ مؿوسوتقيـؿفيمبقادطيمتعؾؽيماظـزسيماىاالغؿؽودوتما

م.1980بوظـظرمإظبمموخصقص

                                                                                                                                                                 
ظػظم"اًوئـ"معلؿعؿؾمؼبماظغوظىمعـمأجؾماإلذورةمإظبماظذؼـمؼعربونمسالغقيمسـموجفوتمغظرػؿ.مػمالءمععقـنيمظؾعؼوبماظشعيبم 65

اظيتمميؽـمأنمتعؾـمسؾكماٌأل،مػلمودقؾيمضقؼيم قيمظؾؿداوالتمؼبم"االجؿؿوعماظلري"مو.ماظؿلفقالتماظؿؾػزؼقغاٌـشقرمبقادطيماإلسالن
مظؾعؼوبماىؿوسل.مممrécalcitrantsظؿعقنيم"اٌعوغدؼـ"م

ػلمسؾكماظعؿقممزبؿؾطي،متعربمهلفؿفومسـمايرؼيمأومسـمتـشؽيماجؿؿوسقيم ،موتوزي وزوظؼدمتوبعـومعـالمعلرياتمرالبمثوغقؼوتم 66
مقفوماظرصؼيمبشؽؾموادعمسؾكمطؾمرابطمآخرمظالغؿؿوءم)اظؼرؼي...(.حدؼـيمتػقزمص

ؼؾبؾنيمبوظضؾطم األضرارماًطريةماظيتمعلًمحرؼيمحرطيماألصراد.مومأعومماظـظرم2001جقؼؾقيمم4اظؼرىماٌقؿي"مظـم ؼضعم"ؼقمماٌدنمو67 
مو ماظلقداء ماظؼوئؿي مسؾك م"اٌؿق اظقضع مسؼوبم)بوظعزل( مإظب ماهلودصي ماظـداءاتماظعؾـقي مؼبمحضـ مجقان،ممCADCوورؼـ" مذفر خالل

جقؼؾقي.مإضوصيمإظبمصػيم"اًقغي"م)اًؾقٌ(،مسالوةمسؾكمعومتشريمإظقفمعـمهقنيماظعؼقبوتماظؿؼؾقدؼيماٌكؾيمبوظشرف،مصنغفومتؾنيم
ماىؿوسي.ماظؿلطقدمسؾكماغؿؿوئفؿمإظباظؿعدؼالتماإلجؾورؼيماظيتمؼػرضفوماألصرادمسؾكمأغػلفؿمعـمأجؾم بوظضؾطمإصالسمايرؼيمو
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مؼقودةػقؽوتم"اظمعـؼبماظقضًمغػلفمم،بصػؿفؿماظرمسقياٌـؼػنيموشقوبماىوععقنيممبوظػعؾمؼشفد
ؾمحقلمثـوئقيمشّؽظؽـمسؾكممتـؾمعؾب وم69ظقسمصؼطمسؾكم"ادؿؼوظي"،م68حؼؾماظؿقاصؾ،معـوماىؿوسقي"م

ٌُبنيماٌعـكماظـؼدمؿؿػصؾادؿقوظيماظ اظعؿؾمعـمجفيمو المميؽـماخؿزاهلومبنيمإغؿوجماٌعـكمو ـؿٍميما
طقدطمصؽريم اٌلخقذمطقضعموماظعرشملعالمؼؿرى.مخبنيماتػوقماىؿوسيمعـمجفيمأ ومعـمررفمأصراد

معـمأجؾمضقلم"عومؼؼقظفماىؿقع"مبوإلعبوعمدوربمؼؼقمفمإغم،اظـظرماظػردؼيموتوجفمعثؼوؼبمع و
مالمؼؼؾؾماظـؼوش. ومسورػقو و مؼؿعؾؼماألعرممبو مسـدعو ماظؼؾوؼؾ" خصقصو مضقسوعقم70جبعؾم"بؾد

.مإنمايؽؿماظشعيبماظؼؾوؼؾلماظذيمؼؼقلم)"طـمئيوظيماظطورايمإضوصيمإظبمدةاظّشمسـداظؿػؽريم ومظؾؼقل
اىؿوسيمأومخورجماىؿوسي،ممؼبم،مأيؿوسوتلؼبماظلقوقماىضعقيمعالئؿيماظقمعؾصبم،طفؿقعماظـوس"(

