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هم يوجذ فالحون جسائريون؟
*

مارك كوت

خالل فزشح هٕٚهخ ،كبٌ ٚؼزمذ أٌ رًُٛخ الهٛى يب رؼُ ٙرغٓٛضِ
ثبنًقبَغ ٔ انٓٛبكم انمبػذٚخ ٔ رضٔٚذِ ثبنغشاساد ٔ ؽفش اٜثبس ٔ
البيخ انغبيؼبد .نمذ أؽبس "ط.لٛش٘" ثٕمٕػ انٗ أٌ ْزا انؼًم ال
ًٚضم اال ظبْشح انزًُٛخ ،ار أٌ انزًُٛخ انؾمٛمٛخ رٕعذ ثذءا ف ٙػمٕل
انجؾش انزُٚ ٍٚزظًٌٕ نغشك رؾمٛمٓب .ػٍ يضم ْزِ انشإٚخًٚ ،كٍ
رطجٛمٓب ػهٗ يٛذاٌ انضساػخ ف ٙانًؼًٕسح كًب ف ٙانغضائش.

 -1انفالحاخ و انفالحون
رؾزًم كهًخ " انفالؽ "ٍٛػهٗ يؼبٌ ػذٚذح .فْ ٙزا انًمبل،
َزجُٗ انًؼُٗ اننٛك نٓب ،أ٘ انًغزًؼبد انشٚفٛخ ٔ انضساػٛخ انزٙ
رغزغٛت نجؼل انًمبٛٚظ انذلٛمخ :
رؤفٛم لٕ٘ ثبألسكٚ ،زغغذ يٍ خالل اسرجبه انفالػ ثبألسك
ٔ ٔعٕد َظبو ػمبس٘ ٚمٕو ػهٗ انًهكٛخ انخبفخ ػًٕيب.
ثُٗ اعزًبػٛخ ٔهٛذح راد ًَو يؾبػ ٔ ٙرزغغذ غبنجب ف ٙانغكٍ
انمشٔ٘
كضبفبد عكبَٛخ يؼزجشح رزغغذ ف ٙرمغٛى األسام ٙانٗ ؽٛبصاد
ػبئهٛخ فغٛشح
اعزقالػ صساػ ٙيٍ َٕع كضٛف ٚؼزًذ ػهٗ صساػخ يزؼذدح
انًؾبفٛم ٔ ػهٗ اإلكزفبء انزار.ٙ
* أعزبر ف ٙانغغشافٛخ ثغبيؼخ اكظ – يشعٛهٛخ  )Université d'Aix- Marseille II( IIثفشَغب.
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َغذ ْئالء انفالؽٌٕ ف ٙآعٛب انًٕاعى ٔ ف ٙانؼبنى انًزٕعطٙ
كًب َغذْى ف ٙعجبل "األَزس" ثؤيشٚكب انغُٕثٛخ ٔ ف ٙافشٚمٛب يب
ٔساء انقؾشاء .لذ ٚغٛت يهًؼ يٍ ْزِ انًاليؼ (عكٍ يزُبصش فٙ
أسٚبف سٔاَذا-ثشَٔذ٘) غٛش أٌ رظبفش انًاليؼ األخشٖ ٚؾذد
يؼُٗ انفالؽ.ٍٛ
ٚزمبثم انفالؽٌٕ يغ انًغزًؼبد انشٚفٛخ انز ٙرًبسط رؤصٛشا
مؼٛفب ػهٗ انٕعو ٔ رٕفش يغالنٛخ صساػٛخ راد يغزٕٖ مؼٛف،
ٔ ْٕ ؽبل انًغزًؼبد انشٚفٛخ انٕالؼخ ف ٙافشٚمٛب يب ٔساء انقؾشاء
انز ٙرضأل صساػخ اننشٚى ٔ انزغًؼبد انغكبَٛخ "غٛش انضبثزخ"
انٕالؼخ ثبٜيبصٌٔ ٔ انًغزًؼبد انضساػٛخ –انشػٕٚخ انز ٙرمغ فٙ
انؼبنى انًزٕعط ٔ ٙف ٙآعٛب انٕعطًٗٚ .كٍ نٓزِ انًغزًؼبد أٌ
رئيٍ رٕاصَب ثٛئٛب عٛذا ف ٙيغزٕٖ انزٕاصٌ انز٘ ٚئيُّ انفالؽٌٕ
غٛش أَٓب ال رمذس اال ػهٗ رؾمٛك يغزٕٖ اَزبط ٔ كضبفخ أدَٗ ثكضٛش
يٍ رنك انًغزٕٖ انز٘ ٚؾممّ ْئالء انفالؽٌٕ.
