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 **كلودون شولي

مملزِِِظـُ ماظصقرة ماألوظب مصقرة مأذػاغـا، مغؿؾؼمتعقلةسـ محقث معا مدائؿغقسًا معـفا معـمماك أدؽؾة
عامػقمعربرمأنمؼؽقنمظؽؾؿةمحقثمتؾثمعـفامتعؾقؿاتمأومتػلرياتمآتقةمعـم"أسؾك".مم"،مواظؼاسدة"

أطـرمعـمذظؽممحقثمتعدؾعؾقمماالجؿؿاسقة،مظماـإنمطاغتمسادؼة،معؽاغةميفمضاعقدم"ربؾل"،محؿكمو
سفزتمػؾمم،عاذامغلؿعؿؾفامومغشريمإظقفاعـمأجؾمموبقظقجقة.مٌاذامغشعرمباياجةمإظقفا،موـرطؾؿةمأغ

م؟بقاغفمعـماإلذارةمإظبمعامغرؼدمتقصقػفمومتـاااظؽؾؿاتماظعادؼةماٌرتؾطةممبؿارد
ػقممجقػرؼًا،مأالموظلمػمسـدمعامؼؾدومصرغمعـمرباوظةماإلجابةمسـمػذاماظؿلاؤل،مدلتقضبعدعامأ

مػ،مثؿمدلتـاولمبعدمذظؽمعـااًلمعـمواضعماألحداث.اظـؿائجماٌـففقةمهلذاماٌقض

 احلركة املزدوجة

ماظذييفماحملؾلمؼعد ماٌؽان ماظققعقة موصقفمغؿعارفمومغعقشممايقاة مبـامم، مؼعرتف عـف
صضاءاتفمظؾؿؾادلممعؾاغقفموم،مايلموعراسقفماظؾؾدة،ماظدوارمومػقمباظؾداػة،ماظؼرؼةموموماآلخرون،

ممو ماٌقاجفة. ميف ماظؿلؿقة مػذه م)وتطؾؼ مماىزائر مشريمأغـا مآخر، معؽان معاميف ميفمحدود مأغػلـا غؾزم
اٌؼربة،مماٌؽانمحقثمؼقجدماألػؾموموسالضةماظؼرابةماألبقؼة،ماألصؾ،مأصؾممِرفدُّعؽانمَتمسؾك،مغعرصف(
ـشعرمبايـنيمإظبمصمحقـؿامغؼقؿمخارجماٌؽانماٌلظقفأومم،عاٌراجماياعلماظذاطرةموم،اظقظلماظصاحلمو

،معفقؽنيمأغػلـامظؿفذرمجدؼد.ماحملؾلمضؾؾماورغااظؿكظػمععمعامصبمممبعؿؾقةماظؿؽقػموغؼقمطؾمػذا،مو
اظضرورةمععماظظروفماظؿارطبقة،مشريمأغفمضبؿؾمععفمذرسقةمعا.مب"سبـ"ماٌؿغريمالمطؾمذلءم"بقؿـا"،

ماظـقعمعـماحملؾلمظ ميفمعؼارباتماظعؼالغقة،مخصقصًاقسمصفذا مشاظؾًا مطانمؼؾدو اٌـطؾؼة،مسؾكمسبقممعا
مو مجغراصقة، مرؤؼة معـ متقضقحممخاص، مهاول مخاص، مجملال مأداسمتعرؼػمدضقؼ اظيتمسؾك

ظقسمظفمأؼضًامسالضةمباٌؼارباتماظقادعةماظيتمماظـشاراتماٌؿؽاعؾةماظيتمؼؼؿضقفماىقار.موماٌؾادالتمو
مظؾؿق مميؽـ مصققمعـمخالهلا معا مأو مدون معا معـطؼة ماألول، ماٌؼام ميف ماسؿؾاره مباجملؿقع، معؼارغة ؾل،

                                                                                                                                                                 
 :بعـقانم1001معاي-أصرؼؾ،م21 م،ماظعددإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشرهمباظؾغةماظػرغلقةميفمذبؾةمم*

« Le « local », l’origine et le terme ». 
  ،ماىزائر.21000اظعاصؿة،ممر،مجاععةماىزائاالجؿؿاعأدؿاذةماظؿعؾقؿماظعاظلميفمسؾؿمم**



 كلودون شولي

90

م)عـؾماظؿلاضطاتماٌطرؼة،مطـاصةماظلؽان،ماظدخؾماٌؿقدط...(،ماظ قرـ،مأومطػارقمحلبمعؿغريمعا
طؿامبّقـفمسؾؿماًرائط،مأومطؿامػقمعقضحميفمصقرماألضؿارماظصـاسقةماظػضائقة،مطفزءمعـمصضاءمععزولم

مـاءمسؿؾقةماظؿقؾقؾ.سـماظؽؾمأث
مأساظلمعـمإظقفمعـظقرًاماحملؾلمسـمجذرؼًامزبؿؾػًامخاص،مسبقمسؾكمؼؾدومٌعاش،امأنماحملؾلشريم

مغؼطةماٌـظقر،مػذامعـماحملؾل،مربؼعؿموماًدعات.موماًرياتمومظؾلؾطاتمواٌقّزسةماٌرطزؼةماظدوظة

مدؾػامربددةمدوائرمإظبمتصؾمصةعؿكصمأجفزةمسربمتـؿؼؾماظيتماظقدائؾموماألواعرمعـمتدصؼاتموصقل
ماٌاءمذؾؽاتمزباررموـبمأجؾمعـمػذامطؾمعؾدئقًا.معؿؿاثؾنيمأسقانمضؾؾمعـمعطؾؼةمضقاسدمحلبمو

مػلمومدوظة،اظمنإماظقضائع.مرعالميفمتضقعمأنمأوماٌؿقضع،مذبراػامسـمتـقرفمأنمعـماٌرطزمسـماظصادرة
ماًرياتمعـمغصقؾفمررفمظؽؾمقؾؿقصاظمومعؽان،مطؾميفمبلؾطؿفاماالسرتافمإزفارمتلؿفدف

مأعامعؼاصدػا.مسـمتدخالتفامـقرفتمأنمعـمدبافمأغفامذظؽم،دبشاهمأوماحملؾلموفؾماًدعات،مو
مذبؿؾف.ميفماظطؾبموماظعرضمسـمةخاصمتعؾريمغؼطةمإؼاهمععؿربةم،أؼضًاموفؾفمغفانصماظلقق،
متؾؾغ،مأنمميؽـماظيتمظققعقةاماتفـسالضمبداػةمعـماٌـطؾؼماظػاسؾمرؤؼةمظؾؿقؾل:منرؤؼؿامإذنمػـاك

مظؾقدود،مجاػؾةمأومورـقة،مجفقؼة،مسالضاتماتلاسًا،مأطـرمسالضاتمإظبماظؿقاظػ،مأوماظؿؽؿؾمبقادطة

موراءمعـمتلؿفدفماظيتمومإضؾقؿفاميفماٌؿدخؾةماظدوظةمرؤؼةمأؼضًامػـاكموماظدؼين.ماالغؿؿاءميفماظشلنمػقمطؿا
ماٌؾادالت.متـظقؿموماظلؽانمإدعاجمذظؽ

مسـمضصقرػامسـدماياجقات،محلبمرتطةاٌشماالدؿػادةمتقدقعمإظبمتؾؽمرؤؼؿفاموراءمعـماظدوظةمتصؾق
مخدعاتفا،معـماٌلؿفدصنيمإظبمأؼضًامتصؾمأالمخشقةماٌرتاتب،ماظؿقزؼعمسؾكمضائؿةماالهاد،مبؾقغ

مأنمميؽـمياظذماظؿؿققزمسـمايدؼثمدونمومجدؼد.مػقمعاماألعرمػذاميفمصؾقسم"اٌعزوظة".ماٌـارؼمعفؿؾةمو
ميفماٌؿكصصنيماالجؿؿاعمسؾؿاءمأنماًصقصموجفمسؾكمغعرفم،1"اظدوظؿني"مبنيماظلقادةمسؾؿاءمؼؼقؿف

ممتماظيتماظؽقػقةمعـؾماظدوظةمءألسضاماظطؿقحاتموماٌشاطؾمتـاعلمدرادةمواحدمنآميفمسؾقفؿماظؿـظقؿات
ماٌـظؿنيمعـمتـؿؼؾماظيتموظقجقااالؼدموماظؿعؾقؿاتمتقزؼعمدرادةماظقضتمذاتميفمومبفا،ماظؿؽػؾمومتػلريػا

مظؾؿـظؿة.ماظداخؾلماظؿضاعـمسـماٌعربةماظؿدصؼاتمػذهمطـاصةمطذاموماألسضاء،مسبق
ماظيتمايدؼـةماٌكدلمبلؾبمصؼطمظقسماحملؾل،ميفمظؿػؽريامتعفقؾمإظبمؼدسقمعامػـاكمأنمذؽمال

مؼؾدوماحملؾلمععـكمألنمظؽـمعـلل،ممباضلمعطاظؾةمربؾقةممتـقؾقةمػقؽاتمزفقرماٌـادؾةمبفذهممذفدت

