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خدجية زاوي

مقدمة :
وضحتذاظدراداتذاطتعؾؼةذمبشارطةذاطرأةذيفذاصقاةذاظدقادقة،ذتطورػاذعن اجملالذاطـزظيذإديذ
اجملال ذاظدقادي ذثم ذاظرجوع ذعرة ذأخرى ذإدي ذاجملال ذاألول ذاضاص ذبفا ذعثل ذعاذجاء ذيف ذاظدراداتذ
اشزائرؼةذذاظػراغؽػوغقةذ:ذف.ز.ذدايذ ،ذH. Vande velaذس.ذخوجة .ذ
صفذهذاظدراداتذتدلذسؾىذأغـاذعازظـاذغعقشذيفذأدطورةذ"ذاظدوظةذوذاطوارـةذ"،ذخاصةذوذأنذضعفذ
عشارطةذاظـداءذيفذاصقاةذاظدقادقةذزاػرةذساطقةذتعربذسنذاظدقطرةذاظذطورؼةذ 1ذذP. Bourdieuذذ
إلحتؽار ذاظرجل ذاجملال ذاظدقادي ذو ذشقاب ذاطرأة ذسن ذعراطز ذاظؼرار ذظذظك ذاستؿدغا ذظعدم ذاظتطرق ذإديذ
اطعادظةذاظؽالدقؽقةذذاطفؿةذيفذذيقعذاظبحوثذرجلذ/ذعرأة،ذذبالذدقاديذسامذ/ذذبالذخاصذشريذ
دقاديذحتىذالذغدؼطذيفذإسادةذإغتاجذاظـتائج.ذذذ ذ
سـد ذدخوظـا ذاألوظي ذظؾؿقدان ذظدرادة ذواضع ذاظـداء ذيف ذاجملال ذاظعام ذيف ذػذه ذاطـطؼة ،ذإصطدعـاذ
بظاػرةذمماردةذاظـداءذظؾطؼوسذاضاصةذباألوظقاء،ذزاػرةذأصؾقةذوذعتجذرةذيفذػذاذاجملتؿعذظؽـفاذ
طاغـتذمتارسذبغزارةذمماذجعؾـاذغتداءلذسنذػذاذاظرجوعذاظؼويذطؿارداتذاطؤدداتذاظتؼؾقدؼةذاطؼددةذ
يف ذصرتة ذبدأت ذاصرطة ذاشؿعوؼة ذ ذاظـدائقة ذباظظفور ذو ذبداؼة ذتؽوؼن ذعؤددات ذجدؼدة ذشزائرذ
"اظتعددؼة" .ذ
صؼؿـاذبتوضقحذاظعالضةذاآلغقةذظؾـداءذذباظدقادةذوذربطفاذبغزارةذمماردةذاظطؼوسذذيفذاظدـواتذ
اآلخرية ذ 1991ذ -ذ 1993ذيف ذذبتؿع ذؼتؿقز ذباظدغقوي ذو ذاطؼدس .ذباإلستؿاد ذسؾى ذاظتقارذ

- BOURDIEU, P..- La domination masculine .- in : Actes de recherche en sciences sociales.- n :
84, sep 1990.- p.p. 4 - 15.