ٚشرجو يفٕٓو انفالؽ– ٍٛارٌ -ثًفٕٓو انًغالنٛخ انضساػٛخ.
صًخ يفٕٓو آخش ٚغت رٕمٛؾّ "انزكضٛف انضساػ ،"ٙأ٘ انزمذو
انضساػ ٔ ٙانزًُٛخ انشٚفٛخ نمذ أفجؼ رؾمٛك انزكضٛف انضساػٙ
مشٔسح يهؾخ ف ٙيٕاعٓخ انؾبعبد انغزائٛخ انًزُبيٛخ ؽغًب ٔ
َٕػبٕٚ .عذ ف ٙانًؼًٕسح فُفبٌ يٍ انًغزًؼبد ٚجذٚبٌ لذسح ػهٗ
يٕاعٓخ ْزِ اننشٔسٚبد كًب ٚج ُّٛربسٚخ انمشٌٔ األخٛشح :
انفالؽٌٕ انًغذدٌٔ  :أ٘ انفالؽٌٕ انزمهٛذ ٌٕٚانز ٍٚرًكُٕا يٍ
انزؾذٚش ػٍ هشٚك انؾقٕل ػهٗ انًهكٛخ (ؽبنخ يقش) أٔ ػٍ
هشٚك اإلعزفبدح يٍ انش٘ (ؽبنخ انق )ٍٛأٔ ػٍ هشٚك انزغذٚذ
انخبسع( ٙؽبنخ انٛبثبد)ٚ .جذٔ انشٚف انًقش٘ رمهٛذٚب غٛش أٌ
انفالؽ ٍٛانًقش ٍٛٚال ٚشفنٌٕ اإلعزجذال انزذسٚغ ٙنهغٕالٙ
ثبنًنخبد األنٛخ انز ٙؽممذ نٓى يشدٔدا صساػٛب (لطٍ ٔ أسص)
رنبػف صالس يشاد.
انًمبٔنٌٕ انضساػ :ٌٕٛظٓش ْزا انقُف يٍ انًضاسػ ٍٛػهٗ
أَمبك انًغزًؼبد انغبثمخ (ثؤٔسٔثب) أٔ نذٖ انًؼًش ٍٚانزٍٚ
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اعزمشٔا ػهٗ أسك ثكش (ثؤيشٚكب انؾًبنٛخ) ٔ عًؼٕا ث ٍٛانًٓبسح
ٔ انؼًم ٔ انشأعًبل ٔ رًكُٕا يٍ ادساط َظبيٓى اإلَزبع ٙمًٍ
دائشح اإللزقبد انٕهُ( ٙأٔ انذٔن .)ٙفْ ٙزِ األلبنٛى ٔ ،ال
رزؼبسك انًكُُخ انًزطٕسح يغ ركضٛف صساػ ٙثهغ يغزٕٖ ػبل
عذا انٗ دسعخ أَٓب رٕاعّ كغبد اإلَزبط ثؾكم يؼزبد.
يب ْٕ ٔمغ انًغشة ثبنُغجخ انٗ ْز ٍٚانقُف ٍٛيٍ
انًغزًؼبد؟

 -2انعائق انتاريخي انمسدوج نثهذان انمغرب
رؾكم ثهذاٌ انًغشة ٔ انغضائش ػهٗ انخقٕؿ ،ؽبنخ خبفخ ٔ
يؼمذح.
