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جملة إضافات (اجمللة العربية لعلم االجتماع) ،العدد
صيف – خريف ،3132 ،عدد الصفحات .322
صدر سن اجلؿعقة اظعربقة ظعؾم االجؿؿاع ،باظؿعاون عع عرطز درادات اظوحدة
اظعربقة ،اظعدد  16-17عن جمؾة إضاصات –صقف– خرؼف ،6172مبشارطة
جمؿوسة عن اظؾاحـني عن خمؿؾف أضطار اظعامل.
ادؿفل اظعدد مبؼاظة حمؿد طرو ععـوغة ب" :تؽرؼم ظعؾد اظؼادر اظزشل :سامل
إجؿؿاع اظطػرات" ،ترمجفا إىل اظؾغة اظعربقة حمؿد االدرؼسي تؿضؿن غؾذة سن
حقاة اظراحل اظذي واصؿه املـقة ؼوم  66صرباؼر .6172
تؾدو عسرية اظؾاحث حسب حمؿد طرو ثرؼة باألحباث واظدرادات اظعؾؿقة
يف جمال اظعؾوم االجؿؿاسقة بؿوغس وخارجفا ،صعؾد اظؼادر اظزشل عن بني
اظسودقوظوجقني األوائل يف توغس اظذؼن اػؿؿوا باجملؿؿع احملؾي وخصوصقؿه
االجؿؿاسقة واظـؼاصقة واظسقادقة ،حبقث رطزت أحباثه حول اظػالحني واظـظم
اظؿعاوغقّة ،اظذاطرة اظورـقة ،بـاء اظدوظة ،اظشؾاب ،احلرطات اظـسوؼّة ،اظعـف
واالدالم ،وآخر اصداراته طاغت حول "حرطة اظـفضة بني اإلخوان واظؿواغسة".
باظـسؾة حملؿد طرو ؼؾدو سؾداظؼادر اظزشل اظؾاحث اظذي حاول أن ؼو ّصق بني
اظؿقؾقل وضدرته ظالدؿؿاع ظًخر عن خالل اظعـور سؾى اظوضعقات املـادؾة ظػفم
وتػسري اظؿغقّر االجؿؿاسي يف توغس وصؼداغه ؼعدّ خسارة طؾرية ظؾعؾوم االجؿؿاسقة
باظورن اظعربي .حاصظ سؾد اظؼادر اظزشل روال عساره اظعؾؿي سؾى احلوار املػؿو
عع خمؿؾف األجقال بؽل تواضع واغػؿا  ،بعقدا سن إشراءات" اظرجل اظعؿوعي"
أو "املـؼف اظعضوي" ،حقث ؼرتجم ذظك عن خالل عشارطؿه مبداخؾة سـواغفا:
"اظـورة اظؿوغسقة وأزعة اظؾارادؼغم املؤدس ظعؾم االجؿؿاع اظؿوغسي" وذظك ضؿن
صعاظقات املؤمتر اظدوظي حول عسؿؼؾل اظعؾوم االجؿؿاسقة يف اظورن اظعربي املـظم
عن ررف عرطز اظؾقث يف األغـروبوظوجقا االجؿؿاسقة واظـؼاصقة أؼام  66-61عارس
 6176مبشارطة عرطز درادات اظوحدة اظعربقة واجلؿعقة اظعربقة ظعؾم االجؿؿاع.
تعدّ عسريته اظؾقـقة واملفـقة ثرؼّة ،وداعت غصف ضرن مبرطز اظدرادات واظؾقوث
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االجؿؿاسقة واالضؿصادؼة  ،CERESومتقزت بإدفاعات جرؼؽة عن حقث اظطر
واظؿقؾقل باجملؾة اظؿوغسقة ظؾعؾوم االجؿؿاسقة.
ضؿن رطن أسالم تضؿّن اظعدد تؽرميني .األول ،ظؾؾاحث اظسودقوظوجي األملاغي
اظراحل أوظرؼش بقك املعروف مبساػؿاته يف إجياد غظرؼة عسؿقدثة أمساػا
باظـظرؼة اظـاظـة عؿفاوزا بذظك اظـظرؼات اظسائدة طاالذرتاطقة واظؾقرباظقة ،حقث
ؼشر ذظك عن خالل طؿابه "اظسؾطة واظسؾطة املضادة يف سصر اظعوملة" واظؿؽرؼم
اظـاغي عن ررف مجعقة "أصدضاء اظسودقوظوجقا" ظؾؾاحث اظسودقوظوجي املغربي
سؾد اظصؿد اظدؼاملي سؾى ػاعش اظذطرى اظـاظـة سشر ظرحقل اظسودقوظوجي
اظػرغسي املؾؿزم بقري بوردؼو ،وػذا اظؿؽرؼم ػو حلظة سرصان باإلدفام اظؾـّاء
ظؾدؼاملي يف اظؿقؼق اظؾـائي املوضوسي ظالغعؽادقة اظسودقوظوجقة
يف ػذا اظعدد عن جمؾة إضاصات جند أؼضا اثـى سشر عؼاال تـاول رروحات
عؿعدّدة عـفا حبث يف عػفوم االدؿؾعاد االجؿؿاسي ،وػو عا خؾصت إظقه درادة
طل عن ػدى أمحد اظدؼب وحمؿود سؾد اظعؾقم حمؿد .تؼصّى اظؾاحـان حول
عػفوم االدؿؾعاد االجؿؿاسي وسرّصاه بوصػه أحد أذؽال االغغالق االجؿؿاسي،
واسؿرب اظعـف غؿقفة حؿؿقة ملا ؼعرف باإلدؿؾعاد االجؿؿاسي ،واظذي ؼعين
االغسقاب عن االظؿزام وسدم االظؿزام باظؿسؾسل اهلرعي ظألوضاع االجؿؿاسقة
وظؾسؾطوؼة املسؿؼرّة يف اجملؿؿع ،بػعل زروف ضد تؽون ضاػرة ال ؼسؿطقع األصراد
عواجفؿفا.
أعا عؼاظة طؾـوعة أشقس صؿضؿـت مجعاً ظألدبقات حول اظدسارة يف اجملال
املغاربي .صؿن خالل اظؿقضري ظرداظة اظدطؿوراه حاوظت اظؾاحـة مجع وسرض
خمؿؾف اظدرادات اظيت تـاوظت عوضوع اظدسارة يف اجملال املغاربي يف اظػرتة
االدؿعؿارؼة وعا بعد االدؿعؿارؼة دواء طؿؾت ،بأضالم باحـني أجاغب أو عغاربة،
ويف اظـفاؼة تدسو اظؾاحـة إىل توخي احلذر واظقؼظة ظدى اظؿعاعل عع اظدرادات
األجـؾقة ،ألغّفا ذؽؾت يف اظؽـري عن األحقان رػاغا اؼدؼوظوجقا ودقادقا.
ويف دقاق آخر تؼرت سزة ذرارة بقضون ،باحـة يف ذؤون املرأة واجلـدر ،ضراءة
يف احملاوالت اهلادصة إىل اظؿّعرف سؾى ررؼؼة اذؿغال حماطم اظطوائف يف ظؾـان،
اظيت تشؽؾت إىل جاغب احملؽؿة اظشرسقة اظسـقة يف بريوت ،وعن بني ػذه
املـظؿات املؼرتحة يف اظؿقؾقل غذطر ،اجلؿعقات اظـسائقة اظيت تسعى إىل عراضؾة
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وتصوؼب سؿل ػذه احملاطم بفدف جعل أحؽاعفا أطـر سدال جتاه اظـساء
وأدرػن.
سؾقـا اظؿذطري أنّ جمؾة إضاصات املفؿؿة باظسودقوظوجقا يف اظعامل اظعربي
واظصادرة سن عرطز درادات اظوحدة اظعربقة تعؿؿد يف غشرػا سؾى األسداد عؿعددة
املواضقع.
حسنية محزة زريقات
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