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تقديم
قفمؿّ ًفذاًاؾعددًؿـ ًإـياـقاتًباؾمغقّراتًاالجمؿاعقّةًواؾيقادقّةًاؾيتًتشفدفاً
عدةًبؾدانًعربقةًخاللًفذهًاؾيـقاتًاألخريةً ،وباؾدّورًاؾذيًتؾعلفًاْرأةًيفًفذهً
اؾيريورات ًواِرؽاتًاِضرقةًبشؽؾًعامً.ؾؼدًمتقّزًاؾشأنًاؾعامًبقجقدًاْرأةً
ؿـًخاللًَـّدفاًوتؼققةًؿشارؽمفاًاؾيقادقةًاؾيتًأؼصقتًؿـفاًْدّةًرققؾةً .
ؾؼدًذؽّؾتًؿيأؾةًاْياواةًواْشارؽةًواؾمؿنقؾًاؾيقادلًواحملاصصةًواْـاصػةً
ووؾقجًاْرأةًإدي ؿـاصبًاْيؤوؾقةًػرصةًؿـًأجؾًإعادةًػمحًـؼاشًؾقسًباُدقدً،
جيدًجذورهًيفًحرؽاتًاؾـضالًؿـًأجؾًحؼققًاْرأةًاؾيتًتعقدًإديًؿـمصػًاؾؼرنً
اْاضلً .وأبعد ًؿـ ًفذه ًاألدكؾة ًاؾيت ًتفؿّ ًاِؼؾ ًاؾيقادلً ،ػإنّ ًؿطاؾب ًاؾـياءً
تمؿوقرً ،ؽؿاًفقًاؾشأنًأقضاًباؾـيلةًؾؾرجالً ،حقلًاحرتامًحؼقؼفـ ًوؽراؿمفـً
بقصػفـًّأذىاصاًوؿقارـاتًبشؽؾًتامً.وفؽذاً،ػإنًّاؾمعلكةًاؾيتًأحدثفاً"اؾػعؾً
اؾنقري"ًؽاـت ًباؾـيلةًؾؾـياءًؿـادلةًؾشهبًاْظاملًاؾيتًتمعرضـ ًهلاًوؾعرضً
ؿطاؾلفـًعؾكًاؾشأنًاؾعامًوإقصاهلاًإديًاؾيؾطاتًاؾعؿقؿقّةً .
وؿفؿا ًؽان ًاؾلعد ًاؾمارخيل ًهلذه ًاألحداثً ،قلؼك ًأنّ ًاؾـياء ًؽـّ ًيف ًفذهً
اؾيقاؼاتًضواقاًْىمؾػًأذؽالًاؾعـػً،واؾيتًؽانًاؾمورّشًاُـيلًيفًاؾشارعً
ؿـًأدقءًآثارفاًاؾيتًالًٍمؿؾًاجمؿاعقاً،ؽؿاًأنًّاؾـياءًتقاجفـًؿؼاوؿاتًجؾقّةً
تفدف ًإدي ًإؼصائفـ ًؿـ ًاِقاة ًاؾعاؿة ًوؿـ ًاِؼؾ ًاؾيقادل ًؾقُـزهلـّ ًذؾؽً ً
إديًدورفـًاالجمؿاعلًاؾمؼؾقديً .
اـطالؼا ًؿـ ًفذه ًاْالحظة ًػإنّ ًفذا ًاؾعدد ًؿـ إنسانيات ًقفدف ًإدي ًٍؾقؾً
إذؽاؾقّةًؿشارؽةًاؾـياء ًيفًاِقاةًاالجمؿاعقةًواِضرقةً ،وفقًقؤؽّدًعؾكًأذؽالً
وؾقجفـّ ًخممؾػ ًجماالت ًاؾشأن ًاؾيقادل ًواؾمزاؿفـّ ًباؾؼضاقا ًاؾرافـةً ،وقفمؿً
أقضاًبادرتاتقهقاتفـ ًيفًاؾػعؾًاؾـضاؾلً،وبمهـقدفـ ًؿـًأجؾًاْطاؾلةًحبؼقؼفـً
وباؾطرقؼة ًاؾيت ًؿـ ًخالهلا ًتعاجل ًبفا ًاِؽقؿات ًؿطاؾلفـ ًعؾك ًاْيمققاتً
اْؤدياتقةًواؾمشرقعقةً .ؿـًفذاًاْـظقرًإذًا ًـدرجًؿقضقعًفذاًاؾعددًاؾذيًـفدفً
ؿـًخاللًؿؼاالتفًاْىمارةًإديًتؼدقؿًبعضًاإلضاءاتًحقلًاؾمغريّاتًاألخريةًاؾيتً
ُتعـكًبؼضاقا ًاؾـياءًيفًاْـطؼةًاؾعربقةًً .وؼدًمتًّتـاولًفذهًاْيائؾًؿعًاألخذًيفً
اِيلانًؿاًمتنؾفًاألزؿـةًاؾنقرقةًباؾـيلةًؾؾـياءً ،وبدالًؿـًدرادمفاًاـطالؼاًؿـً
ؿؼاربةًجـدرقةًػويبً ،قؽقنًجمالًافمؿاؿفا ًؿـصلًّاًأؽنرًعؾك ًؿيارًاؾمهـقدً
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وؿشارؽةًاؾـياءًيفً"اؾنقراتًاؾعربقة"ً ،ػإـّـا ًارتأقـاًأنّ ًـقؾلًافمؿاؿاًخاصاًألثرً
فذهًاؾدقـاؿقاتًيفًاِرؽاتًاؾـيققّةًواؾـيائقّةً .
