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 عدد متنوع
حؼولذاالػتؿاعاتذوذسدةذعداػؿاتذعنذخمتؾفذإنسانياتجيؿعذػذاذاظعددذعنذ
ذ ذاظتارؼخ ذواظبحث: ذاهلجرة ذواظرؼػقة، ذاصضرؼة ذاظتغريات بعضذواظدقادة،

ذواظوصاة(.ذاطؿارداتذاالجتؿاسقةذاحملؾقةذ)اطتعؾؼةذباظزواج
دتعؿارذاظػرغديذصرتةذعنذتارؼخذاالذبا دحاذذرؼفذاظتارخيي،ذؼضيءيفذاصؼلذ

ػذهذاطؿاردة،ذاظيتذطاغتذذدرادةذاظؼرصـة.ذسربذسشرظؾػقتـامذخاللذاظؼرنذاظتادعذ
ذ ذاالحتالل،جارؼة ذضبل ذوأغام ذتوغؽني ذعـارق ذظؾحؿؾةذذأصبحتذيف ذجدؼا سائؼا

ذاظورين ذباصس ذارتبطت ذطا ذخاصة ذواالدتعؿارؼة، ذ"، ذإدرتاتقجقة بدطذطاغت
ذ"ذاإلضـاعودقاداتذ"ظصرصةذااظدؾم"ذعتـوسةذبنيذاصؿالتذاظعدؽرؼةذ بعروضذإّعا

ذػذهذ ذباءت ذظؼد ذاشقش. ذيف ذإدعاجفم ذباضرتاح ذأو ذواطتؿردؼن ذظؾؼراصـة اظعؿل
باظػشلذععطقةذبذظكذصورةذطاذدتؽونذسؾقهذغضاالتذاظثورةذاظػقتـاعقةذذاحملاوالت

ذيفذاظؼرنذاظعشرؼن.
ذذرمعون سادذحدن ذاظتوغدقة. ذأخرى،ذاظثورة ذععاصرة ظؼدذعنذجاغبهذإىلذثورة

ذاظتارخيي،ذسؾىذأداسذعداػؿاتذعؾتؼىذدوظيذغظمذ ذاظتواصق ذعػفوم ذعداءظة أساد
ةذأخرىذ)إرؾقزؼة،ذصرغدقة،ذ،ذوذظكذبعرضذساربذثورؼ3102بتوغسذيفذعايذ

اضروجذذطاغتذاإلذؽاظقةذاطدرودةذػيذطقفذميؽن،ذدقادقا،ذجزائرؼة(.ذترطقةذو
بعنيذاالستبارذعطؾباذذخذبإمجاعذؼضؿنذاصرؼاتذاظػردؼةذواشؿاسقةذعنذجفة،ذواأل

ذ ذأخرى. ذعنذجفة ذباضصوص، ذدؼـقا ذػوؼاتقا، اإلجابةذحدبذاظؽاتبذيفذتؽؿن
ذظؾبحثذسنذحؾولذأصقؾة.اظتػرغذذسـبذادتـداخذاظتجاربذاظتارخيقةذاألخرىذو

ذ ذاطواظقةتـاوظت ذاظثالث ذعشرتطاذاطداػؿات ذيفذعوضوسا ذاظودطذذؼتؿثل تغري
ذطان ذحضرؼا ذوآثاذاطدؽون، ذرؼػقا، ذاظودطذأو ذخيص ذصقؿا ذاظدؽان. ذسؾى ره
ععذبتحؼققذذبرشاش رصقؼةوكور اب حمؿدوني، عب طاػراظذاصضري،ذضامذطلذعن

اضدعةذذدخؾتعدتعؿؾيذودائلذاظـؼلذاشدؼدةذعنذدؽانذاظعاصؿة،ذاظودائلذاظيتذ
ظؼدذطانذذخاللذاظدـواتذاألخريةذ)اطقرتو،ذاظرتاعوايذوضطارذاظضواحيذاصدؼث(.

اصضري،ذػوذاظتعرفذسؾىذشاطلذاظتـؼلذاظـاسةذسنذاظـؿوذععواجفةذذاهلدف،ذيف
ذػذهذ ذيف ذاشدؼدة ذاظودائل ذعؽاغة ذاظـؼل، ذظودائل ذاطدتعؿؾني ذػؤالء مماردات

ذذاطؿاردات،ذاالختقارذعنذبنيذػذهذاظودائلذوطؾػةذاظتـؼل.
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اظعزلذزاػرةذذفرحي وسبدذاهللحساون  دعقد دائؿاذيفذاظودطذاصضري،ذدرس
ذاطدؼـةذعتخذؼنذطحاظةذظؾدرادةذعدؼـةذأوالدذجاللذ)اشـوبذيفذواظوزقػيذاطؽاغي

ذَب ذظؼد ذاطعاؼري،ذطقفذتعاغياـَقَّاظشرضيذاشزائري(. ذعتعدد ذبتحؾقل ذذ، عنذاطدؼـة
ػذاذاظعزل،ذخاصةذعرطزػاذاظتارخيي،ذوسرضاذبوضوحذاظتوزؼعذاطتؿاؼزذظؾتجفقزاتذ

ظؽاتبانذتوصقاتذسؿؾقةذاذاضرتحذيفذاألخري.ذواحملالذاظتجارؼةذيفذاظـدقجذاصضري
ذذعنذأجلذععاشةذػذهذاظوضعقةذشريذاطتوازغة.

ذ ذسرض ذاظرؼػي، ذاظودط ذواظتؿثالتذذبن قرقورة ذرؼفيف ذاطؿاردات تطور
زؾقلذتارخييذاطتعؾؼةذباظدؽنذيفذعـطؼةذاطتقجةذ)ودطذاشزائر(ذوذظكذعنذخاللذ
األحرىذخطقا،ذظؾدؽنذاظرؼػيذ)"اصوش"(ذعـذذاظعفدذاظعثؿاغي.ذطانذػذاذاظتطورذب

ذو ذصردؼة، ذأطثر ذذؽل ذإىل ذمجاسي ذذؽل ذواصقاةذذميسعن ذاظدؽن عورصوظوجقة
ذاألدرؼةذسؾىذاظدواء.ذ

ذذّطذيفذحؼلذآخر،ذػوذحؼلذاهلجرة، بتطورذمماثل،ذعنذذبلعباس سبدذاهللر
تطورذاألسؿارذوػوذاشؿاسيذإىلذاظػردي،ذمتذزؾقؾهذعنذررفذسبدذاطاظكذصقاد،ذ

ذ ذبػرغدا. ذاشزائرؼة ذظؾفجرة ذ"اهلجرةذاظثالث ذػذه ذسن ذاظـظر ذبغض ظؽن
اظـؿوذجقة"،ذتداءلذاظؽاتبذسؿاذإذاذطاغتذزؾقالتذع.ذصقادذمنوذجقةذأؼضاذعنذ

حباظةذظقسذصؼطذخاصةذستبارػاذإعؽاغقةذاأجلذدرادةذساربذأخرىذظؾفجرة،ذأيذ
ؼدذطاغتذإجابةذاظؽاتبذإجيابقةذععقـة،ذبلذمنوذجاذدودقوظوجقاذضابالذظؾتعؿقم.ذظ

ذععذاإلذارةذإىلذوجودذزواػرذجدؼدةذظؾفجرةذتدتؾزمذأحباثاذوعؼارباتذجدؼدة.
بأثرذاظتحوؼالتذاطاظقةذذحدادي-تيتوش ةروزدائؿاذيفذحؼلذاهلجرة،ذاػتؿتذ

ػذهذاطدأظةذعنذعداخلذاظؽاتبةذظؾؿفاجرؼنذسؾىذتـؿقةذبؾداغفمذاألصؾقة.ذتـاوظتذ
ذا ذػذه ذأثر ذظعتعددة: ذاظورين ذاطدتوى ذسؾى ذضطاساتذتحوؼالت ذسؾى واشفوي،

ذاظدؽانذ ذمتدرسذوصحة ذسؾى ذوأخريا ذاظػؼر، ذخط ذخػضذعدتوى ذسؾى اإلغتاج،
ذبأعثؾةذؼدظذاحملؾقني. ذعؼاهلا ذاظتحوؼالتذذأغفت ذػذه ذعن ذجعؾت ذظدول عؾؿودة

ذاطاظقةذإحدىذودائلذدقاداتفاذاظتـؿوؼة.
ذممار ذحول ذعداػؿات ذثالث ذاضرتاح ذمت ذاألخري، ذيف دتذِرُدذاجتؿاسقةدات

ذمبـطؼةذوػران:
سنذاختقارذذيسقأ طؾثوعةيفذحبثذطقػيذععذجمتؿعذحبثذذاب،ذتداءظتذ

ذحدب ذهلذاذ"اشـدر"ذاظشرؼك ذميؽن ذوػل ذاطثاظي؟ ذخصائصذاظشرؼك ذػي ذعا :
ذاظـتائجذ ذبقـت ذزوجقا؟ ذذرؼؽا ذأي ذواضعقا، ذذرؼؽا ذؼصبح ذأن ذاطثاظي اظشرؼك
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ذ ذمتثالتذعتعارضة ذسؾقفا ذزاظتذبنيذاظاحملصل ذال ذاشـداغقة ذوأن ذواظـداء رجال
ذرػاغاذاجتؿاسقاذجوػرؼا.

ذيفذعداػؿة ذأطثر ذاظزواج ذيفذعشروع ذاشـداغقة ذاظذيذمتثؾه ذاظرػان ذؼّتضحذػذا
ذرحو ميقـة ذص. ذومماردة ذباظعذرؼة ذاظتؿثالتذاطتعؾؼة ذششاءذبدرادة ذترعقم جراحة
دراداتذأخرىذغتائجذذباتذوأعفاتذسازبات،ذتؤطدذاظؽاتبةظدىذصتقاتذذاذاظبؽارة

حولذثؼلذاطعقارذاالجتؿاسيذيفذعؤددةذاظزواج.ذإغفاذتبنيذجبالءذطقػقةذ"عراوشة"ذ
ذو ذاظطب ذبادتعؿال ذاطعقار ذبذظكػذا ذؼتم ذاظؽاتبةطقف ذحدب ذدائؿا ذتؽرؼسذ، ،

ذذاطخقاظيذظؾعذرؼة.اظطابعذ
إىلذجمالذاظبحثذحولذاطوتذذحريش بغداد ظـؿحؿدتـتؿيذاطداػؿةذاألخريةذ

أؼضاذذؼعرضذاظؽاتبذػدذيفذعؼربةذحمؾقة،ذوظؽنذظقسذػذاذطلذذيء.شوااظبدرادةذ
ذاظصحاصةذ ذيف ذاظـعي ذوإسالغات ذاطقت ذتغدقل ذ)عثل ذأخرى ذجـائزؼة مماردات

تدسمذػذهذذوؼعؼدذسدةذعؼارغاتذععذاظغربذصقؿاذخيصذ"تدقريذاطوت".ذاطؽتوبة(
ذعنذررفذاظؽاتب،ذ-اطؼارغاتذأرروحةذظوؼس ؽلذظ»أنذبصاغدانذتوعاس،ذاطذطور

ذ.«ضؾقذاطوتذداراةعجمتؿعذرؼودهذاشـائزؼةذعنذأجلذ
اهلدفذطانذغهذصقؿاذوراءذتـوعذعواضقعذػذاذاظعدد،ذإخنتمذػذاذاظتؼدؼمذباظؼولذ

ردتذدابؼا،ذأوذعؼارباتذععطقاتذأصقؾةذحولذعواضقعذُدسرضذذإعاػوذاطتوخىذ
ذػـ ذاطداػؿاتذاجملؿوسة ذدتؽون ذاصاظتني، ذطؾتا ذيف ذععروصة. ذطعطقات اذجدؼدة

ذذألحباثذأخرىذطلذيفذحؼلذختصصه.غؼطةذبداؼةذ
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