ار أٌ ْزا انًغبل –سغى يؾذٔدٚزّ -ال رغزمش ثّ يغزًؼبد
يزغبَغخ يضهًب ْٕ انؾبل ثًقش أٔ ثبأللبنٛى انقبنؾخ نضساػخ األسص
ف ٙآعٛب ،ثم رزٕاعذ ثّ يغزًؼبد يزجبُٚخ.
ػهٗ لغى يٍ أسام ،ّٛرؼٛؼ يُز انمذٚى ،عًبػبد فالؽٛخ ػشٚمخ
رشرجو اسرجبهب لٕٚب ثًضدسػبرٓب ٔ رؼزًذ ػهٗ يهكٛخ ػمبسٚخ يٍ
َٕع "يهك" ٔ رضأل صساػخ أؽغبس كضٛفخ كًب رزًٛض ثكضبفخ عكبَٛخ
ْبيخ .رغزمش ْزِ انًغزًؼبد انفالؽٛخ ػهٗ ػذد يٍ انكزم انغجهٛخ
(نٛظ كهٓب) كبألههظ انكجٛش ٔ عجبل انشٚف ثبنًغشة األلقٗ ٔ
ف ٙانمجبئم ٔ عجبل األٔساط ٔ لذ ًٚزذ اَزؾبسْب انٗ ثؼل انغٕٓل
كؾٕك عٛغم أٔ انشأط انطٛت ٔ عبؽم عٕعخ ٔ انٕاؽبد.
أيب األلغبو األخشٖ ( 2/3اإللهٛى) فزؼٛؼ ػهٓٛب يغزًؼبد
صساػٛخ-سػٕٚخ رؼزًذ ػهٗ أػشاف "انؼشػ" ٔ رشرجو –فًٛب ثُٓٛب-
ثشٔاثو انمشاثخ انذيٕٚخ أكضش يًب رشثطٓب ػاللزٓب ثبألسك ٔ رضأل
انزشؽبل ،أٔ يغزمشح رؼٛؼ ػهٗ ػذد يٍ انغٕٓل ٔ انزالل كًب
ًٚكُٓب أٌ رُزؾش ف ٙثؼل انكزم انغجهٛخ (األههظ انًزٕعو ،عجبل
ػُبثخ ،انظٓشح انزَٕغٛخ).
ف ٙثهذاٌ انًغشة ،ال رٕعذ انًغالنٛخ انضساػٛخ اال ف ٙيُبهك
يؾذٔدح.
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ٚزًضم انؼبئك انزبسٚخ ٙانضبَ ٙثبنًغشة ف ٙانظبْشح
اإلعزؼًبسٚخ .نمذ أدخم األعزٛطبٌ انضساػ ٙثّ ،ػذدا يٍ
انزغٓٛضاد انؾذٚضخ (عذٔد ،يكُُخ…) اال أَّ عبْى ف ٙركشٚظ
انضُبئٛخ انغبثمخ ٔ كزا رذػًٓٛب .يٍ َبؽٛخ ،ؽؾذ األعزٛطبٌ انضساػٙ
انفالؽ ٍٛف ٙانًُبهك انغجهٛخ ٔيُؼٓى يٍ اإلعزفبدح يٍ األسامٙ
انغٓهٛخ (ٔاد٘ انغجبٔ ،ؽٕك عٛغم) ٔ ؽبل دٌٔ رؾذٚش ٔعبئهٓى
اإلَزبعٛخ ٔ أعبنٛت ػًهٓى ٔ ،يٍ َبؽٛخ أخشٖ ،أؽذس امطشاثب
ف ٙانًغزًؼبد انشػٕٚخ – انضساػٛخ ؽ ٍٛألجم ػهٗ اَزضاع لغى ْبو
يٍ أسامٓٛب ٔ ػًم ػهٗ رفكٛك لٕآَُٛب انؼمبسٚخ ٔ رغشٚذْب يٍ
"فجغخ فالؽٛخ" كبَذ رطجؼٓب عبثمب ثؾكم مؼٛف (ثٛبس ثٕسد.)ٕٚ
ػهٗ اصش رنك ،اَزٓذ انًغزًؼبد األٔنٗ انٗ انزؾغش ثًُٛب
الأفجؾذ انضبَٛخ ْؾخ ،آَب ظشٔف عٛئخ نهغبٚخ نًٕاعٓخ فذيخ
انؾذاصخ.

