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تقديم

احلمّام
يف البلدان املتوسطوة
خيصصّهذا ّالعددّمنّجمؾةّإنِانقاتّلدرادةّاٖؿّام ّو ّٓؾقلّنشاراتهّّّ،
و ّتأتي ّاِ٘ائل ّا٘رتيطة ّبالرتاث ّا٘ادي ّو ّالالمادي ّلؾعـاوة ّبإِد ّسي ّا٘ـطؼةّ
اً٘ودطقةّسيّقؾب ّاهًؿام ّاإلذؽالقةّاحملوروةّلهّ.وًِػقدّهذاّالعددّإديّحدٍّّكيريّ
من ّنًائج ّاألحباث ّا٘درجة ّسي ّإرار ّمشروع ّالشراكة ّاألورو ّ–مًودطقة ّالذيّ
أذرف ّسؾقه ّا٘ركز ّالـؿِاوي ّلؾًـؿقة ّاًِ٘دامة ّ(أوكودروم)ّ ،و ّالذي ّكان ّمركزّ
اليَث ّسي ّاالنٌروبولوجقا ّاالجًؿاسقة ّو ّالٌؼافقة ّأحد ّذركائه ّالػاسؾنيّ .دعىّ
ا٘شروع ّإدي ّدرادة ّو ّٓؾقل ّ"اٖؿّام" ّبوصػه ّمؽانا ّمٌريا ّلؾٍدل ّسي ّا٘ـطؼًنيّ
ا٘غاربقةّوّا٘شرققةّوّدرادةّحمقطهّ،وّقدّذيعّباحٌنيّمنّختصّصاتّخمًؾػةّ،
و ّكان ّمن ّبني ّأهداف ّهذا ّا٘شروع ّتطوور ّبرامج ّإلسادة ّتفقىًه ّمٌؾؿا ّهو ّحالّ
ريّاماتّالِػارونّ(فاسّ،ا٘غرب)ّ،أموناحّ(دمشقّ،دوروا)ّوّالطـيؾيّ(الؼاهرةّ،
مصر)ّ .
تًـاول ّاألحباث ّا٘ؼرتحة ّسي ّهذا ّالعدد ّدرادة ّاٖؿّام ّبوصػه ّفضاء ّلؾَقاةّ
اجملًؿعقةّسيّخمًؾفّالِقاقاتّإغرافقةّو ّالِودقولوجقةّ،وّهذهّاإلدفاماتّ
الّتـػصلّسؿّاّوشريّإلقهّسيدّالوهابّبوحدوية وّالذيّوعًربّأنّهذهّا٘ؤدِةّ
لقِت ّجمرد ّفضاء ّلؾـظافة ّو ّلؾعالقة ّمع ّإِدّ ،و ّإنّؿا ّتؼدّم ّتصوّرا ّلؾعاملّّّّّّّ
وّلؾعالقاتّاالجًؿاسقةّ .
تعود ّالػرتة ّالزاهرة ّهلذه ّا٘ؤدِة ّإدي ّا٘رحؾة ّا٘ؿًدة ّما ّبني ّالؼرن ّاٖاديّ
سشرّو الؼرنّالٌالثّسشرّ،وّاليتّمتقّزتّبانًشارّاٖؿّاماتّوّزوادةّسددها،
و ّكانت ّمؤذّراّحؼقؼقاّلؾوضعّاالقًصاديّسيّا٘دوـةّ ،كؿاّأنّمواقعّتواجدّهذهّ
ا٘ؤدِاتّضؿنّالـِقجّالعؿرانيّلألحقاءّ،بؽلّمآّؿؾهّمنّمعاوريّو ققمّ،تعيّرّ
سن ّاٖقاة ّاالجًؿاسقة ّو ّالٌؼافقة ّلؾؿًٍؿعات ّاليت ّسرفًفاّ .لؼد ّديق ّلؾُؾقػةّ
الولقدّبنّسيدّا٘ؾكّأنّأبرزّأهؿقًفاّمبـاديةّبـاءّاٍِ٘دّاألمويّبدمشقّ،فٍعلّ
مـهّرابعّصػةّتصـعّفُرّالرسقّةّبعدّا٘اءّ،اهلواءّوّالػاكفةّ ّ.
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وصيظفرّا٘ؼالّاألوّلّا٘ؼرتحّمنّررفّهاوديّدومريشرّوّبقًقـاّكولبّ،اًِ٘ـدّ
إدي ّدرادة ّحالة ّاالدًعؿال ّاالجًؿاسي ّ"لؾَؿّام"ّ ،أهؿقة ّهذه ّا٘ؤدِة ّبوصػفاّ
جماالّمًؿقّزاّبشؽؾفاّا٘عؿاريّو الٌؼاسيّ،وّميؽنّاسًيارّمـفٍقةّا٘ؼابؾةّبادًعؿالّ
الصورةّ ،اليتّتعًؿدّسؾقفاّالياحًٌانّلؾَدوثّمعّدؽانّاألحقاءّسنّاٖؿّاماتّّ
وّماّجاورهاّو ذرحّارتياطّاجملًؿعّاحملؾيّبفاّ ،أهمّماّوؼرتحهّهذا ّاإلدفامّ
ُِ٘ائؾةّالعالقةّبنيّاجملًؿعّوّحمقطهّ ّ.