مبدأمظؼدماٌعقٌة.ماظؿؿـقؾقةماهلقؽاتمسـماإلسالممودائؾمغشرتفمعامبػعؾمرمبامذظؽموماظعام،ماظرأيمسـمشائؾًا
ميفمطؿاماظؾقؽقة،مصضاءاتفامومأضاظقؿفا،متعؼقدموماظقالؼات،متعقنيميفماظؽلقلمباظؿؼؾقدماىزائرميفمذظؽ
مررؼؼمسـمأوم،اإلداريماظرئقللماٌؼرمتعؿربمياظذمؼـةاٌدمادؿمبقادطةماظؾشري،مؿادؿقطاغفمأعاطـ

مطؿام"اظرؼػ"،موم"اٌدؼـة"موحقدتني:مصؽؿنيميفماٌصـػنيماٌؾققثنيمأصقلمتعددمؼلؿؾعدمياظذماإلػؿال
ماظققعقةماظؾغةمتصػمخالظفمعـمياظذماإلشػالمررؼؼمسـمأوماالجؿؿاع.مسؾؿميفماظطؾؾةمحبقثميفمغالحظف

ممماثؾةماإلضاعةميفمأضدعقؿفؿمتؽـمملماظذؼـمؽأوظؽمطؾم،مبـ"اظغرباء"مظقصقظقنيامأوماىددماظؼادعنيمأوظؽؽ

ماٌؾؿقدةماظظروفمإشػالمععماظلقق"،م"ظؼقاغنيماٌؿؽررةماظدسقةمررؼؼمسـمأؼضًامظؽـمومؼؿؽؾؿ.ماظذيمظذظؽ
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مخاللمعـمأؼضاماظغقابمؼؿفؾكماألدعار.موماظطؾؾاتمتعددموماٌـؿفات،مبقعمومغؼؾمومعبع،مظعؿؾقة

ماظيتمبطاضات،ميفمباألظقانمعزؼـةمتؽقنمعامشاظؾًاماظيتماٌؿقدطة"،ماٌؽقؼةمؾـلب"ظماظدائؿمدؿعؿالاال

مأعرًامساديمػقمعامطؾماسؿؾارمإظبمػذامأدىموضدموصفؿفا.مإدراطفامسؾكمتلاسدمأنمعـمبدلماظػقارقمدبػل
مػقمعامتصقرموممطرؼة(،اٌماظؿلاضطاتمضقاسم)عـؾماٌعقارمومايلابلماٌؿقدطمبنيماًؾطمعـؾم"رؾقعقًا"،
ميفماٌرئقةماظصقرةمادباذمثؿم،أواًلماألعةمغطاقميفماٌصريمومايقاةمظظروفمطؾقًامساديمطلعرمصقفمعرشقب
مطؿرجعقةماظؿؾػزة

 اختالف احمللي

متضارؼلفمغؼائصف،مومإعؽاغقاتفمظفماظػضاءمعـمجزءمطؾمأنمبلؾبماخؿالصًامصؼطمظقسماحملؾل

مػذامحقازةميفماررؼؼؿفمربؾقةمداطـةمظؽؾمأنمبلؾبمالمومبف،مًاصةاماظطؾقعقةمعشاػدهمومعقاػف،مو
متؼلقؿاتف،مومتشؽؾفمظؾقانمروىُؼماظذيمتارطبفمأؼضًامظؽـمومطـاصؿف،مومتارطبفمومصقف،ماظعؿؾموماظػضاء

م.2ؼعقشفمٌامععـكمإلسطاءمػـا،مؼؽقنمأنميفمحبؼفمطاظؾةؿظؾ
مطانمٌامادؿعؿالمطقػقةميفموماًارج،معـمة،عؿلاوؼمشريمبصقرةمؿؾؼاه،تمصقؿامأؼضًامػقماحملؾلمظؽـ

ماظؿشغقؾ،مأضطابموماٌقاصالتمررقمعـمسؾقفمتقصرممبامذاكمأوماظؼدرمبفذامعػضؾمقضعطؿمؿؾؼاه:ت

معـمضرؼؾةمتؽقنمطؿامكداعفا،ؿدامومعـفاماالدؿػادةمميؽـماظيتمعاتاًدمعراطزموماظؼرؼؾةماٌدردةمو
مميؽـموماظـزاػة،موماظؽػاءةمعـمذاكمأوماظؼدرمبفذامؼؿؿؿعقنماظذؼـم"اٌـؿكؾني"معـموماًدعاتمػذهمأسقان

متشقؼف.مدونمطاظباٌمبرتعبةمؼؼقعقنمحقثمعـفؿ،ماالضرتاب
ماظدوظةمتدخالتمبػعؾمهقؼؾفمومهقؼرهممتمظؼدماظؿؼاظقد.موماظطؾقعةمغؿاجموحدهمظقسماظققممربؾلمنإ

معقضػفمومعقضعفمضبددمأنمربؾلمصاسؾمطؾمسؾكمطانمظؼدماظؿفارة.موماإلجارةمغظامموماظلؾعقة،ماظعالضاتمو

ميفمعقضعفمحلبمصقفامؼراػاماظيتماألعـمتقصرمأوماظرتضقةمإعؽاغقاتمومصرصمحلبماظؿدخالتمػذهمواه
مأوماًارجميفماظعؿؾمعـمعقضػامؼؿكذمأنماحملؾلماظػاسؾمػذامسؾكمبـؾغلمطؿامإظقفا.مؼـؿؿلماظيتماىؿاسة
ماظؾعؾةميفماظدخقلمأومحؽقؿمطرجؾماظؿؿقضع وماالدؿـؿار،مومار،اظدمبـاءموماظؾـات،متعؾقؿمٌزاوظةماظؾؼاء

معبؾةمغؿاجمػقمحاظقًامربؾلمػقمعامطؾمحاظةمإنماظؼطعقة. وأم،اٌرجعقةمثؼاصؿفمسـماإلصصاحماظلقادقة،
مال ومأودع،مذبؿقسةمعـمآتقةماظؿؿاداتمومسروضمسؾكمردًامدـةمأربعنيمعـذمتؼررتماظيتماًقاراتمعـ
مميؽـم،ذكصقةمأومأدرؼةمادرتاتقفقاتمضؿـماظردود،مػذهمععـكمصفؿمخاللمعـمومة.اظقرـقماظدوظةمدقؿا

ماظؿؼؾقدؼةماىؿاسةمإنمربؾل.مػقمعامظـاماظققممؼؼدعفمأنمميؽـمعامسؾكمضائؿةمضراءةمعـفامتلتلمأن

مغلؿعقدػا،مطؿامباٌرةمتقجدمملمأغفاماصرتاضمسؾكم،ىرياغفاماٌـاصلةمومذاتقًاماٌلؿؼؾةموماٌؿؽاعؾة،

م،اإلعؽاغقاتماغعداممبلؾبمدقؽًا،مربطًامبقـفامصقؿامعربقرةمأعؽـةمبؼقتمظقمومحؿكمعقجقدة،متعدممل
معـمأوماٌدردةمعـمعؼصنيمصقفامأغػلفؿماظشؾابمصبدمحقثم"ربروعة"،معـارؼمبلغفاموصػفامثؿمعـمو

                                                                                                                                                                 
م.مأغظرمتعبقاًلمضدعفمعاركمطق ندمػـامدظقالمحدؼـًامو2

Cote, M  (1996), Pays, paysages, paysans d’Algérie, Paris, CNRS.
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مايفةماعةإضمثؿمعـمومزبطقبات،مشريمبـاتمبؼاءمإظبمؼمديممماماظزواج،معـمباظؿاظلموماٌـؿـ،ماظعؿؾ

ماىؿاسات.مغلؾمادؿؿرارمتضؿـمتعدمملماظؿؼاظقدمأنمسؾك
ماظؼدرمبفذامتؿؿقزماظيتماظلؽـقةماظؿفؿعاتمتؾؽمػلماحملؾل،معقدانمإظبمذاػؾقنمسبـموم،ندهمعامإن

ماظـشاراتمسؾكمومذابففا،معامأومحؽقعقةم"خدعات"مسؾكماٌؿقصرةموماظعشقائقة،موماظضقؼمعـمذاكمأو

معزارسفا،مومحؼقهلاميفمجزئقًامإالمباظعؿؾمتعقشمالمضرىماحملؾلمػذامغطاقميفمندمطؿاماظؿفارؼة.