 -3قصر نظر انسهطح إزاء انمجتمعاخ انريفيح
ف ٙعٛبق يٕعّ انزؾشس يٍ اإلعزؼًبس ،رجُذ انغهطخ فٙ
انغضائش عٛبعخ صساػٛخ عشٚئخ ظبْشٚب ار ألشد انؼًبل انضساػٍٛٛ
انغبثم ٍٛػهٗ يغزضًشاد انًؼًش ٔ ٍٚيُؾزٓى األسامَ ٔ ٙظًزٓى
ف ٙعًؼٛبد فالؽٛخ ٔ .خالل يشؽهخ صبَٛخ ،اػزُذ ثبنًهكٛخ
انضساػٛخ انكجشٖ ،فؤػبدد رٕصٚؼٓب ػهٗ يغزفٛذ ٍٚاَزظًٕا فٙ
رؼبَٔٛبد صساػٛخ.
ثؼذ يشٔس انضيًٍٚ ،كٍ اٌ َالؽع ؽبنٛب :
أٌ رؼبلت اإلفالؽبد انز ٙاػزجشد مشٔسٚخ نغذ انضغشاد
انغبثمخ ،لذ رغجت فَ ٙمٕنخ األسك ٔ ػذو اعزمشاس انؼًبل
انضساػ ،ٍٛٛنى ٚزغٓب َؾٕ رؤفٛم أؽغٍ ثبألسك.
نمذ ؽٕل انزؤهٛش انجٛشٔلشاه ٙانًفشه – انز٘ رًذ اعزؼبسرّ
يٍ األَظًخ اإلؽزشاكٛخ ػًبل انًؼًش ٍٚانًٛبٔي ٍٛانٗ اعشاء
عٓبص انذٔنخ دٌٔ أٌ ٚؼٛذ اَزبط انشثبه األعبع ٙثبألسك.
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أفنٗ اإلْزًبو انًزضاٚذ ثبنمطبع انؼبو –ألعجبة اٚذٕٚنٕعٛخ ٔ
ػًهٛخ -انٗ اًْبل ؽبيم نهمطبع انخبؿ انز٘ مبٚمزّ أعؼبس
انًؾبفٛم انًُخفنخ.
اٌ اإلعزًشاس ف ٙرطجٛك يضم ْزِ انغٛبعخ خالل ػمٕد صالصخ ،نى
ٚفغؼ انًغبل ،ال نزؾٕل سٚف( ٍٛٛاػبدح أفهؾخ) » « repaysannisation
انٗ ؽشائؼ فالؽٛخ ٔ ال نظٕٓس هجمخ يمبٔن ٍٛصساػ ٍٛٛيٍ انطشاص
انشأعًبن .ٙامبفخ انٗ انزمبنٛذ انًٕسٔصخ عبثمب – أفنذ ْزِ
انغٛبعخ انٗ ركشٚظ صُبئٛخ ٔامؾخ ف ٙاألسٚبف انغضائشٚخ :
يٍ عٓخٔ ،عٕد يغزًؼبد فالؽٛخ كبيهخ رزٕفش ػهٗ يٓبسح ٔ
رشرجو ثبألسك غٛش أَٓب ؽؾذد ف ٙأسام ٙانغجبل اننٛمخ ٔ فٙ
انٕاؽبد.
