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بلدًة سيدي في القبلية  والانتماءاتسيرورة ألاقلمة 
 )والًة غليزان( خطاب

 (2،3)ربيعي سمير
  (3)عبد القادر لقجع

 مقدمة

بىالًت ٚلحزان ؾحروعة جىكف الخدىالث التي حكهضها بلضًت ؾُضي زُاب 

ٗت ٖلى مؿخىي ؤلاُت جدوصًنام  لضمالتي أنبدذ ج 1والفًاءاث كلُ كيل بىجحرة ؾَغ

فُتنفذ بأن  و  نىعة حضًضة إلانُلت َاإلاا  حسجل يمن البلضًاث  آلانوهي  ،ها ٍع

  في الؿنىاث ألازحرة ٖلى فىغة هاٌ ؾيانٌٗى   بدُث ألاهثر جدًغا

بنجاح اإلانُلت  تمضًنت حضًضة مغهىن إلى في أن جغقى ه "مؿخلبل وخل  بلضًت

حكيل فُه ، (Territoire en émergence) الانبثاقفي َىع  إكلُ إطن هى  ،الهناُٖت"

خنافـ ٖلى ملىُت خضة الجزإ والو  من خُث الٗضص،أهبر اللبائل  2"كُ٘ الىاص" كبُلت

                                                                                                                                   
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 

(2)  Université Oran 2, Département de Sociologie, 31 000, Oran, Algérie. 
(3) Université Oran 2, Département de Sociologie, 31 000, Oran, Algérie.  

احخنابا للخلِ الحانل بحن مهُلخي ؤلاكلُ  والفًاء نلترح في هظه الىعكت الخدضر ٖن 1 
ت لللبُلت الُٗنُت لى الاؾخدىاط ٖلى إالتي حؿعى حاهضة  ؤلاكلُ  في مٗنى الحضوص الجٛغافُت والغمٍؼ

ت)البلضًت وىخضة  إكلُ  البلضًت، وفغى جىؾٗها فُه والهُمنت ٖلُه. ونؿخٗمل مهُلح  ،(إصاٍع
"فًاء" ٖنضما ًخٗلم ألامغ بئبغاػ اؾتراجُجُاث فغصًت لخُٛحر اإلايان، وهظا ونف الجزاٖاث الحانلت 
ٌ ٖلى أن ؾحروعة ؤلاكلُ  اللبلي   لخملىه وفم ما ًملُه منُم الكٗىع باالنخماء اللبلي، وهى ما ًض 

 .جخدغن فغصًا وحماُٖا
مىيٕى صعاؾدنا –جفاصًا لظهغ اؾ  اللبُلت الحلُلي نلترح "كُ٘ الىاص"، الدؿمُت الكائٗت في ؤلاكلُ   2
 )أوالص أخمض، أوالص بن صنُت، الجٗاونُت، اللهاعة(. التي جُلم ٖلى الفغق ألاعبٗت اإلايىنت لللبُلت -
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اًاث وف والخُٛحراث التي ٌكهضها ؤلاكلُ  الفًاءاث وهظا الخٗضًالث لا إلاخُلباث ٚو

ً  إلى  ؾُٗا منه ألافغاص،  ًنخج ٖن  إط ،غ التي حكهضها اإلانُلتمىاهبت ٖملُت الخد

 ،من حهت نٖلى مؿخىي الخهىعاث والهىع التي جغؾ  في ألاطها وجباًن   جماًؼ   طلً

ترافالتي جًبِ خم  والاؾتراجُجُاثهمُضان للجزاٖاث  كلُ ٖلى مؿخىي ؤلاو    الٖا

ته  هأوالص ٖغف اإلاياخلُت   .من حهت أزغي  3بهٍى

ًخجاوػ خضوص منُلت  ، بمٗنى أنهاُزاعحي في هظه اإلانُلت كلُ أنبذ الخماًؼ ؤلا

ضزلها في قبىت من الٗالكاث والحغان م٘ وؾِ  بدُث ،ؾُضي زُاب ًغبُها ٍو

ندن ألاوائل ٖلى هظه . "مضًنت ٚلحزان وباقي اإلاضن الىبري زهىنا والًت مؿخٛان 

 
 
ًدائُت التي ؾنداٌو "، جلً هي الٗباعة ؤلا ٖليها الاؾخدىاطلنا ألاؾبلُت في  األاعى، إط

ت من زالٌ الخُغق هُفُت ججؿُضها مُضانُا وفه   جىيُذمن زاللها  صاللتها الغمٍؼ

  كلُ مؿألت ؾحروعة ؤلا إلى
 
4اللبلي باالنخماءمن حانب الكٗىع  ىهوجمل

.  

سُتناكها ألنه ًدهغ الؿ   ىن ؾُاق اللبلُت ًبلإ ته  الخاٍع في خحن  ،يان في هٍى

ه  والص والص الٗغف" و"، ندن والص الضواع" : فاإلاخدب٘ لٗباعة .اإلاؿألت جخجاوػ هظا أن  

ت اإلاضًنت، تن وانذ لؿانُت وإ - كلُ خضوص ؤلا " ًالخٔ أن  البراٍو هي أًًا  -( )عمٍؼ

 ر مجالُاصة وزابخت ولىن جخٛح  ألؾماء لِؿذ مدض  اف ،)ندن وه نخمائُا )اجدمل َابٗا 

ت أو   ؾ  ألاب االظي ًدب٘  ؾ فاال  ،بالضواعوػمنُا ؾىاء حٗلم ألامغ باللٍغ

ؾ  اؾ  ججم٘ كبلي مىؾ٘، ًجب أن ًً  الا  في رًخٛح  " فالن ولض فالن " ًمىن أن 

ًخٗلم ألامغ ٖلى فٗنضما  ل.اإلاِٗالفغكت أو الخىخل اللبلي خؿب الٓغف الؼمني 

                                                                                                                                   
-جدىلذ إلى صواع، اإلاياخلُتلى ٖغف "ٖحن اللُاع"، ملاَٗت للبُلت إجنخ ي كبُلت "كُ٘ الىاص"  3

هىخاع، ووانذ جدب٘  114 10 بـ. وانذ آنظان جترب٘ ٖلى مؿاخت جلضع 3681صٌؿمبر  5 بمغؾىم -بلضًت 
ا لىالًت مؿخٛان  كيل اللبُلت فغكتي "أوالص ؾُضي بىػٍض" و"أهل ٖمىع". إصاٍع

 
ًٖؼ  أهل ٖغف . ح
 لى ولي نالح.إزالٌ الدؿمُت أو الانخماء نل ٖغبي وال ًخماًؼون إال من أاإلاياخلُت أنه  وله  من 

La Dahra occidentale. Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la 

Province d’Oran .Compte rendu sommaire de la commission. (258). 

Gouvernement Général de l’Algérie. (1900). Service des Cartes et Plans, Répertoire 

alphabétique des tribus &douars de l’Algérie, GIRLAT, Imprimeur du Gouvernement 

General, (116 - 101). 
اللبلُت )بالجم٘( حٗبحرا منا ٖن حٗضص الىيُٗاث اإلاالخٓت واإلاٗاقت في  الانخماءاثنؿخٗمل أخُانا  4

 فًاءاث مخباًنت ومخماًؼة إكلُمُا.
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ض أن نٗبر ٖن عفًنا لصخو ٍٚغب  ٖنضما أو، اإلادلُت باالنخساباثؾبُل اإلاثاٌ  نٍغ

ض أن ٌكاعهنا   ل أنفؿنا في سجلفندن نسج   -أو باألخغي ًلخد  فًاءنا  -بغاني ًٍغ

 وأنا ،ٖ ي ابن"أنا وأدي يض "، بن فالن مياخلي أو مجاهغي أو ولض الٗغف"فالن 

 .(Rachik, 2012, p. 166)"ٖ ي يض البراني ابنو 

والخباٖض،  الاعجباٍعة صًنامُت جضزل في نغإ م٘ هؿحرو  باالنخماءًٓهغ الكٗىع 

 لخنكئت الا جًبُه ا
 
 حخماُٖت وج
 
سُت وحٛغافُت "مٗاعف" يل  ل  باخخياعوهظا  ،جاٍع

ُ  ال خىافم البو ضة فُه وندـ بالغاخت فًاء وجملىه والحغم ٖلى أن نيىن في خالت ح

 .كلُ بها صازل ؤلااإلاٗمٌى م٘ اإلاماعؾاث واللُ  

تمؿخىي بلضًت ؾُضي زُاب )وىخضة إ ي الحانل ٖلىكلُ ؤلاإن الخماًؼ  ( صاٍع

ت من  ميانُاتها اإلااصًتجثمحن صوعها وحسخحر ول إ إلى "كُ٘ الىاص"صف٘ بلبُلت  والغمٍؼ

