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مستقبل العلوم االجتماعوة يف الوطن العربي"، منظم من طرف مركز مؤمتر "
           الوحدة العربوة األنثروبولوجوا االجتماعوة و الثقافوة، مركز درادات 

   بوهران ،0220 مارس 00 و 02 ،02 و اجلمعوة العربوة لعلم االجتماع، أوام

ماظورينمظؾؾقثمؼبماألغّظ ماٌرطز م)وػران،مم ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة غـروبوظوجقا
باظؿعاونمععمعرطزمدراداتماظوحدةماظعربقةم)بريوت،مظؾـان(موماىؿعقةماىزائر(م

م متوغس( م)توغس، ماالجؿؿاع مظعؾم م"ماسربقماعؤمتراظعربقة ماظعؾوممحول علؿؼؾل
معابنيم ماٌؿؿدة مؼبماظػرتة ماظعربي" مؼبماظورن مم21االجؿؿاسقة م.2102عارسمم22إظب

ماٌعرؼبعب ماظؾؼا  مم12معمػذا معن مععؼؾا( مو م)رباضرا ممةدوظم00باحـا مػي:سربقة
عصرماٌؿـؾةمخبؿلةمتوغسماٌؿـؾةمبلؿةمباحـني،م،ماىزائرماٌؿـؾةمبـؿاغقةمباحـني

ماٌؿـؾةمبـالثةمباحـني،ماٌغرب،ماظلعودؼةممباحـني، طلمماٌؿـلم،األردنظؾـانمو
مبؾاحـني معـفم ماواحد مو مصؾلطني مأخريا مو م، ماظؾقرؼن مو ماظقؿن مو اٌؿـؾنيمظعراق

مجا .1عؤدلةمجاععقةمومحبـقةم22أسطىمػذاماظؾؼا ماظػرصةمظؿواجدمم.بؾاحثمواحد
م.قةـولمعوضوعمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسـشراطةمصّعاظةمحظؾؿيممثرةمــػذاماظؾؼا ماظع

عـذمدـؿنيمسؾىمم-ومضؿنمزرفمتارطبيمحلاسممترمبهمبعضماظدولماظعربقةم
مخالم-األضل مواالجؿؿاسيمعن ماظلقادي مايراك مأذؽال معن ماظعدؼد موؾي ممممممممل

م.صقفاموماظدميؼراري
تؼققممواضعماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماألضطارماظعربقةممؤمتراٌهمملمتؽنماظغاؼةمعنمػذ

مخبلمطاغتمتلعىمإظبمصؼط،ماٌكؿؾػةم مؼبمزلمتـاعيماظؾقثمؼبمعلؿؼؾؾفا صوصا
عصر،متوغس،ممطلمعنؼبماظؿـؾؤممبامحدثماٌعرؼبموماٌـففيمؼبمماظشعورمباظعفز

ماظؾقرؼن. مأضل مبدرجة مو مدورؼا مظقؾقا، مطانماظقؿن، ماٌلؿؼؾلممو مسن ايدؼث
م ماظعؾؿقةباظـلؾة معنمأػممألررافماظشراطة ماظـدوة مػذه حؿىمماٌواضقع،مؼبمتـظقم

                                                                                                                                   
مم 1 مCrascعرطز موػران،مجاععةماىزائر ماظعربقة،م2،مجاععة مدراداتماظوحدة متقزيموزو،معرطز ،مجاععة

اػرة،مجاععةمبـفا،مجاععةماىاععةماألردغقة،ماىاععةماظؾؾـاغقة،مجاععةمتوغس،مجاععةمصػاضص،مجاععةماظؼ
مباظ ماألعرؼؽقة ماىاععة مبريزؼدوػاج، مجاععة مصـعا ، مجاععة مجاععةمؼاػرة، ماًاعس، مربؿد مجاععة ت،

،مععفدماظدراداتماظعراضقة،معرطزمباٌغربماظؾقرؼن،معؤدلةمسؾدماظعزؼزمظؾدراداتماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة
مابنمخؾدون،مجاععةمبقؽاردي،مجاععةمظقون.
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ممممم،اظعدؼدمعنماألوراقماظؾقـقةماٌؼرتحةتؼققؿهمسؾىمووإنمشؾبمايدؼثمسنماٌاضيم
مشاتماظيتمذفدتفامضاسةماحملاضرات.اٌـاضمسؾىأوم

عبؾةمعنماٌلائلممسشرةمجؾلةماثـيتساىتماظـدوةمعنمخاللمثالثةمرباورموم
اظؿػؽريمؼبمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسقةمتارةمومؼبمعلأظةمتؼققمممعوضوعماظيتمررحت

ممفاإرث مأخرى.اياظي ماٌعطىمتارة مػذا ممسحمو معا معنممبؼدر ماياضرؼن ظؾطؾؾة
ماظعؾوممزبؿؾفماى ماظؿعرفمسؾىمعاضيماىدلمحول مو مباإلرالع اععاتماظورـقة

ماظعربياالجؿؿاس ماظورن مؼب مأسادم،قة معا ممبؼدر مإغؿاج مجز  اظؿفاذباتمعن
أومم"صشلماظعؾومماالجؿؿاسقة"اظلابؼةمدوا معنمأجلمتربؼرموماٌعرصقةماإلؼدؼوظوجقةم

مم.قةمالمتزالمحؾقلةماٌاضيعنمأجلماظؿذطريمبأنماظـؼاذاتماياظ
م م"ساجل ماٌودوم ماألول ماحملور ماظعؾومماظؾاحـون مؼب ماظؿؽوؼن مو اٌرجعقات

م"اٌرجعقاتم مٌلأظة االجؿؿاسقة"معنمخاللمدؾعمجؾلات،مخصصتماألوظبمعـفا
أثارتمورضةمدعدماظدؼنمإبراػقممضدمومم.جؿؿاسقةمؼبماظورنماظعربي"اظغربقةمظؾعؾومماال

عنمأجلمسؾمماجؿؿاعمـؼاشمحولم"دمصؿحماظااظذيمأسمضشةمحادةمدوا معنماٌعؼبعـا
علأظةماٌرجعقاتماظغربقةممإنمؾاحـنيماياضرؼن.سربي"مأومعنمخاللمردودمصعلماظ

ؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماظورنماظعربيمومإنمررحتمعنمخاللمعاضيماظؿدرؼسموم
اظؾقثمؼبمبعضماألضطارماظعربقةمإالمأنمحاضرمومعلؿؼؾلمتؾكماٌرجعقاتمبؼقتم

ماظغائبماألطرب.م
صؼدمأدسمزبريمم،اٌرجعقاتماظعربقةمظؾعومماالجؿؿاسقةم"عامباظـلؾةمىؾلةم"أ

ماٌؾؿؼقني موضائع معن ماغطالضا معداخؾؿه مم2سروس مررف معن حولممCrascاٌـظؿني
حوصؾةماٌعارفمؼبماظعؾومم(مومحولم"0777)األغـروبوظوجقامؼبماىزائر"مم"علؿؼؾل

ظقدماٌعرصقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبمرباوظةمظؿؼققمماظؿؼامم،االجؿؿاسقةمؼبماىزائر"
م) ماٌغربماظعربي مبؾدان مظقعرجؼب ماٌغرب(، متوغسمو ماظعؾوممسؾىمماىزائر، حاظة

م معناالجؿؿاسقةمؼبماىزائر متؾعمبداؼة معا مؿاإلرثماظؽوظوغقاظيمو مه بعدمتؾكماظعؾوم
ماظـظرةماإلضؿصادوؼةموماظؿؼـوؼةماٌفؿشةمٌؽاغؿفمإظبمشاؼةمبداؼةدؿؼاللماال امدقطرة

مععمبداؼةمدقادقاتماٌكططاتماظؿـؿوؼة.

