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ف ذ.بٔ  ة إالسالم سَ   ادلزائص ؾياتة خامـة - صًو

 خامـة ثسىصت ادلزائص  -ؾصؾوز مََىة.ٔب.ذ

 مرص جهنا  خامـة – تسوي موىسبٔمحس  .ذ

    ادلزائص  ثسىصت خامـة - مٌادضًة مميوهة.ذ

      ادلزائص ثسىصت خامـة  - تًولواش سزفة.ذ

 ادلزائص  اًحوايق ٔبم خامـة -  كٌَفة هوزت.ذ

 مرص حَوان خامـة  - اًفذاخ ؾحس ذاصل.ذ

 مرص  اًواذي حٌوة خامـة -  درض سـَس َلوذ.ذ
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 ................................................................... ادلزائص - خامـة ثسىصت  -نٌلل توكسٍصي .ذ                  
 

337 



 

 2 

 -س ية من اًوحوذ10كصاءت هلسًة ـلسريت  -اًححر أهرثوتًوويج يف ادلامـاث ادلزائًصة *
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 لكمة مسٍص ادلامـة

اسلس ؼل زة اًـاـلني واًعالت واًسالم ؿىل ٔبرشف اـلصسَني ، وؿىل بهٓل وحصحَ ٔبمجـني  

 : ٔبما تـس

 اًسالم ؿََنك وزمحة ػل وجصاكثَ

ٕان اًـاؾل اًـصيب وحوذ مذاكمي يف ثيوؿَ، فس َفسايئ يف حصهَخذَ اًخرشًة واٌَلوًة 

واًلميَة اـلـَاًزة، ًيخسط ؿىل ٕاكَمي ري دعائط ظحَـَة فًصست يف ثصاُا، ًـاين وضـا 

و جياهة اًخحسًر، ًحسغ يف ٕاهخاح  اكذعاذاي موتوءا ابًفاكة زمغ اًلىن، مذعَؽ ٌَحسازة ُو

لسسِا حىت  ثخحول ٕاىل ثلاًَس ؤبهؼمة احامتؾَة حيخنك ٕاٍهيا ٔبفصاذ افلمتؽ.    اًـاذاث ًو

وحِر ثخـسذ ظوز اصلوز اطلي ثؤذًَ افلالث اًـَمَة يف اًخوزَق اـلـصيف ًواكؽ 

افلمتـاث اقلََة، ونشا اـلساطمة يف إالثصاء اًفىصي واـلهنجي كلخَف اًخرععاث إالوساهَة 

الاسدامثز يف جتمؽ ؿسذ ال تبٔش من اًـٌَلء حاًوت  حامتؾيجمةل اًخلري الاوالاحامتؾَة...فٕان 

حيان وفصوسا وأزذن،  اًحاحثني يف صؤون إالوسان  اًلاذمني من ادلزائص وثووس ومرص ًو

 ٌَوكوف ؿىل ٔبصاكل الاحامتغ اًخرشي يف ُشا اًـاؾل اًـصيب.

فٕاهيا ال هًىس ٔبن وتُامن هلص مجَـيا ٔبن اًـَوم اًعحَـَة عم سخِي افلمتـاث حنو اًصيق، 

اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة عم من ٍصمس خمخَف اكلععاث اًصامِة ٕاىل اًخمنَة اًخرشًة، 

من ذالل اًوكوف ؿىل واكؽ افلمتؽ ٔبوال، مث اًخـصف ؿىل ملوماثَ وملسزاثَ ًَمت زظس 

 ٕار حتول ُشا اًـسذ ٕاىل ابكة من اًـَوم واـلـازف اًيت اكرتتت من اًواكؽاحذَاخاثَ.

الاحامتؾي يف اًوظن اًـصيب، وزظسث تـضا من ادلواهة اًِامة من ذالل خمخَف مصانز 

  " CRASKتوُصاناـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة "اًححر نؼ :

ونشا جمةل  اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ماكدي اًخازخي وؿؿل الاوسان واًخازخي" و"

اـلخعفح ٌَـَوم إالوساهَة "، وؿَََ فٕان  اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة تخووسجمةل"  و"ًَخِاك"

والاحامتؾَة ثضلك ؿام، جيس فِضا من اصلزاساث اًيت حصظس اًواكؽ، وثلذفي ٔبثص اًسَوك 

إالوساين، وثححر يف خمخَف اصلوافؽ حنو ظَاكة اـلواكف الاحامتؾَة تني تين اًخرش، 
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يف صلك حٌلؿاث احامتؾَة، فٕان اذلاخة ثسؾوان اًَوم ٕاىل  وحِر حيَا اًياش يف ُشا افلمتؽ

ذزاسة وفِم ٔبصاكل اًخجمؽ ؤبمناظ اًخفاؿي، وخمخَف اًـمََاث الاحامتؾَة ونشا ظحَـة 

اصلوافؽ اًيت ثلوذان ٕاىل ظَاكة ثغل اـلواكف، يف ػي اًخلسم اًخىٌوًويج اًِائي واـلخلرياث 

ُيا ثؼِص ٔبطمَة اًـؿل واصلزاساث اذللََة ٔكذات اـلخعازؿة اًيت ٌضِسُا اًـاؾل إالوساين، و 

 ٌَخلسم إالوساين يف مسازح اًصيق.

وؿَََ فٕاهيا جنس ٔبهفس يا من ذالل ُشا اًـسذ كازئني وملصوئني يف آن راثَ، فٌحن 

... واًـسًس من ماعل جن هيب وَلس ٔبزهون وموًوذ مـمصيهلصٔب ٔبهفس يا من ذالل ٔبؾٌلل 

ا، ويف ُشا اـللام ال ٌسـيا ٕاال ٔبن  اصلزاساث اًيت ؾىف اًحاحثون اأكذميَون ؿىل ٕاجناُس

تَ  ونؤ ميَ وضىص أساثشت واًحاحثني اطلٍن اختشوا اًححر اًـَمي ؾيواان ًَومِاهتم وموضوؿا

 سريضم اطلاثَة، فاًـؿل ًخين تَوات ال ؾٌلذ ًِا ، وادلِي هيسم تَوث اًـز وأذة.

ًًِحا َوَال فََمن ) :وكس كال ثـاىل يف حمنك ثزًنهل َمْي مَعًَال َظا ـْ ََ َِ فََْ ِّ ًِلَاء َزت اَكَن ٍَْصُحو 

َِ بََحًسا ِّ َحاَذِت َزت ـِ  .واًسالم ؿََنك وزمحة ػل وجصاكثَ (ٌرُْشِْك ِت

 

 

 بسكرة رئيس جامعة حممد خيضر.                               

 ةــمد بوطرفايـأح .د أ                            
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 افتتاحية العدد

ثبٔهَسا ـلـاين اٍمتزي اًيت ظحـت لك ٔبؿساذُا اًساتلة فاختشثَ ًِا ؾيواان، وحصس َزا ًثلافة 

اًخوزِؼؼؼؼق اًـَمي ٔصلال اـلَخلِاث اًـَمَة ادلاذت واًصائست يف حلي اًـَوم إالوساهَة والاحامتؾَة 

مذوذسا تحاكة  اًخلري الاحامتؾيجمةل ًعي اًـسذ اًصاتؽ  من  اطلي اٍمتس خَ ًيفسِا هنجا وسخِال،

أهرثوتًووحِا اًـصتَة ٔبدصى ثًصة ومذيوؿة من ٔبوزاق مساذالث اـلَخلى اصلويل أول حول: "

، اـليـلس جلكَة اًـَوم ذالل هعف كصن من اًزمن: رسعَاث، مؤسساث، نخاابث، اُامتماث"

جزمخ ؿَمي ومـصيف  ابكة ثـج زياايُا حامتؾَة خامـة َلس دِرض تخسىصت،إالوساهَة والا

 وا. اءمس خفِضا يف اًخفعَي واًخياول ثضـِا تني ٔبًسي كصاهئا اًـعىش ًَلرتفوا مهنا كسز ما ص

هعة هفسَ نفضاء دمية ؾصش تسوي يف معق حصصائيا اًضاسـة، حماظة جلك  ؿسذ

ظلوش اًخربك واًخجًل، فًسجت ثفاظَهل إبثلان ؤبحوكت مضامِيَ تـياًة وسج ٔبفاًَج ارلمية، 

ثخت ٔبوزاكَ نٌل ٍصثة فضاهئا اصلاذًل، فاحتا رزاؾََ رمَال ومصحدا ابًوافسٍن ٕاًََ ٔبُي اًـؿل وز

 واـلـصفة.

ًَخلي فَِ أثحاغ واـلًصسون  اـلرشفة ؿىل ٕاؿساذٍ ٔبن ٍىون فضاءؿسذ ٔبزاذث هل اًَِئة 

 وا ٕاًََ زساؿا من لك حسة وظوة ًًسَون، ثَحَة ًيساء اًلَة واس خجالء ؾواؾلذاطلٍن هتاف 

لذخسوا من إ اـلىٌون اطلي ٌسدضفوهَ يف دعاابث ص َودِم  ظلاء، فِهنَوا من ؿَمِم وجصاكهتم ًو

 سوا ًَفِسوا.ِف فُس خ تَ ابيق اـلضواز  نزساهجم ما ٌس خًريو

ٓ وماكمن اًصقحة اًيت ثياسؾت ٔبزست حتٍصص افلةل ودليهتا اًـَمَة يف ختعَط ؿسذ  دص ب

اكن ٔبوهل حمثَيا ًلك اـلضامني اـلـصفِة اًيت كسمت مضن ٔبظواز ُشا ، ـلوضوغ أهرثوتًووحِا

اـلَخلى، مبا ٌسمح ابس خىٌلل حواهة اًيلاص اًواسؽ اطلي ٔباثزثَ مساذالث ُشا اًـسذ واطلي 

ادلامـاث اًوظيَة  خمخَفواسؽ من اًحاحثني واـلِمتني ابًضبٔن أهرثوتًوويج ؿرب  ؿسذكدهل، صلى 

حىصش فصض الاًخلاء واًخواظي اـلس متص تني ٔبُي اًيت َلاءاث اٌ ٍشُواًـصتَة، اًـعىش ـلثي 

الادذعاض اًواحس ٌَخساول واًخحاحر يف كضااي وصؤون ُشا اذللي. فٕاهَ ٔبًضا ؿسذ ٔبزذان من 

وزائَ إالسِام اًُسري يف اًخربك والاحذفال، ًُس ٔن أهرثوتًووحِا ؾل ثـس معَةل الاس خـٌلز نٌل 

حوهيا مٌَ وحيشزوهيا من اكهت ثومص، ٔبو ٔبن اًـؿل  اطلي اكن ابٔمس اًلًصة ضاال ومٌحورا ٍُص
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ملحة ارلوط فَِ، ُاُو ًـوذ ثسزجيَا من خسًس ًَددؤب ماكهخَ تني ابيق حلول اًـَوم الاحامتؾَة 

اـلضِس أاكذميي، ففي رعل ثبٔهَس يف  ٔبوسؽ ذلجز ماكن مرشفوإالوساهَة ابحثا ؾن فضاء 

ٓ ًخبٔهَس  . ثخسة، وُصان ،ثَمسانجلك من:  بٓهفةان يف ًلاءاث ومؤمتصاث ؿَمَة دص س حلٌا ٕاًََ كريب

ٕاؿاذت ثبٔسُس واغ وزُان  تيوكس تسث أهرثوتًووحِا يف ُشٍ ًخؼاُصت ًُست حبثا رفسة، 

دعوظا. ثبٔسُس ٌس حلَ ثلِمي ٔبُي   افلمتؽ اًـصيب معوما وادلزائصيف مسائي وكضاايَيؼص جتسًس ٌ 

الادذعاض طلواهتم وـلا جس ىن هلم حتلِلَ ؿىل مساز هعف كصن من اًوحوذ واًححر، اكصفني 

اـلـصفِة واـلهنجَة، فأهرثوتًووحِا م حول خمخَف اًلضااي تَ حواهة من ددااي اًيلاص اـلثاز تُهن

فِمَ يف دعوظَخَ اًـصتَة من اًَوم ثححر ؾن هفسِا وؾن راهتا، هَف ثلصٔب واكـِا؟ وهَف ث 

 انحِة واقلََة يف مس خواُا أنرث ثـملا. 

ؤن مٌعق اـلـصفة ًلذيض ٔبهَ ال وحوذ ًـؿل ذون موضوغ ًسزسَ، وال موضوغ ذون حبر 

ذوهَ، وال زواذ ذون مصانز حبر ومؤسساث ٌس خىضف حواهحَ، وال حبر ذون زواذ ٌسوّ 

خاح ٍزفوهَ ًلصاهئم، فٕان ٔبؾٌلل ُشا اًـسذ ؾل جضش حصؿاضم وثؤظص ٔبؾٌلهلم، وال مؤسساث ذون ٕاه 

ؾن ُشٍ اًلاؿست واحرتمت ُشا اـليعق، فلك اًدساؤالث اـلثازت يف ُشا اًضبٔن ؿىل ثـسذُا 

من ذالًِا اـلخسذَون اًيخش يف اًـسًس من حواهة اـلسـبةٔل  سـى ،زثغل اقلاو حول حامت 

اًىثري من اًخفاظَي وإالصاكالث اًخازخيَة أهرثوتًووحِة جساؤال وٕاخاتة، تـَسا ؾن اًلوض يف 

ا وحال تُهنا وتني اًخلسم  راث اًعةل ابٕالزج الاس خـٌلزي اطلي صلك حزء من مـوكاث ثبٔدُص

ؿسًست، رعل ما سوف وسدضفَ يف دعاابث ُؤالء مفصحدا جنك ؾيسان مجَـا  إاىل أمام ؾلوذ

 ابحثني وكصاء.
  

 التغري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر ربــــعضو خم                            

د. شــــوقي قاســــــمي                                                           
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 ٔبهرثوتوًوحِا يف اًـاؾل اًـصيب.... ٔبن حىون 

اـلاكن تـحق اًححر يف امذٔ ؿىل ُشٍ اًياظَة من رمصخان أًوان وإالتساغ اًـَمي، 

 اًرتاج يف اًـاؾل اًـصيب، ٕار تسا زيااي اًسَوك واـلٌلزساث اًَومِة ٌَحاحر أهرثوتوًويج

وِوذح مفـم ابصلالل حًزّيَ ٔبًوان اًخرش وادذالف ثضاٌزس أزط ومتاٍز إالزًِاث، وثصاء 

،... ٔبًوان ٔبظحاكَ ال جس خوؾهبا اـلوائس،... ٔبًخس خَ ثًهتيي ال اًليائَة ظحوؿَأًس ية اٌَلوًة... 

َُ ال حىفهيا اـلياس حاث، فلس حًزًت اـلساخس ابٔزواة اًحَضاء، وثسثّص اًض خاء  َّ وحَ

لضاتَة، واسذُت اًفٌعاساي ابًربهوش، ومتغل اًلفعان وادلالتَة واًىصاهو واـلَحفة ابً 

وكٌسوزت اًفصكاين مساحاث اًضلف صلى اًًساء ...حصاج ُؾصف مبًسوخاثَ اًيت محَت 

زسوماث من ويح اًواكؽ اًَوسم نززتَة تين مزياة، ًوون ظائصاث اـلس خـمص اًفصويس 

 جممتـاث اًضاُس ؿىل ثـاكة اذلضازاث،... ما ظيؽ نززتَة اًامنمضة، واًسجاذ اًلفيص

سىهنا اًخياكغ ـرتهيا اًلضة  أساًَة، تبٔثسط اذلحوز مئُإار  ،ٌضلكِا اًخيوغ ٌو ًو

وثلمي اذلصوة ٔثفَ أس حاة،... فافلمتؽ اًـصيب حىت مسهَ اًىربى راث اًدساهس اًـضوي 

ة وكري اًصمسَة واًخـاوهَة واًفئوًة متيح ثلؽ يف حضن اًلدَةل، ٕار اًـالكاث اًضرعاهَة اًوزَل

اًفصذ ذفئا وانخفاء وظمبٔهٌُة هفس َة، وثلِسٍ هباةل من أايذي اـلعارفة، وأهفاش اًيت ثلمص 

اـلاكن، واًيؼصاث اًيت ثرتكة إالمياء ٔبو إالحياء لكٌل اًخلِهتا، فإالوسان يف اًـاؾل اًـصيب 

ـضق اـلياخ ات يف ضوء اًيجوم، ًـضق قسي زَاتَ ًـضق ثبٔمي اًضمس وكت اًلصوة، ًو

واًلصهٌُة، ًىٌَ ال ًرتذذ يف حزم ٔبمذـخَ ًِجصان  يف اًسوايق واًلسزان، وحين ٕاىل ٔبلك اًخاـلة

اًًصف، ًَريق اـلسن جصواس حَ اًفىًصة واًسَوهَة، ومِوهل اًلَدَََة، وظحائـَ وزقحاثَ اًيت ال 

   !...؟ُشا اًخيوغ  أهرثوتوًويج اًحاحر ٌس خوؾة فِيثًهتيي...

جيس اًحاحر أهرثوتوًويج هفسَ ٔبمام زيائَدني ؾعَخني ؿىل اًفِم )اصلٍن واـلٌلزساث 

 الاحامتؾَة(، مفن هجة حنن جممتـاث حتَا فِيا ظفاث إالوسان، تًدَِا وكدحِا، تـفوٍهتا

وسشاحهتا، ابهسفاؾِا اًالواؾي ودٌوؾِا اًالمرشوظ، حنن جممتـاث ٌس خجمؽ اًفصاػ ظاكاثَ 

                                                           

     اًخاـلةPissenlit .وعم هخذة جًصة مـمصت جسىن اـلصاؾي  وحواهة اًعصق وأزايض اًحوز : 
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ـَر فِيا فساذا، فٌلفص ٔهفس يا  ـرًتيا اًضـف اـلعيوغ تبًٔسًيا ًو ًَحخي زوهحا ووكهتا، ًو

وهـَق دِحاثيا ؿىل اـلس خـمص اًفصويس ٔبو اٍهيوذي، وىوكي اـلسري مصاتيح اًضمري....حنخفي 

سَوة ٌَخـحري، وهرثثص ثسزاء ؿىل ضفاف اـلواكف ذومنا اؾخحاز ـلضاؾص ابًعمت كٔ 

تـضيا،... هلسش اًعلوش ٔهنا حزء من ؾلائسان اـلىدوثة، حِر وسازغ ٕاىل جسوًة اذلشاء 

، وهخبُٔة الس خلدال اًزائص ٕارا اًسٌلء اوضلت وبٔرهت ًصهبا وُحلّتاـللَوة ؤكهيا ٔبمام مضِس 

ؤكن ظازوذا ابًُسدِا  "مخسة يف ؾًَِم"وكف اقلصح تؼ، وهواخَ اـلزفت ٔبؾًٌَالكٌل 

ة،... ويف لك رعل حتخسم تساذَيا اًـلِست إالسالمِة واًعلوش اًيت  س َلذحم كعوزان اًفاُز

فِي ٌس خوؾة اًحاحر أهرثوتوًويج ُشا ال جنس ًِا س يسا ٕاال يف ذمازساث ٔبخساذان... 

  !...إالظاز اـلصحـي اًالمذواسن ؟

وهيؼص إبهحاز ٕاىل مس خـمًل اًفصوس َة، فامي ختوهيا ٔبًس يدٌا وحزل  اًـصتَةهلسش اٌَلة 

سِصاثيا حول موكس ذافت يف ًَةل ماظصت ٔبو مثَجة، ٕاىل يف حرضهتا  ن  حِ ٌَ ًٔماًسلَة فَ 

هـَس ٌَمصت اـلََون كععا صاُست ؿىل ؾصاكة و هخَحف أوس زذاء وهخفىَ حبحاث اًحَوظ، 

فِي ٌس خوؾة اًحاحر ،...اًزاًسةٔبو كعة  ًودلأبو  اباب ًيوفااـلاكن نلعة 

  !...يف اًـاؾل اًـصيب؟ َات اًَومِةأهرثوتوًويج ُشٍ اًلعاظاث اٌَّساهَة اًيت ثعيؽ ًلة اذل 

حنن جممتـاث مسىوهة ابٓدص، آدص اطلي هفرس تَ وحوذان، وهـَن تَ ؾن ُوًدٌا، 

و اًزائص ذون موؿس، ما ًسؾوان ٕاىل آدص ُو اطلي حنخفي تَ ٔبنرث من ٔبهفس يا، آدص ُ

و اًحرص اطلي ًععاذ ؾوزاثيا،  و اًـني اًيت ثلؽ ؿىل لك ما منغل، ُو حًزني تَوثيا ذامئا، ُو

آدص ُو اطلي خنىش الكمَ ؾيا فُس خلمي سَونيا، ُو اًضازغ اطلي حيّصف ٔبتياءان، آدص 

وهة ُو اـلضجة اطلي هـَق ؿَََ دِحاثيا، ومن فصظ ما هـخرب آدص  ال وس متخؽ حبَاثيا اـلُص

ُشا  أهرثوتوًويج اًحاحر ٌس خوؾة فِيتوحوذٍ، جالكمَ، تيؼصاثَ، وحىت تؼهل.... 