أكضمُتها ٖلى  أؾاَحر ٖاصة ؾغص كهو و فمن إ ،اإلانُلت إكلُ أحل الخىؾ٘ صازل 

بالخجغبت مغوعا  ،ناُٖتها م٘ مكغوٕ اإلانُلت الهإكلُمجضازل  إلى ،هظه ألاعى

ش  إلى هدؿبتها مؤزغا بىنىلهااالؿُاؾُت اإلادلُت التي  الحى  ألٌو مغة في الخاٍع

، هاإكلُمؾحروعة و  م٘ أعيها، "كُ٘ الىاص"الؿُاس ي للبلضًت، حؿخىكفنا خياًت كبُلت 

  ُ خجاوب مٗها أهل هظه اللبُلت ل ه  ن  أا لنا في نهاًت اإلاُاف ؤهضو ؾحروعة ٌِٗكها ٍو

 ."ن ى خًٍغ"هٛحره  

 جتماعي في الوسط الحضري إعادة إنتاج الرابط الا 

 إلى هئانخمار ٖن ٗب   اع" وَ  الُض "ولض الضو  ختى ٌسجل نفؿه يمن ٖاصاث وجل

 عوابِ "كُ٘ الىاص"كبُلت  ابنًنخج  ،اٖترافه" هثلافت و كبُلخه أو ٖغق إكلُ "

الث إكلُ فًاء و ٍخٗلم بو  بنخاج مٗاعف ومهاعاث  تمى ضٖم ٌٗبر ٖنهما بخهىعاث وجأٍو

ت  ٍخىاحضو  ،جًبُها ؾلىواث وكىاٖض جخىافم م٘ نمِ مِٗكخه ؾاهن الضواع أو اللٍغ

ن مجبرا ٖلى ملاومت الخدىالث التي جفغػها ؾحروعة  ًداٌو أن  . فىُفصواعهجمض 

ه وما ٌؿتهلىه من مىدؿباث أزناء إكلُمًىفم بحن إعزه اإلادلي الظي ال ًخٗضي خضوص 

م  كلُ هل جغافم ؾحروعة ؤلا لُه؟إاإلاضًنت ونٌى اإلاضًنت أو  جغصصه ٖلى ٖن ٍَغ

 ؟أكالُ  مِٗكت حضًضة انبثاقاللبلي  الانخماء
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 إ
 
ًخٗاعفىن في فًائه   "كُ٘ الىاص"ؾيان كبُلت ىن و أننُلم من مبض انن

بمٗغفت  مٗغفت الظاث جمغ   ال أن  إ ،الللب الٗائلي نفؿهالخام، فه  ًدملىن نؿبُا 

لُه ٖنضما نضاف٘ ٖن فىغة عبِ الض   ،آلازغ واع باإلادُِ الخاعجي فال ًمىننا أن ٖو

ت واإلاضًنت إن اإلاؿألت هنا ال جخىكف ٖنض خغان ؾاهن  .نٗؼله هفًاء كبلي ٖن اللٍغ

 بل ًجب أن نغف٘ الؿخاع ، الضواع وحٗلله باإلاؼاًا والفغم التي جدُدها اإلاضًنت

فُت الًمنُت تفاإلاٗغ  افي خلل أنثروبىلىحُ هباخثحن)  ه اإلاماعؾاث ( ٖن هظ الٍغ

جٓهغ أًًا هلاٖضة  الاحخماُٖحنالفاٖلحن  اؾتراجُجُاث وىن من فىغة  انُالكا

ومهضع  اؾتراجُجيمىعص و  كاٖضة ماصًت الىكذ نفؿه وأن الفًاء هى في ،ُتإكلُم

  (Dumond, 2009, p. 121). عمؼي 

ًجم٘ بحن : ما هى الغابِ الظي الؿؤاٌ الخاليألاطهان  إلى ًدباصع في هظا الؿُاق 

  إكلُ جدضًض 
 
اإلاُضان إٖاصة الدكىُل  فياللبلي؟ هُف ًٓهغ  الانخماءىه وما وجمل

ت ؟ حؿمذ هظه الخهىعاث آبخٗبحر  ؟يكلُ ؤلا بخىيُذ  كلُ لإلزغ ماهي واحهخه الغمٍؼ

له في ْل هظه الٗالكت مٗنى )ًجض هظا الفًاء  ه اؾتراجُجُاتو الفاٖلحن منُم 

ت التي جغبُ  بمؿخسضمُه(. هالغمٍؼ

ه اإلاخملً واإلاىح   كلُ الؿيان وؤلا هاخجالتي أنُت كلُملت ؤلامؿأإلى  هُف نخُغق 

بل الؿيان أنفؿه  في الحلل في هظا الؿُاق ما ًجب الىكف ٖنه  ن  ئف؟  من ك 

ت اللبلُت الفًاء.هى مغئُت  -وللخظهحر - لألكالُ اإلاٗانغ  ترهُبت ب جخمحز الغمٍؼ

البا ما حٗب   ،يها وججٗلها أهثر هُمنتمجاٌ ماصي( جلى   ) حٛغافُت و فًائُت ر ٖن ٚو

 فاالنخماء .والفًائي الاحخماعيل خًىعها من زالٌ الىؾاَت بحن جىاحضها وحسج

ن آلا  ٖنز الخمح  و  الازخالففي نهاًت اإلاُاف هى   فًاء  إلى انخماءنابالخأهُض ٖلى زٍغ

ت ماصًت ي فاللبلُت لها كاٖضة، إكلُ و أ ، فهي جضزل في ٖليها غجىؼ ج هأعيُتغوٍع

 ،كلُ اللبُلت وؤلا هنان جضازل بحن ٖنهغي إط  ،ؾُاق فًاءاثفي الىكذ نفؿه 

ل بدُث 
 
تأزحر هظا ألا ٌكي اإلاضًنت  إلى الضواع  خلاٌ مننال . فعيُت زهبت ماصًت وعمٍؼ

تمغوعا   جفاويُ بضوً فًاءفي  ت ومؿاع ًدللهما الؿاهنبججغ  ٗخبر ٌ   باللٍغ
 
 مغجلُاو  ا

( (négocié et émancipéحماُٖا.و  فغصًا ًخدغن فُه 

 



 … خطاب سيدي بلدًةفي  سيرورة ألاقلمة والانتماءات القبلية

35 

ت الُ اًخدضر اإلاهخمىن بدلل ألانثربىلىحُ فُت في الحًٍغ ىم ٖن فًاءاث ٍع

لها  الُٗانإلى  فًاءاث حضًضة باعػة ومنبثلتْهىع  وباإلالابل ،الؼواٌ إلى ٍَغ

(émergents) ، فُىن مجخم٘  (survivances) ٖن بلاًا بِنما ًضاف٘ الباخثىن الٍغ

 
 
في حكي تكب(hybrides)  هجُنتله فًاءاث ٍع ام جضازل أم .(pré-urbains) ل خًٍغ

هُف ًىدؿب أهلها ججغبته   ؟"كُ٘ الىاص"الفًاءاث أًن وهُف جهنف كبُلت هظه 

ت وه  ٌِٗكىن  جُا في فًاء اإلاضًنت مغخلت ججاوػ الا الحًٍغ نُىاء والضزٌى جضٍع

ت ؟  مغوعا بفًاء اللٍغ

اللبلي صون ٌٖؼ طلً ٖن  النخمائه نا ٌُُٗه مبدىزى نخٗامل هنا م٘ اإلاٗنى الظي 

ته   ، الظي ًخلاؾمىنه كلُ ال ؾُما وأنه  في بدث ٖن مٗنى وجثمحن له  ولإل، هٍى

ن وان في بٌٗ ألاخُان في خُاته  الُىمُت وإ وانسجامزلم جىاػن  لىٖ ًجبره  ما

ندن نفترى هظلً بكأن  ،ًضزلىن فيهااكًاث التي خنٖلى خؿاب الجزاٖاث وال

أؾبلُت في مٗنى الخأزحر الحاص( )اللبلي  باالنخماء كلُ الٗالكت التي جغبِ ؾحروعة ؤلا

 ٌ  . الٗامل الثاني ٖلى ألاو

 راسةالعيني للد   قلي إلا

جبٗض ٖن مغهؼ اإلاضًنت بدىالي ، جل٘ بلضًت ؾُضي زُاب قماٌ ٚغب والًت ٚلحزان

 11خىالي  إلى بىثافت ؾيانُت جهل ²ول  362 ـمؿاخت جلضع بجترب٘ ٖلى . ول  22

وما ًلاعب الثالزحن ٖائلت من البضو الغخل  اصواع  21جخىػٕ اإلانُلت ٖلى  ،²ؾاهن /ول 

ني ،(2006 زغ حٗضاص ؾيانيآ)خؿب  م الَى للمدىع  A90 ًغبِ البلضًت الٍُغ

أه  كبُلت في  "الىاصكُ٘ "الجؼائغ الٗانمت ٖبر واصي عهُى. حكيل كبُلت  –مؿخٛان  

ضص الؿيان ٘الخىؾ   اإلانُلت من خُث  اؾاهن 30102 فغاصها بدىالي) ًلضع ٖضص أ ٖو

، أخض "واص اللاٖت"(. جخمغهؼ اللبُلت بجانب هىخاع 600ٖلى مؿاخت جلضع بدىالي

ؾُضي ؾٗاصة ، )ٚلحزان مُنا يفُه مُاه واص جهب   ،م(3686باإلانُلت ) وصًتأكضم ألا 

ؼان وماػونت( قلف )مضًىنت،  يالجهت الٛغبُت وواصوؾُضي مدمض( من  خمغي، واٍع

، مما ٌُٗي اللبُلت أهمُت اؾتراجُجُت وأفًلُت أعاييها الؼعاُٖت ملاعنت بباقي قماال

 ن الٗلاع الفالحي بؿُضي زُاب ٌكيل أولىئف، للخظهحر في هظا الؿُاق. اللبائل
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لى  ،) حٗضًل كانىني (  يمجاالث الجزإ والخالفاث ٖلى اإلاؿخىي اللانىني الغؾ ٖو

