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إنّماالػؿؿاممباٌاضلّماظّذيمؼؿققّلمأحقاغامإظبمضربمعـماهلقسمواظعؾادةمؼؿـزّلم
ضؿـ ماإلذؽاظقة ماظؽالدقؽقّة ماٌؿعؾّؼة مبفاجس ماظزعـ مأوعا مؼلؿقف م"إظقاد" مرسبم
اظؿارؼخ معـ مجفة ،موباظؿؼطّعات ماظعـقػة ماظيت معلّت مذبؿؿعاتـا ماظققم مصػؽّؽتم
أواصرػاماظؿؼؾقدؼة ،مأومأتؾػؿفا ،ممبامشذّىمغزسةماالرتدادماظزّعينميفمرباوظة مإلغؼاذم
حاضرمعػارق م واظظػرمبرأمسالمرعزيمعشرتكمضابؾمظالدؿـؿارميفمتشؽقؾماهلقؼاتم
وتـؾقتماٌراجع معـمجفةمأخرى،مصؾقسمػـاكمعاضمطقؼقؼةمصقزؼائقةمأو حؿّكم
تارطبقّة مربضة ،مبؾ ممثّة ممتـّالت موادؿكداعات مظف مسؾك مأداس معا مؼطؾؼ مسؾقفم
بعضماألغـروبقظقجقنيم"اظرتطقؾاتماظـؼاصقةمظؾزعـ"1ماظّيتمسادةمعامتشؾعمتطؾّعاتم
ورشؾاتمععؾـةمأو دصقـة،مذظؽمأنّ ماٌاضلمالمميؽـماحملاصظةمسؾقف،موإغّؿامؼعادم
إغؿاجفمطؿامطانمؼردّدمػاظػاطس.م م
ومتؽقّنمػذهماٌؼقظةماظػرضقةماظعاعّةماظيتمتؼقدماظؿقؾقؾماٌؼرتحمظؾعالضةمباٌاضلم
يف مإرار مبـاء ماظذاطرة موادؿكداعاتفا ،موذظؽ مادؿـادا مإظب ماٌقضقع ماألثري ماظذيم
ؼؽؿلل مأػؿقّة مصرؼدة ،مظقس مصؼط مألغف مإحـدى ماظؿؿظفرات ماألدادقة مٌا مؼلؿّكم
تراثا،موإغّؿامأؼضاموضؾؾمطؾمذلءمظدالظؿفماظزعـقةماٌؽـّػة،مصإذامعاماسؿربغاماظزعـم

* عؤرّخ ،جاععةمتقغسماألوظب،متقغس .م

1

Gell, A. (1992), The anthropology of time, cultural constructions of temporal maps and
images, University Michigan, Éd. Berg.
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سالعةمطؿامؼؼقلمباذالر،2مصإنّ ماظطؾقعةماٌادؼّةمظؾؾؼاؼاماألثرؼةممتـقفامأصضؾقةميفم
متـقؾماٌاضلمبقصػفامذاػدامعؾؿقدامميارسمدورهميفمتـؾقتماظزعـموتشقؽؿف .م
إنّ ماظؿقصقػ ماظؿؼؾقدي مسادة معا مؼؽؿػل مبايدؼث مسـ ماظقذائج ماظعؿقؼة ماظيتم
تشدّمسـاصرماٌاضلمإظبماظذّاطرةماىؿاسقّةمدونمأنمؼأبفمباٌلاراتمايؼقؼقةمظؾؿػاسؾم
بقـفؿا مواظّيت مال مدبؾق معـ متـقّع موتقتّر موغلقان موإسادة ماطؿشاف ،محقث متأخذم
اظذّاطرةمذؽؾمادرتاتقفقةمأطـرمعـفامعؼامسةمسػقؼّةمظؿفربةمععقشةموعؿـاضؾة،3موػقمعام
غرعل مإظبمإثؾاتفمسربمهؾقؾ ماظعالضةمباظرتاثماألثريماظؼدؼؿمبؿقغسمبقصػفمعقضقعم
رػانمظذاطرات مزبؿؾػة موعؿغقّرةمتؿـازعمصقؿامبقـفامعـمأجؾماظلقطرةمسؾقف،محلّام
وععـك،مضؿـمعلاراتمصراعماٌصاحلمواٌقاضعمواهلقؼّات.مم
صؽقػ متشؽّؾت ماظعالضة مبني ماظذاطرة ماىؿاسقة ماظشعؾقة مواظرتاث ماألثري ميفم
اجملؿؿعماظؿقغللماظؿؼؾقدي؟ م
وعا مػل مخصائص ماٌؿاردة ماألرطققظقجقة موعا مارتؾط مبفا معـ مذاطرة مبدؼؾة ممتّم
اظعؿؾمسؾكمتؽرؼلفامادؿـادامإظبماظػضاءماألثريّميظةمترطّزماٌشروعماالدؿعؿاري؟ م
وصقؿ مولّدت مردّة مصعؾ مطؾّ معـ ماظذّاطرتني ماظشعؾقة مواظقرـقّة مسؾك ماظلقادةم
االدؿعؿارؼّةماظرّاعقةمإظبماهلقؿـةمسؾكمايؼؾماألثريّمباظؾالد؟ م
وعامػلماظلّقاضاتماظلقادقةمواالجؿؿاسقةماظيتمأصضتمإظبماالغؿؼالمعـمادؿـؿارم
اظرتاثماألثريّ ميفمبـاءمذاطرةمورـقة ،مإظبمتػؼريهماظرعزيّمومإخضاسفمالدؿكداعاتم
غػعقة؟ م
وظقس ماظرتاث ماألثري ماظؼدؼؿ مأطـر معـ معدخؾ مظدرادة ماظذاطرة ميف مسالضؿفام
باٌاضلّ ،موػق معا مؼػلّر ماالدؿكدام ماٌؽـّػ مٌػفقم ماظذّاطرة ماىؿاسقة ماظذي مصارم
طالدقؽقاميفماألدبقاتماالجؿؿاسقّة،موضدمارتؾطمتشؽّؾفمبفاظػاطسماظذيمزؾّ مؼداصعم
بادؿؿاتةمسـمصؽرةمأنّ ماظذّاطرةمعشرورةمباالدؿـادمإظبمعا ؼلؿّقفم"األررماٌرجعقة"،م
إذمصؼطمسربماظؿػاسؾمععماآلخرؼـمميؽـمظؾػردمادؿقضارمعاضقفماظشكصلّ .4م

 2باذالر ،مشادؿقن ، (2991) .مجدظقة ماظزعـ ،مترعبة مخؾقؾ ،مأغبد مخؾقؾ ،مبريوت ،ماٌؤدّلة ماىاععقّة
ظؾدرادات واظـشر واظؿقزؼع ،ص.299 .
Candau, J. (2005), Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, p. 110.
Halbwachs, M. (1994), Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, p. 38-39.

40

3
4

الرتاث األثريّ بتونس أمام رهان الذّاكرات

وبقـؿا مأغؽر مدرتاوس موجقد ماظذّاطرة ماىؿاسقّة مأصال ،مأذار م"بادؿقد" ،مإظبم
رابعفاماظـّليبّ محلبماظػؽاتمواظظرصقات معالحظامأنّ ماىؿاسةمال مهاصظمدقىم
سؾكمبـقةماظرتابطاتمبنيمزبؿؾػماظذّاطراتماظػردؼة.5م م
ورشؿمتشؽقؽ ماظؽـريؼـميفمسؾؿقّةمعػفقمماظذاطرةماىؿاسقّةماظشلءماظّذيمأدّىم
بفؿمإظبمرصضفمغظرامٌامؼـطقيمسؾقفمعـمشؿقضمواظؿؾادات،6مصإغّفمميؽـماظـّظرمإظبم
اظذاطرة ماٌشرتطة مطؿػفقم مسؿؾلّ مطؿا مؼؼقل م"طاغدو ."7مصاظذّاطرة مال متؿفؾّك مبصػةم
عؾاذرة،موإغّؿامهؿاجمدائؿامإظبمأررمتـؾّؿفاموتؤوؼفامظعؾّمعـمأػؿّفاماظػضاء،موػقمعام
ؼشرّعمالدؿكداممػذاماٌػفقمميفمععاىةممتـؾماٌاضلماسؿؿادامسؾكماظرتاثماألثريّم
اظؼدؼؿ،موظؽـمبعدمتأطقدمرابعفماٌؿقرّكمواٌؿعدّد،محقثمتؽقنماظذّاطرةميفماىؿعم
بدؼالمسـماظذّاطرةميفماٌػرد،مواظذاطرةماٌؿقرّطةمعؼابالمظؾذاطرةماظلاّطـة.م

 .Iاملواقع األثروة القدمية بني دلطة األركيولوجيا وال ّذاكرة
االدتعماروة

زؾّتماٌقاضعماألثرؼّةماظؼدميةمعـقصرةميفمضقؿؿفاماظـػعقةماٌؾاذرة،مصادؿكدعتم
يفمأحقانمطـريةمطؿؼارعمحفارة ،مطؿامأسقدمادؿعؿالمبعضمعؽقّغاتفاماٌعؿارؼة،م
طاألسؿدة مواظؿقفان ،ميف متشققد ماٌؾاغل ماًّاصة مواظعاعّة .موتؼدّم مسدؼد ماٌعاملم
اظؿارطبقة،مطفاععماظزؼؿقغة،مذقاػدمسؾكمذظؽمبػضؾمعاماحؿقتفمعـمسـاصرمأثرؼّةم
اضؿطعتمعـمععاملموعقاضعمضدمية .مويفمػذاماظلّقاقمواصاغامابـمخؾدونمبشفادتفمعـم
خاللمعامغؼؾفمسـمععاؼـؿفمالضؿطاعمايفارةمعـمايـاؼاماٌعؾّؼةممبؼرراج،محقثم
"هؿاج مأػؾ معدؼـة متقغس مإظب ماغؿكاب مايفارة مظؾـائفؿ ،موتلؿفقد ماظصـّاعمم
حفارةمتؾؽمايـاؼا،مصققاوظقنمسؾكمػدعفاماألؼامماظعدؼدة ."8م م
طاغتماظلؾطاتماظؿقغلقةمالممتاغعميف ماظلّؿاحمظألثرؼنيمبأخذ معامؼلؿكرجقغفم
عـ مضطع مأثرؼة مضؾؾ مأن متلؿــك ماٌعادن ماظـؿقـة معـ مػذا ماظرتخقص ،9محؿّك مأنّم
5

Bastide, R. (1970), « Mémoire collective et sociologie du bricolage », in L’Année
Sociologique, p. 65-107.
 6خقاجة ،مأغبد .م) ،(1000م"اظـؼاصات ماظشعؾقة مبني ماظؿارؼخ واظذاطرة ماىؿاسقة وإذؽاظقات ماظؿدوؼـ

واظؿقزقػ"،مايقاةماظـؼاصقة،متقغس،ماظعددم،271مجقان،مص.م.21
Candau, J., op.cit., p. 69.
 8ابـمخؾدون،مسؾدماظرغبان.ماٌؼدعة،مبريوت،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،م(دونمتارؼخ)،مص179.