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اإلغرتوبوظوجيذاظدقاديذاظتؽربيذاظذيذرصضذإضتصارذذاظدقادةذسؾىذذبتؿعاتذاظدوظةذوذؼعؿمذاظوجودذ
اظدقاديذيفذطلذاألذؽالذاإلجتؿاسقةذ:ذاظرعزؼة،ذاظشخصقة،ذاظطؼدقة .......ذ
صؽل ذثؼاصة ذزؿل ذبداخؾفا ذمنوذخا ذظتػدري ذغظم ذاصقاة ذاإلجتؿاسقة ذصفي ذاإلرار ذاظوادع ذاظذيذ
ؼتشؽلذعنذ:ذاطعتؼدات،ذاظؼقمذوذاظطؼوسذػذهذاألخريةذاظيتذتعدذسـصراذػاعاذيفذتػدريذذبتؿعاتـا .ذ
وذاظظاػرةذاظيتذغبفتـاذظدرادةذػذاذاطوضوعذعنذخاللذاظعؿلذاطقداغيذاظذيذضؿـاذبهذذيفذػذاذاطؾجأذ
احملؾيذػيذطثرةذزؼارةذاظـداءذ"ذظؾصالح"ذبتجؿعذػائلذاتدؿتذبهذصرتةذععقـةذعـادبةذ 1991ذ-ذ
 1993ذتدؿىذػذهذاظظاػرةذ"ذباصضرةذ"ذسـدذدؽانذاطـطؼةذحقثذضؿـاذبتدجقلذاظبعضذعـفاذيفذ
صرتة ذ ذتزاعـت ذعع ذ ذاألزعة ذاظدقادقة ذاظيت ذػزّت ذاظبالد ذبعد ذإظغاء ذاإلغتخابات ذاظتشرؼعقة ذاألوديذ
(،)1991ذخاللذبداؼةذعرحؾةذ"ذاظتعددؼةذ"ذاشدؼدةذوذعاذرمذسـفاذعنذغتائج .ذ
و ذطان ذسدد ذاظتجؿعات ذاظيت ذضؿـا ذمبالحظتفا ذو ذدرادتفا ذ 35ذسؿعا ذسـد ذطل ذضبب ذاألوظقاءذ
اطوجودةذيفذاطـطؼةذوذسؾىذرأدفاذ :ذ

-ذأذ-ذضبةذاظوظيذدقديذاظشقخذ :ذ

بإستباره ذاشد ذاطؤدس ذظؾؿـطؼة ذو ذسشائرػا ذزؼارة ذاظـداء ذظه ذ ذعن ذطل ذاألغداب ذعدتؿرةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
وذبدونذإغؼطاعذؼوعيذاإلثـنيذوذاشؿعةذذذؽلذذاستقاديذوذتعتربذاصضرةذاظيتذتؼامذسـدذضبةذدقديذ
اظشقخذسؿعاذسؿوعقاذتشاركذصقهذاظـداءذوذاظرجالذخاللذاطـادباتذاظؽربىذ:ذاظدؼـقةذذذذوذاظورـقة .ذ

ذبذ-ذضبةذسبدذاظؼادرذاشقالظيذ:ذ ذستؿعذاظـداءذعنذطلذاظعشائرذسـدذعؼامذاظوظيذاظذيذؼبعدذسنذاظبؾدةذبعدةذطقؾوعرتاتذيفذاضالءذ
حقثذتؼطعذاظـداءذػذهذاطداصةذعشقاذسؾىذاألضدامذبدونذتعبذوذتصارعذطلذاظظروفذظؾوصولذإديذػذاذ
اطؽانذاطؼدس .ذ

ذجذ-ذسـدذبعضذضببذأبـاءذدقديذاظشقخذ:ذ ذ1ذ-ذدقديذربؿدذسبدذاهلل ذ
0ذ-ذدقديذاصاجذبنذاظشقخذ(ذاإلبنذاألطربذ) .ذ
ستؿعذسـدػؿاذاظـداءذاطـتؿقاتذغدباذإظقفؿاذععذغداءذاظعشائرذاظيتذتدؽنذبؼربذعنذعؼاعفؿا .ذ
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طـثرة ذػذه ذاظتجؿعات ذتػدرػا ذ ذطذظك ذاظػعاظقات ذاظدودقوظوجقة ذطوغفا ذاطـادبة ذاظوحقدة ذاظيتذ