    !...؟آدص اطلي ٌسىن فِيا ذون ٕاجياز 

                                                           

  .اباب ًيوفا: كعة من اًرتاج أماًسلي اًلسمي، تعَِا ًيوفا واتًذَ قًصحا 
   اًلسمي، حصوهيا ادلساث ًٔظفال ابمس ًودلا تسال ؾن ًوجنةًودلا : ٔبو ًوجنة تًت اًلول، كعة من اًرتاج ادلزائصي. 
   .اًزاًسة : ٔبو"ادلاًسة" امس امصٔبت من تين ُالل، وعم كعة من اًرتاج ادلزائصي اًخوويس، حصوي خاهحا من سريت تين ُالل 
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ٔبثص واكذفى اًحاحثون مـاؾل أسكة ؤبزكام أتواة ادذفت ؿىل ظفحاث ُشا اًـسذ 

يف سَونَ اًَوسم، وذمازساثَ ذاذي حٌلؾخَ إالزًِة من ذالل خمخَف اـلؤسساث إالوسان 

اأكذميَة ومصانز اًححر ومـاُس اًفٌون وافلالث اًـَمَة، فامي تسث خمخَف اًضرعَاث 

)موًوذ مـمصي، ماعل ص حي، َلس ٔبزهون، ....( مزنوؿة أكٌـة، حِر نخة ازلَؽ 

فِة واذلسازة، وزمبا ثعاحل االزيان مؤدصا واثفلا ؿىل ٔبن فلمتـاث جضِس دضاؿا حاذا تني اًسَ 

فِي ٌس خوؾة ًيام لك ثَاز ؿىل ادلية اطلي ٍصحيَ ذومنا خسًصة ٔبو ؾخاة من آدص، 

 ...!أهرثوتوًويج ُشا اًرصاغ اـلساؾل؟اًحاحر 

 "حنومبحارضت تـيوان  بٔذ. هشٍص مـصوفظفحاث ُشا اًـسذ افذخحِا أس خار اًلسٍص 

 ٕاىل ٕار اس هتي حسًثَ ؾن ٔبن الاهخلال"، ووؾوذ ٕاحعاء:  ابـللصة بٔهرثوتوًويج فىص تياء

 اًيت اًخازخيَة اًرشوظ ذزاسة حنو الاحامتؾي، اًفىص ثوحَِ ٔبّذى ٕاىل اًلصيب، ابًـاؾل اذلسازة

ن اًيت اًـوائق خمخَف ؿىل حصنز فِيي هفسَ، اًوكت ويف ٔبفصسثَ، ، وجساءل ؾٌل مؼٍِص حُص

 اًـمي، مبَسان واًـامة، ارلاظة -اًَومِة اذلَات يف اًيت اًـلالهَة كري اًـوامي ٍلوغٕارا اكن 

سة اًسائست ٌَـلالهَة بٓخال ثًُذج -ذازهجا ٔبو اـلؤسساث وتساذي  ؾوائق واـلخـاًَة، واـلؤِسّ

... واسرتسي يف حسًثَ ٕاىل بٔن بٓل ملاٍصت؟ ٔبصاكل ٕاىل حتّوًِا ٔبو اًـرصهة ثثخِط صبهٔنا من

 اًىربى ارلَاًَة اًيؼصايث هناًة مٌش خسًست هلةلاطلي ًـصف  الاحامتؾَة اًـَوم مِسانٕاىل 

 ُو وما ُاميش ُو ما ؾيس ًخوكفٔبظحح  ٕار اًَومِة، وأحساج اـلفِومِة كضااي حنو

 .اًـاؾل معري يف اـلضازنة بٓمال ضَؽ كس افلال ًِشا اـلمثي اًفىص ٔبن ٕاىل زاحؽ ورعل خسَف

ًيبٔى  اـللازيب اًحاحرواهخلي تَ اذلسًر ٕاىل ادلزائص واًحالذ اـللازتَة، ًًَهتيي ٕاىل بٔن 

 يف اكمن مٌؼوز وفق اًـاؾل تياء ٕاىل ٌسـى وال نخفَِ، اًـاؾل ؿىل وتؤش مضاق محي ؾن 

 ثعري اًـَمي ابًححر اـلخـَلة فاًـلالهَة وؿَََ ،الؾلالين جمال ٕاىل تَ ًؤذي ٔبن ميىن ابظيَ

  .اًفصذ الؾلالهَة ؿىل مؤسسة

ويف ادلاهة آدص من اـليعة، وإبًـاس من ثعَـاث اـلس متـني حصخَت ؾَياٍ من ؿىل 

سعوز ٔبوزاكَ، وؿرب اـلَىصوفون ذاظة اًضلف والاهدداٍ تَلة ؾصتَة َلةل جىثري من 

اـللوالث اًـلََة، ٕار اس هتي اذلسًر تبٔن ما هيمَ من ذالل ُشٍ اًوزكة اًححثَة حول 
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بٔذ . ؾحس اًلاذز ، ٕار ؾيون رمية عم ذما ٔبنرث هتمَ  اًيت عم فىصي نخرعط أهرثوتوًوحِا

صان نخهبا " حزائًصة هؼص وهجة: احمََ ابٔهرثوتوًوحِ حىون " بٔنملاًخَ   1ًلجؽ من خامـة ُو

 بٔن ميىن ُي، ٕار ظصخ اًدساؤل : ابًفصوس َة وحصمجِا ٌَـصتَة ىزوال ؾيس دعائط اًلصاء

ٕاخاتخَ ؿىل مجةل من اـللوالث اًيت ظاقِا  سدٌسًد  أظًل؟ جممتـيا يف بٔهرثوتوًوحِني ىىون

  ٔبوال وعم زئُس َة حماوز ٔبزتـةلكوذ ًَفي سرتوش وس ميي مس خـصضا ٕاايُا من ذالل 

 ـلساز ثَكصاء ؾصط اثهَا اـلساطمة، ُشٍ مٌَ اهخثلت اطلي اًـام اًس َاق ؾصط

اانث خعصقاً  اثًثا ادلزائص، يف أهرثوتوًوحِا  يف أهرثوتوًوحِا وضؽ حول اًيؼًصة ٌَُص

ًَهتيي تَ اـلعاف ٕاىل ٔبن أهرثوتوًوحِا ؿٌَلء اًزتاماًخيوًَ ٕاىل رضوزت  زاتـا ادلزائص، ، ًو

 بٔهرثوتوًوحِة" من الاهخلال يف هفىص ٔبن اـلمىن من ًعحح اذلسااثث، ثـسذ جصاذًلمكدول 

 الاهخلال بٔوسؽ وتعفة "اقلََة اًلرًية بٔهرثوتوًوحِة" ٔبو" اطلاث بٔهرثوتوًوحِة" ٕاىل" اًلرًية

 ممتيَني "ادليوة من ادليوة بٔهرثوتوًوحِة" ٕاىل" اًضٌلل من ادليوة بٔهرثوتوًوحِة" من

 من ادليوة ٔبهرثوتوًوحِة مؽ مذلاظـة ادليوة من اًضٌلل ٔبهرثوتوًوحِة حنو ظًصق يف اًسري

 .أهرثوتوًوحِة ارلعاابث ثـسذ ؾحازت ومالمئة وخاُة ثخجىل اـلـىن ُشا ويف... اًضٌلل

وتَون خمخَف ومن ذزاسة معوةل حول سوس َوًوحِا اذلَات اًَومِة ابدلَوة اًلصوًة 

"ُيسسة اـلسافاث الاحامتؾَة حزء ؾيوهخَ تؼ  خامـة ثسىصتمن  ذ.مميوهة مٌادضًةثلذعف 

 يف تَ مسٌَل ٔبمصا أفصاذ تني اـلسافة ثؼِص ما ٕار نثريا يف ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسن"

 ٔكمص أفصاذ، تني اـلسافة فىصت توحوذ الاؿرتاف ًىن ؿَهيا، مذفق احامتؾَة مـاًري ػي

 ٌضلك ٕار....  اًسواء ؿىل واذلسيس اذليس إالذزاك من نثري ٕاىل حيخاح ٌضلزاسة كاتي

 اًخواظي ٔبصاكل من صالك.... اًوحٍو اًخلاء ٔبصاكل ولك واـلعارفة واًخحَة وإالحياء إالمياء

 واذلسيس إالذزايك اـلس خوى ؿىل اًخواظي ُشا ذالل اـلسافة زمس ًمت فامي أفصاذ، تني

 واًـاذاث اصلًًِة اًلمي مبرخَف ٔبساسا اـلخبٔثص الاحامتؾي اـلوكف حسة اًخفاوث من ثيشء

، ُشا وكس كاست اًحاحثة اـلسافاث تني أفصاذ من ذالل االثعال اًياش ؤبؾصاف واًخلاًَس

سم وكري اًالكسم وصلى اًصخال واًًساء ؿىل اًسواء. وفامي ًحسو ٔبن موضوغ اـلصٔبت كس اًالك

 ثَمسان  خامـةمن  ذ. سـوذ جحالاس هتغل ؿىل هعاق واسؽ وؾل ًـس كاتال ٌَخساول ًـوذ 
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:" اـلصبٔت ادلزائًصة اـلـادضت تني مبلاةل موسومة تؼ سـَست خامـة من َلس تَحايج. بٔ زفلة 

حِر ًخحساثن ؾن جتارة ثَاٍزن  "-ملازتة سوس َواهرثوتوًوحِة–دعاة اًخلََس واذلسازة 

ازيني ًلضااي اـلصٔبت يف افلمتؽ، اًخَاز اذلسايث واًخَاز اقلافغ ًًَهتَا ٕاىل هلس ًالك اًخَاٍزن 

 ًخبٔزري جتاُهل  يف ٍوكن اًعصخ ُشا يف اًلعوز هوايح فٕان اذلسازة ٍمنورح فداًًس حةكائَني:  

ا سَووِا بٓذاةاًؼاُصت يف  اقلََة، اًثلافة  ؾل اًيت ؤبًسًوًوحِهتا اًصمًزة ٔبوساكِا وزمبا ؤبفاكُز

 اًيت اًخلري سٌلث كدَي من ُو ادلزائًصة اـلصٔبت حسازة ؾن كِي ما ٔبن ًـين ُشا نثريا ثخلري

يا كري، ال اـلاذي اذللي يف فلط حسزت  ابًًس حة ٔبما ،حسازة ال حتسًر ٔبمام ىىون ُو

مذياس َة ٔبن اـلصٔبت ثـُش ثثاكفا  وخشوزٍ اـلايض زواسة ؿىل حصنز فٕاهنا اًخلاًَس ٔظصوحة

 ؿاـلَا يف مـُضِا اًَوسم. 

 اصلًًِة أهرثوتوًوحِا واكؽ" حصسػل جن مصاذ. ذًخعفح  اـلصنز ادلامـي تدٌسوفومن 

ٔبن اًحاحر اًلصيب ٍمتخؽ تسزخة  ونٍص تـغ اصلازسني ٔبن  ٕاىل وخيَط اًـصيب" اًوظن يف

من اذلًصة يف اًححر ؿىل حساة اًحاحر اقلًل، فامي ٍصى بٓدصون ٔبن اًحاحر  ؿاًَة

خلن ًلة اًححر مبا  اقلًل رو حغ هحري ٔهَ معَؽ ؿىل اًثلافة اقلََة ابفلمتؽ اـلسزوش ًو

هل ٔن ًعحح ابحثا ممتىٌا، تُامن من   َلس .ذ.بٔ نخة  متوصًت ؿني ادلامـي اًـمصنزًُؤ

ٕار كال تبٔن " اـلس خلدي وبٓفاق اذلارض حتسايث: ادلزائًصة ادلامـة يف أهرثوتوًوحِا" زمضان

ا الاهرتوتوًوحِا  ذالل ادلزائصي اًفىص يف" جمِوال زمقا" ػِصث ٔباكذميَة، مـصفة ابؾخحاُز

ُشٍ  اأكذميَني ادلزائًصني ًخجاوسما ٔبحلّ وتلوت ؿىل  الاس خلالل، ثَت اًيت أزتـة اًـلوذ

معسز اًَبٔش اطلي ًالحق الاهرتوتوًوحِا ٍوكن يف اًححر اًِضاصة، نٌل هّوٍ ٕاىل ٔبن 

" واًؼصوف اًيت ثيؼم "اطلاثالاهرتوتوًويج اطلي ًؼِص مفىاك وجمزٔب ثسخة اهفعامَ ؾن 

شا اًيوغ من اًححوج الا "آدص"" و "اطلاثمعََة اًخواظي واًخفاؿي تني  هرتوتوًوحِة ُو

، ٍىون معرٍي اًصفغ ذما ًؤذي ٕاىل ثلوًة صونة اًضم واًًصحة يف اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة

حول ػاُصت الاهفعام تني  ذ.بٔسٌلء ابص َخٕاىل فىصت  ٔبذ. َلس زمضانوهبشٍ اًعوزت ًـَسان 

اطلاث وآدص يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِة اًيت وزذث يف اًـسذ اًثاًر من ُشٍ افلةل، 

 خامـة ثسىصتمن  ذ. نٌلل توكسٍصيواًيت ػييا ٔبهيا ظوًياُا، تَس ٔبن أس خار افلهتس اـلحسغ 
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 أان فِم ٕاصاكًَةو  اًـصيب اًوظن يف  أهرثوتوًوحِاًـَس فذح اـلَف مبلاةل موسومة تؼ"

 ثفسري يف  اًـؿل ُشا وذوز اًـصيب اًوظن يف  أهرثوتوًوحِا توضـَة ًخـَق وآدص"

 ـلَسان ثؤسس مهنجَة كواؿس ٕاهخاح  ذالل من اًـصيب  واًثلايف الاحامتؾي اًواكؽ وحتََي

 ، حِر جساءل من ذالل ٕاصاكًَخَ أان واكؽ ؿىل أدص فىص بٔس حلِة زمغ خسًس ؿَمي

 ، واكن هيسف ٕاىل اًـصيب واكـيا فِم يف واًفىًصة اـلهنجَة تبًَٓخَ اًـؿل ُشا ثعحَلِة مسىؾن 

 اًفىص وماكهة واكؽ حتََي يف أهرثوتوًوحِة اًِوًة فلسان ؿىل اًخحـَة ُشٍ ثبٔزري مسى  ٕاجصاس

 . اـلؤسس اأكذميي اذلضوز زمغ اًـصيب اًوظن يف  أهرثوتوًويج

وزكة  حفال اصلٍن هوز. ذ ثخسة خامـةويف س َاق مذعي وتيربت ٔبمي وثفاؤل نخة من 

 مٌؼوز من ملازتة(  اذللِلة،اًوضم) اًثيائَة مزيان يف اًـصتَة "الاهرثوتوًوحِاحبثَة تـيوان 

حِر جساءل يف اًحساًة ؾن وحوذ ٔبهرثوتوًوحِا يف اًـاؾل اًـصيب، ، اـلس خلدي" اهرثوتوًوحِا

ؾل  ؾصتَة تبٔكالم قصتَة افاكز حىت ًو اكن بٔ ٔبي اًرتاج الاهرثوتوًويج اـلىذوة ابٌَلة اًـصتَة، 

مث جساءل جمسذا حيشوٍ اًخفاؤل يف ٔبن ُشا  ،اًلصيب اًـَمي اًخحََي ؤبذواث اـلياشم ؾنحِتس 

اظاثاًرتاج ما ُو ٕاال إ   ثًذؼص، اـلَسان ُشا يف ؾصة ذازسني فاكزبٔ   تياث من زتمذجش ُز

 ابؾخحاز الاهرثوتوًويج اًلصيب اًفىص حوُص ؾن خشزاي مس خلي ساُص ؿَمي ـلس خلدي اصلفؽ

حِر ًًهتيي ٕاىل ٔبن اـلس خلدي  اًـصيب، ابٕالوسان كرٍي من ذزىبٔ  اًـصيب أهرثوتوًويج نبٔ 

حسو اصلًَي واحضا  ًخعَة حبثا وذزاسة تلغ اًيؼص ؾن اًلاًة اطلي ثعاػ فَِ أفاكز، ًو

ا يف خمخَف ادلامـاث ادلزائًصة اًصامِة ٕاىل ثوظني  يف خمخَف اـلضاًزؽ ادلازي ٕازساُؤ

اًفىًصة أهرثوتوًوحِا وـؿل مس خلي هل زخاهل وثالمِشٍ ومِاذًيَ ومٌاُجَ وملازابثَ 

 واـلهنجَة.  

 ذ.سَمي ذزهوينمن خامـة ثسىصت، وحبيني واحض حنو ختععَ أول يف اًفَسفة نخة 

 فامي اـللال "فعيملاال ٔبؿاذان ؾيواهَ اًصانن ٕاىل اًـرص اًـحايس  ذ.ؿًل زحٌلينزفلة سمِهل 

 ٕار اس هتالٍ حبسًر ؾن الاؿرتاف واًخيىص، اثعال" من وإالزيوقصافِا اًصحةل بٔذة تني

 اًرتاج رفطأوزويب الؾامتذ حضازثَ ؿىل اذلضازت إالسالمِة، أمص اطلي اس خَزم 

 اًعةل راث أؾٌلل ثغل س امي ال ومذـملة، مذبٔهَة ذزاسة وذزاس خَ وقزازثَ تدٌوؿَ اًـصيب،
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 خسًس، من أهرثوتوًوحِا اتزخي ٕاؿاذت ٕاىل اصلزاساث ُشٍ ثؤذي كس ابٔهرثوتوًوحِا، اـلحارشت

 اٍهنضة ؾرص ٕاىل مجَـِا حصذ ال حبَر واـلهنجَة، اـلـصفِة ٔبظوًِا ٕاؿاذت أكي، ؿىل ٔبو

 اـلفِوماث من اًىثري اًـصيب اذلضازي اًرتاج يف ًوخس كس تي رفسة، ٔبزواب يف( اًخيوٍص)

 ال ذما ومضالكهتا، اًَومِة اذلَات ؤبوخَ إالوساهَة، واذلضازت اًخرشي ادلًس ؾن واًيؼصاث

ة ٕاىلاـلـادضٍن أهرثوتوًوحِني اًحاحثني ابل ٌضلي ٍزال ًَهتَا سًو  هحريا اظاال ُياكأن  ، ًو

ٕار  اـلهنج، مس خوى ؿىل ٔبو اـلوضوغ مس خوى ؿىل سواء اًصحةل، ؤبذة أزيوقصافِا تني

 ٌضلزاسةاًـسًس من نخاابث اًصحاةل عم نخاابث ازيوقصافِة، فاًصحةل ٕارن معَة ٔبسايس  

 ... واًثلافاث واًياش اـلاكن وظف عم ًلاًة وس َةل ٕاهنا إالزيوقصافِة، اذللََة

ًىذاتة ملاةل  خامـة ثسىصتمن  كامسي صويق. ذمؽ  ذ. ظحاخ سَاميينفامي ثخحاًف  

 من س ية10 ـلسريت هلسًة كصاءت -ادلزائًصة ادلامـاث يف أهرثوتوًويج "اًححرتـيوان: 

 ؾيس واًوكوف ادلزائًصة ادلامـة يف أهرثوتوًويج اًححر ثعوزحِر اس خـصضا  "-اًوحوذ

 ؿىل حتلق ما ذلعَةل هلسًة ظحلة راث ثددـَة اتزخيَة ملازتة ذالل من ورعل حمعاثَ، ٔبضم

ٕار ٔبثَا ؿىل رهص ثبٔسُس مصانز اًححر،  اًوحوذ، من س ية 10 كصاتة تـس اًواكؽ ٔبزط

ـة ادلزائًصة، واـلًضوزاث اًـَمَة اأكذميَة، ونشا أهرثوتوًوحِا نخرعط ٔباكذميي ابدلام

ن ٔبدصى.     وؾياٍو

 من ؾحساًلاذز مـاٍسز. بٔ زفلة  ثَمسان  خامـة – مٌعوز جن مََىة. ٔبذتُامن جس خـصط 

ذمثال يف  ،أهرثوتوًويج اًححر مِسان يف ادلزائص جتصتة" CNRPAH اًححوج مصنز"

  CNRPAH واًخازخي الاوسان ؿؿل اًخازخي كدي ما ؾعوز يف ٌَححوج اًوظين اـلصنز

رًثة خسا اًالاهخاخاث اًفىًصة اًـَمَة ٕار حتساث ؾن  ،أهرثوتوًويج الاهخاح حصكِة يف واسِاماثَ

ىهتَا وما ا ،اىل حس ما افاكز حـي ثَرَعِا ظـحاًحَاانث والازمغ ٔبن نرثت لمية مبا خاذث تَ، اً مبـازفِا و 

ُو ٔبن اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي ؿؿل الاوسان واًخازخي، اكن و ال ٍزال هل  ٕاًََ

ذوز يف حصكِة إالهخاح أهرثوتوًويج، نٌل ًـخرب حبق معسزا ُاما من معاذز اًخبٔزخي ًٔهرثوتوًوحِا 

 . ًوحِا اًـصتَة تعفة ؿامةوأهرثوتو دعوظا، 
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الاهرثوتوًوحِا يف ادلزائص ذون ٔبن هـصح ؿىل ؤهَ من اـلس خحَي ٔبن هخحسج ؾن 

، اـلصنز " CRASKتوُصاناـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة "

ف واـلوكف اطلي ٔبسال ًـاة أكالم ادلاذت واًلصاء روي اطلوق اًـايل، وفٌاين اذلصْ 

، ما حسا صِسهتا اًحالذ اـللازتَةالاحامتؾي يف خمخَف أماهن وؿرب خمخَف اًـعوز اًيت 

 يف اًححر مصنز "من راث اـلصنز ٕاىل ثلسميَ حتت ؾيوان:  ذ.مسريت هلاذيابًحاحثة 

صان أهرثوتوًوحِا ان: ُو  واًححر اًـَمي الاصـاغ مصانز ٔبضم حسكسمذَ كٔ "، ٕار حتسي ُز

َة اوساهَاث هكجةل اظسازاثَ من اهعالكا اأكذميي  وذفاحص ٌَىذاة الافًصلِة وافلةل اصلًو

 نووابحث نوذامئ نوابحث فهيا ٌساضم مًضوزاث خاهة اىل اًىصاسم وجًصس اًىصاسم

ان ٍصفـون نومضازه  واًـَوم ذاظة أهرثوتوًوحِا اـلصانز ظََـة اـلصنز ًَىون اًخحسي ُز

 .ؿامة الاحامتؾَة

ملاال تـيوان:  ادلٍزصاوي َلس.ذنخة  ٌَرتاج اًوظين اـلـِسومن ثووس ارلرضاء ومن  

حِر اس خـصط اًؼصوف  "جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة تخووس وحعَةل هعف كصن"

اًخازخيَة ًًضبٔت افلةل مث حاول كصاءت حمخواُا الاهرثوتوًويج، ًًَهتيي ٕاىل ٔبن ُشٍ افلةل ال 

 اـلخـَلة واصلزاساث اًححوج ورش يف اكلخعة اًـصتَة افلالث منختخَف ؾن هؼرياهتا 

 مس خوى وثفاوث  اًعسوز ثشتشة من ًـاين ذفمَـِا وأهرتوتوًوحِا اًضـحَة ابًثلافة

 ُشٍ ماكهة: ٌُل مذعَني، ازيني ًس حخني َحس ح ًـوذ رعل ًوـي وبٓدص ؿسذ تني اقلخوى

 ومصانز ومـاُس ادلامـة يف إالوساهَة اًـَوم ادذعاظاث خمخَف تني اًـَمَة الادذعاظاث

  .اثهَة هجة من اًـصتَة اصلول ٔكَة أساس َة واًـَمَة اًثلافِة واًخوهجاث هجة من اًححر

صي:  تَس ٔبن اًحاحر ؾل ًـحبٔ نثريا ابس متصاًزة ظسوز افلةل، تلسز ما اؾخىن ثسؤال حُو

ومن ًلصٔب ذَف اًسعوز ًلف ؿىل زقحة خاحمة  ؿَمَة؟ مسزسة ثعحح بٔن جمةل إبماكن ُي

 ؿىل صالكة جمةل  تخووس" اًضـحَة واًخلاًَس اًفٌون "يف ٔبن ثلسو جمةل  ادلٍزصاويحىذيف 

 ،اًخازخيَة اًىذاتة جتسًس يف هحري تسوز اًيت اضعَـت  les annalesاًفصوس َة  اذلوًَاث

َدساءل جمسذا:    ؿَمَة؟ مسزسة ثعحح بٔن ؾصتَة جمةل إبماكن ُيًو
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 اًوظين اـلصنزمن  س حاتو توسًس مصمي. ذوؿىل هفس اٍمنط اًححيث نخخت اًحاحثة 

 -إالزيو اًرتاجملاال موسوما تؼ " واًخازخي الاوسان وؿؿل اًخازخي ماكدي ؾعوز يف ٌَححوج

"، ٕار وتفلصاث مذلعـة كصٔبث اًحاحثة ًَخِاك جمةل ذالل من ادلزائص يف أهرثوتوًويج

، وحاًوت 2911ؿام  (Lionel Balout)  ًَوهَي ابًواًيت بٔسسِا  مضمون جمةل ًَخِاك

 مواضَؽ ومساءةل فِم هَفِة ٔبي اقلََة، افلمتـاث ٔبهرثوتوًوحِا جضلك هَفِةاًوكوف ؿىل 

ي، معورما يف اًثلافة جبواهة مذـَلة  واًثلافِة الاحامتؾَة اقلعاث افلةل ؾىست ُو

 اًـام ٌَس َاق" اقلًل"  أهرثوتوًويج اـليخوح ُشا مواهحة مسى وما ،؟ثعوزاهتا وواهحت

من ثووس،  ادلٍزصاوي، فدسث جساؤالث اًحاحثة ؤكهنا حوكّي جساؤالث ًٔهرثوتوًوحِا؟

ًخىمتي ظوزت اصلوز اطلي ثؤذًَ افلالث اًـَمَة يف اًخوزَق اـلـصيف ًواكؽ افلمتـاث اقلََة، 

ونشا اـلساطمة يف إالثصاء اًفىصي واـلهنجي كلخَف اًخرععاث إالوساهَة والاحامتؾَة... 