7

 9األرذقػماظقرينماظؿقغلل،ماظلؾلؾةماظؿارطبقة،مصـدوق  ،70عؾػ .811
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اظؾايمغػلفمطانمؼؼدّمماآلثارمػداؼامإظب مجفات مأجـؾقّة ،مأومؼلؿحمباظؿػرؼطمصقفام
ذباغامطؿامحدثمباٌعرضماظعاٌلمبؾـدنمدـةم 2812موػق معامدقؽرّرمدـةم2807مم
ّ
مبعرض مبارؼس مودـة م 2882ممبـادؾة مسرض مآثار مأوتقؽ مبإحدى ماظػضاءاتم
اجملاورةمٌؿقػماظؾقصر.10مم م
وعا مإن مصرضت مايؿاؼة ،محؿك متدصّؼت ماظرّحالت ماالدؿؽشاصقة موغبالتم
اظؿـؼقبميفمذؽؾممماردةمعـظّؿةموريمهتمإذرافماإلدارةماالدؿعؿارؼةمغػلفا.م
وطانمظؾؿؤدّلؿنيماظعلؽرؼّةمواظؿؾشريؼةمدورامرئقلاميفمػذامايراكموإنماخؿؾػؿا ميفم
اًؾػقات مواألػداف ،مصؼد مأخذ ماآلباء ماٌؾشّرون مسؾك مساتؼفؿ معفؿّة مإسادة مإحقاءم
اظؽـقلةماظروعاغقةمباظؾالدماغطالضا معـمعبع موحػظماظـؼائشمواظؾؼاؼاماألثرؼةماظيتم
تعقدمإظبمتؾؽماظػرتة.موظؼدمبدأمذظؽمصعؾقّامإثرماحؿاللماىزائرمسامم2890محنيمعـحم
حلني مباي مظشارل ماظعاذر مضطعة مأرض مسؾك مػضؾة مبريصا مضرراج ،مإلضاعة مععؾؿم
دبؾقدامظذطرىم"دانمظقؼس"ماٌؿقصّكمبؼرراجميفمايؿؾةماظصؾقؾقةماظـاعـة.11م م
وطؿامؼؾدومواضقامصؼد مخضعماظرتاثماألثريّ مإظبمسؿؾقّةماغؿؼائقّة ممتّ ممبؼؿضاػام
حصره ميف ماظػرتة ماظؼدمية مال مدقّؿا ماظروعاغقة معـفا معؼابؾ متغققب مطاعؾ مظؾػرتةم
اإلدالعقة ،موايالمأنّ مذقاػدػاماٌعؿارؼةمواإلثـقشراصقةمالمتزالمحقّةميفمعؽقّغاتم
اٌدؼـةمطؿاميفمممارداتماظـاسموذاطرتفؿ .موظؽـمطانماظؿؼادممػقماظّذيمميـحماظػرتةم
اظرّوعاغقةمػذهماٌؽاغة ،محبقثمتؽقنمبؼاؼاػامععطّرةمبعؾؼماٌاضل ،مصإنّ مصرتاتمعام
ضؾؾماظؿارؼخمالمتؼارنمبفامعـمػذهماظزاوؼة،موععمذظؽمملمودماػؿؿاعاممماثال .م
ظؼد مطان ماألعر م مبـابة متالسب مباٌاضل معـ مأجؾ متأدقس مذاطرة مجدؼدة مػلم
اظذاطرة ماالدؿعؿارؼة ماسؿؿادا مسؾك مبؼاؼا مأثرؼة مغظر مإظقفا مباسؿؾارػا موثائؼ معؾؽقّةم
ظؾؿاضل مراٌا مأغفا متؼدّم محففا ميؼّ متارطبل مسؾك ماظػضاء ،12موباظؿّاظل مؼصؾحم
ايضقرماالدؿعؿاريمعامػقمإالّمادؿعادةمظشرسقّةمتارطبقةماصؿؽّتمؼقعامعامععمعؼدمم
اٌلؾؿنيماظػاهني ،مأو ماظغزاةمطؿامؼلؿّقفؿمخصقعفؿ ،مظؿدخؾماظؾالدميفمضرونمعـم
اظظّالمموصؼمتعؾري "شقتقل"  .Gautierم م
10

Karamti, Y. (2009), Patrimoine, Economie et Altérité, Essai sur la muséologie des
mémoires entre deux rives, Paris, Museum National d’Histoire Naturelle, p. 182.
11
Gutron, C. (2004), « Mise en place d’une archéologie en Tunisie: Le musée Lavigerie
de Saint Louis de Carthage (1875-1932) », in Revue IBLA, Tunis, n° 194, p. 171.
12
Payot, J.-P. (2001), La guerre des ruines. Archéologie et géopolitique, Paris, Choiseul,
p. 46.
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 .IIالذّاكرة اجلماعية الشعبية أمام اآلثار القدمية

إن ماظؿقصقػ ماظشعيب ماظشائع مظؾؾؼاؼا ماألثرؼة معـ معـظقر ماظذّاطرة ماىؿاسقةم
اظشّعؾقة مػق مأغّفا متعقد مإظب م"اىفّال"؛ مػق متعؾري مظؾؿقؼقب ماظزّعين مؼعقّـ مصرتةم
تارطبقةمرقؼؾةمجدّامػلمتؾؽ ماظيت مدؾؼتماإلدالممأومأغّفمأدرطفا،موباظؿّاظلمصفلم
خارجماظزعـماظذيمأخذتمصقفمذاطرتفؿمتؿشؽّؾمضؾؾمأنمتلؿؼرّ مسؾكمعامػلمسؾقفم
اآلن.موظؽـ مطانماٌصطؾحميفمأصؾفمتصـقػقا،مصإغّفميفماظـؼاصةماظشعؾقةمضبؿؾ مبعدام
زبقاظقا مؼؽاد مؼـال معـ مجقػر مععـاه ميف ماإلدالم ماظرمسلّ .مصؿا مداعت مػذه ماآلثارم
خاظقةمعـمأؼّةمدالظةمتربطفامباٌـظقعةماإلدالعقة ،مصؼدماسؿربت مػاعشقةموسرضقةم
سػاماظزعـمسؾقفا،مظؿلؼطمعـماظذاطرةماىؿاسقة.م م
أعّا ماظؼطع ماألثرؼة ماظيت ممتـّؾفا ،مصفل متؽاد متـزاح مسـ مدقاضفا ماظؿارطبلّم
ايؼقؼلّ مظؿأخذ موضعا معؾغّزا مؼؼقؿفا مضؿـ مسقامل ماألدطقرة مواظلّقر مواًقال،مم
ظذظؽ مأسؿرب ماٌؿقػ م"دار ماظعفاؼب" موظقس مدار ماظذّاطرة مطؿا مؼشؿفل ماٌؤرّخقنم
واألثـــرؼقن مواخصّائقق ماٌؿاحػ مأن مؼؽقن ،مواظلّؾب ميف مذظؽ مأنّ معا مؼعرض معـم
ذبؿقساتمضدميةمداخؾماظػضاءماٌؿقػلمالمسالضةمهلامبذاطرةماجملؿقسة،موشرابؿفام
ظقلتمألغّفامطذظؽميفمحدّ مذاتفا،مإذمأغّفمعـماٌؤطّدمأنمبعضماظؼطعمسؾكماألضؾّم
طاغت معشابفة مٌا مؼـؿفقغف مأو ؼلؿكدعقغف ،موإغّؿا مألغّفا متؼع مبعقدا مسـ ماظزّعـقةم
اظيتمذفدتمعقالدمطقاغفؿماالجؿؿاسلماظؼائؿمأصالمسؾكماظؼرابة،موسبـمغعؾؿمعدىم
تأثرممتـّؾماظزّعـممبرجعقةم"اإلغؿؿاءماىـقاظقجل"مذظؽمأنّماظؿارؼخمؼؾدأمباٌؤدّس.م
صالموجقدمظؿارؼخمخارجماظلّالظةمإالّمإذامطاغتماجملؿقسةمػلماٌعـقّةمباألعر،مويفمعام
وراءمذظؽمؼؾدوماظقاضعمشاعضاموطأغّفمشرؼب،مصاظؿّارؼخمؼؿطابؼمحقـؽذمععمدؾلؾةم
اظـّلب موؼؾدأ ماغطالضا معـ ماظعرب موزفقر ماإلدالم ،مأعّا ماظؾقغققن مواظروعاغققنم
واظقغدال،مصالمدؾقؾمحؿكمإظبماصرتاضموجقدػؿ ."13م
وػـامؼؿعذّرمسؾقـامأن مغؿفاػؾماظلؤالماظؽالدقؽلماظؿاظل :مطقػمتعاعؾماظعربم
ععماٌعاملمواٌقاضعماألثرؼةماظيتموجدوػامباظؾالد؟موػقمدؤالمتارطبلمبؼدرمعامػقم
أغـروبقظقجلممبامأغّفمؼضعـامظؾؿقّميفمذبالماظذػـقّاتمواٌؿكقّؾ مواظؿؿـّالتموطؾّ معام
ؼشؽّؾم"حلادقّؿـاماظـؼاصقةم"مبؿعؾريمأرطقن.م م
 13صؾـلل ،مظقدات .م( ،)2991ماٌغرب ماظعربل مضؾؾ ماحؿالل ماىزائر ( ،)2890-2790تعرؼب ماظلاحؾل،
غبادي،متقغس،مدارمدراسمظؾـشر ،ص. 11 .
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رؾعا مػـاك مجقاب مجاػز موععروف مؼربط مبني مػفرة ماٌقاضع ماألثرؼة مواًؾػقةم
اظؾدوؼة مدقاء مظؾعرب ماظػاهني مأواظرببر ماظّذؼـ ممل مؼؽـ م" مهلؿ متشقّف مإظب ماٌؾاغلم
صضال مسـ ماٌدن م" مطؿا مؼؼقل مابـ مخؾدون ،14محبقث م"دؼطت ماظؽـري معـ ماظؼرىم
خرابا،"15مواغفارتمايقاةمايضرؼةماظيتمارتؾطتمباٌدنموباٌراطزماظؼدمية .م
بقدمأغّف،موبعقدامسـمعـاضشةمػذهماإلذؽاظقةماظؿارطبقة،مصإنّماظؿعاعؾمععماٌقاضعم
األثرؼةمطانمطبضعمإظبمعـطؼماإلغؿشارميفماظػضاءموعامؼػرضفمعـمععطقاتمأطـرمعـفم
تعؾريامسـمعقضػمإؼدؼقظقجلمدؾيبمإزاءػا،مإذمتـطقيماظعالضةمباظػضاءمسؾكمأبعادم
خػقةموعؾمعـفمذررامربددامظؾلؾقك.16موػذاماٌـطؼمظقسمعغؾؼا،موإغّؿاميفمتػاسؾم
ععمذروطمايقاةماًاصةمبؽؾّ معباسة ،موػقمعامؼػلّرمػفرةمأطـرماٌقاضعماألثرؼةم
بشؿالماظؾالدمرشؿمسدممإغشاءمضرىموعدنمبدؼؾةمسـفا ،معؼابؾمإسادةمتأػقؾمعدنم
ضدميةمأخرى .م
صؾؿا مأنّ ماظقزقػل مؼؿداخؾ مباظرعزيّ ،مطان معـ ماظضّروري مإسادة ممتـّؾ ماٌقضقعم
األثريّ مواظؿالسب مبف ممبا مؼلؿح مبإسادة محقازتف معادّؼا مورعزؼا مبإدؿعؿال ماألدواتم
اظؿاظقة :م

