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عروض كتب
تفني ديسكو ،الشييية املالية :بني االدًقاللية ،الًعيىة واالقصاء ،باروس
الرماتن ،5102،عدد الصفَات .562
حيؾلماظؽؿابماظوضعقةماٌزرؼةمظؾشؾابميفمأحدمدولماظلاحلماإلصرؼؼيماٌؿؿـؾةم
يفمعاظي.مؼواجهماظشؾابميفمػذاماظؾؾدموسؾىمشرارماظؾؾدانماألصرؼؼقةمعشاطلمترتؾطم
بايصول مسؾى مسؿل موسؾى متؽوؼن مجقّد .مإن ماإلدفاعات ماظواردة ميف ماظؽؿاب مػيم
سصارة مأحباث مأغـروبوظوجقة معقداغقة ،مشاؼؿفا ،ماألودي مترتؾط مبؿأدقس مذؾؽةم
عن ماظؾاحـني ماٌاظقني ماظذؼن مؼؿؽػؾون مبؿقؾقل ماإلذؽاظقات ماألدادقة ممباظي.
أعّاماظغاؼةماظـاغقة،مصريعيمإديمهؾقلماظلقاداتماظعؿوعقةمٌشاطلماظشؾقؾةموحؾّفا.مم
اظؽؿاب معؼلم مإدي مأربعة مأجزاء .مؼعاجل ماىزء ماألول مػفرة ماظشؾاب مظؿقلنيم
زروصفمماظشكصقة.مويفمػذاماظصددمجيقبمإدفاممطلمعنمعقكمشدراسموعاعوتوم
سؾىمػذاماٌوضوع.مأعّاماىزءماظـاغيمعنماظؽؿابمصقكؿصّمبؿقؾقلماٌلارماظؿعؾقؿيم
واظؿؽوؼينمظؾشؾابماٌفاجر،مإذمتؿـاولمأعاغيممسـةموتػنيمدقلؽومهؾقلماظظروفم
واظعراضقلموأدؾابمناحماظؿعؾقممواظؿؽوؼنميفماظؾؾدانماظغربقةمباٌؼارغةمععمعامؼوجدم
يفمعاظي.موخيصّصماظؼلمماظـاظثمعنماظؽؿابمإديمحاالتمادؿـؿارميفمدوقماظعؿلم
عن مررف ماظشؾاب ،مإذ مؼؼرتح مبؽاري مرراوري مخرؼطة مذروط ماظعؿل ممباظيم
وبأصرؼؼقا.مويفماٌؼابل،مؼـصبماغشغالمبقارمبرؼدوممسؾىمدورموعؽاغةماظؿعؾقمماظدؼينم
اإلدالعيميفماظؿؽػّلمباظشؾابماٌلؾمماظذيمؼؾقثمسنماإلدعاجماٌفين.موصقؿامؼرتؾطم
بإدفاممبواليمطاؼؿة،مصإغّفامتؿـاولمإذؽاظقةمعشارطةماظشؾابماٌفاجرميفماظؿـؿقة.م
وؼعاجلماظػصلماألخريمعنماظؽؿابمعلائلمتؿعؾّقمباظػضاءماظلقاديموعطاظبماظشؾابم
اٌاظي ،محقث مؼفؿم مٌني مدػان مباظؿلاؤل محول مزروف ماظشؾاب مومتـقؾفمم م
يف ماألحزاب ماظلقادقة ،مطؿا متدرس مأعرواز مداطو مسالضات ماظشؾاب مباظلؾطةم
وتصوّرػممظؾؿلؿؼؾل.موندميفمػذاماىزءمعنماظؽؿابمتأعالتمظؾؿنيمبغاؼوشوموإعقلم
بودصانمحولممناذجماظؿعؾريمسـدمذؾابماألحقاءموتطؾّعاتفم.
تؾؼىمػفرةمدؽانماٌلؿعؿراتماظؼدميةموربةمصعؾة،مإذمؼواجهمػؤالءمواضعامم
ؼرتؾطمباظؿفؿقشمواظؿؿققز.مو"ايذرماظذيمحيقطمبفم"(ص)44 .مواٌؿؿقورمحولم
علائلمسـصرؼةموسرضقةموأخرىمعؿعؾؼةمباظؿلؾّط.موؼشؽّلماظـػيماظؽؾريمظؾؿفاجرؼنم
عشؽلمجمؿؿعيمحؼقؼيمبلؾبماٌشاطلماظيتمؼطرحفا،مصاظطردماظذيمطانمؼؿمميفم
41

عروض كًب

اظلابقميفمدرؼةموخيصماجملالماظعائؾيمواىؿاسيت،مأصؾحماظقوممعوضوسامتؿـاوظهم
ودائل ماإلسالم ماٌكؿؾػة .موؼؿلؾّب مػذا ماظرتحقل ميف مضؾب مأوضاع ماظرتتقبم
االجؿؿاسي مألغّه مؼؤدي مإدي م"خلارة مايؼوق"(ص )57.مطؿا مؼعرّض ماٌرحّل م(أطربم
األوالدمسادة)موأؼضامسائؾؿهموذياسؿهمإديمصدعة.
ؼعاشمػذاماظغقابماٌزدوجم(صقاد،م)799مدواءممباظيمأومبؾؾدماالدؿؼؾالمسؾىم
أغّهمصشلمٌلارماهلفرة،مصاظطردمؼصقبماظصقةماظعؼؾقةموؼؤثّرمسؾىماغدعاجماٌرحّلم
يفمدوقماظعؿل...موتؾقّنمػذهماالدؿفاباتمأػؿقةمعـحمذفاداتماإلضاعةميفمبؾدانم
اهلفرةمباسؿؾارػامسـصرماسرتافماجؿؿاسي،موتعؿربميفماظؾؾدانماألممودقؾةمظردمّػذام
االسؿؾار،محبقثمؼعادمهدؼدمعـزظةماٌغرتبمطػاسل،موؼـؿجمسنمطلمػذامإسادةم
تشؽقل ماظػضاء ماالجؿؿاسي مواىغرايف مواٌفين ،موضد مميـح ماظوصول مإدي ماٌؾؽقةم
اظعؼارؼةمظؾؿفاجرمعؽاغةم"ممقّزة"م(ص)778.ميفماجملؿؿعمباسؿؾارهمدظقالمسؾىمناحم
علارماهلفرة.مم
تؽؿلي مدريورة ماهلفرة معن ماىـوب مدمو ماظشؿال محلب ماظؾاحث ،مأذؽاالم
عؿعدّدةموتعربمسنمسدم معلاواةميفماظؿـؿقة ،موسنماألزعاتماظلقادقةمواالضؿصادؼةم
واظؿغقّراتماٌـاخقةمواظؾقؽقةممومتسمػذهمايرطةمطل ماظػؽاتماالجؿؿاسقةماظراشؾةم
يف متغقري ممنوذج محقاتفا موهؼقق ماظذات .مظؼد مطاغت مزاػرة ماهلفرة ميف مدـواتم
اًؿلقـقات مواظلؿقـقات معُشفعة معن مضؾل ماظدول ماظغربقة ،مإال مأغّفا مأصؾقتم م
يفماظوضتماظراػنمعصدرمغزاع.موؼؿوضّفمناحمأومصشلمعلارماهلفرةمهلؤالءماظشؾابم
سؾى مدرجة مرؿوحاتفم ماظشكصقة ،ماغؿؿائفم ،معلؿواػم ماالجؿؿاسي موحاظؿفمم
اٌدغقة ،موتؾؼى ماظعواعل ماٌؿعؾّؼة مبإذؽاظقة ماظـفاح معوضوسا مؼلؿقق ماظؿعؿقق،م
صاٌلارماظؿعؾقؿيمظشؾابمعاظيمباٌؤدّلاتماظؿعؾقؿقةمبػرغلامؼشؾهماٌلارماًاصم
باظػرغلقني،مشريمأنّمذؾابمعاظيمؼعقشهمبشؽلمعؿطرّفموسؾىماظعؿوم،مصإنّمػذام
اٌوضفمراجعمإديمصعوباتماإلدعاجميفماجملؿؿعماظػرغلي.
تؾؼىمبطاظةماظشؾابمواظعؿلماهلشّمإحدىماظوضعقاتماظلائدةميفمبالدمعاظي،م
واظدولماألصرؼؼقة،مصاظؽـريمعنماظشؾابمصؼراءمععمأغّفممؼعؿؾونمواحؿؿالماظال-أعنم
اظغذائيمؼؿفاوزم%51م(ص.)737مإنّمجمؿوسةمععؿربةمعنماظشؾابماألصرؼؼيمعـؼطعةم
سنمدوقماظعؿلميفماظلقاقماظراػنمالضؿصادمأصرؼؼقا،موػذامراجعمإديمغؼصماظعرضم
أومظغقابمأومغؼصمخدعاتماإلسالم.مػـاكمإثؾاطمطؾريمظعزميةماظشؾابميفماٌـارقم
ايضرؼةمبلؾبمذدّةماٌـاصلةمأومإذؾاعماظلوقمبففرةمذؾابماٌـارقماظرؼػقةماظيتم
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تأعلمإجيادمسؿل.موػؽذا،متضقعماظؽـريمعنماظطاضاتماظؾشرؼةمخاصةميفمصػوفم
اظـلاء ماظؾواتي مؼغادرن ماٌدردة ميف مدن معؾؽّرة موؼؾؿقؼن مغاذرا مبلوق ماظعؿلم
(ص.)731موؼطرحمػذاماظوضعمعشؽالمػقؽؾقامظعرضماظشغلموعشؽلمتؽوؼنمطػاءاتم
تلؿفقبمظؿطؾّعاتمدوقماظعؿل.
ؼؾؼى ماظشؾاب مواظـلاء م-وباظرشم معن مسددػم ماظؽؾري مصؽؿني مسؿرؼؿني مشاظؾؿني-م
األضل ممتـقال ميف ماجملاظس ماظربٌاغقة ممباظي ،مصؿشارطؿفم مضؾقؾة ميف ماظعؿؾقةم
االغؿكابقة،موػممعفؿشونمحبفةمغؼصمواربفم،موؼالحظمسفزمعؿصاسدمٌشارطةم
اظشؾابماظلقادقة،محؿىمضؾلمأحداثمدـةم،6176ماظشيءماظذيمؼطرحمإذؽاظقةم
اٌلؤوظقة ماظلقادقة مهلذه ماظػؽة .موضد مهول مػذه ماظوضعقة مدون ماالبداع ماىؿاسيم
سؾىمطلماٌلؿوؼات،موضدمتؤدّيمإديماظشرخماالجؿؿاسي.
وغؿقفة مظؽل مػذا ،مؼؾدو مأنّ مهدؼد مجمال مدقادي مظؾؿـاصلة ماالغؿكابقة مأعرم
صعبمظؾػاسؾنيماظلقادقنيماظشؾاب،مصاخؿاللماظؿوازنمسظقممبنيماألحزابماظشابّةم
واظؼدمية ،مشري مأنّ مػؤالء ماظشؾاب مؼضؾّون معـػؿّقني مسؾى ماظعامل موؼطوّرونم
ادرتاتقفقة متػاوض متدرجيقة ماواه ماظلقادقني ماظؽؾار .موسن مررؼق مػذهم
االدرتاتقفقات ،مؼؿوخّى ماظشؾاب ماظدغو معن معرطز ماظلؾطة معن مأجل ماظؿعؾري مسنم
رؤؼؿفممووضعمحدّمظوضعقةماظؿؾعقةماٌلؿؿرّة.موؼلؿعؿلماظشؾابمذؾؽاتماظؿواصلم
االجؿؿاسيموودائلماالتصالمايدؼـةمظؿوصقلمػذهماظرداظةموظؿعؾؽةمأغصارػم.
ؼطرح ماظؽؿاب معوضوع موإذؽاظقة متعرؼف ماظشؾاب ،مطؿا مؼعاجل ماظؽؿاب مأؼضام
ضضقةمصفمموهدؼدماظـؿاذجماالجؿؿاسقةمظؿؽوؼنماهلوؼةمسـدػم.موؼؿلاءلماٌشارطونم
يف ماظؽؿّاب مسن معلار ماظؿؽوؼن ماٌؿاح مظؾفاععقني ماٌاظقني ،موعصري ماٌؿلرّبني معنم
اظؿعؾ قمماظـاغوي.مظؼدمحاوظت ماظدرادات ماظواردةميفمػذاماظعؿلماألطادميي معلائؾةم
دقادات ماظؿؽػّل مبفذه ماظشرحية ماالجؿؿاسقة ،مطؿا مساىت مزاػرة ماهلفرةم
وعلاوئفا موحمادـفا موحدودػا موإدفام ماٌفاجرؼن ماٌاظقني ميف ماالضؿصاد ماظورينم
واظؿـؿقةماالجؿؿاسقة.متلاسدماٌعؾوعاتماظواردةميفماظؽؿابمسؾىمإدراكمبأنّماألزعةم
اٌاظقةمظلـةم6176متلفّلمضطقعةمتارخيقةمصقؿامخيصمإرادةماظشؾابميفمتوظيمزعامم
األعر ،مواظيت متعؾّر ميف ماظـفاؼة مسن ماعؿداد ماالحؿفاجات ماالجؿؿاسقة ماظلابؼةم
(إضرابماظطؾؾةمدـةم 7981مو 7991مواظيتمسفّؾتمإدؼاطمغظاممعودىمرراوري).م
وؼـعؽسمػذاميفمإسادةمتشؽقلمعؽاغةماظشؾابميفماجملؿؿعماٌاظي،مطؿامؼؤطّدمطذظكم
سنماظؿطوّراتميفمسالضاتماظشؾابمباظلؾطة،موؼشرحمطقفمتلؿـؿرمعػاػقممعطوّرةم
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يف ماظؾؾدان ماظغربقة معـل ماظدميوضرارقة ،ماالدؿؼالظقة موايرؼة معن مررف ماظشؾابم
اٌاظي،مطؿامتؾقّنمأؼضامػذهماألزعةمطقفمؼؿعلّرمسؾىماظلؾطاتمدسممػذهماظشؾقؾةم
واجيادمتلوؼةمبشأغفا.
خدجية مقدم
حلومة ذروف (إذراف) ،متٌالت اجًماعية ودياقات ثقافية ،وهران،
منشورات جامعة وهران  ،5102عدد الصفَات .510
ميـلماظؽؿابماٌودومم"اظؿؿـالتماالجؿؿاسقةمواظلقاضاتماظـؼاصقة"ممثرةمورذةم
تؽوؼـقة مغظّؿت معن مررف مطؾقة ماظعؾوم ماالجؿؿاسقة مجباععة موػران م ،6مضلم مسؾمم
اظـػس ،مودار مرؾؾة ماظدطؿوراه مباظؿعاون معع مجاععة متوغس ماٌـار موععفد ماظؾقوثم
اٌغاربقة ماٌعاصرة م IRMCمبؿوغس .مؼلؿعرض ماظؽؿاب معضاعني ماظؾؼاء ماظذي مذيعم
أداتذةمجاععقنيمورؾؾةمدطؿوراهمعنماىزائرموتوغسمععماظؾاحـةمدوغقسمجودظي
Denis Jodeletماٌكؿصّةميفمغظرؼةماظؿؿـالتماالجؿؿاسقة.م
ؼرتؾطّ معػفوم ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة محلب مدارج معودؽو مصقلي م
 Serge Moscoviciمسؾىماجملالماظؿػاسؾيمبنيماظػرديمواالجؿؿاسي،موػيمطأولم
عؼاربةميفمسؾمماظـػسماالجؿؿاسيموجّفتماظعدؼدمعنماألسؿالمومصؿقتماجملالمسؾىم
ررق موغظرؼات مجدؼدة ،معـل مغظرؼة ماٌؾادىء ماألدادقة مظدوغقس مجودظي م
 Denis Jodeletموغظرؼّةماظـواةماٌرطزؼةمىونمطؾودمأبرؼكم،Jean Claude Abricم
وسؾقـا ماظؼول مأنّ معػفوم ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة مؼؾؼى ماػؿؿاعا مععرصقا معؿـاعقا ميفم
اظعدؼد معن مجاععات ماظعامل ،مويف مختصّصات معؿعدّدة مبغض ماظـظر مسن مغوسقةم
اٌؼارباتماٌلؿكدعةميفماظؾقوث.
سرض ماىزء ماألوّل معن ماظؽؿاب معؼاالت ممتّ مررحفا ميف ماظورذة موخصّصم
عضؿوغفا مظؾؿعارف ماظـظرؼّة محول معػفوم ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة ،موضد متـاوظتم
اظؿلاؤالت ماٌرتؾطة مباظصّقة مواٌرض معن مخالل مأسؿال معقداغقة .موضدعت مدوغقسم
جودظيماٌعارفماألدادقةمظػفممغظرؼةماظؿؿـالتماالجؿؿاسقةميفمعؼاربؿفاماظصققةم
ودؾّطتماظضوءمسؾىمدورماظـؼاصةمواظؿارؼخميفماٌؿارداتماظصققةمواظيتممت مّتوضقحم
صعاظقؿفامعنمخاللمإدفاعاتمجمؿوسةمعنماألحباثمأجرؼتميفمدقاضاتمعؤدلاتقةم
وثؼاصقة مخمؿؾػة .مورطزّ ماٌؼال ماظـاغي ماٌؼرتح معن مررف محمؿد معؾؿول م(جاععةم
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وػران )6مسؾى مضرورة ماألخذ مباالسؿؾار مأضوال موتصرصات ماآلخر مواظيت متلؿحم
باظؿعرفمسؾىماٌعاغيماظيتمأسطقتمعنمضؾلماٌرضىمظؾصقّةموظؾؿرضمواظيتمميؽنم
أنمتؽشفمسنماظعؿلماظصقيماًػيموشريماٌعرتفمبهمرمسقامواٌؿارسمعنمضؾلم
اظـلاءميفماظػضاءماٌـزظي.
وأعّامذرؼفمحؾوعة(جاععةموػرانم)6مصؿؼرتحمعؼاالمتعاجلمصقهمعوضوعماظؿؿـالتم
االجؿؿاسقة معن مزاوؼة مهؾقؾفا مظؾعالضة مبني ماظػرد مواآلخر ماٌؿاثل مأو ماٌكاظف،م
وتلؿعرض مذظك ميف مإرار مدقاق مبـاء ماهلوؼة ميف محاالت مووضعقات ماٌعارضةم
واظؿػاوض مبني ممتـالت ماظذات مومتـالت ماآلخر مواظؿؿـالت ماٌػرتضة .موترجعم
اظؾاحـةمػذهماألخريةممإديمععاشماظػردمضؿنمسالضؿهمععماآلخر،مواظؿؿـالتماظيتم
حيؿؾفا مسـه ماآلخرون .مأعّا معؼال محلني مصلقان(جاععة موػران م )6مصقشري ماديم
اىاغب ماظـشقط معن ماظػرد ميف مإغؿاج ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة محول ماىلد موأدوارم
اىـلني،مومؼرطزمسؾىمعؽاغةماٌرأةميفماظـؼاصةماظعربقةماإلدالعقةمواظؿؿـالتمحولم
اىلدمباالدؿـادمسؾىمغظرؼةماظشكصـةمبوصػفامدريورةمظؿشؽقلماهلوؼّةميفمدقاقم
اظؾقث مسن ماٌعـى موهؼقق ماظذات مواالدؿؼالظقة .موأغفت ماظؾاحـة مذرة مبن مسؾقام
(جاععةمتوغسماٌـار)ماىزءماألوّلمعنمػذاماظؽؿابمبعرضمحصقؾةمععرصقةمحولم
ررق مععاىة ماظؾاحـني مٌػفوم ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة ،مطؿا مضدعت مةحمة مساعةم
وغؼدؼة مسن مغظرؼة مدارج معودؽو مصقلي مباسؿؾارػا مورؼـة ماظـظرؼة ماىؿاسقةم
ظدورطاؼم ،مواخؿؿؿت مذظك مبعرض متوجقفات مغظرؼة موعؼاربات مظؾؿؿـالتم
االجؿؿاسقةموادؿكداعاتفاماٌكؿؾػةميفماظعؾومماالجؿؿاسقة.
أعّا ماىزء ماظـاغي معن مػذا ماظؽؿاب مصؼد مخصّص مظعرض مجمؿوسة معن ماٌؼاالتم
اٌؼرتحةمعنمررفمرؾؾةماظدطؿوراه معنمتوغسمواىزائر،مواظيتماػؿؿتممبواضقعم
خمؿؾػة مطاغت ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة معػفوعفا ماةحموري ميف ماظدرادات ماٌقداغقةم
اٌلؿؿدّة معن معواضقع مردائل ماظدطؿوراه مومتّ مسرضفا مسؾى مذؽل معداخالت ممتّم
عـاضشؿفاميفماظورذة.
ؼعؽسمػذاماظؽؿابموجفاتمغظرمعؿؾاؼـةمحولمعػفومماظؿؿـالتماالجؿؿاسقة،م
طؿا مؼظفر مثراء ماًربات ماٌقداغقة ماغطالضا معن ماظـؼاصات ماٌكؿؾػة مظؾػاسؾني ماظذؼنم
ذارطواميفمػذهماظورذة.مإذامطاغتمشاؼةمػذاماظؽؿابمػيمتـؿنيماظؿفاربماظؾقـقةم
ظألداتذةماٌشارطنيميفمسؿؾقاتماظؿؽوؼن،مصإنّماظؿوجقهموتؽوؼنماظطؾؾةمسؾىماظؿعاعلم
45

عروض كًب

ايلنمععمػذاماٌػفوممطاغتماظغاؼةماظـاغقةماٌؾؿغاةمعنمررفماٌشرصنيمسؾىمػذهم
اظدورة ماظؿؽوؼـقة ماهلاعة مواظيت مأثارت ماظؿلاؤالت محول ماظؿؿـالت ماالجؿؿاسقة ميفم
إرار ماظعالضة معع ماجملؿؿع ،ماظـوع ،ماظصقة مأو مشريػا .مغعؿرب ميف ماألخري مأن مػذام
اظؽؿاب مميـل موثقؼة مميؽن ماالسؿؿاد مسؾقفا معن مررف ماظطؾؾة مواظؾاحـني ماٌفؿؿنيم
بفذاماٌػفوم.مم
هند بوعقادةم

دليم ذنة ،ممسارات اهلٍرة يف اجلزائر املعاصرة :أفارقة جنوب الصَراء
وجزائروون حنو املنفى ،باروس 5106 ،Ed Karthala ،م
ؼعاجل ماظؾاحث مدؾقم مذـّة معوضوسا مػاعا مؼؿعؾق مبدرادة موهؾقل معلاراتم
اٌفاجرؼنمبدونموثائقميفماىزائرميفماظػرتةماٌعاصرة.مؼلؿوحيمػذاماظعؿلماٌقداغيم
عن مأرروحة ماظدطؿوراه ماظيت متـدرج مضؿن مغؼاش محول ماظوضع ماظراػن مويف مدقاقم
اظؿقار ماظذي مؼؿعؾق مبدرادة مسؾور ماٌفاجرؼن مظؾقدود ،مالدقؿا ميف ماظػضاء ماألوروم
عؿودطي.متؿفؾىمأػؿقةمػذهماظدرادةميفمطوغفامتعدمعنماٌواضقعماظلودقوظوجقةم
اٌعاصرةماظيتماغؾـؼتمععمبروزمزاػرةماظعوٌة،معنمخاللماغؿؼالماظؾضائعمواظلؾعموم
حراكماألصرادمعنمصضاءماجؿؿاسيمإديمصضاءمآخر.مدعىماظؾاحثم"دؾقممذقـة"،معنم
خاللمعوضوعمدرادؿه،مإديمررحماظػؽرةماظرئقلقة،مواظيتمتؿؿقورميفمجمؿؾفامحولم
حماوظةماظؽشفمسنمخمؿؾفماٌلاراتماظيتمؼؿؾعفاماٌفاجرونمبدونموثائقمأثـاءم
حرطة ماهلفرة مشري ماظشرسقة معن مخالل مادؿعؿال ماظػضاء ماٌغاربي مسؿوعا مواظػضاءم
اىزائريمخصوصامطؿـطؼةمسؾورمظؾوصولمإديمأوروبا،مباإلضاصةمإديمدرادؿهمظؾواضعم
اٌعقشمظدىمػؤالءماٌفاجرؼنمشريماظشرسقني.
ررح ماظؾاحث مسدة متلاؤالت مجوػرؼة معن مبقـفا :مطقف ممتّ متطوؼر ماظلريورةم
األعـقة ميف ماٌغرب ماظعربي؟ م معا مػو مأثر متؾك ماظلريورة مسؾى ماظدول م– ماألعم ميفم
اظعالضاتمعامبنيماظدولماٌغاربقةمواظدولماألوروبقة؟معنمػؤالءماألسوانماالجؿؿاسقنيم
وعا مػي ماٌواضقع ماٌرجعقة؟ مطقف متؾين مصورة ماآلخر ميف مأوروبا ،ميف ماٌغربم
اظعربي،موطقفمؼؾينماٌفاجرممصورةمسنمذاتهموسنماآلخر؟متعؿربمزاػرةماهلفرةم
"زاػرةماجؿؿاسقةمطؾقة"،سؾىمحدمتعؾريم"سؾدماٌاظكمصقاد"،ماظشيءماظذيمجيعلم
عـفامعوضوساًمؼلؿققماظدرادةمواظؿقؾقل،موػوماألعرماظذيمدصعماظؾاحثمعنمخاللم
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ػذا ماظعؿل ماٌقداغي مإدي متعؿقق ماظـظرة ميف مدرادة مػذا ماٌوضوع ،موودؼد مأدواتهم
اٌـففقة.
ويفمػذاماظلقاق،ماسؿؿدماٌؤظفمسؾىمعـظورمعؿعدّدماظؿكصّصات،مبرزمذظكمعنم
خاللمتـوّعماألدبقاتمواظدراداتماظلابؼةماظيتمضاممبادؿكداعفامحقثمارتؽزمسؾىم
أسؿالمإدواردمدعقدم()Edward Saïdمحولماٌـػىمواظػؾلػةماالجؿؿاسقةمسـدمجورجم
ظوطاش م( )Georg Luckàsموحول مدريورة ماظؿشقيء م( )Réificationمسـد مأطللم
ػوغقث()Axel Honnethمأومسـدمامياغوؼلمرؼـوظثم(.)Emmanuel Renaultماسؿؿدم
اظؾاحثميفمدرادؿهماإلثـوشراصقةمسؾىماٌؼاربةماظؽقػقةموذظكمبادؿكدامماٌالحظاتم
اٌؾاذرةمٌواضفمودؾوطاتماٌؾقوثنيموسؾىمإجراءم()51معؼابؾةم(صردؼةمأومذياسقة)م
ذؾهمعوجّفةموععؿؼةمععمأصرادمجمؿؿعماظدرادة،مباإلضاصةمادؿكداعهمتؼـقةمهؾقلم
اٌضؿون معن مخالل مدرادة موهؾقل ماًطابات ماظلقادقة موحماوظة متؼدؼم مضراءةم
غؼدؼةمصقؿامؼؿعؾقممبضاعنيمبعضماٌؼاالتماظصقػقةماظيتمساىتمعوضوعماهلفرةم
اٌفاجرؼنمبدونموثائقميفماىزائر.م
متـلماهلدفماظرئقليمعنمػذاماظعؿلميفمحماوظةمصفمماهلفرةمبوصػفامحراطام
اجؿؿاسقامسؿوعا،موعؼاربةمسؿؾقاتماالغؿؼالمذػاباموإؼاباموررقماظعؾورمظؾؿفاجرؼنم
بدونموثائقميفماىزائرمخصوصا.مباإلضاصةمظؾؽشفمسنماظؿـاضضاتمبنيماًطاباتم
اظرمسقةمواظواضعماالجؿؿاسيمصقؿامؼؿعؾقمباهلفرةمشريماظشرسقةميفمعـطؼةماٌغربم
اظعربي .مإدي مجاغب مدرادة موارب ماٌفاجرؼن مبدون موثائق مواظيت متلؿح مبؿلؾقطم
اظضوءمسؾىمخاصقةماظعاٌقةماظيتمتؿؿقّزمبفامػذهماظظاػرة،مويفمػذاماظصدد،متـاولم
اظؾاحثميفمدرادؿهمجواغبمعؿـوّسة،محقثمتطرّقمظؾؾـاءماإلسالعيمظظاػرةمػفرةم
اٌفاجرؼن مبدون موثائق ميف ماىزائر ،موذظك معن مخالل مدرادة موهؾقل ماظصورم
اظلودقو م– مإسالعقة مهلؤالء ماٌفاجرؼن ،موتوضقح مارتؾاط متؾك ماظصور ممبصاحلم
خمؿؾفماظػاسؾنيماالجؿؿاسني.م
عنمجفةمأخرى،مضامماظؾاحثمبعرضمبدرادةماثـوشراصقةمتؿؾعمضؿـفامعلاراتم
بعضماٌفاجرؼنمبدونموثائق مأثـاءمسؾورػممظؾقدودمبفدفماهلفرةمشريماظشرسقة،م
حقثممتّمإجراءمػذاماظعؿلماٌقداغيميفمعـطؼيتمدؾؿةموعؾقؾقةمويفممتـرادت.ممتؽنم
اظؾاحثمعنمخاللمدرادؿهمهلذامايراكمعنماظؽشفمسنمرؤؼةمعؿـوسةمعنمخاللم
وارب معؿعددة مظؾؿفاجرؼن مبدون موثائق ميف ماٌـطؼة ماٌغاربقة .معن مجاغب مآخر،م
اسؿؿدماظؾاحثمسؾىموصفمأذؽالمعنماظؿـظقمماالجؿؿاسيمهلؤالءماٌفاجرؼن،مويفم
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ػذاماظلقاقمتطرّقمظدرادةمصؽرةمتشقيءماٌغرتبمواسؿؾارهمدؾعةميفمدوقماظعؿلمشريم
اظرمسي.مطؿامطشفمسنماٌؼاربةماألعـقةمعنمخاللماالسؿؿادمسؾىماظلريورةمأعـقةم
ٌؽاصقةماهلفرةمشريماظشرسقةميفمعـطؼةماٌغربماظعربيمسؿوعامواىزائرمسؾىموجهم
اظؿقدؼد.مإديمجاغبمتـاوظهمعلاراتماٌفاجرؼنمبدونموثائقميفماىزائرمعنمخاللم
درادة موهؾقل مظؾواضع ماٌعقش موخمؿؾف ماظصعوبات ماظيت ممتت معواجفؿفا مأثـاءم
ػفرتفممشريماظشرسقة.مباإلضاصةمإديمتطرّضهمظؾفاغبماإلغلاغيمعنمخاللمععاىؿهم
ظطرق ماظؿؽػل مبفؤالء ماٌفاجرؼن مبدون ماظوثائق ،موعن مخالل ماظدور ماظذي متؼوم مبهم
اظلؾطاتماظعؿوعقةمظؾؿؽػّلمبفم،مباإلضاصةمإلدفامماىؿعقاتماٌفؿؿّةمباظدصاعمسنم
حؼوق ماٌفاجرؼن مبدون موثائق ميف ماىزائر .مويف ماألخري ،مضدّم ماظؾاحث مدرادةم
عوغوشراصقةمظؾققاةماظقوعقةمظؾقراضةميفمدقديمداملمبوالؼةمسـابة.
ميـل مػذا ماظعؿل ماٌؼرتح معن مررف ماظؾاحث مدؾقم مذـة مإثراء مععرصقا ميف محؼلم
اظدراداتماٌفؿؿةممبوضوعماهلفرةموخصوصامشريماظشرسقةمعـفاماظواصدةمعنمبؾدانم
اظلاحلماإلصرؼؼي.مصإذامطانماظؾاحثمضدمرطّزميفمطؿابهمسؾىمتػؽقكماظصورماظـؿطقةم
اٌـؿفةمسنماٌؤدلاتماالسالعقةمحولمػذهماظظاػرةموحولمصاسؾقفاماالجؿؿاسقنيم
اٌؾاذرؼنمصإنّمعضؿونماظؽؿابمؼؤطدمسؾىمأنّمػذاماظوضعماالجؿؿاسيمضدمغؿجمسـهم
ثالثةمرػاغاتمأدادقة.مؼؿفؾىماظرػانماألولميفماىاغبماألعينمظظاػرةماهلفرةم
شريماظشرسقة،موذظكمعنمبلؾبمارتؾاطمجزءمعـفامبؿػشيماىرميةماٌـظؿةمواالوارم
باظؾشر ،مأعّاماظرػانماظـاغيمصريتؾطمباىاغبماالجؿؿاسيماظـؼايفمظؾظاػرةمغػلفامعنم
خاللمعامتطرحهميفمعلأظةماغدعاجموتعاؼشماٌفاجرؼنمشريماظشرسقنيميفمبؾدماظعؾورم
خصوصامبعدمصشلمحماوظؿفمميفماظوصولمإديمبؾدماظوجفةماظيتمؼطؿقونميفماظوصولم
إظقفا.مأعّاماظرػانماألخريمصؾه،مرابعمدقاديموضاغوغيموؼؿفؾىمجزءمعـهميفمدورم
اٌـظوعةماظؼاغوغقةميفمتلقريمزاػرةماهلفرةمشريماظشرسقة،مودورػاميفمإجيادمآظقاتم
ظؾؿؽػلمبفؤالءماٌفاجرؼن،معنمغاحقيتمايؿاؼةماالجؿؿاسقةمواالدؿػادةمعنمبعضم
ايؼوقمعـلمايقميفماظعؿلموايقميفماإلضاعة،مخصوصامإذامطانمبؾدماظوصودمؼعاغيم
عنموضعقاتمأعـقةمشريمعلؿؼرة.
نورالدون خرياني
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