 عاض يٖلى ألا  نافـ الؿيان في اؾخدىاطه ج ) اإلاؿخىي الٗغفي الاحخماعي

 .  ( أعى نالحت للبناء إلى من فالخُت واؾتراجُجُاته  في حُٛحر ألاعى

  ال ًمىن أن نخدضر ٖن منُلت ؾُضي زُاب صون طهغ اإلاغخلت الانخلالُت

حُٛحر َاب٘ البلضًت ؾىاء  في مغخلتآلان ِٗكها هدضر وهمؤقغ هى ح" التي  ُاإكلُم" 

 يف اإلاخمثل .زلافُت -ؾُىى الؿ ٖلى مؿخىي اإلاىعفىلىحُا أو من حانب الؿماث

من مجمٕى اإلاؿاخت  اخاع هى 150اإلاترب٘ ٖلى مؿاخت  ،مكغوٕ اإلانُلت الهناُٖت

مسخلف اإلاناَم من ٖاملت  اًض 30102حكُٛل خىالي  إلى حمالُت والتي تهضفؤلا 

ت من حى الخُٛحر هظا حٗل  ،ي صائ حٛغافي نخج ٖنه خغان منهي و مغ الظ، ألا 5الحًٍغ

ا ًخضازل م٘ باقي ألاإكلُم ؾُضي زُاب وكبائلها ٌٗبر ؾيان  .كالُ  اإلاجاوعةا خًٍغ

بته  "كُ٘ الىاص"ؾُضي زُاب ٖمىما وأهل  في أن  6ٖلى وحه الخهىم ٖن ٚع

 .مضًنت حضًضةإلى  ىًنجح مكغوٕ الخهنُ٘ ببلضته  لخترق
 

  

                                                                                                                                   
5

خٌى ألاعكام واإلاُُٗاث اإلاخٗللت باإلانُلت الهناُٖت بؿُضي زُاب، أنٓغ الغابِ الخام  
نُت الخانت بالىؾاَت والخنُٓ  الٗلاعي    http://www.aniref.dz بالىوالت الَى

6
بت"، حٗبحرا ٖن ٖمم الفجىة الحانل بحن ً  خدضر الباخثىن في الؿنىاث ألازحرة ٖن " الٚغ

نٓ   2035 ٖن هضه اإلاُالب. في االتي جُبم بُٗض  جُلٗاث ألافغاص ومُالبه  وؾُاؾت بغامج الضولت
كؿ  ٖل  الاحخمإ بىهغان بالخٗاون م٘ مغهؼ الضعاؾاث في الٗلىم الاحخماُٖت خٌى الٗىال  

ت ىُت وألاؾٍُى لُت، ألامٍغ بت في الضولت"،  (CESSMA, Paris 7)  الافٍغ ًىمُحن صعاؾُحن خٌى " الٚغ
للياجب مدمض  اجدذ جنؿُم الباخثحن مهضي الٗغبي ولىعان باػا، هما نضع خضًثا في اإلاٛغب هخاب

باثنانغي بٗنىان    (Naciri, M. (2018). Désirs de ville. Ed Economie critique) في مضًنت ٚع
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 هاسيدي خطاب والدواوير املحيطة ب : موقع بلدًة 12 الشكل

ثحويل ، نجاز املنطقة الصناعيةإالجدًدة جراء  لي اق: سيرورة ألا 30 الشكل

 السكنات الاجتماعيةملحقة البلدًة و 
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 إ: ألاقدمية في ألاصل "قطع الواد"قبيلة 
 
ألاولوية في الاستحواذ على  اذ

 قلي إلا

 اثهىخاع  30 338 منف ،الظي جخىاحض بهٖلى ؤلاكلُ  « الىاصكُ٘ »كبُلت " امخضث

أي  ،هىخاع  600 خىاليإلى  (3681 ؾنت)منظ وحىصها ٖلى جغاب بلضًت ؾُضي زُاب 

ت في الحفاّ ٖلُه أكضمُت في الىحىص وبالخالي خللذ  .زلث مؿاخت اإلانُلت واؾخمغاٍع

 وطلً  ،والخٗلم به
 
فمن ، ً الفًاء وحُٛحره وفم الخُىعاث الحانلتمن زالٌ جمل

ماعاث ًلُنها أفغاص إلى والخُمت  "غبيڨال"كبائل  ٖن عفًه   رون أخُاناٌٗب  مناٌػ ٖو

مخسظًن من اعجباَه  الىزُم بنمِ الِٗل   ليهإالتي جنؿب  "الٗغوبي "لهىعة

ن كىة. فىُف ًخجؿض مُضانُا اؾخدىاط اللبُلت ٖلى  بضًال الحًغي   إكلُ ومَى

 ؾُضي زُاب ؟

لِؿذ  "كُ٘ الىاص"أكضمُت كبُلت  لإلحابت ٖلى هظا الؿؤاٌ انُللنا من فىغة أن  

، خت في الظهنُاث، وال جٓهغ هأؾُىعة أو مسُاٌ احخماعي مجغص وخُاصياسفلِ ع 

ٗلالنُاث التي جبدث ٖن مجاٌ لترؾُ  من بحن ال بل هي في نهاًت اإلاُاف ٖلالنُت

ها (Lakjaa, 1997, p. 83) الباخث ٖبض اللاصع للج٘ ًترحمها ٖلالنُاثمالمدها.   أن 

ت نٓغ وحهت من أهضاف طاث  ).  (Zweckrationalitätفُبحًر

لها ٖلى  ىت الفًاء ججض مٗنوصًنامُ كلُ مُضانُا هى أن ؾحروعة ؤلا ما نالخٓه

أهل اللبُلت، ًخمخ٘ اللغوٍىن بنهِب هبحر من الاؾخفاصة  في نٓغ فمؿخىي الجزإ. 

٘ البلضًت ت، صاعي(إ إكلُ )  من مكاَع  ه  ألاهثر صعاًت وخو ، الخنمٍى
 
ا بدى  كغبه  ٓ

زغ آ وه  أن" اإلاٗلىمت جسبأ ٖنه  ناى زمبدى  ًهغح ،الجٛغافي من الؿلُاث اإلادلُت

ًىمُا أمام ملغ البلضًت في من ٌٗل  بما ًهل البلضًت من حضًض"، فخجضه  ًخجمٗىن 

إلى  جه قيل فغق إلاٗغفت ما ًدضر، الىي٘ الظي ال ًدبظه اللغوٍىن والظي ًؼع

  اممحز   ن البٌٗ ًسلم فًاء  صعحت أ
 
 .لفًىلُحن"ا الٗغوبُت "فًاء الحخناب، اومفغك

تراف بىحىصه  تراف اللبلي إو  ،وعاء هظه الىيُٗت هنان أًًا َلب الٖا ن وان الٖا

 أن  خايغا بلىة 
 
ضون اٖترافاإال ُ   ه  ًٍغ ا من َغف الؿلُت اإلادل ر ت، اٖتراف ٌٗب  عمٍؼ

ولهظا ججضه  ٌسخغون ول  ،(dette) (Bazin, 2013) ٖنه لىعان باػا بالضًن
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في اإلانُلت أنه  ألاهثر  "كُ٘ الىاص"ٌٗغف أوالص  .  للخلغب من ملغ البلضًتميانُاتهإ

ت وألاَلبا للىزائم ؤلا  تاإلاياجب ؤلا هثر جغصصا ٖلى صاٍع ألاؾبم ٖلى هظه  "ندن .7صاٍع

 إ ،ىع ألا 
 
 .ولى بٛاػ اإلاضًنت"ندن ألا  اط

 "كُ٘ الىاص"بالنؿبت للبُلت فلت ا خٌى اإلاؿأمؤزغا نؼاٖا خاص  حٗغف اإلانُلت 

لًلف في  ت" ه ٍَغ ًُالبىن بدم مكغوٕ ٖلى  ،ن من حهتى ه  اللغوٍو . "البراٍو

 ًجابُتإن ٌُٗىا نىعة ن بأاإلاؤهلى غا و البلضًت وألاهثر جدً إلى أؾاؽ أنه  ألاكغب

غ الظًن ال ػالىا في نٓغه ٖن جمضنه  ملاعنت بؿيان اومىخملت  حغاء  "ٖغوبُت" لضواٍو

 بل هى مُالب بفه ، ال ًىخفي الباخث بىنف مُُٗاث اإلاُضاننُىائه  )انٗؼاله  و ا

ت ى ؤلا  ،من حهت أزغي و  ،(هاوجدلُل صاللتها الغمٍؼ ًن الظو من اإلاضًنت"  ن ى "اللاصمن صاٍع