 .1التسمية م

الحظمظػلمذرتاوسماسؿؿادا مسؾكمأسؿالمديمدقدري مأنّ معلارماظؿلؿقةمؼشؿؾم
ثالث مسؿؾقات معرتابطة مػل ماظؿعرؼػ مواظؿصـقػ مواظدالظة ،17محبقث متؿققّلم
اظؿلؿقةمغػلفامإظبمعصدرمعؿعالمتصدرمسـفمعبقعمايؼائؼ،مصؿامعـمتلؿقةمإالّم
وػل مترعبة مظرػان معػؿقح مبني ماٌلؿّل مواٌلؿّك مبإسؿؾارػا متلعك مإظب ماظؿؿؾّؽ مأوم
ايقازةماظرعزؼّة،مظذظؽمالمدبؾقممماردةماظؿلؿقةمعـمػقؿـةموتقتّراتموتالسبمتربزم
يفموجقدمأطـرمعـمادؿمظـػسماٌقضقعمويفمزاػرةمتعاضبماألمساءمويفماخؿػاءمبعضفام
ضؾؾ مإسادة ماظظّفقر ،موػق معا مميؽـ مععاؼـؿف ماظققم ميف مإحقاء ماٌعفؿ ماظؿقبقغقعلم
اظالّتقين ماًاصّ مباٌدنمواظشكصقاتموادؿكداعف مأمساءمجدؼدةمظعدؼدماظػضاءاتم
اظعصرؼّةمعـؾماظـزلمواٌطاسؿمواٌغازات.موظؿلؿقةماألعاطـموزقػةمعرطزؼّةمباظـلؾةم
 14ابـمخؾدون،مسؾدماظرغبان.معصدرمعذطقر،مص.م.181

15

Bonniard, F. (1934), La Tunisie du nord, le Tell septentrional, Paris, Paul Geuthner, p.
335.
16
Hall, E.-T. (1978), La dimension cachée, Paris, Seuil.
17
Lévi-Strauss, C. (1990), La pensée sauvage, Paris, Plon, p. 194-259.
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إظبماظذاطرةماىؿاسقةمباظـظرمإظبمأنّ ماجملؿؿعمؼـزعمإظبمتؼطقعماظػضاءمبصػةمتلؿحم
بؿشؽقؾ مإرار مثابت مميقضع مصقف مذطرؼاتف موؼلؿعقدػا ،18موػق معا مؼلؿّقف ماظؾعـضم
هققزمأوترتؼبماظذاطرةم(de la mémoireم(territorialisationمأيماظؿفلقدماظرتابلم
ظؾذاطرة.م
عـ ماظؾدؼفلّ ماظؼقل مإنّ ماٌؼؿضقات ماظؾّلاغقة مطاغت ماظداصع ماظرئقلل مظؿغقريم
تلؿقات ماٌدن مواٌراطز ماظؼدمية ،مصإحالل ماظؾّغة ماظعربقّة معؽان ماظؾّغة ماظالتقـقةم
ادؿقجب متغقري مأمساء ماألعاطـ ماألثرؼة ،مظؽـّ ماظعؿؾقة متؿعدّى مذبرّد ماظؿعرؼبم
ظؿكضع مظـظام متلؿقة مراح مؼشؿغؾ موصؼ معبؾة معـ ماٌؾادئ مواظـؿاذج ماظّيت مهؽؿم
اىؿاسةميفمإرارماظؿققّ التماهلقؽؾقةماظيتمأخذتمررؼؼفامداخؾماظـؼاصةماظشعؾقةم
يفمتؾؽماظػرتة،مصاٌفؿّ مػـامػقمصعؾمتػؽقؽماظؾـقةماإلمسقةماظؼدميةمثؿمإسادةمبـائفام
مبامؼؿقاصؼمععمرػاغاتماجملؿقسةموعؿكقّؾفا،موػقمعامؼعينممتؾّؽماظػضاءماألثريم
ظقكؾصمعـمحاظةماظالععـكمواظغؿقض،مصقصؾحمجزءامعـماظذاطرةماىؿاسقة .م

 .2دردوات التأديس

حقالماظؿقدّؼاتماظيتمصرضفاماٌشفدماألثريّ ممبامضبقؼفمعـمعؽقّغاتموععاملم
شريمعأظقصةمباظـّلؾةمإظبماظـؼاصةماظصقراوؼّةمأو ماظؾدوؼة ،مىأماٌؿكقّؾماظشعيبمإظبم
غلجمضصصمحقل مغشأتفامبغقةمتأصقؾفاميفمذاطرةماىؿاسة،محقثمتؿؽرّرمغلؾةم
اٌؾاغلماألثرؼةماظضكؿةمإظبمطائـاتمصققمرؾقعقةمأو مادؿــائقةميفمػذا ماىـسمعـم
اظلردؼّاتماظشػقؼةمومإنمتلربؾتممبغطاءمذكصقاتمزبؿؾػةمذاتمتلؿقاتمخاصّةم
عـؾماظرّجالماظطقالمواظغقلمواظصّاينيمأواظصالّح.موميؽـ ماسؿؾار مػؤالءماعؿدادا مأوم
ععادالمظألضقامماظعؿاظؼةماظغابرؼـماظّذؼـمتردّدمذطرػؿميفماألدارريمويفماظؼرآنماظؽرؼؿ .م
إن مسؿؾؼة مبـاة ماٌعامل ماألثرؼة متعؽس ماظذػـقة ماظشعؾقة مبؼدر معا متعؾّر مسـم
رباوالتماظذاطرةمادؿقعاب ماظػضاءماٌؽاغل ،مذظؽمأنّماغػصاظف مسـماٌؼدّسمؼضػلم
سؾقفمرابعماإلبفامموتػؽّؽماٌعـكمواظػؼرماظدالظلمصقؿققّلمإظبمذبالمدرديمespaceمممم
 narratifموعقرـمظؾؿكقّؾمواألحالممواظالععؼقلمواظؿفقّؽات.19م م

Halbwachs, M. (1997), La mémoire collective, Paris, Albin Michel, p. 283.
 19اظزّاػل،مغقرماظدؼـ،م(،)1001ماٌؼّدسماإلدالعل،ماظدارماظؾقضاء،مدارمتقبؼالمظؾـشر،مص.99 .
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 .3الزّواوا واملزارات

عـؾؿا مطاغت ماظطرق مواظزّواؼا مودقؾة مألدؾؿة مإصرؼؼقة مبصقرة مطاعؾة مطاغت مأؼضام
إرارا مالحؿقاء ماٌقروث معا مضؾؾ ماإلدالعل ممبقؿقؼاتف ماإلثـقشراصقة ماظغزؼرة ،مصؼدم
راحتماًاررةماظقالئقةمتؿؿدّدمجغراصقامظؿشؿؾمزبؿؾػماٌـارؼممباميفمذظؽماألثرؼّةم
عـفا محقث محقظّت مبعض معقاضعفا مإظب معزارات موادؿكدعت معقادػا مطايفارةم
واألسؿدةمظؿشققدمزواؼامدرسانمعامأضقت مػلمغػلفامسـاصرمتارطبقة متلؿ ماٌشفدم
األثريّموسالعاتمععؿارؼةمورعزؼةمتعقّـمحضقرمعباساتماجؿؿاسقةمذبلّدةمػقؼّؿفام
وذاطرتفاماىؿاسقة.م م
بؾمأطـر معـمػذا ،مويفمبعضماألحقان ،مؼؿؿّ م مادؿقعاب معاممتـّؾفمػذهماٌقاضعم
األثرؼة معـ ممماردات مرؼقدقة موثـقّة معـ مجـس ماألضاحل مواظـّذور مواًرجاتم
اٌقمسقّة مسؾك ماظـّقق ماظذي منده ممبقضع م"دضة" ممبـادؾة ماالحؿػال مبؾالّ مأمّ مخقظةم
سرب مذبح مبؼرة مؼؼدّعفا مأػاظل ماٌـطؼة مطأضققة ممتاعا مطؿا مطان مؼػعؾ مأدالصفؿم
اظروعانمبـػسماٌؽان.20م م
مإنّ ماٌعـكمايؼقؼلّ ميضقرماٌؼدسماظشّعيبميفمضؾبماٌقاضعماألثرؼةمالمطبرجم
سـ معـطؼ مإذغال ماظذاطرة ماىؿاسقة مبـزسؿفا مسبق ماظؿفلقد ماٌادي مواظرعزيّم
باغؿقال مأعـؾةموعقاضع موذكصقاتمومماردات ،موادؿؾدال ماظػراغماظدالظلمظألعاطـم
واألذقاءمبـقعمعـماظـؼؾماألغطقظقجلمتأصقالمهلاميفماظذاطرة.