 .مسازش ؿَمَةفصمبا بٓل هبا اـلبٓل ٕاىل ٔبن ثعحح 

 مصوفي خمخاز. ذفلس ٔبفصذ ثضبٔن خاك تريك اًحاحر ٔبما يف اًضرعَاث أهرثوتوًوحِة 

 كصاءت حنو اـللازيب اًىوًوهَايل أهرثوتوًويج اًرتاج "يفملاال تـيوان:  مـسىص خامـة من 

 صاُسا ًـس حاول من ذالهل اذلسًر ؾن اًصخي اطلي، اـللصة" ؿؿل يف جَصِنَزة هلسًة

 امذَىت اًيت اقلََة اًلدََة اًدضىِالث ؿىل اًخـصف ًوذ من ًلك زئُس َا ومـٌَل مصحـَا

 اـللازيب ٌَفضاء واًـَمي الاًسًوًويج اًرتاج ذزاسة ٔبو هجة، من إالفًصلي اًضٌلل فضاء

 ومعَـا حِسا مذخحـا ًـس فدريك ٔبدصى، هجة من اًىوًوهَاًَة اـلصحةل معَؽ مٌش وضبٔ  اطلي

ًَهتيي ٕاىل ٔبن خاك ُشا يف واسـا  اطلي اـلمتصش اًحاحر رعل فلط ًُس تريك افلال، ًو

ة  اـللصة يف وأهرثوتوًوحِة اًسوس َوًوحِة اـلـصفة رلسمة مَي وال لكي ذون هفسَ ُو

 ؿىل اًـصيب اًـاؾل تؼالل ٔبًلت ؿاهسة مصبٓت ًـخرب ٔبًضا ُو ٕامنا سواء، حس ؿىل واـلرشق

 إالزج من والاس خفاذت اًخحاذل وحىثَف اـلسافة جتسري اىل تشعل وذؾت أدصى اًضفة

، ُشا وثفحط وحتَي اًـضو اًًض َط مبزرب اًخلري اس خلالل وال ُميية كري من إالوساين

موكف ٔبحس  خامـة ثسىصتمن  توًلواش ذ. سزفةالاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 

 مسازاث يف زؤًة: بٔزهون "َلسمبلاةل موسومة تؼ  َلس ٔبزهونكاماث اًفىص إالوساين 
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اًيت -جصغ يف اًخيلِة ؾن مفِوم أوس ية، ٔبزهونٕار ٔبفضت هبا اًلصاءاث ٕاىل ٔبن  أوس ية"

 اًالكس َىِة اطلُيب اًـرص حضازت يف وابٔدط فَسفِا -عم ٔبساش اًفىص اًخيوٍصي

هوهَ  ٔبزهون َلس ، ًخًهتيي اًحاحثة ٕاىل هدِجة مفاذُا ٔبنومسىوًَ اًخوحِسي حِي دعوظا

 اًححثَة ٔبؾٌلهل يف ت دعائعَ اًخىوًًِةاهـىس اًيلسًة، اًلصتَة واـلياشم اـلسازش سََي

 ًفم تواتة ٕاًََ ابًًس حة ثـخرب واًيت إالسالسم، اًـصيب اًفىص يف أوس ية موضوغ دعوظا

 ٔبو مس َحَة ٔبو ٕاسالمِة اكهت سواء حس حَ اصلًًِة أهؼمة تبٔن ؿٌَل ابـللسش، الازثحاظ

 وزمغ، زلافِة ٔبهؼمة تعفهتا ذوزُا ومتازش اصلوقٌلثَة، ثس َاخاهتا ملَلة ٔبهؼمة عم هيوذًة،

 ؾل اًِجصي واًصاتؽ اًثاًر اًلصهني يف إالسالسم اًـصيب افلمتؽ صِسُا اًيت أوس ية تبٔن كٌاؾخَ

 وتبٔتـاذ اًىوهَة ًٔوس ية اثعوز ٔبؾعى ٔبهَ ٕاال اًخازخي، من صُئا ٔبظححت تي واكـة، ثـس

 ،وًلاهتا ؤبؾصاكِا ذايانهتا ادذالف ؿىل اًىون صـوة لك بًَٓاهتا مضن ثيعِص فِة،فَس 

 أزط ؿىل الاثس خوموًوحِة اًخعوزاث جتس َس ظـوتة ٕاىل ثفعن اًخوكؽ ُشا والسم

 .مهنا اًحـغ راثَ ُو ٔبذزك ـلـعَاث

اًححر ؾن ٔبزهون، جييح ؾضو بٓدص من ٔبؾضاء اكلرب  ذ.سزفة توًلواشوفامي ثواظي 

ٕاىل اًححر ؾن  1خامـة ادلزائصمن  ميَية خمخازذ. من خامـة ثسىصت مبـَة  بٔذ. معص بٔوراًًِة

اًلصيب  اًـاؾل يف اذلارض ادلزائصي أهرثوتوًويج- ص حي "ماعلكامة ٔبدصى حتت ؾيوان: 

 اًـصة أهرثوتوًوحِني ٔبضم من اواحس ماعل ص حي ًـخرب حِر "-اًـصيب اًـاؾل يف اًلائة

 ضـَف اًـصيب ابًوظن ثواخسٍ حني يف ؤبمٍصاك، ٔبوزاب ذاظة اًلصة، يف ظَخَ راغ اطلي

ـخرب ًيـسم، ثواخسٍ فِاكذ تضلٍ ابدلزائص ٔبما وحمدضم،  ٔبضم من اواحس صخِي ماعل ًو

 اىل ًسؾو نٌل ادلسًس، اًـاؾل مؽ ًامتىش ثضلك الاسالم ؾرصهة اىل ثسؾو اًيت اًضرعَاث

 ئامََ  ٔبظحح اطلي اًـاؾل يف اًسَمي اًخـاٌش ٔبخي من اذلضازاث وحواز أذاين حواز

 .اصلٍن مسمى حتت ابًـيف

خامـة من  ذ.فذَحة متصسُتوابفذخاخ ممنق ثخحسج ؾضو بٓدص من ٔبؾضاء اكلرب 

يف ملاةل موسومة تؼ:  رشوظ اٍهنضةمن ذالل نخاتَ  ماعل جن هيبؾن اًـالمة  ثسىصت

ٕار ٔبن كصاءت ٔبوىل  "(اٍهنضة رشوظ نخاة حتََي) هيب جن ماعل ًفىص  اهرثوتوًوحِة "كصاءت
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 تني امذسث ادلزائص اتزخي من ـلصحةل جن هيبٌَىذاة حىضف حتََال ٔبهرثوتوًوحِا كام تَ 

 ادلزائص ؿٌَلء كاذُا اًيت إالظالخ حصنة فهيا حُتسج ٔبن اكذث ،2911 س ية ٕاىل 2911

 اذلصنة ذَـت ٔبن فدـس.. اًخازخي موهة يف ٔبدصى مصت ٌَسري افلمتؽ ٕاؿاذت من حاةلً 

 اذلصوس، واكذياء اًرباكث ابًامتش اًزوااي يف كامت اًيت اصلزوصة زذاء هفسِا ؾن إالظالحِة

 اـلؼِص يف وازلال واًخياسة ابًىصامة والاس متساك ابًواحداث اًلِام ظًصق يف وسازث

 اذلصنة ثوخَ لكَ رعل تـس اـلهتاًىة، هفسَ ؾصى وٕاكامة إالوسان ثلَري ٕاىل ُاذفةً  اًـام

 ٔبؾلاة ؿىل خسًست ذزوصة فعول يف ًرتكس وؿاذث اًس َايس اًرساة صعصَ  وهجِا

 ٕاىل واًامتمئ اذلصوس فذحوًت.. ثـعى وال ثؤذش اذللوق ٕان:  كدَي من اـلعصتة اًضـازاث

 .ادلزائصي ارلَال هبا ًدٌلم ؤبماين حلوقٍ  وٕاىل اهخزاتَة ٔبوزاق

 بٔ. ايسني هصام 1خامـة سعَفوذون اهلعاغ اذلسًر ؾن اًضرعَاث نخة من 

 ،ابمذَاس فىًصة صـةل ٕار اؾخرٍب الاهرثوتوًوحِا" يف مـمصي موًوذ "ٕاسِاماثملاال تـيوان 

 ؾن اكًىذاتة تًُس مـمصي موًوذ ؾن اًىذاتةف ،وأهرثوتوًوحِا واٌَساهَاث أذة تني مجؽ

 ذون ٔبو وؾي ؾن هفسَ، جيس ؾيَ ًخحسج فاطلي ،ادلزائص يف وأذتَة اًفىًصة اًوحٍو ابيق

 مفىص ًوخس ال ٔبهَ فِحسو ،مـَ ٔبو ضسٍ ابًخفىري ورعل جتاَُ موكف ابختار امعاًح وؾي،

 واُمت ؿَهيا اص خلي اًيت اـلوضوؿاث ٕاىل هؼصا ُشا ،مـمصي هكوًوذ ادلزائص يف فِمَ ٔبس ئي

 اـلرشوغ ًِشا واًلازئ ،وخسال ذالف موضؽ ٔبظال اكهت اًيت ؤبحبازَ ذزاساثَ يف هبا

 ؾن ًٕالخاتة جسـى وحبوزَ وذزاساثَ ٔبؾٌلهل لك ٔبن جيس مـمصي ؿَََ اص خلي اطلي اًفىصي

 بٔنت لول، ًوَعي اًحاحر ٕاىل اًحنن من ابٔحصى ٔبو ٔبان؟ من: يف ٍمتثي مصنزي سؤال

 ،اٌَساهَة وذزاساثَ أذتَة ٔبؾٌلهل ؾن ثيفعي ال الاهرثوتوًوحِا يف مـمصي موًوذ ٕاسِاماث

ن وكس ،أماًسلي تـسُا يف ادلزائًصة اًثلافة ؾن اصلفاغ اكهت كاًخَ ؤبن  ُشا مسـاٍ يف جُص

 ظاذفِا اًيت واًـصاكِي اـلضاًلاث من اًصمغ ؿىل اًىثري ٌَجزائص كسم وكس ابمذَاس وظين ٔبهَ

 اقلافي يف سواء اًَوم، ماكهة أماًسلَة ٌَثلافة ٔبظحح هجوذٍ فدفضي ،اًفىًصة مسريثَ يف

َة ٔبو إالكَميَة ٔبو اًوظيَة ة فىصي مبرشوغ بٓمن ٔبهَ مـمصي موًوذ يف وازلَي ،اصلًو  فُو

 حوهل وهون ٔبوضبٔ  حِر اـلسزسة تـلََة ٌض خلي اكن ٔبهَ وأمجي ،ٔبخهل من لكِا حِاثَ
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كس ٔبسسل بٔ. ايسني هصام ، وهبشٍ اًعوزت ٍىون اًفىصي مرشوؿَ ًواء حيمَون ثالمِش

 جبامـة ثسىصتاًس خاز ؾن اًضرعَاث يف ُشا اًـسذ ًَفذخح من صـحة ؿؿل اًيفس 

 "فـاًَةجماالث اصلزاساث أهرثوتوًوحِة مبوضوغ  بٔ.ؿائضة حوحوزفلة  ذ.ٕاسٌلؾَي زاحبي

ميثي  اًضـيب اـلثي ٕار "-بمٔنورخا اًضـيب اـلثي-واـلصط اًعحة فِم يف اًعحَة أهرثوتوًوحِا

 من اًـسًس وحمخوايثَ مضامِيَ يف ًدٌاول اطلي اـلاذي كري اًثلايف اًرتاج من ُاما حزء

 حِات ثيؼمي يف اًضـوة جتازة ثَرط اًيت الاحامتؾَةو اًثلافِة واصلالالث اًخفسرياث

 ٔبي يف اـلخساوةل اًضـحَة أمثةل ٔبنرث، ًوـي ومس خوايهتا ٔبتـاذُا مجَؽ يف وازلاؿاث أفصاذ

 أحساذ وكوت أتسان وحصة واًوكاًة، اًـالح وظصائق اـلصط مبسائي ًخـَق ما عم زلافة

ا ذما حسا ابًحاحثني ٕاىل  واـلصط، اـلوث من وارلوف وأؾل ارلعوزت مؼاُص من وكرُي

 كضااي فِم يف اًعحَة أهرثوتوًوحِا ٕاسِاماث ٔكحس اًضـيب اـلثياًسـي حثَثا حنو ثياول 

اًـاذاث واـلـخلساث واـلـازف ٔبوىل ٔبس خار  مرصومن ٔبم اصلهَا ذوةل واـلصط،  اًعحة

 س َس بٔمحسؾحساذلىمي ذََي ذ.  ،ٌَفٌون اًضـحَة ؼ بٔاكذميَة اًفٌون اًـايلـلـِس اًضـحَة اب

"اـلـاكون تني اٍهتمُش واصلمج الاحامتؾي يف اًثلافة ؾياًة ذاظة ٌَمـاكني مبلاةل ؾيوهنا تؼ 

 وهلم اذلَات يف اذلق هلم أسوايء افلمتؽ ٔبفصاذ من نلريضم حِر ٔبن اـلـاكني ، اًضـحَة"

 افلمتـاث اُامتم فٕان اثهَة انحِة ومن وظاكهتم، كسزاهتم مٌَ متىهنم ما تبٔكىص اٍمنو يف اذلق

 حاةل اؾخحازضم من واًخحول أفصاذ ُؤالء ٕاىل افلمتـَة اًيؼصت تخلري حصثحط اـلـوكني تفئاث

 اًخرشًة اًرثوت ُشٍ حمنَة حيمت ذما اًخرشًة اًرثوت من وجزء ٕاٍهيم اًيؼص ٕاىل اكذعاذًة

، ٕار ٔبن إالصاكًَة اًيت حاول اًحاحر ظصهحا ثسوز ذمىن حس ٔبكىص ٕاىل مهنا والاس خفاذت

 هفس يف ٕاذماخَ وحماوةل ابٕالؿاكة اـلوظوم اًض حاة هتمُش تني اًخياكغ حي هَفِةحول 

خامـة من  بٔ. فاٍزت حالسةمبـَة  ذ. وس َةل جن ؿامص، ويف س َاق مذعي نخخت اًوكت؟

، حِر "-اهرثوتوًوحِة-هفسو ذزاسة-ادلزائصي الاحامتؾي اكلَال يف اًرسظان"ملاةل  ثسىصت

ؾن ثحاٍن احامتؾي  ، ٍىضف مصط اًرسظانويف ػي ثفصذ لك جممتؽ جمنط زلايف ذاض تَ

واحض ٌَيؼصت ٕاًََ هكصط، ٕار ًـًزَ اًحـغ ٕاىل اًسحص واًحـغ آدص ٕاىل اًـني و... 

ت اًحاحثخان ٕاىل وحِر ثخفاوث ظوزت اًرسظان يف اكلَال الاحامتؾي ابفلمتؽ ادلزائصي سـ

الح اًيفيس ٕاجصاس أطمَة يف اًخاكمي تني الاهرثوتوًوحِة اًعحَة وؿؿل اًيفس يف مِسان اًـ
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ًىوهَ مصضا ؾضواي تيُت حوهل ٔبساظري مذـسذت ومذفصكة تـسذ  ،ـلصط اًـرص "اًرسظان"

َال اكل كري تـَس ؾن ، و لاتََة ٌَضفاء وحتسذ معري اـلًصغصـوة اًـاؾل واًيت ثخحنك يف اً

 هوزت .بٔ و ساؿس ظحاخ.ذ ثسىصت  خامـة اـلٌلزساث اًضـحَة نخخت ابحثخان منالاحامتؾي و 

 افلمتؽ يف وذوزُا اصلًًِة ابًزوااي ادلامـة ظَحة مـصفة مسى" ملاال را ؾيوان مزوسي

"، ٕار ظصحذا جساًؤني حول مسى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًزوااي اصلًًِة يف ادلزائص، ادلزائصي

 اًزوااي نّ ، ًَفيض هبٌل اذلسًر ٕاىل هدِجة مفاذُا بٔ ُشٍ اًزوااي يف افلمتؽ ادلزائصيوما ذوز 

 ؤبذالكِا ومداذهئا، ًولهتا كصبهٓنا الاسالمِة، أمة حفغ يف هحريا ذوزا ًـحت ادلزائص يف

 اًفىًصة اذلصنة ثًض َط يف فـاةل مساطمة وًِا هجاذ، من تَ كامت ما خاهة ٕاىل اًّسامِّة

 ؾن ؾحازت اكهت حِر وادلسًس، اًلسمي يف ؿسًست ٔبذوازا اصلًًِة اًزوااي ًـحت نٌل واًـَمَة،

 ادلزائص يف وحسُا ثعي اًيت اًعوفِّة ابًّعصق اًزوااي وحصثحط. اصلًين واًخثلِف ٌَـؿل مـاُس

ّة ،اًخَجاهَة ،اًصحٌلهَة: ٔبطمِا ظًصلة، زالزني من ٔبنرث ٕاىل  واًس يوس َة اًـَوًةو اًلاذًز

ا  .نثري وكرُي

 "هؼامنخخت ملاال حتت ؾيوان  حاميوي هدِجة. ذ ويف س َاق ري ظةل مبَاذٍن اًححر

حِر خاء يف مـصط حسٍهثا ؾن اًلصاتة تبٔن ، ووػائفَ(" وبٔطمَخَ ماَُخَ) ابفلمتؽ اًلصاتة

 واًًساء، اًصخال تني ابًـالكة اـلخـَلة سواء الاحامتؾَة اًـالكاث فِم ٌس خعَؽ اًحاحر ال

 وامذالك اًسىن ٔبو افلموؿاث تني ابًـالكاث ٔبو الاحامتؾَة، افلموؿاث تدضىِي ٔبو

 ذون وكرٍي الاحامتؾَة واًرتاثخِاث ابٔخساذ واًـالكاث اًضرعَة وثعوز وإالزج يضاأز 

 اًـسًس ثؤذي اًلصاتة ٔبن ؿىل ًخفلون اـلفىٍصن من اًـسًس ٔبن نٌل و اًلصاتة، تخحََي اـلصوز

 افلمتؽ اس خلصاز ؿىل ثـمي اًيت والاكذعاذًة واًس َاس َة اًيفس َةو  الاحامتؾَة اًوػائف من

، اًخرشي  .الاحامتؾي اًحياء ذاذي نربى ٔبطمَة حىديس حـَِا ما واس متصاٍز

وؿسُا  خامـة بٔم اًحوايقمن  ذ. هوزت كٌَفةومبوضوغ خمخَف متاما ؾٌل س حق، ؾل ختَف 

 بٔهرثوتوًوحِة كصاءاث يف اًصمًزة ذالالثَ و أهثوي "ادلسسدلامـة ثسىصت، فىذحت 

 يف اًىثري كّسمن ًحاحثاث ؿَمي"  اؾخحاز زذ" "، ٕار سـت من ذالل كصاءاهتا مذـسذت

 ثبٔزري تفـي افلمتـَة اـلخياكضاث من اًىثري مؽ وثخـاٌش ثـُش حزال ال حمََة جممتـاث
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 وحصفغ تي الاحامتؾي، اكلَال ؿىل اـللسش/ادلًس مـاذةل ُميية ملاتي يف اصلدِةل اًثلافاث

 اكرتاة ٔبي ذمازسة من جيـي ذما ؾهنا ارلصوح ٔبو هبا الاحامتؾي الاؿرتاف افلمتـاث ُشٍ

، ذما ًويح جبصٔبت كري مـِوذت من كدي .. اـللامصت صلزخة خسا ظـحا ٔبهرثوتودلي احامتؾي

س هتجن  ذ.هوزت كٌَفة اث اًيت حيَاُا افلمتؽ ٌو حنو هرس ثلاًَس اًىذاتة اقلدضمة حول اًعاتُو

يف  جبامـة ثسىصتمن صـحة اٌَلة اًفصوس َة  أس خارت ٔبمال ٕاتحازاًىذاتة ؾهنا. تُامن ثححر 

 Etude linguistique et مسبةٔل أهرثوتوًوحِا اٌَلوًة، ٕار ؾيوهت ملاًِا تؼ"

sociolinguistique des patronymes:cas de wilaya de Biskra"  حِر

اس خوحت جساؤالهتا من ٔبظصوحة اصلنخوزاٍ ذاظهتا، واًيت اهعخت حول اـلسبةٔل اٌَلوًة يف 

 ثـىس اًيت اًثلافِة اـلواضَؽ ثـاجل أهرثوتوًوحِا ُيمٌعلة أوزاش، فدساءًت كائةل :

 اٌَلوًة؟ أهرثوتوًوحِا ثعصهحا اًيت اـلواضَؽ عم وما مَموش؟ ثضلك ادلزائصي افلمتؽ واكؽ

ا؟ اـلًضوزاث من هوغ ٔبي و اًححر؟ ُشا دعوظَاث عم وما  ميزُي

، حِر جمةل اًخلري الاحامتؾيويف أذري، خاءث ُشٍ اـللاالث هحْسةَل حصمس كوام 

، اطلي ٔبزاذ ٔبن خيزتل ذ.سَمي ذزهوينثوخَ َُئة اًخحٍصص امذياهنا دلامؽ ُشا اًنك اـلـصيف 

فِغ مضاؾٍص جتاٍ ظَحخَ يف ُسًة موضحة ؿىل ظًصلذَ ارلاظة، ٕار مجؽ أهرثوتوًوحِني 

من لك حسة وظوة كائال زلوغ اًلصاء: "ُاؤم اكصٔبوا كصازايت اًيت اختشهتا يف مـحس اًححر 

 اًعامت".... فضىصا ًسَمي وصىصا ـلن ساضم وـلن فىص يف اـلساطمة.  

                                        

 التـحرير مديرة املخرب ورئيـسة                                      

 ذ. مميوهة مٌادضًة                                                                                                                         
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 ووؾوذ ٕاحعاء  :ابـللصة ٔبهرثوتًوويج فىص تياء حنو

 صوساحِي فازن، ف -خامـة تَاكزذي -بٔس خار ُمَمزيز  -مـصوف هشٍص ذ.بٔ.                       
 