نٓغون ًماعؾىن البحروكغا ا من الاؾدُاء مغ ألا  ،ليه  باخخلاعإَُت ٍو الظي زلم نٖى

  هُف ال وهي كبُلت لُاإلاا، هل اللبُلتوالًٛب لضي أ
 
هنا ًٓهغ  .بالثائغة ذخٗ  ن

ت الانخماء  البرنامج الخنمىي اإلادلي مضزال للخهنُفاث التي جلىم بها اللبُلت من ػاٍو

ت الفًاء ،ندن وه "" ننجؼ اإلاكغوٕ ٖلى أعينا". خًىع اللبُلت في " ومن ػاٍو

٘ وجمغهؼها ٖلى مٗٓ  فًمسخل ة من زالٌ ٖض   نالخٓهاءاث اإلانُلت ف اإلاكاَع

)أفغاص ًخلايىن أحغا " لمغق ال"حماٖت . مٓاهغ في الحُاة الُىمُت في ؾُضي زُاب

 ؾبىعي للمالبـألا  ؾىق ؾُضي زُابومغاكبت ؾحر  التي حؿهغ ٖلى ملابل الحغاؾت(

ت اإلاٗغوف بؿىق الؿىق ) خضي فغق إ، خمضأواإلاٗغوفت بجماٖت أوالص  (الكاٍو

عاض ي البناء الخابٗت للبلضًت والتي كؿمذ لخبإ في اإلاؼاص الٗلني ٖلى مٗٓ  أ. اللبُلت

 صحاب اإلااٌقتراها أا، خُاء الجضًضةت في ألا مؿخىي البلضًت لبناء ؾىناث فغصً

نبذ مؿغخا لخملً زغ أاإلانُلت الهناُٖت هى آلا  إكلُ  ،من أهل اللبُلت طالنفى و 

                                                                                                                                   
الخٓنا أن الٗالكت م٘ ، 2038فغان باإلاٛغب في ؾنت إفي صعاؾت مُضانُت ملاعنت كمنا بها في إكلُ   7

)الضواع(  اإلاكُازتخُث ًغجبِ ؾيان وجياص حُٛب في بٌٗ كبائل اإلاٛغب ألاوؾِ ، تصاعة مسخلفؤلا 
مجخمٗنا )قُش الضواع صاعة الجماٖت اللغوٍت أو اللُاصة. فٗىـ إبكُش الضواع وىؾاَت بُنه  وبحن 

في هى عحل صولت ومهامه مدضصة في النهىم اللانىنُت. صلُل ٖلى  مىحىص ٖغفُا(، في اإلاٛغب الٍغ
في. أنٓغ في هظا الكأن أَغوخت ٍع ي لىفي  جدى  الؿلُت ومغاكبتها قبه اليلُت للمجخم٘ الٍغ

 الكهحرة:
Leveau, R. (1976). Le Fellah marocain défenseur de trône. Paris : Presses de Sciences Po. 
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ن أٚلب ألاعاض ي ببلضًت ئللخظهحر ف ،نخاحاث ؾؿُىلىحُت حضًضةإٍفغػ و اإلاجاٌ، 

خىاعزىنها أبا ٖن حض. ؾُضي زُاب جابٗت للبلضًت، ًخلاؾمها الؿيان شج٘ ٖلى  ما ٍو

  .كلُ جمغهؼ اللبُلت بكيل مىؾ٘ في ؤلا

ناها م٘ أخمض، ق ب حامعي) مهنضؽ مٗماعي( مندضع من كبُلت افي ملابلت أحٍغ

خلمنا أن ، فغنت اإلانُلت الهناُٖت ن نٛخن نغح لنا كائال : " ًجب أ، "كُ٘ الىاص"

 أل وجيىن لنا بلضًت لىخضنا  (،"كُ٘ الىاص"كبُلت  إكلُ عينا )نُىع أ
 
 . اهثر ٖضص  ألا انن

 ٌٗض أ
 
ٌ ٖلُه في اللبُلت مؿخلبال، ٌكخٛل بمىخب ٗى  خمض من الكباب اإلا

ًخللى الضٖ  من ، الضعاؾاث الهنضؾُت وهى بهضص اهدؿاب زبرة في مجاٌ الؿُاؾت

ً   .جلؿحن البلضي والىالئيَغف أبناء الٗ  الظًن ًنكُىن ٖلى مؿخىي اإلا غ ًد

اإلانُلت  بأنلالخٍٗغف  إلى حمُٗت "قباب ٖحن اللُاع" الغامُت لخأؾِـخمض أ

هما ٌكخٛل ، نضماج في الحُاة الثلافُت للمنُلتوهظا مؿاٖضة الكباب ٖلى الا 

. نمىطج حي إلاؿاع خًغي  اطإ كبُلخه، هى هملاٌو ٌكغف ٖلى الؿىناث اإلانجؼة في 

 ؾخدىاط ٖلى الا  نغاعه  ٖلىأبٗض من طلً في إ إلى "كُ٘ الىاص"ًظهب ؾيان 

ٌ  ما خضر ٖنضما جمىنذ اللبُلت من اإلانُلت "، فلنخدب٘ الؿلُت اإلادلُت  إلى الىنى

ش اإلانُلت ٌ ألو     . مغة في جاٍع

 إلاقليمية من منظور السلطة املحلية 

ٌ  بمجغص  منظ البلضًت مؿخىي  ٖلى الؿلُتإلى  "كُ٘ الىاص" كبُلت ونى

 حٗغف للمنُلت ُتكلُمؤلا الؿحروعة أنبدذ، 2032لؿنت  اإلادلُت الانخساباث

ت صًنامُت  هظه لننخل "، الىكذ خان والتهمِل، عةڨـالح ٖكنا " لُاإلاا. واؾٗت حىهٍغ

 كلُ ؤلا في جىؾٗها إلاىانلت مضزال منها وحٗلذ اللبُلت عؾمتها التي الهىعة هي

ا. وإ حخماُٖاا ٖلُه والاؾخدىاط ٖ   2038 ؾنت فياإلانُلت بدُث قهضث صاٍع  خاصا انؼا

ٌ  اإلادلُحن اإلانخسبحن ًٖاءألا  بحن  البلضًت. ملحلت ٖلُه ؾدنجؼ الظي ناياإلا خى

 البلضي( من اإلاجلـ مؿخىي  ٖلى أًٖاء ؾخت في )اإلامثلت"كُ٘ الىاص" كبُلت جمىنذ

ت قُش إلانُلت،ن اؾيا من بضٖ  أعيها ٖلى اإلاكغوٕ بخجؿُض الٓفغ  وقبىت الؼاٍو

 عئِـ البلضًتالىالئي، الؾُما أر  الكٗبي اإلاجلـ مؿخىي  ٖلى جلُمها التي الٗالكاث
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مهامها  اإلالحلت باقغث 2038نىفمبر  وفي .ؾنت خىالي البناء مكغوٕ . صاموابن ٖمه

 اللبُلت. إلى ًنخ ي الظي البلضي جلـإلاغئِـ االثالث ل النائب عئاؾت جدذ

ل ٗخبرٌ   تؤلا  اإلالحلت جدٍى  مباقغة في انُالق هنلُت "كُ٘ الىاص" إكلُ  إلى صاٍع

 ،ملغ البلضًت ألانلي ٖن اإلاؿافت ٗضب   .اللبُلت هلأ بها ًُالب التي "الاؾخلالٌ" زُت

إل  ٘ ٖلىالَا فُت بالؿىناث اإلاخٗللت جلً الؾُما الخنمُت مكاَع  عبِ ومكغوٕ الٍغ

 مكغوٕ نبذ، إط أاإلاكغوٕ اهظ ججؿُض ٖلى شجٗذ ٖىامل ولها بالٛاػ، كلُ ؤلا

 والتهمِل كهاءؤلافغنت لخجاوػ و  ،كلُ حضًضة لإل لتهُئت وؾُلت البلضًت ملحلت بناء

حن ٖلى اٖتراف َلب الىكذ نفـ وفي  الاعجباٍ مٗنى والغؾ ي في الاحخماعي اإلاؿخٍى

 من هبحر الخىاػن )جباًن من نٕى وزلم النسجامل ىؾُلتو اإلادلُت بالصاعة الىزُم

ت ٖلى أعى اللبُلت صفٗا اإلالحلت ؤلا أُٖى مكغوٕ بدُث  (.الخجهحزاث وفغة خُث صاٍع

جُا  "كُ٘ الىاص"وجدفحزا إلاسُُاث أزغي ًلخد  من زاللها أهل  الفًاء جضٍع

ن مدُت نجاػإ مكغوٕه  وهظا ،البلضًت مضزلب ومُٗ  ملهى قغاء، زانت بجًز

بانضماحها الفٗلي  لبُلتال غجدً إلى والؿعي اإلاجاٌ جملً قياٌأ من زغآقيل 

ت. ٘ في اللٍغ  والؿَغ

ُت التي صزلذ كلُمٖملُت اإلالاومت ؤلاٖلى  ًداء  إالثاني وألاهثر صاللت و ًأحي اإلاثاٌ 