م.اإلضصوءاالغصفورمأومومماظشؿقلؼبم
م،اىوععيمإضصوءجدمواضقيمؼبممػلمبؽؾمدضيمػلمطذظؽ(اٌقزةماألطـرمظػؿومظصؿًماظـكىم)مبومإنم
مربؾقوتفؿمعـمذورطقامأطـرماألحقونماظطؾؾيأنم.مظـشريمإظبمصوسؾ طؿـؿدىمومتوزي وزومجوععيخوصيم

مومنيؼبمطـريمعـماألحقالمطؿؿـؾمقاطؾػمـؼذاظ ،موؼبمايرطي حنيمؼـؾـؼمجوععلمؼبمدورم ؼبمضرؼؿفؿ
بلؾىممذظؽ ميـقفماظشرسقيمو ؼدسؿفموقصؾف،مفماظذيمؼؾبمحّقؼبمعؽونمإضوعؿفمأومؼبم،مؼؽقنمذظؽضقودي
ماحملؾقي.مأدودوماغؿؿوئف ماألم71إظبماىؿوسي مبايوظي مػلمتؾؽماٌؿعؾؼي معشوػدة عـممبلعود أبرك ـطـر

م2001عويمم21إظبممعقدؼبماٌظوػراتماظؽؾريةمطؿؾؽماظيتمت وم72.توزي وزوبؾدؼيم تـلقؼقيمعدؼـيمو
ماظل و م"اٌلرية مبــ مبم،قداء"اٌلؿوة مظؾفوععي مؼؽـ ماظرمسقيمل مومصػؿفو طونمصبىمسؾكم عربعفو

صؾقي.مميؽـفؿمأنمسروذفؿ،محقفؿمأومضرؼؿفؿماألموتاألدوتذةماىوععقنيمأنمؼؾؿقؼقاممبربع اظطؾؾيمو
بوءتم.ماظعروشـمؼبمتؾؽماًوصيمبمفؿمالمميؽـفؿمأنمؼؿػردواظؽـ طوظقزوئػماألخرىموؼـظؿقامعلرياتم

رمسّؾمومبوظػشؾ.م73بداؼيمذفرمعوي،متوزي وزوجوععيم ـلقؼمبنيمىونماظؼرىمواحملووظيماظقحقدةمظؾؿ
 .مضوئدةعـدوبقمىونماظؼرىمسـمرصضفؿمظؼطىمأومغقاةمجوععقيمبقضقحم
م ماىؾفي"ممإظبمإعومؼبمعـؿصػمعويماظطؾؾيمدصعًمبوظطؾؾيأحداثماظشغىماظيتمإن مإظب "اظصعقد

مومصوغعل)االظؿقوقمب مدوبؼمهلومالمأحدات،ماظرجقعمإظبمعـوزهلؿمأو اظشغى( مإظبم. مؼؾبـظر بعضمصور
طؿقووظيمظالحؿػوزمبػضوءمموخصقص اىوععوتمطنػوغيمو حرممبعض اظـشوروتماظؾقداشقجقيماٌلؿؿرةمؼب

مإظبماى معـممقيمػذاظمؿوسوتلعلؿؼؾمبوظـظر مأبعد مػق مصقؿو ماالدرتاتقفقيؼراءاتماظؼبمحوظيمسصقون.

                                                                                                                                                                 
ظؽـمظقسمعـماٌداخالتماٌـففقي،ماظظوػرةم جفوتمغظرمعؿـوثرةمؼبماظصقوصيمو ػـوكمو ميؽــومبالمذؽمأنمغلؿكرجمعـمػـوموم68
مظؽـماظيتمورؤمإذامسؾكمهديم"اظرأيماىؿوسل"؟ اظـؼدؼيمبصراحي.مو و

منيمػلمإغؿوجماٌعـك.ؼبمػذهمايوظي،ماٌفؿيماألوظبمظؾؿـؼػ أنمغلؿؼقؾمؼعينمأنمغؿكؾكمسـمعفؿيموم69
ػذهممعػصؾيظؽـمصقؿومػقمأبعد،معـماظصعىم .مو2001جقانم عومميؽـمأنمغػفؿفمؼبميظيماٌقاجفيماألطـرمدراعقيمعـمذفرمعويموم70