 ذزاسة حنو الاحامتؾي، اًفىص ثوحَِ ٕاىل اًلصيب، ابًـاؾل اذلسازة ٕاىل الاهخلال ٔبّذى

 اًيت اًـوائق خمخَف ؿىل حصنز فِيي هفسَ، اًوكت ويف ٔبفصسثَ، اًيت اًخازخيَة اًرشوظ

ن  وفق حتللِا كسزاث وحول اًـلالهَة حول اًصئُسة اًدساؤالث ُشٍ ثسوز. مؼٍِص حُص

 واًـامة، ارلاظة -اًَومِة اذلَات يف اًيت اًـلالهَة كري اًـوامي ٍلوغ فِي. َُجي مٌؼوز

سة اًسائست ٌَـلالهَة بٓخال ثًُذج -ذازهجا ٔبو اـلؤسساث وتساذي اًـمي، مبَسان  واـلؤِسّ

 من وس خزَط ملاٍصت؟ ٔبصاكل ٕاىل حتّوًِا ٔبو اًـرصهة ثثخِط صبهٔنا من ؾوائق واـلخـاًَة،

 اذللوق ٔبًووًة اطلايت اًلاهون زفغ ٕارا. الاحامتؾَة واصلميومة اًفصذاهَة موضوغ اًدساؤل ُشا

 كام فِي أزس خوكصاظَة، اًعحلة حلوق ٔبًضا وزفغ( اًفالحِة) اقلََة ٌَجٌلؿاث اًرشؾَة

 ٔبهَ ازلَؽ صلى اـلـصف اًفصذ ؿىل ٔبي اـلوضوغ ؿىل ٌُضوص من ًلك ذامئ إبًلاء ابـللاتي

 اـلواظن؟

 س َاق يف –ذوما اًلامئ اًفازق ؾن كَلَ ٕادفاء ذون ذوزوِامي ٕاميَي ظوًال جساءل ًلس

 Dreyfus حصاًفوش كضَة مٌحخَ ًلس. اًواكؽ ومدسبٔ  ازلِوزي اـلحسبٔ  تني – أحساج

ٌلث وؿَََ. وكفَ يف معساكِة  اكُي ثثلي اكهت اًيت وابزلـوًة ابًِوًة اـلخـَلة فاًخُو

 اًلصاءت مفاثَح اكهت وٕانْ  حىت اـلـادض، اًيلسي اًفىص ٔبجبسًة ؿُّسث ازلِوزي، اـلرشوغ

 اًخعصق تّ  وابًخايل اـلـادض اًلصيب ابًـاؾل اًيلسًة ٌضلزاساث اًعَحة اًلاؿست ٕاهَ. مذـّسذت

 اًـوائق ُشٍ ٕاىل إالصازت ميىن. اًلصتَة اذلسازة ؾن اًياجتة اًـلالهَة ثخضمهنا اًيت ٌَـوائق

 مثال فاًـٌَلهَة. اًـام اًصٔبي ًفصق سال ما اطلي اذلايل ابدلسل ثخـَق تبهٔنا ؿٌَل مـادلهتا ذون

َست اًـٌَلهَة ُشٍ اكهت فٕان: اذلايل اًوضؽ ؿىل ثيعحق ال ٔبهنا مدسئَا ًـخلس اطلي  ثعوز ًو

 حسًيث اًفصوس َني من حزء ِكدي من مصفوضة اًَوم فِيي أوزتَة، ابفلمتـاث اـلسى ظوًي

 مضالك هفسَ اًوكت يف ًواهجون وضم ٔبوزيب كري وجممتـي زلايف زظَس وروي اًـِس

 واـلهنجَني اـلـَاًزني تني ادلسل ًحلى  مربجمة؟ ؿٌَلهَة ادذَاز مـِم ميىن فِي. الاهسماح
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 ٔبحساج تـس س امي وؾلائسًة احامتؾَة زلافِة ثياكضاث فَِ ثؼِص اطلي اًوكت يف كامئا

و اًـصاق ؿىل ٔبمٍصاك ثـّسي ؾهنا هخج واًيت 1002 سخمترب22  خسًس من ًربس اطلي أمص ُو

 تني ثياكغ ًوخس ٔبال: اًيلاص جس خسؾي هحريت ٕاصاكًَة ُياك نٌل. قصة-رشق اًلسمي اًرصاغ

 اطلي ارلاض ٌَفضاء وابًخايل ٌَحًصة اًضامن ٔبهَ ًحسو اطلي اًـازي واًفصذ اًفصذاهَة مدسبٔ 

 الاحامتؾَة اًـَوم يف – اـلـادض اًخفىري ٌسـى اًفصذاهَة جمال ففي اًـموسم؟ ٌَفضاء ًفيض

 ؾن اًحاحر اًفصذ حريت ذزاسة ٕاىل -وآذاة اًخحًََل اًيفس ؿؿل يف ارلعوض وخَ وؿىل

و اـلوّخَ من هوغ ٔبي" أة"  اًخجًصس ؿاؾل ًىوهَ اًَِجًل اًيؼام ٍصفضَ اطلي أمص ُو

 حيسم ؾل ٌَفصذ اطلاثَة اذلًصة مفحسبٔ  ٔبدصى انحِة ومن. الاحامتؾي ابًصاتط ًـرتف ال واطلي

 ٌَلًصة اًـائًل اًخضامن ٕاظاز يف ثـاًَج مىض فامي اكهت اًيت الاحامتؾَة اـلساوات كضَة تـس

 اسددسال ؾيس  Pierre Legendreًوخاذز تَاز جنح فِي(. ادلوازي اًخضامن) اذليّ  ٔبو

 اًىربى اذلصازت مبٔسات ثشنّصان ؾيس اًضىوك ثلمصان  أتوًة؟ ابًوػَفة أذالكِة اًواحداث

 ٕاالّ  ضم وما اًـزةل، مشحبة ٕاىل كصابان كّسموا ص َود ٕاالّ  ضم ما اًضحااي فِؤالء. 1001 تعَف

 اًصاتط يف اـلمتثي اًـرصي تسًهل فضي وهخاح اًـائًل الاحامتؾي اًصاتط اهلعاغ هخاح

 ٍمتىّن ؾل ٌَفصذ اطلايت ٌَوضؽ وعوزت اًـموسم اًفضاء ٔبنّ  نٌل. اذلسًر ازلِوزي الاحامتؾي

 ما اس خثٌَيا ٕارا ٔبما. اٌََربايل اًوطمي اـلضمون ٔبو االزين اـلضمون ذازح فـََا اًخحلّق من

 اًىربى اـلسهَة ٌَمجمـاث اًَومِة ػصوف ٕاىل ارلاضؽ اًضوازغ مس خوى ؿىل وضاُسٍ

 ٔبو اًرثوت تـامي الاحامتؾَة اـلساوات فىصت ًَلي اًـموسم اًفضاء ٔبن ٍىضف فٕاهَ اًلصتَة

 جماال اذلرضي اًفضاء من جتـي اًيت الكمِة وزموس ًسَوك مٌخج مؤرش ٔبي ٔبو اـلِية

 ارلعوظَة ُشٍ ثيخين. اًواكؽ حِر من وذاض اًلاهون حِر من معوما ًؼِص اهخلائَا،

 ازلاؾي اًسَوك P.Bourdieu توزذًو ٌسمهيا حسوذ وفق وثًذؼم افرتاضَة تعًصلة

  .اـلىدسة

 ارلَاًَة اًيؼصايث هناًة مٌش خسًست هلةل الاحامتؾَة اًـَوم مِسان ًـصف ؤبذريا

 ُو وما ُاميش ُو ما ؾيس ًخوكف ٕار اًَومِة، وأحساج اـلفِومِة كضااي حنو اًىربى

 .اًـاؾل معري يف اـلضازنة بٓمال ضَؽ كس افلال ًِشا اـلمثي اًفىص ٔبن ٕاىل زاحؽ ورعل خسَف
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 حّسذث اًيت اًامنرح تـغ ٕاىل إالصازت ميىن ٕارْ  اهدضاز، ٔبنرث فاًوضؽ اـللصة تحالذ ٔبما

 اـلس خوى ُشا ؿىل جية. اًخازخي من وسخِا كعريت فرتت يف اًسائست اًفىًصة الاوضلاالث

 إالزيوًوحِا ملازهة كعس ُخَحت وٕامنا هفسَ، اـللصة من ثعسز ؾل اًامنرح تـغ ٔبنّ  ثوضَح

 تبٔؿايل ابدلزائص ٕاكامذَ ؾيس: الاحامتؾي اًخازخي صلزاسة ٔبو ؾرش، اًخاسؽ ٌَلصن اًخلََسًة

 ٔجنَز زسائهل يف مازهس رنّص ،(حصا ٔجنال فصوسا ٔبؾعخَ اطلي اًض خوي اـلوكؽ) مععفى

 اصلوةل ؿىل ثعحَلَ ٍصقة اكن واطلي إالكعاؾي إالهخاح ٍمنورح حتََهل يف هوفَُسيك تبٔدعاء

 خيط وفامي. اًـامصة ادلزائص ًزف يف هبا كام اًيت اـلالحؼاث ؿىل ابؾامتذٍ ورعل اًـامثهَة

 مؽ اًخياكغ ٕالجصاس اذلسازة كضَة مسحت دعوظا، الاحامتغ وؿؿل معوما الاحامتؾَة اًـَوم

. واًوس َةل اًسخة فاكن اـللصة ٔبما اًححر موضوغ عم فصوسا اكهت وؿَََ. اًلعًصة فصوسا

 ذالًِا كام ٕار حامسة فرتت اًـرشٍن، اًلصن من أول ٌَيعف إالزيوًويج اًخفىري ؿُسّ 

 اـلازهيس اًيلاص يف مذبٔدصت فرتت يف صازهوا واطلٍن إالزيًووحِا من كًصحني اكهوا كاهوهَون

 ٔبدصى تبٔماهن اـلعصوحة اًلضااي ثغل اًـموم وخَ وؿىل اًصبٔسٌلًَة كدي ما اًخىوًياث حول

 .مفاُميِا ثـمَق من اـللصة متىن واًيت واًس َاس َة الاكذعاذًة أهرثوتوًوحِا ِكدي من

 متّت واًيت ٌَلسمة كاتي كري ٔبتوي ٔبزسي جممتؽ ؾن ظاذزت عم اذلامسة اًفرتت ُشٍ

 ابًًس حة( Lefébure ; Estoublon) الاس خـٌلًزة ٌَفرتت اًلاهون زخال من ذزاس خَ

 إالزيوًوحِا ؿٌَلء صازوِم نٌل. ٌَملصة ابًًس حة تـس من( Louis Milliot)و ٌَجزائص

(Robert Montagne .)تعًصلة ظصخ اطلي اًخلعَؽ تبٔسَوة ذزاساث تـس من وصاُسان 

 ٌَملصة، ابًًس حة( E.Gellner) ٕافًصلِا صٌلل كدائي ذزاسة كضَة جناؿة ٔبنرث

(G.Tillon )ٌَجزائص، ابًًس حة (Jacques Berque )اما. ٌَملصة ٔكعاز ابًًس حة 

رب هؼًصة مضن اًرتاج حول اًيلاصاث  ابـللصة مفـوًِا ثـمَق من فمتىٌت( Weber) ًو

 اًثلافِة اًعحَـة تني فازق ٕازحاث من مىّن اطلي( ادلسًست اًرتازَة) خسًس مذلري إبذزاح

 اًس َاس َة واًـلائس( الاس خـٌلز كدي ما ٌَدضىِالث اًوالء مدسبٔ ) اًخلََسًني ٌَزؾٌلء واصلًًِة

 تدسمَاث اًرتايث اٍمنورح صالكة ؿىل اًلاهوين اًوالء مدسبٔ  ٔبسسوا اطلٍن اقلسزني ٌَزؾٌلء

 وضلك، اًخـاكس بًَٓاث زتط تشل فمت. اذلسازة قعاء حتت أكي ؿىل ٔبو ؿٌَلهَة س َاس َة
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 احامتؾي نخواسن اًواكؽ وجممتؽ وحَةل اصلامئ اًخـاكسي وافلمتؽ وَِلك الاكعاؾي وإالحصاء

(G.Geertz ; Eisenstadt ; J.Waterbury .)ٌَس َايس اًدضىِي معََة خاهة وٕاىل 

ـاؾل  مٌـت اًيت مازهس َة حتََََة ذزاساث ٔبحًصت ًالكذعاذي، ؤبًضا ٌوَمؤزد الاحامتغ ًو

 كس اًلضااي تـغ اكهت وٕانْ . الاس خـٌلز تـس ما فرتت ٔبػِصهتا واًيت الاس خـٌلًزة اًفرتت يف

 ٔبمناظ حول فاًيلاص أًحاة، روي ٕاالّ  ًفلِِا ال وجىِفِة مذـعحة ؾلائسًة صلزاسة دضـت

 مسح( R.Gallissot) ٌَجزائص اـلحخىص إالهخايج اٍمنط فٕانّ . ثشهص فـاًَة ذون حىن ؾل إالهخاح

 اًـامي ٔبحصت ثًذجَ اطلي الاحامتؾي اًصاتط حول اـلمتصنز آس َوي اٍمنورح يف اًيؼص إبؿاذت

 جساؤالث اـلالحؼة ُشٍ من ثيخثق. ٔبجنز ًـمي ثـاكسي هكلاتي ال وػَفي هكسدول واـلـمتس

 ؾٌليل جممتؽ اس خلالًَة ٕاصاكل ثعصخ ٔبهنا ٔبي اًخوسًؽ وظصق إالهخاح منط تني اًـالكة حول

 ًربس خماًف س َاق ويف. اـلسازت أحوز حِر من اـلِّمضة ابًفئاث وؿالكذَ ٌضلوةل ابًًس حة

 ادلِوًة واًِجصت اًساكهَة اًزايذت كوت تفـي اـلسن ـلعري ابًًس حة حساس َة ٔبنرث اوضلال

 اًخلَري مس خوى ؿىل فلط ًُس الاوضلاالث ُشٍ وثُعصخ. ؿامة تعفة ٌَمسهَة وابًًس حة

 اـلسهَة ًلواؿس اًصافغ اٌَِجي والاحنصاف ٌَمصنًزة اـلخحسي اذلواف ثـمري) اًضلكي

 ابـلسًية اذلومة وال الاس خـٌلزي اذلي سٌلث ال حتسًس مـَ ٌس خحَي حبَر( اًخلََسًة

و. اًـخَلة  ثًُذجِا ٕاوساهَة ٔبيّ : مـيوي مس خوى ؿىل الاوضلاالث ًعصخ هفسَ اًوكت يف ُو

 ٕاىل اًحـَس اـلايض ٕاىل اًصحوغ ٕاىل اـلـلّس، ثضلكِا اـلسهَة فىصت ثسفؽ تّ  ومن اـلسًية؟ اًَوم

 ُشٍ ثًهتيي". واذلرض اًحسو" فىصيت حول ذضلون جن اًصمحن ؾحس ذص يَ اطلي اًيلاص

: ؾلائسًة هكسبةٔل خسًس من ًخعصخ تُيئ هكوضوغ واـلاكهَة اًزماهَة حسوذُا تخـّسي اـلسبةٔل

 الاس خلالل ٔبخي من اـلياضَني ٕاىل نيـان ٔزط اقلخي ًُوصؽ اًييب مٌش - اًخوحِس مَحمة

 ثلّسم اًيت -احذواهئا يف مصقوة مجَةل ٔبسريت تعفهتا اـلسًية ؿىل اس خوًوا واطلٍن ادلزائص

صا اـليؼوز ُشا ًلّسم. اـلاذًة اًلاًة تسوز اـلسًية فَِ ثلوم جممتؽ ـلرشوغ ٔبهرثوتوًوحِا زؤاي  ثيٍو

 ابًزمن وؿالكهتٌل اـلـُش واصلٍن اـلفصوط اصلٍن حول اًيلاص تفذح ٌسمح ؤبظَال خسًسا

 من موزوزة ٔبهؼمة وعم. اذلنك هؼام ضوء ؿىل اصلميلصاظَة مسبةٔل ثخجّسذ نٌل. وابًـٌَلهَة

 افلمتـاث يف ًـمم ؾل هؼام. واـلصنًزة اًوحست فىصت فَِ كوًت اًفصويس ازلِوزي اًيؼام

 ُي. اًفصويس الاس خـٌلز حتت اكهت اًيت اصلول يف ٕاالّ  ٌس خـمي وؾل اـلخعوزت اٌََرباًَة
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 ؿََيا فسزايل ًيؼام -ادلِاث تني اًثلايف ٌَخيوغ هؼصا- ابدلزائص وس امي ابـللصة ماكهة ثوخس

 واًوحست ادلِوًة تني اًخوفِق ميىن هَف فَِ؟ اًاكمٌة ادلِوًة اًخوهجاث ؾن وتـَسا اتخاكٍز

 اـلعرًية اـلسبةٔل عم ثغل. فهيا مصقوة صلميلصاظَة اًىربى اـلـاذةل عم ثغل اًوظيَة؟

 اًححر ٓفاق اًضاتعة اذلضاًزة ٌَرتس حاث ارلعوظ عم ثغل. اـلس خلدًل افلمتؽ ًيلاصاث

 ٌَـمي ختضؽ ال مذفصكة وضادعاث حاًَا ثوػف ضواتط. اـللازتَة اًحالذ مس خوى ؿىل

 ؾن ٔبحٌحَة خامـاث كدي من مٌؼمة ٍلَِا يف اًيت اٌَلاءاث يف ثياكش ما وكََال اـلضرتك

 وؿىل. اًححيث اًـمي ًورشوظ اًس َاس َة ٌَؼصوف اـلاكن ادذَاز خيضؽ. اـللصة تالذ

 اًفىصت ٕاىل إالصازت جتسز اًححر، سري يف اـلخحوكة واـلؤسساثَة اـلاذًة اـللذضَاث ُامش

 ٔبو مسين جممتؽ ؾن ًعسز ٔبن ميىن اطلي" جممتـي معَة: "تؼ ًـصف فامي اًاكمٌة اًلامضة

 جس َُس ؿىل ًـمي اًصؤى اـلخـّسذ اـليؼوز ٕانّ . اًوحِس اـلحسغ ثحلى اًيت اصلوةل ذواًَة ؾن

و اًواكؽ،  من ثخذـس ملازابث ًعاحل اًثلايف واًثلي اـلّست ظول تفـي ثسزجيَا ٍمنحي ثوّخَ ُو

. اـلاضوًة الاكذعاذًة اًخلاًَس وخَ يف ٌَحاحثني مذحصزت فصذاهَة مواكف ابختار ازلاؾي اًفىص

حلى  اًوظين اقلَط ضلط حتت ثخجّسذ ٔبو خسًست ٕاصاكالث ًربوس ابًفـي مصثحعا اـلاكن ًو

 تبٔنّ  ؿٌَل اًسائست، اًامنرح ُميية من حتّصزث اًيت مضاذت مبواكف ٔبًضا ومصثحعا واصلويل،

ن اًفصذاهَة مساز  خيضؽ ذما بٔنرث اطلاثَة ؿىل خيضؽ اًححر ماكن ادذَاز ٔبنّ  ؿىل ًرُب

 ؿىل محي من اـللازيب اًحاحر ًخذـس ساتلَِ، وؾىس اـلس خوى ُشا وؿىل. ٌَموضوؾَة

 ٔبن ميىن ابظيَ يف اكمن مٌؼوز وفق اًـاؾل تياء ٕاىل ٌسـى وال اًـاؾل، وتؤش مضاق نخفَِ

 ؿىل مؤسسة ثعري اًـَمي ابًححر اـلخـَلة فاًـلالهَة وؿَََ. الؾلالين جمال ٕاىل تَ ًؤذي

 .اًفصذ الؾلالهَة
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 * حزائًصة هؼص وهجة: احمََ أبهرثوتًووحِ حىون ٔبن
صان خامـة -ًلجؽ اًلاذز ؾحس ذ.بٔ   ادلزائص - 1 ُو

 : اـلَرط
من ذالل اـلساذةل اًيت ٔبكرتهحا ثحلى أهرثوتوًوحِا 

 نخرعط فىصي عم اًيت هتمين ٔبنرث من ماعم رمية.

سبٔحاول إالخاتة ؿىل اًسؤال اًخايل: ُي ميىن ٔبن ىىون 

ٔبهرثوتوًوحِني يف جممتـيا أظًل؟ ُشا اًدساؤل مدين ؿىل 

ٔبؾعاٍ لكوذ ًَفي سرتوش ًٔهرثوتوًويج  ياًخحسًس اطل

اكًحاحر ارلازيج واًحـَس، ُشا ما سوف ًسفـين ٕاىل 

اًصحوغ ٕاىل اـلـىن اطلي ًـعََ س ميي ٌَحاحر اطلي اكن 

ًعفَ ابٔحٌيب ًوىن من مـىن ٔبهَ "وحست مسافة 

(. ًىن ثحلى اًفىصت اًيت ٔبوذ اصلفاغ 2901وكصة")س ميي، 

ادلزائصي "ٔبن -هرثوتوًويجأ -ؾهنا، عم ٔبن قصاتة أحٌيب

ُشا ًُس من ظحَـخَ واكئن ًوىن ُو هدِجة ؿالكة )...(" 

 (.2997)ٔبًفازوترٌيس، 

من هجة بٔدصى، ُشا اًدساؤل ٌس متس ٔبطمَخَ من حلِلة 

اـلاضَة وضِس مصوز  ةٔبهيا ذالل اًثالزني ٔبو أزتـني س ي

ادلزائص من حاةل "موضوغ ٔبهرثوتوًويج"، مبـىن ٔبهنا حمعوزت 

اكهة مِسان ٔبهرثوتوًويج، )اهؼص هبشا ارلعوض: حزائص يف م

( 2971أهرثوتوًوحِني دلون لكوذ فاحن وفََِة ًواكش، 

ٕاىل حزائص جساضم يف الاهخاح أهرثوتوًويج من ظصف 

ٔبهرثوتوًوحِني حزائًصني ومىوهني يف ادلزائص. ُشا اًواكؽ 

 ادلسًس ُو حصاء ثوسؽ أهرثوتوًوحِا ذازح اًـاؾل اًلصيب،

ُشٍ اًزنؿة، واًيت اهعَلت مٌش هناًة اذلصة اًـاـلَة اًثاهَة، 

 ثحسو ٔبهنا ال زحـة فهيا.

ًوىن ٕارا اس خـصث ملوةل لكوذ ًَفي سرتوش، اًيت 

حصى ٔبن أهرثوتوًويج ُو "ؿاؾل فغل اًـَوم الاحامتؾَة" ٔبو 

نشعل ملازهخَ ًـؿل الاحامتغ "نسزاسة ٔبهفس يا" 

 ميىن فىِف آدٍصن"وأهرثوتوًوحِا "نسزاسة 

 جممتـَ؟ يف ٔبهرثوتوًوحِا ٍىون ٔبن يادلزائص  ًٔهرثوتوًويج

 اس متصث كصن، من ٔنرث جسَت اًيت اًخعوزاث لك فصمغ

 افلمتـاث "ذزاسة نؼ ًٔهرثوتوًوحِا أوىل اًِوايثَة اًعحلة

 جممتـاثيا ؾن اًحـَست وحىت اكلخَفة أدصى، واًثلافاث

 (.2007وزلافاثيا" )ٔبهسزي ُحُذاًي، 

 Abstract : 
This paper aims to examinethe identity of the 

anthropologist inhis own country This 
preoccupation is based on the sense given by 
Claude Levi-Strauss to the anthropologist as 
external and distant to his fieldwork. This 
brings me back to the sense that Simmel gave to 
the researcher whom he described as a foreigner 
to his fieldwork, but in the sense that “He is the 
unity of distance and proximity”(Simmel, 1908). 
But the idea that I will try to defend here is 
that the strangeness of the Algerian 
anthropologist"is less an ontological attribute, 
its essence, than the fruit of a relationship(...)" 
(Alvaro Pires, 1997). 

This preoccupation draws its importance 
from the fact that during the last thirty or forty 
years a significant development did come in the 
orientation of Algerian anthropologiststowards 
their fieldwork, transforming it froman 
"anthropologized" Algeria, confined in the 
anthropological status of the fieldwork (See 
L’Algérie des anthropologuesof Jean-Claude 
Vatin and Philippe Lucas, 1975) to an 
"anthropologizing" Algeria, as a producer of an 
anthropological knowledge by the Algerian 
anthropologists evolving in Algeria. This new 
dynamic is part of the tendency of the 
deployment of anthropology outside the western 
areas. This tendency, announced since the end of 
the Second World War, seems to be irreversible. 