  ً ت فيها اللبُلت حغاء وجحرة الخد ٘ الخنمٍى  ضُججؿلبلضًت في لغ جدذ ُٚاء اإلاكاَع

ا ، اللبُلت عيُتأ ٖلى اؿىنم 200نل من أ ااحخماُٖ اؿىنم 00بناء مكغوٕ  مم 

ي إلى زلم  باإلانُلت اإلاكخٛلحن َغف من الؿىناث لىغاء ٖلاع ؾىق ما بٗض فُ أص 

ٌ ف ،اإلاجاوعة اإلاناَم منن ٍندضع اإلاو  الهناُٖت حلب و اؾخلُاب فًاء إلى  خدى 

 اإلاخدب٘وهنا ًلحٔ  .ًنفغ منه حغاء الٗؼلت والانُىاءفًاء  وان نأ بٗض واؾخلباٌ

 :ؾاؾِخحنأ نلُخحن اإلاُُٗاثه ظله

 و  أ
 
٘ جىػَ٘ ًجغي  :ال ت اإلاكاَع  كبلي ؾاؽأ ٖلى زُاب ؾُضي إكلُ  في الخنمٍى

 ألنها ولىألا  الجهت راإلاؿح   ًسخاع، النو في هى ما وجنفُظ الجماٖت ِيٛ فبحن، مدٔ

ن جٓهغ ُخه منها ٌؿخمض كىة همَى ٘ نجاػإ اإلاثاٌ ؾبُل ٖلى فنسجل ،8قٖغ  اإلاكاَع

                                                                                                                                   
فُت في  8 ًسهو الؿىن الاحخماعي لألفغاص الظًن ًلُنىن بمغهؼ البلضًت بِنما جبنى الؿىناث الٍغ

لى عأؾه  عئِـ . الضواع ت من اإلانخسبحن اإلادلُحن ٖو ما خهل في بلضًت ؾُضي زُاب هى أن مجمٖى
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 ما وهظانجاػها إل فُما ًسو اإلاسج والنلو اإلاغصوصًت خُث من ولىألا  همُتألا  طاث

فُت عفاهُت) خهت من جىفغه  في ًٖى ليل خهت جسهُو ًخ  خُث، الؿىناث الٍغ

م ٖن هاب اإلاخاحغة وأ كاعبألا خضأ ٖلى لخىػَٗها ؾىاء البلضي اإلاجلـ  قغافؤلا  ٍَغ

ٌ -اإلانخسب فٓاهغة ،هائبنا ٖلى غ  عبِوهظلً  اإلانُلت، في بلىة خايغة اإلالاو صواٍو

م وحٗبُض والٛاػ نترنِذألا  بكبىتاإلانخسبحن   ٖلى اهظو ه  ػلامن مضزل إلى لُهل الٍُغ

أصنى خض من الخجهحز في بٌٗ  إلى التي جفخلغ  والبُىث اءاثالفً باقي خؿاب

(Rebiai, 2016) الحاالث
9. 

ضكلُمؤلا لتمؿأزانُا:   وكذ انخهى" ،" اإلاضًنت مثل احخماُٖت ؾىناث ُت: "نٍغ

ت جٓهغ  الضواع"  فيها جخضازل بلضًت في نفؿه ًفغى ىاك٘وو  هدخمُتالؿحروعة الحًٍغ

 ."اللانىن  ججاوػ  مغألا جُلب  نإو  ،مامناأ بضًل ال" ،الخدًغ وقبياث الغوابِ ول

   لههجملىو  كلُ إلكبُلت "كُ٘ الىاص" ل رحؿُح ٖملُت مٓاهغ زغآ بحن من نظهغ

ت اءفً اكخدام بهضف ن مدُت بناء مكغوٕ اللٍغ ٌؿهغ ٖلى  البلضًت مضزلب بجًز

 الهناُٖت اإلانُلت بجىاع فنضق بناء مكغوٕ حانب إلى نجاػه أخض ملاولي اللبُلتإ

 .اهىخاع  26ـ ب جلضع مؿاخت ٖلى

 مؿاخت هبرأ ٖلى الاؾخدىاط في مٗغهتها "كُ٘ الىاص" كبُلت الُىم خض إلى جىانل

 ، لبلضًتا اءاثفً مسخلف ٖلى ٖتاإلاىػ  كلُ ؤلا من
 
  ًجمل

 
٘ ُٚاء جدذ رًدؿت  مكاَع

 إلى ٍغ و والضوا اللبائل ؾيان زاللها من ٌؿعى التيو  اإلانُلت هاحكهض التي الخنمُت

ته  ٖلى الخأهُضو  ِٖكه  ْغوف جدؿحن ٌؿعى اإلاؿؤولىن الؿُاؾُىن  هما ،خًٍغ

ُت اهدؿاب إلى بضوعه  لللغاعاث(  اءهفًالبلضًت ) ملغ من مماعؾاجُت قٖغ

                                                                                                                                   

ن ٖلى اإلاكاعهت في" لٗبت اللبُلت"، هظا من  ،البلضًت والظي ًنخ ي الى اللبُلت وحضوا أنفؿه  مجبًر
ته  وانخمائه  اللبلي و  اٚخنام فغنت ٖهضته حهت، ومن حهت أزغي ه  بضوعه  ٖليه   جأهُض هٍى

ًدائي، فؿيان إمىي٘ جناكط ي  مندن الُىم أما. إكلُمه  فيؾىن لبنائها  00بخسهُو خهت 
ت ًغفًىن الؿىن في إكلُ  اللبُ ، حُٗض اللبُلت همالت بدى  بٗض اإلايان ٖن مغهؼ البلضًت، اللٍغ

حن اٚخنام الفغنت ولى وان  لً ٖلى خؿاب طإنخاحها وجٓهغ بلىة في ْغف ًدُذ للمؿؤولحن الانتهاٍػ
 .ججاوػ اللانىن 

اف  9 ٘  صًفىاع ث وى نفـ الٓاهغة حٗغفها أٍع ل مكاَع فُما ًسو الاؾخدىاط ٖلى فًاءاث وجدٍى
 .ؤلازنُت التي لها كىة وػٖامت في ؤلاكلُ الخنمُت من َغف 
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٘و ته  الؿُاؾُت امماعؾكىة منها  ون ؿخمضٌ  اءأهله  وأكاعبه  في فً إلى حلب اإلاكاَع

 اللانىنُت النهىم في اإلاكيلت ىكغاَُتىنالخ بنٓغته  اللغاع صحابأ بحن مخلاؾ 

 الاحخماُٖت مخُلٗاته  خؿب َٗضلىنهو  الفًاء دىلىن ًن ًالظ البلضًت وؾيان

(Benali, 1999). ى ًٓهغ اإلامثلت زهىنا في بٌٗ -اللبُلت  اؾخدىاط ؾِناٍع

ت ملاولحن  زُاب ؾُضي في الُىم الفالحي الٗلاع ٖلى -اإلانخسبحن اإلادلُحن ومجمٖى

عيال لاؾ خالو  لبليال نخاجؤلا  إٖاصة أخض أقياٌ  جابٗت ألاعاض ي للٗلاع )مٗٓ  َغ

ُتالهدؿاب ا بىاؾُت، للبلضًت(  زهبت اى  أع  ٖن ضائ ال بدثال بىاؾُتو  أوال  كٖغ

ٌ ا من أحل زانُا  .اإلاهالح وكًاء ألاهضاف إلى لىنى

، اللغوٍحن بلك   من (أبناء الخاعج) "أوالص بغا "ـب ًنٗخىن  "الىاص كُ٘" ؾيان وان اطإ

تؤلا  بملحلتها ،"اإلاضًنت الجضًضة بناءأ"الُىم فه    وؾىناتها الهناُٖت منُلتهاو ، صاٍع

ٌ . الاحخماُٖت تراف من َلبه  ًخدى  بالفًاء رانهتكاو  جبُٗخه إلى اءالفً بملىُت الٖا

ٗبر ، (مغهؼ البلضًتالحًغي )  ًهفها ٖم   اإلاُاف نهاًتي ف هظا الجزاٖاث حىَو

  (Lakjaa, 1987).  ُتكلُمؤلا باإلالاومت للج٘ ٖبضاللاصع

 واحد قلي وار والقرية: فضاءان متماًسان إلالد  

ت هفًائحن مخالخمحن صازل  ؾُضي  إكلُ ًخجؿض مُضانُا جضازل الضواع واللٍغ

ت ا لتي نغؾمها ٖن زُاب من زالٌ الحغان الُىمي الغوجُني للؿيان، الهىع الخمُحًز

 ٌٗخبر  بالنؿبت لؿاهن الضواع . حن والاؾخٗماٌ الؼمني لىال الفًائحنٍو أهل الضواع واللغ 