                                                                                                                                   
م 2 م(2112) غذؼرم،فععروأغظر مأخرون، مو مؼبماىزائر، ماألغـروبوظوجقا موػران،معلؿؼؾل ماٌؾؿؼى، مأسؿال ،

:محوصؾةمدـةم31اىزائرمبعدمم،(2116)عصطػىمم،حّدابغورؼةمومم،رععون-بـغربؼطوم ، Crasc عـشورات
 .Crasc وػران،معـشورات،مأسؿالماٌؾؿؼى،ماٌعارفمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة
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م" مظـ ماظـاظـة ماىؾلة ماظعؾوممخصصت مؼب ماظؽؿابة مو ماظؾغة ماظؾلاغي، اظلؤال
مراظبماإلبراػقؿيمومربلنمبوسزؼزيم مخوظة مأثارتمعداخؾؿا مضد االجؿؿاسقة"،مو

ماظؾغواٌ ماٌرجعقات معع مسالضاتفا مؼب ماظؾغوؼة ماٌكؿؾػةلأظة ماالجؿؿاسقةمؼة م.ظؾعؾوم
ماٌإذممتـل م"ؽاظقؿا مو معلؿورد" مٌػفوم ماظعربقة"مصطؾحم"طؿؤذر ماظؾغة مإظب طرتعبة

اظيتمصببماظعؿلمضؿـفامظؿقرؼرممحدىماظرػاغاتماٌؾقةاحـةماألوظبمإباظـلؾةمظؾؾ
ماظعربقةمعنمثاظوثماًطابماظالػوتي ماظلودقوظوجقة ،ماألؼدؼوظوجيماظؾغة

م،ؼبماظلقاقمغػلهمعداخؾةماظؾاحثماظـاغيمصؾتماإلغشائيماألدبي.مؼبمحنيمأنوم
ػلمطؿؾتماىؿاسةماظعؾؿقةماظلودقوظوجقةماظعربقةمػوم"ميبـا مسؾىمتلاؤلمربور

مععرصؿفا؟".
ماظرابعة، ماىؾلات ماظعؾوممماسؿـت مؼب ماظؿؽوؼن ممبلأظة ماظلاددة مو اًاعلة

م مخالل معن ماالجؿؿاسقة ماٌشرقمسرض م"دول ماظعربي"، ماًؾقج م"دول حاالت
م" مو ماظعربي"اظعربي" ماٌغرب مشؾبم.دول ماظـؼاذاتمو مبنيممسؾى ماٌؼارغة عـطق

وماظيتماظلفاالتمسؾىمومماٌؿؾاؼـةمحولماياظةمغػلفا اظردودوماياالتماظـالثةم
ظؼدم.ممبامؼدورمؼبمشريمضطرهمشاركسدممععرصةمطلمعحاظةمشاظبماألحقانمسؽلتمؼبم

م موماالخؿالصاتطاغت مراػن مؼب ماظؿؽوؼن مشـقةمعاضي ماٌذطورة ماظـالثة ماٌـارق بني
ماظدروسمب ماظـؼاشماظـري، متلؿدسي ماظػؾلػةمو مو ماالجؿؿاع متدرؼسمسؾم مطان صإذا

م ماظرتطي مبلؾبماظرؼبمحلبمثرؼا ماًؾقج مدول معن ماظعدؼد مؼب اٌضاسفمعؿأخرا
،م"معؼارغةمععماظؿكصصاتماظؿؼـقةظضعفمسؾؿقؿفا"اواهمػذهماظؿكصصاتمدوا م

ما ماًطاب مواػل مأو معرجعقؿفا معن ماٌؿقػظ ماظدؼين ماًطاب ظلقاديمخوف
اٌؼدعةمعنمررفمأغبدمعودىماظرمسيمظدورػا،مصإنماياالتماٌشرضقةمواٌغاربقةم

م مسؿريمظعروديبدوي،مصاحلمسؾد تؽادمتؽونمزبؿؾػةمم،اىؾار،محلنمرععونمو
محقثم معن ماظؿارطبيممتاعا مظاٌلار معصر، مؼب ماظعؾوم متوغس،مؿورنيمػذه اظعراق،

امظيتمتواجففامحاظقامػذهمخصوصاىزائرموماٌغربمومظؽنمعؿشابفةمؼبماٌشاطلما
م متدغي مو ماظؿؽوؼن مضعف مزاوؼة ماىاععاتعن معن ماظعدؼد مؼب ماٌؽوغني ،معلؿوى

ؾؾةماٌؼؾؾنيمسؾىمػذهمعنمخاللمضعفماظؿؽوؼنماىاععيمظؾطذظكمؼؿفؾىممحبقث
مو ماٌـففياظؿكصصات ماظؿقؽم مؼب ماظؾقوث،مماظذيمضعف متعؽله ماظـظري و

ماظردائلماىاععقةمومدراداتماًربة.
ماألخمو ماىؾلة ممبلـاسؿـت مـرية م"اظػراشات مصأظة ماظعؾوممـاٌعرصقة ي
ماىؾلةموم.ؿؿاسقة"ـاالج مػذه مبرذبة معن ماهلدف مطان ماظؿطرقمـاظؾم،ضد مو قث
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أيمظرؼاتموماٌـاػجمشريماٌؾقوثمصقفا،ماٌلؿققلماظؾقثمصقفا،مـظؾؿواضقع،ماظـ
م ماظعامل مؼب ماالجؿؿاسقة ماظعؾوم مصقه متػؽر ممل مأخرىمعا مجا تممعربي.اظبعؾارة ظؽن

إذؽاظقةماىؾلةمؼبماظعؿوم.مظؼدمورضةمسّديماهلواريمسؽسمذظكممتاعامومظؽنمضؿنم
ررحماظؾاحثماٌلأظةمإبلؿؿوظوجقامومهدثمسنم"اظـؼؾةماإلبلؿؿوظوجقةماجملفضة"م

م،ؼبماٌعرصةمؼبماظعاملماإلدالعيمومحاالتماظؿوترماظشدؼدةمبنيماظؿقوظوجقامواظوضعقة
عؿربمباظـلؾةمظهموماظذيمؼمرداظةماظؿوحقد(مهطؿابؼبمسؾدهم)عنمخاللممنوذجمربؿدم

ممنوذجامظؿػلريماظػراشاتماٌعرصقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقة.
اظلؤاظنيم"اظدؼين"مأدؽؾةماظعؾومماالجؿؿاسقة"م"اٌودوممورماظـاغيماحملساجلم

مإصالحمحلـقةمجاد.ممابراػقممصاييربؿدممعنمخاللمعداخؾيتماظـلوي""مو و
م ماٌؿدخل مٌرطز متؼدميه مخالل معن ماظدؼين محول متلاؤظه متطورماألول لار
ما متدرؼلا.األغـروبوظوجقا مو ماإلرارمأنمومضدماسؿربممظدؼـقةمؼبماىزائرمحبـا ؼبمػذا

بلؾبمسدممغضجماٌعرصةماألغـروبوظوجقةمم،اظدؼين"مملمؼـضجمبعداظؾقثمؼبم"حؼلم
ماظـلوؼؼبماىزائر مسؾىماٌلأظة ماظـاغقة مرطزتماٌؿدخؾة مبقـؿا مإثارةم، معنمخالل ة

إذؽاظقةمعؤذراتماظؼقاسمؼبماظؿؼارؼرماظيتمتؾبعدمحولماظـلا مؼبماظعدؼدمعنماظؾؾدانم
ماياظةم معع معؿواصؼة مشري مإّعا معؤذرات ماألحقان مشاظب مؼب متعؿؿد ماظيت مو اظعربقة

مساعة. مبصػة ماظعربقة مأو ماىفوؼة مأو ماإلحصائقةمحولممإنماظؼطرؼة ماظؿؼارؼر تعدد
مؼػؿحماظؾابمظؿعؿققماظدراداتماظؽؿقةمحوهلنم،ةاياظةماظـلوؼةماظعربق ،مبؼدرمعا

خرمغؼديمشاؼؿهمإسادةماظـظرمؼبماٌؤذراتمخصوصامسـدعامتؽونمبؼدرمعامؼػؿحمبابامآ
مشريمعؾؿصؼةمباظواضعماٌعقش.