But if I refer to Levi-Strauss's metaphor 
according to which the anthropologist is "the 
astronomer of the social sciences" or the 
comparison that sociology is "the study of 
ourselves" and anthropology "the study of 
others", how can the Algerian anthropologist 
evolve in/in frontofthe society to which he 
himself belongs? In spite of all the evolutions 
recorded over more than a century, the primary 
characteristic of the anthropology "as a study of 
societies and other cultures, different or even 
remote from ours" (A.Béteille, 2007) has 
persisted. 
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 ملسمة:

ًحلى اًلصط من ُشٍ اـلساطمة ُو اًخفىري يف ٔبس حاة ؤبُساف اـلصوز من ماكهة ؿاؾل 

الاهرثوتوًوحِا، ؤبًضا ؿىل اـلاكهة اًـَمَة ًٔهرثوتوًوحِني الاحامتغ ٕاىل ماكهة ؿاؾل 

ادلزائًصني، اـليخجني ٌَمـصفة أهرثوتوًوحِة حول جممتـِم. وس َاق ٔبحس مـاين ُشٍ اـلساطمة 

ًبئت هبسف ٕاضفاء اًرشؾَة ؿىل ختعط أهرثوتوًوحِا: ابًًس حة ًـٌَلء الاحامتغ اطلٍن 

 من تني اًخرععاث اًفصؾَة ًـؿل الاحامتغ، وسمالء ٍزمعون ٔبن أهرثوتوًوحِا ما عم ٕاال

 .بٓدٍصن اطلٍن ٌس متصون يف ثـًصف أهرثوتوًوحِا ابًـؿل اطلي ذسم الاس خـٌلز يف ادلزائص

سبٔحاول إالخاتة ؿىل اًسؤال اًخايل: ُي ميىن ٔبن ىىون ٔبهرثوتوًوحِني يف جممتـيا 

اُا لكوذ ًَفي سرتوش اقلًل؟ ُشا اًدساؤل ٕان ؾل ًخالءم مؽ اذلسوذ اًيت ٔبؾع

ًخجاُي ظصخ لكوذ ًَفي  ًٔهرثوتوًويج اكًحاحر ارلازيج واًحـَس، فِشا الاوضلال ال

 متاما. سرتوش

ٕاىل اًصحوغ ٕاىل اـلـىن اطلي ًـعََ س ميي ٌَحاحر اطلي اكن  ُشا ما سوف ًسفـين

(. ًىن ثحلى ,2901Simmelًوىن من مـىن ٔبهَ "وحست مسافة وكصة") ًعفَ ابٔحٌيب

ٔبن ما جيـي من أهرثوتوًويج ادلزائصي  فصضَة اًيت ٔبوذ الاسدامثز فهيا يف ُشا اـللام، عماً

اقلًل ابحر ٔبحٌيب يف جممتـَ، ًُس ُو مصثحط ة"ظحَـخَ واكئن" ًوىن ُو هدِجة ؿالكة 

 est moins un attribut ontologique, son »:ٔبًفازو تريش نٌل ًلول زلافِة

essence, que le fruit d'une relation : (…) ».(Alvaro Pires,1997) 

من انحِة ٔبدصى، ُشا اًدساؤل حوكن ٔبطمَخَ يف ٔبهيا وضِس مٌش ٔبوائي اًلصن اًـرشٍن 

ثوسـا ًٔهرثوتوًوحِا ذازح اًـاؾل اًلصيب، ُشٍ اًزنؿة، واًيت ثوظس ث مٌش هناًة اذلصة 

( فٕارا س ئي ؿٌَلء André Béteille,2007) اًـاـلَة اًثاهَة، ثحسوا ٔبهنا ال زحـة فهيا

يف حلي اـلٌلزسة الاهرثتَوحِة فلمتـِم اقلًل،  أهرثوتوًوحِا ...ادليوة حول ماكىهتم اًـَمَة

فِحسوا واحضا ٔبن "ُشا اًدساؤل ال ٍىون هل مـىن ٕاال من ذالل الاثس متَة اًيت ثـعي 

 (.Z.Samandi, 2002ٌَـَوم الاحامتؾَة ظحَـة اتزخيَة ٔبو حمََة" )
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_______________________________  

* Ce titre est, bien sûr, inspiré de celui d'André Beteille, «Être 

anthropologue chez soi : un point de vue indien», Genèses 2007/2 

(n° 67), p. 113-130.  

ًَفي سرتوش، اًيت حصى بٔن أهرثوتوًويج ُو "ؿاؾل لكوذ ًوىن ٕارا اس خـصث ملوةل 

ٔبو نشعل ملازهخَ  "l'astronome des sciences sociales" فغل اًـَوم الاحامتؾَة"

وأهرثوتوًوحِا" "l'étude de nous-mêmes" "ًـؿل الاحامتغ "نسزاسة ٔبهفس يا" 

فىِف ميىن ًٔهرثوتوًويج ادلزائصي ٔبن   "l'étude des  autres"نسزاسة آدٍصن"

 اًخعوزاث اًيت جسَت ٔنرث من كصن، اس متصث ٍىون ٔبهرثوتوًوحِا يف جممتـَ؟ فصمغ لك

اًعحلة اًِوايثَة أوىل ًٔهرثوتوًوحِا نؼ"ذزاسة افلمتـاث واًثلافاث أدصى، اكلخَفة 

(. وطلا ال وس خلصة من André Béteille,2007وحىت اًحـَست ؾن جممتـاثيا وزلافاثيا")

 l'indigénisation de) وحِا"ظحَـة اذلوازاث اًيت ثيجص ؾن ؾحازاث "ٔبَُةل أهرثوتوً

l'anthropologie.) 

سدٌس ُشا اًخفىري ؿىل ٔبزتـة حماوز زئُس َة وعم ٔبوال سوف ٔبؾصط       مـااًس َاق اًٌو

أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص، اثًثا  اطلي اهخثلت مٌَ ُشٍ اـلساطمة، اثهَا سبٔؾصط كصاءيت ـلساز

اانث اًيؼًصة حول وضؽ أهرثوتوًوحِا  يف ادلزائص،زاتـا ؤبذريا سوف ٔبهٍو ٔبثعصق ٌَُص

 ترضوزت اًزتام ؿٌَلء أهرثوتوًوحِا.

I مـااً[ اًس َاق      

 حزال مصثحعة مبصنًزة ُوًة أهرثوتوًوحِا ال سددلى هوات من وزاء اًخحاٍن تني اـلساز

مفِوم اًلرًية يف دعاابث أهرثوتوًوحِني. ٕان ُشا اًخعوز ًٔهرثوتوًوحِة نسزاسة 

اكلخَفة واًحـَست ؾن جممتـاث وزلافاث "اآبء اـلؤسسني" ٔبثص  افلمتـاث واًثلافاث أدصى،

 هـؿل ٔبن .ؿىل أهرثوتوًوحِني اطلٍن ًـمَون حول جممتـاهتم وزلافاهتم يف اًحضلان اًالقصتَة

 ٔبزذان ٔبن ٍىون وظف ٕاراحىت ًو ٔبهَ ٔبزاذ ٔبن ٍىون اس خفزاساي فرصخ ٔبهَ  (Leach)ًَدش 
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 André)ٍمتخـون تيؼص ذازيجملدوال فـَََ ٔبن ٍصى من ظصف مالحؼني  ؽ ماجممت ٔبي  

Béteille, 2007).  ٔبما لكوذ ًَفي سرتوش اكن ميزي ؿؿل الاحامتغ ؾن أهرثوتوًوحِة

ابؾخحاز ٔبن ")...( ؿٌَلء الاحامتغ ًسزسون ذاذي افلمتـاث اـلعيـة واـلخلسمة... ٔبانش 

سزسون ٔبانش ال ًخلامسون مـِم ٕاال اًلََي وضم ًـُضون يف ٌض هبوهنم، وأهرثوتوًوحِون ً

 (.Claude Lévi-Strauss, 1958:44 2 كصى و خماميث وَلَاث" )

ىشا ًبٔذش أهرثوتوًويج ؿىل ؿاثلَ حسة لكوذ ًَفي سرتوش اندضاف "ذالةل"  ُو

ابًًس حة  خمخَفة خسا، من ذالل جحمِا و تـسُا،ذالةل  جضىِالث   ٕاجياذ"رممخَ آدص: 

فذعوز  (Claude Lévi-Strauss, 1958 : 441) ًخغل اًيت ثوخس يف حواٍز اًلًصة."

ُشٍ اًلرًية اًيت حتؼى مبصثحة موضوغ مصنزي يف أهرثوتوًوحِة الاحامتؾَة واًثلافِة ُو 

اطلي ًعصخ ٕاصاكل يف ذمازسة ُشا اًخرعط من ٔبوالئم أهرثوتوًوخني اطلٍن ميازسوهَ يف 

ٔظََة. طلا ماكهة اًلرًية يف ارلعاة أهرثوتوًويج جيص اذلسًر حول هلاص ال جممتـاهتم ا

و "ٔبَُةل أهرثوتوحِة"   .(l'indigénisation de l'anthropologie)مفص مٌَ ُو

 يف ٔبوادص س يواث خاء" ٔبَُةل اًـَوم الاحامتؾَة" حبَر هـؿل ٔبن ُشا اًيلاص حول

اًـَوم الاحامتؾَة يف اًـاؾل اًـصيب ومسبةٔل  حول ٔبسمة حِر ت كَق ابة اـلياكضة ،2910

ٔبن  ٌضري(" A.Zghal) اًس َاق ؾحس اًلاذز سكي ويف ُشا .ارلعوظَة اًثلافِة مؤكذا

 "جصاذًلم اًخمنَة رمَلك حول اـلازهس َة وابًخايل ظلى اًحـس اًخعوزي متاما ؿىل اًحـس اًثلايف

Z.Samandi, 2002) )، ،اًحـس اًثلايف يف اًيلاص  يف هناًة اـلعاف كس فصط وابًفـي

ٕاىل ػِوز اًعَة " حول اًـَوم الاحامتؾَة هدِجة ًرتامك وثـاكة أسماث،ذما ٔبذى

 (.(Z.Samandi, 2002ؿىل"ٔبَُةل اًـَوم الاحامتؾَة"

اًوضؽ يف اـللصة أكىص ال خيخَف نثريا ؾن ما ُو سائس يف ادلزائص و ثووس، 

شا مٌش اًس حـًَِاث  فداًًس حة ٌَسوس َوًويج اـللصيب ؾحس اًىدري ارلاظيب أمص ًخعَة ُو

كعَـة اثسدميوًوحِة وٕاًسًوًوحِة "مؽ لك ارلعاابث حول اـلـصفة اـليخجة حول لك 

شا من ذالل ٕاهخاح خسًس ـلععَحاث وثعوزاث  افلمتـاث اـللازتَة وتـس الاس خلالل، ُو

ؿىل ضوء ُشٍ  خسًست حول اًواكؽ الاحامتؾي )...( وتَوزت هؼصايث سوس َوًوحِة مس خلةل



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
صان خامـة -ؾحس اًلاذز ًلجؽ .ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٔب.ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ادلزائص - 1ُو

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
33 

 Abdelkebir)اـلععَحاث اًيت هتمت تعحَـة ارلعوظَاث اـلمزيت ٌَمجمتؽ اـللازيب اًىدري"

Khatibi, 1974). 

ُشٍ اٌَوحة اـللازتَة ٕالؿاذت اًيؼص حول اًـَوم الاحامتؾَة، جيس اًسوس َوًويج  يف

اًـَوم واًفَِسوف ادلزائصي ؾحس اًلاذز حلَول ماكهخَ ابمذَاس، فِو ٍىذة حول ثـعي 

الاحامتؾَة يف مواهجة اًواكؽ، مـخربا ٔبن ُشا اًخـعي " زمبا ؾل ًوخس يف اًواكؽ ًوىن يف 

الاثسدميَا اًيت ثحًِياُا،فدعفة ؾفوًة وس خـمي مععَحاث اذلسازة نٌل تَوزث يف ٔبوزاب 

ذالل اًلصهني اًثامن ؾرش واًخاسؽ ؾرش، واًيت اس خـمَت من ظصف اًيرة اًس َاس َة 

 ,Abdelkader Djeghloul)ـاث اًـاؾل من ٔبخي اًخحصز من الاس خـٌلزثلًصحا ًلك جممت

2004 :88). 

فٕارا اكهت إالصازت إبذلاخ حول ظـوابث أهرثوتوًوحِا يف حتسًسُا ـلوضوؾِا اذلايل، 

 Marc)فِشا ًـوذ نٌل ٔبصاز مازك ٔبويج ـلا ًخـَق أمص ابفلمتـاث اـللازتَة ٔبو اًـصتَة،

Augé ) ومبا ٔبن افلمتـاث  ًوحِا عم ذامئا حمعوزت ابذلارض اطلي ثوخس تَٕاىل ٔبن أهرثوتو

لك حواهة اـلايض " اـللازتَة عم آن يف مصحةل اتزخيَة حمتزي إبؿاذت اًحياء واًرتهَة تني

 ًؤذي ُشا ٕاىل ٔبن فِم ُشٍ أذريت ميص ابًرضوزت ؿىل فِم ُشٍ وثعَـاهتا اذلاًَة،" اـلخـسذ

 1024)" ُشٍ افلمتـاث من ذالل ذمج ذمازساهتا اذلاًَة واًضامةلاًرتهَحاث اًيت ثلوم هبا "

,J.-N. Ferrié،)  وتسون ُشا ادلِس، كس ثفَت كاًحَة ٔبظصاف ُشٍ افلمتـاث من ملازتة

 من ٍصقة يف اًخـصف ؿَهيا.

ففي ٔبمٍصاك اًالثًَِة إالصاكًَة ثعصخ من  ًحلى ُشا اًوضؽ ًخجاوس اذلسوذ اـللازتَة،

شٍ اًيلعة أذريت عم وحهية خسا يف س َاق "  ث اًيؼص أهرثوتوًوحِةذالل ثـسذ وهجا ُو

اًخرعط نٌل اذلال يف اًوكت اًصاُن، حِر جنس ٔبن اـلهنج أهرثوتوًويج ٍمتىن ٔبذريا من 

 ,Eduardo Gonzales Castillo)" فلمتـاث اًـاؾل( اًلصتَة) ؿسم اًخلِس جصؤًة واحست

Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline  Truchon, 2008)  شا ُو

ًـين ٔبن أهرثوتوًوحِا صِسث ذالل اًلصن اًـرشٍن ٔبحس ٔبنرب حتوالهتا ،نيدِجة ٔبوىل ، 
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فِيي ٔبظححت ٔبنرث ثـحريا من ذالل اهدضاز مصانز ٕاهخاح أهرثوتوًوحِا ذازح حسوذُا 

 . اًلصتَة

فلس ت اهلالة ذالل هفس اًلصن اًـرشٍن، فبٔظحح  واًيدِجة اًثاهَة من حِر أطمَة

أهرثوتوًويج ًُس ُو رعل أحٌيب اـلخرعط يف زلافاث آدٍصن تي ُو رعل 

وػَفة "اـلخرعط أًُل من ٌسائي زلافاث "آدٍصن" اهعالكا من زلافة ٍلوؾخَ: 

 ؾل ًـس موضوغ ذزاسة،تي فاؿي مس خجوة"" آدص"أهرثوتوًويج كس ثيوؾت، و

"La fonction d’anthropologue s’est donc diversifiée, et l’«autre» 

n’est plus le sujet étudié, mais plutôt le sujet interpellé." (Eduardo 

Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline 

Truchon, 2008) 

َة اًيت حتنك ٕاال ٔبن ُشا الاهلالة ؾل ٍصىق تـس ٕاىل ٕاؿاذت اً  يؼص يف ؿالكاث اًلوت اصلًو

فأهرثوتوًوحِون ادلزائًصون . مواكف اًحـغ ابًًس حة ٌَحـغ آدص يف اذللي اًـَمي

واـللازتة نٌل أهرثوتوًوحِني اًِيسًني ؾل ٌس خعَـوا ٔبن حيللوا تـس ٔهفسِم ماكهة سَعة 

 ابًًس حة ٌَحلي اًـَمي اًلصيب.

II]- ادلزائص يفأهرثوتوًوحِا  مساز 

ا  جضرتك اًحضلان اًثالزة اـللازتَة يف ٔبهنا وضـت أهرثوتوًوحِا يف حمي زفغ الؾخحاُز

اًـؿل اطلي ساضم يف  ثسط الاس خـٌلز
1
ت  1024من ذالل مَخلى اًعوٍصت ابـللصة س ية  .

ذمازسة ميىن  هَف: "حبَر ت اًخعصق اىل اًدساؤل اًخايل ،س حاةاًخوكف ؿىل ثغل أ 

 مؤسساثضوء  يف حبرجمال  تياء ٕاؿاذتميىن  وهَفمييـِا، ياطل اًحضل يف أهرثوتوًوحِا

ان ُشا اًخرعط؟  ميىن  هَفو (. اًخووس َة ٌَخجصتةمََيت ؾٌلذ )ًعـة ؿَهيا فِم ُز

 يف وأهرثوتوًوحِا، الاحامتغ ؿؿل تني اًفصقساثشت اًحاحثني أ و ة ًعَحثوضَح وثوؾَة ا

ؿىل ٔبطمَة اًـمي اـلَساين يف  اًخبٔهَسوهَف ميىن  ٔبكي ٔبطمَة، أهرثوتوًوحِا ٔبكسام ثحلى فهيا

 . (Ariel Planeix, 2014( ")اـللصتَة ٌَخجصتة مىنذاًَس ) ؟حاةل ثياس ََ
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ٔبما ابًًس حة ذلاةل ادلزائص ًـوذ اًفضي يف اًخشنري ابًس َاق اطلي ٔبًعلت فَِ "ًـية 

ًصحٌلن موساوي: "تـس ما اهتمت تخـامَِا مؽ ؿؿل اس خـٌلزي" ٕاىل أهرثوتوًوحِا ًـحس ا

، 2974اًسَعة الاس خـٌلًزة ؾصفت إالزيوًوحِا ٕاكعاءُا من ذالل اـلؤمتص اًضِري ًس ية 

فلس ٍاكذ ًؼِص ُشا إالكعاء نيدِجة مٌعلِة ذلة اًوظن يف ٕاظاز إالًسًوًوحِة اًوظيَة 

اٌَـية وـؿل اس خـٌلزي اًيت اكن حيمَِا بٓهشاك حزة حهبة اًخحٍصص اًوظين. ٕاال ٔبن ُشٍ 

ٔبًعلت ًالزيوًوحِا ومـِا نشعل أهرثوتوًوحِا اًيت تسٔبث بٓهشاك ثَـة ذوزا ُاما يف 

(A.Moussaoui, 2014ذسمة اًلضَة اًربجًصة")
2
. 

ٌَجمـَة أفًصلِة  1024ويف هفس اًس َاق، خاء من ذالل ذابخة خاهفي  

يف ابمٌسا  1024وث بٔ 09ٕاىل  07ٌَمؤمتص اًس يوي من  (PAAA) ًٔهرثوتوًوحِا

ابًاكمريون،اًخشنري ابًعًصلة اًيت ت هبا ٕاكعاء أهرثوتوًوحِا من كدي ثلًصحا مجَؽ اًحضلان 

من ذالل اـلؤمتصاًصاتؽ واًـرشٍن ًـؿل الاحامتغ اـليـلس يف ادلزائص  ،2974يف س ية إالفًصلِة،

 مؤمتص اًحاحثني أفازكة،وذالل اـليخسى أول مٌش تساًة هناًة الاس خـٌلز خاء : "اًـامصة

ت هساء الوسحاة أهرثوتوًوحِا من اًربامج  ،2974س ية اطلي اهـلس ابًـامصة ادلزائًصة

 .ادلامـَة ؿرب اًلازت إالفًصلِة

 اًلزو يف صمَمس خـاًيت كسمهتا ٌ  ساطمةاـل و  أهرثوتوًوحِأبن مِالذ اًحـغ،ى فري 

 تـس ما مصحةل يفخرعط اً  ُشاصفغ ًا فِاك سخدا اكهت ـلس خـمصتا أكاًمي ؿىل واًس َعصت

، ُو ما ًفرس ٌَمؤمتصاًـامصة عم اًيت احذضًت ُشا  ادلزائصوحبنك ٔبن . فًصلِاالٕ  الاس خـٌلز

و  زمبا  اـلس خلةل اكهت ادلزائص أفًصلِة، اًحضلانًيساء، حبَر ٔبن من تني اا ُش مثي حزئَاًو

 حيمي س  اكن  أهرثوتوًوحِا ثسٌزس فٕان أفازكة،ادلامـَني  ًحـغ ابًًس حةو. اًخلسم مـسىص

اًوػَفة اًيت اكن ًلوم هبا تني ٔبايذي اـلـمٍصن وعم اس خـٌلل اـلـصفة  واظةلخرعط مباً  ًِشا

[ اًساتلة الاس خـٌلًزة اًلوى ًس يفٔبذات  اًواكؽ يف ضمٍن اطل] من ظصف اًلاذت ،ضس أُايل

حلهيم عَحـلم صـوهبمن ٔبخي مواظةل دضوغ  يف اًسَعة ة من ًيعهبم ًو

".(Dominique Taurisson-Mouret, 2014) 

https://www.histoiredroitcolonies.fr/_Dominique-Taurisson-Mouret_
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ُىشا السال اتزخي أهرثوتوًوحِا يف اًـاؾل اًـصيب ًوىن ٔبًضا يف ٔبفًصلِا، حيمي تعٌلث 

هَ ًـىس اًلموط واًخياكغ يف اًـالكة تني وابًخايل فإ  ثـاون أهرثوتوًوحِا مؽ اـلـمٍصن،

 ,Eduardo Gonzales Castillo).ُشٍ اًحلؽ اًثلافِة مؽ اًـَوم الاحامتؾَة اًلصتَة

Anne Lavanchy, Zakaria Rhani et Caroline Truchon, 2008).   ؿؿل

ٌس خثىن من رعل ٔهَ ًيؼص هل ؿىل ٔبهَ ؿؿل حماًس س َاس َا و ًـخرب اًخرعط  الاحامتغ

 .( A.Moussaoui, 2005ساؿس ؿىل اًخمنَة واذلسازة من وهجة هؼص ثعوزًة حمؼى )اـل 

 مـادلةرضوزت  جتاُيكس ت يف  أهرثوتوًوحِا ثبَُٔي ٕاؿاذت بٔن اًواحض منيف ادلزائص، 

 الاس خـٌلز كدي ماة ٔبهرثوتوًوحِ مـمصي موًوذاطلي ٌسمََ  أهرثوتوًويج حو يخاـل 

 وذاظة الاس خـٌلز كدي ماـلصحةل   هرثوتوًويجارلعاة أ . الاس خـٌلًزة اًفرتتة ؤبهرثوتوًوحِ

وال  ىاكزَفحط اـليخؼم واًخفىِيك، حبَر ال االٕ ٌ ضؽخي ٔبنس خَزم ٌ ًة الاس خـٌلز  فرتتاً

ًـين ُشا توضوخ رضوزت اًوضؽ ؿىل ظاوةل اًيلاص  اًصفغ ًـوضان ُشا اًفحط،

 خؼمة ٔذواهتا اًخحََََة. جصاذًلٌلث ُشٍ أهرثوتوًوحِا  واـلساءةل اـلي 

اقلصز من  الاحامتغ ـؿلاً ُشا :اًخمنَة احامتغ ؿؿل مؽو اطلي حتلق ُ اًـىس تي

واكلعط يف فم كِوذ الاس خـٌلز، كس اىهتيى يف أذري ؿىل اـلس خوى اقلًل ٕاىل  الاس خـٌلز

 َـَومٌ اًـيَسو  واًصفغ اًصمسي اًحريوكصاظَة اًِميية،:الس خـٌلزيحورت ًاـل متسًس اـلزياث 

الاهرثوتوًوحِا ؾل حتلق  ـلاراذالل ُشا هفِم  مفناًِوامش.و اـلـمتست ؿىل اـلَسان  الاحامتؾَة

زمغ ٔبن يف اًواكؽ ؿؿل  ،الاحامتؾَة اًـَوم ليت ذلادلسًسضىِةل اًد تـس ًيفسِا ماكهة يف 

 ُو ،(2971Pascon-2911)ٍ ًشهص  نٌل ،احامتغ واحس انتؽ من اـلَسان واـلِمت ابًفاؿَني

 امنرحوفذح افلال ٌَخجسًس وثفاذي ىزغ اًاًَومِة، ٌَمضالكٕاخاابث  ثلسمي ؿىل كاذز

 Eduardo Gonzales Castillo, Anne Lavanchy, Zakaria )) "اـلس خوزذت

Rhani et Caroline Truchon, 2008).). 