بدى  كغبه   همؼاًاو  همغافلو اإلاغهؼ  خٓا في الخمخ٘ بسضماث ه  أهثر اللغوٍىن 

طا جىاحضنا في الفًاءاث اإلاجاوعة إ الش يءنفـ  الخٔن ،الجٛغافي من البلضًت

ت" ًلٌى "ًىفي أن جغي ؤلا  .للمضًنت اإلاؿخلُبت والجظابت حن وفخُاث ٌؿغن في اللٍغ صاٍع

ؼلت صواعه بالنؿبت  لنا أخض اإلابدىزحن حٗبحرا ٖن اؾدُائه من عوجحن الحُاة الُىمُت ٖو

ت بالنؿبت لللغووبن .هوحُل الفًاء لؼمنُت الضواع في  إلى ًدضر الحغان من اللٍغ

غ ألاكغب ت( إلى اإلاؿاء )ٚالبا الضواٍو ه  في الٛالب أفغاص من الجُل و ، مغهؼ اللٍغ

 ٌ ت ٖٖؼو بِنما نسجل ، ألاو غ  نف قباب اللٍغ اعة صواٍو ن  ُتنلألا  ه ٍػ ه  ئباآأو مَى
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ؼلخه ل ُسجحم٘ ًدضر الخنلل ٖاصة ًىمُا  .10خاملحن في جهىعاته  عوىص الفًاء ٖو

ت في الفترة الهباخُت، جنلالث هظه  جغصص ًىمي عوجُني زانت قباب الضواع ٖلى اللٍغ

ٖلى هظا ظًن ال ًمليىن وؾُلت نلل. ًضٌ للؿيان ال اكبلُ اماُٖخحا ازض َابٗجأ

 
 
ت الفًاء، الخٗل ت جدُذ فغنفم بدًٍغ طا وانذ أٚلبُت الؿىناث في فئ ،ومؼاًا ادًٍغ

ال ؾُما من زالٌ الخٗضًالث اإلانجؼة ٖلى مؿخىي الضواع طاث َاب٘ خًغي مدٌ 

ت لكلم ، البالٍ، اء اإلاجٌز )ٚغف مسههت لألَفاًٌف خمام ٖلى الهىعة الٗهٍغ

تف، اإلاضًنت...( ت جملٖضة مالخٓاث نسجلها حٗبر ٖن  في اللٍغ ً الفًاء اؾخمغاٍع

لت جىاحضه في الضواع هٓاهغة  ٌ ، "الؼعٍبت"بنفـ ٍَغ لت مؿأ الجزاٖاث الحانلت خى

وهي ْاهغة  ،يافي للفًاءإؾخٗماٌ خضوص الخىؾ٘ زاعج فًاء اإلاجٌز ال  )عؾ  الحض

ت أو بالضواعؾىاء حٗلم ألا  ،ُابؾُضي ز إكلُ  قائٗت في و ُ( وجسهمغ باللٍغ

 ...ؾخلباٌ ألاكاعب وأهل الضواعبجانب واحهت الباب لبناء نالىن ال مؿاخت 

ت وؾيان الضواع في  نٌكتر  ٌ  تلضمالخهىعاث اإلاول من ؾيان اللٍغ اإلاضًنت،  خى

خىاحض في فًاء زاعجينفؿ   ذ  نًٗ   ه فيل ب ه بالٗغوبي ٍو ٖنضما ًخٗلم  في مٗنى ٍٚغ

الخهنُفاث واإلاٗاني و ع ه الهى  ن عؾ  هظإ. ا"جإ بغ الٗغوبُت  "خنا ألامغ بمغهؼ اإلاضًنت

أَغوخت  ،ها الفغص إلاٗانُه جٓهغ في نهاًت اإلاُاف هٗلالنُت ومنُم جفىحرلضمالتي ً

 اإلاجخم٘ الجؼائغي  ر حجدًخٌى  ٖبض اللاصع للج٘أٖماٌ الباخث  خايغة في حل  

 . 11أي من حانب الفاٖلحن واإلاماعؾاث ألاؾفل من هضًثوجد

                                                                                                                                   
ذ مهضي ٖلى مكغوٕ بدث ب 10 مغهؼ البدث في ألانثروبىلىحُا الاحخماُٖت ٌكغف الباخث ؾٍى

فُت"،  (2036-2038) والثلافُت ت ٍع  خُىع اللغي الاقتراهُت بالجؼائغ .ًخٗلم بخٌى "خًٍغ
ت بلٗؿل اإلاجاوعة لؿُضي  نكاعن بمدىع بدث خٌى الحُاة الُىمُت ومٓاهغها من زالٌ كٍغ
ت إلى الضواع مداولحن إٖاصة النٓغ في  زُاب. ونخُغق في بدثنا إلى ْاهغه الحغان الُىمي من اللٍغ

لندلل الُىم اإلاؿاع الٗىس ي  ،أَغوخت بُاع بىعصًى في نهاًت ؾنىاث الخمؿِناث وبضاًت الؿخِناث
ت بىعصًى « du déracinement à l’enracinement » ن الاكخإل إلى إٖاصة الخجظعم ، صلُل ٖلى حضاٍع

 .الىبري 
ليها إالنٓغ بطا ندن اهخفُنا إن أن صعاؾت وجدلُل ٖملُت الخدًغ جبلى ناكهت حًغي بٌٗ الباخث 11

ما ًهضع من  أحهؼة الضولت"فندن بهظا نلص ي صوع الؿُاؾت و ، من البنُت الخدخُت أي اإلاجخم٘
لى ٘ والخباًن ٖلى مؿخى إ" بنٓغجنا الخىنىكغاَُت فُما ًسو ألٖا  النهىم اللانىنُت. ي نجاػ اإلاكاَع
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ًلًىن خاحُاته  من ٖنض "ٖ ي ، "كُ٘ الىاص والصأن في "كهىة الؿيا ًجخم٘

ٗه  بجانب اإلاضزل الغئِس ي للبلضًت هما نالخٔ ججم  ، بىػٍض" أخض عحاٌ اللبُلت

ن مىكف الؿُاعاث الخام بٗماٌ البلضًت   إلى بمغوع الىكذاء خىلىه هفًمدخىٍغ

حخماُٖت وعوجُنُت. "وي جبغي جدىؽ ٖلى واخض من اُٖىه نبٛت أو  ٗاته ججم  ميان 

ٖالكت اللغب  هنا ندن ال نلص ي للخظهحر  ".البلضًت باعنٖنض  جللاه "كُ٘ الىاص"

توالاخخيان بحن ؾاهن  ا مهالح مكترهت جغبُهم ذوؾاهن الضواع ماصام اللٍغ

خىاحض مغ بترصصهما ٖلى ألا ٖنضما ًخٗلم عابِ الجم٘ بُنهما ًٓهغ . واخض إكلُ في  ن و ٍو

ها الهىع التي ًغؾمحانب  إلى مغحعي ئكلُ ه الفًاء اإلاكترن "وؾِ مضًنت ٚلحزان"

و أو اإلاٗل  أ ألامغ بالصاعي فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ ٖنضما ًخٗلم . اءالفًهظا ول واخض ٖن 

غباء في الفًاء  اإلاضًنت أبناء ًٓهغ ،البُُغي  ٌكخٛلىن بؿُضي  نه ألهمنافؿحن ٚو

 هنا  حؿخدًغنا .طا وانىا خاملحن إلاكغوٕ الاؾخلغاع باإلانُلتإزُاب وزهىنا 

فالغوابِ . يض البراني"نا وابن ٖ ي أ، "أنا يض ابن ٖ ي الانخماء ؤلاًدائُت ٖباعة

ت ندُجت اللغب الجٛغافي ليل نت ومضٖم  الاحخماُٖت في الفًاءاث الثالزت جٓهغ مده  

 22 لىاوؾِ اإلاضًنت خى  إلى فندن ندص ي من مغهؼ ؾُضي زُاب، ٚحره م٘فًاء 

غ البلضًت ، لو ت  إلى ومن صواٍو . جٓهغ هثر بٗضاألااع للضو ول  بالنؿبت  30مٗضٌ اللٍغ

ت واإلاضًنتتالثالز الفًاءاث ى جغؾ  فيها جمثالث هفًاءاث جفاو   : الضواع، اللٍغ

جي في جهىع الفًاء واؾخٗماله ُت ٚحر الغؾمُت كلُمٓاهغة ؤلاف. ًدبٗها حؿلؿل جضٍع

ت بىثرة ت ه. هي ألازغي خايغة ٖلى مُضان اللٍغ ٓاهغة بناء ألاهكان واإلادالث الخجاٍع

