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 13-13 جملة إضافات )اجمللة العربية لعلم االجتماع(، العدد

 .322عدد الصفحات  ،3132 ،خريف –صيف 

ة دؿعاون عع عرطز درادات اظوحظبا، صدر سن اجلؿعقة اظعربقة ظعؾم االجؿؿاع
 ، مبشارطة6172خرؼف –صقف–عن جمؾة إضاصات  16-17عدد ظا ،اظعربقة

 ضطار اظعامل.أجمؿوسة عن اظؾاحـني عن خمؿؾف 
 املل: سشتؽرؼم  ظعؾد اظؼادر اظز"ب:  غةععـوحمؿد طرو ادؿفل اظعدد مبؼاظة 

تؿضؿن غؾذة سن  اظعربقة حمؿد االدرؼسي اظؾغة ىلإترمجفا  ،"إجؿؿاع اظطػرات
 .6172صرباؼر  66ؼوم  املـقة حقاة اظراحل اظذي واصؿه

ت اظعؾؿقة دراداحباث واظألثرؼة با طرو حمؿد حسب اظؾاحثة عسريتؾدو 
ل عن بني شعؾد اظؼادر اظزص ،بؿوغس وخارجفا يف جمال اظعؾوم االجؿؿاسقة

وائل يف توغس اظذؼن اػؿؿوا باجملؿؿع احملؾي وخصوصقؿه اظسودقوظوجقني األ
اظـظم وحباثه حول اظػالحني أ تقث رطزحب ،واظـؼاصقة واظسقادقة االجؿؿاسقة

 ة، اظعـفة، اظذاطرة اظورـقة، بـاء اظدوظة، اظشؾاب، احلرطات اظـسوّؼاظؿعاوغّق
  ."ةغساخوان واظؿوحرطة اظـفضة بني اإل"طاغت حول  خر اصداراتهوآ، االدالمو

ق بني ّصأن ؼو اظؾاحث اظذي حاولباظـسؾة حملؿد طرو ؼؾدو سؾداظؼادر اظزشل 
عن خالل اظعـور سؾى اظوضعقات املـادؾة ظػفم  خرظً ظالدؿؿاعاظؿقؾقل وضدرته 

 االجؿؿاسقةعؾوم ؾخسارة طؾرية ظوصؼداغه ؼعّد  ر االجؿؿاسي يف توغسوتػسري اظؿغّق
ػؿو  سؾى احلوار امل وال عساره اظعؾؿير حاصظ سؾد اظؼادر اظزشل .يباظورن اظعرب

"اظعؿوعيظرجل ا"بعقدا سن إشراءات ،واغػؿا جقال بؽل تواضع عع خمؿؾف األ
 سـواغفا:ذظك عن خالل عشارطؿه مبداخؾة  جمرتحقث ؼ ،"املـؼف اظعضوي"أو
 ضؿن وذظك"اظـورة اظؿوغسقة وأزعة اظؾارادؼغم املؤدس ظعؾم االجؿؿاع اظؿوغسي"

املـظم  عسؿؼؾل اظعؾوم االجؿؿاسقة يف اظورن اظعربي املؤمتر اظدوظي حول صعاظقات
عارس  66-61ؼام أواظـؼاصقة  االجؿؿاسقةغـروبوظوجقا عن ررف عرطز اظؾقث يف األ

 مبشارطة عرطز درادات اظوحدة اظعربقة واجلؿعقة اظعربقة ظعؾم االجؿؿاع. 6176
مبرطز اظدرادات واظؾقوث غصف ضرن  داعتو،ةفـقة ثرّؼاملؾقـقة واظ تهعسري تعّد
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اظطر  بإدفاعات جرؼؽة عن حقث ومتقزت ،CERESاالجؿؿاسقة واالضؿصادؼة
 .ؾة اظؿوغسقة ظؾعؾوم االجؿؿاسقةباجمل واظؿقؾقل

ملاغي ظؾؾاحث اظسودقوظوجي األ ،األول .نين اظعدد تؽرميسالم تضّؿأضؿن رطن 
مساػا أجياد غظرؼة عسؿقدثة إعروف مبساػؿاته يف املوظرؼش بقك أاظراحل 

حقث  ،واظؾقرباظقةباظـظرؼة اظـاظـة عؿفاوزا بذظك اظـظرؼات اظسائدة طاالذرتاطقة 
اظؿؽرؼم و"اظسؾطة واظسؾطة املضادة يف سصر اظعوملة"ؼشر  ذظك عن خالل طؿابه

املغربيسودقوظوجياظظؾؾاحث  "اظسودقوظوجقاأصدضاء"مجعقة ررفعن  اظـاغي
اظسودقوظوجيسشر ظرحقلاظـاظـةاظذطرىػاعشاظدؼاملي سؾىاظصؿدسؾد

اظؾـّاءباإلدفامسرصانوػذا اظؿؽرؼم ػو حلظةبوردؼو،بقرياملؾؿزماظػرغسي
 اظسودقوظوجقةظالغعؽادقةاملوضوسياظؾـائياظؿقؼقظؾدؼاملي يف

رروحات  ولاتـ سشر عؼاال ـىاث جند أؼضا يف ػذا اظعدد عن جمؾة إضاصات
ظقه درادة إخؾصت  عا وػو ،االجؿؿاسي االدؿؾعادعـفا حبث يف عػفوم  دةعؿعّد

اظؾاحـان حولتؼّصى .اظدؼب وحمؿود سؾد اظعؾقم حمؿد ػدى أمحد طل عن
 االغغالق االجؿؿاسي،أذؽالأحدبوصػهصاهوسّراالدؿؾعاد االجؿؿاسيعػفوم

ؼعيناظذيو ،ياالجؿؿاسباإلدؿؾعاد ؼعرفملاحؿؿقةغؿقفةاظعـفاسؿربو
 االجؿؿاسقةظألوضاعاهلرعيباظؿسؾسلاالظؿزاموسدماالظؿزامعناالغسقاب

األصراد ؼسؿطقعال ضاػرةتؽونضدزروفبػعلاجملؿؿع،يفاملسؿؼّرةؾسؾطوؼةظو
 .عواجفؿفا
اجملاليفاظدسارةحول دبقاتظأل مجعًا ؿضؿـتصأشقس طؾـوعة عؼاظة أعا 
 مجع وسرض اظؾاحـة حاوظتؿن خالل اظؿقضري ظرداظة اظدطؿوراه ص .املغاربي

اظػرتة  يف اجملال املغاربي يف تـاوظت عوضوع اظدسارة اظيترادات خمؿؾف اظد
 ،عغاربة وأجاغب بأضالم باحـني أ، دواء طؿؾت االدؿعؿارؼةاالدؿعؿارؼة وعا بعد 

ىل توخي احلذر واظقؼظة ظدى اظؿعاعل عع اظدرادات إدسو اظؾاحـة تـفاؼة اظيف و
 ودقادقا. حقان رػاغا اؼدؼوظوجقافا ذؽؾت يف اظؽـري عن األّغأل ،األجـؾقة

ضراءة  ،باحـة يف ذؤون املرأة واجلـدر ،سزة ذرارة بقضون ؼرت خر تآيف دقاق و
 ،حماطم اظطوائف يف ظؾـان ررؼؼة اذؿغال عرف سؾىىل اظّؿإيف احملاوالت اهلادصة 

وعن بني ػذه  ،بريوت قة اظسـقة يفحملؽؿة اظشرسا ىل جاغبإتشؽؾت  اظيت
عراضؾة  ىلإ اظيت تسعىـسائقة اظقات ؿعاجل ،املـظؿات املؼرتحة يف اظؿقؾقل غذطر
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بفدف جعل أحؽاعفا أطـر سدال جتاه اظـساء ػذه احملاطم  سؿلوتصوؼب 
 وأدرػن.

أّن جمؾة إضاصات املفؿؿة باظسودقوظوجقا يف اظعامل اظعربي  سؾقـا اظؿذطري
درادات اظوحدة اظعربقة تعؿؿد يف غشرػا سؾى األسداد عؿعددة واظصادرة سن عرطز 

املواضقع.

 محزة زريقات حسنية 



 

 

 