ماظرساةمعـمراسلمطؾمصبدمالمحبقثمعؽـػة،مبصقرةماٌقاذلمظرتبقةمعراسقفامتلؿكدممحقثمدواوؼرمو

مزراسقةمدابؼًامطاغتمأراضمعـمعلخقذةمظؾؾـاءمعفقلةم"أراضم"ضطعمندمطؿام.صقفامغصقؾفماظؼداعك

مأخرىمأحقاءمومحقازتفا،معلؿلجروػامضباولمو"أحقاء"مايضري،ماظـؿقذجمسؾكمؾـقةعمعـازلمجبقارػا

مدؽـقةموؿعاتمومدن،ـعمعؽانمطؾميفمتقجدمؿاـطموعؿكاصؿة،مة،ـعؿـاصلم"حقعات"مإظبمتؿػؽؽ

مبـؿطم،داطـقػامأصؾحماظيتمومايقعقة،ماظلقاداتمعؾاذرة،مشريمأومعؾاذرةمبصقرةملتفا،ـأغشمجدؼدة،

ماٌرطزؼة.مظلؾطةامٌراضؾةمخضقسفؿممنقذجلمضاظبميفم"تـؾقؿفؿ"لماوظةربمطؾمسؾكمعؿؿردؼـمسقشفؿ،
مدرتاتقفقاتاموماظلققموماظدوظةمتدخالتمدخالت:اظؿمهلذهمغؿاجمواحدمآنميفمػقماالجؿؿاسلماظؿغريمإن

مظؾققازةماظلابؼةمؿقسةاجملمعـمجزءمػؿمعـمادؿكداعاتمغؿاجمػقماحملؾلمصننمظذظؽمومٌعـقني،اماظػاسؾني

مطراعؿفؿ.مومعصايفؿمععمعؿطابؼًامؼروغفمعامحلبمإطراػاتمعـمسؾقفمتـطقيمعاموماإلعؽاغقاتمػذهمؾكس
ماٌعطقاتمعبعممؼؿقحمحؼؾميفمربصقرمرادةواظدمظؾؾقثمذبالمػقممباماحملؾل،مسؾكماالذؿغالمإن

مةايقماإلحارةمعـمـمتَؽماظيتماظقدائؾمسؾكمظؾقصقلماظلعلمػقمومعؼارغات،مسؼدموؼؿقحمماظؽقػقة
مداخؾل(،متـاضضموجقدم)دونمذاكمأوماظؼدرمبفذامغػلفمؼعلمذاتًامباسؿؾارهم،"داخؾل"مػقمعامجبدظقة

مػذامضؿـمؼؽقن،مأنمظؾؿقؾلمميؽـم.داجملموماظـرواتمعـفمتلتلمأنمميؽـمعامؼشؿؾماظذيمارج،اًمبنيمو
مععاىؿف؟مميؽــامطقػمظؽـم،عؿؿقزةماغطالقمغؼطةمـظقر،اٌ

 منهجوة مسائل

ماظؿقؾقؾمؼقصرهمعامرصضمذلءمطؾمضؾؾمػقمربؾل،مػقممماماغطالضًاماجملؿؿعمععاىةماخؿقارمإن

مأجؾمعـمظقسمممـؾة،مسقـاتمعـمسؾقفامايصقلمؼؿؿماظيتماٌقحدةمغؿائففميفمأعـمعـماإلحصائل

ماظدؼـاعققاتمإدراكمرباوظنيماآلخر،ماظقجفماالسؿؾارمبعنيمغلخذمأنمأجؾمعـمظؽـمومسؾقفا،ماالسرتاض

مبقصػفا.ماإلحصائلماظؿقزؼعمؼؼقمماظذيموضعقاتمإغشاءميفمتؿدخؾماظيت

 احمللي؟ ملهامجة األفضل السالح هي املونوغرافوا هل

معـفاماظؾعضمؼعؿربماظذيم،ةاحملؾقماٌقغقشراصقةماظدراداتمعـمبفمؼلؿفانمالمسددمسؾكماىزائرمتؿقصر

ماظؿفقؽةموميضرياماظعؿرانموماىغراصقا،مسؾؿميفمعؿكصصقنمبفامضاممدراداتمػلموم،3ػاعًا

                                                                                                                                                                 
ماظؽـريظؽـمتقجدمإظبمجاغؾفاممضؾؾ،عـشقرمعـمم(CRAPE)ماًاصةمبـمالماظؾعضمعـمػذهماظدراداتم3 اىاععقةمعـماظدراداتمأؼضًا

ممم اظيتمؼصعبماظقصقلمإظقفا.مأغظرميفمػذاماظصدد:
Espaces maghrébins, pratiques et enjeux, Actes du colloque de Taghit (23-26 novembre 1987) organisé par 

l’atelier, sémiologie spatiale, de l’URASC, introduction de Nadir Marouf, Université d’Oran-Urasc, ENAG. 
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متقجدمطؿامزبؿؾػة.مدبصصاتميفماظطؾؾةمأسؿالمعـماظعدؼدمطذاموم،غـروبقظقجقاألاماظؿارؼخموماظعؿراغقة،

مػاعة،مثروةمؾؼشَؽمذظؽمطؾمعـفا.ماالدؿػادةموجبماظيتماظذاتقةماظلريموماألدبقةماألسؿالمجاغؾفا،مإظب

مزبؿؾػة،مصرتاتميفمأسدتمألغفامقم،اظقمذبؿؿعمظػفؿمتػلريػامومبقـفامصقؿاماظربطماظصعبمعـمظؽـ

مبعقـفا.مخاصةمحاظةمدرادةميفمأوماظؿكصصمعـمضقؼمأصؼميفمأحقاغًامو
مميؽـمعامطقػقةمظؽـم(،اٌعينماٌؽانمصاسؾلمسدام)عامذاتفمحدميفماحملؾلمظقسمعفؿ،مػقمعامأنمشري

مأوماظعالضةمبػفؿمذنإمؼؿعؾؼماألعرماًارجقة.ماظضغقطمومإلدفاعاتامواهمصعؾمطردودمبفمؼؼقممأنمظؾؿقؾل
معلريتفمخاللممشؾفمعامومؼشؿؾفمعاموأم-اٌقداغلماظؾقثمأثـاءمندهمعامػقموم–مؾلاحملمبنيماظعالضةمغقع

مٌـطؼةمعقغقشراصقةمبدرادةماألضؾمسؾكماظؼقامم)أومماٌقغقشراصقةمدراداتاظمعـماإلطـارمظقسأماظؿارطبقة.

ماظيتماظؽقػقةمصفؿميفمتؼدممإحرازمسؾكمؼلاسدغامنأمبنعؽاغفمعؿؾاسدة(مزعـقةمعدةميفمظؽـمواحدةمربؾقة

م.4اًارجمععمسالضؿفميفمزبؿؾػًامربؾلمطؾمصقفامؼؽقن
معفؿامغقشراصقة،قاٌماظدراداتمعـمربدودمسددمسؾكمإاّلمغؿقصرمالمسـدعامأخرى،مجفةمعـمظؽـمو

مطاغت مػذهماذاٌمذلء؟مأليمممـؾة ومؾة،ممـًمطاغتمإذامصقؿامعرفـغمأنمميؽــامطقػمجدؼؿفا،مدرجةم
 ماظؼرؼة،
مقًا،ـأصؾمؾدوـؼمطؾفمذظؽمطؾمألنمػؾمذاك؟مدونمبعقـفمايلمػذاموماظقاحة،مػذهموماظؼؾقؾة،مػذه و
مضدمتؾدومألغفامأومعؿفاوزًا؟ماٌاضلمصقفامندمأنمغعؿؼدمصبعؾـاممبامدؾػًا،ماٌعدةماظؼدميةماظصقرمؼشؾف
مؿقاراخمذبردمإنمضؾؼ؟معؾعثمألغفامأومل؟هَقمعشروعمعقضقعمألغفامأومايداثة؟مإظبماالغؿؼالميفمنقت
ماظدرادة.مخالصاتمذاتفميفمضبؿؾمحبثمطؿقضقعماحملؾل
مصرضقةموضعمسؾكمذلءمطؾمضؾؾمؼؼقممودطل.معـففلمعلؾؽمتؾينمرباوظةماٌؿؽـمعـمؼؽقنمضد

ماألػدافمععمتؿطابؼمعؼاؼقسمأداسمسؾكماإلدارؼة(مايدودمسـموعلؿؼاًلموادعًام)ؼؽقنمجفقيمتؼلقؿ

مثؼاصقة.مطلؿاتماظلابؼةماظعقشمأمناطمسـمغعرصفمعاموماظطؾقعلماظقدطمخصائصمعـاًل،مهؼقؼفا:ماٌراد

 ماإلضؾقؿقةمظؾؿفقؽةماظقرـقةماظقطاظةمأسدتفاماظيتماىؿقؾةماًرائطمادؿكداممأؼضًامميؽـم)و
5(L’ANAT)معـمسشقائل،مبلقبمذظؽمبعدمغؼقمم(.ذظؽمإظبمعامومتؾؿفا،ماظيتماإلحصائقةماٌعطقاتموم

مباظؿغرياتمععـقةمعـفامواحدةم)اخؿقارم،بؾدؼؿنيمأومبؾدؼةماٌـارؼ،مػذهميفماٌؿضؿـةماظؾؾدؼاتمعبؾة

مبفامععرتفمإدارؼةموحدةمأصغرماظؾؾدؼةمتعؿربمربددة.محاظةمظدرادةمأطـرمأوم"ععزوظة"موأخرىمايدؼـة،
ماألحقاءموماظؼؾائؾ،معبعقاتفا،مأوموىاغفاماظؼرىم)عـؾمعؽقغاتفامسؾكماظؿعرفمػـامؼؿؿمحقثمإدارؼًا،

مبدصاترماالدؿعاغةمػـامممؽـًامدقؽقنموماٌلؿقى،مػذاميفماياظةمدرادةمتـطؾؼمأنمميؽـم.اىدؼدة...(

ماظعؽسمسؾكمأحقاغًا،مؼؽقنمضدموماظؾؾدؼة.مداخؾماحملالتمعـمربؾةمالدؿؽشافماإلحصائقةماٌؼارعات

ماظلقبمإجراءمعـماظغاؼةمإنمدرادة.معطؿقضقماجملاورةماظؾؾدؼاتمعـمذبؿقسةمتؿكذمأنمعػقدًامذظؽ،معـ

                                                                                                                                                                 
Éd., 1989. Voir aussi Carlier, O. et Marouf, N. (1995), Espaces maghrébins. La force du local, CEFRESS 

Université de Picardie, Paris, L’Harmattan. 