تؾتؼي ذصقفا ذطل ذاظـداء ذبإستباره ذذبال ذعؼدس ذاظذي ذمل ذتؼص ذعـه ذاطرأة ذصد ذاآلن ذو ذاطؿاردة ذصقهذ
غشقطة .ذ

ذسالضةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذباضطابذاظالشيذذظطؼوسذاألوظقاءذ :ذبعد ذدخول ذاشزائر ذسفد ذ" ذاظتعددؼة ذاصزبقة ذ" ذو ذزفور ذسدة ذإساػات ذظرباظقة ،ذإدالعقة،ذ
إذتـراطقة،ذورـقة،....ذدخؾتذاشزائرذيفذعأزقذدقاديذخاصةذبعدذتصاسدذ"ذاظعـفذ"ذإثرذإظغاءذ
اإلغتخاباتذاظتشرؼعقةذاظتعددؼةذاألودي،ذدلذسؾىذأزعةذضقمذوذععاؼريذاجملتؿعذظظفورذسدةذخطاباتذ
عتضاربةذ ترؼدذإسادةذبـاءذأوذخؾقذضقمذجدؼدةذسؾىذحدابذثؼاصةذاخرىذعتجذرةذيفذػذاذاجملتؿع،ذيفذ
زل ذػذه ذاألحداث ذبدأت ذزاػرة ذسؿع ذاظـداء ذسـد ذاألوظقاء ذ ذيف ذػذه ذاطـطؼة ذعـذ ذاظتحضرياتذ
ظإلغتخاباتذذاظتشرؼعقةذاألودي،ذطاغتذاظبداؼةذذػدصفاذريائيذوذععارضذظؾحػازذسؾىذرؼوسذاجملتؿعذ
وذسؾىذثؼاصتهذاظتؼؾقدؼةذاظيتذتوارثتفاذاظـداءذسربذأجقال،ذوذعازاظتذزاصظذسؾقفاذوذبشدّةذخاصةذععذ
زفورذخطابذالشيذهلاذطاغتذمتثؾهذاظتقاراتذاإلدالعقةذاظراصضةذإلدالمذاألوظقاءذوذاظطؼوسذاضاصةذ
بفؤالءذخطابذزلذبعقداذسنذػذهذاطـطؼةذعـذذاطرحؾةذاظبادؼدقةذ"ذذيعقةذاظعؾؿاءذاطدؾؿني ذ"ذاظيتذ
عازالذجقؾفا ذؼـؼم ذعـفا ذيف ذاجملتؿع ذاطدروس ذإديذأنذجاءت ذعرحؾة ذ"ذاظتعددؼة ذ" ذخبطابذعتشددذ
سؾقفا .ذ
يفذدرادةذعرؼمذبوزؼدذحولذاطؼاعاتذالحظتذبعدذزفورذػذهذاضطاباتذإغعدعتذمماردةذاظـاسذ
ظطؼوسذاألوظقاءذيفذاطـارقذاجملاورةذظؾعاصؿة،ذسؽسذعاذالحظـاهذيفذاجملتؿعذاحملؾيذحقثذععذػذهذ
اطرحؾةذأخذتذاظـداءذسؾىذساتؼفنذعفؿةذاحملاصظةذسؾىذػذهذاظطؼوسذوذاظشعائرذاظيتذتـحاولذبعضذ
اضطاباتذاظؼضاءذسؾقفاذأؼنذطثرتذزؼارةذاظـداءذظألوظقاءذبصػةذعدتؿرة ذوذعـتظؿةذملذؼؽنذهلاذعثقلذ
دابؼاذطردذصعلذهلذاذاضطابذاطفدّدذطعتؼداتفنذوذطدصاعذسن ذثؼاصتفن،ذدظقلذسؾىذذأنذاطرأةذتبؼىذ
اطعـقةذاألوديذصؿاؼةذاظعاداتذوذاظتؼاظقدذعنذخالهلاذ"ذتدركذعؼدارذاظتحديذوذاظصؿودذيفذذبالذاظبؼاءذ
ظألضوى ذإغطالضا ذعن ذعرطزؼة ذاظرجل ذو ذعرطزؼة ذاضطاب ذزاول ذإظغاء ذأصوات ذيف ذاظػضاء ذاصر ذوذ
ممارداتذغبذػاذاظؽثريذوذإستربػاذغدوؼةذ .2ذ

 تىزٌذ ،مرٌم  -.المقاماخ و إشكاالخ ذملك الخطاب ،دراسح إواسٍح لمىطقح تحارج تىمرداش -.رسالحماجسرٍر فً علم اإلجرماع الثقافً ،جامعح الجسائر -.3991 ،ص.341.