هخج حيق اًخرصحي اًَوم، ان قَاة اًفحط اًيلسي ٌَرعاة أهرثوتوًويج اطلي بٔ 

ذالل اًفرتت الاس خـٌلًزة حول افلمتـاث اـللازتَة، كس ساضم وجىثري يف ؿسم اًرتامك إالمرًبلي 
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اطلي اكذ ٔبن ٌساؿس ؿىل جضىِي وجزوػ ؿؿل الاحامتغ و/ٔبو ٔبهرثوتوًوحِة حزائًصة ٔبو حىت 

.ملازتَة، ذاظة ؤبن لكهيٌل ًسزسان مٌش ٔبنرث من مخسني س ية ؿىل أكي
3
 

 جئ اـلمزيت ًِشا اًوضؽ ًٔهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَة ثضلك ؿام،واحس من تني اًيخا

ُشا اًوضؽ . ُو قَاة حلي ؿَمي يف ادلزائص نٌل ُو اذلال يف تضلان اـللصة واًـاؾل اًـصيب،

اًحاحثني ٔفاكز ؤبؾٌلل ٔبسالفِم وحىت من ًـادضوهنم يف اًـمي حول  ًرتمج ؿامة جتاُي

 . هفس مِاذٍن اًححرهفس اـلواضَؽ وإالصاكًَاث حىت

 ُشٍ اًيؼصت جضمي اًىفاًة، يف ُشا اًضبٔن ًحلى توزذًو ًيري ُشٍ اـلسبةٔل مبا فَِ

 :اًـيادض اًخاًَة

"اًخفىري من حِر اذللي ُو اًخفىري حول جمال إالهخاح نًسق، ٔبٍن دعائط  (2

 iourdieu, 2971لك واحس من اـليخجني اـلثلفني حتسذ حبنك موكـَ يف ُشا اًًسق" ) 

oddoue مفا ُو موكؽ اـليخجني اـلثلفني اقلََني يف ُشا اًًسق اـلِمين ؿَََ من ظصف ،)

 اـليخجني اـلثلفني اًلصتَني؟

ُشٍ اـللازتة ٌَحلي اًـَمي و ابًضحط يف س َاق اًحضلان اـلس خـمصت ساتلا، ثؤذي  (1

شا اًدسا ؤل ًخفصغ ٕاىل اًدساؤل حول ٕاماكهَة وحوذ ؿَوم احامتؾَة تـس ٕاساةل الاس خـٌلز، ُو

 ٕاىل صعٍصن:

 la scienceاًـالكاث تؼ "اًسَعة اًثلافِة اـلصنًزة، ٔبي مؽ اًـؿل اًلصيب")  (2-2

métropolitaine مفا عم ظحَـة اًـالكاث اًيت حصتط اـليخجني اـلثلفني اقلََني هبشا :)

 اًـؿل اًلصيب؟

اًـالكاث اـلوحوذت مؽ مايض أهرثوتوًوحِا عم "حزء من اًـلداث  (1-1

الاثسدميوًوحِة اًصئُس َة ٌَـَوم الاحامتؾَة، يف لك اذلاالث وذاظة يف حاةل اًـَوم 

نٌل رهٍص تعفة (، (Z.Samandi, 2002الاحامتؾَة فلمتؽ حسًر الاس خلالل". 

 حزال ثعصخ هفسِا ٔهنا ؾل جتس ال وحهية توزذًو.ُشٍ اًدساؤالث زمغ ٔبكسمِهتا هوؿا ما،

 ذلس آن مـادلة اكفِة ومٌاس حة.
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ًوىن ال ميىن اًَوم جتاُي وحوذ ٔبهرثوتوًوحِا يف تضلان اـللصة وابيق تضلان اًـاؾل 

اًـصيب. ومن ذالل ثيؼمي مَخلى حول ُشا اـلوضوغ يف اًعوٍصت ابـللصة،حمصز الافذخاحِة 

لة، ؿىل أكي يف جسََط اًضوء ؿىل ُشٍ اذللِ( ؾل ًضَؽ اًفصظة CJBمبصنز خاك ابزك )

ًوخس يف اـللصة حِي من أهرثوتوًوحِني اطلٍن ٔبؾٌلهلم جتاوسث، يف ابًًس حة ٌَملصة: "

ََةاصلكة ، مج شا يف "اـلَسان" ارلاض تلريحز ؽ اًحَاانث واًيوؾَة "اًخبًٔو   Geertz" )ُو

فة أدصى من اًححص أتَغ ،ٔبؾٌلل اًساتلني اًضٍِصن، اًيت ًخواظي ثسٌزسِا ؿىل اًض

اـلخوسط نٌل ًو ٔبن اًححر حول اـللصة ثوكف من تـسضم )ٔبو ؿىل أنرث تـس ٔبثحاؾِم( 

("Ariel Planeix, 2014 ) 

يف ادلزائص، واكؽ أهرثوتوًويج ادلزائصي اًحاحر يف ادلزائص ٌضلك يف حس راثَ 

 ًثالزة اًخاًَة:مفازكة راث حسٍن، واًيت ميىن ٔبن ثخضح من ذالل اـلالحؼاث ا

 1007أهرثوتوًوحِون اـلـزوًون موحوذٍن نٌل ٔبصاز حون هكحووس يف س ية - (2

ابًًس حةٔفًصلِا: "ُشا ال ًيفي وحوذ ابحثني مـزوًني، ًرصحون ؿَيَا ٔبو مضيَا، حزئَا بٔو 

لكَا ابهامتهئم ًٔهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ٔبو ٕاىل صلك مـني من إالزيوًوحِا ٔبو 

 (Jean Copans, 2007)من إالزيوقصافِا "حىت 

ٕاىل حس هحري، ًيجص ؾزل ُؤالء اًحاحثني ؾن قَاة اـلؤسساث اـلس خلةل  - (1

 ؿَمَا واـليخجة ٌَمـصفة أهرثوتوًوحِة حول افلمتؽ ادلزائصي اـلـادض. 

حلى كري ملدول اثسدميوًوحِا، ثـوًغ ُشٍ اًوضـَة ابٌَجوء ٕاىل  - (1 ًو

شا ًيفس أس حاة اًيت كسرما حون أهرثوتوًوحِني ادلزائص  ًني اـللميني ابرلازح، ُو

هكحووس "ٔبزفغ متاما اؿرتاط مـلول: ُيا ك ؿسذ من أهرثوتوًوخني أفازكة من ري 

مس خوى ؿايل يف اصلول اًلصتَة، سواء من نربى اصلول اـلس خـمصت ٔبومن نربى اـلسن 

 ٔبطمَة يف ُشٍ اذلاالث، حبَر ٔمٍصاك اًضٌلًَة. فِشا من اـلؤنس، ًوىن أظي ًُست هل

ححثون جلك اًعصق ًالهسماح مضن ُشٍ اًخلاًَس  ًحلى ُؤالء اًحاحثني مٌسجمني، ًو

اأكذميَة اـلصنًزة، فلس كسمت ابًفـي صـوزي الاثسدميوًويج، ًوُس اًـاظفي واًوذي 

وظيَة، اً اًـَمَة حلوهلم اًحاحثني ؾل ٍىوهوا فاؿَني مدارشٍن يف حول ُشٍ اًيلعة: ُؤالء
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اـلِيَة ؾل ثـس مصثحعة ابًؼصوف إالفًصلِة اًيت جيصي فهيا  ًضرعَهتم الاحامتؾَة فاًدضىِةل

 (Jean Copans, 2007)اًححر اًـَمي ٕاال تعفة اثهوًة. " 

 واًححر اًـَمي حـَت ٔبن يف اًـايل اًخـَمي َُالك ؿىل ثبٔزري اًس َايس ادلزائص يف

تـؿل الاحامتغ. اجنصث ؾن ة ملازه مذبٔدص وكت يف ػِصث أهرثوتوًوحِا ٔبكسام ادلامـاث

ُشٍ اًوضـَة مفازكة مفاذُا ٔبن ٔبحسن اًحاحثني يف أهرثوتوًوحِا واـلِمتني ابفلمتؽ واًثلافة 

ُس أهرثوتوًوحِا ًيحسزون من ؿؿل الاحامتغ ًو
4

. ًوىن ُشا "الاهخلال تني اًخرععاث" 

ابٔثصوتوًوحِني اـللميني ابًلصة ًخـَق   نٌلؿىل اًصمغ من ٔبهَ ًخـَق ابٔثصوتوًوحِني اقلََني

 فِو ًفرس ؿىل ضوء ٔبس حاة خمخَفة ابًًس حة ًلك ٍلوؿة. 

ؾيس افلموؿة أوىل اس خجاة ُشا اًخعوز ًرضوزت اهلالة يف اًوضـَة ؾيس 

من اًسوس َوًويج ادلزائصي اطلي حتول اىل ٔبهرثوتوًويج ـلواهجة اًواكؽ اقلًل "ادلسًس". 

       ٕاىل حتوًهلت يف ادلزائص خرصحي ٔبن ؿؿل الاحامتغ "اًخمنَة" اً ميىن  ُشٍ اًزاوًة،

anthropologisation " اهرثوتوًوحِا الاذريت ، ُشٍ ظريوزت  ٔبهرثوتوًوحِة"ٔبي"

                                                                                                        .ابًًس حة ًحلِة اًلازت أفًصلِة اهعَلت تعفة خمخَفة ؾن ما ٍصى حون هكحووساًخمنَة" 

ابًفـي، حيق ًيا ٔبن هفرتط بٔن من تني اًسوس َوًوحِني ادلزائًصني أنرث حٌىة 

ما  واطلٍن اهخلَوا ٕاىل أهرثوتوًوحِا تـسما ؿاٌضوا "حصوت اثسدميوًوحِة" يف ؿالكهتم مؽ

 ( وما ٌسمََ حون هكحووسdourldndu.r,1971)مََ حوزح ابًوهسي"افلمتؽ اًواكؽٌس 

( اطلي ًـُضَ أهرثوتوًوحِون أوزوتَون يف ؿالكاهتم métamorphose"ابًخحول")

مؽ مِاذٍهنم ذازح ٔبوزاب
5

، فذرعي ُشٍ ارلعوت حنو أهرثوتوًوحِة ًؼِص "ظحَـي" ٔن 

ًشهٍص حون هكحووس اكن يف تساًخَ ٔبهرثوتوًويج يف حمخوايثَ  ؿؿل الاحامتغ يف ٕافًصلِا نٌل

نٌل ثحٌَُ ابًًس حة ٌَحاةل ادلزائًصة سوس َوًوحِة تَازتوزذًو
6
. 

فداًصمغ من ثبَُِٔا وٕاًِارما ًخىون ٔبهرثوتوًوحِة، فِشٍ اًسوس َوًوحِة اكهت ذامئا 

شا زقحة مهنا يف اًححر ؾن ثالؤرما مؽ ٕاًسًوًوحِة  ثخحول ٕاىل سوس َوًوحِة حمنوًة ُو

شا ما حـي من ؿؿل الاحامتغ .(dévelopementalismeاًخحسًر واًخمنَة اـلِميية) ُو

وأهرثوتوًوحِة الاحامتؾَة واًثلافِة يف ادلزائص وابيق تضلان اـللصة، ؿٌَلن حمىوم ؿَهيٌل 
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ُشٍ افلموؿة من ) .position d’extérioritéابًحلاء يف ؿالكة ذازحِة ؾن جممتـاهتم )

ٔبهرثوتوًوحِا  -حاة يف هؼصي عم اًيت ثفرس اًيجاخ اًلصاز اطلي ثـصفَ ؾحازت اًسوس َوأس  

 يف ادلامـاث ادلزائًصة.

اـلاكهة واًوضـَة الاثسدميوًوحِة ًٔهرثوتوًوحِني ادلزائًصني اًحاحثني يف ادلزائص ثشهصان 

اـلسزوسة، ابس خعصاذاث س ميي حول ماكهة أحٌيب وـيرص حماًس وتـَس ابًًس حة ٌَمجموؿة 

"يف ُشٍ الاس خـازت حول اـلوضوؾَة أحٌيب ُو من ًعي اًَوم ًَشُة ٕارا، ٔبما 

حلى ٌَلس. خاء من ٔبخي اًحلاء،وؿىل اًصمغ من اهَ  "أحٌيب" ابًـىس ُو من ًعي اًَوم ًو

متاما (Alvaro Pires,1997)ؾل ًواظي ظًصلَ، فِو ؾل ًخزىل متاما ؾن حًصخَ يف اًخيلي". 

يا  يس س ميي،مثي أحٌيب ؾ  أهرثوتوًويج ادلزائصي يف ادلزائص ُو ُيا من ٔبخي اًحلاء، ُو

ًًهتيي اًدضاتَ: حبَر ٔبهَ من هجة ماكهة أحٌيب ًٔهرثوتوًويج ادلزائصي كامئة ؿىل 

"و "ٔبحٌحُذَ" عم هدِجة ( اًثلافِة ابًًس حة فلموؾخَ أظََة، extérioritéذازحِاثَ )

 (Alvaro Pires,1997 )حعة تعحَـخَ واكئن" .ؿالكة زلافِة ٔبنرث ذما عم مصث 

( 2910:11)س ميي، ،" حًصة معََا وهؼصايابًًس حة ًس ميي أحٌيب اًحاحر "ُو ٔبنرث

ثـين ُشٍ اذلًصة "اًلسزت ؿىل الاهفعال،  يف دعخَ و موكفَ. فـيس ؿاؾل الاحامتغ أـلاين،

واحس،ًخعوز واحس كلخَف ؾن تـس اثسدميوًويج  ٕارا اكذضت اًرضوزت، تسزخاث مذفاوثة،

اـلواضَؽ،الجتاٍ هؼصي واحس،وهوغ واحس ٌَححر الامرًبلي. جية ٔبن ىىون ؿىل اس خـساذ 

اًخجول اًيؼصي واثسدميوًويج يف   (Alvaro Pires,1997 )"ٌَسفص يف اجتاُاث خمخَفة

نٌل ًفـي اًحاحر أحٌيب أهرثوتوًويج  لك الاجتاُاث ًوُس اًدضخر ابجتاٍ واحس،

ائصي يف جممتـَ، اطلي ًليض وكذَ يف ادضاغ اـلععَحاث حسة ما ًياس حَ يف ادلز 

ٔبصاكل اًواكؽ اًيت ثفَت مهنا. ُشٍ اذلاةل اًيت وظفت يف ٔبنرث من مصت ومن ظصف ؿست 

 ؿٌَلء الاحامتغ اًـصة.

جتصتة أهرثوتوًوحِني اًِيوذ جس خحق اًخبٔمي: فِم ٔبهرثوتوًوحِون ُيوذ ًسزسون 

ة أهرثوتوًوحِة. يف اـللاتي ميىن ًٔهرثوتوًوحِني حٌلؿاهتم ٔبو كدائَ  ِم اًِيسًة ومن اًزاًو

 ٔبن ًسزسوا افلمتؽ اًلدائًل ٔبواًضاوي ٔبواـلزيايب )إالابيض(، ادلزائًصني رو ٔبظي ؾصيب،
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ٔبي ٍلوؿة من افلموؿاث اًربجًصة، ٔبو ابًـىس نٌل فـهل موًوذ مـمصي يف مٌعلة  ٔبواًرتيق،

ثددـيا ثفىري من ًـخرب ٔبهَ من اـلس خحَي ٔبن ىىون ٔبهرثوتوًوحِا يف ؾلي اًلوزازت. وٕاال ارا  

ٔبن  ؿىل سخِي اـلثال، جممتـَ فاهَ ًعحح نشعل من اـلس خحَي ؿىل أهرثوتوًويج ادلزائصي،

 12ٍىون ٔبهرثوتوًوحِا يف ٔبي تضل بٓدصمن اًحضلان اـللازتَة ٔبو حىت ابًًس حة ًحضل من ٔبظي 

 الاؾخحاز تيفس اٌَلة واصلٍن واًلصة ادللصايف وحىت هفس ٕارا ت أذش تـني تضل ؾصيب،

 اًخازخي اـلـادض )الاس خـٌلز(.

ٕارا ال ميىن ثفاذي مالحؼة ٔبن أهرثوتوًويج ادلزائصي ٍمتخؽ مبزااي صلزاسة جممتـَ 

وزلافاثَ ٔن اًسؤال اـلوايل: ُو ـلارا هـخرب ٔبن أهرثوتوًوحِني أخاهة ضم ٔبوىل يف ٕاهخاح 

َمَة ذكِلة حول افلمتـاث اـللازتَة، ابًصمغ من ٔبن هؼصاهئم "اقلََني" ؿىل ذزاًة ٔبنرث مـصفة ؿ 

ابًثلافاث واٌَلاث اقلََة. حزء بٓدص من ادلواة موحوذ ؾيس أهرثوتوًويج اـلخرعط يف 

افًصلِا حون هكحووس واطلي ٍصى "ٔبن أهرثوتودلَة الاحامتؾَة واًثلافِة عم ختعط ُام 

صلويل، ؤبن ؿسذ هحري من تضلان اًـاؾل اًثاًر ًِا مسازسِا وسخِا وظيَة يف ؿىل اـلس خوى ا

يجص ؾن ُشا ٔبن كسهحا نخرعط جية ٔبن ٌسبٔل حول ذوافـَ ارلفِة  أهرثوتوًوحِة، ًو

 Jean)واًيت ختخرص حول اًخروف من مٌافسة رميَة يف سوق اًـَوم الاحامتؾَة" 

Copans, 2007). 

اـلىوهة من الاهرثتوًوحِني اـللميني ابًلصة، اس خجاة ُشا اما ؾيس افلموؿة اًثاهَة 

الاهخلال من اًسوس ًَووحِا  اىل الاهرثتوًوحِا ًرضوزت اًخبٔكؿل مؽ مذعَحاث ورشوظ 

 . الاًخحاق ابذللي اًـَمي يف اًلصة

III ]:اانث اذلواز حول بٔهرثوتوًوحِا اطلاث  ُز

ؿىل ضوء اًًسخِة الاثسدميوًوحِة اًثلافِة والاحامتؾَة، اـلـرتف هبا هصنزيت ٔبساس َة 

ٌَوضـَة أهرثوتوًوحِة يف اًلصن اًـرشٍن، فٕان اًلصط من ملاًيت ُشٍ ُو ٔبن ًمت اًخفىري 

يف مرشوغ ًٔهرثوتوًوحِا وـؿل احامتؾي ذاض حبسازة  ٔبدصى ٔبي اذلسازة ارلفِة واصلاذََة 

شا ًخعَة حتََي الاهخلال من "ٔبهرثوتوًوحِة آدص" ٕاىل "ٔبهرثوتوًوحِا ٔبدصى"، )اقلََة( .ُ
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الس خـازت اًـيوان من حون هوتووس: اـلصوز من "ٔبهرثوتوًوحِة اًلرًية" ٕاىل "ٔبهرثوتوًوحِة 

ُشا ما جيـي من أهرثوتوًوحِا اًخرعط اًفىصي اطلي ًيفصذ ٔبوال  يف اًعًصلة  اطلاث"

يفصذ ٔبًضا ابًـالكة اًيت  ارلاظة تَ يف حتسًس اـلوضوغ واًخحصي  يف مِسان حبر ذاض ًو

 . (André Béteille, 2007)ثخبٔسس مؽ اـلوضوغ 

ا  يف ٔبفًصلِا اًسوذاء ومبا ٔبهنا "منط ٔبظًل ـلـصفة" اطلاث، فٕان أهرثوتوًوحِا ت جتيَسُ

شا من اخي ٕاؿاذت زتط اًعةل مؽ  يف زالزٌُاث اًلصن اـلايض، ًلول  ًيا حون هوابوس، ُو

يا ٍوكن ٕاذزاك اصلزش أفًصلي:" هبشٍ اًعًصلة سوذ ارلعاة  ٔبظوهلم و زلافاهتم: ُو

شا تساًة من اًثالزٌُاث، ثضـوز ٕاحِاء زلا يف، االزيوًويج ٔبو الاهرثوتوًويج إالفًصلي  ُو

ة اصلًيامِاث اًخازخيَة وإالًسًوًوحِة، ًوىن ال ؿالكة هل  حصَح ٔبهَ رضوزي ومفِوم من ساًو

مؽ بًَٓاث إالهخاح اًـَمي ٌَححر اـلَساين االزيوًويج، اطلي اكهت تواذٍز أوىل موحوذت 

 .(Jean Copans, 2007)توضوخ واًيت سدذبٔسس يف زتؽ اًلصن اـلوايل تعفة خََة" 

ا نٌل  ٕان اًؼصوف اًيت مسحت تؼِوز و ثـايل ٔبظواث ٔبهرثوتوًوحِا ٔبدصى ميىن رهُص

( واًـرصهة  l'européocentrismeمسائةل اـلصنًزة أوزوتَة )، ًًل: ُزمية الاس خـٌلز

جزوػ ٔبهرثوتوًوحِا ال قصتَة   .  "contemporanéisationاـلؤسساثَة ٌَمس خـمصاث "

اًلصتَني ؿىل أكي مٌش اذلصة اًـاـلَة اًثاهَة. ٔباثزث ملاومة مضيَة يف ؿاؾل أهرثوتوًوحِني 

 ُشٍ اـللاومة اًيت ؾل جس خثين أهرثوتوًوحِني اـلض خلَني حول جممتـاهتم واًثلافاث ال اًلصتَة.

واـلفازكة حوكن يف ٔبن ُشٍ اـللاومة ًوحؼت حىت يف وسط أهرثوتوًوحِني اقلَني اطلٍن  

 جس خحق ٔبن ثسزش. ٌض خلَون حول جممتـاهتم وزلافاهتم واًيت

ٕان ُشا اًـاؾل ال قصيب ُو اطلي ٌضلك اـلوضوغ اـلمتزي ًٔهرثوتوًويج اطلي ؾصفَ لكوذ 

ًَفي سرتوش تبٔهَ اـلالحغ  ارلازيج واًحـَس ؾن ُؤالء "اًحسائَني" و"اـلخوحضني". ٕارا 

اكن ًَفي سرتوش كس هصش  ظوال حِاثَ اـلِيَة يف وظف "اًحسايئ" ٔهَ  كس وضؽ  

شا أذري اكن ًيفسَ رم مة حتسًس مالمح اًلرًية ابًًس حة ًٕالوسان اًلصيب، جممتـَ وزلافذَ. ُو

موضوغ ؿؿل الاحامتغ وحسٍ، وًىن اًحسايئ واًحـَس، واًلري اًلصيب ال ميىن ٔبن ثمت ملازتخَ 

ٕاال من ذالل أهرثوتوًوحِا حسة لكوذ ًَفي سرتوش، اطلي نخة حوالٔهرثوتوًويج ٔبن  
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الةل جضىِالث خمخَفة خسا، من ذالل جحمِا وتـسُا، ابًًس حة ًخغل اًيت "رممخَ ٕاجياذ ذ

 .(André Béteille, 2007)ثوخس يف حواٍز اًلًصة" 

وٕارا اكن زاذ لكَف جصاون، مثي ذوزاكمي و توزذًو من كدهل، ملذيـا تبٔن ؿؿل الاحامتغ 

واحسا، ُشا ال مييؽ من  وأهرثوتوًوحِا  ـلا ثـمتسان ؿىل اـلهنج اـللازن ثعححان حىوانن ؿٌَل

ظصخ اًسؤال "هَف ميىن ثيفِش اـلهنج اـللازن تفـاًَة ؾيسما ًمت اًفعي ادلشزي تني ذزاسة 

.ٔهَ ال (André Béteille, 2007)افلمتؽ ارلاض ابًحاحر، وذزاسة افلمتـاث أدصى"

وؿة  ًسيا تـَسٍن ؾن كٌاؿة زاذ لكَف جصاون اطلي معي ؿىل "ظَاكة ثعوٍص  ملازتة وٍل

 ,André Béteille)مضرتك من اـلفاُمي ٌضلزاسة اًيؼامِة واـللازهة  ًلك افلمتؽ اًخرشي." 

ان ؿىل رعل ُو ٔبهَ يف اًلصة اًزنؿة ثخجَ حنو اٍمتَزي واـلـازضة تني  (2007 واًرُب

اًخرععني
7
نٌل ٌضري ٕاًََ ٔبهسًزَ تُذاًي:"يف اًوالايث اـلخحست أمٍصىِة وجًصعاهَا اًـؼمى،  

ثحاغ وذَفاء زاذ لكَف جصاون ؾل ًلوموا تبٔي جمِوذ ـلواظةل جصانمج ثوحِس ؿؿل الاحامتغ بٔ 

وأهرثوتوًوحِا، أهرثوتوًوحِون يف اـلمَىة اـلخحست اس متصوا يف اًرتنزي حول افلموؿاث 

 اًلدائََة يف اًـاؾل مضَفون ٕاىل جسالهتم ٍلوؿاث اًفالحني يف بٓس َا وافًصلِا ؤبمٍصاك اًالثًَِة

وفامي تـس يف اًحضلان اـلخوسعَة ؤبوزاب اًرشكِة، يف اًوكت اطلي تلي فَِ اًسوس َوًوحِون 

 André)" رممتني يف أساش تسزاسة جًصعاهَا اًـؼمى وافلمتـاث اـلعيـة اًلًصحة

Béteille, 2007)حىت يف  . ٔبما ابًًس حة ًفصوسا ًلول ًيا حون هكحووس "ظوال ؾلوذ(

الاحامتغ وأهرثوتوًوحِة ًـُضان حِات مٌفعةل ؾن تـضٌِل اًحـغ اًدسـًَِاث( ؿؿل 

")...((Jean Copans, 2007). 