ٔ يٍ عٓخ أخشٖٔ ،عٕد يغزفٛذًٚ ٍٚهكٌٕ أسام ٙصساػٛخ
خقجخ رمغ ف ٙانغٕٓل ٔ األؽٕاك (انًغزضًشاد انفالؽٛخ
انغًبػٛخ ٔ انًغزضًشاد انفالؽٛخ انخبفخ) ٔ سٚفُٚ ٍٛٛزًٌٕ انٗ
انزمهٛذ انضساػ-ٙانشػٕ٘ ،ال ٚؼزجشٌٔ انزكضٛف انضساػ ٙؽغهٓى
انؾبغمْ .كزا ٔ ،كًب أؽبس ان ّٛة.سٔص ٙٚصًخ اَفقبل ثٍٛ
انؼُقش ٍٚانشئٛغ ٍٛٛانهزٚ ٍٚزؾكًبٌ ف ٙانفالؽخ :اإلَغبٌ ٔ
األسك ،انفبػهٌٕ ٔ انٕعبئمْ ،زاٌ انؼُقشاٌ ال ٕٚعذاٌ ٔعٓب
نٕعّ ف ٙانؼًم انضساػ.ٙ
َؾٛش انٗ أٌ انجهذاٌ انًغبٔسح نهغضائش ،انز ٙرجُذ عٛبعبد
صساػٛخ يغبٚشح ،نى رقم انٗ َزبئظ أؽغٍ ثكضٛش .نمذ لبيذ ْزِ
انجهذاٌ ثزذػٛى انفالؽ ٍٛانقغبس رذػًٛب اعزًبػٛب ٔ عبَذد
الزقبدٚب – انًبنك ٍٛانًزٕعط ٔ ٍٛانكجبس ،اال أَٓب نى رؼًم –يغ
رنك -ػهٗ افشاص هجمخ يٍ انًمبٔن ٍٛانضساػ( ٍٛٛفٔ ٙلذ أَؾؤد
ف ّٛانغهطخ انزَٕغٛخ هجمخ انًمبٔن ٍٛانقُبػ.)ٍٛٛ

 -4تروز األشكال انجذيذج
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ٔ يغ رنك ،ال ٚغٕص أٌ َكزف ٙثٓزا انؼشك انًزؾبئى ،صًخ أيٕس
رزغٛش ف ٙاألسٚبف انًغبسثٛخ .لذ ٚزخز ْزا انزغٛٛش هبثؼب يئلزب ٔ
يؾذٔدا اال أَّ ٚؾزٕ٘ ػهٗ دالنخ كبفٛخ رغزؾك انزغغٛم.
نُؤخز صالصخ أؽذاس رغٛش ف ٙارغبِ ٔاؽذ :
ركضٛف صساػ ٙػهٗ أٚذ٘ فالؽ ٍٛيغذد : ٍٚسأُٚب أٌ انؾشائؼ
انفالؽٛخ غبنجب يب ركٌٕ يؾقٕسح داخم يضدسػبرٓب اننٛمخ .اال أٌ
لبٌَٕ اإلعزفبدح يٍ انًهكٛخ انؼمبسٚخ لذ أؽٛب ثبنقؾشاء انغضائشٚخ
ؽشكخ يالصيخ رمٕو ػهٗ اعزقالػ صساػٚ ٙؼزًذ ػهٗ ؽفش اٜثبس
ٔ صساػخ انُخٛم انز ٙأمبفذ انٗ انٕاؽبد انمذًٚخ غبثبد َخٛم
عذٚذح ٔسائذح .نمذ صادد انًغبؽبد انًضسٔػخ ثبنقؾشاء ثؤكضش يٍ
يشر .ٍٛكزنك ،أدٖ عهت انًٛبِ يٍ لجم انغهطبد انؼًٕيٛخ فٙ
عبؽم عٕعخ ا نٗ اَزؼبػ انغم ٔ ٙانضساػخ انجالعزٛكٛخْ .كزأ ،
ف ٙكهزب انؾبنز ،ٍٛرى رؾشٚش هبلبد خاللخ كبَذ يكجٕرخ صيُب
هٕٚال.
