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بدرة مععؿصؿ-عقؿقغل :ماألذكاص ماٌلـّقن ميف ماىزائر مويف ماظؾؾدان ماٌغاربقة:م
رػاغاتماظؿؽػؾمبفذهماظػؽة

غظرامٌعدلماظقصقاتموضعػمعؿقدطماظعؿرماٌؿقضعمخاللماظـصػماألولمعـماظؼرنماظعشرؼـ،م
طان مععدّل ماألذكاص ماٌلـني ميف ماىزائر مضعقػا ،مإذ مأغف ماغطالضا معـ مدـقات ماظـؿاغقـات معـم
اظؼرن ماٌاضل ،مبدأت مػذه ماظػؽة مباظظفقر محماوظة ماظؿطقر متدرجيقا موذظؽ مظلؾؾني مأدادقني:م
غلؾة موالدات مشري معؿلاوؼة مخالل مدـقات ماظلؿقـات مواظلؾعقـات مواظيت متأثرت مبشؽؾ مطؾريم
حبرب ماظؿقرؼر محقثممتّ ماظؼضاء مسؾكمجزء مطؾري معـ ماظلؽان ماظؾاظغني ،ممما مأدى مادي ماظؿؽػؾم
بػؽة ماظشققخ مبعد ماغؼضاء مأربعني مدـة.موظؽـ مػذه ماظقضعقة مضد ماغؿفت ،مواىزائر معـؾفا معـؾم
اظؾؾدان ماٌغاربقة ماألخرى ،مسؾقفا مأن متؿقخك مايذر مبشؽؾ مؼلؿح مهلا مبزؼادة ممنق مغلؾة مصؽةم
اٌلـني مواالدؿفابة مٌؿطؾؾاتفؿ ماًاصة ميف ماظعشرؼات ماظؼادعة.معـ مػؿ ماٌلـقن ميف ماىزائر؟ معام
ػل مسقاعؾ ماًطر موسقاعؾ مايؿاؼة؟ مطقػ مميؽـ مضؿان مطراعؿفؿ ،مارتقاحفؿ ماظـػلل موضقؿفؿ؟م
ػذهماألدؽؾةمومشريػامػلمعامدماولمأنمنقبمسـفميفمػذاماٌؼال .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظشقكقخةم-متؼدمماظلـم–ماظؿؽػؾم–ماظؽراعةم-ماالرتقاحماظـػللم–م
اىزائر.

دقدي محمؿد محمؿدي :ماألدرة ،ماظؿـؿقة مو مصؽة ماٌُلـّني :معؼارغة مبني ماىزائرمم
واظقابان م

ػذا ماٌؼال مػق مخالصة معالحظات مبعد مإضاعة مسؾؿقة مباظقابان معـظؿة معـ مررف م"عؤدلةم
اظقابان"م()Japan Fondationمدـةم.1002موضدمطانماهلدفمعـمػذهماإلضاعةمتعرؼػماظشؾابم
اظؼادممعـمخمؿؾػماظؾؾدانماظعربقةماالدالعقةمباجملؿؿعماظقاباغلميفمخمؿؾػمأبعاده اظؿارخيقة،م
االضؿصادؼة،ماألدرؼة،ماظدؼـقةمواظؿؽـقظقجقة ...م
أردغا مأن منعؾ معـ مػذه ماظؿفربة محبـا مإثـقشراصقا مضائؿا مسؾك ماالطؿشاف ،ماٌالحظة
واٌؼارغة مبني مجمؿؿعني :ماىزائر مو ماظقابان .موهلذا ماظغرض ،ممتققرت مإذؽاظقة ماٌؼال محقلم
وضعقة ماألذكاص ماٌلـّني موسالضة مػذه ماظػؽة معـ ماظلؽان مبؼضاؼا ماظؿـؿقة.مصؾعد مرصد ماظقضعقةم
اظدميغراصقة ماًاصة مبأغقاع ماألدر موصؽة ماظلـ ماظـاظث مدقاء ميف ماىزائر مأو ميف ماظقابان ،محاوظـام
اظؼقام ممبؼارغة مبني ماجملؿؿعني مسؾك معلؿقى مزروف محقاة ماظشققخ مواظؿؽػؾ مبفؿ.موػؽذا ،وعـم
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خالل موربة مػذه ماظرحؾة مواظؾقث ،مأردغا مأن مغػؿح مباب مايقار مبني ماظـؼاصؿني ،ماىزائرؼةم
واظقاباغقةمععمخصقصقاتمطؾمعـفؿا .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماألدرةم–ماظؿـؿقةم-ماظلـماظـاظثم–ماظشققخم–ماىزائرم-ماظقابان .م