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ذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذوذسالضتهذباظتجؿعاتذاظـدائقةذاظرمسقةذ :ذيفذذاطرحؾةذاظيتذطاغتذتؼومذغداءذاطـطؼةذبتجؿعاتذسؾىذعدتوىذاظؼباب،ذضؿـاذبتتبعذودائلذ
اإلسالمذخاصةذعـفاذاطؽتوبةذصالحظـاذأنذحضرةذسؿعذاظـداءذالزعتذصرتةذاظتجؿعاتذاظورـقةذاظيتذ
تعددتذعـذذدـةذ 1959ذخاصة ذععذصرتةذسدمذ"ذاإلدتؼرارذاألعينذ"ذاظيتذعقزتفاذسؿعاتذطاغتذ
ترتأدفاذاظـداءذضبلذاظرجالذيفذطاعلذاظؼطرذاشزائريذحقثذإػتؿتذاظصحاصةذاطؽتوبةذبفذاذاصدثذ
اظـدوي ذععذدـةذ 1959ذ -ذ،1992ذعـفاذصحقػةذذاجملاػدذ 3ذاظقوعقةذاظـارؼةذباظػرغدقةذضبلذ
زفورذاظصحفذاطدتؼؾةذطاغتذعضاعنيذذاظتجؿعاتذاظـدائقةذحدبذاظصحقػةذحولذ:ذ ذ

ذاصقذيفذتؽوؼنذذيعقاتذغدائقة،ذاظتعاونذاشؿعويذاطغاربيذاظـدائيذوذعـاضشةذضاغونذاألدرةذ ...ذ
 ذذصحقػةذذاظورنذ 4ذعـادبةذ 1991ذ -ذ 1992ذ:ذذإػتؿتذباظتجؿعاتذوذاطدرياتذحولذشـقاب ذاطرأة ذسن ذاجملال ذاظدقادي ،ذتعدؼلذضاغون ذاألدرة،ذاظـشاطذاظتجؿعي ذسؾى ذاطدتوى ذاظورينذ
ظؾتـدؼدذ"باظعـفذ"ذحقثذطثرةذاطدرياتذاظيتذترأدتفاذاظـداءذيفذػذاذاجملال .ذ
إذنذذاظتجؿعاتذاظـدائقةذغشطتذععذعرحؾةذ"ذاظتعددؼةذ"ذاظدقادقة،ذوذعاذغتجذسـفاذعنذغتائجذ
سؾىذطاعلذاألصعدةذصؽاغتذمتثلذغوساذعنذاطشارطةذاظـدائقةذععذاألحداثذاظدقادقةذوذبداؼةذصرطةذ
ذيعوؼةذغدائقة،ذصفلذحضرةذسؿعذاظـداءذػيذغشاطذذيعويذدقاديذ؟ ذ

اظبـقةذاظتـظقؿقةذظتجؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذ :ذ
مسقـاػا ذحبضرة ذسؿع ذاظـداء ذػو ذسؿع ذػائل ذظؾـداء ذسـد ذأحد ذضبب ذاألوظقاء ذبصػة ذعدتؿرةذذذذذذذ
وذعـتظؿةذ(ذخاللذعرحؾةذاظدرادةذ)ذمنوذجفاذاطؤدداتيذطؿاؼؾيذ :ذ
 ذاطشارطات ذ :ذ ذ تتؿثل ذيف ذاظزائرات ذاظؾواتي ذحيضرن ذحدب ذضرب ذاصي ذاظدؽين ذعن ذاظؼبة،ذذذذذذوذباظتاظيذحدبذاظعشرية،ذصؽؾؿاذطانذاصيذاظدؽينذضرؼباذعـفاذذطؾؿاذطاغتذغدبةذعشارطةذغدائهذ
أطربذوذاظعؽسذصحقح.ذسدىذاطشارطةذسـدذضبةذاشدذاطؤدسذ(ذسذ/ذشذ)ذصفيذعتداوؼةذغوساذعاذ
بتجؿعذطلذغداءذاظعشائر .ذ
- El Moudjahid : 1989 N = 7332, 7375, 7381, 7404, 7616,
1990 N = 7664, 7684, 7713, 7740, 7751