 .IIIمتثّل املاضي وصدام الذّاكرات

 .1املواقع األثروة داحات صراع

ظؼدمهدّثماإلخؾارؼقنمواٌؤرّخقنمواىغراصققنماٌلؾؿقنمسـمخالءماظعدؼدمعـم
اٌدنماظؼدميةمعـمدؽّاغفاماألصؾقنيموسدممتعؿريماظعربمهلا،مصأعلتمذعرىموعقاتام
وشقاضامبؿعؾريماظؼداعك.21محؿكمأنّمعقدكمبـمغصريمطانمأثـاءمسقدتفمعـماظؼريوانم
20

Bachchaoech, E. (2000), « Epigraphie et ethnographie d’une fête populaire de Dougga,
en Tunisie, à la dédicace de ’laque duc de Thugga, en Afrique romaine », in comptesrendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, n° 114, p. 117-118.
 21اظؼريواغل ،مابـمأبلمزؼد ،)2999( .اظـقادرمواظزؼاراتمسؾكمعاميفماٌدوغةمعـمشريػامعـماألعفات،مبريوت،م

جزءم،20مص.م.199
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سبق ماٌشرق م" مإذا معرّ مخبربة مسادؼة مأو معدؼـة معـ معدائـ ماألوظني ،مغزل مورطعم
رطعؿنيموعشكمصقفاموصؽّرميفمععاٌفامويفمآثارػا،مثؿمبؽكمبؽاءمطـريا" .22م
ظؽـمؼؾدومأنّ مػذاماظقضعمضدمتغقّرمسؾكماألضؾّ ميفماظػرتتنيمايدؼـةمواٌعاصرةم
بدظقؾموجقدمعداذرمسدؼدة،مالمدقّؿامبشؿالماظؾالدمضدمذقّدتمصققمعقاضعمأثرؼة،م
مبا مصرض محؼقؼة ماجؿؿاسقة متضاف مإظب مايؼقؼة ماظؿارطبقة ماظيت مطان ماٌلؿعؿرم
ؼلعكمإظبمإسادةماطؿشاصفاموإحقائفا .م
وتصقّر متؼارؼر ماألثرؼني مواىغراصقني موزبؿؾػ ماظػاسؾني ماٌرتؾطني مباإلدارةم
اإلدؿعؿارؼة معشاسر ماإلعؿعاض مواظّـػقر معـ محضقر ماألػاظل مداخؾ مػذه ماٌقاضعممممممم
أومحؿكمحقهلا،مصؼدماسؿربوا مسـاصرمدخقؾةموغشازامتارطبقامؼـؾغلمإزاظؿفميؿاؼةم
اٌقاضع مواحملاصظة مسؾك مأصاظؿفا معؼابؾ مذظؽ ممتاعا ،مطاغت ماىؿاسات ماحملؾقةم
تعؿربماجملالماألثريماظذيمادؿقرـؿفمجزءامعـمػقؼّؿفاماظرتابقةميفماياضر .م
وؼؽشػمعـالم"دضة"مدريورةماجملابفةمبنيمذاطرتنيمعؿـاضضؿنيميفماظؿعاعؾمععم
اٌقضقع ماألثري مدارت مرحاػا مسؾك مأرض ماظقاضع مو ميف مدقاق معقدقم مباهلقؿـةم
اظلقادقةمواٌعرصقّةمظطرفمسؾكمآخر.مصؿؿاعامطؼرراجمواىؿّ،مجؾؾتم"دضة"ماػؿؿامم
اظرحاظة ماظغربقني ماظّذؼـ مزاروا ماظؾالد ،23مصؿفّدوا معؽقّغاتفا ماٌعؿارؼة ماظيت متشؽّؾم
منقذجامعؿؽاعالمظؾؿدؼـةماظروعاغقةمؼـدرماظعـقرمسؾقف،موعامإنمبدأتماألذغالمدـةم
 2891مهتمإذرافماظطؾقب مطارتقنم Cartonمحؿك مغشؾتماظـّزاساتمععماظلؽّانم
احملؾّقنيماظذؼـموجدوامأغػلفؿمؼقاجفقنماظرتحقؾمإلخالءماٌقضعمظؾقاصدؼـماىدد.م م
واظقاضعمإنّماظؿعاظلماظذيمبادرمبفماظطؾقبمطارتقنمعـذماحؿؽاطفماألوّلمباألػاظلم
ػق ماظّذي مأحدث مػذه ماظػفقة ،24ماظشلء ماظذي مدصعف مإظب مجؾب مسؿال معغاربةم
ظؾقػرؼات مػـاك معـذ مبداؼة مدـة م 2892متارؼخ ماغطالق مايػرؼات ماالدؿؽشاصقةم
األوظب .25م
 22اٌاظؽل ،مأبقمبؽرمسؾدماهلل .م( ،)2989-2982مرؼاضماظـػقس،مهؼقؼماظؾؽقش ،ماظؾشري،مبريوت،مجزء
ص.210 .

،1
23

Poinssot, C (1983), Les ruines de Dougga, Tunis, Institut National d’Archéologie et
d’Arts, p.17.
 24علعقد،مربؿد.م(،)1000م"اظذاطرةماظشعؾقةمواظؿارؼخ،محػرؼاتمدضة  ،"2901-2891تقغس،مذبؾةمايقاةم

اظـؼاصقة،مسدد  ،271جقان ،ص.م.99

La Dépêche tunisienne du 15 août 1891.
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وحؿكمأوظؽؽماظذؼـمدبؾّقامسـمسؼّاراتفؿمسؾكموجفماظؾقعمظػائدةماظدوظة،مصإغّفؿم
درسانمعامسادوامٌقاصؾةماظؿصرفميفمصضاءماٌدؼـةمععؿربؼـمإؼاػامعؾؽامعباسقامشريم
ضابؾمظؾؿػرؼطمصقف مرشؿ مطؾّماظضغقراتمواٌلاوعاتمواظغراعات ماظيتمدؾّطتمسؾكم
سددمعـفؿ .ميفمحنيمادؿؿرّ ماألرػالميف ماظؾعب مباظؿؿاثقؾموطلرػامأحقاغاموخاصّةم
إصلاد مأرضقة ماظػلقػلاء ماظيت مأعؽـ ماظؽشػ مسـفا ،موأخريا مترك ماألػاظلم
ايققاغات مترسك مبؽؾ محرؼّة م ،26مطؿا مزؾّت مايفارة ماألثرؼة متلؿكدم مظصـاسةم
اىريمبعدعامأضقؿتمأصرانمظؾغرضمباٌقضع.م م
ظؼدمأسادمأػؾم"دضة"ماظـّظرميفمسالضؿفؿمباٌقضعميفمضقءمحضقرماظػاسؾنيماىدد،م
صػلماظقضتماظذيمطاغتمصقفماإلدارةماظرمسقةمتؿقصّـممبشروسقةماٌعرصةماظعؾؿقةموعام
تؼؿضقفمعـمادؿقؼاضاتموظقمسؾكمحلابماألػاظل،مطانمػؤالءمؼؿلؾّققنممبشروسقّةم
إجؿؿاسقةموأخالضقةمبإسؿؾارػؿمأصقابمػذهماٌقاضعمواٌدنماظؼدميةموضدمترتّبمسؾكم
ػذا ماظؿعارض معبؾة معـ ماظـؿائج ميف معلؿقى ماظؿصّقرات مواٌؿاردات ،مإذ ماسؿربم
األثرؼقنموجقدماألػاظلمتشقؼفامظؾؿارؼخموتفدؼدامهلذهماآلثار،مظذامطاغتمرباوالتم
ترحقؾفؿمواالدؿققاذمسؾكمبعضماألراضلماظيتمطاغقامؼلؿغؾقغفاموإزاظةمعؾاغقفؿممبام
يفمذظؽمتؾؽماظيتمهؿؾمصؾغةمعؼدّدةمظدؼفؿموالمدقؿاماظزواؼامطزاوؼةمدقديمأغبدم
اظصقدمبؼرراجماظيتمػدعتمباظؽاعؾمإلغشاءمععاملمطاثقظقؽقة.27م م
ويفمأحقانمطـريةمعلقتمعبقعماٌعاملماظؼائؿةمباٌقاضعماظيتممتّ ماظؿدخّؾمصقفام
مباميفمذظؽماإلدالعقةمعـفامواسؿربتمالمهؿؾمأؼّةمضقؿةمتارطبقّة،مبؾمإغّفامجاءتم
ظؿطؿسماظؿارؼخمايؼقؼلّماظّذيمحؿؿامػقمروعاغلّمعلققلّمأومالمؼؽقن .م