في  نهئفًاء مغهؼ ؾُضي زُاب. للخظهحر فحٗغف في آلاونت ألازحرة اهدؿاخا لالتي 

 عئِـ البلضًت  قباب اإلانُلت فغنت منذ اٚخن ، 2031ؾنت  زغ خملت انخسابُتآ

ا ٌ أمؿاخاث بناء  تيافإ من أحل ،لبناء مدالثالترزُو  قفٍى صٖما  مام اإلاناػ

لخمؿحن  -خض الُىم خبِـ الخنفُظ إلى ًبلى -كغاع هضم 50 هنان) لحملخه الانخسابُت

  حانب زالر إلى (الخٗمحر بالبلضًتمهلحت  إخهائُاثخالت خؿب 
 
 ٖائالث خىلذ هال

 باإلالٗب البلضيكاٖت هبحرة من اإلاغهؼ الثلافي البلضي، اإلالغ الؿابم للحغؽ البلضي و 

نسجل في ؾُضي و  .ؿىن احخماعيمٖلى  هافي انخٓاع خهىلفًاءاث ؾىنُت  إلى

كامت ٖلى اإلاؿخىي حُٛحر ميان ؤلا ومماعؾاث فُما ًسو   اؾتراجُجُاثزُاب 
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 ْاهغة حؿخضعي جدلُلاوهي ، و ٖلض حكُٛلأ صاعي لُلب الحهٌى ٖلى ؾىنؤلا 

ليها الُىم في خلل إمُضانُا مضكلا إلاا جدمله من خلائم وجدلُالث نفخلغ 

 . 12األانثروبىلىحُ

 ةالقرية :"فيالج الكناًن" مثال لتجربة حضري إلى من الدوار 

ؿألت اهدؿاب اإلاهاعاث واإلاٗاعف في الفًاء الحًغي إلازظ همضزل جدلُل أن

ت  االباخث في ألانثربىلىحُفىغة  ذ"الحًٍغ الظي ًغي أن ؾاهن ياخُت ، "مهضي ؾٍى

ت اإلاضًنت ًمغ   ألامغ  ،امؿاع  في نهاًت اإلاُافُدلم لمٗاعف  ًخللى زاللها بخجغبت خًٍغ

بائُٗتالظي ًىؿبه عصوص فٗل    الحًغي  الغحل ()بمفهىم بُاع بىعصًى َو

(Souiah, 2015, p. 103). 

ٌٗغف  الظي ًخٗلم ألامغ بخي خضًث النكأة ٖلى مؿخىي بلضًت ؾُضي زُاب

اجُت )من أنا؟( والثانُت ولى جدمل صاللخحن : ألا  حؿمُت، 13فُالج الىناًحنـ بمدلُا  هٍى

 مؿاخت جلضع بدىالي رب٘ هظا الفًاء ٖلى ٍتو  ،فًائُت )م٘ من وهُف أجىاحض؟(

مهلحت الٗمغان بالبلضًت(. إلااطا  تهاكضمالتي )خؿب ألاعكام  أؾغة 15جلُنها  ،²م 600

 هظا الفًاء ؟

فُحن حؿخلُبه  اإلاضًنت وججظبه  و الكائ٘ حغاء ما جمنده من فغم  هى أن الٍغ

الحانل في الؿنىاث ألازحرة ندُجت ٖملُت  الانؼالق أن في خحن ،للٗمل وللخضماث

ٗت صف٘ باإلاضًنت هفًاء خًغي بامخُاػ الر حالخدً  يائفً -ؾُىى ؾ اكخدام إلىؿَغ

                                                                                                                                   
فُما ًسو ْاهغة  -خؿب ٖلمنا-بالنؿبت لُٛاب جدلُلاث مُضانُت  هنفؿ الش يءنالخٔ  12

في ومضي الخُٛحراث التي ح سجلها من اإلاناَم الهناُٖت الجضًضة اإلابنُت في فًاءاث طاث َاب٘ ٍع
خُث مىعفىلىحُا الفًاء والترهُبت الؿيانُت بدغاهها الُىمي من وإلى هظه اإلاناَم هما هى قأن 

 .اإلانُلت الهناُٖت بؿُضي زُاب ومهن٘ عونى بىاصي جلُالث
ن ئف، خؿب ما نغح لنا به أخض مبدىزِنا والظي ٌٗض من ألاوائل الظًن اؾخلغوا بهظا الخي 13

أجذ ندُجت مىحت قغاء كُ٘ ألاعاض ي هظه في بضاًت ؾنىاث ألالفحن من ، حؿمُت "فُالج الىناًحن"
، أٚلبُته  أشخام وانىا بهضص جدًحر ػواحه  أو جؼوحىا في جلً الفترة، َغف "الٗغؾان الجضص"

ُ٘ هظه ألاعاض ي خُث كامذ البلضًت بب، خاملحن مكغوٕ اؾخلاللُته  وجغهه  للضواع بٗض الؼواج
ت ػوحاته  بٗض أن بنىها وحهؼوها ٖلى ال ها عفلتبلهؤالء لُلخدلىا  ت الٗهٍغ لت الحًٍغ ٍُغ

 .للمضًنت
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ت والضواع .ل من  اجمُحًز َابٗا الظي ًأزظ الخي ُٗى ًخجؿض مُضانُا في هظااإلا هظاللٍغ

ه  من أٚلبُتف ،زالٌ الترهُبت الاحخماُٖت لؿيانه والخٗضًالث التي ًدضزىنها في الخي

ت  دت الٗمٍغ ٖلى وحه  صاعةؤلا  وفي، ٌكخٛلىن في اللُإ الٗمىمي، ؾنت 55-80الكٍغ

بِب  نُضالني سجل أًًا يمن مُُٗاث مُضاننا خًىع خالتين. الخهىم َو

كخٛال  كضما، مؤزغا زام أمثلت ٖضًضة  الخي.في من وؾِ مضًنت ٚلحزان لِؿخلغا َو

ت ؾُضي زُاب الفالخُت. حٗبر ٖن جمضن   إهى كٍغ
 
عوجُني من ًىمي خغان منهي  اط

ؾخلاللُت بٗض الؼواج الا ن إ. (multi-localisé)الخمغهؼ  مخٗضص إليهاو وؾِ اإلاضًنت 

جفاصي الٗؼلت و بناء الجزإ ألاؾغي الجُلي بحن الىالضًن وألا و ، ومٛاصعة الٗائلت اإلاىؾٗت

به  من ٖلى يمان مؿخلبل ألا  الحغم حانبإلى  والانُىاء في الضواع  َفاٌ بخلٍغ

 )أبناء الٗ (" الٗمىمُت"و "الٗاًلت" مكترهت وعاء جغن صواف٘ولها  ،...اإلاضعؾت

أنبذ ٌكيل  ئكلُ صاعي الغؾ ي( ه)الٗنىان ؤلا  لاللخداق بؿُضي زُاب مغهؼ

 . (captivité résidentielle) الكباب منه لؿاهني الضواع وزهىنا  اكامُإ ااؾخلُاب

ىلي الوالُٛاب قبه نلُت إلاالمذ الضواع ألا  قبه هلي   اا ُٚابهظ نسجل إلى حانب

، ُغى ٖلُه عوح الجماٖتج إكلُ  يمددكمت نؿبُا ف ٖالكاث الجىاع جٓهغو  للؼعٍبت،

مام هظا الخجم٘ أ .خيالججمٗاث ما ٖضا جلً اإلاخٗللت بلجنت  فناصعا ما نلحٔ

اث ٚحر مخفاويت،  إلى الخللُضي الظي ًنؿب أفغاصه ر لخٛحر حٖملُت الخدً جأحيهٍى

ر هظه اإلاخضازلت في حججبرنا ؾماث الخدً كل يُٛا.أو  انخماء حماٖاث مخٗضصة

ت"  منفًاء  في والضزُلت ٖلُه ٖلى الىكف ٖن "زهىنُت خًٍغ أنل ٍع

 حمىصهمخجاوػٍن بظلً النٓغة الىالؾُىُت لثباث الٍغف و ، للمماعؾاث والخهىعاث

(Fassin, 2008, p. 03). 