دامل مععرويف :ماظصؿت معـ مجقؾ مإدي مآخر :مدرادة مغػلـ-تربقؼة محقل ماٌُغرتبنيم
وأبـائفؿمبػرغلا م

إذا متعؾّؼ ماألعر مباًصائص ماظيت ممت ّقز مػفرة مدـقات ماظلؿقـات مسـ مػفرة ماظؼرن ماظقاحدم
واظعشرؼـ،مصإغـامغالحظمععاغاةمداخؾقة،متؿؿقزمبصؿتمؼـؿؼؾمسربمطؾمأجقالماهلفرة.ماظصؿتم
اظذي مأضصده مػـا ،مػق مذظؽ ماظصؿت ماظذي محيقؾ مإدي معؾدأ ماالغؼطاع مسـد مروجري مبادؿقد ،مإغفم
ذؽؾ معـ مأذؽال معقؽاغقزعات ماظدصاع مظؾؿؽقػ معع ماٌعاؼري ماىدؼدة مظؾؿفؿؿع.مصؾعؽس ماالغطقاءم
سؾك ماظذات ماظذي مؼؤدّي مأحقاغا مإدي ماظعـػ ،مصإنّ ماظػرد مؼؿؾـك مصؿؿا مخمططا مظف.مإغفا محاظةم
اىقؾني ماٌؿؿـؾني ميف مجقؾ ماألب م(مجقؾ مدـقات ماظلؿقـقات)موجقؾ ماإلبـ م(ػذا ماىقؾ) موأعامم
صعقبة ماظؿعؾّؿ ،مواظعقش مدون ماظرجقع مادي ماٌعامل ماالجؿؿاسقة ،ماظؾلاغقة مأو ماظرعزؼة ماٌعؿادة معـم
جفة،موعـمجفةمأخرىمادؿقاظةماظؿقصقؼمبنيماظؼقؿمواٌعاؼريماًاصةمباهلـاكموباهلـا،مؼظفرم
اظصؿتمسـدماألبمطؿؾفأموططرؼؼةمظؾدصاعمأوماٌؼاوعةم(صؿتمسػقي).م م
أعا مصقؿا مخيص مجقؾ ماألبـاء ،مصإن ماظطرؼؼة ماظقحقدة مظؾؿكؾص معـ مخطر محؼقؼل مأو مرعزيم
ظؾؿفؿؿع متؿؿـّؾ مػل مسقش ميف ماظصؿت ،مصؿت مميؽّـفؿ معـ مسدم ماظغقص مطـريا ميف ماظقضعقاتم
اظيتمسؾقفؿمعقاجفؿفا.مإغّفمصؿتمغارؼمأومتعؾريي،مؼؿقاجدمسؾكمبعدمعلاصةمععقّـةمإضاصةمإديم
طقغفمحقادؼا،مإغفمصؿتمخمطّطمظف.مشري مأغف مباإلعؽان مختؿني مبقاسث مععاغاة مسؿقؼة مال مميؽـم
تػلريػا معؾاذرة ،موظؽـ مميؽـ معالحظة موجقدػا معـ مخالل مبعض ماظؿػاصقؾ ماٌؿعؾؼةم
باظؿصرصات .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ماظصؿت م– ماٌعاغاة م -مجقؾ ماآلباء م -مجقؾ ماألبـاء م– ماهلفرة م–م
اىزائرم–مصرغلا .م