 .2بني األركيولوجيا الشعبية واألركيولوجيا االدتعماروة

ارتؾطتماآلثارمدائؿاميفماظذػـقةماظشعؾقةمبقجقدمذخائرمعـماٌعادنماظـػقلة،م
وزؾّ مايػرمسؾكماظطرؼؼةماظشعؾقّةممماردةمذائعة مدبؿؾط ميفماظؽـريمعـمجقاغؾفام
باظلقر،مبؾمظعؾّفاممتـؾّمأحدمأػؿمأبقابفمورّمبامعـمأضدعفا.موػلمتـؾينمسؾكمصؽرةم
تلكريماىانمواسؿؿادمأدرارمايروفموحلاباتماألسدادمذبدوظةمظؽشػمايفبم
ودصائـماألرضمأومعامؼلؿّكمذعؾقام"صؿحماٌاظقةمأوماظذخرية".موضدمدؾؼمالبـمخؾدونم
 26اٌصدرمغػلف.
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أن مأذار مإظب مػذه ماظظاػرة مواصػا مأصقابفا مبؼقظف :مؼعؿؼدون مأعقال ماألعؿ ماظلاظػةم
زبؿزغةمطؾّفامهتماألرضمزبؿقممسؾقفامطؾفامبطالدؿمدقرؼةمالمؼػضمخؿاعفام
ذظؽ مإالّ معـ مسـر مسؾك مسؾؿف ،موادؿقضر معا مضبؾّف معـ ماظؾكقر مواظدعاء مواظؼربان،م
صأػؾ ماألعصار مبإصرؼؼقة مؼرون مأنّ ماإلصرنة ماظذؼـ مطاغقا مضؾؾ ماإلدالم مبفا مدصـقام
أعقاهلؿ مطذظؽ موأودسقػا ميف ماظصقػ مباظؽؿاب مإظب مأن مصبدوا ماظلؾقؾ مإظبم
ادؿكراجفا ."28م
وإغّفمٌـماٌـريمأنمتلؿؿرّ متؾؽؿماٌؿارداتمدونمأنمتـقؾّ معؿّكذةمذؽؾمعـظقعةم
تؼـقّةمعقحّدةمغلفؿفاماظـؼاصةماظشّعؾقةمدعقامإظبماظلقطرةمسؾكمعامدبؿزغفماٌقاضعميفم
جقصفا معـ مععادن ممثقـة .موميؽـ مأن مند ماظؾعض معـ مسـاصر مػذه ماظـؼاصة معدوّغام
ضدميامأومحدؼـامطؿامصعؾمدوتلمعـذمأطـرمعـمضرن،29مأومعاثالميفممماردةمايػرؼاتم
اظلرؼّة ماظققم مواظيت ممل موؾب مبعد ماػؿؿام ماظؾاحـني ميف مايؼؾني ماالجؿؿاسلم
واألغـروبقظقجل،مرشؿمأغّفامزاػرةمضدميةمعؿفدّدةمذاتمغبقظةمدالظقةمثؼقؾة .م
ظؽـماٌفؿّ مػقمأنّ مػذهماألرطققظقجقاماظشعؾقةمضدمأخذت مغػلامجدؼدامبدخقلم
صاسؾني ماجؿؿاسقني مواصدؼـ مإظب مايؼؾ ماألثري ،مإذ مأنّ مػؤالء ممل مؼؽقغقا مصؼط معـم
األثرؼنيماحملرتصني،موإغّؿامأؼضامعـماٌفؿؿنيمباآلثارماظؼدميةمواجملؿّعنيمواظؿفّار،م
حبقث مصؿقت مدقق مجدؼدة مداػؿت مإظب محد مبعقد ميف مإسادة ماطؿشاف ماٌقضقعم
األثريموعـممثّةمإسادةمادؿغالظف مظؿؿقظّدمبذظؽموارةماآلثارمظدىماألػاظلماظيت مملم
ؼؽقغقا مؼعرصقغفا معـ مضؾؾ ،مصصار ماظؾعض معـفؿ مؼؼؾؾ مسؾك مبقع ماظؼطع ماألثرؼّةم
ظألوروبقني محؿكمأعاممعؿقػمضرراجمغػلف،30مصإنمملمؼدرطقامضقؿؿفاماظؿارطبقة،م
صؼدمباتقامعؿػطّـنيمسؾكماألضؾّمظؼقؿؿفاماٌادؼة .م
شريمأنّماظؿـازعمملمؼؽـمبنيمعػاػقؿموتصقّراتمذبرّدةممتـؾمذػـقؿنيمعؿؼابؾؿني:م
ذػـقة مسؾؿقّة متارطبقة مميـؾفا ماظقاصدون ماألوروبققن موذػـقّة مأدطقرؼة مزبقاظقةم
ميـؾفاماألػاظل.مصفذاماظؿؼلقؿمرشؿمعقضقسقؿفماظظاػرةمالمؼؽادمؼػؾتمعـمزباتالتم
اإلؼدؼقظقجقا ،مإذمأغّفمؼؾلّطماإلخؿالفمصقلؿكدمماظعؾؿمودقؾةمظؾؿصـقػمواظرتتقبم
مبامؼؽرّسمأوظقؼةماٌعرصةماظؿارطبقةمسؾكماٌعارفماألدطقرؼةماظيتمحبقزةماألػاظلم
 28ابـمخؾدون،معصدرمعذطقر،مص.909 .

29

Doutté, E. (1909), Magie et religion dans l’Afrique du Nord, Alger, Adolphe Jourdan,
p. 265-268.
30
Gutron C., op.cit., p. 173.
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وايالمأنمذظؽمطبػلماإلدرتاتقفقاتمواظرّػاغاتمايؼقؼقّةماظيتمهرّكماظػاسؾنيم
االجؿؿاسقني،ماحملؾّقني مأو اظقاصدؼـ،ميفمايؼؾماألثري .مظذامصإنّماالشبراطمضؿـم
عشروع مواحد معـ مادؿعادة ماظذاطرة ماظؿارطبقة ماظروعاغقة ،ممل مضبؾ مدون محدوثم
صداعات مبني ماألثرؼني معـ مرجال ماظدّؼـ ماٌلقققني مواألثرؼني ماظرّمسقني ماظؿابعنيم
ظإلدارةماالدؿعؿـارؼة،مويفمػذاماٌلارمؼـدرج مصراعماألبمدظرت Delattreمععمشقطؾرم
Gaucklerمعدؼرمإدارةماآلثارماظؼدؼةموماظػـقن .م
ومإذامطانمذظؽمغاعبا ميفمجاغبمعـفمسـمغؼصماظؽػاءةمظدىماآلباءماٌلقققنيم
اٌؾاذرؼـمظؾقػرؼات،مصإغّفميف مجقاغبمأخرىمعـفمعؿقظّدمسـمرؾقعةماظرّػاغاتماظيتم
طاغتمتؼقدػؿميفمععاىؿفؿمراٌامأنّمػذهماآلثارمالمتعـقفؿمإالّمبؼدرمعامولّدهمعـم
ايضقر ماٌلققل م هلذا مطاغت معؾؽقة ماألراضل ماظيت متؼع مسؾقفا ماٌقاضع ماألثرؼةم
بؼرراجمهدؼدامعـمأػؿّ معصادرماظؿـازعمبنيماألثرؼنيمورجالماظدؼـماٌلقققني،31م
ذظؽ مأنّ ماٌؽان مػق مأحد مأػؿّ مذبلّدات ماظذاطرة ،موباظؿاّظل مصإن ماظلّقطرة مسؾقفم
ادؿداعة مظؾذاطرة مغػلفا ،مصؽان مإصرار ماآلباء ماٌلقققني مسؾك ماظؿصرّف ميف مػذهم
اٌقاضعماألثرؼةمعـمعـطؾؼمأغفؿماظقرثةماظشرسققنمهلاموبداصعمإسادةمإحقاءماٌشروعم
اٌلققلمباظؾالدمضؿـمأررهماظؿارطبقةماألصؾقةماظيتمتشؽّؾمصقفا.مشريمأنماشبراطم
اىؿقع مضؿـ ماٌشروع ماإلدؿعؿاري مو ّصر ماألرضقة ماٌعقارؼة ماظؾّازعة مظؿؽاعؾ ماألدوارم
بنيمػؤالءمومأوظؽؽ،مصاٌفؿّمطانمبؾقرةمذاطرةمجدؼدةماسؿؿادامسؾكماٌعطقاتماألثرؼةم
واظؿارطبقةمتلؿحمبربطماٌاضلمباياضر ،موعـممثةمتؤصّؾمايضقرماالدؿعؿاري،م
صؿؼدّعفمبقصػفمرداظةمحضارؼةمتارطبقةمأومدؼـقةمعـماظقاجبمادؿؽؿاهلا.

 .IVالرتاث األثري وتشكّل الذّاكرة الوطنية الرمسية م

احؿؽرت ماألجفزة ماإلدؿعؿارؼة ماظرمسقة موشري ماظرمسقّة ماًطاب محقل ماظػرتةم
اظؼدمية معـ متارؼخ ماظؾالد ميف مإرار مصقاشة ماظذاطرة ماإلدؿعؿارؼة معلؿغؾّة ميف مذظؽم
تػرّدػامباٌعرصةماظؿارطبقةمعؼابؾمذاطرةمذعؾقةمعشدودةمإظبماألدطقرةموماٌكقال،م
حؿّكمبداماألعرمؼؼدّمموطأغّفماظعؾؿميفمعقاجفةماًراصةمواىفؾ،مصؽانمأنمىأمبعضم
اظؾاحـنيماظؿقغلقنيمإظبماظػرتةماإلدالعقةماظيتمتؽادمتؽقنمضدمرؿلتميفماظؾقثم
اظؿارطبلماظرمسلّمآغذاك.م م
Karamti, Y.,op.cit., p. 95.
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وضد مذدّد ماٌؤرّخ مرؤوف مغبزة مسؾك مأػؿقّة مدالح ماظؿارؼخ ميف متؽرؼس معشروعم
االحؿالل مسرب مإظغاء ماظذاطرة ماىؿاسقة ماظؼائؿة موإحالل مذاطرة مبدؼؾة مربؾّفا مػلم
حؿؿا ماظذاطرة ماالدؿعؿارؼة مجبذورػا ماظروعاغقة موعا مغبؾؿف معـ مإؼدؼقظقجقام
اىؿفقرؼة32م .م
وٌؼاوعة مػذه ماظلقادة ميف مإرار مععرطة ماظذاطرة مواهلقؼة ،مطان مال معػرّ معـم
ادؿقعاب ماٌاضلمعامضؾؾماإلدالعلمومإدراجفمضؿـمعلارمخطّلمسبقمبـاءمػقؼةم
عؿؿقّزة مػل ماهلقؼّة ماظقرـقّة .موبذظؽ متصؾح ماظػرتة ماظؼدمية مظقلت معـاضضة مهلذهم
اهلقؼةموإغّؿامإحدىمتؽقؼـاتفاماألدادقة،م"صراحماٌؤرّخماألػؾل،موػقميفماظغاظبمعـم
اظزّسؿاء ماٌؤدّلني مظؾقرطة ماإلصالحقة مواظقرـقة ،مؼـفؿؽ مباظـّؾش مسـ ماٌاضل معام
ضؾؾماإلدالعلماظّذيمملمؼؽـمصبدمضؾؾمذظؽمأيّماػؿؿاممظققلمذطرىمأبطاظفموؼعقدم
ضراءةماظؿارؼخمواضعامايروبماظؼرراجـقةمواظروعاغقةموبطقالتماألجدادماألباسدمعـم
اظرببرمويفماٌرحؾةماإلدالعقةميفمدقاقمواحدمؼصـعفماظؿعارضماظؼدؼؿماٌؿفدّدمبنيم
اظعـصرؼـماظشرضلّ مواألوروبلّ مواظرّوحماإلدؿؼالظقةمبؾماظقرـقّةماظّيتمهرّكمذعقبم
اٌغربمعـدماظعفقدماظغابرة ."33م
وبعدمأن ماسبصرت ماظؽؿابةماظؿارطبقّةميفمايدؼثمسـماظعائالت مواألسقان مسؾكم
شرار معا منده ميف م"ايؾؾ ماظلـددقة" مو"إهاف مأػؾ ماظزعان" ،ماتّففت مأغظارم
اظـكؾةمإظبمطؿابةمتارؼخمسامّموعضادمظؾرّواؼةماإلدؿعؿارؼة.ممو"جاءتمطؿاباتماظؾشريم
صػر مو سؾدماظعزؼزماظـعاظيبموحلـمحلينمسؾدماظقػابميفمعرحؾةمأوظب ،مواظصاّدقم
عازؼغموصالحماظدّؼـماظؿالتؾلموسؾلماظؾؾفقانموشريهمعـدماألربعقـاتمظؿـقتمصقرةم
عغاؼرة ،مإذ متعاعؾت معع ماٌاضل معا مضؾؾ ماإلدالعل مطفزء معـ ماظؿّارؼخ ماظقرينم
وصاشؿفمبطرؼؼةمتربزمعؼاوعةماظلؽانماألصؾقني مهلقؿـةماإلعربارقرؼةماظروعاغقةميفم
عرحؾؿفا ماظقثـقة مواٌلقققة ."34معؼابؾ مذظؽ ،م"صؼد مجاء ماإلدالم مظقؿقح مظؾرببرم
اظؿقرّرمعـماضطفادماظروممواظرّجقعمإظبمأصقهلؿماٌشرضقة" .35م
32

Hamza, R. (1995), « L’Histoire nationale, d’une histoire-mémoire à une histoireproblème, Tunisie, in Rawafid, n° 1, première année, p. 38.
 33اهلرعادل،مسؾدماظؾطقػ.م(،)1000مادرتاتقفقاتماٌقاجفةماظرعزؼةمظؾقداثةماالدؿعؿارؼّة:معـالمتقغسم

واىزائر،مضؿـماظـؼاصةمواآلخر،متأظقػمعباسل،متقغس،ماظدارماظعربقةمظؾؽؿاب ،ص.279 .

