تقديم
جىذسج اإلاىاطيم اإلالترخت في هزا الىخاب في ئػاس الخثمحن الللمي ألؼواٌ اإلالخلى
الذولي الزي هـم بمشهض البدث في ألاهثروبىلىحيا الاحخماكيت والثلافيت بىهشان خالٌ
الفترة اإلامخذة مً  31ماي ئلى  2حىان  2014خىٌ مىطىق "ملتقى الطرق ّّ ّ
حرّاوية،
الصّ ّ ّ
رؤى من حواف ّّ ّ
حرّاء".
الصّ ّ ّ
ًظم الىخاب مجمىكت مً اإلالاالث التي حلالج اإلاعائل اإلاشجبؼت باإلاجااٌ الصحشاوي،
خصىصا ما حللم منها باإلابادالث وصذاها بحن بلذان العاخل ،ويهذف هزا الىخاب
أظاظا ئلى حمم البدىر اإلاهخمت بدبادٌ اإلاللىماث واإلالؼياث خىٌ الصحشاء واإلالاسهت
بينها ،ظليا لخلضٍض وجلىٍت الشوابؽ الععيى -زلافيت ،الفىيت والخاسٍخيت بحن ؼلىبها،
واإلاعاهمت في وؽش خشهت الخلاون الللمي والثلافي بحن البلذان ؤلافشٍليت اإلاؼلت كلى
الصحشاء الىبري .اهخـمذ هزه الخـاهشة الذوليت بفظل الذكم اإلالذم مً ػشف خمغ
مإظعاث كلميت هي مشهض البدث في ألاهثروبىلىحيا الاحخماكيت والثلافيت (،)CRASC
مشهض الذساظاث اإلاواسبيت بالجضائش ( ،)CEMAاإلالهذ ألامشٍيي للذساظاث اإلاواسبيت (،)AIMS
حمليت البدث خىٌ ئفشٍليا الوشبيت ( )WARAوحاملت هشداًت ،وحملذ الخـاهشة ما
ًضٍذ كً أسبلحن مؽاسوا منهم حامليىن وباخثىن في مخخلف جخصصاث الللىم
الاحخماكيت والاوعاهيت (كلم الاحخماق وألاهثروبىلىحيا ،آلاداب ،الخاسٍخ ،الجوشافيا
الفىىن.)...،
اهصبذ اهخماماث اإلاخذخلحن ،ظىاء اللادمحن مً الجاملاث الجضائشٍت أو مً
خاسحها ،خىٌ ؿشوف ئهخاج اإلالشفت بحن طفتي الصحشاء ،وخىٌ مىاطيم الخبادالث
الاحخماكيت والثلافيت .وحلخبر هزه الخـاهشة الللميت جخمت إلاثيالتها التي حشث في ػىجت
باإلاوشب ظىت  2002جدذ كىىان "رؤى من الشمال" ،وهزا الخـاهشة اإلاىـمت بييامي
في الىيجش ظىت  2011خىٌ "رؤى من الجنوب".
جأحي ئؼيالياث هزه الخـاهشة الللميت واإلالشوطت طمً هزا الىخاب ،كلى جباًنها،
مىملت للىلائص التي سجلتها الذساظاث الللميت العابلت خىٌ الفظاء الصحشاوي
الؽاظم ،وحلالج اإلالاالث اإلالترخت في هزا الىخاب ظبلت مىاطيم هي:
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 -1ملخلى الؼشق واإلابادالث
 -2أدًان وجلاليذ
 -3مياه وواخاث وصساكت .
 -4آداب وفىىن.
 -5مإظعاث جشبىٍت
 -6مخؼىػاث ومىخباث.
 -7هىذظت ملماسٍت ودًىاميىياث خظشٍت.
اظخلشض الباخثىن اإلاؽاسوىن في هزه اإلاىاظبت الللميت ألاهميت اللصىي التي جىلى
اليىم للصحشاء ولإلؼيالياث واإلاىاطيم اإلاشجبؼت بها والتي كادة ما جىصف بالوىيت
واإلاخىىكت ،مىاطيم ججمم بحن اإلادلي وؤلاكليمي وفم ملاسبت كالئليت حعلؽ الظىء كلى
الخبادالث اإلاادًت والالمادًت في مىؼلت أصبدذ جأخز ؼئاا فؽئاا ػاعلا ئكليميا .حاءث
البدىر الللميت اإلالشوطت في هزا اإلالخلى لخلبر كً طشوسة جبني ملاسباث مخلذدة
الخخصصاث واإلاىاجج ميججمت مم حلليذاث اإلايذان ،وبدث كً حلميم الخداليل
اإلاىخجت للملنى خىٌ هزا الفظاء الجوشافي هحر اإلاخجاوغ ،وهزا جفىيىيها بدىم طمه
مجمىكت أكاليم جخخلف كً علظها البلع.