م.اظقضعقيمععمعؿطؾؾوتماٌقارـي
اظعـوصرمثوغقؼيمبوظـظرمإظبمأوظقؼيممظؽـمػذه إظبماظؽػوءةمبقادطيماٌعرصي،مو عـماٌؿؽـمأنمتؽقنموضعقيماٌؿـؾمتعقدمأؼضومإظبماٌـزظيمو 71

 .االغؿؿوءمإظبماىؿوسيماظؼروؼيمأومإظبمايلمايضري
م.متوزي وزواظذيمالمؼؿؾوػكمأبداممبؽوغؿفمطلدؿوذمؼبمجوععيم اٌدسقممعـمررفمحقفمو 72
 .مبؾودرةمتـلقؼقيماجملؿؿعماىوععل 2001 عوي 8 ػذاماالجؿؿوعمحصؾمؼب 73
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اغؿؽوديم هماظقضعقيمؼبماظلقوقماحملؾلمإظبمطلرموػذتشريمدراعقي،مموضعقيؼبمماظظرصقيمؼراءاتاظماظلقودقيمأو
ماظـكىمبمؼبماآلنمغػلف مؼؾب ومعرصياٌمقادطيؼبمعرطز بوظؿوظلم إظقفؿ،مومبفومـظرؼبماظطرؼؼيماظيتمصور

اظـكىمطؿومأذرغومإظقفمدوبؼو،مصننم ومتـالتمجدؼدةمسـدماظـكى.م ظـكؾيموامسـماغؾـوقممتـؾمجدؼد
إنمؼبموضعقيمتؾعقي.م طـرمسؿؼومظؾؿقؾلمواظعقشمؼبماظدائرةماألمسؾكم2001مدـيمعرشؿيعرصيماٌمقادطيب

(.مؼبمعومدؾؼاالغؿؿوءماظؼرويم)الحظمعـمضؾؾممدائؿومؿفووزسؿؾفؿمعؾب ادؿؼالظقؿفؿمعؼؾصيمبشؽؾمطؾريمو
م ماألخري، مجقدة مظالحؿفوجؼـؾًمبؽقػقي ماظعؿقعل ماظػضوء مؼب مىونم وم74شقوبماظـلوء بوألخصمعـ
مو مماظرتدقؿوتملوثؼأم،اظؿـلقؼقوت اظؼرى موادعمػوسؾياظاظؿؼؾقدؼي مغػلفم،بشؽؾ ؼبممبوٌؼدار

مؼبماجملؿؿعمبشؽؾمسوم.مواالحؿفوجم

 مماردة أخرى للسوادة؟ 3.3
عؿؿـؾمؼبماظػؽوػيممصـمعلؿفؾؽم19701980ؼبمدـقاتم (la vox populi)صقتماظشعىمطونمظ

ررؼؼيمػودئيممطونمظفمولؼبماإلعب رتعبيمرصضفمظؾكطوبماظلقودلماٌدحل.موظمبوظؿوظلماظلكرؼي( )و
مددقليظاورسمميذكصممسـمؼبماظؼؾوؼؾمغلؿعمعومطـريا اٌفقؿـني. "بولوتوكظالحؿفوجمسؾكم"

ماظصغري و مايذرم،اظؿشوحـ معـ مغقع مإغف مميورسماظلقودي. ماىزائرؼيمأغف ماظـؼوصي مؼب ماووهماظظوػر
موررضموارّقرضدم وورديمظزعـمرقؼؾمعـمػذهماٌؿ بالمذؽ،مومقنعلؾقبماىزائرؼقنممورديماظلقودي.م

ماٌفقؿـيمفردتؾب ماظلقودقي مأػؾقماٌؿوردوت ماظلكرؼيمػو.وهؼرمؿفوعـ مإظبم ومهقؾ مععقـي، بطرؼؼي
إنمصققماظعددماألطرب.ممقفؿوغػلمونؼضعمؼـذؾاظم،ظلقوديا ومظشلنماظلقودلامععمقيوغورجاًعالضيماظ

ماظيتمؼؾب ماظدوظياظطرؼؼي مضؿي مؼب ماظلقودقي مظؾرػوغوت مبفو م"مرتؾبربمـظر بوسؿؾورػوممػذهم"البولوتوكصػي
مددقلي.م

