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 جقديم

 بدثُا غير مذسن بؽيل وامل. وعلى 
ا

لِغ زمت ؼً في أن الحشان ماًضاٌ مجاًل

ً الُلين والذًلةل خٌى  الشغم مً وفشة الذساظاث خٌى هزا املىضىع، ئًل أهه كلب مىاٍص

 ."وضعُت الجضاةش في فترة ما بعذ "الشبُع العشبي

ين  وجلخض ي دساظت الحشان على أهه مإؼش احخماعي وأهثروبىلىجي لعالكت الجضاةٍش

بمإظعاتهم، هما أهه ٌؽيل فعال ظُاظُا ًىذسج ضمً معاس عملُت الاضعشاباث 

 ,Benzenine)8877وإعادة الدؽىُل التي حؽهذها البالد مىز أخذار أهخىبش 

Boumaza et Yalaoui (dir.), 2012; El Kenz, 1991; Boukhobza, 1991). 

مثلما هى  ،عالوة على رلً، ًىؽف الىضع العُاس ي والاحخماعي الجذًذ في الجضاةش

عً ؼأن الاخخجاحاث الؽعبُت والحشواث الاحخماعُت في املىعلت )العالم العشبي( 

هؽاؼت العالكت بين الذولت بمإظعاتها وباملىاظً، وهى ما ٌعبر أًضا عً خلُلت 

 ّن كىة الُىؽم جىمً في "ؼاهشها" مفادها أ 0288وعشفها مىز 

Camau et Vairel, 2014).) 

ل الحشان، 
ّ
خُت هؽفذ غلُاها ؼعبُا غير معبىق ٌؽي على  ،بال ؼً، لحؽت جاٍس

ؼىال مً أؼياٌ العمل الجماعي املخؽافش لفالح كضُت و اعخباس أهه خشهت احخماعُت " 

هزا العذد مً  هجاصئفي الخفىير  وعلى هزا ألاظاط كذ جّم  .(Le Saout, 1999ما" )

خٌى مىضىع  ًىذسج ضمً التراهم املعشفي إلهخاحاث املجلتعذد . فهى إوساهياث

ت، ففي ظىت الحشواث الاحخماعُت و  حاء العذد الثامً ملجلت  8888الحشواث الجمعٍى

ت" وفي ظىت  اوساهياث ، 0280لُدىاٌو مىضىع "الحشواث الاحخماعُت، الحشواث الجمعٍى

 "الجضاةش خمعىن ظىت بعذ الاظخلالٌ  77-78لعذد املضدوج اـذس 

ت والخغّير ،(8890-0280) أـذس مشهض البدث في  0227. وفي ظىت "بين الاظخمشاٍس

 ٌ لت املعاسف  ظىت. 72الجضاةش بعذ  ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت مإلفا خى خـى

 )جدذ ئؼشاف  0221-8871في العلىم الاحخماعُت والاوعاهُت 

غ  خذاب(، كّذم مً خالله املعاهمىن عشضا خٌى جعىس  ومفعفى سمعىن  -بً غبًر

 املعاسف املخعللت باملجخمع الجضاةشي خالٌ أسبعت علىد مً الضمً.
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ل و م املشهض هذوة جىاٌو مً خاللها ، 0288في أبٍش
ّ
أًضا عذدا مً املالخؽاث هؽ

اها املعخخلفت مً الحشان  ًّ ، ورلً مً خالٌ 1ظاسها العلمي الصحُذئفي واضعا ئ

: املعالبت بذولت اللاهىن،  إلاؼاسة ئلى الىمارج واملبادب الضمىُت التي جىؽم هزه الحشهت

والعابع العلمي )العلمُت( والخالخم الزي مّيز املعيراث والخجمعاث وسفض أي ؼيل 

خ ، وخاـت خشب مً أؼياٌ مداوًلث الاظخدىار العُاس ي أو الحضبي، واظخدضاس الخاٍس

ش الىظىُت  باإلضافت ئلى سفض أي جذخل أحىبي في الؽأن الذاخلي، ئلخ. ،الخدٍش

 
 
ً لهؽف جمل فضاء العمىمي وبؽيل داةم، عً ما اـعلح علُه ول لً املخؽاهٍش

جبلى أظباب اهعالق و  دساهُت"."الـلعُعت مع إلا  بـ (Eric Fassin( و)Alban Bensaمً )

الىلاؼاث ألاوادًمُت م مً الذساظاث و مفهىمت على الشغالحشان ومىعم اهدؽاسه غير 

، في ؼل الىاكع العُاس ي 0288والخدلُالث العُاظُت التي جيبأث بىكىعه، بعذ ظىت 

 والاحخماعي الزي أهزس بدذور اضعشاباث وعذم اظخلشاس 

 ، ئلخ.(0280؛ حابي، 0287؛ بلخضش، 0289؛ بً عماسة، 0288؛ عذي،0288ػ، آ)دًش 

ئلى اظخخشاج العىاـش ألاولُت راث  ،مً خالٌ هزا العذد ،إوساهياثجشمي مجلت 

العالكت بمذي "الخفشد" الحلُلي أو املضعىم لهزه "الثىسة" املىاظىُت مً حهت، ومً حهت 

 أخشي ئلى الخفىير في ؼشوف وؽأتها وجىؽُمها وحذاٌو أعمالها.

عً "هلاط الؽل" في ؼشان الباخثين في الدعاٌؤ ئالعذد ئلى هزا في النهاًت، ًعمذ 

 هزا املُذان البدثي، مع الحفاػ على املعافت الالصمت مع "املؽاعش العُاظُت" 

Braud, 1996) ا ئرا حعلم ألامش بالحشان الزي ٌعذ (، وهى هذف ـعب املىاٌ خفـى

 معخمشة ومخعذدة ألاوحه. هغير مىخمل املعالم وًل جضاٌ دًىامُخ معاسا

الخدلُلاث الىاظعت باظخلباٌ العذًذ مً امللاًلث مً ظمذ اهفخاح العذد على 

خ،  "حمعها في حضةين  الجضاةش وخاسحها. جىاولذ بالذساظت مىاضُعا مخخلفت، جّم  الخاٍس

 و"الخعاباث والفاعلىن" "الاعتراف واملإظعاث

". وفي واملإظعاث الاعتراف ،عىاـش "الزاهشة تئلى زالزظيخعشق في الجضء ألاٌو 

بذاًت، ظىىدؽف أعماق الزاهشة الىظىُت التي هادي بها وحعاٌؤ خىلها الحشان. لُأحي ال

                                                           
: عىاـش أولُت للىلاػ"، هلاؼاث مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا  0288فُفشي  00"خشان  1

ل  00والثلافُت،  الاحخماعُت  .0288أفٍش
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عذ رلً اهعالق سخلت البدث الىفعُت والاحخماعُت والعُاظُت عً الاعتراف. وأخيرا، ب

 فُفشي مع مإظعاث الذولت.   00جفاعل خشهت 

أؼهشها بغُت جدلُل معاوي اليلماث وحذاٌو ألاعماٌ وحعذدًت الفاعلين التي 

باهىساما عامت للىضاًلث الاحخماعُت والعُاظُت التي عشفتها  يكارلالحشان، سظم عمش 

ً. في هزا العشض )املعخعجل( للجضاةش خالٌ ظىت  ، 0288الجضاةش خالٌ اللشن العؽٍش

اكترهذ ألاماهً والفضاءاث باملىاظىت التي اسجبعذ في هزه الحشهت بمفهىم العلمُت 

اث العامت، على  خذ حعبير الياجب. والحٍش

خ بلىة في هزه الحشهت العُاظُت والاحخماعُت  ئن اللجىء ئلى اظخدضاس الخاٍس

وإغشاءاث لالظدُالء على  مخعذد ألاوحه. جدىافغ إلاؼاساث ئلى املاض ي في مداوًلث منها

 الفىشةهزه  رمعون الحشان في ؼل خلفُت مً الخفعُذاث ألاًذًىلىحُت. ًدىاٌو خعً 

ت خُث البادٌعُت" و"الذولت املذهُت"،  -بالؽشح مً خالٌ مىؽىس ؼعاسي "الىىفمبًر

العُاظُت في املجخمع الجضاةشي  ٌعّذان همىرحين لخعبيراث وجمثالث جترحم الاهلعاماث

 في مشخلت ما بعذ الاظخلالٌ.     

مت ، جإهذ  هراج وفي العُاق ب على أهمُت العالكت اللاةمت بين املعال ديرآشهٍش

اجُت للحشان، وهزا للفشاعاث الذًملشاظُت التي  والخعلعاث العُاظُت والثلافُت والهٍى

ىن مىز ظىت  لذة بدُث ًخم مً خاللها معاءلت . وهي جشهُبت مع8890خاضها الجضاةٍش

عدُت باًلعتراف العام.  الدوس   ذولت واملعإولُت املىىظت بها واملعالبت الىخاَس

الاعتراف همعلب ومععى مخىشس للحشان، على اعخباس أهه ئلى قديدير ًخعشق مىفىس 

سدة فعل املجخمع ججاه الاصدساء الزي وان ًماسظه الىؽام العُاس ي الجضاةشي والزي 

 أظماه الياجب ب"الذاء الاحخماعي".

 ،بفضل اهدؽاسه الىاظع ،0288فُفشي  00لم ًىً للحشان العُاس ي والاحخماعي لـ 

 
ّ

دذر اخخالًل ل ئًل برص هؽاؼخه خىاصن املإظعاحيال فيُُ ض هما هؽف س  ٍو خُل عبذ العٍض

ل  0 في عً الحىم بىجفلُلت في فعً جىاكضاث ومدذودًت الىؽام العُاس ي.  0288أفٍش

ت هزه إلاؼيالُت ا مىور هزا الفذد ٌعالج مفعفى  ملإظعاجُت والعُاظُت مً صاٍو

 و/أو الثىاةُت الؽشعُت واللاهىهُت خالٌ فترة ألاصمت. صدواحُتإلا 
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ضاف ئلى ول هزه املعاهماث للاء خىلت 
ُ
بً  ع الضمُل بللاظمم طالب إلابراهيميج

ٌ صهين، كّذ  والعُاظُت  الشهاهاث الاحخماعُت والثلافُت  مذ مً خالله جىضُدا خى

لت ضمً مىؽىس أوظع لخخجاوص هزه املعأ الباخثتًلظخخذاماث اللغت في الجضاةش. جضع 

ظخلالٌ. هما للغىي الزي حؽهذه الجضاةش مىز الا ظاس زىاةُت املعاسضت والخعاٌؾ ائبزلً 

جىاكؾ في هزه امللابلت مىضىع الحشان مً خالٌ الاحابت عً ألاظئلت املعشوخت خٌى 

اجُت ين في اليؽاط العُاس ي ودوس الىخبت املثلفت واملشحعُت الهٍى خالٌ  مؽاسهت الجضاةٍش

 هزه الحشهت الاخخجاحُت.

 وساهياثإئلى جدلُم هذف لجىت كشاءة مجلت  مً خالٌ هزا العذد خخاما، هعمذ

اظخذعاء الالصمت في مىاحهت املعشفُت  ذد خٌى الحشان مع اخترام املعافتباهجاص هزا الع

خ بؽيل غير معهىد  وغضاسة املعلىماث. الخاٍس

ذة خُث أن الذًىامُاث العُاظُت  ت فٍش ٍش خلُلت، للذ واهذ ججشبت جدٍش

فُفشي ًلصالذ جإزش في املجخمع وفي املإظعاث. وهزا  00والاحخماعُت التي حاء بها خشان 

 88 حاةدت وىفُذ فم معخمش على الشغم مً أّن ما أؼهشجه حل املعاهماث، فالحشان جّذ 

 
ّ
 لذ وعبُا مً فاعلُخه.كل

مها هزا العذد معاس البدث وألاعماٌ ألاولُت التي كّذ ًفخذ عخلبل أن وأملىا في امل

ع أعمم هدى فىش  سخبآفاكا أ ل عالمت خشان خٌى  خجّذدةوهخاةج م أوظعومؽاَس
ّ
ؼي

 -الُىم–مميزة في املجخمع الجضاةشي 

 عمار محىد عامر

 جرجمت سارة بن عبدالقادر.


