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 تقديم

 احلّمام
 يف البلدان املتوسطوة 

ّم ّالعدد ّٓؾقلّنشاراتهخيصصّهذا ّو ّاّٖؿام ّإنِانقاتّلدرادة ّّ،ّنّجمؾة
ّ ّسي ّبإِد ّلؾعـاوة ّالالمادي ّبالرتاثّا٘اديّو ّا٘رتيطة ّاِ٘ائل ّتأتي ـطؼةّا٘و

وًِػقدّهذاّالعددّإديّحدٍّّكيريّ.ّاإلذؽالقةّاحملوروةّلهّهًؿاماّاً٘ودطقةّسيّقؾب
ّسي ّا٘درجة ّاألحباث ّنًائج ّّإرارّمن ّّالشراكةمشروع ّ–األورو الذيّمًودطقة

ّفّأذر ّاًِ٘دامةسؾقه ّالـؿِاويّلؾًـؿقة ّّا٘ركز ّو مركزّّكانالذيّ)أوكودروم(،
ّاالجًؿاسق ّاالنٌروبولوجقا ّسي ّّةاليَث ّالٌؼافقة ّذرو ّّائهكأحد دعىّالػاسؾني.

ّا٘ ّشروع ّدرادة ّإدي ّٓؾقل ّا٘ـطؼًنيّو ّسي ّلؾٍدل ّمٌريا ّمؽانا ّبوصػه "اّٖؿام"
ّ،ةخمًؾػذيعّباحٌنيّمنّختّصصاتّقدّّوّ،ا٘غاربقةّوّا٘شرققةّوّدرادةّحمقطه
ّ ّا٘شروع ّبنيّأهدافّهذا ّمن ّكان ّو ّبرامج ّحالّتطوور ّهو ّمٌؾؿا ّتفقىًه إلسادة

)الؼاهرة،ّّالطـيؾيا(ّوّرّياماتّالِػارونّ)فاس،ّا٘غرب(،ّأموناحّ)دمشق،ّدورو
ّمصر(.

ّ ّاألتًـاول ّالعددحباثّا٘ؼرتحة ّهذا ّّسي ّدرادة ّبوصػه ّاّٖؿام لؾَقاةّفضاء
ّالِودقولوجقة،ّوّهذهّاإلدفاماتّوسيّخمًؾفّالِقاقاتّإغرافقةّاجملًؿعقةّ

ّالوهابّبوحدوية ّوشريّإلقهّسيد ّا٘ؤدِةّ الّتـػصلّسّؿا ّالذيّوعًربّأنّهذه و
ّ ّجمرد ّلقِت ّإِدلفضاء ّمع ّلؾعالقة ّو ّإّنّ،ؾـظافة ّتؼّدو ّّّّّّلؾعاملّّاتصّورّمؿا

ّؾعالقاتّاالجًؿاسقة.لّو
ّ ّالتعود ّهلذهػرتة ّّالزاهرة ّاإا٘ؤدِة ّاٖاديّّ٘رحؾةدي ّبنيّالؼرن ّما ا٘ؿًدة
 ،سددهازوادةّوّّاّٖؿاماتّانًشاراليتّمتّقزتّبالؼرنّالٌالثّسشر،ّوّ سشرّو
ّلؾوضعّمؤّذراّحؼقؼقّكانتّو ّأنّمواقعّتواجدّهذهّّاالقًصاديّسيّا٘دوـة،ا كؿا

تعّيرّّ،ققم بؽلّمآّؿؾهّمنّمعاوريّوّ،ا٘ؤدِاتّضؿنّالـِقجّالعؿرانيّلألحقاء
ّ ّلؾؿًٍؿعاتّاليتّسرفًفا. ّالٌؼافقة ّو ّاالجًؿاسقة ّاٖقاة ّديقسن ؾُؾقػةّلّلؼد

،ّفٍعلّبـاءّاٍِ٘دّاألمويّبدمشقّبرزّأهؿقًفاّمبـاديةأأنّّؾكا٘سيدّّالولقدّبن
ّبعدّا٘اء،ّاهلواءّوّالػاكفة.ّّرابعّصػةّتصـعّفُرّالرسّقةّمـه
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ّاًِ٘ـدّ،كولبـاّقوّبقًّدومريشرهاوديّّا٘ؼرتحّمنّررفوصيظفرّا٘ؼالّاألّولّ
ّ ّإدي ّ"لؾَّؿدرادة ّاالجًؿاسي ّاالدًعؿال ّا٘ؤدِةّ،ام"حالة ّهذه ّابوصػفّأهؿقة

الٌؼاسي،ّوّميؽنّاسًيارّمـفٍقةّا٘ؼابؾةّبادًعؿالّ ا٘عؿاريّوّاجماالّمًؿّقزاّبشؽؾف
ّانّلؾَدوثّمعّدؽانّاألحقاءّسنّاّٖؿاماتًّاليتّتعًؿدّسؾقفاّالياحٌّ،الصورة
ّوّ ّجاورها ّوؼرتحهّهذاّ،بفاذرحّارتياطّاجملًؿعّاحملؾيّ وما ّدفاماإلّأهمّما

ّّحمقطه.وّالقةّبنيّاجملًؿعّعُِ٘ائؾةّال
ّطاباتّٗٓؾقالّلًؼرتحّإـدروةّؼاربةاّ٘سؾىّفًعًؿدّبروكوبّبقًقـاّأّما
ّلالدًعؿاالتّػضاءكّهِدقتأّوّباّٖؿاماتّا٘رتيطةّالػاسؾنيّارداتممّو