مم:اغًامدارعًامسؾكمذظؽ.مأغظرندمػـاميفمدرادةمػـريمعـدراسمبرػ4 
in Mendras, Henri et Oberti, M. (2000), le Sociologue et son terrain, trente recherches exemplaires, Paris, 

Armand-Colin, Coll. « U », (chapitre 1).
5 PNUD-ANAT, Carte de la pauvreté en Algérie, Octobre 2000. 
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مأنمدون،مربددة،مربؾقةمحاظةماسؾقفمتـطقيماظيتمراءاتـشاإلميفماظقضقعموـبمػقماظؼرسةمبقادطة
مماظصادق.ماظؿؿـقؾمعـمغقسًامذظؽ،مععمظـامؼضؿـ
مالمأغفمشريماظؼرسة،مبقادطةماظلقبمررؼؼةمسـمبدؼاًلماألصؾلمازدؼادػؿمٌؽانماظطؾؾةماخؿقارمؼؽقنمضد
مضؿـماالخؿقار،مػذامؼقضعمأنمصببماألحقال،معبقعميفموماحملؼؼ.معقضقسقةمسؾكمباظضرورةمشفعؼ

مخاللمغلؾقًامزعرَطمفظؽـَمومعزدوج،مومعؽـػمبعؿؾماظؼقاممذظؽمبعدمؼؿؿمإظقف.مؼـؿؿلماظذيماظقادعماإلرار

مأوظؽؽمعراجعمومدؾقطقاتمدرادةمأيمعؽقغاتف،معبقعميفماحملؾلماجملؿؿعمحقلم،ععقـةمزعـقةمصرتة

ممبامأبعادػا،معبقعميفماًارجقةماظعالضاتمطذاموماٌؼقؿني(،مشريماٌؿدخؾنيمذظؽميفممبام)مؼشؽؾقغفماظذؼـ
ماظدوظةمأسقانموماٌـؿكؾنيموماحملؾقني،ماألسقانمدورموماظردائؾ،مزبؿؾػمادؿؼؾالمومإردالمذظؽميف

مسؾكمتلاسدماظيتمغرياتاظؿمحقلماظؽروغقظقجقةماٌعاملمتلفقؾمسؾكمايرصمععم،شريػؿمومققـواظل
معؽاغةمتركمععماٌؼارغة،مسـاصرمبؿقضريمطػقؾماٌقدانميفمسؿؾمدظقؾممبـابةمذظؽمؼعؿربمػقؼؿفا.مطشػ

مظؾؿقؼؼني.ماٌؿعددةمايلادقاتمومظؾؿؾادراتمأودع
ميفماٌؿكصصنيمععمباالذرتاكمؼـفزمأنمصببماظعؿؾمعـماظـقعمػذامحقصؾةمومهؾقؾمإن
مػذامؼظفرمأنمميؽـماىارؼة.ماظؿارؼخمحرطةمضقءمسؾكماالجؿؿاسقةماظعؾقمميفمواظؾاحـنيمغـروبقظقجقاألا

مظرؤؼةم،بفامعرحؾًامدقؽقنمأخرىمرباوالتمضؿـم،رباوظةمإاّلمذظؽمصؾقسمعـاظقًا.ماالضرتاحمعـماظـقع

مععمعقاجفةميفماألخريمػذامؼؽقنمالمسـدعاماحملؾلمدؼـاعقاتمتـقعمصفؿمومععرصةمممؽـًامؼؽقنمطقػ
مػقمعامطؾمذاتف.مخارجمعـمسؾقفماظقاصدمععمعقاجفةميفمأؼضًامظؽـموم،صؼطماٌؿكقؾمومؼلايؼقمعاضقف
م.ظؾزوالمضفؼعَرمممامخارجقة،مععاؼريموصؼمععاىًامأوموسادؼًامعؾؿذاًلمؼؽقنمأنمباظػعؾ،مطبشك،مربؾل
مبنيمدائؿمتقازنمتـظقؿموماخؿقارمسؾكمضادرمربؾلمعباسلمصاسؾمبزوغمذروطماظؾقثمعقضقعمؼؿـاول
معؽقغاتفا.معـمواحدًامغػلفمػقمؼشؽؾماتلاسًامأطـرمذبؿقساتمععمتػاسؾفميفمداطـقفمومفاظذب

مترطقؾةمومحفؿموماإلضؾقؿ،معـؾماىدؼدةماالجؿؿاسقةماٌقضقساتمسـماظؽشػماظؾقثمؼلؿفدفمطؿا

ماجملؿقساتمبنيماظؼدميةماظعالضاتمأنمغرىمصبعؾـامعامؼقجدمالمأغفمذظؽم.اظعالضاتموماظلؽان،

مإظقفا.مايـنيمتدسلمطاغتمإنمومحؿكمسؿؾقة،ممبصداضقةمهؿػظمالزاظتماٌعقشقةمبقؽؿفا ومةاالجؿؿاسق
ماغطالضًامسـفمػَشْؽُؼمأنمذؽ،مدونمميؽـ،مالمذلاسؿف،مسؾكمخاص،مربؾلمظؽؾماألصقؾماظطابعمإن

ميفماألعة وماظؾالدمععرصةمأجؾمعـمظـام،ظـامشـكمالمبذظؽ.مظؾؼقاممصـاغنيمػـاكمظؽـماٌؼاربة،متؾؽمعـ
مرافطاسبمإظقفمؼـظرماظذيماظقضتميفمظؾقققؼةمطؿصدرمباظؿـقعماالسرتافمأجؾمعـموموأزعاتفا،متعؼقداتفا

مدبصصاتفا.معبقعميفماالجؿؿاسقةمظؾعؾقمماياظقةمباٌلاػؿةماالدؿعاغةمعـمحرعان،مأو

 اختبار حلظة يف املنهج

مأصؾقـاماحملؾل،ماٌلؿقىمؾكسماىارؼةماظؿغرياتمسـماٌؿؽاعؾةماٌعارفمعـمعبؾةماعؿالكمشقابميف

مصؼراءماًصقصموجفمسؾكمغـروبقظقجقاألاميفماٌؿكصصقنموماالجؿؿاسقة،ماظعؾقمميفماٌؿكصصقنمسبـ

ماظيتمعؾقعاتصاٌم،عؾؽرًامزالمالماألعرماظؼؾائؾ.معـطؼةمحاظقًامتعرصفاماظيتماألحداثمتػلريمسـمساجزؼـمو

معكلمبعدمغعرفمالمإغـام.زةعؿقّقمومجزئقة،متالزاظماظشفقدمبعضمرواؼاتموماإلسالممودائؾمعبعؿفا
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ماظيتماظؿلعالتمعـماغطالضًامسبؿػظ،مأنماألضؾ،مسؾكماٌؿؽـ،معـمفؾصمعا.مإذؽاظقةمالضرتاحماألزعة

مسؾقـامؼؿعنيماظيتماتاٌقضقسمعـمبؼائؿةماياظل،ماظقضعميفماحملؾلمعؼاربةمحقلماآلنماضرتحـاػا

مظـؼاش.اموملعؾظؾؿمػـاماظػرضقاتمػذهمغؼدممإغـام؟تعؿقؼفا
م)عـؾماىارؼةماظرعزؼةمسـفمتػصحمطؿاماظقرين،موماحملؾلمبنيماظعالضةمعلؿقىمسؾكماظـزاعمؼطرح

مضؿـم)اظعلؽرؼة(مةاظقرـقماًدعةميفمأسقاغفامدائؿةمبصقرةمتعنيماظيتماهلقؽةمرردمرباوظةمايقاجز،
معـمهقؼفمعاموماإلدارؼةمؾاغلاٌموماهلاتػ،موماظربؼد،معـؾماظعؿقعقة:ماالتصاالتمأغظؿةمتدعريماحملؾل،
مفؾصم،ذظؽموراءمعـمضؿـقاماٌلؿفدفمػقماظلقادةمممارداتمذبالموماظلقادةمتعرؼػمإنمعؾػات(.
متؿـقعمعمدلةموحدةمأومعشرتطةمإرادةموؿعفؿمربؾقني،مظػاسؾنيماعؿدرجموماعؿؿابعمااهادمذظؽمؼعؿرب