م مظـو ماظؽؾلمؼظفر ماظػفؿ ماالحؿفوجمدـي ماًورجمأنم،2001يرطي مظؾعؾيموغػذه مبوظـظر ماٌعؾـي قي
بوظرشؿمعـم .موػذهمظددقلياصقرةممغػلفماظقضًؼبممإظبمرصضمبوظـلؾيمظؾعددماألطربتمديمماظلقودل،

ماظقضعقيمصننمذظؽ، مايوظقيمتشؽؾمػذه ماظظروف مومؼب ماظؿعؾري محبرؼي ماظلقودل اٌؿقزة ،ماظؿـظقؿ
مؼبماٌؼوبؾماظؼقلمؿؽـضؿومأرقل.معـماٌ .معـماألطقدمأنماظذػوبمإظبمسؿؼمػذهماٌللظيمدقلؿغرقموعػورضي

اظعوعي"مظالحؿفوج،ممؼقودة"اظمظـاظـصقصماظرمسقيم اظـؼوذوتمو وؼبماًطوبوتممأنماظؾعؾيماظلقودقي
سؾكماظصعقدؼـماظقرينمؼقجدمتطؾعوتماظلؽون.م ومواضعماجملؿؿعكمأنمظقسمهلومدؾطيمسؾوممبمعلؿؾعدة

مإظبماٌؿورديماظلقودقيمواحملؾلم و معؾباظيتمالمؼؾب تعؾريمسـمخقؾيماألعؾمبوظـظر مطؼقة مإظقفو مقجفيـظر
مو ماظدوظي معع مهلذمـظؿيع ظؾقدوري متلؾطقي مو/أو مجدالم.األخريةمهالسبراصوتمتعلػقي مأحدثًمبال
ماماجملودالتماٌؿؽررة مإظبم ومFFS/إ ق جموRCD /ت ث دمظؼؾوؼؾمبنيؼب االدرتاتقفقوتماهلودصي
ؼيمذضربوتمعم ددقليموطػذهماألخريةممهدؼد وماظؾعؾيماظلقودقيماووهضفرامم،اظلقطرةمسؾكماٌـطؼي

بالمذؽ،مظقسمشرؼؾومسـمم(.معطوب لوناسدالتمحقلمعؼؿؾماٌغينمو)اغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولماجمل

                                                                                                                                                                 
عـؿظؿي.مإغفومالمتـؾًمضوسدةمإضصوئفؿمذؾفماظؽؾلمعـمصضوءماظؿعؾريم و ادؿــوئقيمجباوة وموزو توزيطوغًمعظوػراتماظـلوءمؼبم 74

معـمدؾطوتماظؿشوورمأوم"اظؼقودة".م اظعؿقعلمو
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مػذه، ماألعؾ مبؾمخقؾي م RCDمم/ت ث دحزبمدؼوتمعبقد مأو مأضراغفؿممFFSج ق إ/حزب عـؾ
مؿػوضؿيني.مايؼقؼيماٌقأوماإلدالعم FLNجؾفيماظؿقرؼرماظقرين ومRNDوظؿفؿعماظقرينماظدميؼرارلمط

ماٌمذؼي(مطـوصيمأنمػل م)اظضربوت موم"ضضوؼو" ماحملؾقني مطبصماٌـؿكؾني ماإلسالعلم صقؿو اظـشر
ظؽـم وم.75االعؿقوزاتماٌرتؾطيمبقزوئػفؿ ذبؾسماظشققخموتصرصوتمبعضماظـقابمأومسضقم ظقضوئعمو

مظؾدوظي، ماظدواظقىماٌرطزؼي مؼب مايؼقؼقي مأو ماظددوئسماٌػرتضي مماغؿفًمأؼضو مإغؿوج مسوملمظإظب ؿصقر
مو مإظبماجملؿؿع. مؼػؿ وم.طؾماظقدوروتماظلقودقيمضطع،مصؼدممتمبذظؽ دقودلمعلؿؼؾمبوظـظر محػذا

-ظؽـمسـمدؾطوت ظؾقٌمظقسمصؼطمسـمصضوءاتمحقارموا ؾؿقاجفيموظـحماألوظقؼيممتاظطرؼؼمإظبمسالضيم
عـماألػؿقيممبؽونمأنمغشريمإظبم-ػذهماألخريةم وماآلن. ؾدوظيمػـوموظعضودةمتفدفمإظبمإمسوعمصقتفوم

