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ثقديم
ًلترح هزا العذد مً مجلت إوساهيات خمعت ؤوساق بدثُت مخىىعتٌ ،عخعشك عذد
منها هخائج جدلُلاث مُذاهُت جيخمي إلى جخففاث مخخلفت في العلىم الاحخماعُت ،كما
ًخممً هزا العذد ؼهادة جكشٍمُت للشوائُت الجضائشٍت الشاخلت آظُا حباس
(ً )2015/1936كخبها الشوائي عماسة لخىؿ.
حؽكـل ؼهادة عماسة لخىؿ اإلالترخت في معتهل هزا العذد اعترافا وجكشٍما للشوائُت
آظُا حباس ،فمعاهمخه اإلاىظىمت "هزا ما حعلمخه مً آظُا حباس" حعشد حىاهب مً
للائه معها في إًطالُا ،وجإثشه بها في معاسه ؤلابذاعي وججشبخه الشوائُت في اإلاىفى ،وجطشح
للىلاػ الىلذي كماًا جخعلم بلغت كخابت الشواًت الجضائشٍت وحعذدها والشهاهاث الثلافُت
اإلاشجبطت بالزاكشة الاظخعماسٍت و"حشح الهىٍت" وألادب اليعىي وؤدب الهجـ ـشةً .جذس
اللىل ؤن هزا ؤلاظهام ًثري هلاؼاث هلذًت ظبم وؽشها في إوساهيات خىل كخاباث آظُا
حباس ،والتي كاسبذ فكشة اظخعادة الزاكشة وإدماحها ) ،(Benkada, 2014, p. 100ؤو في
ظُاق دساظت جاسٍخ إهخاج الىفىؿ ألادبُت اليعىٍت في الجضائش (،)Kassoul, 1999, p. 69
ؤو ؤوحه اإلاماسظت الخطابُت عىذ "الشوائُت اإلاؤسخت" اإلاهخمت باليعاء ).(Regaig, 2006, p. 75
ًلذم ـادق بن قادة لمً ظُاق اهخماماجه العلمُت اإلاخىاـلت ب ـ "حمعُت
الجغشافُا وعلم آلاثاس إلالاطعت وهشان" -التي جإظعذ ظىت  -1878وسكت بدـ ـثُـ ـت حعدىذ
على معطُاث جدلُم ؤسؼُف ـ ـي يهذف إلى جدلُل الشـُذ الىثائلي والخشائط الجغشافُت
واملخططاث العمشاهُت لهزه الجمعُت في دعاًتها للفكشة الكىلىهُالُت .وإرا كان
ؤلاظهامان العابلان للباخث كذ عالجا مظاهش اللطُعت والخىاـ ـ ـل في الخجشبت
الجمعىٍت عىذ "الجماعت العلمُت" خالل الفترة اإلامخذة ما بين  1878إلى غاًت 1998
) ،)Benkada, 1999وكزا ججشبتها في مجال وؽش الذوسٍاث والكؽىف
) ،(Benkada, 2000فئن هزه الىسكت البدثُت جلترح حشدا للشـُذ الىثائلي ،وجىاكؾ
بىادس مُالد "مذسظت خلُلُت للجغشافُا الععكشٍت".
في ظُاق جاسٍخي مماثل ًلترح خعين طـ ـ ـاوطـ ـاو عشلا مىهىغشافُا وجاسٍخُا ومعماسٍا
للضاوٍت الطُبُت التي جإظعذ نهاًت اللشن الثامً عؽش في كعىطُىت ،إر ٌعخطلع -بىاء
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على جدلُله إلاعطُاث ؤسؼُفُت -ماليها الذًني وامخذاداجه الفىفُت اللشٍبت مً الطشٍلت
ا
الؽارلُت في ظُاكها الحمشي ،كما ًخفق مجال مهما لخلذًم كشاءة في وظُفُت
هىذظتها اإلاعماسٍت وفماءاتها (الىمط اإلاعماسي ،جىصَع الفماءاث :مكان الفالة ،مكان
الذفً .)...وٍإحي هزا اإلالال لُثري الذساظاث اإلايؽىسة ظابلا في إوساهيات خىل الضواًا
والطشق الفىفُت في الجضائش خالل الفترة الكىلىهُالُت )،(Kherkhour, 2016, p. 121
وَعخذعي في اإلالابل مىاـلت الخفكير خىل الخغيراث التي ؼهذتها ألاهماط الذًيُت في
الجضائش ) (Salhi, 2000, p. 44وظُاكاث حعابيرها املحلُت خىل الطشكُت
) ،(Bellil, 2000, p. 77وعالكاتها بالحشكت الىطىُت والعُاظُت )سمعىن ،2006 ،ؿ.)22 .
في ظُاق مغاًش مشجبط بالىلاؼاث خىل إؼكالُت الخىمُت وجإثيراتها على اإلاعإلت
الاحخماعُت في اإلاىطلت اإلاغاسبُتً ،لترح هزا العذد ملالين ٌعشلان هخائج جدلُلين
مُذاهُين مىففلين ،إر ًلذم بذاًت عادل بوسىيىة جدلُال لخمثالث الفاعلين
الاحخماعُين خىل الخىمُت املحلُت في جىوغ بعذ الثىسة ،وٍىاكؾ مدذداتها اإلاؤثـشة في
جىامي مظاهش الهؽاؼت الاحخماعُت والالمعاواة ؤلاكلُمُت ،وٍمكً ؤن حعهم هزه
اإلاعطُاث اإلاُذاهُت والخدالُل الىاسدة في هزا الىق في حعمُم الىلاؼاث الىظشٍت خىل
ؤلاؼكالُاث الخىمىٍت ؤثىاء فتراث الاهخلال الذًملشاطي )،(Zafouri, 2012, p. 79
كما جمثل فشـت إلالاسهتها مع معطُاث مُذاهُت ؤخشي خىل اإلاعائل هفعها خفىـا
عىذما ًخعلم ألامش بفئت الؽباب ومظاهش هؽاؼتها (.)Lamloum & Ben Zina, 2015
وهزا ما ًظهش بؽكل واضح عىذما ًىاكؾ بىظىِىت معإلت الالمشكضٍت ومدذودًت
فعالُت العلذ الاحخماعي الزي ميز جىوغ اإلاعخللت.
مً حهخه ًدلل فؤاد هوار معإلت حؽغُل خاملي الؽهاداث الجامعُت بىهشان مً
خالل ملاسبت اهخلائُت ظىق الؽغل التي جميز ظيروساث إدماحها اإلانهي ،وَعخمذ في رلك
على معطُاث جدلُم مُذاوي جم إهجاصه لمً مؽشوع الخعاون الجضائشي الخىوس ي خىل
"ؤلادماج اإلانهي لحاملي الؽهاداث الجامعُت :خالت الجضائش وجىوغ" .إلافت إلى
اظخعشاك مظاهش جإثش ظيروساث ؤلادماج بالهخلائُت التي جماسظها الؽهادة الجامعُت
وكطاعاث الدؽغُل والجىذس وألاـل الاحخماعي ،بل جفخذ املجال للخىاـل مع إؼكالُاث
كشٍبت حعنى بىىعُت الؽغل وجدذًاجه ) (Musette, 2012, p. 32في عالكاجه بالخشٍطت
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الخكىٍيُت الجامعُت في ظل هظام  LMDبالجضائش ( ،)Miliani, 2017, p. 139وبفعىباث
جفىس اإلاؽاسَع اإلاعخلبلُت ومألتها اإلاهىُت عىذ الؽباب ).(Salhi, 2012, p. 48
ولمً البدث في إؼكالُاث الىلعُت اللاهىهُت لليعاء بالجضائش ،جلُم
ظلُمت هادًت بوزيان آثاس اإلاماسظاث اللمائُت الخاـت بلاهىن ألاظشة وألاخىال
الشخفُت ،وجىاكؾ اخخالفاث جطبُم اإلاعُاس اللاهىوي على معخىي املحاكم ؤثىاء
معالجت كماًا اليؽىص والحماهت والطالق بمخخلف ؤظبابه وؤوحهه ،وحعخمذ في رلك
على ملاسبت مُذاهُت جلىم على حمع وجفيُف للشاساث املحكمت بغُت الىكىف على
اإلافاسكاث اإلاىحىدة بين اإلاعُاس اللاهىوي -بىـفه لغت اإلاؽشع -والعلطت الخلذًشٍت
لللاض ي .جدُذ اإلاعطُاث الىاسدة في هزا اإلالال املجال إلاىاـلت الخفكير في واكع البيُت
الاحخماعُت واللاهىهُت للعالكاث بين الجيعين ) ،(Benzenine, 2016, p. 25كما
حعمذ في الىكذ هفعه بخعمُم الىلاؼاث خىل اإلاىظىمت اللاهىهُت اإلاضدوحت ،التي
ججمع بين مفادس الدؽشَع اللاهىوي في مجال ألاخىال الشخفُت (الؽشَعت) وملخمُاث
الاجفاكُاث الذولُت ).(Graba, 2013, p. 65
ؤخيرا ًلترح هزا العذد خىاسا مع العىظُىلىجي اللبىاوي عذهان ألامين والزي
ٌعخعشك فُه كشاءجه لىاكع العلىم الاحخماعُت في العالم العشبي ،وٍطشح حملت مً
اإلاىالُع وؤلاؼكالث التي جلاسب الخدذًاث اإلاعشفُت اإلاشجبطت بالبدث والخذسَغ في هزا
الحلل بالجامعاث العشبُت (هىاس ،2012 ،ؿ )114-109 .وٍىاكؾ معائل جلُُم ؤلاهخاج
العلمي ومؤظعاجه ،وجفيُف اإلاؽخغلين فُه خفىـا في علىم التربُت ،كما ًلذم كشاءة
للمؽهذ العُاس ي العشبي واللبىاوي بعذ .2011
فؤاد هوار وفوزية بوغىجور
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