ماىؿاساتمإعباعموموحدةمسـماألدادلماظؿعؾريمػلماظدميؼرارقةمػؾماحملؾل؟معـمباضرتابفامتدرصبقًا

ماألحزابمررؼؼمسـمباالسرتاف،مظؾؿطاظؾةمصبؿؿعقنمأصرادمسـماظؼرار،معلؿقىمسؾكماظؿعؾري،مأوماحملؾقة،

م"اظـزسةمباغؾعاثمؼؿعؾؼماألعرمػؾماٌشرتطة؟مرؿقحاتفؿ ومعصايفؿمومقاراتفؿ،خبماىؿعقاتمو

مبنيماظؼائؿةماظؼـقاتماخؿالالتموموضرارقةاظؾريمضدمربؿؼـماحؿفاجبممصؼطمظقس وم،6االغؼلاعقة"
ماألرراف؟موماٌرطز
ماظؼرؼةمعباساتمأومفرساعزموم)تادارت(ماٌرتاصةمبؼراهماظؿؼؾقديماظػضاءمػقمظقسماظـزاعمعقدانمإنم-

مضؿؿفؿ،معلاظؽموم،اظصايني"مفؿؿ"أوظقائمأعؽـةموم،باظعرش(مؼعرفمعامػذام)وأدقاضفؿمعـماظؼرؼؾني

معؼراتفا،موماإلداراتموماٌرطؾات،مغؼؾمحرطةموماظطرضاتمصـعؿفماظذيمدؼداىماظػضاءمػقمإمنامو

ماًاص،موماظعؿقعلمباألمسـتماٌؾـقةماظلؽـاتمومتقزقػفا،معـارؼموماٌمدلاتموموذؾؽاتفا،ماظؿفارةمو

مٌقاصػاتمدةــاظػاضماظلؽـقةماظؿفؿعاتمػذهمأصؾقتمفا.ربؿؾَقمومعاظؽقفاموماالغؿؿاءمعباساتمو

مضدمومغلؿة،مآالفمسشرةمبلفقظةمسددػؿمؼؿفاوزماظذؼـمبلؽاغفاماألعر،مواضعميفمعدغًامعؿارؼة،اٌمهلـددةا
مصقفامترتطزمحضري.مذبؿؿعمعقاصػاتممتؿؾؽمأنمدونماظدائرة،معؼرمعؽاغةماظؿفؿعاتمػذهماطؿلؾت

متلقطرماٌدنمػذهم.األصؾقةمضراػؿميفمأسضاءمأخرى،مجفةمعـمالزاظقا،مألغاسم"اظعصرؼة"ماظـشارات

م،عؾدئقام،ماظلؽـقةماظؿفؿعاتمػذهمدبضعمصقفا.مؼؿقؽؿقنمالمومؼلؿعؿؾقغفامبفؿ،موهقطمقفؿسؾ
مصضاءاتماًصقص،موجفمسؾكمتعؿرب،مأغفامشريماظؼدؼؿ(،ماحملؾلمظؾـظاممظقسم)وماظقرينماظعاممظؾؼاغقن

مظؾؼاغقن.مدبضعمالمصضاءاتمأغفامأيماٌؼــمشريمؿـاصسظؾ
ماإلسالم.مودائؾماػؿؿاممادرتسكماظذيمػقمامسفا وماالدؿ،مبفذاماظؿؼؾقدؼةمٌمدلاتامتذطرمعامشاظؾًام-

م"وؿاست"،ماٌلؿاةماظعادؼةماظؼرارمػقؽةمررؼؼمسـمتؿدخؾم،7احقَّمباسؿؾارػاماظؼرؼةمطاغتمصؼؾؿا

مأذؽالمإنماٌصاية.مبدورمؼؼقعقنم"األسقان"،مأومايؽؿاءمبلمساءمؼظفرونمأسضاؤػامطانمظقمومحؿك

ميفمٌؿاردؿفاماىؿعقةمصالحقاتمادؿعادتماظيتماىؿعقات، وماظؼرؼةمىانمعـؾماىدؼدة،مقؿاتاظؿـظ

                                                                                                                                                                 

 :بـقنعمخرًامربػقزممػاادؿعادػلمضراءةممو6 
Bennoune, M. (1998), Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Alger, Marinoor.
7 Au sens de Masqueray, E. (I983), Formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algérie, 1886, 

rééd. Edisud.
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مؼؽـمملماظدور.مػذامعـؾممبؿاردةمغػلفامػلمتؼؿمملم(،8صايلمابراػقؿمذظؽمأزفرم)طؿاماياظلماظلقاق

مسؾكمطانمإمنامومضدؼؿ،مصضاءميفمضائؿًامربدودًامطقاغًامسؿقعفاميفمتعؿربماظيتماظؼرؼة،معلؿقىمسؾكماظرػان
ماظدائرة،معلؿقىمسؾكمحؿكمومم"اظؼرى"(،معـمسشراتمسـمؼؼؾمالمعامسؾكمتشؿؿؾم)اظيتماظؾؾدؼةمعلؿقى

مأخذتمثؿم"اظعرش"مطؾؿةمتلؿقؿفاميفمادؿعؿؾتميتاظمضرىموؿعاتمأومظؾدوظةمتابعةمطقاغاتمسؾكمأي

متؽـمملماألعاطـ(موممساءاالم)سؾؿمطقبقغقعقةاظمحؿكموم،بدؼفقةماظلابؼةمأدلفامتؽـمملمرعزؼةمضقؿة

ماظؿفؿعاتمإظبمهالمأمساءمبنيموماالغؿكابقةماظدوائرمبنيمعامتلؿقؿفاميفمترتددمعاملحقاغًاصمواضقة،

ماياجقاتمتـاعلمبػعؾمؼـػفرماظذيمػقماظـشاطمذباالتمهدؼدميفماياظلماإلرارمطلَنموماظؼدمية.

م)واظؿقترات(ماظؿؼلقؿاتمإظبمذظؽ،مععم،اظعقدةمعـمتؿؿؽـمأنمدونمعـماٌلؿقدثة،ماظعاداتموماىدؼدة

مبؿقدؼدمؼؿعؾؼماألعرمأنمذظؽمضصقى،مأػؿقةمؼؽؿللماظرػانمأصؾحم.حـقـقةمعرجعقةمإظبمادؿـادًام،اظلابؼة

معشروسقؿفؿ.موحؼقلماياظقنيماىؿاسقنيماظػاسؾنيمػقؼة
مرؼؼرميفمأوماٌؿعؾؿماظشؾابمدقؿامالموماظشؾاب،مضقةمػلمغػلفامسـمتعربماظيتماظؼقةمإنم-

ماىدؼدةماٌدنميفمإمناموماظؼدعاء،مدؾطةمدقاجميفمغػلفامسـمتعربمالماظؼقةمػذهمأنماٌـطؼلمعـموماظؿؽقؼـ،

مسـماٌـػؾؿةماألعاطـموماظرتصقف،موماالدؿفالكمأعاطـمومغقؾ،اظؿشمأعاطـموماظؿؽقؼـ،مأعاطـمتقجدمحقث
محاظةميفمػلماظيتموأمعـفامظؼدميةامايضرؼة،ماظػضاءاتمتشؿغؾماظـظراء.مظؼاءاتموماالجؿؿاسقةماظرضابة
مايدؼـني،مايرصقنيموماظؿفارمعـماىدؼدةماالجؿؿاسقةمظؾػؽاتمباظـلؾةمظؾؼاءاتمطلعؽـةمتشؽؾ،

م.اظؿشغقؾماغؿظارمحاظةميفمأوماظؿؽقؼـ،مرقرميفماظشؾابمومواٌؿؼاسدؼـمواظعؿال،مواٌقزػني،ماظـاضؾني،مو
محقـؿاماجؿؿاسقةمظرضابةمصقفامطبضعقنمضرىمػلموم،احملقطةمؼرىاظمزبؿؾػمعـمػمالءمطؾمؼـقدر

مضؾؾمعـمعؼــةمشريمصضاءاتمتلاعحمغطاقميفمبقـفؿمصقؿامباجؿؿاسفؿمعـفامؼـػؾؿقنموظؽـفؿم،مفاصقمؼؼقؿقن
محرطةموماظعطاظة،موم"اظؾزغلة"،مصقفامندمحقثم،ايدؼثمظالغضؾاطمخاضعةموشريماظؿؼاظقد

مإنماٌكدرات.موماظؽققظقة،ماٌشروباتماظؾعضمسـدمندمطؿامواألظؾلة،ماٌقدقؼكموأمناطمؼالت،ــاظؿـ
مشريمآخرمضقدمأيمدونمدفقظةمومبقلرمصردؼةمرشؾاتمهؼقؼمعؽاغقةإلمصقرةمتؼدمم،حاضرةماإلشراءات
ماٌال.