أمّا ّبقًقـاّبروكوب ّفًعًؿد ّسؾى ّا٘ؼاربة ّإـدروةّلًؼرتح ّٓؾقال ّٗطاباتّ
و ّمماردات ّالػاسؾني ّا٘رتيطة ّباٖؿّامات ّو ّتأدقِه ّكػضاء ّلالدًعؿاالتّ
االجًؿاسقة ،و ّتركّز ّإوؾِي ّمارشالك ّاالهًؿام ّسؾى ّمِألة ّادًؿراروة ّتواجدّ
"اٖؿّامات"ّضؿنّدقاقاتفا ّاالجًؿاسقةّو الٌؼافقةّ،إذ ّتعًربّالياحٌةّأنّ ّالًؼدومّ
العؾينّلـًائجّمشروعّ"اٖؿّام"ّوعدّّفرصةّلػًحّنؼاشّتػاسؾيّبنيّا٘رتددونّسؾقهّ
وّالياحٌنيّ ّ.
سي ّحني ّوؼرتح ّمؼال ّخدجية ّعادل و ّنوروة ّبنغربيط -رمعون ّٓؾقالّ
٘ؿارداتّالػاسؾنيّضؿنّاٖؿّامّبوصػهّجماالّلألنسّوّاٖؿقؿقةّّ،وّتعًؿدانّسيّ
ذلكّسؾىّدرادةّمقدانقةّمتّتّوفقّمًطؾياتّا٘الحظةّا٘ياذرةّحبؿّامّدوقّالغضيزشيلضيّ
الذي ّوعود ّتارخيه ّإدي ّالؼرن ّالرابع ّسشر ّو ّاً٘واجد ّحبي ّالًٍّار ّبؼِـطقـةّّّّّّّّّّّّّّّ،
و ّتشري ّأهم ّالـًائج ّاليت ّجصيؿعت ّضؿن ّهذه ّالدرادة ّأنّ ّهذا ّاٖؿّام ّقد ّسرفّ
ٓوّالت ّوزقػقة ّأثّرت ّسؾى ّمماردات ّا٘رتددون ّسؾقهّ .أمّا ّْقية ّدريوش
جعالليّفًـطؾقّمنّمِألةّاٖػازّسؾىّ"اٖؿّام"ّذيّقيبّمبِؽنّساصؿيّوعودّ
إديّالعفدّالعٌؿانيّو ا٘عروفّبـّ"قصشيرضيّدارّسزوزة"ّ،وّتذكّرّالياحٌةّأنّّوجودّهذاّ
اٖؿّامّاٗاصّ ،الذيّالّميٌلّحالةّادًٌـائقةّمبدوـةّإزائرّ ،ودلّّسؾى ّثراءّ
الرتاثّا٘عؿاريّبفذهّا٘دوـةّسيّتؾكّالػرتةّ ّ.
أمّا ّسالء ّاحلبشي ّفقعًؿد ّسؾى ّا٘ؼاربة ّالؼانونقة ّلًَؾقل ّالوضع ّالذي ّميقّزّ
زيِة ّريّامات ّمشؾًفم ّالدرادةّ ،و ّوِؾط ّالضوء ّسؾى ّاإلجراءات ّالضروروةّ
ٖػْظفاّخصوصاّأنّحالةّاليعضّمـفاّسيّمصرّتًطؾبّذلكّ .وّتفًمّدوـاّ كمال
الدين ّشهوب ّ بالًَ دّوات ّاليت ّ تواجففا ّ اٖؿّامات ّمبصر ّمن ّ خاللّ
ا٘ؿاردةّوّالًؿٌالتّالًؼؾقدوةّحولّدورهاّسيّتفدودّبؼائفاّ،كؿاّتركّزّسؾىّميدأّ
الًوازنّبنيّ"الضرورة"ّو"الرفاه"ّسيّالٌؼافاتّاً٘ودطقةّ.أمّاّبالـِيةّلروديّرفعت
أبو خاصر اليت ّأجرت ّدرادة ّمؼارنة ّبني ّالعدود ّمن ّاّٖؿامات ّاً٘ودطقةّ،
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فًؼرتح ّٓؾقال ّلؾًوزوع ّإغراسي ّهلا ّو ّسالقات ّإوار ّبقـفا ّو ّبني ّا٘ؤدِّاتّ
الدوـقةّ،االقًصادوةّوّاالجًؿاسقةّ ّ.
و ّوؼدم ّسؿر ّكارلوي ّسرضا ّحول ّادًعؿاالت ّاٖؿّام ّسي ّا٘ـطؼة ّا٘غاربقة ّسيّ
الؼرنني ّالًادع ّسشر ّو ّالعشرون ّحقث ّحيؾّل ّالرهانات ّاجملًؿعقة ّلؾٍِد ّمنّ
خالل ّالًطرّق ّألذؽال ّا٘ؼاومة ّاليت ّتيدوفا ّهذه ّا٘ؤدِة ّسي ّمواجفة ّمـافِةّ
الـؿوذج ّاألوروبيّ .أما ّاهلادي ّبو ومشة ّفقًَِضر ّسي ّمؼاله ّإوانب ّالٌؼافقةّ
لؾَؿّامّمبدوـةّتؾؿِانّ ،مًِعرضا ّمدىّٔذّرهاّسيّالعادات ّوّالؼقمّسؾىّاسًيارّ
أنفاّمتٌلّفضاءّورمزّلؾعالقاتّاليتّكانتّموجودةّقدمياّمعّاألولقاءّالصاٖنيّ .
ميؽنّالؼولّإنّاألحباثّا٘ؼرتحةّسيّهذاّالعددّتعدّّإدفاماّوّلوّجزئقاّسيّ
مؼاربةّ"اٖؿّام"ّ،وّهذاّماّميؽنّأنّوػًحّآفاقاّوّدروباّحبٌقةّجدودةّٔعلّمنّ
مؤدِةّ"اٖؿّام"ّوّمنّحمقطفاّجماالّالهًؿامات ّحبٌقةّأخرى ّتؼدّمّإضافاتّ
نوسقةّلؾؿوضوعّ.
بقلم خدجية عادل و نورية بنغربيط-رمعون
ترمجة :خدجية مقدم
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