 34اٌرجعمغػلف،ماظصػقةمغػلفا.

35

Hamza, R. (1998), « L’Histoire nationale et édification étato-nationale dans la Tunisie
moderne et contemporaine », Tunisie, in Rawafid, n° 4, p. 16.
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ظؽـ معع مإسالن ماإلدؿؼالل موزوال ماًصؿ ماظلقادلّ ماظؿؼؾقدي ،مأي ماإلدؿعؿارم
تغقّرتمضقاسدمظعؾةماظذاطرة،مإذ متزاؼدتمعطاظبمصقاشةماهلقؼّةماظقرـقةمبقصػفام
ذررامظؾـاء ماظدوظةماظقرـقة مغػلفا ،موػق معامادؿدسك معزؼد ماألذغال مسؾكماظذاطرةم
وتؽرؼلفامصضاءمظالدؿـؿارماظرعزيمظؾؿاضل،موبذظؽمراحمؼؿؾؾقرمعػفقمم"اظؿقغلقة"م
باسؿؾارػامإرارا معقجّفا موعـظّؿامظؿؿـؾماٌاضل .مشريمأنّ معضؿقنماظؿقغلقة مملمؼعدم
ؼؿقدّدمباظؼقاسمإظبماظػرغلقةم،La francitéمأومباألصحّ مإظبماظروعقة مٌ،La roumitéم
وإغّؿامباظؼقاسمإظبماظعربقةماإلدالعقة،موذظؽمسربماظؿؿاؼزمسـفا.36موشريمخافمأنّم
ػذاماظؿققّلمضدمنؿمسـمتشؽّؾمصؽرةماظدوظةماظقرـقّةمطؿعطكمجغرايفموثؼايفمواظّيتم
باتتمعطؾؾامدقادقامالمشـكمسـف،مظؿصؾحماظـّظرةمإظبماظؿارؼخمربؽقعةمظقسممبلأظةم
اهلقؼّة مصقلب،مبؾموطذظؽمبايؼقؼةماظقرـقةماظّيتمولّدماظرّوحماحملرّطةمهلذام
اظؿارؼخ موشاؼؿف ماظؼصقى .موادؿؿؾاسا مظذظؽ ،ممتّ ماظرتطقز مسؾك مإحقاء ماٌـادؾاتم
اظقرـقة ماظيت موضعفا ماظؿارؼخ ماظرّمسل مويف مغػس ماظقضت ماالػؿؿام مباظػضاءاتم
اظؿارطبقةمعـمععاملموعقاضعماثرؼة مضدمية .م
وماظقاضعمأغّفمملمتؽـمػـاكمضطقعةميفمغظرةماظـّكؾةماظلقادقةمواظـؼاصقةماظصاسدةم
ظؾرتاث ماألثري ،مصؼد مزؾّ ماالػؿؿام معـصؾّا مسؾك ماظػرتة ماظروعاغقة مواظؾقزغطقة مبقـؿام
أػؿؾتماظػرتاتماظلابؼةمهلا.37موملمؼأتماألعرماٌؿعؾّؼمبؿـظقؿماٌعفدماظقرينمظمثـار
واظػـقنماظصادرمبعدمدـقاتمعـماالدؿؼاللمجبدؼدميفمػداماجملال .38موشريمخافم
أنّ مذظؽ موثقؼ ماظصّؾة مبطؾقعة متؽقؼـ مػده ماظـّكؾة مواألصقل ماإلجؿؿاسقّة ماٌـقدرةم
عـفا،مصفلمعـماظربجقازؼةماظصّغرىماظيت مأعؽـ مهلاماالغدعاجميفماظؿعؾقؿمايدؼثم
باظؾالدمودخقلماىاععاتماظػرغلقةممبامؼعينمتؾـّقفامظؾؿػفقمماظغربلمظؾؿارؼخ .م
وإذا مطاغت ماٌؿاردة ماألرطققظقجقة ممل متؿغقّر ،مصإن ماظؿغقّر مايؼقؼلّ مؼؽؿـ ميفم
اإلرار ماظلّقادل مواإلؼدؼقظقجل ماظّذي مبات مؼفقؽؾفا ،مصؼد مصارت معقجّفة مأطـرم
صأطـر مسبق مبـاء مذاطرة مورـقة مرمسقّة مبدل ماظذاطرة ماإلدؿعؿارؼة .مو ممبا مأنّ مػذهم
اظذّاطرة مضد ممتققرت محقل مذكصقة ماظزسقؿ مبقرضقؾة مبعد مإزاحة مخصقعفم
اظلقادقني ،مصؼد مو ّزػت مطؾ ماٌعطقات ماظؿارطبقّة مظردؿ مصقرة ماظؾطؾ ماالدؿــائلّم
36

Ibid, p. 22.
Khouaja, A. (2007), « Diversité culturelle : mythe ou réalité ? (Réexamin de la notion
du « patrimoine populaire » dans la société tunisienne), in (Collectif), Diversité et
similarité culturelle, Tunis, CERES, p. 48.
38
Ibid.
37
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وإرضاء مغرجلقّة ماظزسقؿ ماألوحد مبقرضقؾة ،مظقؿشابف ميف مذظؽ معع مأتاتقرك .39مصفقم
زبؾّصماظؾالدموباسثم"األعةماظؿقغلقة"مطفقؼّةمذاتمعؽقّغاتمربدّدةمعؿعارضةمععم
صؽرةماألعّةماظعربقة.موطؿامالحظمػشاممجعقط،م"صطقؾةمثالثنيمساعا،محؽؿمبقرضقؾةم
ععماظؿارؼخ،مإذمجازماظؿعؾري،مإذمأنّ مطؾّ مخطابفمملمؼؽـ مدقىمتذطري مبايرطةم
اظقرـقة ماٌؿؿرطزة محقل مذكصف :مإغّف ماظؿارؼخ ماٌـظقر مإظقف مطلرية متؼرؼظقةم
ومتفقدؼة" .40م
طانمبقرضقؾةمعلؽقغامبػؽرةمأنّ مغضاظفمؼـدرجمضؿـمخطّ معؿقاصؾمظـضالمػؤالءم
اظعظؿاء معع متػقّق مرػقػ مظف مألنّ مطػاحف مأمثر .مصفق مطؿا مؼؼقل مسـ مذاتف مؼقشررةم
اظّذيمنح.41موزؾّتمذكصقةمحـّؾعؾمعؾفؿةمظؾقرضقؾةمحؿكمبؾغماغؾفاره مبفامحدّم
اظؿؿاػلمععفا.موبذظؽمطؿبمسؿرمجدؼدمظؾعصرماظؼدؼؿ،مصـػكتمايقاةميفماظــؿقاضعم
األثرؼة مواطؿلت محؾّة متقغلقة مغلفؿفا معػاػقؿ ماظقرـ مواألعّة مواظدّوظة ،مصأضقتم
ضرراج مودضّة مواىؿّ موبالرصبقا مذباال مإلدؿـؿار ماٌاضل معـ مأجؾ متؽرؼس مذاطرةم
ورـقة ممل مؼؽـ مطبػك مرابعفا ماإلؼدؼقظقجل ماإلضصائل ممبا مدصع مإظب ماإلحؿفاجم
سؾقفا،مبؾمورصضفامسربماظؿشؾّثمباظذّاطرةماظشعؾقّةموتأوؼالتفامظؾؿقروثماظؼدؼؿ.م م
وملمتػؾحماٌعرصةماظؿارطبقةماظيتمراحتمتـشرمععمتعؿقؿماظؿعؾقؿميفموضعمحدّم
هلقؿـةماظذاطرةماظشعؾقةميفمذبالماظرتاثماألثريّ ماظؼدؼؿ ،مبؾمتؾؾقرتمثـائقةمبنيم
ذاطرة مورـقّة مرمسقّة مترساػا ماظدوظة مواظـّكب ماظرمسقة موذاطرة مذعؾقّة معفؿشة،م
وظؽـّفامحقّةمععؿؿدةمسؾكمعـطؼمخاصّميفماالغؿؼاءمواظؿأوؼؾ.موظعؾّمعـمعؤذّراتمػذام
االغؼلام مػقمأنّ ماٌقاضعماألثرؼة مزؾّتمربؾّ مرساؼةمرمسقّة مأطـرمعـفامذعؾقة ،مبقـؿام
حظقتماٌدنماظعؿقؼةمذاتماألصقل ماظعربقّةماإلدالعقةمبـقعمعـماظؿعارػماألػؾلّم
طؿامؼؾدوميفمطـرةماىؿعقات ماظيتمأغشؽتمبفدفمصقاغؿفاموغباؼؿفا .مصؾادؿــاءم
بعضماظـّكبماظلقادقةمواظـؼاصقةماظيتممسحمهلاممتقضعفاماإلجؿؿاسلمبؾؾقغمدرجةم
عـ ماظقسل ماظؿارطبلّ ،مصإنّ مأطـر ماظؼطاسات مواظػؽات ماإلجؿؿاسقة مزؾّت مذاطرتفام
مبـأىمسـماٌكزونماألثريماظؼدؼؿ .م
 39اظذوادي،مربؿقد.م) ،(1000اظقجفماآلخرمظؾؿفؿؿعماظؿقغلل،متقغس،مدارمتربماظزعان ،ص.34 .