قمـاولًبؾؼادؿ ًبن زنني ًيفًؿيافؿمفًحقلًاؾيقاداتًاؾعؿقؿقةًوحؼققًاْرأةً
بعدً"اؾربقعًاؾعربل"ً ،اؾعالؼاتًاالجمؿاعقةًبنيًاُـينيًبقصػفاًعاؿال ًرئقياً ً
يفًدقـاؿقؽقةًاؾمغقريًاؾذيًبدأًعامًً ،6100وقمطرق ًؾقضعقاتًؿا ًبعدًاؾنقرةً ،ؿعً
األخذًباالعملارًردودًأػعالًاِؽقؿاتًاْمعؾؼةًمبطاؾبًاؾـياءًاُدقدةً(واؾؼدميةً
يفًاؾقاؼع)ً .اـطالؼاًؿـًؼراءتفًألحداثً"اؾربقعًاؾعربل"ًوادمـاداًإدي ًأعؿالًؿقؾرً
ً Mullerوجقبر ً Joberوـقؽقل ًدراـؽقر ً Nicole-Drancourtوتقـقـغ ًًThoenig
وغريفؿ ًؿـًاْفمؿّنيًباألداءًاؾعؿقؿلً،قمياءل ًاؾلاحث ًحقلًدورًاؾدوؾةًوؿفاؿفاً
وؿؤدياتفاًيفًإؼرارًؿلدأًاْياواةًواإلـصافًاَاهًاؾـياءً .
ترتلط ًاؾمودقّات ًاْشارًإؾقفاًأعالهًبيقاقًاؾنقراتًواالحمهاجاتً ،ػألجؾً
ذؾؽ ًحرِيّ ًبـا ًاؾمذؽري ًبمارقخ ًاِرؽات ًاؾـيققة ًواؾـيائقة ًوتطقرفا ًيف ًاؾعاملً
اؾعربلً.وفذاًؿاًتيعكًإؾقفًصػاءًمنقذًؿـًخاللًعؿؾفاًاؾذيًقربزًاؾمأثريًواؾدورً
اؾذيًؾعلفًاؾقرـقّقنًوًاإلصالحقّقنًاْصرقّقنًيفًبروزًتقارًـيقيًيفًؿصرً.الًرقبً
أنًَّـدًاؾـياءًاـطالؼاًؿـًً0101عزّزًؿؽاـةًاِرؽةًاؾـيققّةًيفًؿصرً،وأصلوـً
ؿـ ًثؿّ ًأؽنر ًـشارا ًخالل ًػرتة ًؿا ًبني ًاِربني ًاؾعاْقمنيً ،وبذؾؽ ًحؼّؼـ ًعدّةً
إٌازاتً ،ؼلؾًأنًتيموقذ ًاؾدوؾةًعؾكًحرؽمفـ ًبدءا ًؿـًاّؿيقـاتً.وتقؾلً
اؾلاحنةًافمؿاؿفاًباؾمغرياتًاِاصؾةًبعدً6100واهلادػةًإديًتعزقزًؿؽاـةًاْرأةًيفً
اجملاؾنيًاؾعامًواّاصً.ويفًفذاًاؾشأنً،ػإـفاًتُربزًإديًأيًؿدىً"أبدعتًاؾـياءً
يفًؿلادرتفـًوؽػاحفـًّرغؿًأنًاؾظروفًملًتؽـًيفًغاؾبًاألحقانًؾصاِفـ"ً .