ّإوتّو االجًؿاسقة، ّادًؿراروةّاالهًؿامّشالكمارّ ِيؾرّكز ّمِألة تواجدّّسؾى
الًؼدومّّالياحٌةّأّنتعًربّّذإالٌؼافقة،ّ االجًؿاسقةّوّا"اّٖؿامات"ّضؿنّدقاقاتف

رتددونّسؾقهّا٘وعّدّفرصةّلػًحّنؼاشّتػاسؾيّبنيّاّٖؿام"ّ"مشروعّـًائجّالعؾينّل
ّوّالياحٌني.ّ
ّحني ّّؼرتحوّسي ّمؼال ّعادل خدجية ّو ٓؾقالّّرمعون-بنغربيط نوروة
وّتعًؿدانّسيّّ،ّبوصػهّجماالّلألنسّوّاٖؿقؿقةّاّٖؿامالػاسؾنيّضؿنّّ٘ؿاردات

حبّؿامّدوقّالغضيزشيلضيّتّوفقّمًطؾياتّا٘الحظةّا٘ياذرةّمقدانقةّمّتذلكّسؾىّدرادةّ
ّو ّسشر ّالرابع ّالؼرن ّإدي ّتارخيه ّوعود ّّالذي ٍّاً٘واجد ّالً ّبؼِـطقـةحبي ّّّّّّّّّّّّّّ،ّار

ّاليتّجصي ّالـًائج ّأهم ّتشري ّو ّالدرادة ّهذه ّؿعتّضؿن ّأّن ّاّٖؿهذا ّسرفّام قد
ّ ّمماردات ّسؾى ّأّثرت ّوزقػقة ّسؾقهّٓوالت ّّ.ا٘رتددون ّْقية دريوش أّما

ّوعودمبِؽنّساصؿيّّقيبّام"ّذياٖػازّسؾىّ"اّٖؿّمِألةمنّّفًـطؾقّجعاللي
وجودّهذاّّرّالياحٌةّأّن،ّوّتذّكدارّسزوزة"ّرضي"قصشيّا٘عروفّبـ العفدّالعٌؿانيّوّإدي
ّسؾىّ،الذيّالّميٌلّحالةّادًٌـائقةّمبدوـةّإزائرّ،اٗاصامّاّٖؿ ثراءّّودّل

ّالػرتة.ّتؾكّدوـةّسيّا٘فذهّالرتاثّا٘عؿاريّب
ّّأّما ّّفقعًؿدّياحلبشسالء ّلًَؾقل ّالؼانونقة ّا٘ؼاربة ّالذيّميّقزسؾى ّالوضع
ّالدرادةّةزيِ ّمشؾًفم ّّ،رّيامات ّوِؾط ّالضروروةّو ّاإلجراءات ّسؾى الضوء
كمال وّتفًمّدوـاّّحالةّاليعضّمـفاّسيّمصرّتًطؾبّذلك.ظفاّخصوصاّأنّْٖػ

ّّبشهوّالدين ّبالًَّدوات ّاليت ّمنتواجففا ّمبصر ّخاللّاّٖؿامات
ميدأّسؾىّّبؼائفا،ّكؿاّترّكزّتفدودسيّحولّدورهاّّالًؼؾقدوةالًؿٌالتّّوا٘ؿاردةّ

رفعت ّديالـِيةّلروأّماّبّ.سيّالٌؼافاتّاً٘ودطقةّ"الرفاه"الًوازنّبنيّ"الضرورة"ّو
ّخاصر أبو  ّاليت ّأجرت ّالعدود ّبني ّمؼارنة ّاً٘ودطقةدرادة ّٖؿامات ّا ّ،من
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ّبقـفاؾًوزوعّإغراسيّفًؼرتحّٓؾقالّل ّسالقاتّإوار ّو ّبنيّهلا ا٘ؤّدِاتّّو
ّاالجًؿاسقة.ّّوّاالقًصادوةّ،الدوـقة

ّوؼدم ّّو ّحولّيوكارلسؿر ّسيّّسرضا ّا٘غاربقة ّا٘ـطؼة ّسي ادًعؿاالتّاّٖؿام
ّ ّالعشرون ّو ّسشر ّالًادع ّلؾٍِّحيّؾلّحقثالؼرنني منّّدالرهاناتّاجملًؿعقة

ّالًطّرق ّمـافِةّألّخالل ّمواجفة ّسي ّا٘ؤدِة ّهذه ّتيدوفا ّاليت ّا٘ؼاومة ذؽال
ّاأل ّاهلاديّّوروبي.الـؿوذج ّّمشةو بوأما ّسي إوانبّالٌؼافقةّّمؼالهفقًَِضر

ّسيّالعاداتمدىّّٔذّاًِعرضمّ،لؾَّؿامّمبدوـةّتؾؿِان وّالؼقمّسؾىّاسًيارّّرها
ّ.األولقاءّالصاٖنياليتّكانتّموجودةّقدمياّمعّأنفاّمتٌلّفضاءّورمزّلؾعالقاتّ

ّالؼولّ ّسيّإميؽن ّجزئقا ّلو ّو ّإدفاما ّتعّد ّالعدد ّسيّهذا نّاألحباثّا٘ؼرتحة
حبٌقةّجدودةّٔعلّمنّّاأنّوػًحّآفاقاّوّدروبّهذاّماّميؽنوّّ،ام"اّٖؿ"ّمؼاربة

ّأخرىّتؼّد ّجماالّالهًؿاماتّحبٌقة ّمنّحمقطفا ّو ّ"اّٖؿام" ّإضافاتّمؤدِة م
 ّنوسقةّلؾؿوضوع.
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