ؼيلذ مخخلف اإلاىاطيم اإلاؼشوخت مادة هىيت أزااسث الىلاؼاث خىٌ الصحشاء
باكخباسها ملخلى الخبادالث الثلافيت اإلاخلذدة التي جخص الذًً ومماسظاث الخذًً،
الخلاليذ ،آلاداب ،الفىىن ،الخاسٍخ ،ألازاس ،اإلاماسظاث الثلافيت ،جلىياث ظحر اإلاياه
وحعيحره والذًىاميىياث الحظشٍت  ...داسث مجمل الىلاؼاث خىٌ ئؼياليت جأزحر هزه
الخبادالث في البلذان الىاكلت كلى طفاف الصحشاء ،وجأزشها بمديؼها الؽاظم الزي
ًـهش للىهلت ألاولى وهأهه كائم أمام خشان ألافشاد وزلافاتهم ،وهي فىشة معبلت ججلى
جالؼيها جذسٍجيا للحظىس أزىاء أؼواٌ هزا الللاء الللمي.
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حلىد ،بصفت مخىشسة في الىصىص اإلالترخت في هزا الىخاب ،مصؼلحاث ومفاهيم
راث دالالث حلبر ولها كً وطلياث ملاؼيت وخاالث ظياكيت مخىاكظت ومً بينها هزهش:
بشادٌوم ،الخىاصل ،اللؼيلت ،خىاحض وحعىس (ن .ليذون ،ج.ط .لىوىن) ،1الشؤي
الصحشاوٍت اإلاخذاخلت واإلاخلذدة ألاعلاد والاججاهاث ،الاهفخاح ،الاهفجاس ،الاووالق....
مفاهيم حلبر كً بشادٌوماث ججذ لها أظعا طمً ملاسباث حلخمذ كلى البلذًً الضماوي
واإلاياوي في جدليل فظاء هني ومخىىق ومللذ.
لم جىً الصحشاء دوما خاحضا ًخلزس احخياصه باليعبت لإلوعاهيت (أ.الخىظحن) ،ظىاء
أوان ألامش مخلللا بمعألت جىلل ألافياس وجبادلها (ج .حاسفئغ) ،أو باهخلاٌ اإلالشفت
والخلاليذ واللاداث (ف .صذًم -أسوام ،أ .ظاسكمت) ،بل كلى اللىغ مً رلً ،لؼاإلاا
ؼيلذ الصحشاء ملجأ وفظاء للتزود والاهخفاق بمىاسدها ،خصىصا أنها مجاٌ ئكليمي
مفخىح كلى الظفخحن بدىم الحشان بحن طفخيها وججاسة اللىافل .ال ٌعدثني هزا
الخىصيف الفظاءاث الىبري التي ًخلزس احخياصها مثل اللشق والشق .فهي ألاخشي
ظاهمذ في سبؽ كالكاث بيييت دكمذ اظخلشاس العيان البذو الشخل ،مللىت كً ميالد
ووؽأة واخاث ومذن صحشاوٍت مثل جيميمىن ،أدساس ،هشداًت ،أكاداص ،جىمبىهخى ...مذن
مثلذ مىز اللذم هىاة للخبادٌ ال ًمىً ججاهلها ما بحن ججاس باقي طفاف الصحشاء .للذ
ظمذ جؼىس وظائل الىلل بالخجىاٌ وكبىس فظاءاث صحشاوٍت واهذ و ال صالذ مدصىت،
ألامش الزي أدي وبعشكت ئلى اظخدىار اليىلىهيالي كلى هزه اإلاذن ،لخصبذ فيما علذ كبلت
للعياح (د.ؼشٍف با) ،هما أنها لؼاإلاا فخدذ معالً لخبادٌ ألافياس والليم اإلاشجبؼت
بالشخالث الجوشافيت والللميت ،وواهذ دوما مجاال للخىظم الذًني للضواًا والؼشق
الصىفيت.
ظلؼذ مجمل اإلاذاخالث الظىء كلى هخائج الترابؽ والخالخم بحن الؽلىب
الصحشاوٍت فيما بينها ،وبييذ صلتها الىػيذة ،التي ال ًمىً ججاهلها ،مم اللالم الخاسجي.