مم-ذظؽ مسـ ماظمبوظػعؾ،مإغفمشضىماحملؿفني.معقعقضعـػصؾي ماجملرعي" م"اظلؾطي مرددهمذذعور ي
اظؿعقؼضم ؼبماظقاضع،مؼؿؿمعطوظؾيماظدوظيماىزائرؼيمبوظعداظيمو وم.2001اظؼؾوؼؾمسؾكمرقلمربقعممقربؿف

مطؿومؼعربمسـفمسػقؼوماٌـدوبماظؼروي ومبوظػعؾ،مفمبوًصقصقيماهلقؼوتقي.ارتسؼبمغػسماظقضًمبوال و
مغؽقنمبدؼالمسـم:م"...المغرؼدمأنإراثن-ناثمسرشظؽقغػدراظقيمخاللماىؿعقيماظؿلدقلقيمماظشوب
عومػقممبشؽؾمدلءمعـمررفماإلدارؼنيماظذؼـمظقلقامؼبمعلؿقاػو...".مؼؾدومأنمظؽـفومممـؾي اظدوظيمو

مبف ماظمعؾبطوظى مومظروفؼب مظقس االضؿصودؼي ماىدؼدة، مأضؾمػقماالجؿؿوسقي مدوظي سؾكمم.بوظضرورة
ٌُم،اظعؽس ظؽـمؼبمأذؽولمأخرىمعـماظؿدخؾ.معـماظؾدؼفلمأؼضومأنمػذهم طوظىمبفمػقمدوظيمأطـرموا
.مأغفؿمعفددؼـمأومعلؿؾعدؼـمؼبمزؾماٌعطقوتماالضؿصودؼيماىدؼدةمظذؼـمضبلقنامصودرةمسـاٌطوظؾيم

معـماٌمطدمأغفمؼقجدمؼبماظؼؾوؼؾمطؿومؼبمعـورؼمأخرىمعـماىزائرمعصوحلمتؿقؽؿمؼبماٌطوظؾيمبدوظيمأضؾ.
ماٌصوحلم و مػذه معـموجفيمغظرغو مبوألشؾؾقي. مػذهتؾبظقلًمخوصي عـممعـمغوحقيمأخرىماٌصوحلملفؿ

متع مومووبريػخالل ماجملؿؿع ماالدرتاتقفقوتماالضؿصودؼي، ؼب مظعؾي مم76بقادطي ماالتؼب بنيممغؼطوعػوضؿ
معـمحقٌم االجؿؿوسقيموماٌطوظى ؾمربمقػاظؿـظقؿمبنيماظلقوديماظعؿقعقي.مإنمسؿؾماظدوظي،مالدقؿو
سـماظقدوروتممظقسمؾكماظؾقٌساظشلءماظذيمضبػزمػـومأؼضومم،ػذهماظرػوغوتعـمررفممتشقؼش

مإمسوعماظصقتمعؾوذرة.ظبمإظؽـم و
مظـومؼبماظعؿؼ، ماالسؿؾوراتمتِرمؼظفر مأنمػذه معـمّنإذا مذراتمظؾؾقٌمسـمررقمأخرىماٌمطؿؼدار

مررؼؼيمأخرىمظؿعرؼػماظلقودي،ممبعـكمررقمتـظقؿماٌشورطيمؼبمايقوةماظعؿقعقي. ٌؿورديماظلقوديمو
طؿومؼبمعبقعمم2001دـيممحرطيماالحؿفوجماظؼؾوؼؾقيممتؿدمعـموجفيماظـظرمػذه،مأنظقسمعلؿغربوم
ضدمأذؽولماظلؾطيماحملؾقيمأوم عؾيماظلقوديمايزبقيموؾسربماىزائر،مخورجماظمةدؼاالحؿفوجوتماظعد

مأعوطـ معـ مواغطالضو مارتسظالمأعوطـ ومجقارؼيمعؾؿقدي،ماٌرطزؼي ماظؼرؼي محول مػق أومفماظداخؾلمطؿو
عشورؼعم براعٍمو وذاتماظصؾيمبوظلقوديمقزوئػماظاظزسؿوءمزبؿورؼـمسؾكمأدوسممملمؼعدايلمأوماٌدؼـي.م
ؼبممسؾقفؿمضاسرتاال)أوممإذامفؿدوؿؿظامنقؽؼظؽـمسؾكمأدوسماظقالءمظؾفؿوسيماحملؾقي.م ذبؿؿع...،مو