ممتمضدماىدؼدةماظػضاءاتمػذهمطاغتمظقمومحؿكماألصعال،موماظلؾقطاتميفمقؽؿؿؼماظذيمػقماٌال 
موارؼة،مصضاءاتمصفلماظعؿقعقة،مدعاتاًموعصاحلماإلدارؼةمتاظؿدخالمضؾؾمعـمعـفامطؾريمجزءمإغشاء

ماآلخرؼـ،مسؾكماظؿؿقزمظؾػردمؼؿقحمعامصؽؾمغؼدًا.مؼؾاعمخاص،مبشؽؾمظؾشؾابماجؿذابًامأطـرمػقمعاموطؾ

مالمصردمطؾومُؼشرتى.مأنمصببمؽرتوغقةظاإلمواألجفزةمة،ــؿرضبــاظمواٌـازلماظلقارات،موماٌالبس،معـؾ
مععقاراماسؿؿدماظذيمباظشرفماٌـاصلةمسؾكمباٌالماٌـاصلةمادؿؾدظتمحقثماٌـاصلة،معـمُؼؼصكمظفمعال

معامأظػمثؿم،عؿؼشػًامعضكمزعـميفمطانماظذيمؿع،اجملؿمػذامأنمشريماظؿؼؾقدؼة.ماالجؿؿاسقةمظؾعالضات
موظصاحلماٌال،معـمضؾقاًلمإالمجؼـؿمالمألغفمعػؾلًا،ماآلنمصارم"االذرتاطل"،ماظؿقزؼعمطرممعـمسؾقفمضبصؾ

معـماظغاظؾقةمادؿػادةمادؿقاظةمبلؾبم"اٌلاوتقة"ماظـزسةمضقؿمسؾكماظؼضاءممتمظؼدماظـاس.معـمؾعضاظ

                                                                                                                                                                 
8 Salhi, B. (1999), « Modernisation et retraditionalisation à travers les champs associatif et politique : le cas de 

la Kabylie », Insaniyat, n° 8, p. 21-42.
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مأنماظؼقلمأعؽـمظذظؽ ومعـفؿ.مظؾؾعضماظؿػاخريمغػاقإلاموبػعؾمصقفا،ماٌرشقبماًرياتمسؾكماظـاس
 حؾاط.ظإلمصضاءاتمػلمايدؼـةماظػضاءات
ميفماٌقاردمدودؼةحملمغظرًاماهلفرة،مبؿفربةمربقػا،معذرؼؿمبصقرةماظؼؾائؾ،معـطؼةمحاضرمقزمتَّ 
مخزاغًاماالجؿؿاسقة(،ماجملؿقساتمتؾاؼـم)حلبماٌـطؼةمػذهمعـمجعؾتماظيتمساظقةمدؽاغقةمطـاصةمعؼابؾ

ماظعاٌقةمايربمثَؿماظغزو،مصرتةمصؿـذماالدؿعؿار.مسؾكماظلابؼةماظػرتةمرقؾةمػذا وماٌفاجرؼـ،مظؾعؿال

مأجؾمعـماٌـطؼة،مػذهمدؽانمسؾكمظزاعًامأصؾحماظـاغقة،ماظعاٌقةمايربمعـمبداؼةمععمخصقصًا وماألوظب،

ماألخرىماظضػةميفمأوماظؾالدميفمأخرىمعـارؼميفمأيماًارج،ميفماظعؿؾمسـمحبـًاماظذػابمأدرػؿ،مإساظة

مأطـرماظػرتةمػذهمخاللمضبصك وماًؿلقـقات(،مدـقاتمخاللم)مورقؼؾةمطـقػةموربةمػل وماظؾقر.معـ

مذؽؾميفماظؿفربةمتؾؽمتؿؿمطاغتم.9اٌـارؼمبعضميفمصرغلامإظبماٌفاجرؼـماظؾاظغنيماظرجالمغصػمعـ

ماظعؿؾ،معـارؼميفماالدؿؼاللمبعدمسائؾلموؿعمذؽؾميفمثؿموحدػؿ،ماظؾاظغنيمظؾرجالمباظؿـاوبمذػاب

مطؼةعـمأصؾمعـمػؿ ومأرػاهلؿ، وماياظقنيم"BEURS بـ"مُؼعرفمعامعقالدماغؿائففمعـمطانماظيت
10اظػرغلقةماىـلقةمسؾكمحاصؾني وماظؼؾائؾ

معـمغقسًامؾؼخمأنماظطقؼؾماظؿارؼخمػذامغؿائجمعـمطانمظؼدم.
متربقؿفؿمتؾؼقاماظذؼـمبنيمعـاصلةمثاغقة،مجفةمعـماألسؿام"م"أبـاءمبنيمدائؿةمةعـاصلماٌكقاظقةماىقارؼة

مأسؿاهلؿمبلؾبمؿنيشَؿاٌمأومؾؿـطؼةظماياظقنيماظلؽانمعـمطاغقامدقاءمػـا،ماٌقجقدؼـموأوظؽؽماًارجميف

 جاورػا.معامأوماظعاصؿةمظؾفزائرماظلؽـقةماظؿفؿعاتميفمخصقصًا وماظؾالدميف
ماشبػاض وماالضؿصادمهرؼرمععمتزاعـم)اظذيماظعام(م)اظؼطاعمايؽقعلماالضؿصادمتػؽؽمصرتةمخالل و

ميفماظعؿؾةمبؿصرؼػماٌرتؾطمزدػاراالمعـمغقسًامسرصتماظيتمظؾؿـطؼةمعػقدًاماهلفرةموزنمطانماظدؼـار(مضقؿة
ماظصغرية.ماٌمدلة وماظؾـاءاتمأذغالميفماظؿقصري وماالدؿـؿار ومايؼقؾةمبؿفارة وماظرمسقة،مشريماألدقاق

م-اىدؼدةماٌدنمغشاراتميفمأخرى،معلاػؿاتمجاغبمإظبمداػؿت،ماظيت-ماظرخاءمعـماظػرتةمػذهمإن
مبلؾبموم،جفةمعـمداظؾؾميفمأعقاهلؿمادؿـؿارميفمدونؼرتدمؼـاظذماٌفاجرؼـمضؾؼمبلؾبمباظزوال،معفددةمأصؾقت

م.ثاغقةمجفةمعـماظلـميفماٌؿؼدعنيماٌفاجرؼـمععاذاتمغػاذ
معصاسبمزؼادةميفماألصؾقةمعـطؼؿفؿ وماظشؿاتميفماظؼؾائؾماٌغرتبنيمبنيماظؿدرصبلماالغػصالمداػؿ

ماظؾؾد(ميفمسطؾفؿمظؼضاءمعائدؼـاظمرؾبماظطؾب،متؼؾصمعبؾؿفام)عـمعادؼةمصعقباتمػل ومة،األخريمػذه

مسؾكماظغضبمإنمسـف.مظالبؿعادمايفةمؼعطلماظذيمداظؾؾمضقؿةمبؿدغلمعرتؾطةمععـقؼةمصعقبات و
مأوظؽؽمتربئةملؿفدفؼمهدؼده،مدونمذظؽ،مسـماٌلمولمػقمأغفمسؾكم"اظـظام"مباتفامماياظقة،ماظقضعقة

ماآلخرؼـ،مجباغبماظؿؿقضعمؼعينمأنمـميؽماظذاتمتؾكقسمأنموماًارج،مإظبماظذػابماخؿارواماظذؼـ

مبذظؽ.متظاػرواماظذؼـمأومنققاماظذؼـماظعؿقعةمأبـاءمجباغب

ماظؾغة،مادؿكداممعـماغطالضًاماحملددة وماألودع،مطقاغفاميفماظؼؾائؾمٌـطؼةماٌـؿؿقةم،اظذاتمصقرةمإن

مػقؼةمعـؾم،اظلابؼةمباألجقالمضقادًامسؾقفمطاغتمممامربدودؼةمأطـرمػقؼاتمحاظقًامتغطلمأصؾقت

مضدمايربمأثـاءماألعةمػقؼة وماظؽقغػقدراظقة،مايربمحاظةميفماظعرش وماظؼرؼة، وماظؼرابة،
                                                                                                                                                                 
9 Mahé, A. (2001), Histoire de la Grande Kabylie, XIX-XXe siècle, Anthropologie historique du lien social dans 

les communautés villageoises, Paris, Ed. Bouchène.
10 Sayad, A. (1999), La Double Absence, Paris, Seuil.
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مإظبماياجةمإظب ومظؾعؿؾ،مسـمحبـًاماهلفرةمحرطةمإظبمذؽ،مدونم،ماظؿقدعمػذامؼعقدم.ياالدؿعؿار

مدوعًامضبظقنمقاؼؽقغممل وماظعؿؾ،مأجؾمعـماظؾؾدمخارجمإظبمثؿمداخؾمإظبمغزحقاماظذؼـمأوظؽؽمتضاعـ

ماجملؿقسةمضؿـماظؼؾائؾقةماٌرجعقةمبـقاماظذؼـمأوظؽؽمطؾمسؿؾمغؿاجمػقماألعرمػذامإنمجقد.مبادؿؼؾال

ماآلنمايرطةمػذهمأصؾقتمؼدظم.(MCB)ماظرببرؼةماظـؼاصقةمايرطةمناح ومزفقرمعـذمخصقصًاماظرببرؼة،

مرمستمحقثماٌؿقدط،ماألبقضمراظؾقمحقضموحؿكماإلدارؼةمايدودمتؿفاوزمػل وماجؿؿاسقًا،مواضعًا