حىت ؾيسما ٍىون ُياك ثحاذل تني اًحاحثني من الك اًضفذني، ٔبو تخـحري ٔبذق من الك 

اًـاـلني، فٕان اًخلس مي اًفىصي كري اـلدساوي ٌَـمي ال ٍزال كامئا ُيا. ٕان ما حىضفَ اًخجصتة 

 ة ميىن ٔبن ًعحق حصفِا ؿىل اًِيسً

ادلزائص وابيق تضلان اـللصة: "أهرثوتوًوحِون اًِيس ًون واًلصتَون اس خعاؾوا ثحاذل 

وهجاث اًيؼص يف اًيسواث واـلؤمتصاث. ًوىن اًلصتَون ًبٔثون ٔبنرث ٕاىل اـلَسان زلؽ اًحَاانث 

ًفىصي ٌَـمي يف ُشٍ اًخلس مي أبنرث من اندضاف اـلفاُمي ادلسًست، اـلياشم  واًيؼصايث" و"
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، وؾل جيسوا يف اًحُئة اًِيسًة ٔبص َاء اًيت من صبهٔنا ٔبن  اذلاةل ًياس هبم،و ال ٍصقحون يف ثلرٍي

ة خمخَفة. من وهجة هؼصي، فِم ال هيمتون  مبا جيصي  ثسفـِم ٕالؿاذت اًيؼص يف  معَِم من ساًو

 André) مٍصىِني "يف ادلامـاث اًِيسًة ملازهة مبا ًلوم تَ سمالهئم أوزوتَني ٔبو أ 

Béteille, 2007) . 

ؿٌَلء الاحامتغ ادلزائًصون/اـللازتة اطلٍن رُحوا ٕالهناء ذزاس هتم ٔبو إالكامة يف اًلصة،  

ؿٌَلء احامتغ يف  حسة ظَاكة ٔبهسًزَ تُذاًي: ،(mloucuedsٍىدضفون ٔبهفسِم حسصت )

 "اًخحول" تضلاهنم ًخحوًون ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِون يف اًلصة وًـُضون هفس

(métamorphose نيؼرٍي اًِيسي: "ؾيسما ًشُة اًعاًة اًِيسي ٕاىل اًوالايث )

اًرتاثخِة الاحامتؾَة يف اًوالايث اـلخحست  اـلخحست ٕالجناس ٔبظصوحة، ٕارا اكن معهل حول

أمٍصىِة، سوف ًمت جسجَهل يف كسم ؿؿل الاحامتغ، حىت ًو اكن ًسزش جممتـا خيخَف ؾن 

زقة، يف اًصحوغ ٕاىل مسًًذَ أظََة يف اًِيس  صلزاسة جممتـَ. ًىن ؿىل اًـىس ٕارا 

أزست   واًلصاتة ،  فٕان خامـخَ أمٍصىِة  ثـسٍ  وحتعََ  مضن ؿٌَلء أهرثوتوًوحِا، ؿىل 

اًصمغ من اهَ ًيجز أظصوحة ؿىل جممتـَ وزلافة اهامتئَ. اًِيوذ ضم اًَوم  حمؼوػون يف 

 André)هرثوتوًوحِا  ًوُس  يف ؿؿل الاحامتغ ".ادلامـاث أمٍصىِة، ًوىن يف ٔبكسام الا

Béteille, 2007)   . 

ُشٍ افلموؿة ارلاظة من رشوظ إالهخاح اًفىصي يف جمال اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص 

جتـي من ؿٌَلء الاحامتغ/ؿٌَلء أهرثوتوًوحِا اـللميني يف اًلصة ٔبهنم ًبٔثون ٕاىل ادلزائص ٌَلِام 

ًوىن ٔبتسا من اخي حصس َخ اذلواز مؽ هؼصاهئم اقلََني.تبٔؾٌلل مِساهَة  
 

ُشا اًخلس مي اًـصيق ٌَـمي أهرثوتوًويج ُو ٔبًضا مـمول تَ ؾيسما ًخـَق أمص 

ووس "ٔبهَ حمبٌلزسة أهرثوتوًوحِا من ظصف ال اًلصتني يف اًلصة، واًيت ًلول ؾهنا حون هك 

اًَني وسٌُلاًَني( يف اًامثهٌُاث ًوىن فـال اكن ُياك مرشوغ  ًٔهرثوتوًوحِا ابـلثي )مؽ م

 .(Jean Copans, 2007)("Le Pichon , 1991اكهت حماوةل فاصةل مٌش والذهتا )

ويف أذري ًَىون اًعصخ اكمال جية رهص حاةل أهرثوتوًوحِني اًفصوس َني اطلٍن 

ٔبؿاذوا أهرثوتوًوحِة ٕاىل فصوسا حِر " ٔبظححت أهرثوتوًوحِة ،تيجاخ مـرتف تَ، ًوىن 
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تيلائط ذاةل، ؿؿل احامتؾي ٌظلاث يف فصوسا يف اًس خٌَُاث واًس حـًَِاث ٔهنا جنحت يف 

 G.Althabe والكس َىِة. »ٔبدصى«مِاذٍن ٔبحٌحَة ظلي جصانمج ومٌاشم ؿرب 

ؿاذوا ٕاىل فصوسا هحاحثني  تـس ما ٔبجنزوا ٔبؾٌلال ُامة حول  M.Augéوحىت  M.Abélèsو

 .(Jean Copans, 2007) افلمتـاث أفًصلِة  واـلَلاص َة."

شا ًؼِص من اًعـة  ان ٍوكن يف الاؿرتاف تبٔهرثوتوًوحِا ٔبدصى، ُو ٕارا اكن اًُص

ٔهرثوتوًوخني اًلصتني، فـيس اًحـغ من هؼصاهئم ٔبًالقصتَني اـلحسٔب ًؼِص من ثعوزٍ ؾيس ا

(، أهرثوتوًويج اًِيسي  اطلي ًـس من Srinivasثَلاء هفسَ. فٕان حاةل زسًًِفاش )

أوائي يف ادليوة، ٌس خحق إالصازت ٕاىل اهفذاحَ ؿىل آدص ؾيسما ًخـَق أمص مبـصفة 

احثني اقلََني وارلازحِني: "ًُس فلط ٔهين ال ٔبؿازط اطلاث. ُشا أذري نخة حول اًح

س رعل تلوت"   André)ذزاسة زلافة من ظصف ابحثني ذازحِني، تي ؿىل اًـىس ٔبان ٔبًؤ

Béteille, 2007)  ،وخيخمت كائال: "ال ميىن ٔبن حىون ُياك زؤًة واحست حصَحة ٔبو صامةل

ؼص خمخَفة مذاكمةل وهجاث ه فواحست مهنا جية ٔبن حىون زؤًة من اصلاذي، ميىن ٔبن حىون

 .(André Béteille, 007)مذحاؿست فامي تُهنا"  -وذاظة ٕارا اكهت- حىت  ًو اكهت

ثخين ُشا اـلوكف ؾيس بٔهرثوتوًويج من ادليوة فِو مـرب ذاظة ؤبن ذمازيس اًـَوم 

الاحامتؾَة، ٔبساثشت وابحثني يف ُشا ادلزء من اًـاؾل، ال ٍزاًون ًـُضون حِاهتم اـلِيَة 

تلَق: "يف اًِيس، اًحاحثون يف اًـَوم الاحامتؾَة ًـاهون تسون هناًة ـلـصفة ما ٕارا اكن ٕاظاز 

اًخـَمي واًححوج اذلاًَة، اطلي ثعوز ثضلك هحري ذازح اًحالذ، مٌاسة ًوظف اًواكؽ 

 اـلـادض. رمٌل اكن اـلعسز فال ًوخس ٔبتسا ٍلوغ ٔبفاكز مٌاس حة متاما ًفِم اًواكؽ اـلخلري واـلـلس.

اًحلاء بٔوفِاء ًصوخ اـللازهة يف ذزاسة افلمتـاث، فِو ًخعَة الاهفذاخ ؿىل أفاكز رمٌل اكن 

ا  واًلدول مبواهجة ٔبًوئم اطلٍن ٍصون اًـاؾل من مٌؼوز خمخَف. ًوىن ال وس خعَؽ ٔبن  معسُز

هلوم تسعل تعفة ممثصت وفـاةل ٕاال ٕارا اكن صلًيا وهجة هؼص رسعَة، وحنن هـؿل رعل". 

(André Béteille, 2007) 

ذمازسة ؿؿل الاحامتغ وأهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة يف اًِيس ثـَميا ٔبن يف ذزاسة جممتـيا 

ارلاض ٔبو جممتؽ ٔبدص، ٔبن ٍىون ًيا ؾلي مذفذح هيم ٔبنرث من أسفاز اًحـَست. ًلس ؿَمخيا بٔهَ 
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من أمص  ال ًوخس وهجة هؼص واحست ٔبو مفضةل صلزاسة افلمتؽ واًثلافة. ٕان ُشا ال ًلري

صُئا، ٕارا يف ؾوط ثخين وهجة هؼص واحست، هخخىن وهجيت اًيؼص، اقلََة وارلازحِة حبَر 

ابحثون ذازحِون ميىن هلم ٔبن ًيؼصوا ًيفس افلمتؽ تبٔتـاذ خمخَفة، ذاظة ؤبن يف ذاذي 

هفس افلمتؽ ؿامة ما حىون ُياك زؤى مذيوؿة ختخَف ابدذالف اصلٍن، واًعحلة وادلًس 

 اًس َاس َة ٔبو أًسًًووحِة. واـلَوالث 

IV ]:من بٔخي اًزتام أهرثوتوًوحِني 

ملازتة الاهرثوتوًوحِا اًيت ٔبثخٌاُا يف ُشٍ اـلساطمة، ثحني ٔبن ُشا اًخرعط ًُس ُو 

ًل صامي، ؤبن  فلط مهنج مىِف مؽ اـلَسان، تي عم وضـَة ٔبظَةل مؤسسة ـلرشوغ ثبًٔو

–Pierre)ختعط ٔبظَي" "أمص ًخـَق مبرشوغ ؿَمي صامي وذاض، مبرشوغ

Philippe Rey, 1993).  شا ما ًخعاتق متاما مؽ لكوذ ًَفي سرتوش اطلي ًـخرب ُو

س خَزم ٔبن  أهرثوتوًوحِة "نمنط ٔبظَي ٌَمـصفة" ٔبنرث من ماعم "معسز ذاض ٌَمـصفة " ٌو

 Pierre Bonte et) هنمت ٔبنرث "ابًىِفِة اًيت ثـصف هبا" ًوُس "ابـلوضوغ اطلي ثـصفَ".

Izard,1991 noccul 

ابًفـي، أمص ًخـَق ابًزتاماث اًحاحر من ذالل ٔبفـاهل واطلي ًًذؼص مٌَ ٔبن ًخذـس 

اطلي  "biais intellectualiste" اًثلافاوي"ؾن ٔبن ما ٌسمََ توزذًو ة"الاحنصاف 

مفاذٍ اذلفاع ؿىل "اًـشًزة" الاثسدميوًوحِة ٔبمام اًـاؾل اطلي هخبٔمهل "نفصخة" ًوُس 

شا ٔن Wacquant1992 : 34، )"َموسة ثخعَة حَول فـََةهكضالك م ( ُو

"أهرثوتوًوحِة ميىن ٔبن حىون ؿؿل الاحامتغ ايٓن والاًزتام واؿاذت اًيؼص يف ادلاهة 

أذاليق. ُشٍ ارلعة راث ظفة اـلواظية حىت هخحسج حسة اٌَلة اًضـحوًة اًفصوس َة 

يف اقلًل ًوُس من ارلازح يف صلك من اـلفصوط ٔبن جتس ٔبحس مٌادضهيا يف اـلٌلزسة ٔبي 

ٔبظَي من أهرثوتوًوحِة ٔبي ثضلك أفصكة من ظصف اـلـيَني، ٔبي اًحاحثون إالفصكِون يف 

ة ُيا ًِا لكمهتا يف ُشا اًضبٔن، ـلا ال؟"  ,Jean Copans)اًـَوم الاحامتؾَة. فاًعوابًو

2007) 
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ًويج ُو ٔبن ًخحول من ُيا وابًًس حة ٌَجزائص، ما ُو مٌخؼص من اًحاحر أهرثوتو 

)ٔبًفازو تريش( ممتساك توضـَة "اًلرًية يف من ابحر "ٔبحٌيب" ٕاىل ابحر "مٌمتَا وانكس" 

شا ما ٔبكرتخ ٔبن ٔبمسََ "ابًلرًية اقلََة". ُىشا ًعحح اًخفىري اًـَمي  اًوحست اًضامةل"، ُو

اًيؼص والاحنَاس، نٌل ًخجىل من ذالل الاًزتام واًخضامن وأذش تـني الاؾخحاز ًوهجة 

شا ٔن  اصلاذََة ووهجة اًيؼص من أسفي، ال ًدٌاكضان، تي ًلساين تـضٌِل اًحـغ. ُو

ظفة اًسوس َوًويج ٔبو أهرثوتوًويج ال ثخوكف فلط ؿىل ادلواهة اـلِيَة تي عم ٔبنرث من 

 رعل، فِيي مسؤوًَة فىًصة ومتوكؽ اثسدميوًويج.

يف أذري ٔبن مسبةٔل الاًزتام ٕارا ىصحؽ ٕاىل ثعوز أهرثوتوًوحِة اًفصوس َة، هالحغ 

( ًخحسج ؾهنا من ذالل Pierre–Philippe Rey, 1993 ًُست خسًست اًعصخ، )

اًـحازاث اًخاًَة: " ًِشا اًيوغ من اـلرشوغ اًصحوغ اىل اًخازخي اطلي ٌسمح تفِم مواظن 

ُيا  اًلوت كدي بٔن ثحسٔب اقلاوةل الاس خـٌلًزة يف اًخالؾة هبا، ًؼِص بٔهَ ٔبذات رضوًزة: ومن

ثعوز أهرثوتوًوحِة اًخازخيَة ؾيس ٔبوال أهرثوتوًوحِني اًفصوس َني، مث صُئا فضُئا من 

ذاذي اًحضلان اـلـيَة ٔبو من ذاذي فئة من ُشٍ اًضـوة اـلس خـمصت ساتلا واًيت اس خلصث 

–Pierre يف فصوسا حبثا ؾن اًـمي، ًوىن ابكِة رممتة مبا جيصي يف اًـاؾل اًثاًر.")

Philippe Rey, 1993) 

ُشا ما ًسفـين ٕاىل ثخين اًـيوان اطلي كسمَ حون هكحووس رلالظة هعَ اطلي ورش 

حتت ؾيوان: "من ٔبهرثوتوًوحِة آدص ٕاىل  حًصست أهرثوتوًوحِنييف  1007س ية 

الاؿرتاف تبٔهرثوتوًوحِا ٔبدصى": "زتؽ اًلصن أذري ساضم جىثري يف ٕازحاث فىصت ٔبن 

ة ؿؿل احامتؾي ٌَضٌلل حول اًضٌلل نٌل عم  الاهرثوتوًوحِة ميىن ًِا ٔبن حىون تعفة مدساًو

يف فرتت اتزخيَة  ؿؿل احامتؾي ٌَجيوة حول ادليوة )ًوُس فلط و حرصاي نٌل ٔبًزس ًِا

. ُشا ما ًسفـين (Jean Copans, 2007)مضت، ؿؿل احامتؾي ٌَضٌلل حول ادليوة(" 

ٔبن ٔبزى ٔبن ؾحازت ثـسذ ارلعاابث أهرثوتوًوحِة عم ٔبنرث وخاُة ومالمئة ملازهة تؼ "ٔبََُت 

 الاهرثوتوًوحِا".   
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الاحامتؾَة من كدي اًحاحثني اقلََني ثـين  يف هناًة اـلعاف ٕان ذمازسة أهرثوتوًوحِا

يف اًواكؽ "ًُس عم فلط اًيؼًصة ٔبو اـلهنج ٔبو اـلوضوغ اطلي ًخلري، تي لك مـىن 

"فٕان أفاكز اـلس حلة  ٌَخفىري اًـَمي  اـلرشوغ." ٔهَ  من وزاء اًرباذًلٌلث واًيؼصايث،

ارلاظة حول ظحَـة اًواكؽ  اًيت ال مفص مهنا عم اًيت ثلريث، ونشا الافرتاضاث أساس َة

 (C.Geertz, 1986, in Z.Samandi, 2002)وماكهة حلِلة اـلـصفة".

 :ذامتة

جضري اـلؤرشاث يف تساًة ُشا اًلصن اًواحس واًـرشٍن، ٕاىل ٔبن اًزنؿة اـلصنًزة بٔوال: 

ارلاظة ابٔهرثوتوًوحِة ثخجَ حنو "مزح ٔبمناظ كصاءت مذلاظـة ٌَمجمتـاث" واًخفىري حول 

 (Jean Copans, 2007) اطلاث

ٔبهرثوتوًوحِة ٔبدصى من/حول ادلزائص ومن/حول تضلان اـللصة عم موحوذت مٌش اثهَا: 

ٔبنرث من هعف كصن، ًيلعِا فلط ٔبن ثـَس الاؾخحاز ٕاىل ما ٔبهخج ذالل اًفرتت الاس خـٌلًزة، 

و حزء ُام ومؤسس ًخازخيِا. شا الؾخحاُز  ُو

ول ادلزائص ومن/حول تضلان اـللصة، ٔبن ؿىل ؿاثق ُشٍ أهرثوتوًوحِة من/حاثًثا: 

 حىضف ؿىل ادلشوز اًثلافِة والاحامتؾَة اًيت جسمح إبماكهَة ثـاٌش حسااثث مذـسذت.

ٕارا هخلدي جصاذًلم ثـسذ اذلسااثث، ًعحح من اـلمىن ٔبن هفىص يف الاهخلال من  زاتـا:

اًلرًية اقلََة" وتعفة "ٔبهرثوتوًوحِة اًلرًية" ٕاىل "ٔبهرثوتوًوحِة اطلاث" ٔبو "ٔبهرثوتوًوحِة 

ٔبوسؽ الاهخلال من "ٔبهرثوتوًوحِة ادليوة من اًضٌلل" ٕاىل "ٔبهرثوتوًوحِة ادليوة من 

ادليوة" ممتيَني اًسري يف ظًصق حنو ٔبهرثوتوًوحِة اًضٌلل من ادليوة مذلاظـة مؽ 

ٔبهرثوتوًوحِة ادليوة من اًضٌلل... ويف ُشا اـلـىن ثخجىل وخاُة ومالمئة ؾحازت ثـسذ 

 عاابث أهرثوتوًوحِة.ارل
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 اًِوامش:

                                                           

1
-Contrairement au Mexique où l'anthropologie a été élue "science du bon 

gouvernement" au début du XXème siècle.  

2
 --  A.Moussaoui avance, lui, des raisons purement politiques qui ont trait au 

militantisme berbériste qui avait fait du Centre de Recherche en Anthropologie 

Préhistorique (CRAP) un refuge que les pouvoirs publics ont dû fermer en 

déclarant l'anthropologie "indésirable", A.Moussaoui  « La pratique de 

l’anthropologie en Algérie » : 269-295, in D. Albera et M. Tozy, La 

Méditerranée des anthropologues : fracture, filiations, contiguïtés. Paris, 

Maisonneuve et Larose, 2005  

3
 - De ce point de vue, le cas de l' Egypte est encore plus symptomatique puisque la 

sociologie est présente dans l'université depuis les tous débuts du XXème siècle. Se 

référer à ce propos à Djamal Guerid, La greffe problématique de la sociologie dans 

le monde arabe: l'exemple de l'Egypte et de l'Algérie (en langue arabe), in 

Abdelkader Lakjaa, Sociolologie et société en Algérie, Casbah Editions, Alger, 

2004. André Béteille, et toujours à propos de l'Inde, comparable sous cet angle à 

celui de l'Algérie et de l'Egypte, exhume deux articles de Karl Mannheim datant de 

1930 dans lesquels celui-ci étudiait la sociologie américaine dans l'un et la 

sociologie allemande dans l'autre. Alors que la sociologie, au moins comme 

discipline académique, existait depuis plus longtemps en Inde qu'en Allemagne ou 

aux Etats-Unis, au moment où Karl Mannheim écrivait ses articles, il n' y avait 

toujours pas, aux yeux de ce dernier, une sociologie indienne qui pût faire l'objet 

d'un article,  Être anthropologue chez soi : un point de vue indien , Genèses 2007/2 

(n° 67), p. 113-130. 

4
 - Cette situation anormale pour un pays comme l'Algérie a conduit une 

structure de recherche en anthropologie comme le CRASC à batailler et à 

obtenir, au début des années 2000,  le feu vert de l'autorité de tutelle pour 

prendre en charge la formation doctorale de ses jeunes chercheurs issus de 

l'université avec les niveaux de master ou de magistère. 

5
 -A ce propos,  J.Copans (2007)  note que "Là aussi, les conséquences de 

l'enquête de terrain sur la conception même de l'anthropologie semblent 
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décisives. Ce passage à l'observation participante achève le cycle des 

métamorphoses de l'intellectuel occidental qui se transporte dans une autre 

société" . 

6
- Chez Bourdieu la distinction anthropologie/sociologie est totalement 

artificielle. Par exemple un texte comme celui de La maison kabyle ou le monde 

renversé est plus anthropologique que sociologique. 

7
-Il semble que Bourdieu, pour le cas de l’Algérie du moins,  ait été le premier à 

défendre cette idée d'absence  de frontières entre les deux disciplines . Son premier 

ouvrage Sociologie de l’Algérie  est difficilement classable exclusivement dans 

l’une ou dans l’autre.   
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 ُيسسة اـلسافاث الاحامتؾَة يف ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسن

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - مميوهة مٌادضًة .ذ                                                 

 : اـلَرط
اـلاكن ُو اًفصاػ اـلضلول من كدي أفصاذ 

وازلاؿاث، وؿىل كسز ثيوغ أمىٌة اـلضلوةل 

ًلك  -ًدضلك سؿل اـلـاًري واًلمي الاحامتؾَة 

فَِ وسة وثدٌوغ مفصذاثَ، وثخفاوث   -ماكن

 اًلساسة واًخحجَي كلخَف اـلـاين واًصموس.

وجضلك ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسن جماال 

ممتزيا خيخَف ؾن اـلسًية وؾن اًًصف وؾن اًلًصة 

ٔبًضا، حِر ٌضلكَ مـٌلز مسًين وجسوذٍ 

سَواكث كصوًة ذما ٍصمس ٌَخياكغ ًوحاث 

مذـسذت، ثحسو واحضة من ذالل اًؼواُص 

ل اًَومِة واًسَواكث اًفصذًة الاحامتؾَة وأفـا

 ونشا خمخَف اًـالكاث الاحامتؾَة .

ونثريا ما ثؼِص اـلسافة تني أفصاذ ٔبمصا مسٌَل 

ًىن  ،تَ يف ػي مـاًري احامتؾَة مذفق ؿَهيا

الاؿرتاف توحوذ فىصت اـلسافة تني أفصاذ، ٔكمص 

كاتي ٌضلزاسة حيخاح ٕاىل نثري من إالذزاك اذليس 

ء.... ٕار ٌضلك إالمياء وإالحياء واذلسيس ؿىل اًسوا

واًخحَة واـلعارفة ولك ٔبصاكل اًخلاء اًوحوٍ 

....صالك من ٔبصاكل اًخواظي تني أفصاذ، فامي ًمت 

زمس اـلسافة ذالل ُشا اًخواظي ؿىل اـلس خوى 

من اًخفاوث حسة  ثيشءإالذزايك واذلسيس 

اـلوكف الاحامتؾي اـلخبٔثص ٔبساسا مبرخَف اًلمي 

 اصلًًِة واًـاذاث واًخلاًَس ؤبؾصاف اًياش.