وٍمىً اللىٌ أن علع اإلاذن الصحشاوٍت اإلالشوفت بفىىنها وجاسٍخها ال جضاٌ ؼاهذة كلى
أماهً جىػً هزه الثلافاث اإلاخىىكت ومعاساث كبىسها ،هما ال جضاٌ دالت كلى هنى الترار
الصحشاوي الزي جشوٍه اإلاخؼىػاث والبدىر الفىيت (و .كبذ اإلاىلى ،أ .الللىن،
م .صاخبي).
 1مداطشاث في اإلالخلى.
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ال ًدخاج دوس الخجاسة الصحشاوٍت في فتراث جىظم الذًً ؤلاظالمي ئلى جىطيذ (م .أ.
مدمذو) ،فهى لم ًىً دائما في جىافم مم العياظت (ق .ظان) ،وهالبا ما أوحذ كذم
اظخلشاس بييىي (أً.حي ابشاهيم) ،كلى الشهم مً وؽشها للملاسف الذًييت (اإلاويلي ،أخمذ
بابا الخىمبىهتي) ،وهى ما أزاسجه اللذًذ مً اإلاذاخالث (ط .مىمىوي) ،التي هؽفذ كً
كىة اإلاعاهمت في جؼىٍش الخبادٌ الثلافي والللمي .للذ وان للؼشق الذًييت مثل الشخماهيت
واللادسٍت والخيجاهيت هصئبا مً الخدليل اإلاىضح للذوس الزي للبخه اإلاذاسط واإلا د ظ شاث
في هلل اإلالشفت وؤلاظالم (ص.د أهذسظىن ،ئ .بً مىس ى) ،هما ب ي ذ هزه اإلاإظعاث
الذًييت سوابؽ كىٍت بحن اإلاجخملاث الصحشاوٍت ،جـهشها الخلىياث .الثلافيت اإلاخلللت
بدىىق ػشق حعيحر اإلاياه اإلاخضهت في كذة مىاػم مً الصحشاء (الفلاسة ،الخؼاسة ،العذود
اإلادذودة  ،)...وهزا ما ٌلىغ دوس الحشان العياوي في هلل هزه اإلالشفت ( ن .ماظً ،غ.
كثمان ،ف .حشاي ،ط.م .ػشاػ ،ق .معاهل).
ئلى حاهب ول هزا ،حؽىال ػشق الاظخلشاس اإلاياوي والثلافي للعىاان والجماكاث في
هزا اإلاجاٌ الجوشافي كامل كىة للخىىق الععيى -زلافي ،فلذ كالج حضء مً اإلاخذخلحن
أًظا مـاهش اهفخاح اإلاىاػم الصحشاوٍت كلى البلذان اإلاجاوسة ،مـاهش أخذزذ جماصحا
ئزييا ئلى دسحت أن لفف "جافياللذ" ،كلى ظبيل اإلاثاٌ ،مىحىد في هثحر مً البلذان
الصحشاوٍت.
حؽيل الصحشاء فظاء للجزكت ؤلاوعاهيت ومجاال لخجلي اللىاػف الؽلشٍت (أ .جيجاوي
كلى) كلى الشهم مً أن العيادة الثلافيت اإلادليت مىحىدة هالبا ئما في وطم ظيئ
(و .وٍلعىن فاٌ) أو في ظياق ًصلب اإلادافـت كليه في علع ألاخيان (ػ .ؼباح
بخاىػ) .وٍؼشح الىاكم الزي حلشفه الصحشاء اليىم ،بدذودها الجوشافيت اإلاخىازشة،
معألت ججاوص اإلالاسباث اللذًمت ألنها مإظعت كلى معلماث أًذًىلىحيت وكلى ما ٌعمى
بالللىم الاظخلمااسٍت  ،خصىصا ئرا واهذ حعدىذ في جداليلها كلى الاخخالف الازني أو
الثلافي ،بشبش وكشب ،ئظالم صىفي ،ئظالم للعىد وئظالم صحشاوي .للذ أوحذ الاظخلماس
خىاحض ئزييت ولوىٍت ودًييت ظاهمذ هي ألاخشي بذوسها في جىميت فىاسق احخماكيت هحر
مادًت مثل خالت الشفع بحن أظىد وبيع ،وبحن بشبش وكشب ...،ئلى دسحت اظخدذار حى
مً كذم الثلت والاصدساء أزىاء وصف مؽاهذ جشازيت واحخماكيت عؽيل هامع هالبا ما
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ًإدي رلً لضسق صشاكاث جذوس أخياها كلى معخىي اإلاىؼلت هفعها ،أو ختى بحن ملخىلي
الذًاهت راتها.