ويفًاؾيقاقًـػيفً،تمـاولًحـنيًالربازيً،بعدًتذؽريًتارخيلًجبذورًاِرؽةً
اؾـيققة ًيف ًؿصرً ،ؿقاؼػ ًاؾـياء ًاجملـّدات ًؿـ ًأجؾ ًاؾدػاع ًعـ ًحؼقؼفـً،
واـطالؼا ًؿـ ًؾؼاءاتفا ًؿع ًاؾـياء ًاْؾمزؿات ًمبقدان ًاؾمورقرً ،تلقّـ ًؽقػ ًواجفـً
اْعاقري ًاالجمؿاعقة ًاْيقطرةً .تؽؿـ ًأفؿقة ًفذا ًاؾعؿؾ ًيف ًؽقـف ًقلوث ًبشؽؾً
ؿمؼارع ًيفًخممؾػًوجفاتًـظرًاؾـياءًاْؾمزؿات ًمبلاد ًثقرةًً 62قـاقرًً،6100
وفذا ًؿـ ًأجؾ ًإبراز ًاؾدقـاؿقؽقة ًاالجمؿاعقة ًواؾيقادقة ًاؾيت ًـشأت ًبػعؾ ًفذاً
اِدثً.ويفًخالصةًفذهًاؾقرؼةًاؾلونقة ًتؤؽّدًاؾلاحنةًعؾكًأنًٍّدقّاتًاِرؽةً
اؾـيققةًبعد ً6102تؽؿـًيفًٍؼقؼًاؾمغقريًؿـًأجؾًاْياواةًواِرقةًواؾؽراؿةً ً.
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ويفًاْؼالًاؾذي ًختصّصفًْؽاـةًاؾـياءًيفًاؾـيؼًاؾيقادلًاُزائريًُ ،تذؽّرً
ؾققزة ًدريس آيت محادوش ًباإلجراءات ًاؾيت ًاختذتفا ًاِؽقؿات ًاُزائرقةً
اْمعاؼلةًؿـًأجؾًتعزقزًؿؽاـةًاْرأةًيفًاِقاةًاؾيقادقةًؽؿاًفقًاِالًباؾـيلةً
ؾؼاـقن ً"اؾؽقرة" ًأو ًاحملاصصة ًاؾذي ًقعطل ًؾؾـياء ًعددًا ًأؽرب ًؿـ ًاْؼاعدً ً
يفًاجملاؾسًاْـمىلةًُ .تربزًدرادمفاًبأنّ ًاألؿرًقمعؾّؼًبيقادةًفلًيفًاؾقؼتًذاتفً
إدؿاجقف ًواؼصائقةً :إدؿاجقف ًألنّ ًاؾـياء ًحيصؾـ ًمبقجب ًذؾؽ ًعؾك ًحؼققً
دقادقة ًأؽربً ،وإؼصائقة ًألـّفؿ ًقصلوـً ،وبشؽؾ ًؿمـاؼض ًبعقدات ًعـ ًؿـصبً
صـعًاؾؼرارً،وفلًاؾػؽرةًاؾيتًختمصرفاًاؾؽاتلةًيفًؿصطؾحً"اؾملادلًاؾيقادل"ً .
واـطالؼا ًؿـً"ؼضقةًأؿقـةًاؾيلقعل"ًاؾيتًأثارتفاًودائؾًاؾمقاصؾًاالجمؿاعلً
يف ًً ،6102قمـاول ًجالل ًمصباح ًاؾعالؼات ًاُـدرقة ًؿـ ًخالل ًؿيأؾة ً"اُيدً
اْؾمزم"ًوـضالًاؾـياءًؿـًأجؾًاِرقّاتًاؾػردقةً.وباؾـيلةًؾؾلاحثً ،ػإنّ ًاألؿرً
قمعؾؼ ًأقضا ًحباؾة ً"ضؿري ًدقادل ًفق ًصدى ًِؼلة ًجدقدة ًيف ًتقـس ًؿا ًبعدً
اؾنقرة"ً.وؿاًقفؿّ ًيفًفذهًاؾدرادةًؾقيتًحاؾةًاؾعريًيفًحدًّذاتفاً ،وؾؽـًٍقّلً
اُيدًاْؾمزمًإديًجيدًدقادلًيفًدقاقًمسمفًاضطراباتًاجمؿاعقةًودقادقةًغريً
ؿأؾقػةًيفًتارقخًتقـسًاْعاصرةً .