                                                                                                                                                                 
مأسضوءمذبؾسماظشققخ. صبىمبالمذؽمضقوسمتلثريمػذهماظؽقارثماظـوويمسـماجملودظيمحقلمأجقرماظـقابمو 75
مددوئسم 76 مسؾكمأغفؿ مأطـر مو وعؾبؿعرفمسؾقفؿ ماظؾزغسماىدؼد مظؾقصقلمسؾكماظـروةم ضربوتمعمذؼيمسؾكمصقرة اٌؿوردوتماىدؼدة

م.االضؿصودمشريماظرمسل بقادطيماظرؼعمو
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مم،بوظػعؾم77اظعالضيمععفؿمذكصقي.تؽقنم ايني(مؼبمعؿـوولماألؼديمو عضودةمتؾقحمؼبم-دؾطوتإغفو
مو وم،األصؼ مأعوطـ مؼب م ظؽـ مؼب متؽقن مأن مترؼد مععمووربأذؽول مم،ضطقعي متـؿٍ ممل مأغفو إالمؼظفر

مػؾمصبىماظؿعفى مومإذامخقؾوتماآلعول. ماٌوضلمعدس عـمأنمتؼوظقد عـمأجؾمإسطوءممؼـقذاطرة
ؾعالضيمظأومسؾكماألضؾمإسودةمصقوشيمظقػمقإسودةماظؿمؼؽـمطؾداؼي،مإنمملمغػلفمٌومؼعرضمضقة ذؽؾمو

ٌُ فوجوتماظؼؾوؼؾموسـدماالدؿؿوعمبؿلنمظػوسؾلماحؿمبوظلقودي؟ بوظلقودلمو عدةمسـدمضراءةماظـصقصما
أنماظػوسؾنيمؼبمبعضمم،سؾكمضقءمػذهماالسؿؾوراتم،مؼظفرمعـماظؾدؼفلاىؿوسقي"مؼقودةعـمررفم"اظ
ػذهم إظقفو.مومةروذاإلمأتقـومسؾكماىقاغىماظيتطؾمضدمدقواممارووظقي،أسؿولمسؾكمحلوبم األحقونمو

ممبعضماألعـؾيماظؿقضقققي.
78توزي وزوظقالؼيممCADCظؾلقوديمسربمعؾودئم لقودلموبعودمظؾاإلمؼظفر

سربمػدفمحرطيم و 
مميمهددهمؼب:ذاالحؿفوجماظ

ممعمدلوتماظدوظي." "ادؿؼاللموادؿؼالظقيمايرطيمبوظـظرمإظبماظلؾطي،ماألحزابماظلقودقيمو
مرصضماالدؿعوضيمسـمايرطيمبوظؿشؽقالتماظلقودقي." و"رصضمطؾمأذؽولماظقالءم

أحزابمماغطالقغػلفوماظؿققلمإظبمحزبمدقودلمأومإظبمرابطيمأومعـصيمم"ممتـعمايرطيمسؾك
مدقودقيمأومأيمعبعقيمأخرى."

ماظـقرة مومػذهم"حرطي ماظدميؼرارقي مبنرالقمػلمإثؾوتمعقارين ذاتماٌوػقي مأجؾماظلؾؿقي معـ
ملؾطياظـظومماظلوئدمظ ضدماالحؿؼورمو اإلغؽورماهلقؼوتلمو ومايؼرة واظؿعلػم اظرضقخمورصضم
معؿعػـ."غظومم قوموعوص

 م79:ػذهدؿؾعودماالأدؾوبممسـمبقضقحمعربػذهماٌؾودئمعصرحمبفومبـصمؼ
مظؾؿـؿكؾنيمومبرػـًم" ماظػوضح ماظعفز مسؾك مظؾؼؾوؼؾ مطوصيم ايقادثماظدراعقي اٌلموظنيمسؾك