- El Watan : 1991 N = 330, 348 , 363, 365, 373
1992 N = 398, 435, 453, 538, 545
1993 N = 716, 723, 740, 743, 767
1994 N = 1041, 1046, 1210, 1233.
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ذسؿؾقةذاإلتصالذ:ذػيذذياسقة،ذمبشارطةذذيقعذاظـداء،بداؼةذععذبوابةذاظوظيذاظيتذتؼومذبـشرذاضربذسؾىذاظـداءذاظؼرؼباتذعـفا،ذثمذسؾىذباضيذاجملؿوساتذاظـدائقةذ .ذ
ذسؿؾقةذذاظتـظقمذ:ذذػيذطذظكذذياسقة،ذؼؽونذدورذاظبوابةذبإسالنذسنذ"ذغوبةذ"ذاظزؼارة،ذبـػتحذاظؼبةذوذادتؼبالذاطشارطاتذعنذطلذاألغداب،ذوذسـدذاصضرةذؼـتظؿنذيفذذبؿوسةذواحدةذطبريةذعنذ
ررفذاظؼواالتذ(ذاطغـقاتذ)ذوذاظـداءذاطدـات،ذوذؼؽوغنذطتؾةذواحدةذعتحدةذطأغفنذؼؤدؼنذعفؿةذ
رمسقةذظواجبذرمسيذوذعؼدس .ذ
ذعؽانذاوذعؼرذحضرةذسؿعذاظـداءذ:ذضبةذأحدذاألوظقاءذػوذاطؼرذاظذيذتؾتؼيذوذستؿعذصقهذاظـداءذخاللذػذهذاظعشرية،ذصقعتربذذػذاذاطؽانذاطؼدسذاطؼرذاظرمسيذظتتجؿعذحوظهذاظـداءذإديذعـجالذسامذ
تـاضش ذصقه ذطل ذاظؼضاؼا ذعـفا ذاظدقادقة ذ،ذو ذػو ذاظـؿؽان ذاظوحقدذاظذي ذال ذحيتوي ذسؾى ذأؼة ذضقود،ذ
متارسذصقهذاظـداءذغشارفنذحبرؼةذتاعة .ذ
و ذبػعل ذػذه ذاطؿاردات ذاظـدائقة ذاطـتظؿة ذأصبح ذػذا ذاطؽان ذذباال ذساعا ذرمسقا ،ذتـظم ذصقهذ
اظتجؿعات ذاظرمسقة ذ( ذطاصؿالت ذاإلغتخابقة )...ذظؾدؾطات ذاحملؾقة ذو ذظبعض ذاألحزاب ،ذصخاللذ
اصؿؾةذاإلغتـخابقةذ*ذظؾرئادقاتذاطاضقةذ(ذغوصؿربذ 1993ذ)ذ،ذأضامذاصزبذاصرذريؾةذسـدذضبةذ
اشدذاطؤدسذدقد ذاظشقخذاظذي ذؼرتبعذيفذذودطذاطدؼـةذذسؾىذصرسقه،ذعرصوضةذباألشـاغيذاظتؼؾقدؼةذ
ظألوظقاءذ(ذاظدؼواغةذ)ذصـؽاغتذحضرةذأطثرذعنذريؾةذإغتخابقة،ذاظيتذرحتذيفذسؿقعذطلذاجملؿوسةذ
اظدؽاغقةذ:ذرجال،ذغداء،ذأرػال،ذوذإدتطاستذأنذمتررذرداظتفاذاإلغتخابقةذذبفذهذاإلدرتاتقجقةذ"ذ
اظتؼؾقدؼةذ"،ذطاغتذهلاذسؿؾقةذتأثريذسؾىذاجملتؿعذاظعشائريذاطبينذسؾىذاطؼدس.ذصاظوظيذوذبعدذعاطانذ
ذبردذذبالذعؼدسذحوّلذإديذذبالذجيؿعذبنيذاطؼدسذوذاظدغقويذ()Profaneذذحقثذأصبحذعؼراذ
ظؽلذاظتجؿعاتذاظـدائقةذأوذاظعؿوعقة.ذذذذذذ ذ
عوضوع ذسؿع ذاظـداء ذسـد ذاألوظقاء ذػي ذاألحداث ذاظدقادقة ذاظيت ذطاغت ذتعقشفا ذاظبالدذذذذذذذذذذذذذذ
و ذإغعؽاداتفا ذاظيت ذأصابت ذطل ذذرائح ذاجملتؿع ،ذصرجعت ذاظـداء ذو ذاطؼدعات ذبإصرار ذخالل ذػذهذ
اطرحؾةذإديذغشارفنذاظذيذتوضفذاظرجالذسنذاظؼقامذبهذ .ذ
غدتـتجذمماذدبقذأنذزاػرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذهلاذدالالتفا،ذعؽاغتفاذوذرابعفاذاظدقاديذ
اضاصذبفا،ذزددهذزروفذزعـقة،ذثؼاصقةذوذدقادقة،ذوظقدتذذبردذرؼسذغدويذؼعتربذاظبعضذ
مماردته ذزبؾػا ذعن ذزبؾػات ذاطاضي .ذغدتطقع ذأن ذسبدد ذػذه ذاظدالظة ذاظدقادقة ذإغطالضا ذباالضرتابذ
االغثروظوظوجيذظبالغديذ G. Blandierذأنذاظدقاديذعوجودذيفذطلذاظتـظقؿاتذاإلجتؿاسقةذوذظقسذ
عؼصوراذسؾىذاطؤدداتذاظدقادقةذظؾدولذ  Etatsذاصدؼثةذوذعاذسؾقـاذإالذإطتشافذحؾؼهذاصؼقؼيذ
حددغاهذيفذعاؼؾيذ :ذ
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يفذاظعالضةذ"ذاظدقادقةذ"ذبنيذطثرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذوذإرتبارفاذععذاألحداثذاظدقادقةذ
يفذاظبالدذعاذبعدذ"ذاظتعددؼةذاصزبقةذ"،ذحقثذإستربغاػاذمنوذجاذعنذاطشارطةذاظدقادقةذظـداءذاطـطؼةذ
طباضي ذغداء ذاظبالد ذاطـتظؿات ذعؤدداتقا ذيف ذذيعقات ذغدائقة ذ ذو ذحتى ذيف ذاطدريات ذاظورـقة ذاظيتذ
غشطتذطثرياذخاللذػذهذاطرحؾةذطؿاذأذرغاذدابؼا .ذ
عشارطةذشريذعباذرةذألغفاذشريذرمسقة،ذظقدتذهلاذسالضةذباطوادذاطـصوصذسؾقفاذيفذضاغونذ5ذ
اظدوظة ذاضاص ذباظتجؿعات ،ذظؽن ذدالظتفا ذاظدقادقة ذاظثؼاصقة ذسؿقؼة ذتؤطد ذسؾى ذأن ذ ذاظـداء ذ ذمتثؾنذ
اظرأمسال ذاظثؼايف ذظؾؿجتؿع ذو ذخزان ذضقؿه ذو ذععاؼريه ،ذتؼوم ذباحملاصظة ذ ذسؾى ذػوؼة ذاشؿاسة ذطؾؿاذ
إضتـضىذاألعر،ذطبعدذتصاسدذاضطابذاظدؼينذذاظالشيذظالوظقاء،ذوذػذاذاألخريذاظذيذميثلذاظعالضةذ
اظدقادقةذاألوديذععذسؿعذاظـداءذذسـدذاألوظقاء،ذإديذجاغبذسالضتـفاذععذتصاسدذ"ذاظعـفذ"ذاظذيذ"ذ
غدّدتذ"ذبهذذطثريُذذاظـداءذسربذطاعلذاظؼطرذاشزائريذ .6ذ
متثلذحضرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذذيعقةذشريذرمسقةذألغفاذظقدتذهلاذسالضةذععذذعؤدداتذ
" ذاظدوظة ذاصدؼثة ذ" ذ ،ذظؽـفا ذدبضع ذظـػس ذمسات ذاشؿعقة ذ ذ" ذاظرمسقة ذ" ذ ذعن ذخالل ذبـقتفاذ
اظتـظقؿقة ،ذو ذدبتؾف ذسـفا ذيف ذاشؿاسة ذاطؽوغة ذهلا ذ" ذتشرتك ذطل ذاظتـظقؿات ذببعض ذاظدؿاتذ
األدادقةذصؾدؼفاذذيقعفاذبينذعتؿاؼزةذبدرجاتذعتـوسةذصاظعـاصرذاظيتذتـدقذغشاراتفمذالذزتلّذصؼطذ
عراطزذعتؿقزةذتراتبقاذوذإمناذدبتؾفذػذهذاظعـاصرذيفذحقاتفاذاضاصة7ذوذغداءذاطـطؼةذعازظنذحياصظنذ