مصعاظقا مسؾى ماظـدوة ماخؿؿؿت ماظذي ماظـاظث ماحملور م"ماػؿمت اظؿقوالتمبـ
تطرضتماٌلاػؿةماألوظبمىابيمغاصرمومم"،االجؿؿاسقةمومخطابماظعؾومماالجؿؿاسقة

ٌلأظةماظـكبماظوزارؼةمؼبماىزائرمؼبمرباوظةمظردممعالربفاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم
ماظلؾطوؼة ماٌداخؾةموم.و ابماالحؿفاجاتمإالمأغفامإنمملمتطرقمبمحؿىموم،ػذه

م مٌـاضشة ماجملال مصؿقت مسالضاتفا مؼب ماظـكب مؼبمعلأظة ماٌكؿؾػة باالحؿفاجات
وماظيتمساىتمعوضوعمأعاماٌلاػؿةماظؾقـقةماظـاغقةمًاظدمطازممأبومدوحمماىزائر.

ماظعربقة"" ماظـورات مأدودقوظوجقا مصؼد ماظعؾومم، معؼدرة محول مػاعا مغؼاذا ثارت
مسؾىمعؿابعةمايدثماظـوريماآلغيموماٌؿلارع.مغظرؼامومعـففقاماالجؿؿاسقةم
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ماظعدؼدمعنم مإظبمحضور مإضاصة ماظـدوة مػذه معقز ماطاظعا ٌؼؾؾنيمسؾىمهضريمؾؾة
اجملالتمواربمػيمجؾلؿام"م3ذفاداتماظدطؿوراهمعنمسدؼدماىاععاتماىزائرؼة

ثالثةممناذجمػيمذبؾةمإغلاغقاتمماظعربقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقة"ماظيتمتطرضتمإظب
معط) مصوؼب مصـضدعفا مإضـػى مذبؾة م)ــؤاد(، ماظاصات مذبؾةمـضدعفا مو مظؾقب( طاػر

مر ماظرغبان م)سؾد مضدعفا مسعؼدعات مادؿؿعت ماظيت ماظشفادات مجؾلة مو ؾىمذقق(
ذفاداتمغذؼرمععروف،مدعدماظدؼنمإبراػقممماظرتتقبمإظبماٌلارماظعؾؿيمظؽلمعن

ممماظطاػرمظؾقب.ممو
ؼةمرإذؽاظقةمػذهماظـدوةمظقلتمجدؼدةمؼبمسؿوعفامومإمنامتدخلمؼبمخاغةمادؿؿرا

إذاممؿاسقة.مومماالجؿواظؿلاؤالتماظلابؼةماظيتمدؾقماظؿطرقمهلامحولمعلؿؼؾلماظعؾ
م.عؾمماالجؿؿاعــاظـلؾةمظؾفؿعقةماظعربقةمظـطاغتمػذهماظـدوةماٌـعؼدةمبوػرانممتـلمب

ماظعربقة ماظوحدة مدرادات مٌرطز مباظـلؾة مظم،و مجادة مـربطة ماظعؾوممؿؼققم علار
)ؼـاؼرممدـةمعنمغدوةمتوغسم25باًصوصمسؾمماالجؿؿاعمبعدمأطـرمعنماالجؿؿاسقةمو

مم(0763 م"اظيتمطانمعوضوسفو مسربي"ا ماجؿؿاع مسؾم ممسبو مغشرتمأسؿاهلا دـةمو
ماظيتم0764 ماظـدوات معن مظلؾلؾة مادؿؿرارؼة ممتـل مغػله ماظوضت مؼب ماظـدوة مصإن ،

اٌؤمترممبداؼةمعنماظيتمدأبتمسؾىمتؼققمماظعؾومماالجؿؿاسقةوماغعؼدتمؼبماىزائرم
م(0752عارسمم11إظبمم23عنم)ظعؾمماالجؿؿاعماٌـظممباىزائرماظعاصؿةمم22اظدوظيم

م" معوضوع ماظلودقوظوجقة"حول ماظدرادات مو ماظـاظث ماظعامل مبؾدان مؼب م،4اظؿـؿقة
رانمؼبمــؿاعمبوػــمبعفدمسؾمماالجؿمتدــظعدؼدمعنماٌؾؿؼقاتماظيتماغعؼإضاصةمإظبما

م 0762عاي
ماٌعم5 مبني مباظؿعاون موــأو مغػله ماألغـروبوظوجقاممفد مؼب ماظؾقث وحدة

حولماظعؾومماالجؿؿاسقةمم0766ومم0765دـيتممURASCؿاسقةموماظـؼاصقةمــاالجؿ
ماظعربي ماظعامل 6ؼب

ماألغـروبوظوجقامأ  مؼب ماظؾقث موحدة مررف معن مغظؿت ماظيت و
م مأن م)ضؾل ماظـؼاصقة مو مؼاالجؿؿاسقة مظؾؾقث( معرطز مإظب معنمؿقول ماٌـظم ماٌؾؿؼى أو

                                                                                                                                   
م 3 مجاععة ماىزائر مجاععة مجاععةم2تؾؿلان، ماٌلقؾة، مجاععة مورضؾة، مجاععة ماظؾقض، ماىاععي ماٌرطز ،

مبؾعؾاس،مجاععةمععلؽر.دقديم،مجاععةمعلؿغاٍ،مجاععةمسـابة،مجاععةمدؽقؽدة،مجاععةمدطقف
م.األسؿالمشريمعـشورة 4

5 Colloque sur les sciences sociales aujourd’hui, (26,27 et 28) Université d’Oran, OPU, 

1986. 
6 Voir, - Aspects des sciences sociales dans le Monde Arabe, Document URASC, Oran, 

1987. 

-Tendances des sciences sociales dans le Monde Arabe, document URASC, Oran 1988.  
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حوصؾةماٌعارفمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماىزائرمحولم"م2112دـةمم Crascررفم
 .2116أسؿاظهمدـةمم7"موماظيتمغشرت0732عنمثورةمأولمغوصؿربمدـةمم31بعدم

 نوار فؤاد 

حمل تساؤل"، املنظم من  امللتقى الوطين "راهن العالقة بني التكوون و الشغل
طرف قسم البحث ـ أنثروبولوجوا الرتبوة و نظم التكوون بالكرادك، بالتعاون 

 0222أكتوبر  6و  5مع مدورويت التشغول والتكوون املهين بوهران، أوام 

ماظؿشغقلذؽَّ ماٌفينمو مبنيماظؿؽوؼن ماظعالضة ماٌؾؿؼىماظورينمم،لمراػن عوضوع
مؼبمعؼرم ماظؿؽوؼنماٌـظم مغظم مو ماظرتبقة ماظؾقثمأغـروبوظوجقا معنمررفمضلم اٌـظم

ماأل مؼب ماظؾقث ماٌدؼرؼؿنيمعرطز معع مباظشراطة ماظـؼاصقة مو ماالجؿؿاسقة غـروبوظوجقا
.ملمتأتمإذؽاظقةم2100أطؿوبرمم4ومم3ظؿؽوؼنماٌفينمأؼامماظوالئقؿنيمظؾؿشغقلموما

اٌؾؿؼىمعنمصراغ،مبلمجا تمظؿؾقثمسنماٌؼارغاتماٌؿؽـةمبنيمدؾلؾةماظـؿائجماظيتم
اظذيمأذرفمسؾىمدرادةمراػنماظعالضةمربؾقامم8متماظؿوصلمإظقفامعنمصرؼقماظؾقث

ماٌؿؿـؾؿني ماظعؿوعقؿني ماظلقادؿني مبني مشؾقزان( مو متؾؿلان ماظؿؽوؼنم)وػران، مؼب
ععمدراداتمم2117مومدؼلؿربم2115خاللماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيمجاغػيمم،واظؿشغقل
ممماثؾة.مم

ػومأنماظـشاطماظعؾؿيمظػرؼقماظؾقثماظذيمأذرفمسؾىمم،عامؼـؾغيماظؿذطريمبه
تـظقممػذاماٌؾؿؼىمطانمعـدرجامضؿنمعشروعماظشراطةماظعؾؿقةماٌرتؾطمبأحدمبراعجم

اظذيمحاولمتلؾقطماظضو مسؾىمعدارمثالثمدـواتمسؾىمم9رغلياظؿعاونماٌغاربيماظػ
توغس(مومحاالتمموماىزائر،ماٌغرباالجؿؿاسيمؼبماظدولماٌغاربقةم)متزاؼدماظطؾب

                                                                                                                                   
رفمؼبماظعؾوممعادـة:محوصؾةماٌم31اىزائرمبعدمم(،2116) .عصطػىم،حّدابومم.،غورؼةم،رععون-بـغربؼط 7

م.Crascوػران،معـشوراتم،مأسؿالماٌؾؿؼى،ماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة
،معصطػىم،زبقدة،مذباػديم،دـوديعراد،مم،اياجسائشة،معواليمم،غورؼة،مبنمسّؿارم،رععون-بـغربؼط 8

 .صؤادم،غّوار
9 Projet intitulé,  L’Etat face aux débordements du social au Maghreb : formation, travail 

et protection sociale , Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) 2007-2009, avec la 

participation du Crasc (Oran), Institut de Recherche sur le Monde Arabe et Musulman 

(IREMAM) d’Aix en Provence, Laboratoire d’économie et de sociologie du travail 

(LEST) d’Aix en Provence, Centre de Recherche en Economie Quantitative (CREQ) de 

l’Université de Marrakech et le Laboratoire d’économie des institutions et développement 

(LEID) de Rabat.   
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تدغيمعـظوعةمايؿاؼةماالجؿؿاسقةمباظـلؾةمظؾعدؼدمعنماظػؽاتماٌفـقةموماالجؿؿاسقةم
م.م10اظيتموجدتمغػلفامضؿنمحاالتماهلشاذةماالجؿؿاسقة

ـنيمـؽسماٌؾؿؼىماظورينمحاجـةماالدؿؿاعماٌؿؾادلموماظضروريمبنيماظؾاحظؼدمس
ظؿؽوؼنماٌفينموماظؿشغقلمسؾىماٌلؿوىماًاصةمباوماٌلريؼنمظؾلقاداتماظعؿوعقةم

مبوزارةم ماٌؿواصل مظؾؿؽوؼن معرطزؼة معدؼرة مؼب ٌُؿؽبـؾة م)ا ماظورين مو م)وػران( احملؾي
مع ماٌؼرتحة ماظطرؼؼة مػذه مو ماٌفين(، ماظورينماظؿؽوؼن مظؾؿؾؿؼى ماظعؾؿقة ماظؾفـة ن

عـؾتمخطوةمػاعةمظضؿانماظؿواصلماظػّعالمبنيماًطابماألطادمييماظؾقـيماظذيم
موخطابم ماٌؾؿؼى مؼب ماٌؼؾوظة ماألوراق مٌكؿؾف مواظـظرؼة ماٌقداغقة ماظـؿائج متـؾه

ماٌلريؼنمواٌشرصنيمسؾىمتـػقذماظرباعجمايؽوعقة.
ماظعال مإذؽاظقة مععاىة ماٌؾؿؼى معنمحاول ماظؿشغقل مو مبنيماظؿؽوؼن ماياظقة ضة

خاللمػبلةمرباورمعرتبطة،مصػـيماحملورماألولماٌعـونم"اظؿؽوؼنموماظؿشغقل:م
مععارف" ماٌفـقةمضّلم،حوصؾة ماهلوؼة محلب ماثـني مضلؿني مإظب ماٌداخالت ؿت

ظؾؿؿدخؾنيم)علـريؼنمظؾلقاداتماظعؿـوعقةمظؾؿشـغقلموماظؿـؽوؼنمربؾقامومورــقا،م
تطرضتماجملؿوسةماألوظبمعنماٌؿدخؾنيمإظبمواضعماظعالضةماياظقةمبنيمومباحـني(.م

م ماظؿشغقل مو ماظوريناظؿؽوؼن ماٌلؿوؼني ممسؾى معناحملؾيو مدوا  مسرضمم، خالل
ىمظلريورةماظؿؽوؼنمواظؿعؾقمماٌفـقنيمعنمخاللماإلذرافمسؾدقادةموزارةماظؿؽوؼنم"

مغظ معرطزؼة معدؼرة مذرضو، م)سؼقؾة ماظطؾب" ماٌفينام مررحمظؾؿؽوؼن مخالل مأوعن )
سـاصرمظؾؿػؽريمحولموربةماظشراطةماظؿؽوؼـقةماألٌاغقةماىزائرؼة"م)عرادمدادو،م"

GIZ(،مأومعنمخاللمسرضمعدؼراماظؿؽوؼنموماظؿشغقلمظوالؼةموػرانم)طلالمحؽقمم
مظؾؿؽوؼنم ماٌقداغقة ماظؿقدؼات معن مأعـؾة مو ممناذج مسن مصورة مربؿد( مبؾقواذي و

بقـؿامتطرضتماجملؿوسةماظـاغقةمعنماٌداخالتمظواضعممواظؿشغقلمؼبماظوالؼةمغػلفا.
"باغوراعامدوقماظعؿلمباىزائر:ماظؿقدؼاتماىدؼدة"م)ربؿدمصاؼبمعقزات(مومإظبم

ماظؿؽوؼن"م)علأظةم"مػاعشقةمإذؽاظقةماظؿأػق غورؼةمبـغربؼطملمؼبمغظاعيماظرتبقةمو
مرععون(.

م مّضم ماظذي ماظـاغي ماحملور م"م13اػؿم مبـ ماعداخالت مو ظؿؽوؼنماحملؾي
ومضدمتطرقمبصػةمخاصةمظدورماحملؾيمؼبماظؿأثريمسؾـىماظؿؽوؼنمماظؿكصصي".

مّصخؾبماظؿشغقل.مو مصت ماحملوربداؼة مػذا م"اظصـاسةمجؾلة مؼب مضرا ة مظؿؼدؼم ،
                                                                                                                                   
10 Voir Catusse, M., Destremau, B., et Verdier, E. (2009),  L’Etat face aux débordements 

du social au Maghreb, Paris, Aix-en-Provence, KARTHALA, IREMAM, 456 p. 
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مغاصع،م م)سزؼز معـاصلة" ماٌفينمطعـصر ماظؿؽوؼن مهدؼاتماظعوٌة: مأعام اىزائرؼة
ومدقاداتماظؿشغقلمؼبممايؿاؼةماالجؿؿاسقة(،مومظطرحمعلأظةم"CREADباحثم

م ماياج معوالي م)عراد م"اىزائر" محول متؼققم مظعرض مو مصؤاد( مغوار ماٌفنمو راػن
عفـةمتؾؿلان"م)عصطػىمذباػدي(مومحولم"ماظؿؼؾقدؼة:محاظةمصـاسةماظـلقجمؼب

اظصقدماظؾقريمباظغزواتمومادرتاوقاتماظؿشغقل"م)معرادمعواليماياج(،مظؿـؿفيم
اظؿؽاعلمصرؼقماظؾقثماٌـظممظؾؿؾؿؼىمحولم"اممبفامبؾعضمظـؿائجمدرادةمعقداغقةمض

اظصعبمبنيماظؿؽوؼنموماظؿشغقل:ماظعوائقمؼبمضطاعماظؾـا موماالذغالماظعؿوعقةمؼبم
موالؼاتموػران،متؾؿلانمومشؾقزان".

ماحمل مبنيم"ررح ماظعالضة ماظـاظثمعلأظة مجا تمور مضد مو ماظؿؽوؼن"، مو اظؿعؾقم
عؾقمماظعاظي،مؼبمعراطزماظؿؽوؼنماٌفينمومؼبماٌداخالتمععاىةمظواضعماظؿؽوؼنمؼبماظؿ

 عراطـزمتؽوؼنماألداتذةمواٌربـنيماٌكـؿصني.ساىـتماٌداخـؾةماألوظـىموماظــاغقةم
م" مسالضة محاظة ماظـاظـة ماظـظاممو ماظعاظيمؼب ماظؿعؾقم مو ماظعؿل اظؿؽقفمبنيمدوق

م"ل مخؾاب(، م)سؼقؾة م)سؾؾة.م.د" مل.م.د" مغظام مؼب مظؾطـاظب ماٌفين ماٌشروع
م مو مرواق( مو ماٌـؽون ماظؼطاع مبني ماألداتذة م)زبقدةم"تؽوؼن ماٌلؿعؿـل" اظؼطاع
مؼبممدـودي(. ماٌفـقة م"اظؾؽاظورؼا معلأظة مإظب ماظؾاضقة ماٌداخالت متطرضت بقـؿا

اىزائر:مضصةمعوظودمعقت"م)سائشةمبنمسؿار،مإظبم"إذؽاظقةمتؽوؼنمعربيم
)صالحماظدؼنمتغؾقت(ممائر"عربقاتماألرػالمذويماالحؿقاجاتماًاصةمؼبماىزمو

معؼاربةمظواضعماظؿؽوؼنماٌفينمؼبمتؾؿلان"م)عـورمععارؼف(.ومإظبم"
ضدمماظؿؽوؼنموماالغدعاجماٌفين"،موحملورماظرابعمظطرحماظعالضةمبنيم"صماّصخؾب

اظؿؽوؼنماظؼاسديممعفامماٌدارسماظعؾقامظألداتذةمؼبتطرقماظؾاحـونماٌشارطونمظـ"
دىمهؼققمعؤدلاتماظؿؽوؼنماٌفينمظؾؽػاؼاتمدقدمسؾيمرؼان(،م"عاظرتبقة"م)مو

تؼققممضابؾقةمدؼـةمدطقف"م)توصققمداععي(مومظـم"اٌفـقةمظدىمخرصبقفا،محاظةمع
مبنم م)صرؼدة مدؽقؽدة" معقداغيمجباععة مظؾشفادات:مسرضمغؿائجمهؼقق اظؿشغقل

مسقلىمومغورةمذؾؾي(.مم
اتمساعة"،مأذغالماىؾلةماًاعلةماٌودوعةم"عـاضشباخؿؿمماٌؾؿؼىماظورينم

ضدمحاوظتمػذهماألخريةمأنمتػؿحمأصاضامحبـقةمدوا معنمخاللمعداخؾةمحبـتموم
مو ماظؾشرؼة ماٌوارد مبني ماٌؿؽـة م"اظعالضات مرصد م)صدؼقم سن ماٌعارف" رأمسال

خبوش(مأومضؿنمايدؼثمسنم"اظعالضةمبنيماظؽػا ات،ماظؿؽوؼنموعلأظةمايراكم
اقمتـاولم"اظعالضةمبنيماإلصالحاتماٌفينمؼبمدوغارراك"م)سؿرمدّراس(،مأومؼبمدق
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غشرمأسؿالماٌؾؿؼىموموضعهممسؾيمراجني(.قةموماظؿؽوؼنماٌفينماٌؿواصل"م)اهلقؽؾ
ماظؿشغقلم مو مظؾؿؽوؼن ماٌلريؼنمظلقاداتماظعؿوعقة مو ماظطؾؾة ؼبمعؿـاولماظؾاحـني،

مأػممتوصقةمأعبعمسؾقفاماظؾاحـونماٌشارطون.مطاغت
ؼبمػذاماٌؾؿؼىمسنمدقاقمإذؽاظقةماظعالضةمبنيممملمدبرجماألوراقماظؾقـقةماٌؼدعة

مإظقفماظؿؽوؼنمو مػومايضورماظشغلمؼبماظعؿوم،مظؽنمأػممعالحظةمميؽنماإلذارة ا
ما مظؾشؾابم"طػاسل م" معنماظدائم مدوا  ماٌؾؿؼى، مإلذؽاظقة مباظـلؾة معؾاذر جؿؿاسي

ماظؿؽوؼن مو مظؾؿشغقل ماظعؿوعقة ماظلقادات مبعض معن معواضػه مداردة طؿامم،حقث
ماٌؽؾػنيمصاشؿف معداخالت مسـفا مسربت ماظيت مأو ماٌشارطني ماظؾاحـني مأوراق ا

ؼؽؿليم باظربذبةمسؾىماٌلؿوىماٌرطزيمومباظؿـػقذمزبؿؾفمسؾىماٌلؿوىماحملؾي.
حاظقاماظؾقثمصقؿامؼرؼدهماظشؾابمعنم"سؿل"مومعامؼعؿربوغهمععربامسـه،موماظؾقثم

تؿفاوزمإرارموضعمم،اظغةصقؿامؼرتضقهمظـػلهمعنم"تؽوؼن"مومعامؼعؿربوغهمأػؿقةمب
حوصؾةمظالدرتاتقفقاتماظػردؼة،ماظعائؾقةموماىؿاسقةمظؾشؾابمظؿصلمإظبمعؼاربةم

م مظؽؾؿات ماظدالظقة مو مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة م"اٌعاغي م"خدعة"،معـل سؿل"،
اموثقؼةمايصقؾةماظعؾؿقةمومػذهمػيماظـؼطةماألدادقةماظيتمرطزتمسؾقفم."اٌلؿؼؾل"

م.ظؾؿؾؿؼى

 نوار فؤاد 

، املنظم من طرف ، أبو مدون مشكاة على الدرب"طرق اإلميان"ملتقى دولي 
مركز البحث يف ما قبل التاروخ األنثروبولوجوا والتاروخ جامعة تلمسان و 

CNRPH 0222دوسمرب  02 و 02، 21، 21، أوام 

عرطزماظؾقثمؼبممػذاماٌؾؿؼىمؼبمرؾعؿهماظـاعـة،معنمررفمجاععةمتؾؿلانموممغّظ
ماظؿا مضؾل معا مواظؿارؼخ ماألغـروبوظوجقا ماظعؾؿقةمCNRPHرؼخ مصعاظقاته مجرت موضد ،

م مأؼام: مأربعة معدار م 20موم21، 07، 06سؾى مؼؼاربم2100دؼلؿرب معا موضم م51،
معداخؾة مبعضفا موطـري، ماىزائر، مباطلؿانممعـفامعن م)اهلـد، مآدقا عن

مآلخربعضفامااظلوصقيتمدابؼا...(موماالهادواىؿفورؼاتماإلدالعقةماٌلؿؼؾةمسنم
اٌؾؿؼىمثالثمسشرةممضؿّنت و أوروبا. ذؾهماىزؼرةماظعربقةموواٌغربماظؽؾريمعنم

جؾلة،معؼلؿةمإظبمػبلةمرباورمإذؽاظقةمػي:معـابعماظؿصوفماٌغاربي،مررؼؼةم
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وأخريامم.أبيمعدؼنمعاضقاموحاضرا،مابنمسربيمواإلرثماٌدؼين،مطقـوغةماظؿصوف
ماظؿصوفمؼبماظعامل.مم

معا مظوي ماسؿرب مبطرقمبداؼة، مممارس مإغلاغقة، مزاػرة ماظؿصوف مأن دـقون
مباظػؾلػة... مؼرتؾط ماظغـوصموعا مباظدؼن، مؼرتؾط معا مصؿـه ؼبمموموأذؽالمزبؿؾػة،

مواظؿصوفماإلذراضي.ماظّل ماظؿصوفماظشقعي ماظؿصوفماظلين، ماإلدالعيمند قاق
وػـاكماظعشراتمعنماظطرقماظصوصقةماٌـؿشرةمؼبمعبقعماظؾؾدانماإلدالعقةموصقمرؤىم

مبايؾول...تؤ متؼول مأو ماظوجود مبوحدة مإعا مايؼائقممومعن مسؾى مؼرطز معن عـفا
ماظطرقماٌؿعددةمسنمغشو م موضدمأدػرتمػذه اإلهلقة،مأومسؾىمايؼائقماحملؿدؼة.
ماىقالغي،م ماظؼادر موسؾد معدؼن مبنيمأبي معـال ماظؿـاصسمبارز موػذا تـاصسمبقـفا،

مػاتنيماظشكصقؿنيموا ماظؿؼا  موخالفمحول مجدال مسنمحقثمدار ماظـاوة ٌعاغي
ماإظؾاسماىقالغيماًرضةمألبيمعدؼن،مصفلمؼعينمػذامأغهمأسطاهماظطرؼؼةمأممأنمأب

مبه مؼؾؿؼي مأن مضؾل معلؾؽا مداظؽا مطان مررؼؼؿهمم.عدؼن معـفؿا مظؽل مصإن وباظؿاظي،
ػؿامصقهماسرتافمعؿؾادل.موؼبمػذاماظصددمأوجدمأبومعدؼنمذعقبم اًاصةموأنمظؼا

دا،مغاتجمسنمتأثرهمبشقوخماألغدظس،ماٌغربمواٌشرقماظغوثماألغدظليمتصوصامصرؼ
ماظؾارينم ماإلذراضي مظؾؿقار ماٌؿـل مسربي مابن ماظرتعقذي، مايؽقم طاىقالغي،

ػذامعامجعلمابنمسربيمؼصـػهممومواظغزاظيماٌؿـلمظؾؿقارماظصوؼبماظلينماظظاػري.
مذقكـا.مم-ؿامذطرهط-ضؿنماٌؿصوصةماظؽؾار،موؼؼولمسـهم

ضؿنمموؾبجدتاظؿصوفمؼبماإلدالم،مميؽنماظؼولمأغهمضدموعنمأجلمصفممغشو م
اظلقاقماإلدالعيمثالثةمأغواعمعنماظعؾم:مأوالماظعؾممباهللماظذيمميـؾهمسؾمماظؽالم،م
ثاغقاماظعؾممعنماهللماظذيمميـؾهمسؾمماظػؼهموثاظـاماظعؾممععماهللماظذيمميـؾهماظؿصوفم

ماظعرصاغ ماإلرار مػذا مؼب مإذ مواظشوق، ماحملؾة مسؾى ٌُاٌعؿؿد ما ماهلل مميـل مأعامي راد
ؼدخلماظؿصوفمم.مو"اإلرادةمتؽؿنمؼبمتركماإلرادة"،محقثمأنماإلغلانمصقؿـلماٌرؼد

ماٌؿعددة ماإلميان مررق ماٌم،ضؿن ماٌؿؿرس مصفم معلؿوى مإظب مظإلدالمباظـظر ،معؿـق
ماٌراتبمػيماظعرصان.م موآخر ماإلحلان، مثم ماإلميان، مؼؾقه ماإلدالم، صفـاكمبداؼة

موتؾكماٌوجفةمظؾكواص،موترتاوحماظطرقم اظصوصقةمبنيماٌؿارداتماٌوجفةمظؾعوام
فؿامؼؿضؿنمطالعامظغزؼامالمؼػفؿهمإالماٌؿصوصةمأغػلفم.موعنمػـامقععماظعؾممأنمطؾ

مأممأغهمصوؼبمحؽؿيمصؾلػي؟ممعامإذامطانمأبومعدؼنمصوصقامررضقاتلا لماٌؿدخؾون،م
ماظؿصوفو مذروط مم،عن م)صوم ماىوع ماظلفر، ماظشدؼد، مظؾسماظزػد اظوصال(،

م موضد ماظردولم)ص(. معلار موإتؾاع ماٌشاؼخ مإظبماٌداخالتمأذارتاًرضة،مخدعة
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مؼؼولمأبومعدؼن:مم اظػؽرةماظيتمتربطمبنيماظلعادةموبنيمصقؾةماظعارصني،مإذموطؿا
،مهمباهللمسؾىمغػلني،محقثمأنماٌؿصوفمؼلؿع«عامظذةماظعقشمإالمصقؾةماظػؼرا »

ريمعراضؾؿفا،ماظشي ماظذيمؼلؿحمباالغؿؼالمعنمصاظـػسماظؾشرؼةمخطريةموعنماظضرو
معنم مسدد مسرب ماظوجود معراتب مؼب مواالرتؼا  مايؼقؼة معلؿوى مإظب ماظشرؼعة علؿوى

اٌؿدخؾونمإظبماضطفادماظػؼفا مظؾؿؿصوصة،مصؼدممأذاروضدم.مLes stationsاحملطاتم
م مظؿؽػريمعنمطباظػفا-دعتماجملؿوساتماظوػابقة إظبماظؼضا مم-عنمخاللمىوئفا

مااظؿصوف.موظؽنمأبمأسالممؽـريمعناظىماظؿصوف،ماظشي ماظذيمتلؾبمؼبمضؿلمسؾ
ؼؾلمبطرؼؼةمعغاؼرة،مصؼدمأثـىمسؾقهماظشاريب،مرشممأنمػذاماألخريماغؿؼدمعدؼنمادؿؾب

مأبع مؼدلمسؾىمأن معا ماآلخرؼن، ماٌؿصوصة مؼبماظوصلمبنيمسؾومممالؾؼا عدؼنمنح
سؾىمؼلارهموعبعمؼبمذاتهمبنيمجاسالماظؼرآنمسؾىمميقـهمواظلـةمم،اظظاػرمواظؾارن

ماظغـا  ماظشعر، موادؿعؿل مواظؿصوف. ماظذيمموماظعؾم ماظشي  متصوصه، مظـشر اظلؿاع
إظبماٌلؿوؼاتماظيتمؼؾؿغقفاماظعارف.مإنممواتفمبذؼلفلمسؾىمساعةماظـاسماالرتؼا م

اٌؿصوصةمسؾىمخالفماٌعؿزظةمعـال،مادؿطاسواممترؼرماًطابماٌؿعاظيمإظبماظعوامم
م"اظؽـاغقش"ودائلمشريماظعؼؾقة.موباظؿاظيمعنماظضروريماظرتطقزمسؾىمسنمررؼقماظ

متلؿحم مأدادقة مسـاصر مثالثة موػـاك ماٌؿصوصة. مدواوؼن مأجلمهؼقق معن اظغـائقة
مبـشو ماظؿصوفمطؿؤدلةمػي:مأوالماظشقخ،مثاغقاماٌرؼدموثاظـاماظطرؼؼة.م

اظصايةمصإضاصةمإظبماظؽراعاتمواألسؿالم واظؿصوفمظقسمعـػصالمسنماظواضع،
مأبوم مخاضفا ماظيت ماٌعرطة مإظب ماٌؿدخؾني معن مطـري متطرق مصؼد ماظؿصوف، ألضطاب

متطرقماٌؿدخؾونمإظبمطونمررقمصقفامعدؼنمضدماظصؾقؾني،مواظيتمصؼدم ذراسه.مطؿا
ماٌوصوظةم مايج مررق مؼب مغلؿشػه معا موػذا ماظؿفارة، مررق مغػلفا مػي اإلميان

مو ممLe relaisاظرباطممبقطاتمػيمسؾارةمسنمزواؼا،مأضرحةماألوظقا  صقفامماظيتو
عامؼدلمأغهمؼبمػذهماظػرتةمملم ضوتفمماظروحقةمواىلؿقة،مطانمايفاجمؼلؿعقدون

مؼؽنمػـاكمتوترمبنيموارةماظدغقامووارةماآلخرة.

 حريش بغداد حممد 
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املنظم من طرف جامعة ،م"عمالاأل اإلنسان و :عبد القادر جغلول" ملتقى دولي
 0222دوسمرب  20و  22جتماعوة، أوام وهران، كلوة العلوم اال

 مCDSHمرطزمتوثققماظعؾومماإلغلاغقةٌمبعدمعوتماظؾاحثمواٌـؼفماٌؤدس
 Centre Documentaire en Sciences Humainesمم22مبؿارؼخ ،م2101أصرؼل

م مبؿارؼخ ماالجؿؿاسقة ماظعؾوم مطؾقة موػران، مجاععة م2100دؼلؿرب 02مو 00غظؿت
م مدوظقا متـظقممعمالاأل اإلنسان و :لقادر جغلولعبد ا"مبعـوان:عؾؿؼى مومت ."

:معدؼنمبنمسؿر،متدخلمطلمعنماظقومماألولمؼبم،محقثاٌؾؿؼىمسؾىمعدارمؼوعني
مرب مخبرية مصادق، مضادة مبن ماجملقد، مسؾد معردادي ماظرغبن، مسؾد ؿدمعوداوي

مصؿدخلمعؾػيمربؿد.مأعامؼبماظقومماظـاغيمومحلني،مضوؼديمربؿد،معدغيمربؿد
مغذؼر،مػاغريمجونمروبار،مصادقم:مدؾعمرابحطلمعن مبوععزة مبؾكضر، ،معزوار

مصرحانم مبارغارد، مجـقؽو مظوؼس، مطـت مبراون مربؿد، مداود معراد، مؼؾس دامل،
ماظؼادرم،صاحل مسؾد ماإلظه مومومسؾد ماٌداخالتمأػممضؿتممتواتيمػواري. سـاوؼن

م مبوصفمصؽر ماٌؿعؾؼة عنمضؾقلماٌـؼفماٌؿػرد،مصاحبمم،وذكصهماظػؼقداٌػاػقم
ماٌؽـفاظػ ماظؿفاوزم،اظواصرمومؽر ماٌعـىممو عـؼف مسن ماظؾاحث ماًضوع، سدم

ماظورين ماظورنماٌزسج، مسن مأنماظؾاحث مميؽن ماظيت ماٌػاػقم مأػم مأن محني مؼب .
امٌؿدورمحولماظؿشؽقلماالجؿؿاسيماىزائريمصم،تؾكصماػؿؿاعاتماظػؼقدماٌعرصقة

ماال ماألغدؿعؿارضؾل ماظؼدميـ، ماظعربقة مواٌصادر مابنمروبوظوجقا مبػؽر ماالػؿؿام ة،
ماظلقاقمخؾدون،ماظؿـظريمظؾرابطماالجؿؿاسيماىزائري،ماٌلأظةماظـؼاصقةماىزائرؼة،

مي:صقهمػتمأثرميتأػمماظشكصقاتماظأعاماًطابماألدبيمواهلوؼاتي.مموماٌغاربي
 م...صراغسمصاغونمومطاتبمؼلني،معوظودمععؿري

مو مذكصقا مسرصوه معن مذفادات ممإن مسؾؿقا مععه مجوارهمموتعاوغوا مإظب غاضؾوا
مو مؼؼامسوهمضامسوهمدقادقا ممل مصم،رروحاتهأمأو ماظرواؼةممأوالممتقورتؼد حول
مصاغونمثاغقاماظعائؾقة، مبػراغس ممدورمثاظـاومخاصةماظؿأثر ماظعؾقا ؼبممENSاٌدردة

بأغهمالمؼوجدمسؾوممإغلاغقةمدونممؼبماظؾداؼةمضدمغوهمعدؼنمبنمسؿرم.موتؽوؼنمصؽره
ظػفمممظذظكمعنماظضروريماظؿطرقمظؾرواؼةماظعائؾقةماظعوارف،مواالػؿؿاممباالغػعاالتم

،مصفدهمطانمضاؼدامؼبماظػرتةماجملؿؿعمأسقانمؼـقدرمعنم،صفذاماألخريمعلارماٌػؽر
مسؿلمعوزػامؼبمسددمعنمرباصظاتمصرغلامواىزائرم(علعود)أبوهممواالدؿعؿارؼةم

سرصتماظعائؾةمم.موسؾدماظؼادرمقالدٌمفالـةمغػلاظ،م0724تزوجمعنمصرغلقةمدـةممو
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،ماظلـةماظيتم0742موم0732اىزائرمخاصةمبنيمدـيتممإؼابامبنيمصرغلامومذػابامو
ؿذبذبمبنيماظػذامم.مورشؾةمؼبماالدؿؼرارمصقفاماظعائؾةمإظبماىزائرماٌلؿؼؾةمترجع

عنمماهصلمسؾىماظؾاطاظورؼم1964،مإذمؼبمدـةماظػؼقدمملمؼؤثرمسؾىممتدرسمدوظؿني
عنمشريمأنمؼـػصلممؼبمصرغلامةضاعدماظػؼقدمالحؼامظإلومسامن.ثاغوؼةمبادؿورمبوػرا

أرادماظعؿلمؼبماٌرطزماظـؼاؼبماىزائري،مصؾممؼوصقمعلعاه،مم،متاعامسنمبؾده،محقـفا
ماٌففرم ماىزائرؼنيمؼب ماظيتمتلؿعرضمحقاة ماىرائد مأحد مؼب معـصؾا موجد وظؽـه

 la carte)ضاعةمبػرغلاماإلدصعؿهمإظبمرؾبمبطاضةمم،رـقؿهمحقـفاوموموتذطرمبـؼاصؿفم.

de séjour)مموم ماظيتمتؼدم ماظطؾبهلظؽنماإلدارة مبفذا ماالدؿفابةمٌطؾؾهمرصضتما
ممةعؿربع باسؿؾارمأغهمميؾكماىـلقةماظػرغلقةموماىزائرؼةمأغهمظقسمحباجةمإظقفا

ماالظؿقاقمموم.عًعا مإسادة معشاطل مواجفؿه ماىزائر مإظب مصرغلا معن مساد مأن بعد
مهمعنماظـاحقةماإلدارؼةماسؿربمأغهمدبؾىمسنماٌـصب.باىاععةمعنمجدؼد،مألغ

ممو مإظبمأن مبعضماٌؿدخؾون ماٌعطقاتمتوصل مػذه ماطؿؿالموصق ماظرجلمأساق علار
مم.ومعلارهماٌفينماإلبداسيمهسؿؾ

ماظؽؾار،منيؼبماٌدردةماظعؾقامتأثرمبعددمعنماألداتذةماٌارطلقوخاللمدرادؿهم
امذاتماغؿؿا مجؾفويم)جؾفةماظؿقرؼرمػؿاحدإؼبمػذهماٌدردةموجدتمذبؿوسؿانممو

مو معارطليماظورين( مو–األخرىمطاغتمذاتماغؿؿا  مطاغتممظقـقين. طلمذبؿوسة
ضدمصضلمػومم،مواإلدؼوظوجقةمتصوراتفامتـظممأدؾوسقامظؼا متعرضمصقهمتطؾعاتفامو

،م0743أنمؼؽونمؼبمحؾؼةماٌارطلقني.موطانمحقـفامشريمعواصقمسؾىماغؼالبمدـةم
رينمعنمررازمو غهؼؾنيمبأعاممظطؾؾةمبؿـظقممحرطاتماحؿفاجقة،صؼاممععمسددمعنما

معؿؿردامآخر، مطان م Nationaliste hérétiqueمأيمأغه ماظدورممغػلهمؼلغادؿطاع عن
ؼـشطمداخلماىاععةموظؽنممؼبمأشؾبماألحوالمملمجؿؿاسي.مواىاععيمإظبماظدورماال

أحدماظؼاساتمباظؿقدؼدمؼبممحواراتهمطاغتمهصلمؼبمأعاطنمأخرى،مومغؼاذاتهمو
م معفقدي.باٌوجودة مبن مسربي مأغهمشارع مضاععمتؽّومورشم متوظقؿاري مغظام مؼب ن
مأغهظؾقرؼات مإال ماظـظام،م، مػذا مؼبمواوز مغػله ماظلؾبمومطؿـؼفموضع م،هلذا

وضالمم،أثارمتلاؤالتمميؽنماظؼولمأغهموموجدمغػلهمؼبمطـريمعنماألحقانموحقدا.
مو مطـريون. ؼبماظـشاطماظؿطوسيمم0751رطمعـذماشبضدممطؾؿؿهمؼبمصرتةمصؿتمصقفا

اظدصاعمسنمايرؼاتممعػارضةماظـضالماظورينمعنمجفةمومضؿنما ؾؼاظم،مععاىاععي
متمطاغيتظاىرائدمامخاصةمعنمداخلم،موعنمداخلماإلسالمموعنمجفةمأخرى.م

طـريمعنممفوسؾىمخالمؼبمػذهماظػرتةمصوتماظـظام،مادؿطاعمأنمؼعربمسنمآرائه.
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م ضالمؼبماظػضا ماظعؿوعي،مؼبمحنيمأنمآخرؼنمصضؾوامبـاخاررمباظـم،عـؼػيمجقؾه
مواٌ ماظعؾؿي ماظؾقث ماألطادميقة، ماألسؿال مسرب معراطزممـاصبعلارػم مؼب اظعؾؿقة

مبفؾةماىقشمطؿامذغلمعـصبممسؿلم،حقاتهماظلـواتماألخريةمعنمؼبمو.ماظؾقث
مظؾؿـصبموم.عوزفمداعيمؼبماظدوظة مضؾوظه مظـدا ممصؼدم،سن اسؿربمذظكمادؿفابة

مظورن.ا
مبأنمخطابهمو مسنمشريه ممتقز ماظؼرنمماتقاتمواظلؾعقـقاظلؿقـمؼبمصرتةمضد عن

مؼؽن ممل ماىاععاتماعارطلقماخطابماظعشرؼن مؼب ماظرمسي ماًطاب مذظك مأي ،
مبشدةمـؿؼداٌمرمبامذظكمراجعمإظبماألػؿقةماظيتمأوالػامظػراغسمصاغونمماىزائرؼة.

