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عدد متنوع
جيؿعذػذاذاظعددذعنذإنسانياتذسدةذعداػؿاتذعنذخمتؾفذاالػتؿاعاتذوحؼولذ
اظبحث :ذاظتارؼخ ذواظدقادة ،ذاظتغريات ذاصضرؼة ذواظرؼػقة ،ذاهلجرة ذوبعضذ
اطؿارداتذاالجتؿاسقةذاحملؾقةذ(اطتعؾؼةذباظزواجذواظوصاة) .ذ
يفذاصؼلذاظتارخيي،ذؼضيءذدحاذذرؼف باذصرتةذعنذتارؼخذاالدتعؿارذاظػرغديذ
ظؾػقتـامذخاللذاظؼرنذاظتادعذسشرذسربذدرادةذاظؼرصـة.ذػذهذاطؿاردة،ذاظيتذطاغتذ
جارؼة ذيف ذعـارق ذتوغؽني ذوأغام ذضبل ذاالحتالل ،ذأصبحت ذسائؼا ذجدؼا ذظؾحؿؾةذ
االدتعؿارؼة ،ذخاصة ذطا ذارتبطت ذباصس ذاظورين ،ذوطاغت ذإدرتاتقجقة ذ"بدطذ
اظدؾم"ذعتـوسةذبنيذاصؿالتذاظعدؽرؼةذاظصرصةذودقاداتذ"اإلضـاع"ذإعّاذبعروضذ
اظعؿل ذظؾؼراصـة ذواطتؿردؼن ذأو ذباضرتاح ذإدعاجفم ذيف ذاشقش .ذظؼد ذباءت ذػذهذ
احملاوالت ذباظػشلذععطقةذبذظكذصورةذطاذدتؽونذسؾقهذغضاالتذاظثورةذاظػقتـاعقةذ
يفذاظؼرنذاظعشرؼن .ذ
سادذحدن رمعون ذعنذجاغبهذإىلذثورةذععاصرةذأخرى،ذاظثورةذاظتوغدقة.ذظؼدذ
أسادذعداءظةذعػفومذاظتواصقذاظتارخيي،ذسؾىذأداسذعداػؿات ذعؾتؼىذدوظيذغظمذ
بتوغسذيفذعايذ،3102ذوذظكذبعرضذساربذثورؼةذأخرىذ(إرؾقزؼة،ذصرغدقة،ذ
ترطقةذوذجزائرؼة).ذطاغتذاإلذؽاظقةذاطدرودةذػيذطقفذميؽن،ذدقادقا،ذاضروجذ
بإمجاعذؼضؿنذاصرؼاتذاظػردؼةذواشؿاسقةذعنذجفة،ذواألخذذبعنيذاالستبارذعطؾباذ
ػوؼاتقا،ذدؼـقا ذباضصوص ،ذعنذجفةذأخرى.ذتؽؿن ذاإلجابةذحدبذاظؽاتبذيفذ
سـبذادتـداخذاظتجاربذاظتارخيقةذاألخرىذوذاظتػرغذظؾبحثذسنذحؾولذأصقؾة .ذ
تـاوظت ذاطداػؿات ذاظثالث ذاطواظقة ذعوضوسا ذعشرتطا ذؼتؿثل ذيف ذتغري ذاظودطذ
اطدؽون ،ذحضرؼا ذطان ذأو ذرؼػقا ،ذوآثاره ذسؾى ذاظدؽان .ذصقؿا ذخيص ذاظودطذ
اصضري،ذضامذطلذعن ذاظطاػر بعوني ،حمؿد باكور ورصقؼة برشاش ذبتحؼققذععذ
عدتعؿؾيذودائلذاظـؼلذاشدؼدةذعنذدؽانذاظعاصؿة،ذاظودائلذاظيتذدخؾتذاضدعةذ
خاللذاظدـواتذاألخريةذ(اطقرتو،ذاظرتاعوايذوضطارذاظضواحيذاصدؼث) .ذظؼدذطانذ
اهلدف،ذيفذعواجفةذعشاطلذاظتـؼلذاظـاسةذسنذاظـؿوذاصضري،ذػوذاظتعرفذسؾىذ
