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 ثقديم

 بدثُا غير مضعن بكيل وامل. وعلى 
ا

لِـ زمت قً في أن الحغان ماًؼاٌ مجاًل

ً الُلين والضًلةل خٌى  الغغم مً وفغة الضعاؾاث خٌى هظا املىضىع، ئًل أهه كلب مىاٍػ

 ."وضعُت الجؼاةغ في فترة ما بعض "الغبُع العغبي

ين  وجلخض ي صعاؾت الحغان على أهه مإقغ احخماعي وأهثروبىلىجي لعالكت الجؼاةٍغ

بمإؾؿاتهم، هما أهه ٌكيل فعال ؾُاؾُا ًىضعج ضمً مؿاع عملُت الاضعغاباث 

 1766وإعاصة الدكىُل التي حكهضها البالص مىظ أخضار أهخىبغ 

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

عالوة على طلً، ًىكف الىضع الؿُاس ي والاحخماعي الجضًض في الجؼاةغ مثلما هى 

عً قأن الاخخجاحاث الكعبُت والحغواث الاحخماعُت في املىعلت )العالم العغبي( 

هكاقت العالكت بين الضولت بمإؾؿاتها وباملىاظً، و هى ما ٌعبر أًضا عً خلُلت 

 ها أّن كىة الُىؽم جىمً في "ؼاهغها" مفاص 0211وعغفها مىظ 

(Camau & Vairel, 2014.) 

سُت هكفذ غلُاها قعبُا غير مؿبىق. على  ل الحغان، وبال قً، لحؽت جاٍع
ّ
ٌكي

اعخباع أهه خغهت احخماعُت حعّض" قىال مً أقياٌ العمل الجماعي املخؽافغ لصالح 

ىير وإعضاص هظا العضص مً ( ،وعلى هظا ألاؾاؽ كض جم الخفLe Saout, 1999كضُت ما" )

خٌى مىضىع الحغواث  . فهى ًىضعج ضمً التراهم املعغفي إلهخاحاث املجلتإنضانيات

ت، ففي ؾىت الاحخماعُت و   نضانياتإحاء العضص الثامً ملجلت  1777الحغواث الجمعٍى

ت" وفي ؾىت  ، العضص 0210لُدىاٌو مىضىع "الحغواث الاحخماعُت، الحغواث الجمعٍى

ت  (.0210-1740"الجؼاةغ زمؿىن ؾىت بعض الاؾخلالٌ" ) 36-35املؼصوج  بين الاؾخمغاٍع

، أصضع مغهؼ البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت 0226والخغّير. وفي ؾىت 

 ٌ خىصلت املعاعف في العلىم الاحخماعُت والاوؿاهُت  ؾىت. 32الجؼاةغ بعض  مإلفا خى

غ 1732-0222 خضاب(، كّضم مً زالله  ومصعفىعىن عم-)جدذ ئقغاف بً غبًر

املؿاهمىن عغضا خٌى جعىع املعاعف املخعللت باملجخمع الجؼاةغي زالٌ أعبعت علىص مً 

 الؼمً.
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ل  ، وضع املغهؼ أًضا عضصا مً املالخؽاث املؿخسلصت مً الحغان في 0217في أبٍغ

الضمىُت التي ، و طلً مً زالٌ إلاقاعة ئلى الىماطج واملباصب 1اظاعها العلمي الصحُذ

جىؽم هظه الحغهت : املعالبت بضولت اللاهىن، والعابع الؿلمي )الؿلمُت( والخالخم الظي 

مّيز املؿيراث والخجمعاث وعفض أي قيل مً أقياٌ مداوًلث الاؾخدىاط الؿُاس ي أو 

غ الىظىُت باإلضافت ئلى عفض أي  ش، وزاصت خغب الخدٍغ الحؼبي، واؾخدضاع الخاٍع

 كأن الضازلي، ئلخ.جضزل أحىبي في ال

 
ُ
ً لهكف جمل فضاء العمىمي وبكيل صاةم، عً ما اصعلح علُه ول لً املخؽاهٍغ

"الـلعُعت مع الاصعاهُت". جبلى أؾباب اهعالق  ــــــبـ (Eric Fassin( و)Alban Bensaمً )

الىلاقاث ألاواصًمُت م مً الضعاؾاث و الحغان ومىعم اهدكاعه غير مفهىمت على الغغ

، في ؼل الىاكع الؿُاس ي 0211والخدلُالث الؿُاؾُت التي جيبأث بىكىعه، بعض ؾىت 

؛ 0217ف، آوالاحخماعي الظي أهظع بدضور اضعغاباث وعضم اؾخلغاع )صًغ 

 ، ئلخ.(0210؛ حابي، 0213؛ بلخضغ، 0214؛ بً عماعة، 0215عضي،

ؾخسغاج العىاصغ ألاولُت طاث مً زالٌ هظا العضص ئلى ا إنضانياتجغمي مجلت 

العالكت بمضي "الخفغص" الحلُلي أو املؼعىم لهظه "الثىعة" املىاظىُت مً حهت ، ومً حهت 

 أزغي ئلى الخفىير في ؼغوف وكأتها و جىؽُمها وحضاٌو أعمالها.

في النهاًت، ًعمذ العضص ئلى اقغان الباخثين في الدؿاٌؤ عً "هلاط الؽل" في هظا 

 ، مع الحفاػ على املؿافت الالػمت مع "املكاعغ الؿُاؾُت" املُضان البدثي

Braud) ،1996 و هى هضف صعب املىاٌ زصىصا ئطا ما حعلم ألامغ بالحغان الظي ،)

 غير مىخملت املعالم وًل جؼاٌ صًىامُتها مؿخمغة ومخعضصة ألاوحه. مؿاعاٌعض 

امللاًلث مً ؾمذ اهفخاح العضص على الخدلُلاث الىاؾعت باؾخلباٌ العضًض مً 

ش، " الجؼاةغ وزاعحها. جىاولذ بالضعاؾت مىاضُعا مسخلفت، جم حمعها في حؼةين  الخاٍع

 و"الخعاباث والفاعلىن" " الاعتراف واملإؾؿاث

                                                           
: عىاصغ أولُت للىلاف"، هلاقاث مغهؼ البدث في ألاهثروبىلىحُا  0217فُفغي  00"خغان  1

ل  00والثلافُت،  الاحخماعُت  .0217أفٍغ
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ٌؿخىكف أغىاع فهى "الخعاباث والفاعلىن"،  هظا العضصمً الجؼء الثاوي  فيا أّم 

ضث هظا املكغوع والفاعلين الظًً  ُّ الحغان ومضاه وقّضجه باإلضافت ئلى ألاؾـ التي ق

 أخُىا جعلعاجه وأًضا الخعاباث واملىاكف التي عاعضخه.  

الى ألاصبُاث الؿُاؾُت املخصصت لخعاب محند عامر  اععمًخعغق  في هظا الجؼءو

. ًغجىؼ الخضكُم في هظا الخعاب 0217ي فُفغ  00 الخفىُض للفلؿفت اليامىت وعاء خغان

خٌى الفىغة والاتهام املخعلم بمىضىع الاعجباظاث "املؼعىمت" للحغان بلىي زاعحُت 

 وهظلً الجضٌ اللاةم خٌى وخضة وججاوـ هظه الحغهت عبر الؼمً.

في هظه الىلاقاث، لِـ مً الخعأ الخفىير في الحغان على اعخباع أهه حعبير عً 

ع وجفىً للغابعت الاحخماعُت بين مسخلف قغاةذ املجخمع وأصحاب قغر صازل املجخم

 اللغاع.

في مؿاهمخه أن أػمت الىؽام الجؼاةغي هي بلقيدوم وعلى هظا ألاؾاؽ، ٌعخبر ؾعُض 

مىوي، مىضحا أن اللعُعت الجُلُت واهذ مىحىصة، ولىنها ما جؼاٌ   أػمت الىؽام الباجٍغ

الىكف عً هظه اللعُعت وحسجُلها في  غير ملحىؼت. وبفضل الحغان وصًىامُخه جم

خي خُث ًمىً الغهان   بىاء مكغوع ؾُاس ي واحخماعي حضًض. علىػمً جاٍع

ها الحغان، جضعؽ عاتكت 
ّ
صازل هظه امللاعبت الجضًضة للمماعؾت الؿُاؾُت التي فعل

ت في ضىء ؾىؾُىلىحُا اربن عم   الحغواث الاحخماعُت وعالكتها  الخعبئت اليؿٍى

دضصاث ومىعم عمل هظه الحغهت اخثت ئلى مبالىضاٌ الحؼبي. وفي طلً جخعغق الب

 الؿُاؾُت والاحخماعُت املبخىغة واملخخلعت اعخماصا على صعاؾت مُضاهُت.

في الخدلُلاث لخعاٌ مجمىعاث احخماعُت أزغي  أوصديقهما جىؾعذ فاظمت 

طلً ٌعخمض ملالها على جلضًم فىجىغغافُا في غغافُا، وباًلعخماص على وؾاةل الضًمى 

ً. والؿإاٌ الغة ش عغوح ًغحع الى ضغوعة ئعاصة ِـ املللمخؽاهٍغ حكىُل كصت الخاٍع

الىظجي وجدغعه مً اللُىص الؿُاؾُت والاًضًىلىحُت لصالح مكغوع العصغهت 

 والضًملغاظُت التي حاء بها الحغان.  

ملخخلفت واملخعضصة املعاوي للخعبير ) قعاعاث، عالوة على طلً، قيلذ ألاقياٌ ا

غغافُا، أعالم وعاًاث، ..الخ( املؿخسضمت في خغان  فُفغي  00أغاوي، عؾىماث، وىَع
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مجاًل زصبا للضعاؾت. فمعؽم امللاًلث امليكىعة في هظا العضص أو في مجالث  0217

 أزغي اعخمضث على هظه املاصة العلمُت.

م    وراشحعخمض مؿاهمت هٍغ
ّ
ل مً زاللها الحغان لِـ على ملاعبت مِكاٌ فىوى، خل

 ،على اعخباعه وعاء بؿُعا للىضاٌ والهُمىت ولىً هسعاب والخعاب املضاص له

زصىصا ئطا ما حعلم ألامغ باإلؾلاط على ؾمخه ومماعؾخه الجضًضجين. املهم باليؿبت 

سُت و ألاهثروبىلىحُت واللؿاهُت  والؿىؾُى ؾُاؾُت للياجب هى خصغ الثىاةُاث الخاٍع

ت لؿىت   .0217املعلضة التي أبغػتها اللفؼة الجماهيًر

م  مىضىع الحغان مً زالٌ املماعؾاث والخعابير  موصاوي مً حهتها، عالجذ مٍغ

ت. فهي جىؽغ ئلى الحغان، مً زالٌ ملالها، على أهه فضاء مخعضص الاؾخعماًلث  اللغٍى

خعلم ألامغ هىا أًضا أًً ًخم صُاغت الخعاباث مً مسخلف الكغاةذ الجُ لُت. ٍو

 
ّ
غت مخعضصة باليلماث/الكعاعاث وصًىامُتهم وبدغهت الىالم. ففي هظه الىضعُت، الل

احي والاؾخضًللي والاحخماعي.    وحكير ازخالفاتها ئلى البعض الهٍى

غ  أرزقي تجىاولذ صافُ الحغان اهعالكا مً جدلُل اللغاث املؿخعملت في جدٍغ

صمت(. للت على حضعان ؾاخت مىَعـ أوصان )الجؼاةغ العا( املعpost-itامللصلاث )

أقيالها واؾخعماًلتها باإلضافت ئلى عالكتها في طاتها و حؿاءلذ الباخثت خٌى اللغت 

 
ّ
ت صازل الضًىامُت واعجباظها بمعالب الحغان. ًىكف العمل عً أهمُت الخعضصًت الل غٍى

 .0217 فُفغي  00الؿُاؾُت والاحخماعُت لحغهت 

 نضانياتإئلى جدلُم هضف لجىت اللغاءة ملجلت  مً زالٌ هظا هدً هعمذزخاما، 

خي  باهجاػ هظا العضص خٌى الحغان مع اخترام املؿافت الالػمت في مىاحهت الخصعُض الخاٍع

 وغؼاعة املعلىماث.  

ضة خُث أن الضًىامُاث الؿُاؾُت  ت فٍغ ٍغ خلُلت، للض واهذ ججغبت جدٍغ

فُفغي ًلػالذ جإزغ في املجخمع وفي املإؾؿاث. وهظا  00 والاحخماعُت التي حاء بها خغان

ما أؼهغجه حل املؿاهماث، فالحغان هى عملُت طاث جضفم مؿخمغ على الغغم مً أن 

 كللذ وؿبُا مً فاعلُخه. 17 حاةدت وىفُض
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و أملىا في املؿخلبل أن مؿاع البدث وألاعماٌ ألاولُت التي كضمها هظا العضص جفخذ 

ب آفاكا أهبر هدى فى ُّ ع أعمم وهخاةج ملمىؾت خٌى الحغان الظي وصم، بع غ ومكاَع

 ألازغ، املجخمع الجؼاةغي.  

 عمار محند عامر

 ثرجمة صارة بن عبدالقادر

 .. الجؼاةغ : ميكىعاث الكهابملاذا ثأخر الربيع الجسائري  .(0210) .حـــابي، عبض الىاصغ
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