نُت التي ًضزل فيها ؾيان  تهضف هظه الضعاؾت إلى الىكف ٖن الٗملُت الخيٍى

ت التي  ،اإلانُلت، بدسخحر إميانُاته  فه  ًداولىن من زالٌ الخجغبت الحًٍغ

٘. بدثمُنه وإُٖائه مٗنى  وحىصه جأهُضًىدؿبىنها  وبٗملُت طهنُت  ففي ْغف ؾَغ

ت وجغن الضواع من  ؤلانغاع  ٓهغ من زالٌج ٘ أٖلى الالخداق باللٍغ حل جدلُم مكاَع

من خُث  (espace distingué)مخمحزا  فًاء   "فُالج الىناًحن" ، زلم ؾيانهضافأو 

 
 
من  ،الخمُحز هظه خًىعها ٖلى أعى الىاكٖ٘ملُت ل حسج  . وحٗضًله اإلاجاًٌ جمل
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تراف  ،حهت ا إفي َلب الٖا الؿيان بٌٗ  نجضف، الخي بخمضن (أي عؾمُا)صاٍع

ت ؾُضي زُابًُالبىن ؤلا  ؾُضي " إلى" صاعة بخُٛحر ٖنىان الخي الغؾ ي من "كٍغ

 ألاهثر جدًغا نه أب هؤالءباقي ؾيان اإلانُلت  ذٗ  نًأزغي،  ومن حهت ،"زُاب مغهؼ

ت في حن"، فه  اللٍغ ن "اللاٍع حر لجنت جدًحانب  إلى هظا .(اإلاضًنت والص)واإلاخدًٍغ

لم مجمٗه  الؿىني الظي أنبذ  كامتإإلاكغوٕ  زحرةفي آلاونت ألا  الخي خاحؼ ٚو

تًخضازل م٘ بلُت فً ت الؾُما اإلادالث الخجاٍع  اللانىنُت ٚحرهكان وألا اءاث اللٍغ

لت ٖكىائُت إكلُ  مىدسحتبرػ تي بضأث جال ت بٍُغ ن ؤلافمن . اللٍغ  كامتالضواع مَى

ت إلى ألانلي أبٗض  إلى نًظهب الؿيا -الُىميفًاء الحغان اإلانهي - مغوعا باإلاضًنت اللٍغ

ُٛاب قبه هلي ه ائه عي الحانل ٖلى مؿخىي فًظخُٛحر الجً ندُجت المن طل

زغوج نالخٔ  هما ن ل  نلل ناصعةإ ججمٗاث الجحران مددكمت جبلىو  لؿماث الضواع

، من زالٌ جغصصها ٖلى الفًاء الٗام )ميان الٗملالفًاء الخاعجي  إلىالؼوحت 

ظهب البٌٗ منهن بُٗضا لخأهُض ًبل . (والصاإلاضعؾت إلاغافلت ألا ، نف البلضًتمؿخى 

من جمضنهن بخٗضًل الفًاء اإلاجزلي الخٗبحر ٖن اؾخلاللُتهن الاحخماُٖت واإلاالُت و 

ا جدىلذ بٌٗ الفًاءاث صازل هىظ .نفعي زاعجي فًاء إلى للحغمت صازلي فًاء

 ٌ مدل  زهىنُت،صعوؽ  لللاءكؿ   فًاء للخُاَت،، نالىن للحالكتإلى  اإلاناػ

اثل إٖاصة حكىُل الغابِ ن إ .َفاٌمجٌز نٛحر في قيل عويت أأو  هن٘ الحلٍى

ً  الا  ت  ً  زحر نخج في ألا حخماعي لؿيان الضواع صازل اللٍغ ه غ قىال من أقياٌ الخد اإلامى 

غ ًَّ للٗل   (.Urbanité déguisée dans un espace non urbanisé) في فًاء ٚحر مد

ر اإلاؿخمغ في اإلانُلت حالٗىامل التي حؿاه  ولى نؿبُا في ٖملُت الخدًنه من بحن ئف

 ضًت والاؾدثماع لالؾخلغاع نهائُا بالبلنظهغ ْاهغة ٖىصة اإلاٛتربحن من فئت اإلاخلاٖضًن 

 .14في قغاء الٗلاع وبناء الؿىناث

                                                                                                                                   

"هجغة الٗىصة للؿيان اللاَنحن بمضًنت جىلىػ بـ خٌى اإلاىيٕى في مدىع بدث مىؾىم  اقخٛلنا14 

ن من أنل بلضًت ؾُضي زُاب"، في إَاع مكغوٕ بدث بٗنىان: ججاعب  الفغنؿُت ، اإلاندضٍع

، أبدار من منٓىع أفاق ٖبض اإلاالً نُاص، هغاؾً، جدذ إقغاف  للهجغة في الجؼائغ اإلاٗانغة

 ). 2035-2032) الباخث مدمضي ؾُضي مدمض
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 خاثمة

، ة في منُلت ؾُضي زُابضفغاػاث وحُٛحراث حضًإر حأخضزذ ٖملُت الخدً

لي للفًاء من  فيؾىاء  وجضازل ٖنانغ وفًاءاث  جىؾٗه زالٌالجانب الفحًز

ت فُه الترهُبت الؿيانُت الجضًضة التي جدمل ب خٗلماإلاجانب ال في أو ،خًٍغ

في َىع الدكيل والبزوٙ. هى  كلُ زهىنُاث وؾماث حٗىـ الُاب٘ الحًغي ل

ت ببلضًت ؾُضي زُاب  واخض  كلُ مخضازلحن ل هفًائحنًٓهغ الُىم الضواع واللٍغ

قياٌ الظي ٌٗغفه ؤلا و .اإلاجاٌ الحًغي ألاٌو بامخُاػمن خُث هي  ًغجبُان باإلاضًنت

الٍغف خالُا، هى جًاعب ٌٗىـ الهغإ اللائ  بحن الخمؿً باإلاماعؾاث اإلاىعوزت 

ض في نفـ الىكذ  ،ومؿاًغة ول ما هى خضًث ،من حهت من حهت أزغي. مجخم٘ ًٍغ

م ما ًنخج   من ْىاهغ كض ال جٓهغ للُٗان ولىنها جأحي لخ   هإزباث ميانخه ٖن ٍَغ
ر ٖن ٗب 

ِٗنفؿها من زالٌ صالالث وعمىػ وجغن بهماث ٖلى الفًاء 
 
 ل واإلاؿخٗمل. اإلا

 ا من اإلاناَم مُيانحزم صفإًبلى الانخماء اللبلي في منُلت ؾُضي زُاب هٛحره

اًاث حل جدلُم أمن أ تراف هضاف ٚو لب الٖا ؾىاء من ، بمماعؾت الفًاء وجملىهَو

ُت  لخأهُضَغف اإلانخسبحن اإلادلُحن   "الىاص كُ٘"و من َغف كبُلت مماعؾاته  أقٖغ

تها في وبالخاليؾبلُتها في الىحىص أ لخأهُض جأزظ اللبُلت . ؾخدىاط ٖلى الفًاءالا  أولٍى

حؿخمض و  الىحىص إلى جبرػفهي  ،ا سجلناها في الؿُاق الٓغفي لٓهىعهاطإلها  ىمٗن

ٌ  وجخضٖ كىتها  ز   فًاء نفعي إلى من زالٌ اهدؿاخها اإلاجاٌ والفًاء الظي ًخدى

 الفًاءقياٌ جخجاوب م٘ أفي نىع و  ٓهىع ال إلى صلخٗى  ٖضًضةألؾباب جسخفي 

 . والٓغف الظي جخىاحض فُه

اصة ًٓهغ اٚخنام  نخاج إالٓغوف وانتهاػ الفغم هكيل من ألاقياٌ الجضًضة ٖل

ندن نلغ الُىم بًغوعة  .ماصًت بالضعحت ألاولىمهالح بت خٗللفاإلاؿألت م ،اللبُلت

  قيالُتإٖاصة النٓغ في إ
 
في، جمل ججاوػ النٓغة  ٖلُناً اإلاجاٌ في اإلاجخم٘ الٍغ

مضزل ال ًٓهغ الجزإ الُىم همُيانحزم و أ. هإكلُمالىالؾُىُت لخالخ  أفغاصه وحمىص 

ًبضي ؾيان ؾُضي زُاب  ؟الخٗضًالث الحانلت في الفًاءو  اإلاماعؾاثلفه   جدلُل

ا من اإلالاومت ؤلا لت انا في الحفاّ ٖلى بلاًا و أجخجؿض مُضانُالتي  ُتكلُمالُىم نٖى
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تإججاه ما جنخجه اإلاضًنت من  الفًاء الؿىني  ًٓهغ من زالٌا ، ول هظفغاػاث خًٍغ

فًاء في وطلً اؾتراجُجُاث الفاٖلحن الخأكلمُت )هما ًهفها ٖبض اللاصع للج٘( 

الُىمُت بضًال ًىكف ٖن ٖملُت  ُانثروبىلىحألا وندن نغي في . وهجحنجفاوض ي 

ٌ  أؾبلُت الثانيم٘ ر بخضازل الفًائحن حالخدً في)الحًغي ٖلى  ٖلى ألاو  (. الٍغ

 ؾُىُت ججاوػ الثنائُت الىال عاؾت ضمن زالٌ هظه الزحر نلترح في ألا 

جغهُباث  الجؼائغي بما أن للمجخم٘نثربىلىحُت اإلاٗانغة ٍعف/ مضًنت في الضعاؾاث ألا 

ر التي حملُت الخدًفي ٖ ًجاص فًاء لهاإجداٌو  أزغي ممحزة بأقياٌجٓهغ زحر هظا ألا 

لخُىعاث لي ًىحب نٓغة نلضًت مخجضصة ومؿاًغة ، ألامغ الظٌكهضها اإلاجخم٘

 الحانلت من زالٌ جثمحن الٗمل اإلاُضاني.
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