حؽحر الاذساظاث التي أكلبذ الفترة الاظخلمااسٍت ئلى كىدة جذفم الخىلالث بيل ما
جدخىٍه مً كىاصش مؽيلت للمجااٌ الصحشاوي ،هما حؽحر أًظا ئلى كىدة علع
اإلاماسظاث اللذًمت التي خافـذ كلى مىؼم "الوحرً ت الثلافيت في ؿل بشوص واهبثاق
اللالم الافتراض ي" والتي أكيذ ئهخاحاها في ظياق "الوحرًت الشكميت" (ف .وىسٍاٌ) .وجبحن
الذًىاميىياث الحظشٍت أو اإلالماسٍت ،أن "الصحشاء" جداوًٌ ،ائعت في ؿل الاطؼشاب
العياس ي ،أن جدىـم وجتهييل مخجاوصة اإلافاسكاث الشاهىت (بً .ىظفااي ،ن.ط .داودي،
أ .ظلذاوي) .ووفم هزا الؼشح ،حعخمذ علع ألاظالت مؽشوكيتها ،مثاٌ رلً " :هل
ًجب ئصالت الحذود؟ وهل ًمىً رلً في ؿل حلذد وجىىق الثلافت واللوت والازييت
واإلاجخمم ؟ أو باألخشي ،هل ًجب الابتهاج بهزا الخىىق ومداولت جدعحن الخبادٌ ما بحن
الؽلىب الصحشاوٍت مهما واهذ أصىلها واهخماءاتها؟" ،وكلى الشهم مً الخىىق الىبحر،
فاهه مً الىاحب الحفاؾ كليه في ؿل الاوججام الؼبيعي للصحشاء.
ما ًبذو أهيذا ،أن الحاحض الصحشاوي ًنهاس بالخىظم الجوشافي للحذود اليىلىهياليت
اإلافشوطت ،واهؼالكا مً هزا الخصىس ًبذو مً الظشوسي الاظدثماس في كالكاث ؼماٌ
ئفشٍليا بجىىبها مادام اللالم ًخفم كلى الشوابؽ واللالكاث بحن الجىىب والؽماٌ وبحن
الؽشق والوشب فيما ًخص الفظاءاث الصحشاوٍت.
خلص اإلالخلى الثالث خىٌ الصحشاء ئلى هخائج كمليت جلخصذ في ؼيل جىصياث
حعخىحب ؤلاؼاسة لها:
 طشوسة حلضٍض حهىد الباخثحن ألافاسكت وهحر ألافاسكت لخجاوص كلبت مفاسكاث
الثىائيت ؼماٌ/حىىب و كلبت الصحشاء بىصفها مجاال ًصلب احخياصها.
 حلضٍض وجلىٍت الؽبياث ألاوادًميت اإلاىحىدة بحن كلماء اللاسة ؤلافشٍليت بصفت
كامت وكلماء بلذان الظفت الصحشاوٍت كلى وحه الخصىص ،وهزا مً أحل جؼىٍش
البدث والخيىًٍ في ؼتى اإلاجاالث للفائذة اللامت خاصت في ميادًً الخاسٍخ والثلافت
والاكخصاد وكلم الاحخماق والجوشافيا.
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 طشوسة ئًجاد ملاسبت "ئفشٍليت" حذًذة خاصت بالذساظاث خىٌ الصحشاء.
لؼاإلاا اهخمذ اإلاإظعاث واإلاىـماث الخاسحيت (كً اإلاديؽ الافشٍلي) بهزا الفظاء،
وكليه ،فلذ خان الىكذ إلكؼاء الفشصت للباخثحن ألافاسكت للخلبحر كً سؤٍتهم اإلاؽترهت،
وهزا بفظل كىىاث الخبادٌ اإلاىحىدة ،بديث ٌؽيل باخثى بلذان الظفت الصحشاوٍت في
هزا العياق "الىاكلحن الشظميحن" للخلاون الزي ًجمم بحن كلماء آلازاس ،الاحخماق،
الجوشافيا و ألادب.
 طشوسة ئكادة سظم ؼبياث الحشان الاحخماعي وؼبياث وؽش اإلالشفت التي جمحز
الصحشاء ،فاللذًذ مً اللشاءاث اإلاختزلت ؼىهذ هزا اإلاجاٌ (الصحشاء) سهم زشائه
بالذسوط التي ًمىنها أن حعاهم في الجمم وؤلاإلاام بالحظاساث والثلافاث واللواث وػشق
اإلالاػ اإلازوىسة في اإلاخؼىػاث و في آلازاس اإلاادًت مثل الفاﭭ اااسة والىلىػ الصخشٍت...
سيدي محمد طراش و جينيفار يانكو
ترجمة سمير ربيعي
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