َؾٕء ؽشائؼ فالؽٛخ عذٚذح يشرجطخ ثًُؾآد انًبئٛخ انقغشٖ:
خالل ػمذ ٍٚأٔ صالصخ ،أفنٗ ادخبل رمُٛخ انًنخبد انًبئٛخ
انُبرغخ ػٍ يذاخٛم انٓغشح انٗ انخبسط (يقذس رًٕٚم ٔ ػُقش
رغذٚذ) انٗ رؾٕل يضاسػ ٍٛيُزغ ٍٛنهؾجٕة انٗ يضاسػ ٍٛيُزغٍٛ
نهخنشٔاد ف ٙانجهذاٌ انضالصخ .اَّ دنٛم ػهٗ اٌ ظبْشح انفالؽٍٛ
ال ًٚكٍ أٌ ركٌٕ دائًب ٔنٛذح رمبنٛذ يٕسٔصخ ثم َزبعب ؽٛب ننشٔف
يغزغذح.
رؾكم ؽشائؼ فالؽٛخ عذٚذح داخم يغبؽبد انذٔنخ  :نى رُزّ
عٛبعخ انغهطبد انؼًٕيٛخ انٗ فؾم ربو.
ؽٓذد انًغبؽبد انًغمٛخ ثبنًغشة األلقٗ رطٕساد كًب
ػشفذ رمهجبد ،اال أٌ لغًب يُٓب (ربدنخ ،دكبنخ ،انًغشة انؾشل)ٙ
ظٓشد ثّ ثُٛخ صساػٛخ رزكٌٕ يٍ لطغ أسمٛخ فغٛشح ٔ رؤهٛش
رشالجّ أعٓضح رمُٛخ ٔ فؼم صيٍ داو صالصخ ػمٕد اَزٓذ كهٓب انٗ
رؤفٛم انًغزفٛذ ٍٚف ٙاألسك ٔ انٗ رؾغٛؼٓى ػهٗ اإلعزضًبس ٔ
اإلْزًبو ثًغزضًشارٓى كًب أدد انٗ ثهٕغٓى يغزٕٖ ػبن ٙعذا
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نهزكضٛف انضساػ .ٙرؾٓذ ْزِ انًُبهك ػهٗ غشاس األٔنٗ ؽشٚؾخ
فالؽٛخ عذٚذح ف ٙهٕس انُؾؤح.
ف ٙانؾبالد انضالسَ :ؾٍ أيبو صٕسح فبيزخ رُغض يٍ األعفم.
آَب يؾذٔدح (يشرجطخ ػًٕيب ثبنش٘) نكُٓب يًٓخ ار رئكذ أٌ
"انًٕاسد انجؾشٚخ" نٛغذ عبيذح.

انخالصح :
ؽبنٛب رًُؼ األصيبد اإللزقبدٚخ ٔ انغٛبعٛخ انؼبيخ ثجهذاٌ
انًغشة ٔ انز ٙثهغذ دسعخ انؾذح ف ٙانغضائش ٔ ،صَب نؾشفخ
انًضاسع ٔ رؼٛذ رُؾٛو ثؼل انضساػبد اال أٌ انطشٚك انٕاعت
ا عزٛبصِ ال صال هٕٚالٚ .غت ػهٗ انغهطبد أٌ رمشس ف ٙاالٔنٛخ
انُٓظ انٕاعت اخزٛبسِ  :إْٔ اػبدح األفهؾخ أو ْٕ البيخ فُف يٍ
انًمبٔيبد انضساػٛخ.
فْ ٙزِ انؾبنخ َكزؾف رهك انًؼبُٚخ انجغٛطخ انز ٙرخهـ انٗ أٌ
ٔ :ساء انًغبئم انزمُٛخ ٔ انزُظٛى ؽغت األًَبه أٔ انغٛبعبد
انخبفخ ثبألعؼبس ٚجمٗ انًؾكم انفالؽ ٙيؾكم سعبل.
تعرية محمذ غانم
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