وخيصّ ًؿؼالًفدىًالعربي ًحقلًـضال اؾعاؿالتًيفًاِؼؾًاْـهؿلًبؼػصةً
بمقـس ًأقضا ًـشاط ًاؾـياء ًيف ًاْطاؾلة ًحبؼقؼفـً ،وؾؽـ ًؿـ ًؿـظقر ًاجمؿاعلً
واؼمصاديً .واْؼاربة ًاْمّلعة ًيف ًفذا ًاْؼال ًختص ًاِرؽات ًاالجمؿاعقةً ،وفقً
ؿا قيؿحًبإدراكًجقّدًألذؽالًاالحمهاجًواْطاؾلةًباِؼققً،ؿعًؽؾًّؿاًقـهرًَعـً
ذؾؽًؿـًعـػًوصراعً .وباؾـيلةًؾؾلاحنةً ،ػإنّ ًحرؽةًاؾـياءًفذهًفلًتعلريًعـً
ذؽؾًجدقدًؿـًاؾؽػاحًاؾـيقيًؿـًأجؾًاِؼققًاالجمؿاعقةًواالؼمصادقةً ،وفقً
بذؾؽًؽػاحًتؼقدهًاؾـياءًيفًاؾػضاءاتًاؾعاؿةًؿـًذأـفًإحداثًصدامًؿعًاؾيؾطاتً
اؾعؿقؿقةً .وؿـ ًثؿّ ًػفق ًقشفد ًعؾك ًـؼطة ًٍقّل ًؿفؿة ًؾدورفـ ًوؿؽاـمفـ ًداخؾً
اجملمؿعً .
ويفًاؾيقاق ًـػيفً ،قفمؿًحمؿدًحنني ًمبقضقعًؿؼاوؿةًاؾـياءًيفًجممؿعًقمؿقزً
بيطقةًاؾؼقؿًاؾمؼؾقدقةً ،حمؾّال ًدورًاِرؽةًاؾـيققةًاْغربقةًيفًاؾدػاعًعـًحؼققً
اْرأةًوباْؽادبًاحملصّؾًعؾقفاً .ويفًتـاوؾفًْيأؾةًاإلجفاضً ،قربزًاؾلاحث ًأنًّ
ؿيأؾةًؿنؾًفذهًالًميؽـًاّقضًػقفا ًؿـًدونًاألخذًيفًاِيلانًبرأيًعؾؿاءً
اؾدقـ ًواْىمصّني ًيف ًاؾؼاـقن ًويف ًأخالؼقات ًاؾطبًّ .أؿّا ًػقؿا ًخيص ًاِرؽةً
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اؾـيققةً ،ػإن ًؿقؼػفا ًقـدرج ًبشؽؾ ًرئقس ًضؿـ ًاؾـضال ًؿـ ًأجؾ ًاِرقاتً
اؾػردقةًومحاقةًصوّةًاْرأة ًوجيدفاً.اـطالؼاًؿـًفذهًاْالحظةً،ققضّحًاؾلاحثًً
حدودًفذهًاِرؽةًؿؼابؾًؿاًقيؿقفً"دقطرةًاهلابمقسًاُؿاعل"ً .
تيعك ًجمؾة ًإنسانيات ًؿـ ًخالل ًفذه ًاؾدراداتً ،اؾيت ًتشؿؾ ًختصّصاتً
ؿمعدّدةًوؿمـقعة ،إديًاْيافؿة يفًدقـاؿقؽقةًاؾلوثًاؾرافـًيفًاِؼؾًاألؽادميلً
اْمعؾؼ ًبقضعقة ًاْرأة ًيف ًاؾلؾدان ًاؾعربقة ًؿع ًاألخذ ًبعني ًاالعملار ًاؾيقاؼاتً
االجمؿاعقة ًواؾيقادقة ًواالؼمصادقةً ،اْعؼّدةً .ػاهلدف ًإذًا ًفق ًإبراز ًاِرؽقاتً
واألذؽالًاْىمؾػةًؾؾؿؼاوؿاتًواؾيؾطات ًاْضادةًاؾيتًتؾهأًإؾقفاًاؾـياءًيفًاؾعاملً
اؾعربل ًؿـ ًأجؾ ًإمساع ًأصقاتفـ ًوٍؼقؼ ًاألفداف ًاْرجقة ًواْرتلطة ًمبؽاـمفـً
ووضعقمفـًداخؾًاجملمؿعً .
بلقاسم بن زنني وصفاء منقذ
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