أعوممحدثمدراعلم"مو"مضؾوظيماظؼؿؾماظقحشلمظألبرؼوء ادؿؾلولماظدركماظقرينمومقاجفيٌاٌلؿقؼوتم
ضبددم".مإظبمععوؼريماٌقارـيمتعقد ومولمغػلفللتذبؿؾماٌمدلوتمأنممصبىمسؾكم،اظطؾقعيعـمػذهم
مومبدضيماظـص ماظدميؼرارقي مإضوعي مظؾؿرطزؼي "أن مواظػعؾل ماظقادع ماظلؾطوتمم،اظـزع متػقق ؼؿطؾى

مو ماظلؾطوتماظؿـػقذؼي مسؾك م اٌـؿكؾي مضقاتماألعـ". م وسؾك مإظب ماإلذورة مإظبمودر ماإلحوظي تؽرار
مؼالمعقازغو.ثاٌقارـي.مػذهماألخريةمععرصيمبوظـظرمإظبماٌؿوردوتماٌمدلوتقيماظيتمتشؽؾمممموردي

م مظقلًمبوظضرورة موؼبماٌؿوردي، ممتودؽومتلقريماالحؿفوج ػقؽوتمتـلقؼ مأطـرم ومدائؿومأطـر ال
ٌُ مععماٌؾودئما متطوبؼو مإظقفمؼبماألسؾك. مأذرغو مبقادطيماظـصقصمطؿو ترماظؿقسؾكمأنمم،زؼودةصرحمبفو

مإضوصيمإظبم،المأيمتـوزل اظؾقٌمسـمإرضوءماٌطوظىمبالمأيمغؼوشمو رصضمطؾمحقارمومعقضػحقلم
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مديمإظبمررؼؼمتم،مصنغفواظيتمعـقؿفومػذهمايرطيمظـػلفومطرقبوظمتفأغفومهوصظمسؾكمتقترمصعىمإدار
معلدود.م

 ةمتاخلا

األحزابماظلقودقيمؾقيمسدممأػمفوإسالغ ومودقودقمػذهماٌطوظىمترعبياىؿوسقي"ممؼقودة"اظمبرصض
طؾمإعؽوغقيمبدؼؾيمعـمأجؾممتدؼدماظـؼوشممتوؿد حوظيماظػراغماظلقودلمومًتػوضؿ،مؼبمػذاماٌلعك

اٌشورطيمؼبماظؼضوؼوم طرقمتـظقؿماجملؿؿعموظؼديمغمرجقعععمػذام وحقلم"اظعقشماٌشرتك"مؼبماظؿـقع.م
موماظعؿقعقي، مربؾقي مأعؽـي معـ ماظـؼوشقاراىؼبم اغطالضو مصقفماظذيم. ؼبماظقضوئع.ممخاللمصعالمذرع

ماىؿوسقي" م"اظؼقودة مصوسؾل مأن مؼظفر مضدمومبوإلضوصي، ماظلقودقي، ماٌؿوردي ماظطرؼؼممبشقطـؿفؿ غلقا
هدؼدامطؾػيماالغػصولماٌػروضمعـماألدػؾمصقؿومؼزؼدمضؾقالمسـمسؼدمعـماظزعـ،م اظطقؼؾمظؾفزائرؼنيمو

ما ماٌلؿقى مسؾك ماالخؿالف مؼب مايؼ مادؿعودة مأجؾ معـ مؼبممرمتظلقودل. ماالخؿالف مػذا مموردي
مو ماٌؿعددة ماظقالءات ماظلقودل، ماظؿـظقؿ مبقادطي مايدؼـي مأ اجملؿؿعوت مؼضو صريوراتمبقادطي

ؼبماجملؿؿع.ممبؾمػلمبـوءمتورطبلموترعبيمإظبممموردوتمحؼقؼقيم،اٌقارـيمتعقؼذةظقلًمي.مقغااظػرد
إنمطوغًمػـوكمأثؼولمعـم حؿكموم،ىزائريفومؼبماجملؿؿعماصقمذؾبرعاظصريورةمضدممهؼظفرمظـومأنمػذ

إظبمصرتةممضصقرمذاتلمعـماألسؾك،مإضوصي ومسـفوم2001ماظؼؾوؼؾمؼبماظيتمالمطبرجماحؿفوج وم.األدػؾ
متؼدعفو.معقؼرقؼؾيمعـماظؿؿزقماظداخؾلماظيتمت
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