ماظداخؾقة.ماٌؾادالتمظغةمأيماظداخؾ،مطؾغةماظؼؾائؾقةماظؾغةمررؼؼمسـمغطاضفامدةربَدماجؿؿاسقةمذبؿقسة

مطـ"ثؼاصةمضؿفاموميفماسؿربمٌاماٌػؿقحماظؿعارضمدقاقميفمجرتماظيتمومػذه،ماظؾـاءمصقغةمإن 

ماالدؿعاغةمدونمممؽـًامذظؽمطانمعامومظالخؿالف،معباسلمتـؿنيمحشدمسؾكمسؿؾتمضدمورـقة"،

مايفجمعـمخؾقطمسربمذظؽ،معـمؼػفؿموم.11اظؽقظقغقاظلماظؼؾائؾل"م"أدطقرةمحقلمغشرػاممتممبقضقسات

مبعضمعقاضػميفمأحقاغًامغالحظمإذماظعـصرؼة،محدمإظبمذػؾتمؼدؼقظقجقاأمثارطكمتارطبقًا،ماٌمدلة

ماٌقاضػمػذهماغؾعاثمإنماظالععؼقل.محدمإظبمعاٌدصقمظألغاماظؾزوممسـماظزائدماظؿـؿنيمعـمغقسًاماظشؾاب

معطاربفؿمبنيماظػفقةمإزاءموحقارىمعرتؾؽنيمعؾفؿصبوماياظة،مبطؾقعةماألصراد،مؼضعػمًدداذب

مأيمأومصقرتفؿمظؿشقؼفمسرضةمصبعؾفؿمطؿامعبؾة،معطاظؾفؿمسـمتعؾريػؿميفمعرتؾؽنيمواضعفؿ،مو

 .أخرىم"تدخالت"

ماإلدالممػقمومأالماظؼؾائؾ،محقلمجاذبقؿفمأؼضًامارسميمإؼدؼقظقجلمالغؾعاثمخرآمضطبمؼقجدم 

متؽقنمسـدعامحؿكموم،اآلخرؼـماىزائرؼنيمعـمطغريػؿمعلؾؿقنماظؼؾائؾمدؽانماٌلؾح.مرابعفميفماظلقادل

محقـؿامومخاصًا،مرابعًامتؿكذمأنمميؽـماظدؼـقةمممارداتفؿمصنَنماظؼؾقؾة،موماظؼرؼةميفمربصقرةمحقاتفؿ

مبعضفؿمسـمؼؿعرصقنمصنغفؿماٌلؾؿني،مشريمععمسؿؾفؿميفمعقاجفةميفمؼؽقغقنمأومدؼـقًامتعؾقؿًامؼؽؿلؾقن

مضدممبـاسةماىقػر،ميفمؼؿصػقنماظؼؾائؾقنيمأنمبؿلطقدهماظؾعضمإدساءمإنمظإلدالم.مباغؿؿائفؿماظؾعض

مرؿسمإظبماإلدساءمػذامأدىمظؼدماظؼؾائؾل".م"أدطقرةماغؾعاثمسؿؾقةمعـمجزءًامذظؽمطانماإلدالعقة،ماظـزسة

 وتشقؼفف.مقاضعاظ

ماألجقالمبادؿــاءمتفقؽًا،مومادؿعدادامأطـرم،ذظؽمعـماظعؽسمسؾكماظؼؾائؾ،معـطؼةمطاغت 

ماالدؿؼالظقةمظؾـؼاصةماظقرين،ماظؾـاءمسؿؾقةميفماألوظبماظلـقاتموماالدؿعؿاريماظقجقدمضدماٌؽاصقة

مإهادمسؾكمأومرؼةاظؼمسؾكمغػلفامصرضمتدسلمدؾطةمطؾمترصضمجعؾفاممماماظؿؼؾقدؼة،ماظؼروؼةمظؾفؿاسة

متػرضةمدؾػقة،مطفؿاسةماظؼؿال"،مومظؾدسقةماظلؾػقةم"اىؿاسةموضعتمباظدؼـ.مؼؿعؾؼمعامبادؿــاءماظؼرى،

ميفمحؿكموم،ذاتفاميفماٌلؿففـةمأسقاغفامومايؽقعةمبنيمومغباؼؿف،مواجؾفامعـمترىماظيتماظشعبمبني

  .12ايلادقةمعـمبـقعمؿلؿؼمباتماٌقضقسات،مبعضمتؼاربمصننمصرؼح،ماشبراطمشقاب

                                                                                                                                                                 
11 Mahé, Alain, op.cit., livre 2.

ػـاكمعـالمعـمبنيمآالفماألعـؾة.مرساةمصغارمؼؿقدثقنمععمصقايفمبعدمذبزرةموؾاظنيم:"إنمغاسماظغابةمالمؼفاعبقنماظشعب،م12 
إذامملمؼؽـمظؽمعال،مصنغفؿمالمصبربوغؽمسؾكم المؼطاظؾقنمبذظؽ،مإنمطـتمتلؿطقعمعلاسدتفؿ،مصلصعؾ،مو الموإغفؿمؼرؼدونماٌ
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ماٌؾادراتمبعضم)رشؿماظـلاءماغلقابميفماياظقة،ماظقضعقةمبفامتؿصػمجقػرؼةمخاصقةمأػؿمتؿؿـؾ

مععؿربة،مغلائقةمعشارطةماألوظبمايضرؼةماٌظاػراتمسرصتمصققـؿامظؾؿـلقؼقات(.ماٌؿلخرةماٌقاضػ و

مبنيمظؾػضاءاتماظؼدميةماظؿػرضةمإظبمطدسقةمعـطؼقًامصفؿفممتمضدماظؿؼؾقدؼة،ماٌراجعمإظبماظؾفقءمأنمزفر

مدورماظدائؿ،مدورػـماظـلاءمإظبمُأدـدمظؼدماظلقادقة:ماظلؾطةمذبالمعـماظـلاءمإضصاءمأيماىـلني،

ماظيتماٌلائؾ وماظؿـلقؼ،ماجؿؿاساتمسـمشائؾاتمطاغتماظـلاءمأنمشريمؿؼام.االغمإظبماظداسقاتماظؾاطقات

ماٌصادضةمجرتماظيتماظـصقصميفمسؾقفاماٌقاصؼةمؿتؿمملمصرضبة،مبصقرةماظدوام،مسؾكمفاحتطرمطاغت

معـؾماظدوظةمصعؾقًامأجرتفاماظيتماظؿغرياتمظؽؾمإغؽارًامإظقفـ،مباظـلؾةماحملؾل،مظعقدةمطانمظؼدمسؾقفا.

مإرارمهلنيمادؿفدصتماظيتماظؿغريات وماًدعات، وماالغؿكابات، ومواظؿشغقؾ،ماىاععة وماظؿؿدرس

موادع.مغطاقمسؾكمتؿؼؾدػامأنمادؿطاستمجدؼدةمغلائقةمأدوارمإدـادمففاغؿائممعـمطانماظيتمايقاة...،

متدسقؿفا: وماظؿغرياتمػذهممبقاصؾةماٌطاظؾةمأجؾمعـمصذظؽمغػلفا،مسـمتعربماظـلاءمطاغتمصققـؿا

موضؿعفا.مطؾؿفامذظؽ،معـمأطـرمبؾ،مإػؿاهلا،مجرىمضدماظؼقةمػذهمأنمغالحظمأنمػـام،ؼـؾغل

مظؾقصاؼةمودؼدًامععفمضبؿؾماظلابؼةماحملؾقةماٌمدلاتمإظبماظؾفقءمأنمًاواضقماظعؿقممسؾكماألعرمؼؾدو

مطؾمبفؿمغعين وماىؿاسة،ممتادؽميفمظؾؿلاػؿةمدؾقطقاتفؿمتضؾطمأنمصببماظذؼـمأوظؽؽمسؾكماظعائؾقة

ماألدرمألربابماظزواجقةماالدرتاتقفقاتممتؽنيمكسؾماظعؿؾمصعاًل،مصبب،ماظشؾاب.مأؼضًامظؽـ وماظـلاء،

ماياجاتمتؾؾقةمتقلريمصننماظغاؼة،مػذهمهؼقؼمأجؾمعـ وم.االعؿداد وماالغؿشارمعـمعـفؿماظؽؾار و

مأنمصببماظذيماظزواجمغطاقميفمصارعة،مبصقرةمربددة،متؽقنمأنمصببمظؾػؿقاتمطؿامظؾػؿقانماىـلقة

ماظؿػاضؿمحدمإظبمعداػامبؾغتم13اياظلماظزواجمأزعةمأنمسؾؿمسؾكمسبـموحدػا.ماظعائالتمعفاممعـمؼؾؼك

مذبلدةمعؿطؾؾاتمػل وماظشرف،مسؾكماحملاصظةميفماظؿؼؾقدؼةماٌؿطؾؾات ومذدتفا، وماظؼققدمثؼؾمبلؾب

مغؼدي ومسالئؼلمتدخؾمدونماظزواجماظشؾابمسؾكماظصعبمعـموعؾمغؼدؼة ومسقـقةمضؿاغاتميف

مؽؿازواجمدونمبؼاءػؿمبلؾبماحملؾقة،ماىؿاساتمداخؾممبؽاغةماظشؾابمأطـرمضبضكمالمضدمظعائالتفؿ.