 40اٌرجعمغػلف،ماظصػقةمغػلفا.
 41مرؾّابل ،محػقظ م".،)1008(.اظرتاثمواهلقؼّةمبنيماإلرثماالدؿعؿاريمواظؾـاءماظقرين"،مذبؾّةمرواصد،ماٌعفدم
األسؾكمظؾقرطةماظقرـقة،متقغس،ماظعدد  ،29ص.211 .
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عع متؿاظل مإخػاضات معشروع ماظدوظة ماظقرـقة موتـاعل ماظقسل ماظشعيبّ مباظطابعم
اإلضصائلّمواظؿؿقؼفلماظّذيمدبػقفمإؼدؼقظقجقؿفاممبامصؿّتماالسؿؼادميفمصؽرةماظقرـقةم
ودورماظدّوظةمعـمجفة ،42مواضؿـاعماظّـظامماظلقادلمبعدمبقرضقؾةمبؿعذّرماالدؿؿرارميفم
ادؿـؿارمػذهماظذاطرةمحبؽؿمتؽقؼـفمواظظّروفماظّيتمضادتفمإظبماظلّؾطة،متؾدّظتمذروطم
اظؿعاعؾ معع ماظرتاث ماألثريّ ،مصكؾػ ماظلقادة ماظرمسقّة ماٌعؾـة موأجفزتفام
اظؾريوضرارقة ماٌكؿؾػةمتارة،موحؿّكمداخؾفامتارةمأخرى ،مراحتمتـشأ معـظقعة معـم
اٌؿارداتماألثرؼةماٌقازؼةمملمتعدمصقفاماظذاطرةماألثرؼةمدقىمترطةمأومشـقؿةمتلكّرم
طؾماظقدائؾمظإلغؿػاعمبفا،مصؿـذ مبداؼةماظؿلعقـاتمعـماظؼرنماٌـؼضلمأخذتمتربزم
زاػرة ماإلدؿكدام ماٌؽـّػ مظؾؼطع ماألثرؼّة مسرب مايػر مواإلتّفار مواظؿداول ماظؿفاريّم
واالجؿؿاسلّمهلا.م م
المعـدوحةمعـمأنّمايصقلمسؾكماظؽـقزمزؾّمحؾؿامضدميامراودماإلغلان،موػـاكم
إرثمطاعؾ ميفمػذاماجملالمسؾكمشرارمعامؼعؽلفماألدب ماظشعيبمعـؾمطؿابمأظػم
ظقؾةموظقؾةميفمحؽاؼةمجقدرمععمأخقؼفمداملمودؾقؿ.43مصؽانماظؿـؼقبمسـماآلثارمػقم
ولقدمعؾؿقسمألدطقرة ماظؽـقزماٌكػقةماظيتمؼعـرمسؾقفامبضربةمحظمأومبقادطةم
ععرصةمخاصّةمملمتؿحمدقىمظػؽةمضؾقؾةمعـماظـاسمممّـمؼلكّرونماىانمواظلّقرم
وتؼـقاتمشاعضةمتلؿحمبؽشػمايفبمظؾؾقغماظذخائرماٌلؿؼرّةميفمبقارـماألرضم
واٌؾاغلماظؼدمية .م
ظؽـ ماٌال مظقس مزبقاال مصؼط ،،مبؾ مػق مأؼضا مضقؿة معادؼة مواجؿؿاسقّة ،محقثم
ميـّؾ ماظقدقؾة ماٌطؾؼة ،44مأو م"اظؼطب ماظذي متدور مسؾقف مرحك ماظدغقا" مبؿعؾريم
اىاحظ ،45مثؿّ موسربمسؿؾقّةمهقؼؾمغػللّ متصؾحماظقدقؾةمغػلفامشاؼة،46موبذظؽم

 42اهلرعادل ،مسؾدماظؼادر،(2991) .ماجملؿؿعمواظدوظةميفماٌغربماظعربل،مبريوت،معرطزمدراداتماظقحدةم
اظعربقة،مص.219 .
 43طؿابمأظػمظقؾةموظقؾة،مبريوت،ماظدارماظـؿقذجقةمظؾطؾاسةمواظـشر،مط ،1000 ،9 :جزءم،1مص.00-99 .
Simmel, G. (2008), Philosophie de l’argent, Paris, PUF/Quadrige, p. 7.

44

 45اىاحظ ،مسؿرومبـمحبر.م(،)2972مطؿاب ،ماظؾكالء،مهؼقؼماياجريمرف،ماظؼاػرة،مدارماٌعارف ،ص.
.270
Simmel, G., op.cit., p. 8.
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صاٌالمػقممبـابةماظقػؿماٌقضقسلّمياظةماظؿؾعقةماٌردقعةميفمطؾمإغلانمسؾكماظـققم
اظذيمبقـفم"مزميؾ"ميفم"مصؾلػةماٌال" .47م
سادةمعامطاغتمايػرؼاتماظلرؼّةمتؼدّممبقصػفامادؿؿرارامٌؿارداتمضدميةمتـؿّم
سـمجفؾموذعقذاتمداصعفاماألدادل مػقماظطؿعمواظؾقثمسـمزبارجمواػؿةمظؾػؼرم
وصروف مايرعان .موتعزّز مػذا ماظؿػلري ماظؿؼارؼر ماألعـقّة مواحملاطؿات ماظؼضائقةم
اٌؿّصؾة مباظؿـؼقب مواالتّفار ميف ماآلثار مواظّيت مسادة معا مطان مؼؿقرّط مصقفا مأذكاصم
عـقدرون معـماألوداط ماظشعؾقة .موملمؼؽـمذظؽميفمايؼقؼةمدقىمضفقجمؼشقّشم
سؾكمغشاطمعـظّؿمداخؾمذؾؽاتمحؼقؼقةمظإلوارمباآلثارمسؾكمشرارمعاممتّ مطشػفم
دـةم .1020م
مويفماظقضتمغػلفمذرستميفماظربوزممماردةموؿقعماظؼطعماألثرؼة مواإلحؿػازم
بفامطؿفؿقساتمغادرةمأومإلدؿكداعفامدؼؽقراتمعـزظقّةمداخؾقةمأومسـاصرمععؿارؼةم
ذات موزقػة مزخرصقّة مأو محؿّك مإغشائقّة .م موؼؾدو مأنّ مصؽات ماجؿؿاسقة مبعقـفا مػلم
اظيتمطرّدتمعـؾمػذاماإلدؿكدام.مصػلمزرفمزعينموجقزمأرؾّمأثرؼاءمجددمملمتؽـم
هلؿ مأصقل مرؾؼقة متلؿح مهلؿ مباظصعقد ميف ماظلؾؿ ماالجؿؿاسل ،مو مإغّؿا مادؿـؿروام
صالتماظؼرابةموماٌصاػرةمواظزبقغقةمclientélismeمععمدؾطةم7مغقصؿربم.2987م م
موألغّفؿ مطاغقا مؼػؿؼدون مإظب ماظقجاػة ماالجؿؿاسقة ماظضرورؼة مظؿؽرؼس موضعفؿم
اىدؼد ،مصؼد مدعقا مإظب ماغؿقاهلا ممبضاسػة مرأمساهلؿ ماٌاظلّ ممبا مؼػلّر متعطشّفؿم
اظالّربدودمظؾلّطقمسؾكماٌؤدّلاتماالضؿصادؼّةماظعؿقعقّةميفمإرار مبرغاعجماًقصصةم
وهؼقؼ ممتاؼزػؿ ماالجؿؿاسل ماسؿؿادا مدائؿا مسؾك مضقّة ماٌال مألغّف ممل مؼؽـ مظدؼفؿ،م
باظـظرمإظبمرؾقعة مػقؼؿفؿماظلقدقق-ثؼاصقة،مأصقالموتؽقؼـا،مبدؼالمحؼقؼقامسـفا،م
طاٌعرصةمواٌاضلماظـضاظلموسراضةماظـّلب،مصؽانمأن مىؤواميفمتأثقث مضصقرػؿمإظبم
ػذا ماٌكزون ماألثريّ ماظّذي مطان ميف معؿـاول مأؼدؼفؿ مٌا مضبظقن مبف معـ مغباؼةم
علؿغؾّنيميفمدؾقؾمذظؽمأجفزةماظدوظةماٌعـقّة.م م
وبفذامصؼدماحؿؽروامادؿكدامماإلرثماألثري،مصفعؾقامعـفمسالعاتمولّدممنطام
ذوضقامؼؿػرّدونمبفمسـمدائرماظػؽاتماالجؿؿاسقة .م"إذ ماألذواق مػلماإلثؾاتماظعؿؾلم
الخؿالف مال معػرّ معـف مطؿا مؼؼقل مبقردؼق ،موّاظذوق ماظؼائؿ مسؾك ماظؿقدؼد معا مػق ميفم
Ibid.
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ايؼقؼة مإال مغػقا مأي مرصضا مألذواق مأخرى مو مباظؿاظل مظمخرؼـ" .48مصـؿّة موزقػةم
متققزؼةم fonction distinctiveمأليمشرضمobjetمسؾكموجفماإلعبال،مظؽـمعامػقم
ضدؼؿمؼـطقيمسؾكمصائضمدالظلمبؿعؾريم"دوران" ،مصعالوةمسؾكمربؿقؼاتفماظـػلاغقةم
حقث ماالغؾفار مبأصاظة ماٌاضل موغؼاوة ماألصؾ ،موباسؿؿاد مهؾقؾ م"بقدرؼار" ،مصإنم
اظغرضمطـريامعامؼـفضمسؾكماظؿػرّدمواظغرابةماظـؼاصقةمسؾكماظـّققماظذيمؼػصحمسـفم
اظػـّمواٌقضةمأؼـمتشؿدّمغزسةماظؿؿرّدمسؾكماألمناطماٌأظقصةمرشؿمحداثؿفا،مذظؽمأغّف
"يف ماظغرض ماظؼدؼؿ مدبؿػل ممسات ماإلغؿاج ماظصـاسل مواظقزائػ ماألوظقّة" 49مظقصؾحم
تذوّق ماظؼدؼؿ مرباوظة مظؿققؼؾ ماظؿػقّق ماالضؿصاديّ مواالجؿؿاسلّ مإظب متػقّق مرؾقعلم
ؼؿعقّـماظؼؾقلمبف،موعـممثّةماحرتامماظؿػاوتماالجؿؿاسلماظؼائؿمسؾقف.م م
وظعؾّ مػفـا متؽؿـ م مأػؿقة معالحظة م"تقطػقؾ" مبشأن مارتؾاط متذوّق ماظؼدؼؿم
واالدؿغراق ميف ماٌاضل مباألردؿؼرارقة ،50موإن ماخؿؾػ مدقاق ماظدرادة .موبصقغةم
أخرى،مإنّماظعالضةمباٌاضلمالمتـشأمبصقرةمذػاصةمسػقؼةمومذبرّدة،مبؾمػلمسؾكم
اظعؽسممتاعا،م"صاظؼدؼؿمظقسمشريماظـفاحماالجؿؿاسلماظذيمغؾقثمظفمسـمذرسقةم
ووراثةموإضرارمغؾقؾ".51مم م
وممّامالمطبطؽفماظؿقؾقؾمأنّمػذاماالدؿكدامماىدؼدموصّرمتربةمعـادؾةمالغؿعاشم
ايػرؼاتماظلرؼّةماظيت معامظؾثمأنمهقّظت مإظبمسؿؾقاتمدطقمعـظّؿةمحؿكمداخؾم
اٌؿاحػمواٌكازنمواظػضاءاتماظيتمهػظمصقفاماظؼطعماألثرؼةمىردػامأومععاىؿفام
طؿؼرّات ماٌعفد ماظقرين مظؾرتاث مغػلفا ،مدون مأن مغـلك مسؿؾقات ماظـفب ماٌـظّؿةم
اظيت مطاغت متؿؿّ محقـا مبإؼعاز معـ مبعض ماٌلؤوظني ميف ماإلدارات مواٌصاحل ماٌعـقةم
باآلثارمأومبؿقارؤمعـفؿمأحقاغا .موضدمطشػت ماظؼصقرماظرئادقةمبعنيمدراػؿمودقديم
اظـظرؼػ موضرراج موايؿاعات موتؾؽ ماظيت متعقد مإظب مسدد معـ ماظشكصقات مذواتم
اظـّػقذ ماظلقادلّ مواٌاظلّ مسـ محفؿ ماظـّفب ماظذي متعرّضت مظف ماظذاطرة ماألثرؼة،مم
صؿؽاتماظؼطعمبعضفامعفرّبمواآلخرمعلفّؾمضؿـمدصاترماىردماًاصّةممبؿاحػم
اظدوظة ،مسـرمسؾقفامعلؿعؿؾةمبؽقػقّاتمزبؿؾػةمالمدبؾقمعـمرسقغةمودقءمذوقميفم
48