شـقةمشرابة:متأثريماظؿعددؼةماظؼاغقغقةمسؾكموضعقةماظـلاءمومبروزمعقارـؿفـّ

ؼؿؿققر مػذا ماٌؼال محقل معؼاربة مضاغقغقة مظؾعالضات ماالجؿؿاسقة مبني ماىـلني ميف مإرارم
ازدواجقةماظـظامماظؼاغقغلماٌقروثمسـماظـظامماالدؿعؿاري .م
صؼدمأدىمخقارمايػازمسؾكماظؼاغقنماًاصمدـةم2321مواٌؿعؾؼمبؿلقريمذؤونماألدرةمإديم
االغؿؼال معـ ماظالعلاواة مبني مذعؾني مخمؿؾػني ميف ماظـؼاصة ،مإدي ماظالعلاواة مبني ماظـلاء مواظرجال،م
ظقفعؾ مبذظؽ مضاغقن ماألدرة مضاغقغا مشري مسادل ميف معـظقعة مضاغقغقة متؼقم مأدادا مسؾك ماٌلاواة.مم
تؾقّـ مػذه ماالزدواجقة معدى متعؼقد ماظـؼاش محقل موضعقة ماألدرة موعؽاغة ماٌرأة مصقفا مويفم
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اجملؿؿع .مصاظـلاء متظفرن مبقصػفـ معقاضقع محيدّدػا مواجب ماظرضقخ مإدي مضقاسد معضؾقرةم
حلبمذػرةمؼشرّسفاماظدؼـمععمطقغفـمومبشؽؾمشريمرمسلمععرتصامبفـميفماظددؿقرمطؿقارـاتم
عـؾفـمعـؾماظرجال.
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مازدواجقة مضاغقغقةم -مال معلاواةم– مواجب م– مرضقخ م– معلاواة م–م
عقارـةم–ماىزائر.

عقلقن ماظعؿقم :مجلد ماٌرأة مو ماظدالالت ماظرعزؼة :مدرادة مأغـروبقظقجقة ممبدؼـةم
سؿّانم(األردن)م م

اغطؾؼتمػذهماظدرادةمعـمصرضقّةمأنّمجلدماٌرأةمظقسمععطك بققظقجقّامأومرؾقعقّا مبؼدرمعام
ػق مبـاءمتارخيلّموثؼايفّمواجؿؿاسل صـعؿفمضقىماهلقؿـةماٌؿصارسةميفماجملؿؿع.موبـاء مسؾكم
ذظؽ،متـاوظتمػذهماظدرادةماظلقدققظقجقّةمعقضقعمجلدماٌرأةميفمعدؼـةمسؿّانمطرػانمظؾصراعم
بني مضقى ماظؿؼؾقد موضقى مايداثة .مصؿؿّ مرصد مثالثة مأمناط مرئقلقة مهلذا ماىلد ،موػل مأوّالًم
اىلدماظشّرسلمأومجلدماىؿاسةميفماظػرد،م وػقماىلدماياعؾمظؽؾمععاغلماضؿصادماظشّرفم
أوماالضؿصادماحملؾّل.موثاغقا،ماىلدماظػؿقشماظذيمؼعؾّرمسؾكمعـطؼماضؿصادماظلّققموسؾكمثؼاصةم
االدؿفالك.موأخرياموظقسمآخرامعامسؾّرغامسـفمباىلدماٌؿقرّرماظذيمؼلعكمجاػدامإديمهقؼؾم
غػلفمعـمإغؿاجمظؾؼقىماالجؿؿاسقةماًارجةمسؾكمإرادتفمإديمعؾؽقّةمخاصّةمميؽـماظؿقؽّؿمصقفام
وإخضاسفا مذقؽا مصشقؽا مإدي مدؾطؿف موضرارتف مواخؿقاراتف مطػرد مضادر مأن مؼؿّكذ معلاصؿف معـم
اىؿاسةماظيتمؼـؿؿلمإظقفا.موظؼدمأذرغامإثرمرمسـامإديمػذاماألرؾسماديمغدارةموجقدمػذاماىلدم
اٌؿقرّرموخاصّةميفماألحقاءماظشعؾقّةموإديمػقؿـةماىلدماظشّرسلّمسؾكمصضاءماٌدؼـةمحقثمأغّفم
اىلدماألطربمواألودعماغؿشاراًمبنيمذيقعماظطؾؼاتمواظػؽاتمسؾكماإلرالقموخاصّةمسـدماظػؼراءم
واٌلؿضعػني.موػقموإنماخؿؾػتمدرجةموررؼؼةمريؾمععاغقفمومتـّالتفمووؾقّاتفمسؾكمعلؿقىم
اٌؿاردةمصأغفمؼؾؼكماظـّؿطماظلائدمدونمعـازع .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :ماىلدماٌؿؿدّم– ماىلدماٌؾؿقر م -ماىلدماظشّرسل م– ماىلدماظػؿقشم
–ماىلدماٌؿقررّم–مسؿّانم–ماألردن .م