مماردات ذػؤالء ذاطدتعؿؾني ذظودائل ذاظـؼل ،ذعؽاغة ذاظودائل ذاشدؼدة ذيف ذػذهذ
اطؿاردات،ذاالختقارذعنذبنيذػذهذاظودائلذوطؾػةذاظتـؼل.ذ ذ
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دائؿاذيفذاظودطذاصضري،ذدرس دعقد حساون وسبدذاهلل فرحي ذزاػرةذاظعزلذ
اطؽاغي ذواظوزقػي ذيف ذاطدؼـةذعتخذؼنذطحاظةذظؾدرادةذعدؼـةذأوالدذجاللذ(اشـوبذ
اظشرضي ذاشزائري) .ذظؼد ذبَقََّـا ،ذبتحؾقل ذعتعدد ذاطعاؼري ،ذطقف ذتعاغي ذاطدؼـة ذعنذ
ػذاذاظعزل،ذخاصةذعرطزػاذاظتارخيي،ذوسرضاذبوضوحذاظتوزؼعذاطتؿاؼزذظؾتجفقزاتذ
واحملالذاظتجارؼةذيفذاظـدقجذاصضري.ذيفذاألخري ذاضرتح ذاظؽاتبانذتوصقاتذسؿؾقةذ
عنذأجلذععاشةذػذهذاظوضعقةذشريذاطتوازغة.ذ ذ
يف ذاظودط ذاظرؼػي ،ذسرض ذذرؼف بن قرقورة ذتطور ذاطؿاردات ذواظتؿثالتذ
اطتعؾؼةذباظدؽنذيفذعـطؼةذاطتقجةذ(ودطذاشزائر)ذوذظكذعنذخاللذزؾقلذتارخييذ
ظؾدؽنذاظرؼػيذ("اصوش")ذعـذذاظعفدذاظعثؿاغي.ذطانذػذاذاظتطورذباألحرىذخطقا،ذ
عن ذذؽل ذمجاسي ذإىل ذذؽل ذأطثر ذصردؼة ،ذوميس ذعورصوظوجقة ذاظدؽن ذواصقاةذ
األدرؼةذسؾىذاظدواء.ذ ذ
يفذحؼلذآخر،ذػوذحؼلذاهلجرة ،ذذطّرذسبدذاهلل بلعباس ذبتطورذمماثل،ذعنذ
اشؿاسيذإىلذاظػردي،ذمتذزؾقؾهذعنذررفذسبدذاطاظكذصقاد،ذوػوذتطورذاألسؿارذ
اظثالث ذظؾفجرة ذاشزائرؼة ذبػرغدا .ذظؽن ذبغض ذاظـظر ذسن ذػذه ذ"اهلجرةذ
اظـؿوذجقة"،ذتداءلذاظؽاتبذسؿاذإذاذطاغتذزؾقالتذع.ذصقادذمنوذجقةذأؼضاذعنذ
أجلذدرادةذساربذأخرىذظؾفجرة،ذأيذإعؽاغقةذاستبارػاذظقسذصؼطذخاصةذحباظةذ
ععقـة،ذبلذمنوذجاذدودقوظوجقاذضابالذظؾتعؿقم.ذظؼدذطاغتذإجابةذاظؽاتبذإجيابقةذ
ععذاإلذارةذإىلذوجودذزواػرذجدؼدةذظؾفجرةذتدتؾزمذأحباثاذوعؼارباتذجدؼدة .ذ
دائؿاذيفذحؼلذاهلجرة،ذاػتؿتذروزة تيتوش-حدادي ذبأثرذاظتحوؼالتذاطاظقةذ
ظؾؿفاجرؼنذسؾىذتـؿقةذبؾداغفمذاألصؾقة.ذتـاوظتذاظؽاتبةذػذهذاطدأظةذعنذعداخلذ
عتعددة :ذأثر ذػذه ذاظتحوؼالت ذسؾى ذاطدتوى ذاظورين ذواشفوي ،ذسؾى ذضطاساتذ
اإلغتاج ،ذسؾى ذخػض ذعدتوى ذخط ذاظػؼر ،ذوأخريا ذسؾى ذمتدرس ذوصحة ذاظدؽانذ