مدـمزن"واومأغفـمأومعا،مخطقبةماغؿظارمحاظةميفماظػؿقاتمعـممماثؾةمألسدادماًػلمايضقرمؼشؽؾ

مشريمباسؿؾارػؿم،ظؾؽؾؿةماالجؿؿاسلم)باٌعـكمابؾاظشمجبؿاساتماألعرمؼؿعؾؼمساعًا.مإطراػاماظزواج"

ميفمؼؾؼكمأنمبصبمالماظرجؾمأَنم)ذظؽماظعائؾلماظؾقتمخارجماٌقجقدونمعؿزوجني(،مشريمألغفؿمعلموظني،

محاٌامأرػااًل،مضؿـفامندماياظقة.مظؾقرطةماظضاربةماظؼقةمؼشؽؾقنماظذؼـمػؿمفمالءصماظققم(،مرقالماظؾقت

ماظعازبنيمإظبموصقاًلمسائالتفؿ،مغلاءمععماظؾؼاءمصقفامميؽـفؿمالماظعؿرمعـمعرحؾةمبؾغقامأغػلفؿمؼعؿربون

مععفمضبؿؾماآلخرماظؾعض ومايرب،معؾةظمؼؾعبمػمالءمعـماظؾعضمسزوبقؿفؿ.ممتدؼدمسؾكماٌؽرػني

                                                                                                                                                                 

صؾؿمؼؽقغقامأذرارامععـا،مإغـامم…إذامطاغقنمؼفاعبقنماٌدغقنيمصإلنمأسقانمايؽقعةمضدمعروامعـمضؾؾمؼؾقـقنمسـماٌعؾقعات ذظؽ،مو
مغراػؿمطؾمؼقممميرونمعـمػـا".مأغظرم:

Le Quotidien d’Oran, 10 février 2001. 
13 Adel, F. (I998), « La crise du mariage en Algérie », Insaniyat, n°4, p. 59-78. 

Kateb, K. (2001), la Fin du mariage traditionnel en Algérie ? 1876-1998, Paris, Ed. Bouchène.
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ممعلؿؼؾؾفؿمظؽـم،صردؼةمعشروساتمإضاعةمأوماظؿقزقػمررؼؼمسـماظـفاح وماظرببريمظربقعامسـمأعؾمخقؾة

ماًارج.ميفمههضريمؼؿؿ

مصننمؿؾة،ؿؽاٌمصقرتفاميفمتؽـمملمإن ومحؿكم،دؼةتػَرمغزسةمسؾكماالجؿؿاسقةماظؿغرياتمتـطقي

محاجؿفؿمإنماياظقة.مظؾؼققدمرصضفؿ ومرؿقحاتفؿ، ومبؼدراتفؿمفرونؼظمغلاء ومرجالمعـماألصراد،

مصبدماٌشرتطة.مظؾؿصؾقةمصقفمصردمطؾمطبضعماظذيماظؿؼؾقديماظـظاممععمتؿعارضماٌلموظقة ومظؾقرؼة

مأؼضًامظؽـماظقرين،ماظؼاغقنمصؼطم)ظقسمايدؼثماظـظاممعؼؿضقاتمتؾينميفمصعقبةماظؿؼؾقديماظـظام

مملمألغفماألػؾ...(،مشريمععماآلداب وماظؽقادة وماظؿلعني، وم،االدخار وماصلة،اٌـ وماألعـ،متعؾقؿات

مسؾكمارالسفمسربماظلقادلماظشلنميفمعشاركمصردمػقممبامأيماٌقارـ،مدورمإنمظؼؾقهلا.معفقؽًامؼؽـ

ماالغؿؿاءاتمسـمواضقة،مبصقرةمؼـػصؾ،مملمتؽقؼـف،مسؾكمضدرتفا وماألحزابمضؾؾمعـمعـشقرةمععؾقعات

مأنمُؼعؿؼدماسَؿمطصقرةماإلذاسات، وماىؿاسة،مذرف وماحملؾل،ماالجؿؿاسلماظضغطمأنمذظؽم.األصؾقة

مربط وم،اظقرينماٌلؿقىمإظبمايؼققمإحاظةمجرىمظؼدماظػؽر.متشقؼشمسؾكمتعؿؾماًارج،ميفمايقاةمتؽقن

ماظؼؾائؾمعـطؼةميفماياظقةماظقضعقةماسؿؾارمميؽـماٌـظقر،مػذامضؿـ ومربؾل.مػقممبا ومباظعائؾةماظقاجؾات

متؿلؾبمأالمذرؼطةمظؽـماظؾالد.مأسباءمطؾميفماياظقةماظؿقتراتمسـمخاصمبقجفمربةعَع ومممـؾةمطصقرة

مبنيماٌعرطةميفمطقغل ومحاظلمػقمعامومحدؼث،مػقمعامإخػاءمأومتشقؼفميفماظػظازة ومايـقـقةماظـزسة

ماظؼادم.ماظـظام وماظؼدؼؿماظـظام

مطؾميفماظعقٌة،مأصؾقتمظؼدماظعامل.ميفمصبريمممامؼؿفزأمالمءجزماظؼؾائؾمعـطؼةميفمصبريمعامإن

متذوؼبمسبقمتؿففماظردائؾ، ومظؾصقرماظعاٌلماظـشرميفمطؿاماىدؼدة،ماالضؿصادؼةمسالضاتفامبلمناطمعؽان،

ماظعقٌةمهلذهماالسؿقاديماظطابعمسـمنؿمضدموماظدول.مدؾطةمواوزمأومربقمإظبمتلعكموماظقرـقةماٌراجع

ماظدولمبنيماظؿعاؼشمومبايدودمعؿعؾؼةمغزاساتمإؼؼازمومعباسقةمذكصقاتماغؾعاثميفمؾتمتـَماثاًرآ

مسبقمسؾكموماظعامل.ماظـظاممحرطةميفمطقضقدمعلؿكدعةماظـزاساتمػذهمأصؾقتمعؽان،مطؾميفموماجملاورة.

متشؽقؾمباضرتاحمتقحلمأنمميؽـماألصؾقةمعـارؼفؿموماظشؿاتميفماٌغرتبنيمبنيماظعالضاتمصننمخاص،

معؿؿؿعةمطاغتمدقاءماألوران،مبنيماظؾقـقةماٌؾادالتميفمعؾاذرةمعـدرجة ومظؾقدودمسابرةمحرة"مـطؼة"ع

م.بفامخاصةمحؼققمدونمأومحبؼقضفا

مادؿكدعتموماظلقادل،ماظؿـظقؿمأذؽالمعـمذؽالمباسؿؾارػامعؽانمطؾميفماألعة-اظدوظةمرباربةممتتمظؼد

مخصقصقةمتقجدمالماٌـظقر،مػذامضؿـموم.ـؾقةاألجماظؼقىمؾظؿدَخمؾقابةطماًصقصقةماظـزساتمظذظؽ

مسـاصرمعـمطعـصرماٌاضل،مروسةمغلقانمدونمأؼضًا،مإظقفامؼـظرمأنمصببماظقضعقةمأنمذظؽمضؾائؾقة:

م.ةاظعاٌقم(PUZZLE)ممم"اٌؼطقسةماظصقرةمأحفقة"
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محقلمػؽرياظؿمرباورمظؿؾقانمررؼؼةماخؿؾارمرباوظةموماٌـففل،مجاغؾفميفماحملؾلميفماظؿػؽريمإن

مػقمطانماظذيماحملؾلمسـمبعقدًامؼؾدو،معامسؾكمضادغا،مضدم،حرطةموماذؿغالمحاظةميفمػقمومفتارطب

متظفرمأنمغلعؾمحقث ذظؽ،معـمباظعؽسمبؾم،احملؾلمػذامإلػؿالماضرتاحًامذظؽمظقسماٌؼرتح.ماٌقضقع

مععمعؿفاوبةمتؽقنم،اظؼؾائؾمعـطؼةميفمصؼطمظقسمومعؽانمطؾميفمظؾؿضاعـ،مةجفقؼمأومةربؾقمضؿريمؼؼظة

معلارمهدؼدمإسادةمأنميفماؼضامغلعؾم.داطـقفامضؾؾمعـملةاٌفَقماألضاظقؿمحقلماٌشرتطةماٌلموظقةموماٌؾادرة

ماظدميؼرارقة.موماٌمدلاتمسـماظعقائؼمإزاحةميفمدقلاػؿماظلقادلماظػعؾ

مإدراجفممتمإذامإالمًاسؾؿقمؼدرسمأنمميؽـمالماحملؾلمأنمبقانميفمصائدةمهلامتطاغماحملاوظةمػذهمأنمشري

متعؼقداتف.مبؽؾمؼشؿؾفماظذيماظؽؾمإرارميف

 مرضي مصطفى ترمجة:


