إنسانوات

سددمعزدوجم ،56-55جاغػيم-مجوانم،2102مص.م021-017

مؤمتر "مستقبل العلوم االجتماعوة يف الوطن العربي" ،منظم من طرف مركز
األنثروبولوجوا االجتماعوة و الثقافوة ،مركز درادات الوحدة العربوة
و اجلمعوة العربوة لعلم االجتماع ،أوام  02 ،02و  00مارس  ،0220بوهران
غظّمماٌرطزماظورينمظؾؾقثمؼبماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم(وػران،م
اىزائر)م باظؿعاونمععمعرطزمدراداتماظوحدةماظعربقةم(بريوت،مظؾـان)موماىؿعقةم
اظعربقة مظعؾم ماالجؿؿاع م(توغس ،متوغس) معؤمترا مسربقا محول م"علؿؼؾل ماظعؾومم
االجؿؿاسقة مؼب ماظورن ماظعربي" مؼب ماظػرتة ماٌؿؿدة معابني م 21مإظب م 22معارس م.2102م
عبع مػذا ماظؾؼا ماٌعرؼب م 12مباحـا م(رباضرا مو مععؼؾا) معن م 00مدوظة مسربقة مػي:م
اىزائرماٌؿـؾةمبـؿاغقةمباحـني،متوغسماٌؿـؾةمبلؿةمباحـني،معصرماٌؿـؾةمخبؿلةم
باحـني ،ماظلعودؼةماٌؿـؾةمبـالثةمباحـني،ماٌغرب،مظؾـانموماألردن ،ماٌؿـل مطلم
واحد معـفم مبؾاحـني ،مو مأخريا مصؾلطني مو ماظعراق مو ماظقؿن مو ماظؾقرؼن ماٌؿـؾنيم
بؾاحثمواحد.مأسطىمػذاماظؾؼا ماظػرصةمظؿواجدم22معؤدلةمجاععقةمومحبـقة.1جا م
ػذاماظؾؼا ماظعــؾؿيممثرةمظشراطةمصعّاظةمحـولمعوضوعمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسـقة .م
ومضؿنمزرفمتارطبيمحلاسممترمبهمبعضماظدولماظعربقةم-معـذمدـؿنيمسؾىم
األضل -معن مخالل موؾي ماظعدؼد معن مأذؽال مايراك ماظلقادي مواالجؿؿاسيممممممممم
وماظدميؼراريمصقفا .م
ملمتؽنماظغاؼةمعنمػذهماٌؤمتر متؼققممواضعماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماألضطارماظعربقةم
اٌكؿؾػةمصؼط،مبلمطاغتمتلعىمإظبماظؾقثمؼبمعلؿؼؾؾفامخصوصامؼبمزلمتـاعيم
اظشعورمباظعفز ماٌعرؼبموماٌـففيمؼبماظؿـؾؤممبامحدثمؼبمطلمعن معصر،متوغس،م
اظقؿن ،مظقؾقا ،مدورؼا مو مبدرجة مأضل ماظؾقرؼن .مو مطان مايدؼث مسن ماٌلؿؼؾلم
باظـلؾةمألررافماظشراطةماظعؾؿقة مؼب متـظقممػذهماظـدوةمعنمأػم ماٌواضقع ،محؿىم
 1معرطزم،Crascمجاععةموػران،مجاععةماىزائرم،2مجاععةمتقزيموزو،معرطزمدراداتماظوحدةماظعربقة،م
اىاععةماألردغقة،ماىاععةماظؾؾـاغقة،مجاععةمتوغس،مجاععةمصػاضص،مجاععةماظؼاػرة،مجاععةمبـفا،مجاععةم
دوػاج ،ماىاععة ماألعرؼؽقة مباظؼاػرة ،مجاععة مصـعا  ،مجاععة مبريزؼت ،مجاععة مربؿد ماًاعس ،مجاععةم
اظؾقرؼن،معؤدلةمسؾدماظعزؼزمظؾدراداتماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة مباٌغرب،مععفدماظدراداتماظعراضقة،معرطزم
ابنمخؾدون،مجاععةمبقؽاردي،مجاععةمظقون .م
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وإنمشؾبمايدؼثمسنماٌاضيموتؼققؿهمسؾىماظعدؼدمعنماألوراقماظؾقـقةماٌؼرتحة،ممممم
أومسؾىماٌـاضشاتماظيتمذفدتفامضاسةماحملاضرات .م
ساىتماظـدوةمعنمخاللمثالثةمرباورموماثـيتمسشرةمجؾلةمعبؾةمعنماٌلائلم
اظيتمررحت معوضوع ماظؿػؽريمؼبمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسقةمتارةمومؼبمعلأظةمتؼققمم
إرثفا ماياظي متارة مأخرى .مو مػذا ماٌعطى مبؼدر معا ممسح مظؾطؾؾة ماياضرؼن معنم
زبؿؾف ماى اععات ماظورـقة مباإلرالع مو ماظؿعرف مسؾى معاضي ماىدل محول ماظعؾومم
االجؿؿاسقة مؼب ماظورن ماظعربي ،مبؼدر معا مأساد مإغؿاج مجز معن ماظؿفاذباتم
اإلؼدؼوظوجقةموماٌعرصقةماظلابؼةمدوا معنمأجلمتربؼرم"صشلماظعؾومماالجؿؿاسقة"مأوم
عنمأجلماظؿذطريمبأنماظـؼاذاتماياظقةمالمتزالمحؾقلةماٌاضي.م م
ساجل ماظؾاحـون ماحملور ماألول ماٌودوم م"اٌرجعقات مو ماظؿؽوؼن مؼب ماظعؾومم
االجؿؿاسقة"معنمخاللمدؾعمجؾلات،مخصصتماألوظبمعـفامٌلأظةم"اٌرجعقاتم
اظغربقةمظؾعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماظورنماظعربي".مومضدمأثارتمورضةمدعدماظدؼنمإبراػقمم
عـاضشةمحادةمدوا معنماٌعؼبماظذيمأسادمصؿحماظـؼاشمحولم"عنمأجلمسؾمماجؿؿاعم
سربي"مأومعنمخاللمردودمصعلماظؾاحـنيماياضرؼن.مإنمعلأظةماٌرجعقاتماظغربقةم
ؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماظورنماظعربيمومإنمررحتمعنمخاللمعاضيماظؿدرؼسموم
اظؾقثمؼبمبعضماألضطارماظعربقةمإالمأنمحاضرمومعلؿؼؾلمتؾكماٌرجعقاتمبؼقتم
اظغائبماألطرب.م م
أعامباظـلؾةمىؾلةم"اٌرجعقاتماظعربقةمظؾعومماالجؿؿاسقةم" ،مصؼدمأدسمزبريم
سروس معداخؾؿه ماغطالضا معن موضائع ماٌؾؿؼقني 2ماٌـظؿني معن مررف م Crascمحولم
"علؿؼؾل ماألغـروبوظوجقامؼبماىزائر"م()0777مومحولم"حوصؾةماٌعارفمؼبماظعؾومم
االجؿؿاسقةمؼبماىزائر"،ممؼبمرباوظةمظؿؼققمماظؿؼاظقدماٌعرصقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةم
ؼب مبؾدان ماٌغرب ماظعربي م(اىزائر ،متوغس مو ماٌغرب) ،مظقعرج مسؾى محاظة ماظعؾومم
االجؿؿاسقةمؼبماىزائرمبداؼةمعن ماإلرثماظؽوظوغقاظيمومعامتؾعؿهمتؾكماظعؾوممبعدم
االدؿؼاللمإظبمشاؼةمبداؼة مدقطرةماظـظرةماإلضؿصادوؼةموماظؿؼـوؼةماٌفؿشةمٌؽاغؿفام
ععمبداؼةمدقادقاتماٌكططاتماظؿـؿوؼة .م
 2أغظر مععروف ،مغذؼر ( ،)2112مو مأخرون ،معلؿؼؾل ماألغـروبوظوجقا مؼب ماىزائر ،مأسؿال ماٌؾؿؼى ،موػران،م
عـشورات  ، Crascومبـغربؼط-رععون ،مغورؼةمومحدّاب ،معصطػىم( ،)2116ماىزائرمبعدم 31مدـة:محوصؾةم
اٌعارفمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة،مأسؿالماٌؾؿؼى،موػران،معـشورات .Crasc
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خصصت ماىؾلة ماظـاظـة مظـ م"اظلؤال ماظؾلاغي ،ماظؾغة مو ماظؽؿابة مؼب ماظعؾومم
االجؿؿاسقة"،مومضدمأثارتمعداخؾؿامخوظةمراظبماإلبراػقؿيمومربلنمبوسزؼزيم
اٌلأظة ماظؾغوؼة مؼب مسالضاتفا معع ماٌرجعقات ماظؾغوؼة ماٌكؿؾػة مظؾعؾوم ماالجؿؿاسقة.م
متـل مإذؽاظقؿا ماٌصطؾح م"طؿؤذر مٌػفوم معلؿورد" مو م"طرتعبة مإظب ماظؾغة ماظعربقة"م
باظـلؾةمظؾؾاحـةماألوظبمإحدىماظرػاغاتماٌؾقة ماظيتمصببماظعؿلمضؿـفامظؿقرؼرم
اظؾغةماظلودقوظوجقةماظعربقةمعنمثاظوثماًطابماظالػوتي ،ماألؼدؼوظوجيم
وماإلغشائيماألدبي.مؼبمحنيمأن معداخؾةماظؾاحثماظـاغيمصؾت مؼبماظلقاقمغػله،م
بـا مسؾىمتلاؤلمربوري مػوم"ػلمطؿؾتماىؿاسةماظعؾؿقةماظلودقوظوجقةماظعربقةم
ععرصؿفا؟" .م
اسؿـت ماىؾلات ماظرابعة ،ماًاعلة مو ماظلاددة ممبلأظة ماظؿؽوؼن مؼب ماظعؾومم
االجؿؿاسقة معن مخالل مسرض محاالت م"دول ماًؾقج ماظعربي" ،م"دول ماٌشرقم
اظعربي" مو م"دول ماٌغرب ماظعربي" .مو مشؾب مسؾى ماظـؼاذات معـطق ماٌؼارغة مبنيم
اياالتماظـالثةموماظردود اٌؿؾاؼـةمحولماياظةمغػلفا مومسؾىماظلفاالتموماظيتم
سؽلتمؼبمشاظبماألحقانمحاظةمسدممععرصةمطلمعشاركممبامؼدورمؼبمشريمضطره.مظؼدم
طاغت ماالخؿالصات مؼب مراػن موعاضي ماظؿؽوؼن مبني ماٌـارق ماظـالثة ماٌذطورة مشـقةم
باظدروس مو متلؿدسي ماظـؼاش ماظـري ،مصإذا مطان متدرؼس مسؾم ماالجؿؿاع مو ماظػؾلػةم
حلب مثرؼا ماظرتطي معؿأخرا مؼب ماظعدؼد معن مدول ماًؾقج مبلؾب ماظرؼب ماٌضاسفم
اواهمػذهماظؿكصصاتمدوا م"ظضعفمسؾؿقؿفا"معؼارغةمععماظؿكصصاتماظؿؼـقة،م
خوف ماًطاب ماظدؼين ماٌؿقػظ معن معرجعقؿفا مأو مواػل ماًطاب ماظلقاديم
اظرمسيمظدورػا،مصإنماياالتماٌشرضقةمواٌغاربقةماٌؼدعةمعنمررفمأغبدمعودىم
بدوي،مصاحلمسؾدماىؾار،محلنمرععونمومسؿريمظعرودي ،متؽادمتؽونمزبؿؾػةم
متاعا معن محقث ماٌلار ماظؿارطبي مظؿورني مػذه ماظعؾوم مؼب معصر ،ماظعراق ،متوغس،م
اىزائرموماٌغربمومظؽنمعؿشابفةمؼبماٌشاطلماظيتمتواجففامحاظقامػذهمخصوصام
عن مزاوؼة مضعف ماظؿؽوؼن مو متدغي معلؿوى ماٌؽوغني مؼب ماظعدؼد معن ماىاععات،م
حبقث مؼؿفؾىمذظكمعنمخاللمضعفماظؿؽوؼنماىاععيمظؾطؾؾةماٌؼؾؾنيمسؾىمػذهم
اظؿكصصات موضعف مؼب ماظؿقؽم ماٌـففي ماظذي مو ماظـظري متعؽله ماظؾقوث،م
اظردائلماىاععقةمومدراداتماًربة .م
و ماسؿـت ماىؾلة ماألخـرية ممبلـأظة م"اظػراشات ماٌعرصقة مصـي ماظعؾومم
االجـؿؿاسقة" .مو مضد مطان ماهلدف معن مبرذبة مػذه ماىؾلة ،ماظؾـقث مو ماظؿطرقم
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ظؾؿواضقع،ماظــ ظرؼاتموماٌـاػجمشريماٌؾقوثمصقفا،ماٌلؿققلماظؾقثمصقفا،مأيم
بعؾارة مأخرى معا ممل متػؽر مصقه ماظعؾوم ماالجؿؿاسقة مؼب ماظعامل ماظعربي .مظؽن مجا تم
ورضةمسدّيماهلواريمسؽسمذظكممتاعامومظؽنمضؿنمإذؽاظقةماىؾلةمؼبماظعؿوم.مظؼدم
ررحماظؾاحثماٌلأظةمإبلؿؿوظوجقامومهدثمسنم"اظـؼؾةماإلبلؿؿوظوجقةماجملفضة"م
ؼبماٌعرصةمؼبماظعاملماإلدالعيمومحاالتماظؿوترماظشدؼدةمبنيماظؿقوظوجقامواظوضعقة،م
عنمخاللممنوذجمربؿدمسؾدهم(ؼبمطؿابهمرداظةماظؿوحقد)موماظذيمؼعؿربمباظـلؾةمظهم
منوذجامظؿػلريماظػراشاتماٌعرصقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقة .م
ساجلماحملورماظـاغيماٌودومم" أدؽؾةماظعؾومماالجؿؿاسقة"م اظلؤاظنيم"اظدؼين"م
و م"اظـلوي" معنمخاللمعداخؾيت مربؿدمابراػقممصايي مومإصالحمحلـقةمجاد.م
رطز ماٌؿدخل ماألول متلاؤظه محول ماظدؼين معن مخالل متؼدميه مٌلار متطورم
األغـروبوظوجقاماظدؼـقةمؼبماىزائرمحبـامومتدرؼلا .مومضدماسؿربمؼبمػذاماإلرارمأنم
حؼلماظؾقثمؼبم"اظدؼين"مملمؼـضجمبعد،مبلؾبمسدممغضجماٌعرصةماألغـروبوظوجقةم
ؼب ماىزائر ،مبقـؿا مرطزت ماٌؿدخؾة ماظـاغقة مسؾى ماٌلأظة ماظـلوؼة معن مخالل مإثارةم
إذؽاظقةمعؤذراتماظؼقاسمؼبماظؿؼارؼرماظيتمتؾبعدمحولماظـلا مؼبماظعدؼدمعنماظؾؾدانم
اظعربقة مو ماظيت متعؿؿد مؼب مشاظب ماألحقان معؤذرات مإعّا مشري معؿواصؼة معع ماياظةم
اظؼطرؼةمأوماىفوؼةمأوماظعربقةمبصػةمساعة .مإن متعددماظؿؼارؼرماإلحصائقةمحولم
اياظةماظـلوؼةماظعربقة ،مبؼدرمعامؼػؿحماظؾابمظؿعؿققماظدراداتماظؽؿقةمحوهلن،م
بؼدرمعامؼػؿحمبابامآخرمغؼديمشاؼؿهمإسادةماظـظرمؼبماٌؤذراتمخصوصامسـدعامتؽونم
شريمعؾؿصؼةمباظواضعماٌعقش .م
اخؿؿؿت ماظـدوة مسؾى مصعاظقات ماحملور ماظـاظث ماظذي ماػؿم مبـ م"اظؿقوالتم
االجؿؿاسقةمومخطابماظعؾومماالجؿؿاسقة"،مومتطرضتماٌلاػؿةماألوظبمىابيمغاصرم
ٌلأظةماظـكبماظوزارؼةمؼبماىزائرمؼبمرباوظةمظردممعالربفاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم
وماظلؾطوؼة .مو مػذهماٌداخؾة ،محؿىمو مإنمملمتطرقمبابماالحؿفاجاتمإالمأغفام
صؿقت ماجملال مٌـاضشة معلأظة ماظـكب مؼب مسالضاتفا مباالحؿفاجات ماٌكؿؾػة مؼبم
اىزائر.مأعاماٌلاػؿةماظؾقـقةماظـاغقةمًاظدمطازممأبومدوحموماظيتمساىتمعوضوعم
"دودقوظوجقا ماظـورات ماظعربقة" ،مصؼد مأثارت مغؼاذا مػاعا محول معؼدرة ماظعؾومم
االجؿؿاسقةمغظرؼامومعـففقامسؾىمعؿابعةمايدثماظـوريماآلغيموماٌؿلارع.م م
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عامعقزمػذهماظـدوةمإضاصةمإظبمحضورماظعدؼدمعنماظطؾؾةماٌؼؾؾنيمسؾىمهضريم
ذفاداتماظدطؿوراهمعنمسدؼدماىاععاتماىزائرؼة3مػيمجؾلؿام"واربماجملالتم
اظعربقةمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقة"ماظيتمتطرضتمإظب مثالثةممناذجمػيمذبؾةمإغلاغقاتم
(ضدعفا مصوؼب معطـػى مصـؤاد) ،مذبؾة مإضــاصات م(ضدعفا ماظـطاػر مظؾقب) مو مذبؾةم
عؼدعات مضدعفا م(سؾد ماظرغبان مرذقق) مو مجؾلة ماظشفادات ماظيت مادؿؿعت مسؾىم
اظرتتقبمإظبماٌلارماظعؾؿيمظؽلمعنم ذفاداتمغذؼرمععروف،مدعدماظدؼنمإبراػقمم
وماظطاػرمظؾقب.ممم م
إذؽاظقةمػذهماظـدوةمظقلتمجدؼدةمؼبمسؿوعفامومإمنامتدخلمؼبمخاغةمادؿؿرارؼةم
اظؿلاؤالتماظلابؼةماظيتمدؾقماظؿطرقمهلامحولمعلؿؼؾلماظعؾومماالجؿؿاسقة.مو مإذام
طاغتمػذهماظـدوةماٌـعؼدةمبوػرانممتـلمبـاظـلؾةمظؾفؿعقةماظعربقةمظــعؾمماالجؿؿاع.م
و مباظـلؾة مٌرطز مدرادات ماظوحدة ماظعربقة ،مربطة مجادة مظـؿؼققم معلار ماظعؾومم
االجؿؿاسقةموباًصوصمسؾمماالجؿؿاعمبعدمأطـرمعنم25مدـةمعنمغدوةمتوغسم(ؼـاؼرم
 )0763موماظيتمطانمعوضوسفام"سبومسؾمماجؿؿاعمسربي" مومغشرتمأسؿاهلامدـةم
 ، 0764مصإن ماظـدوة مؼب ماظوضت مغػله ممتـل مادؿؿرارؼة مظلؾلؾة معن ماظـدوات ماظيتم
اغعؼدتمؼبماىزائرموماظيتمدأبتمسؾىمتؼققمماظعؾومماالجؿؿاسقة مبداؼةمعن ماٌؤمترم
اظدوظيم 22مظعؾمماالجؿؿاعماٌـظممباىزائرماظعاصؿةم(عنم 23مإظبم 11معارسم)0752م
حول معوضوع م"اظؿـؿقة مؼب مبؾدان ماظعامل ماظـاظث مو ماظدرادات ماظلودقوظوجقة"،4م
إضاصةمإظبماظعدؼدمعنماٌؾؿؼقاتماظيتماغعؼــدت ممبعفدمسؾمماالجؿــؿاعمبوػــرانمؼبم
عاي م 50762مأو مباظؿعاون مبني ماٌعــفد مغػله مو موحدة ماظؾقث مؼب ماألغـروبوظوجقام
االجؿــؿاسقةموماظـؼاصقةم URASCمدـيتم 0765موم 0766محولماظعؾومماالجؿؿاسقةم
ؼب ماظعامل ماظعربي 6أو ماظيت مغظؿت معن مررف موحدة ماظؾقث مؼب ماألغـروبوظوجقام
االجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة م(ضؾل مأن مؼؿقول مإظب معرطز مظؾؾقث) مأو ماٌؾؿؼى ماٌـظم معنم
 3جاععة متؾؿلان ،مجاععة ماىزائر م ،2ماٌرطز ماىاععي ماظؾقض ،مجاععة مورضؾة ،مجاععة ماٌلقؾة ،مجاععةم
سـابة،مجاععةمدؽقؽدة،مجاععةمدطقف،مجاععةمعلؿغاٍ،مجاععةمدقديمبؾعؾاس،مجاععةمععلؽر .م
 4األسؿالمشريمعـشورة .م
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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ررفم Crascمدـةم2112محولم"حوصؾةماٌعارفمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمؼبماىزائرم
بعدم31مدـةمعنمثورةمأولمغوصؿربم"0732موماظيتمغشرت7مأسؿاظهمدـةم.2116
فؤاد نوار
امللتقى الوطين "راهن العالقة بني التكوون و الشغل حمل تساؤل" ،املنظم من
طرف قسم البحث ـ أنثروبولوجوا الرتبوة و نظم التكوون بالكرادك ،بالتعاون
مع مدورويت التشغول والتكوون املهين بوهران ،أوام  5و  6أكتوبر 0222
ذؽَّل مراػن ماظعالضة مبني ماظؿؽوؼن ماٌفين مو ماظؿشغقل ،معوضوع ماٌؾؿؼى ماظورينم
اٌـظممعنمررفمضلمماظؾقثمأغـروبوظوجقاماظرتبقةمومغظمماظؿؽوؼنماٌـظممؼبمعؼرم
عرطز ماظؾقث مؼب ماألغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة مباظشراطة معع ماٌدؼرؼؿنيم
اظوالئقؿنيمظؾؿشغقلموماظؿؽوؼنماٌفينمأؼامم 3موم 4مأطؿوبرم.2100ملمتأتمإذؽاظقةم
اٌؾؿؼىمعنمصراغ،مبلمجا تمظؿؾقثمسنماٌؼارغاتماٌؿؽـةمبنيمدؾلؾةماظـؿائجماظيتم
متماظؿوصلمإظقفامعنمصرؼقماظؾقث 8ماظذيمأذرفمسؾىمدرادةمراػنماظعالضةمربؾقام
(وػران ،متؾؿلان مو مشؾقزان) مبني ماظلقادؿني ماظعؿوعقؿني ماٌؿؿـؾؿني مؼب ماظؿؽوؼنم
واظؿشغقل،مخاللماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيمجاغػيم2115مومدؼلؿربم2117مععمدراداتم
مماثؾة.مم م
عامؼـؾغيماظؿذطريمبه ،مػومأنماظـشاطماظعؾؿيمظػرؼقماظؾقثماظذيمأذرفمسؾىم
تـظقممػذاماٌؾؿؼىمطانمعـدرجامضؿنمعشروعماظشراطةماظعؾؿقةماٌرتؾطمبأحدمبراعجم
اظؿعاونماٌغاربيماظػرغلي9ماظذيمحاولمتلؾقطماظضو مسؾىمعدارمثالثمدـواتمسؾىم
تزاؼدماظطؾب ماالجؿؿاسيمؼبماظدولماٌغاربقةم(اىزائر،ماٌغرب مو متوغس)مومحاالتم
 7بـغربؼط-رععون،مغورؼة،.مومحدّاب ،معصطػى،)2116( .ماىزائرمبعدم31مدـة:محوصؾةماٌعارفمؼبماظعؾومم
االجؿؿاسقةموماإلغلاغقة،مأسؿالماٌؾؿؼى،موػران،معـشوراتم .Crascم

 8بـغربؼط-رععون ،مغورؼة،مبنمسؿّار ،مسائشة،معواليماياج ،معراد،مدـودي ،مزبقدة،مذباػدي ،معصطػى،م
غوّار،مصؤاد.
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
اظيتموجدتمغػلفامضؿنمحاالتماهلشاذةماالجؿؿاسقة.10م م
ظؼدمسؽسماٌؾؿؼىماظورينمحاجـةماالدؿؿاعماٌؿؾادلموماظضروريمبنيماظؾاحــنيم
وماٌلريؼنمظؾلقاداتماظعؿوعقةماًاصةمباظؿؽوؼنماٌفينموماظؿشغقلمسؾىماٌلؿوىم
احملؾي م(وػران) مو ماظورين م(اٌُؿؽبـؾة مؼب معدؼرة معرطزؼة مظؾؿؽوؼن ماٌؿواصل مبوزارةم
اظؿؽوؼن ماٌفين) ،مو مػذه ماظطرؼؼة ماٌؼرتحة معن ماظؾفـة ماظعؾؿقة مظؾؿؾؿؼى ماظورينم
عـؾتمخطوةمػاعةمظضؿانماظؿواصلماظػعّالمبنيماًطابماألطادمييماظؾقـيماظذيم
متـؾه ماظـؿائج ماٌقداغقة مواظـظرؼة مٌكؿؾف ماألوراق ماٌؼؾوظة مؼب ماٌؾؿؼى موخطابم
اٌلريؼنمواٌشرصنيمسؾىمتـػقذماظرباعجمايؽوعقة .م
حاول ماٌؾؿؼى مععاىة مإذؽاظقة ماظعالضة ماياظقة مبني ماظؿؽوؼن مو ماظؿشغقل معنم
خاللمػبلةمرباورمعرتبطة،مصػـيماحملورماألولماٌعـونم"اظؿؽوؼنموماظؿشغقل:م
حوصؾة مععارف" ،مضلّؿت ماٌداخالت مإظب مضلؿني ماثـني محلب ماهلوؼة ماٌفـقةم
ظؾؿؿدخؾنيم(علـريؼنمظؾلقاداتماظعؿـوعقةمظؾؿشـغقلموماظؿـؽوؼنمربؾقامومورــقا،م
ومباحـني).متطرضتماجملؿوسةماألوظبمعنماٌؿدخؾنيمإظبمواضعماظعالضةماياظقةمبنيم
اظؿؽوؼن مو ماظؿشغقل مسؾى ماٌلؿوؼني ماظورين مو ماحملؾي ،مدوا معن مخالل مسرضم
دقادةموزارةماظؿؽوؼنم"ظلريورةماظؿؽوؼنمواظؿعؾقمماٌفـقنيمعنمخاللماإلذرافمسؾىم
غظام ماظطؾب" م(سؼقؾة مذرضو ،معدؼرة معرطزؼة مظؾؿؽوؼن ماٌفين) مأوعن مخالل مررحم
" سـاصرمظؾؿػؽريمحولموربةماظشراطةماظؿؽوؼـقةماألٌاغقةماىزائرؼة"م(عرادمدادو،م
،) GIZمأومعنمخاللمسرضمعدؼراماظؿؽوؼنموماظؿشغقلمظوالؼةموػرانم(طلالمحؽقمم
و مبؾقواذي مربؿد) مصورة مسن ممناذج مو مأعـؾة معن ماظؿقدؼات ماٌقداغقة مظؾؿؽوؼنم
واظؿشغقلمؼبماظوالؼةمغػلفا .مبقـؿامتطرضتماجملؿوسةماظـاغقةمعنماٌداخالتمظواضعم
"باغوراعامدوقماظعؿلمباىزائر:ماظؿقدؼاتماىدؼدة"م(ربؿدمصاؼبمعقزات)مومإظبم
علأظةم"مػاعشقةمإذؽاظقةماظؿأػقلمؼبمغظاعيماظرتبقةموماظؿؽوؼن"م(غورؼةمبـغربؼطم
رععون) .م
اػؿم ماحملور ماظـاغي ماظذي مضّم م 13معداخالت مبـ م"احملؾي مو ماظؿؽوؼنم
اظؿكصصي" .م ومضدمتطرقمبصػةمخاصةمظدورماحملؾيمؼبماظؿأثريمسؾـىماظؿؽوؼنم
خصّصت مبداؼة مجؾلة مػذا ماحملور ،مظؿؼدؼم مضرا ة مؼب م"اظصـاسةم
و ماظؿشغقل .م ؾب
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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اىزائرؼة مأعام مهدؼات ماظعوٌة :ماظؿؽوؼن ماٌفين مطعـصر معـاصلة" م(سزؼز مغاصع،م
باحثم،)CREADمومظطرحمعلأظةم"ايؿاؼةماالجؿؿاسقة مومدقاداتماظؿشغقلمؼبم
اىزائر" م(عراد معوالي ماياج مو مغوار مصؤاد) مو مظعرض متؼققم محول م"راػن ماٌفنم
اظؿؼؾقدؼة:محاظةمصـاسةماظـلقجمؼب متؾؿلان"م(عصطػىمذباػدي)مومحولم"عفـةم
اظصقدماظؾقريمباظغزواتمومادرتاوقاتماظؿشغقل"م(معرادمعواليماياج)،مظؿـؿفيم
بؾعضمظـؿائجمدرادةمعقداغقةمضاممبفامصرؼقماظؾقثماٌـظممظؾؿؾؿؼىمحولم"اظؿؽاعلم
اظصعبمبنيماظؿؽوؼنموماظؿشغقل:ماظعوائقمؼبمضطاعماظؾـا موماالذغالماظعؿوعقةمؼبم
والؼاتموػران،متؾؿلانمومشؾقزان" .م
ررح ماحملور ماظـاظث معلأظة ماظعالضة مبني م"اظؿعؾقم مو ماظؿؽوؼن" ،مو مضد مجا تم
اٌداخالتمععاىةمظواضعماظؿؽوؼنمؼبماظؿعؾقمماظعاظي،مؼبمعراطزماظؿؽوؼنماٌفينمومؼبم
عراطـزمتؽوؼنماألداتذةمواٌربـنيماٌكـؿصني.ساىـتماٌداخـؾةماألوظـىموماظــاغقةم
و ماظـاظـة محاظة مسالضة م"اظؿؽقف مبني مدوق ماظعؿل مو ماظؿعؾقم ماظعاظي مؼب ماظـظامم
ل .م.د" م(سؼقؾة مخؾاب) ،م" اٌشروع ماٌفين مظؾطـاظب مؼب مغظام مل.م.د" م(سؾؾةم
رواق) مو م"تؽوؼن ماألداتذة مبني ماظؼطاع ماٌـؽون مو ماظؼطاع ماٌلؿعؿـل" م(زبقدةم
دـودي) .مبقـؿا متطرضت ماٌداخالت ماظؾاضقة مإظب معلأظة م"اظؾؽاظورؼا ماٌفـقة مؼبم
اىزائر:مضصةمعوظودمعقت"م(سائشةمبنمسؿار،مإظبم"إذؽاظقةمتؽوؼنمعربيم
و معربقاتماألرػالمذويماالحؿقاجاتماًاصةمؼبماىزائر" م(صالحماظدؼنمتغؾقت)م
ومإظبم"عؼاربةمظواضعماظؿؽوؼنماٌفينمؼبمتؾؿلان"م(عـورمععارؼف) .م
خصّصماحملورماظرابعمظطرحماظعالضةمبنيم"اظؿؽوؼنموماالغدعاجماٌفين"،مو مضدم
ؾب
تطرقماظؾاحـونماٌشارطونمظـ" عفامماٌدارسماظعؾقامظألداتذةمؼبماظؿؽوؼنماظؼاسديم
و ماظرتبقة"م(دقدمسؾيمرؼان)،م"عدىمهؼققمعؤدلاتماظؿؽوؼنماٌفينمظؾؽػاؼاتم
اٌفـقةمظدىمخرصبقفا،محاظةمعدؼـةمدطقف"م(توصققمداععي)مومظـم"تؼققممضابؾقةم
اظؿشغقل مظؾشفادات :مسرض مغؿائج مهؼقق معقداغي مجباععة مدؽقؽدة" م(صرؼدة مبنم
سقلىمومغورةمذؾؾي).مم م
اخؿؿمماٌؾؿؼىماظورينمب أذغالماىؾلةماًاعلةماٌودوعةم"عـاضشاتمساعة"،م
وم ضدمحاوظتمػذهماألخريةمأنمتػؿحمأصاضامحبـقةمدوا معنمخاللمعداخؾةمحبـتم
سن مرصد م"اظعالضات ماٌؿؽـة مبني ماٌوارد ماظؾشرؼة مو رأمسال ماٌعارف" م(صدؼقم
خبوش)مأومضؿنمايدؼثمسنم"اظعالضةمبنيماظؽػا ات،ماظؿؽوؼنموعلأظةمايراكم
اٌفينمؼبمدوغارراك"م(سؿرمدرّاس)،مأومؼبمدقاقمتـاولم"اظعالضةمبنيماإلصالحاتم
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اهلقؽؾقةموماظؿؽوؼنماٌفينماٌؿواصل"م(سؾيمراجني) .مغشرمأسؿالماٌؾؿؼىموموضعهم
ؼبمعؿـاولماظؾاحـني،ماظطؾؾة موماٌلريؼنمظلقادات ماظعؿوعقةمظؾؿؽوؼن موماظؿشغقلم
طاغتمأػممتوصقةمأعبعمسؾقفاماظؾاحـونماٌشارطون .م
ملمدبرجماألوراقماظؾقـقةماٌؼدعةمؼبمػذاماٌؾؿؼىمسنمدقاقمإذؽاظقةماظعالضةمبنيم
اظؿؽوؼنمو ماظشغلمؼبماظعؿوم،مظؽنمأػممعالحظةمميؽنماإلذارةمإظقفامػومايضورم
اظدائم م" مظؾشؾاب م"طػاسل ماجؿؿاسي معؾاذر مباظـلؾة مإلذؽاظقة ماٌؾؿؼى ،مدوا معنم
حقث مداردة معواضػه معن مبعض ماظلقادات ماظعؿوعقة مظؾؿشغقل مو ماظؿؽوؼن ،مطؿام
صاشؿف ا مأوراق ماظؾاحـني ماٌشارطني مأو ماظيت مسربت مسـفا معداخالت ماٌؽؾػنيم
باظربذبةمسؾىماٌلؿوىماٌرطزيمومباظؿـػقذمزبؿؾفمسؾىماٌلؿوىماحملؾي .ؼؽؿليم
حاظقاماظؾقثمصقؿامؼرؼدهماظشؾابمعنم"سؿل"مومعامؼعؿربوغهمععربامسـه،موماظؾقثم
صقؿامؼرتضقهمظـػلهمعنم"تؽوؼن"مومعامؼعؿربوغهمأػؿقةمباظغة ،متؿفاوزمإرارموضعم
حوصؾةمظالدرتاتقفقاتماظػردؼة،ماظعائؾقةموماىؿاسقةمظؾشؾابمظؿصلمإظبمعؼاربةم
اٌعاغي ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مو ماظدالظقة مظؽؾؿات معـل م"سؿل" ،م"خدعة"،م
"اٌلؿؼؾل".مومػذهمػيماظـؼطةماألدادقةماظيتمرطزتمسؾقفاموثقؼةمايصقؾةماظعؾؿقةم
ظؾؿؾؿؼى .م
فؤاد نوار
ملتقى دولي "طرق اإلميان" ،أبو مدون مشكاة على الدرب ،املنظم من طرف
جامعة تلمسان و مركز البحث يف ما قبل التاروخ األنثروبولوجوا والتاروخ
 ،CNRPHأوام  02 ،21 ،21و  02دوسمرب 0222
غظّممػذاماٌؾؿؼىمؼبمرؾعؿهماظـاعـة،معنمررفمجاععةمتؾؿلانمومعرطزماظؾقثمؼبم
عا مضؾل ماظؿارؼخ ماألغـروبوظوجقا مواظؿارؼخ م ،CNRPHموضد مجرت مصعاظقاته ماظعؾؿقةم
سؾى معدار مأربعة مأؼام :م 21 ،07 ،06مو م 20دؼلؿرب م ،2100موضم معا مؼؼارب م51م
عداخؾة ،مبعضفا معن ماىزائر ،موطـري معـفا معن مآدقا م(اهلـد ،مباطلؿانم
واىؿفورؼاتماإلدالعقةماٌلؿؼؾةمسنماالهاد ماظلوصقيتمدابؼا)...موبعضفاماآلخرم
عنماٌغربماظؽؾريموذؾهماىزؼرةماظعربقةمو أوروبا .و تضؿنّ ماٌؾؿؼىمثالثمسشرةم
جؾلة،معؼلؿةمإظبمػبلةمرباورمإذؽاظقةمػي:معـابعماظؿصوفماٌغاربي،مررؼؼةم
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أبيمعدؼنمعاضقاموحاضرا،مابنمسربيمواإلرثماٌدؼين،مطقـوغةماظؿصوف .موأخريام
اظؿصوفمؼبماظعامل.مم م
بداؼة ،ماسؿرب مظوي معادـقون مأن ماظؿصوف مزاػرة مإغلاغقة ،مممارس مبطرقم
وأذؽال مزبؿؾػة ،مصؿـه معا مؼرتؾط مباظدؼن ،ماظغـوص موعا مؼرتؾط مباظػؾلػة ...مو مؼبم
اظلّ قاق ماإلدالعي مند ماظؿصوف ماظلين ،ماظؿصوف ماظشقعي مواظؿصوف ماإلذراضي.م
وػـاكماظعشراتمعنماظطرقماظصوصقةماٌـؿشرةمؼبمعبقعماظؾؾدانماإلدالعقةموصقمرؤىم
تؤعن مإعا مبوحدة ماظوجود مأو متؼول مبايؾول ...مو معـفا معن مؼرطز مسؾى مايؼائقم
اإلهلقة،مأومسؾىمايؼائقماحملؿدؼة.موضدمأدػرتمػذهماظطرقماٌؿعددةمسنمغشو م
تـاصس مبقـفا ،موػذا ماظؿـاصس مبارز معـال مبني مأبي معدؼن موسؾد ماظؼادر ماىقالغي،م
حقث مدار مجدال موخالف محول ماظؿؼا مػاتني ماظشكصقؿني مواٌعاغي ماظـاوة مسنم
إظؾاسماىقالغيماًرضةمألبيمعدؼن،مصفلمؼعينمػذامأغهمأسطاهماظطرؼؼةمأممأنمأبام
عدؼن مطان مداظؽا معلؾؽا مضؾل مأن مؼؾؿؼي مبه .موباظؿاظي ،مصإن مظؽل معـفؿا مررؼؼؿهم
اًاصةموأنمظؼا ػؿامصقهماسرتافمعؿؾادل.موؼبمػذاماظصددمأوجدمأبومعدؼنمذعقبم
اظغوثماألغدظليمتصوصامصرؼدا،مغاتجمسنمتأثرهمبشقوخماألغدظس،ماٌغربمواٌشرقم
طاىقالغي ،مايؽقم ماظرتعقذي ،مابن مسربي ماٌؿـل مظؾؿقار ماإلذراضي ماظؾارينم
واظغزاظيماٌؿـلمظؾؿقارماظصوؼبماظلينماظظاػري .مو مػذامعامجعلمابنمسربيمؼصـػهم
ضؿنماٌؿصوصةماظؽؾار،موؼؼولمسـهم-طؿامذطره-مذقكـا.م م
وعنمأجلمصفممغشو ماظؿصوفمؼبماإلدالم،مميؽنماظؼولمأغهمضدموؾبجدت مضؿنم
اظلقاقماإلدالعيمثالثةمأغواعمعنماظعؾم:مأوالماظعؾممباهللماظذيمميـؾهمسؾمماظؽالم،م
ثاغقاماظعؾممعنماهللماظذيمميـؾهمسؾمماظػؼهموثاظـاماظعؾممععماهللماظذيمميـؾهماظؿصوفم
اٌعؿؿد مسؾى ماحملؾة مواظشوق ،مإذ مؼب مػذا ماإلرار ماظعرصاغي مميـل ماهلل ماٌُراد مأعام
اإلغلانمصقؿـلماٌرؼد،محقثمأنم"اإلرادةمتؽؿنمؼبمتركماإلرادة".مومؼدخلماظؿصوفم
ضؿن مررق ماإلميان ماٌؿعددة ،مباظـظر مإظب معلؿوى مصفم ماٌؿؿرس ماٌعؿـق مظإلدالم،م
صفـاك مبداؼة ماإلدالم ،مؼؾقه ماإلميان ،مثم ماإلحلان ،موآخر ماٌراتب مػي ماظعرصان.م
وترتاوحماظطرقماظصوصقةمبنيماٌؿارداتماٌوجفةمظؾعوامموتؾكماٌوجفةمظؾكواص،م
ععماظعؾممأنمطؾق فؿامؼؿضؿنمطالعامظغزؼامالمؼػفؿهمإالماٌؿصوصةمأغػلفم.موعنمػـام
تلا لماٌؿدخؾون،معامإذامطانمأبومعدؼنمصوصقامررضقامأممأغهمصوؼبمحؽؿيمصؾلػي؟م م
وعن مذروط ماظؿصوف ،ماظزػد ماظشدؼد ،ماظلفر ،ماىوع م(صوم ماظوصال) ،مظؾسم
اًرضة ،مخدعة ماٌشاؼخ موإتؾاع معلار ماظردول م(ص) .موضد مأذارت ماٌداخالت مإظبم
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اظػؽرةماظيتمتربطمبنيماظلعادةموبنيمصقؾةماظعارصني،مإذموطؿامؼؼولمأبومعدؼن:مم
«عامظذةماظعقشمإالمصقؾةماظػؼرا »،محقثمأنماٌؿصوفمؼلؿعني مباهللمسؾىمغػله،م
صاظـػسماظؾشرؼةمخطريةموعنماظضروريمعراضؾؿفا،ماظشي ماظذيمؼلؿحمباالغؿؼالمعنم
علؿوى ماظشرؼعة مإظب معلؿوى مايؼقؼة مواالرتؼا مؼب معراتب ماظوجود مسرب مسدد معنم
احملطاتم.Les stationsموضدمأذارماٌؿدخؾونمإظبماضطفادماظػؼفا مظؾؿؿصوصة،مصؼدم
دعتماجملؿوساتماظوػابقةم-عنمخاللمىوئفامظؿؽػريمعنمطباظػفا -مإظبماظؼضا م
سؾىماظؿصوف،ماظشي ماظذيمتلؾبمؼبمضؿلماظؽـريمعن مأسالم ماظؿصوف.موظؽنمأبام
عدؼنمادؿؾب ؼؾلمبطرؼؼةمعغاؼرة،مصؼدمأثـىمسؾقهماظشاريب،مرشممأنمػذاماألخريماغؿؼدم
علؾؼا ماٌؿصوصة ماآلخرؼن ،معا مؼدل مسؾى مأن مأبا معدؼن منح مؼب ماظوصل مبني مسؾومم
اظظاػرمواظؾارن ،مجاسالماظؼرآنمسؾىمميقـهمواظلـةمسؾىمؼلارهموعبعمؼبمذاتهمبنيم
اظعؾم مواظؿصوف .موادؿعؿل ماظشعر ،ماظغـا مو ماظلؿاع مظـشر متصوصه ،ماظشي ماظذيم
ؼلفلمسؾىمساعةماظـاسماالرتؼا مبذواتفم مإظبماٌلؿوؼاتماظيتمؼؾؿغقفاماظعارف.مإنم
اٌؿصوصةمسؾىمخالفماٌعؿزظةمعـال،مادؿطاسواممترؼرماًطابماٌؿعاظيمإظبماظعوامم
سنمررؼقماظودائلمشريماظعؼؾقة.موباظؿاظيمعنماظضروريماظرتطقزمسؾىم"اظؽـاغقش"م
اظغـائقة معن مأجل مهؼقق مدواوؼن ماٌؿصوصة .موػـاك مثالثة مسـاصر مأدادقة متلؿحم
بـشو ماظؿصوفمطؿؤدلةمػي:مأوالماظشقخ،مثاغقاماٌرؼدموثاظـاماظطرؼؼة.م م
واظؿصوفمظقسمعـػصالمسنماظواضع ،صإضاصةمإظبماظؽراعاتمواألسؿالماظصايةم
ألضطاب ماظؿصوف ،مصؼد متطرق مطـري معن ماٌؿدخؾني مإظب ماٌعرطة ماظيت مخاضفا مأبوم
عدؼنمضدماظصؾقؾني،مواظيتمصؼدمصقفامذراسه.مطؿامتطرقماٌؿدخؾونمإظبمطونمررقم
اإلميان مػي مغػلفا مررق ماظؿفارة ،موػذا معا مغلؿشػه مؼب مررق مايج ماٌوصوظةم
مبقطاتمػيمسؾارةمسنمزواؼا،مأضرحةماألوظقا مواظرباطم Le relaisموماظيت مصقفام
طانمايفاجمؼلؿعقدون مضوتفمماظروحقةمواىلؿقة ،عامؼدلمأغهمؼبمػذهماظػرتةمملم
ؼؽنمػـاكمتوترمبنيموارةماظدغقامووارةماآلخرة .م
حممد حريش بغداد
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ملتقى دولي "عبد القادر جغلول :اإلنسان و األعمال"،ماملنظم من طرف جامعة
وهران ،كلوة العلوم االجتماعوة ،أوام  22و  20دوسمرب 0222
بعدمعوتماظؾاحثمواٌـؼفماٌؤدسمٌرطزمتوثققماظعؾومماإلغلاغقةمCDSHم
 Centre Documentaire en Sciences Humainesبؿارؼخ م 22مأصرؼل م،2101م
غظؿت مجاععة موػران ،مطؾقة ماظعؾوم ماالجؿؿاسقة مبؿارؼخ م 00و م 02دؼلؿرب2100م
عؾؿؼى مدوظقا مبعـوان :م"عبد القادر جغلول :اإلنسان و األعمال" .مومت متـظقمم
اٌؾؿؼىمسؾىمعدارمؼوعني،محقث مؼب ماظقومماألول متدخلمطلمعن:معدؼنمبنمسؿر،م
عوداوي مسؾد ماظرغبن ،معردادي مسؾد ماجملقد ،مبن مضادة مصادق ،مخبرية مربؿدم
حلني،مضوؼديمربؿد،معدغيمربؿد مو معؾػيمربؿد.مأعامؼبماظقومماظـاغي مصؿدخلم
طلمعن:مدؾعمرابح،معزوار مبؾكضر ،مبوععزةمغذؼر،مػاغريمجونمروبار ،مصادقم
دامل ،مؼؾس معراد ،مداود مربؿد ،مبراون مطـت مظوؼس ،مجـقؽو مبارغارد ،مصرحانم
صاحل ،مسؾد ماإلظه مسؾد ماظؼادر مو متواتي مػواري .مو مضؿت مسـاوؼن ماٌداخالت مأػمم
اٌػاػقمماٌؿعؾؼةمبوصفمصؽر ماظػؼقد موذكصه ،معنمضؾقلماٌـؼفماٌؿػرد،مصاحبم
اظػؽر ماٌؽـف مو ماظواصر ،معـؼف ماظؿفاوز و مسدم ماًضوع ،ماظؾاحث مسن ماٌعـىم
اٌزسج ،ماظورين ماظؾاحث مسن ماظورن .مؼب محني مأن مأػم ماٌػاػقم ماظيت مميؽن مأنم
تؾكصماػؿؿاعاتماظػؼقدماٌعرصقة ،مصؿدورمحولماظؿشؽقلماالجؿؿاسيماىزائريمٌام
ضؾل ماالدؿعؿار ،ماألغـروبوظوجقا مواٌصادر ماظعربقة ماظؼدمية ،ماالػؿؿام مبػؽر مابنم
خؾدون،ماظؿـظريمظؾرابطماالجؿؿاسيماىزائري،ماٌلأظةماظـؼاصقةماىزائرؼة،ماظلقاقم
اٌغاربي مو ماًطابماألدبيمواهلوؼاتي.مأعامأػمماظشكصقاتماظيت مأثرتمصقهمػي:م
طاتبمؼلني،معوظودمععؿريمومصراغسمصاغون...م
إن مذفادات معن مسرصوه مذكصقا مو متعاوغوا مععه مسؾؿقا مو مغاضؾوا مإظب مجوارهم
دقادقا مو مضامسوه مأو ممل مؼؼامسوه مأرروحاته ،مصؼد ممتقورت مأوال محول ماظرواؼةم
اظعائؾقة ،مثاغقا ماظؿأثر مبػراغس مصاغون مخاصة موثاظـا مدور ماٌدردة ماظعؾقا م ENSمؼبم
تؽوؼنمصؽره.مو مضدمغوهمعدؼنمبنمسؿر مؼبماظؾداؼة مبأغهمالمؼوجدمسؾوممإغلاغقةمدونم
االػؿؿاممباالغػعاالتموماظعوارف،مظذظكمعنماظضروريماظؿطرقمظؾرواؼةماظعائؾقةمظػفمم
علارماٌػؽر مصفذاماألخري ،مؼـقدرمعن مأسقان ماجملؿؿع،مصفدهمطانمضاؼدامؼبماظػرتةم
االدؿعؿارؼةمومأبوهم(علعود)م سؿلمعوزػامؼبمسددمعنمرباصظاتمصرغلامواىزائرم
و متزوجمعنمصرغلقةمدـةم،0724ماظلـةمغػلفا مٌقالد مسؾدماظؼادر.مو مسرصتماظعائؾةم
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ذػابامومإؼابامبنيمصرغلاموماىزائرمخاصةمبنيمدـيتم 0732مو م،0742ماظلـةماظيتم
رجعت مصقفاماظعائؾةمإظبماىزائرماٌلؿؼؾة مرشؾةمؼبماالدؿؼرار.مو مػذاماظؿذبذبمبنيم
دوظؿنيمملمؼؤثرمسؾىممتدرسماظػؼقد،مإذمؼبمدـةم1964مهصلمسؾىماظؾاطاظورؼامعنم
ثاغوؼةمبادؿورمبوػران .مومسادماظػؼقدمالحؼامظإلضاعة مؼبمصرغلا معنمشريمأنمؼـػصلم
متاعامسنمبؾده،محقـفا،مأرادماظعؿلمؼبماٌرطزماظـؼاؼبماىزائري،مصؾممؼوصقمعلعاه،م
وظؽـه موجد معـصؾا مؼب مأحد ماىرائد ماظيت متلؿعرض محقاة ماىزائرؼني مؼب ماٌففرم
وتذطرمبـؼاصؿفم.مومورـقؿهمحقـفا،مدصعؿهمإظبمرؾبمبطاضةماإلضاعةمبػرغلام( la carte
 )de séjourمو مظؽنماإلدارةماظيتمتؼدممهلامبفذاماظطؾب مرصضت ماالدؿفابةمٌطؾؾهم
ععؿربة مأغهمظقسمحباجةمإظقفامباسؿؾارمأغهمميؾكماىـلقةماظػرغلقةموماىزائرؼةم
ععًا .مو مبعد مأن مساد معن مصرغلا مإظب ماىزائر مواجفؿه معشاطل مإسادة ماالظؿقاقم
باىاععةمعنمجدؼد،مألغ همعنماظـاحقةماإلدارؼةماسؿربمأغهمدبؾىمسنماٌـصب.م
و موصق مػذه ماٌعطقات متوصل مبعض ماٌؿدخؾون مإظب مأن معلار ماظرجل مأساق ماطؿؿالم
سؿؾهماإلبداسيمومعلارهماٌفين.م م
وخاللمدرادؿهم ؼبماٌدردةماظعؾقامتأثرمبعددمعنماألداتذةماٌارطلقني ماظؽؾار،م
ومؼبمػذهماٌدردةموجدتمذبؿوسؿانمإحداػؿامذاتماغؿؿا مجؾفويم(جؾفةماظؿقرؼرم
اظورين) مو ماألخرى مطاغت مذات ماغؿؿا معارطلي–ظقـقين .مو مطل مذبؿوسة مطاغتم
تـظممأدؾوسقامظؼا متعرضمصقهمتطؾعاتفامو متصوراتفا ماإلدؼوظوجقة،مو مضدمصضلمػوم
أنمؼؽونمؼبمحؾؼةماٌارطلقني.موطانمحقـفامشريمعواصقمسؾىماغؼالبمدـةم،0743م
صؼاممععمسددمعنماظطؾؾةمبؿـظقممحرطاتماحؿفاجقة،معامؼؾنيمبأغه ورينمعنمررازم
آخر ،مأيمأغه مطان معؿؿردا م Nationaliste hérétiqueادؿطاع مغؼل مغػله معن ماظدورم
اىاععيمإظبماظدورماالجؿؿاسي.مومؼبمأشؾبماألحوالمملمؼـشطمداخلماىاععةموظؽنم
غؼاذاتهمو محواراتهمطاغتمهصلمؼبمأعاطنمأخرى،مو مباظؿقدؼدمؼبمأحدماظؼاساتم
اٌوجودة مبشارع مسربي مبن معفقدي .مورشم مأغه متؽوّن مؼب مغظام متوظقؿاري مضاععم
ظؾقرؼات ،مإال مأغه مطؿـؼف موضع مغػله مؼب مواوز مػذا ماظـظام ،مو مهلذا ماظلؾب،م
وجدمغػلهمؼبمطـريمعنماألحقانموحقدا .مو مميؽنماظؼولمأغه مأثارمتلاؤالت ،موضالم
طؾؿؿهمؼبمصرتةمصؿتمصقفامطـريون.مو مضدماشبرطمعـذم 0751مؼبماظـشاطماظؿطوسيم
اىاععي،مععماظؾؼا مضؿنمعػارضةماظـضالماظورينمعنمجفةموماظدصاعمسنمايرؼاتم
عنمجفةمأخرى.مو معنمداخلماإلسالم،مو مخاصةمعنمداخل ماىرائدماظيت مطاغتم
ؼبمػذهماظػرتةمصوتماظـظام،مادؿطاعمأنمؼعربمسنمآرائه .موسؾىمخالف مطـريمعنم
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عـؼػيمجقؾه ،مخاررمباظـضالمؼبماظػضا ماظعؿوعي،مؼبمحنيمأنمآخرؼنمصضؾوامبـا م
علارػم مسرب ماألسؿال ماألطادميقة ،ماظؾقث ماظعؾؿي مواٌـاصب ماظعؾؿقة مؼب معراطزم
اظؾقث.مومؼبماظلـواتماألخريةمعنمحقاته،مسؿلممبفؾةماىقشمطؿامذغلمعـصبم
عوزف مداعي مؼب ماظدوظة .مو مسن مضؾوظه مظؾؿـصب ،مصؼد ماسؿرب مذظك مادؿفابة مظـدا م
اظورن .م
و مضدممتقزمسنمشريه مبأنمخطابه مؼبمصرتة ماظلؿقـقات مواظلؾعقـقات معنماظؼرنم
اظعشرؼن ممل مؼؽن مخطابا معارطلقا ،مأي مذظك ماًطاب ماظرمسي مؼب ماىاععاتم
اىزائرؼة .مرمبامذظكمراجعمإظبماألػؿقةماظيتمأوالػامظػراغسمصاغونم ماٌـؿؼد مبشدةم
عنمررفماٌارطلقني ،ماظذؼنمؼطرحونماظـورةموصقمعـظورمسؾؿي .محاولمسؾدماظؼادرم
إجرا معؼارغةمبنيماظـورةمطؿامؼؿصورػامصاغونموطؿامؼؿصورػامطادرتومومذقغيمصارا،م
عطؾؼاماٌـفجماألظؿلوري،مظغرض ماظؾقثمسنمسـاصرماإلدؼوظوجقاماظػاغوغقة .مو مإنم
طانم ؼـؿؿيمإظبمجقلمأرادمأنمؼغريماظعامل ،مصإغهمطان م ؼػؽرمأبعد معنماآلخرؼنم
و مبشؽلمزبؿؾف .مو م تـطؾقمسؾقهمصػةماٌـؼفماظذيم ؼـكرطمؼبماظػضا ماظعؿوعيم
و مؼلؿطقعماظؿأثري مؼبماظرأيماظعام،مسؾىمخالفماٌـؼفماظذيمؼـؿجماألصؽارمعـعزالم
سن ماجملؿؿع .موضد ماسؿؼد ماظػؼقد مبعدم موجود مأغؿؾفـلقا مجزائرؼة ،مألن ماٌـؼػنيم
اىزائرؼنيمحؾقلي مثؼاصة مربدودة مأومطؿاموصػفم م« معـؼػونمععؾؼونمؼبماظػراغ م»،م
مبعـى مأغه مظقس مهلم مسؿق مثؼاؼب مربؾي مميؽن مأن مؼعؿؿدوا مسؾقه مؼب مبـا مذبؿؿعم
جدؼد .مو مجعؾه مػذا مؼعؿل مسؾى مايػر مواظؿـؼقب مؼب ماظؿارؼخ مظؾؾقث مسنم
اظشكصقات ماىزائرؼة ماألصقؾة مظقؼدعفا مظؾفؿفور .مو مؼب مغظره مؼؾؼى ماالدؿؼاللم
عفددامبدونمسؾمماجؿؿاعمتارطبيمؼعقدمإظبماظذاطرةمعـؼػيماىزائر،ماظشي ماظذيم
ؼؼويماظؾعدماظورين.مو مػو مؼضعمسؾمماالجؿؿاعماظؿارطبيمؼبمعواجفةماالدؿعؿار،م
باظؽقػقة مغػلفا ماظيت موضع مصقفا مف .مصاغون مسؾم ماظـػس مؼب معواجفة ماالدؿعؿار.م
وهلذا ماظلؾب مطان معفوودا مباظؾقث مسن ماظورن ،مومبفرد معا مصبده مؼب مسؿل مأوم
عؽان معا مؼـؿؼل مظؾؾقث مسـه مؼب مأسؿال موأعاطن مأخرى .موبذظك مميؽن ماظؼول مأغهم
اخؿص مباظؾقثمسنمعؽوغاتماظـؼاصةماىزائرؼة،ماٌؽوغاتماظيتمؼعؿؼدمأنماىزائرم
ملمهلنمإدارتفاموتػعقؾفامًدعةماظؼضاؼاماظورـقة.مومهلذاماظلؾبماتػقماٌؿدخؾونم
بوصػه مباٌػؽر ماٌُشؿت مو ماظوادع ،مال مؼفؿم مباظؿؽاعل مو ماظرتطقب مبل مؼـؿؼل معنم
درادة مإظب مأخرى معلؿعؿال معـاػج مو مسؾوم معؿعددة م(األدب ،ماظؿارؼخ ،مسؾمم
االجؿؿاع،ماظػؾلػة،)...موطأغهمميارسمغوسامعنمصؽرم"اظربؼؽوالج" .م م
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و مأذارماٌؿدخؾونمأؼضامإظبمأنمسؾدماظؼادرمطانمؼؽؿبموؼؿؽؾممباظػرغلقةمو مملم
ضبلنماظؿؽؾممأوماظؽؿابةمباظؾغةماظعربقة،مو مػذامراجعمإظبمدؾؾنيمأحدػامؼؽؿنمؼبم
طونماظؿعرؼبمؼبماىزائرمطانمإجرا م"سـقػا"،مسؾىمخالفمعامحصلمؼبمتوغسمأوم
ؼبماٌغرب .مأعاماظلؾبماظـاغيمصراجعمإظبمأنماظعائؾةماظيتمغشأمصقفامملمتؽنمتؿؽؾمم
اظعربقة،مو مباظؿاظيمملمؼؿؿؽنمعنمتعؾؿفامؼبمصغره،موصضلمالحؼاموألدؾابمسؾؿقةم
ادؿعؿالماظػرغلقةماظيتمطان مضبلـفامو مؼؿؼـفا،موباظؿاظي ،مطاغتمؼبمغظرهمأضدرم
سؾى ماظؿعؾري مسن مسؿق مأصؽاره مودضؿفا .موضد متطرق ماٌؿدخؾون مإظب مأحد ماظؾؼا اتم
اظعؾؿقةماٌُـظؿةمؼبماىزائر،مأؼنمضدّممبريكمعداخؾؿهمباظؾغةماظعربقة ،مؼبمحنيمأنم
جغؾول مطان معضطرا مإظب متؼدميفا مباظؾغة ماظػرغلقة .موضد مسؼّب مجغؾول مسؾى مػذهم
اٌػارضة مبأنماسؿربمأن مػذه ماظوضعقة مراجعة مإظبمأنماالدؿعؿارمأصؼدماظؾعضمظغؿفمم
وأطلبمآخرؼنمظغةمشريمظغؿفم .موظؽنمأن مغؿؽؾممباظؾغةماظعربقةمالمؼعينمأغـا مأطـرم
ورـقةمعنماظذؼنمؼؿؽؾؿونمباظؾغةماظػرغلقة،مصؼد مطانماظػؼقدمؼبمغظرمطـريؼن مورـقام
أطـرمعنمشريه .موزؾت ماٌػارضةماظؾغوؼةمتالحؼهمروالمحقاته،محقثمأبدىمإسفابهم
اظؽؾريمبطاػرمجاووتماظذيمطانمؼؿقؽممؼبمظغاتمطـرية .م
ظؼدمطانماٌؾؿؼىمصعالمإذادةمبعؾدماظؼادرمجغؾولمبإزفارمتػردهموباظرتطقزمسؾىم
اظرداظة ماظيت مترطفا مىقؾه موظألجقال ماظالحؼة .مطؿا مأغه مطان مصرصة مظعرضم
اظطروحات ماظػؽرؼة م هلذا ماٌـؼف مبطرؼؼة معوضوسقة متعؿؿد مسؾى ماٌؼارغة مواظـؼدم
واظؾقثمؼبمجوػرماٌـؼفماىزائريماظذيمؼؾؼىمعؿؿقزامؼبمغظرغاممبقزةماظشؿوظقةم
(تعددماٌقادؼنمواٌـاػجماظؾقـقة) مواظرػانمسؾىمغوسقةماإلبداعمواظعؿلماظػؽريمالم
سؾى مطؿقؿه .موظؽن متظل مطؾوته مطاعـة مؼب مسدم ماظؼدرة مسؾى ماظعؿل مؼب مذبؿوساتم
حبثموعؤدلاتمتضؿنمادؿؿرارؼةماظعؿلموهاصظمسؾىمذعؾةماٌـؼف عضقؽة.م
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