احملؾقني .ذظؼد ذأغفت ذعؼاهلا ذبأعثؾة ذعؾؿودة ذظدول ذجعؾت ذعن ذػذه ذاظتحوؼالتذ
اطاظقةذإحدىذودائلذدقاداتفاذاظتـؿوؼة .ذ
يف ذاألخري ،ذمت ذاضرتاح ذثالث ذعداػؿات ذحول ذمماردات ذاجتؿاسقة ذ ُد ِردتذ
مبـطؼةذوػران :ذ
يفذحبثذطقػيذععذجمتؿعذحبثذذاب،ذتداءظتذطؾثوعة أقيس ذسنذاختقارذ
اظشرؼك ذحدب ذ"اشـدر" :ذعا ذػي ذخصائص ذاظشرؼك ذاطثاظي؟ ذوػل ذميؽن ذهلذاذ
اظشرؼك ذاطثاظي ذأن ذؼصبح ذذرؼؽا ذواضعقا ،ذأي ذذرؼؽا ذزوجقا؟ ذبقـت ذاظـتائجذ
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احملصل ذسؾقفا ذمتثالت ذعتعارضة ذبني ذاظرجال ذواظـداء ذوأن ذاشـداغقة ذال ذزاظتذ
رػاغاذاجتؿاسقاذجوػرؼا .ذ
ؼتّضح ذػذا ذاظرػان ذاظذي ذمتثؾه ذاشـداغقة ذيف ذعشروع ذاظزواج ذأطثر ذيف ذعداػؿةذ
ميقـة رحو .ذصبدرادة ذاظتؿثالت ذاطتعؾؼة ذباظعذرؼة ذومماردة ذجراحة ذترعقم ذششاءذ
اظبؽارةذظدىذصتقاتذذاباتذوأعفاتذسازبات،ذتؤطدذاظؽاتبةذغتائجذدراداتذأخرىذ
حولذثؼلذاطعقارذاالجتؿاسيذيفذعؤددةذاظزواج.ذإغفاذتبنيذجبالءذطقػقةذ"عراوشة"ذ
ػذا ذاطعقار ذبادتعؿال ذاظطب ذوطقف ذؼتم ذبذظك ،ذدائؿا ذحدب ذاظؽاتبة ،ذتؽرؼسذ
اظطابعذاطخقاظيذظؾعذرؼة.ذ ذ
تـتؿيذاطداػؿةذاألخريةذظـؿحؿد حريش بغداد ذإىلذجمالذاظبحثذحولذاطوتذ
بدرادةذاظشواػدذيفذعؼربةذحمؾقة،ذوظؽنذظقسذػذاذطلذذيء.ذؼعرضذاظؽاتبذأؼضاذ
مماردات ذجـائزؼة ذأخرى ذ(عثل ذتغدقل ذاطقت ذوإسالغات ذاظـعي ذيف ذاظصحاصةذ
اطؽتوبة) ذوؼعؼدذسدةذعؼارغاتذععذاظغربذصقؿاذخيصذ"تدقريذاطوت" .ذتدسمذػذهذ
اطؼارغاتذأرروحةذظوؼس-صاغدانذتوعاس،ذاطذطورذعنذررفذاظؽاتب،ذبأنذ«ظؽلذ
جمتؿعذرؼودهذاشـائزؼةذعنذأجلذعداراةذضؾقذاطوت» .ذ
خنتمذػذاذاظتؼدؼمذباظؼولذإغهذصقؿاذوراءذتـوعذعواضقعذػذاذاظعدد،ذطانذاهلدفذ
اطتوخىذػوذإعا ذسرضذععطقاتذأصقؾةذحولذعواضقعذدُردتذدابؼا،ذأوذعؼارباتذ
جدؼدة ذطعطقات ذععروصة .ذيف ذطؾتا ذاصاظتني ،ذدتؽون ذاطداػؿات ذاجملؿوسة ذػـاذ
غؼطةذبداؼةذألحباثذأخرىذطلذيفذحؼلذختصصه.ذ ذ
بقلم عبد الوهاب بلغراس
و سيدي حممد حممدي
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