حاولمسؾدماظؼادرممـظورمسؾؿي.اظذؼنمؼطرحونماظـورةموصقمعم،عنمررفماٌارطلقني
،مذقغيمصارامإجرا معؼارغةمبنيماظـورةمطؿامؼؿصورػامصاغونموطؿامؼؿصورػامطادرتومو

إنممومؾقثمسنمسـاصرماإلدؼوظوجقاماظػاغوغقة.اظم،مظغرضاٌـفجماألظؿلوريامطؾؼع
معنماآلخرؼنمؼػؽرمأبعدم،مصإغهمطانؼـؿؿيمإظبمجقلمأرادمأنمؼغريماظعاملطانم

ؼـكرطمؼبماظػضا ماظعؿوعيمتـطؾقمسؾقهمصػةماٌـؼفماظذيممومبشؽلمزبؿؾف.مو
اٌـؼفماظذيمؼـؿجماألصؽارمعـعزالم،مسؾىمخالفممؼبماظرأيماظعامريثؼلؿطقعماظؿأمو

ماجملؿؿع مبعدمسن ماظػؼقد ماسؿؼد موضد مجزائرؼةووجم. مأغؿؾفـلقا مألند اٌـؼػنيمم،
،م«منمؼبماظػراغعـؼػونمععؾؼوم»مأومطؿاموصػفممربدودةمةثؼاصمحؾقلياىزائرؼنيم

مظقسم مأغه مذبؿؿعممبعـى مبـا  مؼب مسؾقه مؼعؿؿدوا مأن مميؽن مثؼاؼبمربؾي مسؿق هلم
ممػذامجعؾهمومجدؼد. مواظؿـؼقب مايػر مسؾى مسنؼعؿل مظؾؾقث ماظؿارؼخ مؼب

ماظ مظؾفؿفور.ظقماألصقؾةمزائرؼةاىشكصقات ماالدؿؼاللممومؼدعفا مؼؾؼى مغظره ؼب
مبدونمسؾمماجؿؿاعمتارطبيمؼعقدمإظبماظذاط ماظذيمعفددا رةمعـؼػيماىزائر،ماظشي 

م ،مؼضعمسؾمماالجؿؿاعماظؿارطبيمؼبمعواجفةماالدؿعؿارمػوموؼؼويماظؾعدماظورين.
ماظيت مغػلفا ممصقفاموضعمباظؽقػقة ماالدؿعؿار.ف. معواجفة مؼب ماظـػس مسؾم مصاغون

م ماظلؾب مسؿلوهلذا مؼب مصبده معا مومبفرد ماظورن، مباظؾقثمسن معفوودا أوممطان
مسـ مظؾؾقث مؼـؿؼل معا مأسؿالعؽان مؼب مأخرى.ومه مأغهممأعاطن ماظؼول مميؽن وبذظك

مزائر،ماٌؽوغاتماظيتمؼعؿؼدمأنماىقثمسنمعؽوغاتماظـؼاصةماىزائرؼةاظؾبماخؿص
هلذاماظلؾبماتػقماٌؿدخؾونممتفاموتػعقؾفامًدعةماظؼضاؼاماظورـقة.مورملمهلنمإدا

م ماظوادعبوصػه مو ٌُشؿت ما موم،باٌػؽر مباظؿؽاعل مؼفؿم ممال ماظرتطقب معنمؼبل ـؿؼل
م مأخرى مإظب موملؿعؿالعدرادة مسؾمممعـاػج ماظؿارؼخ، م)األدب، معؿعددة سؾوم

مم ."ؼؽوالجاظرب"ميارسمغوسامعنمصؽرموطأغهمم،االجؿؿاع،ماظػؾلػة...(
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مإظبمأنمسؾدماظؼادرمطانمؼؽؿبموؼؿؽؾممباظػرغلقةمومو ملممأذارماٌؿدخؾونمأؼضا
إظبمدؾؾنيمأحدػامؼؽؿنمؼبمػذامراجعممضبلنماظؿؽؾممأوماظؽؿابةمباظؾغةماظعربقة،مو

سؾىمخالفمعامحصلمؼبمتوغسمأومم،"اسـقػ"اظؿعرؼبمؼبماىزائرمطانمإجرا مطونم
ماظعائؾةماظيتمغشأمصقفامملمتؽنمتؿؽؾمأعاماظلؾبماظـاغيمصراجعمإظبمأنممؼبماٌغرب.

تعؾؿفامؼبمصغره،موصضلمالحؼاموألدؾابمسؾؿقةمباظؿاظيمملمؼؿؿؽنمعنمم،مواظعربقة
موادؿعؿالماظػرغلق ماظيتمطانمضبلـفا موباظؿاظيمة مأضدرم،ؼؿؼـفا، مطاغتمؼبمغظره
مسن ماظؿعؾري مأصؽارهمسؾى ممؿفا.دضومسؿق مإظب ماٌؿدخؾون متطرق ماظؾؼا اتموضد أحد

ٌُ ؼبمحنيمأنمم،ممبريكمعداخؾؿهمباظؾغةماظعربقةضّدأؼنمـظؿةمؼبماىزائر،ماظعؾؿقةما
مومجغؾول ماظػرغلقة. مباظؾغة متؼدميفا مإظب معضطرا مػذهممجغؾولمبسّؼمضدطان سؾى
ماظؾعضمظغؿفمممةراجعمقةاظوضعمهػذمبأنماسؿربمأنماٌػارضة مأصؼد إظبمأنماالدؿعؿار

أطـرممـاغؿؽؾممباظؾغةماظعربقةمالمؼعينمأغمنأوظؽنمموأطلبمآخرؼنمظغةمشريمظغؿفم.
ورـقامماظػؼقدمؼبمغظرمطـريؼنطانمم،مصؼدورـقةمعنماظذؼنمؼؿؽؾؿونمباظؾغةماظػرغلقة

اٌػارضةماظؾغوؼةمتالحؼهمروالمحقاته،محقثمأبدىمإسفابهمموزؾتم.شريهأطـرمعنم
م.ؼؿقؽممؼبمظغاتمطـريةاظذيمطانمبطاػرمجاووتمماظؽؾري

مبعؾدماظؼادرمجغؾولمبإزفارمتػردهموباظرتطقزمسؾىم ظؼدمطانماٌؾؿؼىمصعالمإذادة
مأغ مطؿا ماظالحؼة. موظألجقال مىقؾه مترطفا ماظيت مظعرضممهاظرداظة مصرصة طان

م ماظػؽرؼة مواظـؼدماظطروحات ماٌؼارغة مسؾى متعؿؿد معوضوسقة مبطرؼؼة ماٌـؼف هلذا
ماظشؿوظقةم ممبقزة مؼبمغظرغا ماٌـؼفماىزائريماظذيمؼؾؼىمعؿؿقزا واظؾقثمؼبمجوػر

ماٌقادؼنمواٌـاػجماظؾقـقة) مواظعؿلماظػؽريمالمم(تعدد ماإلبداع واظرػانمسؾىمغوسقة
ماظعؿل مسؾى ماظؼدرة مسدم مؼب مطاعـة مطؾوته متظل موظؽن مطؿقؿه. مذبؿوساتممسؾى ؼب
 عضقؽة.م حبثموعؤدلاتمتضؿنمادؿؿرارؼةماظعؿلموهاصظمسؾىمذعؾةماٌـؼف
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