سؾى ذضقم و ذععاؼري ذاظـؿجتؿع ذاظتؼؾقدي ذ  Weberذذيعقة ذهلا ذخصوصقتفا ذ ذاطرتبطة ذببـقة ذػذاذ
اجملتؿع ذاطبين ذسؾى ذاطؼدس ذصؼد ذبرػـت ذاظـداء ذسؾى ذأن ذظقس ذطل ذعا ذػو ذ ذعؼدس ذشري ذدغقويذ
صاذؽاظقيتذ:ذاظروحيذ/ذبدائي،ذدغقويذ/ذحدؼثذتدؼطذػذهذاظـؿعادظةذيفذاظظاػرةذاطدرودةذ،ذحقثذ
إدتطاستذاظـداءذذأنذتؽونذعؤددةذعنذمنوذجذآخرذذتتحؽمذاظـداءذيفذتدقريػاذعنذدونذعـازعذهلاذوذ
بػعاظقةذؼـؿقزػاذاإلزادذذاظشدؼدذبنيذاظـداءذظـعدمذوجودذدؾطةذذ"ذدغقوؼةذ"ذخيضعنذهلاذيفذػذاذ
اجملالذاطؽاغي،ذأؼنذاظدؾطةذػيذتؼؾقدؼةذميثؾفاذاظوظيذاصاضرذاظغائب،ذحقثذتذوبذذطلذاظػوارقذ
اإلجتؿاسقةذسـدهذوذتصبحذاظـداءذطتؾةذواحدةذؼؾعنبذصقهذأدواراذدقادقةذصفيذصعاظقةذعـبثؼةذعنذضوةذ
صعاظقةذاألوظقاء،ذاظيتذعقزتذػذهذاطؤددةذاطغاربقةذيفذعرحؾةذضدمية .ذ
 أوظر المىاد  5 ،4 ،1 ،1 ،3 :مه القاوىن رقم  19 - 18الصادر فً  13دٌسمثر  3989الخاصتاالجرماعٍاخ و الرظاهراخ العمىمٍح فً :
Journal Officiel de la République Algérienne, 24 Janvier 1990.- p.14.
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اضامتةذ :ذ
صإرتباطذاظـداء ذباظطؼوس ذيف ذػذهذاطرحؾة ذاظدقادقة ذاظراػـة ،ذعؤذر ذثؼايف ذؼعؽسذأداظقبذتػؽريذ
اظـداءذوذاساػاتفنذسبوذاحملاصظة.ذوذاطؿارداتذاظغزؼرةذظؾطؼوسذاضاصةذباألوظقاءذتؤطدذسؾىذأنذ
اظـداءذمتثؾنذاظرأمسالذاظثؼايفذظؾؿجتؿعذوذخزانذضقؿهذوذػوؼته .ذ
صفذاذاظطؼسذمسحذظؾـداءذبـاطشارطةذذيفذ:ذ ذ
ذاظتـظقم ذذاظتؼؾقلذعنذاظصراساتذاإلجتؿاسقةذوذاظدقادقةذوذذظكذعنذخاللذمماردتفاذظبعضذاظطؼوس .ذغدتطقعذأنذغدؿيذػذهذاطؿارداتذاظـدائقةذ:ذذأصعاالذإجتؿاسقةذدقادقةذتؼومذبعؿؾقةذاطراضبةذوذذ
اظتأثري ذسؾى ذاظؼرارات ذاطتعؾؼة ذبشؤون ذاجملتؿع ذاحملؾي ،ذو ذأغفا ذ ذمنوذج ذعن ذاظثؼاصة ذاظدقادقةذ
اظـدائقة،ذالرتباطذدؾوطاتفنذاظشعائرؼةذذباظدوظةذ" Etatذ"ذاصدؼثةذذاظيتذوجدغاذسالضةذاظـداءذبفا،ذ
سالضةذتعارفذوذإػتؿامذبأحداثفا،ذالذسالضةذعشارطةذوذمماردة،ذوذأنذظؾـداءذأدوارذدقادقةذيفذحؼولذ
أخرىذصعاظةذعرتبطةذببـقةذاجملتؿعذاظذيذتـتؿيذإظقهذاطرأةذيفذعؤدداتذاألوظقاءذذ(ذاظؼبة،ذاظزاوؼةذ)ذ"ذ
ترصضذاظؼقامذبدورػاذاظتؼؾقديذوذتؾعبذصقفاذأدواراذضقادؼةذيفذطلذاطقادؼنذعـفاذاظدقادقةذ".8
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