دوعقـقؽمشاي-دقؾػلرت:مادؿؽصالماظدسارةمبؽقبامبنيم9191مو9191

م

متـّؾماظـقرةماظؽقبقة،مدـةم،2393معرحؾةمضدوممسصرمجدؼدمباظـلؾةمظؽؾّماظؽقبقني.مصؾعدم
أن محررّتفؿ معـ مدؼؽؿاتقرؼة ماظرئقس مصقىاغلقق مباتقلؿا ،مأصؾقت مهؽؿ ماىزؼرة مدؾطاتم
جدؼدة ،مذغؾفا ماظشاشؾ مػق مخؾؼ مجمؿؿع معـاظل مؼؿكؾص معـ مطؾ ماظعادات ماظلقؽة موعـ مطؾم
اٌلاوئ ماظيت ممتقّز مجمؿؿعًا مرأمساظقًا معرتشقًا .مو"اإلغلان ماىدؼد" ماظذي مميؿؾؽ مطؾ ماٌزاؼام
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وخيدم ماجملؿؿع مػق مإغلان مؼأتلمباًالص ،موػق موحده ماظؼادر مسؾك مإسادة مإحقاء ماجملؿؿعم
برعؿف .م
صاظدسارة مبقصػفا م"ضررًا ماجؿؿاسقًا مميؽـ ماًالص معـف" ،مطاغت مأوّل مآصة محاربؿفام
"صقدراظقة ماظـلاء ماظؽقبقات" ،موزارة ماظصقة ماظعؿقعقة مو موزارة ماظداخؾقة.مؼؿعؾؼ ماألعر ،مبإسطاءم
اظـلاء ماظؽقبقات معـ مجدؼد ماظؽراعة مبقصػفامحؼامعـمحؼقضفـ مواظيت متلؿح مهلـّ معـ مخاللم
إسادة ماظؿأػقؾ ،مباالغدعاج مطؾقة ميف ماجملؿؿع ماىدؼد مبػضؾ ماظعؿؾ ماٌـؿج موعـ مأجؾ مخريم
اجملؿؿع .مصاظعدؼد معـ مايؿالت معقّزت ماظلقادة مايؽقعقة ماظؽقبقة مظؾؼضاء مسؾك ماالدؿغاللم
اظذي مطان مؼعاغل معـف مجزء مطؾري معـ ماظلؽان مإدي مشاؼة م 2361محقث م ّمت ماإلسالن مرمسقا مسـم
ادؿؽصالماظدسارة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظدسارةم–ماظـقرةم–مادؿؽصالم-مإسادةمتأػقؾم–مطقبا .م

عرؼؿمٌام-حمؿدي :ماظعاداتمواظؿؼاظقدماألدرؼةمبؼصرم"مترغة"م(والؼةماظقادي)مبنيم
االدؿؿرارؼةمواظؿغقّر م

ضصرم"مترغة"معـماظؼصقرماظعؿقؼةمباظصقراءماظشرضقةماىزائرؼةمومظفمتارؼخمسرؼؼممبـطؼةم
"واديمرؼغ"م(والؼةماظقادي)مإذمأنّ مررؼؼةمبـائفموممنقذجفماهلـددلمجعالهمعـمأػؿماٌعاملم
اظعؿراغقةماحملؾقة.مػذاماظؼصرمػفرهمدؽاغفمظعدةمأدؾابمظقؼقؿماىقؾماألخريمعـفؿماظققمميفم
دؽـاتمسصرؼةمذقدتمخارجف.مومبامأ ّن مظؽؾمجمؿؿعمحمؾلمساداتفموتؼاظقدهماظيتممتقزهمسـم
باضلماجملؿؿعاتماحملؾقةمومتعطقفمػقؼؿفماًاصةمبف،مغؿلاءلميفمػذاماٌؼالمسـمأبرزماظعاداتم
وماظؿؼاظقدماألدرؼةمبؼصرم"مترغة"م:مػؾمعازاظتممماردةمعـمررفمدؽانماظؼصرميفمدؽـاتفؿم
اظعصرؼةماىدؼدة؟مػؾمتغريتمومعامػلمأدؾابماظؿغري؟ م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ماألدرة م -ماظعادات مواظؿؼاظقد م -ماظؿغري ماالجؿؿاسل م– ممترغة م–م

اظصقراءم-ماىزائر .م
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