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  ثقديم

  ًلترح
 
عت، ؤوساق بدثُت  خمعت إوساهياتت هزا العذد مً مجل عذد  عخعشكٌمخىى 

فاثهخائج جدلُلاث مُذاهُت جيخمي إلى  منها كما  ،مخخلفت في العلىم الاحخماعُت جخف 

 ً اس ؼهادة هزا العذد ًخمم  ت الشاخلت آظُا حب  مُت للشوائُت الجضائٍش جكٍش

وائي عماسة لخىؿ ًكخبها (1936/2015)   .الش 

 
 
م اعترافافي معتهل هزا العذد  اإلالترختل ؼهادة عماسة لخىؿ حؽكـ للشوائُت  اوجكٍش

اس، ف  معاهمخه اإلاىظىمت "هزا آظُا حب 
 
اس"ما حعل حىاهب مً  حعشد مخه مً آظُا حب 

شه بها في معاسه ؤلابذاعي وججشبخه الش  و  ،إًطالُاللائه معها في 
 
وائُت في اإلاىفى، وجطشح جإث

م بلغت كخابت الش  لاػ الى  للى  
 
 لذي كماًا جخعل

 
دها والشهاهاث الث ت وحعذ  لافُت واًت الجضائشٍ 

 
 
ت" وألادب اليعىي وؤدب الهجاإلاشجبطت بالز ت و"حشح الهىٍ  ًجذس شة. ــــاكشة الاظخعماسٍ 

ً  ً ؤلاظهام هزااللىل ؤن   خىل كخاباث آظُا  إوساهياتظبم وؽشها في ت ثري هلاؼاث هلذ

في  وؤ ،(Benkada, 2014, p. 100)زاكشة وإدماحها الفكشة اظخعادة  والتي كاسبذ ،حباس

خ  ظُاق دساظت ت في الجضائشالى  إهخاج جاٍس ، (Kassoul, 1999, p. 69) فىؿ ألادبُت اليعىٍ 

ُ   ؤو ؤوحه ُ  الذ "ت عىاإلاماسظت الخطاب    (Regaig, 2006, p. 75). باليعاءاإلاهخمت  "ت اإلاؤسختشوائ

مً  حمعُت" بـــاإلاخىاـلت لمً ظُاق اهخماماجه العلمُت  بن قادةـادق  لذ 

عذ ظىت - إلالاطعت وهشان" وعلم آلاثاسالجغشافُا  حعدىذ ت ــــثُــــوسكت بد -1878التي جإظ 

ُ  ـُذ الىثائلي جدلُل الش   يهذف إلىي ــــــعلى معطُاث جدلُم ؤسؼُف ت والخشائط الجغشاف

طاث
 
ُ   واملخط ُ  ت العمشاه ُ  في دعاًتها ت لهزه الجمع  را كانإ. و تللفكشة الكىلىهُال

ل في الخجشبت ـــــىاـمظاهش اللطُعت والخ   عالجاكذ للباخث  ابلانالع   ظهامانؤلا 

ت   1998إلى غاًت  1878خالل الفترة اإلامخذة ما بين  "الجماعت العلمُت" عىذالجمعىٍ 

Benkada, 1999))، اث والكؽىف  وكزا ججشبتها في مجال وؽش الذوٍس

(Benkada, 2000)  جىاكؾو  ،ـُذ الىثائليحشدا للش   الىسكت البدثُت جلترحهزه ، فئن 

ُ   مُالدبىادس  ت""مذسظت خلُل  .  ت للجغشافُا الععكشٍ 

خي في ظُاق  ــــطًلترح خعين  مماثلجاٍس خُا او ــــاوطـــ ا عشلا مىهىغشافُا وجاٍس ومعماٍس

ت الطُبُت ل اٍو  لض 
 
عذ نهاًت اللشن الث بىاء -ٌعخطلع إر ، في كعىطُىتامً عؽش التي جإظ 
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  ُ ًني  هامالي -تعلى جدلُله إلاعطُاث ؤسؼُف بتالذ  ت اللٍش  ُ لت  وامخذاداجه الفىف مً الطٍش

ت   ُ  ، في ظُاكها الحمشي الؽارل
ا
ق مجال وظُفُت  مهما لخلذًم كشاءة في كما ًخف 

ع الفماءاث: مكان الفالة، مكان  هىذظتها ت وفماءاتها )الىمط اإلاعماسي، جىَص اإلاعماٍس

إحي الذفً...(.  خىل الضواًا  إوساهيات فيظابلا اإلايؽىسة  الذساظاثلُثري هزا اإلالال ٍو

 ،(Kherkhour, 2016, p. 121) خالل الفترة الكىلىهُالُتالجضائش في والطشق الفىفُت 

عخذعي  راث التي ؼهذتها الفكير خىل مىاـلت الخ  في اإلالابل َو ُ   ألاهماطخغي  ت في الذًي

ُ  و  (Salhi, 2000, p. 44)الجضائش   الطشكُتت خىل ظُاكاث حعابيرها املحل

(Bellil, 2000, p. 77)،   22. ، ؿ2006سمعىن، ( تُاظُوعالكاتها بالحشكت الىطىُت والع). 

ُ  في ظُاق مغاًش مشجبط بالى   ىمُت وجإثيراتها على اإلاعإلت خ  ت اللاؼاث خىل إؼكال

ت، ًلترح  الاحخماعُت  ُ هزا العذد ملالين ٌعشلان هخائج جدلُلين في اإلاىطلت اإلاغاسب

الث الفاعلين  بوسىيىةعادل بذاًت م مُذاهُين مىففلين، إر ًلذ  
 
جدلُال لخمث

ُ  ىمُت الخ  خىل الاحخماعُين  داتهاٍىاكؾ و  ،بعذ الثىسةجىوغ ت في املحل   مدذ 
 
شة في اإلاؤثـ

مكً ؤن حعهم هزه  ،ت والالمعاواة ؤلاكلُمُتجىامي مظاهش الهؽاؼت الاحخماعُ ٍو

ت لاؼاث الى   حعمُمفي  الىاسدة في هزا الىق  لُل اوالخدإلاعطُاث اإلاُذاهُت ا  خىل الىظٍش

ت  ؤلاؼكالُاث  ، (Zafouri, 2012, p. 79) الذًملشاطيهخلال الا  ؤثىاء فتراثالخىمٍى

 كما 
 
ت إلالاسهتها مع معطُاث مُذاهُت ؤخشي خىل اإلاعائل هفعها ل جمث ا فـش خفـى

 
 
 م ألامش بعىذما ًخعل

 
. (Lamloum & Ben Zina, 2015) باب ومظاهش هؽاؼتهافئت الؽ

ً  وهزا ما ًظهش بؽكل واضح عىذما ًىاكؾ بىظىِىت  ت ومدذود ت معإلت الالمشكضٍ 

  ُ ز جىوغ اإلاعخللتفعال  .ت العلذ الاحخماعي الزي مي 

ل فؤاد مً حهخه
 
  حؽغُلمعإلت  ارهو   ًدل

 
هاداث الجامعُت بىهشان مً خاملي الؽ

  ُ  خالل ملاسبت اهخلائ
 
ز ظيروساث إدماحها اإلانهيت ظىق الؽ عخمذ في رلك ، غل التي جمي  َو

 الجضائشي الخىوس ي خىل  عاون الخ  لمً مؽشوع إهجاصه مُذاوي جم   جدلُم معطُاثعلى 

إلافت إلى . ": خالت الجضائش وجىوغ"ؤلادماج اإلانهي لحاملي الؽهاداث الجامعُت

 
 
 اظخعشاك مظاهش جإث

 
هادة الجامعُت ش ظيروساث ؤلادماج بالهخلائُت التي جماسظها الؽ

ـل الاحخماعي، بل جفخذ املجال للخىاـل مع إؼكالُاث وألا  وكطاعاث الدؽغُل والجىذس

بت   كٍش
 
ً  حعنى بىىعُت الؽ طت  (Musette, 2012, p. 32)اجه غل وجدذ في عالكاجه بالخٍش
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  ُ ي ُ  الخكٍى فعىباث وب، (Miliani, 2017, p. 139)بالجضائش  LMDهظام  ت في ظل  ت الجامع

س  ع اإلاعخلبلُت جفى  باب اإلاهىُت هامألتو اإلاؽاَس
 
 .(Salhi, 2012, p. 48) عىذ الؽ

 الىلعُت اللاهىهُت لإؼكالُاث  ولمً البدث في
 
م عاء بالجضائش، لي  ُ  جل

ـ  آثاس اإلاماسظاث اللمائُت  بوزيانظلُمت هادًت  ألاظشة وألاخىال  لاهىن بت الخا

 
 

وجىاكؾ اخخالفاث جطبُم اإلاعُاس اللاهىوي على معخىي املحاكم ؤثىاء خفُت، الش

، وحعخمذ في رلك ؤوحههو  ابهبالطالق بمخخلف ؤظو معالجت كماًا اليؽىص والحماهت 

لىكىف على بغُت اللشاساث املحكمت مُذاهُت جلىم على حمع وجفيُف على ملاسبت 

فه لغت اإلاؽش ع-بين اإلاعُاس اللاهىوي ىدة اإلاىحفاسكاث اإلا ت لطت الخلذًشٍ  والع   -بـى

 
 
البيُت واكع دُذ اإلاعطُاث الىاسدة في هزا اإلالال املجال إلاىاـلت الخفكير في لللاض ي. ج

  ُ ، كما (Benzenine, 2016, p. 25)ت للعالكاث بين الجيعين الاحخماعُت واللاهىه

التي  ،لاؼاث خىل اإلاىظىمت اللاهىهُت اإلاضدوحتخعمُم الى  بحعمذ في الىكذ هفعه 

 
 
ُ  ججمع بين مفادس الد ع اللاهىوي في مجال ألاخىال الشخف  ؽَش

 
عت( وملخمُاث ت )الؽ َش

  ُ  .(Graba, 2013, p. 65)ولُت اث الذ  الاجفاك

 يزوالألامين خىاسا مع العىظُىلىجي اللبىاوي عذهان هزا العذد  ًلترحؤخيرا 

طشح ح ،ٌعخعشك فُه كشاءجه لىاكع العلىم الاحخماعُت في العالم العشبي ملت مً ٍو

ً   التي جلاسباإلاىالُع وؤلاؼكالث  ُ  الخدذ هزا في ذَسغ اإلاشجبطت بالبدث والخ  ت اث اإلاعشف

جلُُم ؤلاهخاج  معائلٍىاكؾ و ( 114-109 .، ؿ2012، )هىاس الجامعاث العشبُتب الحلل

ا  هجفيُف اإلاؽخغلين فُو  ،عاجهالعلمي ومؤظ    في علىم خفـى
 
م كشاءة كما ًلذ   ،ربُتالت

 .2011للمؽهذ العُاس ي العشبي واللبىاوي بعذ 

ار  بوغىجور فوزية و  فؤاد هو 
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