Bourdieu, P. (1995), La distinction, critique sociale du jugement, Tunis, Cérès Editions,
p. 82.
49
Baudrillard, J. (1995), Pour une critique de l’économie politique du signe, Tunis, Cérès
Editions, p. 24.
50
Tocqueville, A. (1986), De la Démocratie en Amérique, Paris, Robert Laffont, p. 467.
51
Baudrillard, J., op.cit., p. 24.

56

الرتاث األثريّ بتونس أمام رهان الذّاكرات

طـري ماألحقان .مويف ماظقضت مغػلف ممتّ مصقف ماضؿطاع مسشرات ماهلؽؿارات معـ ماٌقضعم
األثري مبؼرراج ،ماٌدرج مضؿـ ماظرتاث ماظعاٌل ،مبـزع ماظصّؾغة ماألثرؼّة مسـفا مضؾؾم
اظؿػقؼتمصقفامباظؾقعمبأدعار متػاضؾقةمألذكاصمععقّـنيمتقظّقامهقؼؾفامإظبمعؼادؿم
دؽـقة مدرسان معا مبقعت مبأمثان مباػظة مظؿشقّد مصقضفا مصقالت مصكؿة مباتت مواضعام
عػروضا ،محبقث مؼصعب مإجراء مأؼّة متلقؼة مإلدرتجاع ماظصػة ماألثرؼّة مألطـر مػذهم
اٌـارؼمغاػقؽمسـماظؽؾػةماٌادؼةماظعاظقةمظذظؽ .مبؾمأطـرمعـمػذا،محقّظتمبعضم
ذؾؽات ماالوار ميف ماآلثار ماظعاٌقة مأغظارػا مإظب متقغس ،مصاتّكدت مهلا مصقفا مضاسدةم
تؾاذر ماغطالضا معـفا مغشارفا مسرب ممشال مإصرؼؼقا مطؾّفا ،موضد مأثؾؿت مبعضم
االخؿؾارات ماظػـقة ماظيت مأجراػا ماٌعفد ماظقرين مظؾرتاث مسؾك مضطع مأعؽـ محفزػام
وػلمبصددماظؿفرؼب،مأنّماظعدؼدمعـفامعؿأتمعـماىزائرموظقؾقا .م
دقؽقنمعـماظضّروريمأخالضقاموسؾؿقّامباٌعـكماظؿارطبلمواظلقدققظقجلمخاصةم
إجراء مدرادات محقل معلارات ماظـّفب مواظؿكرؼب ماظّيت متعرّضت مهلا ماٌؽقّغاتم
اٌادؼّة مظؾذّاطرة ماألثرؼة مال مدقّؿا موأغّفا مباتت متلؿأثر مباظؽـري معـ ماظـؼاذاتم
اإلجؿؿاسقة ماظعاعّة مبعد مطشػ ماإلسالم مبأغقاسف ماًزائـ ماألثرؼة مبعدؼد ماظؼصقرم
واٌـازلمبعدم 21مجاغػلم،1022موأخذماألعرمصؾغةمضضائقةممبامأنّ مسدؼدماظؼضاؼام
اٌرصقسةممضدّموجقهماظـظامماظلابؼمواظؿقؼقؼاتمحقلمعؾػاتماظػلادمتؿعؾّؼمباآلثار .م
إالّ مأنّ معامؼفؿّـا ميفمػذاماجملالمرأدامػقماظؿغريماظدراعاتقؽلماظذيمحدثميفم
اظؿعاعؾمععماظرتاث ماألثريّ مسربماإلغؿؼال معـمادؿـؿاره ميف مبـاءمذاطرة معشرتطةميفم
إرارمعشروعمثؼايفمادؿعؿاريمثؿمورين،مإظبماظؿالسبمبفمبقصػفمرأمسالمطبضعمإظبم
احؿؽارات مصؽاتماجؿؿاسقّة مجدؼدةمالمصؾةمهلاممبلائؾماهلقؼّةمواظذاّطرةمواظقرـقةم
بؼدر معا مهلا مسالضة مبايصقل مسؾك مأطرب مضدر معـ ماإلعؿقازات ماٌادؼّة موتؽرؼلفام
سالعةمظؾؿؿاؼزماإلجؿؿاسلّ .م

خامتة

طشػ مهؾقؾ ماظرتاث ماألثريّ معـ معـظقر مارتؾاراتف مباظذاطرات ماظؿـاضض مبنيم
دؽقغقؿفمطصقرة معادؼّةمطائـةميفماياضرمومتـقؾفماٌادّيماآلغلمظشلء مشائبمعـم
اٌاضل معـ مجفة ،مودؼـؿاعقؿف ماٌؿقظّدة مسـ ممتـّؾف ميف ماياضر معـ مجفة مأخرى.م
صؾقلتماظؾؼاؼاماألثرؼةمربضمحفارةمظؾقػظمواظصّقاغةمعـمحقثمػلمعادّةمرئقلةم
ظؾؾقثماظؿارطبلمواألرطققظقجلمواٌعؿاريمواظػـّل،موإغّؿامػل مأؼضامذاطرة معشؽّؾةم
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حقهلا ،مبؾ مإغّفا مال متُدرك مإالّ معـ مخالهلا ،محقث متأخذ ماظعـاصر ماألثرؼة مضقؿةم
اظعالعةم ،valeur de signeموذظؽممبػضؾماظدالظةماظػقـقعقظقجقةمظؾصقرة -ماظذطرىم
وعادؼّةماألثرمطشلءمشريمرباؼد ،موإغّؿامعشققنمدالظقّامؼـؽشػمسربمادؿكداعاتم
عضؾقرةموصؼمهؾقؾمبقدرؼارمظـظامماٌقضقساتمأوماألذقاء.محبقثمؼؿداخؾماٌاضلم
باياضرمواٌادّي مباظرّعزيمتداخالمتؿفؾّكمصقفماظذّاطرةمبقصػفامرػاغامودريورةمبـاءم
أطـر معـفا مععطك مجاػزا مثابؿا .معـ مػـا متعدّد معػفقم ماٌاضل ماظؼدؼؿ موصقر ماآلثارم
اجمللّدةمظف مرؾؼامظؿعّددماظذاطراتموعامضبرّطفامعـمرػاغات موادرتاتقفقات،مصؽؾّم
ذاطرة،مػلمبشؽؾمعاممخاظؼةمظزعـاغفا،موباظؿّاظلمٌاضقفا .م
وظؽـمادؿـؿرّتمػذهماآلثارميفماظؾداؼةمظؾـاءمذاطرةمادؿعؿارؼّةمتزسؿماظؿقاصؾمععم
اٌاضل ماظروعاغل ماٌلققلّ معـ مأجؾ مإثؾات م"حؼّ متارطبل" مسؾك ماظػضاء ،معؼابؾم
ذاطرة مذعؾقة مأدرجؿفا مخارج مدائرة مزعـفا ماألصؾلّ ماًاصّ مبفقؼؿفا ماىؿاسقة،م
صإغّفامعامظؾـتمأنمغبخملؾتمبدالالتمجدؼدةمعرتؾطةممبػاػقؿماظقرـمواظدّوظةمواألعّةم
يفمدقاقمتشؽّؾماظذّاطرةماظقرـقة،مضؾؾمأنمتأخذ معضؿقغامدقادقامأطـرمعـفمورـقّا،م
وتلؿققؾ مضقؿة مظؾؿؾادل ماظلّؾعل مضؿـ مذروط مإسادة متشؽقؾ موتقزؼع ماٌــــراتبم
االجؿؿاسقة مواألغلاق ماٌعقارؼة ميف ماجملؿؿع ماظؿقغلل ماظققم .موعا ماغؿشار مغبّكم
ايػرؼات ماظلرؼّة مواالتّفار ميف ماآلثار مو مطؾّ معا مػق مضدؼؿ مضؿـ مذؾؽات مأغشؽتم
ظؾغرض مدقى مإحدى ماٌؤذرات ماًطرية مسؾك ماظؿػؼري ماظرعزي مظؾؿكزون ماألثريم
بػعؾمبرتهمعـمعشارؼعماظؿأدقس مواظؿأصقؾماظـؼايفمأومحؿك ماإلؼدؼقظقجلمباٌعـكم
اظؿؼؾقديمظؾؽؾؿة،مغاػقؽمسـمعلأظةماهلقؼةمواظقرـقة،مظقـؽػئمسؾكمغػلفمعقضقسام
ظؾؿعرصةماظعؾؿقة مظدىماٌكؿصّنيموذاطرةمعادؼّةمدؾعقّةمظؾؿػاخر مواظؿؿاؼزمأوماظـّفبم
تؽادمتؽقنمعػرشةمعـمربؿقؼاتفاماظؿارطبقةمواألغـروبقظقجقةمايؼقؼقّة.مم م
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