ٕاىل ٔبصاكل اـلسافة تني  لاةلوثخـصط ُشٍ اـل

 .أفصاذ يف ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسن

 Abstract : 
Place is the space occupied by 

individuals and groups, and according to 
the diversity of the occupied  places,  the 
scale of standards and social values of 
each place is formed, and where the 
vocabulary and  the proportions of 
holiness and reverence for the various 
meanings and symbols  vary. 

The village enclaves within the cities 
constitute a distinct area that differs 
from the city, the countryside and the 
village as well in terms of its aurban 
architecture and rural behaviour. This 
contrast  is so evident through social 
phenomena, daily actions, individual 
behaviours and various social relations.  

The distance between individuals is 
often recognized as an accepted  matter 
within social standards ageed on .But  
the fact of recognizing the idea of 
distance between individuals as a matter 
of study requires a lot of sensory and 
intuitive perception. It is the gesture, 
inspiration, greeting,and the forms of 
convergence of faces which constitute a 
form of communication between 
individuals, while the distance is drawn 
during this communication at the level of 
perception and intuition with some 
disparity depending on the social 
situation affected mainly by different 
religious values ,customs and traditions of 
people. This article deals with the forms 
of distance between individuals in rural 
enclaves within cities. 
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 متَِس

ال صم بٔن اذلسًر ؾن اـلسافة تني أفصاذ ُو حسًر ًخعَة ٕاذزااك ابًف اصلكة، ال 

ٔن ٕاذزاك اـلسافة ٔبمص ؾيص ؿىل اًفِم، وٕامنا ًىوهَ مدضـة أتـاذ راث اًعحَـة اـلامتٍزت، 

فاـلسافة وٕان تسث تـسا ُيسس َا فِيي ثيعوي ؿىل حزمة من إالذزااكث ـلا ختحئَ اًيفس 

وثعَؽ وصلف، وهٍص وهفوز، وموذت وذُضة،...وعم يف آن راثَ من مضاؾص ؤبحاسُس، 

ثـرب ؾن مـاذةل زايضَة مذلرياهتا اٌَحاش وثلاس مي اًوخَ ؤبساًَة اًخحَة وصلك اًضحم 

ًوـي ُيسسة اـلسافاث راث ظةل وزَلة تفىص اًفضاء، فٌحن نخرش واجتاٍ اًيؼصت و...  

َؽ ثعوز يشء تسون فضاء، واًيلعة وس خعَؽ ختَي اًفضاء ذاًَا، ًىٌيا ٔبتسا ال وس خع 

اًفضائَة عم ماكن ذاِو ًـَوط مبضمون، ٔبي ٔبهَ من كري اًرضوزي ٔبن حىون تلـة يف جمال 

اًيؼص محصاء، ًوىن جية ٔبن ٍىون ًِا ًون، نٌل جية ٔبن ٍىون ٌَعوث ازثفاغ وٌَيشء 

اـلَموش ظالتة
1
ىشا....ٌوَمسافة تني اًخرش كِاش خربي   اء وس خعَؽ اًفض ، نٌل ٔبهيا يفُو

ٔبن هخعوز حِسا حاةل ٔبص َاء ثخـازط مؽ كواهني اًفزيايء، ٕاال ٔبهيا ال وس خعَؽ ختَي حاةل من 

أص َاء ثخـازط مؽ اًِيسسة
2

وزمغ ظـوتة ٕاذزاك ُشا افلال من اصلزاسة، ٕاال بٔن ، 

آهرثوتوًوحِا نخرعط حيخفي ثضلك الفت مبثي ُشٍ اـلواضَؽ، ال ٔهنا من ظيؽ الاوسان 

ي ٔن افلمتـاث اًخرشًة ثامتٍز ثضبهٔنا ٔبميا متاٍز، وثفعح ؾن ثيوغ ال مذياٍ من رفسة، ت

ٔبصاكل اًخواظي ؿرب ثلاس مي اًوحٍو وحصاكث أحسام وزموس اٌَلة ؤبًوان اـلالثس و....، 

"اًخحول اصلميلصايف وبآثٍز ؿىل وجسدٌس ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٕاىل ذزاسة ساتلة تـيوان: 

"-اسة ثعحَلِة حبي اًـاًَة اًضٌلًَةذز –اًدضٍو اًـمصاين 
3

، حِر ت زظس مالمح اذلَات 

اًَومِة يف حازاث يح اًـاًَة اًضٌلًَة مبسًية ثسىصت، واًيت جضلك حِواب كصوًة، ؿرب ثلٌَة 

و ما سِي اًوكوف ؿىل اًـسًس من اذللائق اًيت ٍمتزي هبا افلال  اـلالحؼة ابـلـاٌضة، ُو

 اًـمصاين.  
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 اًلصوًة ادلَوةٔبوال . 

ة اًيت وضبٔث ثضلك ؾضوايئ ؿىل  ادلَوة اًلصوًة عم اًخجمـاث اًـمصاهَة اًثاهًو

ثضلك رشًعي ٔبو دعي ٔبو اهسماح حرضي، يف قَاة اًلاهون  ٔبظصاف اـلسن وضواحهيا

وعم جضلك مٌاظق ؾحوز كميي، ففهيا ًرتاوخ اًسَوك تني اـلسًية واًًصف، وعم حمي جضٍو 

وحىت اًلميي اـلـَازي يف نثري من أحِان من  ين وارلسمايتاـلس خوى اًـمصاثيؼميي ؿىل 

ذالل اُزتاس كواؿس اًضحط الاحامتؾي، وفامي ًخحسن مٌؼص اًوحساث اًسىٌَة هدِجة ؾياًة 

مبصوز اًزمن، ٕاال ٔبن حال اًعصق واًضوازغ ًؼي تـَس اـليال، فامي ثحلى زلافة ادلَة  ٔبحصاهبا

  ث أحِال.  اًلصوي ؾعَة ؿىل اًخلري ٕاال ٕارا ثلري 

يف يح اًـاًَة اًضٌلًَة  -اذلازت اًلسمية، حازت ظاتق اًلكة–وجضلك تـغ اذلازاث 

ومن موخة من اذلصنة واًزنوخ واًوفوذ من ذازح اًوالًة حِواب كصوًة جضلكت هدِجة 

ويف قَاة دعة معصاهَة  .، ًفئاث يف مـؼمِا حمسوذت اصلذي، ومن ٔبحِاء اـلسًيةاتضلايهت

ق هؼصا ـلا ثبٔذش تَس اـلرشوغ اًـمصاين، صِس اذلي حتوال ذميلصافِا وحىذال مضن جمال ضَ

، فًضبٔ تشعل اًدضوٍ اًـمصاين ثسخة اًزتاًس اـلس متص ًـسذ ٔبفصاذ امذاس تَ من ٕاجياتَاث

ًًذجِا أزست واًخـسًي اـلس متص يف خمعط اـلسىن ثحـا ًِؤالء أفصاذ، ويف قَاة دعة 

افلال يف ثعوزٍ حيدضس اًساكن يف هجة ذون ٔبدصى فِبئت اًخجمؽ اًـمصاين يف صلك 

فوضوي وجيمؽ ذالل رعل اذلي تني منعني من ٔبمناظ اذلَات الاحامتؾَة أوىل اًياجتة ؾن 

اًحًِة الاحامتؾَة واـلمتثةل دعوظا يف اًحياء اًلصايب، حِر ًدضلك افلمتؽ من حٌلؿاث 

ًمتون ٕاىل كصاتَة راث اظ تين ُالل، كدائي ي ازين واحس، مثي ٔبوالذ ذزاح، واًسوامؽ... ًو

ة،  ًمتون ٕاىل اًضاًو اًامنمضة ؤبوالذ ثَفوزت واًلواسري ؤبوالذ ؾحس اًصحٌلن واوالذ ؾحسي ًو

 وعم مبثاتة حىذالث اهلسم ذالًِا ادلواز ٕاىل وحساث حواز اثهوًة ٔبهخجت اذلازت فامي تـس .

ة فذخجىل يف اًياحِة اصلميلصافِة واًىثافة اًساكهَة اًـاًَة ونشا ٔبما ارلاظَة اذلرضً

جتاوز اًحياايث، وموكؽ اذلي مضن جتمؽ حرضي ٌس خفِس من لك ارلسماث اذلرضًة اكدلامـة 

و  ىشا فلس تسٔب اًخجمؽ اًـمصاين ابرلعائط اًًصفِة، ُو واـلصنز اًحَساقويج ٌَمـاكني، ُو

ًعفة فِو مبثاتة "اقلول" اطلي ًمت من ذالهل اًـحوز ًًهتيي خبعائط حرضًة مًصفة، وهبشٍ ا
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تني وضـَخني احامتؾَخني ختخَفان ؾن تـضٌِل، فِو ًضمن ٌَـائالث اًياسحة الاهسماح 

دٌاسة مؽ اًوضؽ ادلسًس يف ص ىت افلاالث مثي الاس خلالًَة ث اًخسزجيي مؽ ػصوف خسًست 

خنصاظ يف مؤسساث حرضًة الاكذعاذًة واذلًصة وثوفري فصض اذلصاك الاحامتؾي والا

 ؿسًست والاس خفاذت من ذسماهتا مدارشت.

ومؽ رعل فاهَ حتت ثبٔزري ظـوابث اذلَات، وجعز اـلؤسساث اذلرضًة ؾن اسدِـاة 

َة، حِر ٔبن ٔبسمة اًسىن  اًساكن وٕاص حاغ حاخاهتم ٌس متصون يف متسىِم ابًـالكاث أًو

ًة يف ؤزس، واطلي ٍمتزي ابًيو اًيت ًععسمون هبا ثفصط ؿَهيم منعا ووسعا ومـسال من ا

اـلزياهَة واـلمخست يف إالكامة، ٔبي ٔبن الاهخلال من أزست اـلمخست اـلـصوفة يف افلمتؽ اًًصفي ٕاىل 

أزست اًيوات اـلـصوف هبا اًوسط اذلرضي، ومن اًدساهس ايٓل ٕاىل اًدساهس اًـضوي 

دِـاة اًساكن اذلرضًني ًخوكف ؿىل مسى فـاًَة اـلؤسساث الاحامتؾَة اذلرضًة يف اس 

وٕاص حاغ حاخاهتم اـلخـسذت وذاظة يف مِسان اًسىن وتعوزت ٔبذق ؾيسما ثـوط وثضلك 

 فـال وػائف ازٓست اـلمخست هوحوذ اذلضاهة مثال .

زنغ فلط ٌَرتاض واس خلالل  هبشٍ اًعوزت ٌس خلص اًفصاػ الاحامتؾي مبصوز اًزمن، ًو

خسًس، يف وكت ثلَة فَِ لك ضواتط ٔبذىن مساحة ٕالؾعاء ٔبمي خسًس يف سايذت فصذ 

ؾن ظًصق س َاذت زلافة  اًخـمري واس خلالل افلال، فهتزت تشعل كواؿس اًضحط الاحامتؾي

 اًًصف وثضلك ظازد يف اًوسط اذلرضي.

 فصاكا، حتخي حٌلؿة فلك ، اًفصاػ ؾن مبـزل حٌلؾَة هخعوز ٔبن اًعـة مننٌل ٔبهَ 

 وزَلة اًفصاقَة اًصاتعة  حىون اًـمصاهَة ازلاؿة ففي الاحامتؾي، ابًفصاػ اًفصاػ ُشا ووسمي

 كصة خيَلِا اًيت ازلاؾَة اًصواتط من اهعالكا اًـمصاهَة ازلاؾَة ثًضبٔ  وابٔساش ؤبساس َة،

 يح اًيوز، يح" فصؾَة ٔبحِاء ٕاىل ٕاذازاي ًيلسم اًضٌلًَة اًـاًَة يح ٔبن زمغ اـلسىن،

 ؾن تسال اذلازاث ٔبسٌلء اس خزسام ًفضَون ؿاذت اـلواظيني ٔبن ٕاال ،"اًفجص يح اًسـاذت،

شٍ ٌَياش، اًَومِة اذلَات ويح من جسمَاث  اذلازاث ُشٍ ؿىل ٔبظَلت وكس أحِاء،  ُو

  :عم اذلازاث

  . ادللصافِة اًصكـة ؿىل ػِص معصاين جتمؽ ؤبول اذلي هوات "اًلسمية اذلازت" -
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 و حازت اًوظفانبٔ  "اذلضاص ية حازت" -

 ثعوزث مث" ظاابكو"تؼ اذلي ص حاة صلى ؾصفت واًيت "اًلكة ظاتق" حازت  -

 ."ظاتلس خان" ٕاىل اًدسمَة

 ؿام اـلسًية وسط اًلسًٍصة اًحَوث سانين ثوظني فهيا ت واًيت" السُيت" حازت -

2911. 

 اًعفِح، من وتَوث ؤبهواد دمي ؾن ؾحازت اكهت اًيت اذلازت وعم "اًـضاٌش حازت" -

  .أهواد من مـخرب حزء ٕاساةل ت افلال ختعَط وتـس

ة حازت" - ة ؿاذت ًلعهنا واًيت "اًضاًو  تني اذلسوذًة اـلياظق من اًياسحون اًضاًو

 .وثسىصت ابثية والًيت

شا تَ، خمخَفة ؾيادض ٕاىل ، اًخجمؽ ُشا مضن ذاذًل ثلس مي حسج وكس  اًخلس مي ُو

و ، ٌَجٌلؾَة اصلاذًل اًخيؼمي مؼاُص من مؼِص تي الاحنالل مؼاُص من مؼِصا ًُس  ُو

  حازاث تني اًفصاػ ُشا مضن متَزي فِياك ، ازلاؾَة ًِشٍ اصلاذًل واًامتسم اًحًِان ؾٌلذ

 . ٔبًضا مامتٍزت تياء ؤبمناظ مامتٍزت

 اـلسافاث الاحامتؾَةاثهَا. 

ميىن وظفَ  ـس ُيسيس تني اًياش،تُ ، وعم واحست من اًلواؿس كري اـليعوكة اـلسافة

جسم وحزي ًرت  مبا ًَخلعَ اذلسش من اًيلاظ اًالمذياَُة اًيت ثععف تني رسعني ٔبو ٔبنرث

 ؾن ؾحازت اًيفس َة اًياحِة من يف اًفضاء، كوامَ صـوز اًياش جتاٍ تـضِم اًحـغ، وعم

بٓدص حِر اهفصذ تخعيَفِا  رسط من خًسا كًصًحا اًضرط توكوف ثًضبٔ  اًيت" اصلائصت"

 يف نخاتَ "اًحـس ارلفي" نٌل ًًل:ٕاذوازذ يت ُول 

 ٌَـضاق خمععة وعم مس ثلًصحا 41 مسافة ٕاىل اًخالمس ؾيس ثحسبٔ  اسلميَة اـلسافة

أًَفة، وميىن ٔبن ًسذي يف  اذلَواانث ونشعل وأظسكاء اـللصتني اًـائةل ؤبفصاذ وأظفال

 ُشٍ اـلسافة ٔبًضا أظحاء ٔبزياء رفط اـلًصغ، واذلالق،... 
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 ؿىل وثًهتيي اًضرط من مس  41ٔبي  ثلًصًحا، رزاغ تـس ثحسٔب ؿىل اًضرعَة اـلسافة

 ويف أحصاة مؽ واصلزذصة أظسكاء ٔبحاذًر يف اـلسافة ُشٍ وجس خزسم. مس 211 تـس

 .ازلاؾَة اذلوازاث

 حىون اًضرط ؾن ٔبمذاز 1.4 - مرت 2.1 تني تـسُا ًرتواخ اًيت الاحامتؾَة اـلسافة

ادلسذ، وثحسو ؿىل حنو نثَف يف اذلَات اًَومِة يف اـلسن  واـلـازف اًلصابء مؽ ٌَخـامي

ومصاتذي ماكثة  اـلوػفني تني ٔبو واًزتون، اًىدريت ذاظة ، حِر ثخجسس تني اًحائؽ

شا اًيوغ من اـلسافة ؿاذت ًفصط ظحَـة اذلواز تني اًعصفني، ٕار  إالذازت من ؿامة اًياش، ُو

 يف اـلواضَؽ اًـامة وحاةل اًعلس.  ًُخحاوز يف اًلاًة 

 ارلعة ٕاًلاء يف وحمتثي آدص، اًضرط ؾن ٔبمذاز 1.4 ؾن ثلي ال اًـامة اـلسافة

اًـًصغ ٌَجمِوز أول اـللام يف خمععة اًـامة فاـلسافة. اـلرسيح واًـصط واقلارضاث
4
 ،

 . واـلسزاء واـلسؤوًني اًـامة مسافة ٌَضرعَاثحىون نٌل كس 

واًواكؽ ٔبن ثيؼمي ُشٍ اـلسافاث ُو من أطمَة مباكن، ٕار نثريا ما ٔبذى ثلََعِا ٕاىل 

ا ثـٍس ؾن ارلعوظَة، نٌل كس ثفِم حفاء ٕارا ما ت متسًسُا ؾن  ظسام تني أفصاذ، ابؾخحاُز

تني أفصاذ حزء من ثفىريان، ومتثََِا ال ٔبحس ًيىص ٔبن زمس اـلسافة حسُا اـلـِوذ، رعل ٔبن 

ًخـصة  حواس يا، ونثريا ما ختسؾيا ؾَوهيا ًخىرس اـلسافة وجتـَِا حىرب ٔبو ثضَق ثفعح ؾيَ

ضوء كمي ومـاًري حتنك اًعصفني ؿىل ؾٌل حىذزٍن اًيفس من مضاؾص ؤبحاسُس جضلكت يف 

 .اًسواء

 بٔذواث زمس اـلسافاث الاحامتؾَة يف ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسناثًثا. 

وؾَيا تبٔتـاذ ُيسس َة، جلك ما حوى من ٔبفصاذ  ٕان اًـاؾل اطلي هـُش فَِ معيوغ يف

ؤبص َاء، وؿىل ٔبساش ُشا اًوؾي حىون ذمازساثيا اًَومِة، نٌل ٔبن ٕاذزاك وؾَيا ٌَـاؾل اقلَط 

تيا جيـَيا ىصمس اذلزي اًضريص ًيا وحنافغ ؿَََ، وهسافؽ ؾيَ يف ملاتي ٔبي اذرتاق ٔبو ثـٍس 

اًخفاؿي، ٕار حنن تَ هدضلك وىمنو وهخعوز جصمغ ثفاؿَيا اـلس متص، تي وحاحذيا اـلاسة ًِشا 

فٕان لك ثفاؿي تني اطلواث اًفصذًة س َلري ُؤالء، اًواحس  خان تَاحَِوحسة وهخلري و...
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ابًًس حة ًٓدص، فلك ؿالكة احامتؾَة عم ابًيدِجة ؿالكة لكَة تشاهتا، مٌخجة دعائط 

اًخفاؿي اًلكي اًلامئ من خسًست وحموةل اًفصذ يف تيُذَ اطلُيَة، من اًخفاؿي تني فصذٍن ٕاىل 

ٍلوغ اًـالكاث تني أفصاذ يف افلمتؽ راثَ، ُياك ٕارن اس متصاًزة، اًلكَة يف اٍهناًة اًيت ًيؼص 

ٕاٍهيا ؿىل ُشا اًضلك ثؼِص ؤكهنا ثلوم ًُس من حاظي أفصاذ، ًوىن من وسق 

اًخفاؿالث اـلخحاذةل اًيت ثلري ُؤالء أفصاذ يف تيُهتم هفسِا
5

ي ًًذج يف اٍهناًة ، أمص اطل

يف مـصط حسًثَ ذ.ؾحس اًلين ؾٌلذ  منارح احامتؾَة ذمزيت، مذفصذت خبعائط، حِر ساق

ؾن اًخفاؿي اًصمزي تني أفصاذ مجةل من اـللوالث اـليعلِة حنس هبا بًَٓاث ًحياء منارح 

 احامتؾَة مذفصذت، حِر كال:

ط الاحامتؾي، حِر ثمت حىدسة ؾلول اًفاؿَني كواؿس احامتؾَة حتعي ؿَهيا من اقلَ

 ظَاكة ُشٍ اًـلول حىت ثًسجم مؽ اقلَط اطلي ثـُش فَِ .

وؾيس ثـاٌش أفصاذ مؽ حمَعِم الاحامتؾي نفاؿَني، فٕاهنم ًخفاؿَون مؽ اًفاؿَني 

حسٔبون ابندساة ذرباث احامتؾَة حول ؿاـلِم اقلَط .  آدٍصن، ًو

فِم حيصظون ؿىل ختٍزهنا يف راهصاهتم نٌل ال ًفصظ اًفاؿَون يف اـلىدس حاث الاحامتؾَة، 

 ًخىون ابهوزت مـازفِم الاحامتؾَة .

ٌس خزسم اًفاؿَون ُشٍ اـلىدس حاث اـلـصفِة اكلزوهة يف راهصاهتم ؾيس ثـامَِم اًَوسم مؽ 

ة ـلواهجة اًفاؿَني آدٍصن يف حمَعِم،  كريضم من اًفاؿَني، ٔبي ٌس خزسمون ارلرباث اـلاضًو

 خسًست حول ؿالئق احامتؾَة مسدرشفة.  أمص اطلي مييحِم زؤى

"، ًًَذج اـلـصفة اكلزوهةوٕاساء ُشا أمص ًدضلك ؾيس اًفاؿي ما ٔبسٌلٍ ؿٌَلء الاحامتغ تؼ"

" اطلي ًبئت نيدِجة ؾن اًخلدي اطلايت تني خمخَف اًخزَي اطلايتؾهنا مفِوم بٓدص ُو"

"، اًيت "اٍمنشخةهوؿا من  اًفاؿَني، لك مهنم ًٓدص، وُشا ال حيعي ٕاال ؾيسما ًًذج ُؤالء

ثـين جضىِي ظَف مذيوؿة ومذـسذت ًٔفـال الاحامتؾَة اًيت مصث ؿَهيم يف حِاهتم 

ىشا ثدضلك ذرباث راثَة  احامتؾَة، كس ثخـزس ٕارا واهجت هفس ػصوف  –الاحامتؾَة، ُو
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ن ؿىل سوء جضىَِِا ٔبو احنصاف  جضلكِا، ٔبو ثَلى ٕارا واخَ اًفاؿي ػصوفا مـاهسة ًِا ثرُب

زؤٍهتا ٔبو هلط حصهَخهتا 
6 . 

ٍمتوضؽ اًـمصان وحصاظفَ ٔبثص هحري خسا ؿىل اـلسافاث تني أفصاذ،  ،دلَوة اًلصوًةاب

ٕار ٔبن اـلساهن اـلَخحمة مؽ تـضِا متيح اًلاظيني هبا ذفلا من اسلميَة، فىٌل ثخـاهق اـلساهن 

ا اًحاًف يف حتسًس اـلسافاث تني  ًخـاهق اًساكن، نٌل بٔن ًض حىة اًعصق واًضوازغ ٔبثُص

ذلسًر ؾن اـلسافاث من ذالل صلكني من ٔبصاكل اًخفاؿي تني ويف ما ًًل بٓثصان ا أفصاذ،

آذاءاث اًيت حصمس اـلسافاث تني أفصاذ فلط، ٕار ٔبن لك صلك ًيعوي ؿىل مجةل من 

 أفصاذ.

 االثعال  اًالكسم 

ال ميىن االثعال ًفؼَا ٕاال توحوذ ؾلس من اًصموس اـلرتاظفة، اًيت جضلك كاؿست ذَفِة 

ًٓدص، ونشا ٕاحسى أذواث اـلس خـمةل ٕالًعال أفاكز ؿرب ثحاذل ًيعَق مهنا لك ثوخَ 

ًلة مٌعوكة مفِومة من كدي رسعني ٔبو ٔبنرث، ؤن ادلَوة اًلصوًة عم حمط االزًِاث، 

فٕان اًالكم ًخساول ثسزاء، حِر اكهت اًخحَة يف س حـًَِاث ومثاهًَِاث اًلصن اـلايض 

"، ًىن ؾحازت واص اظححيت؟ٔبو " ت؟"واص اظححظاػٍ ؿَهيا ؾحازت "ظحاخ ارلري" ٔبو "

اندسحت ما س حلِا مٌش امذساذ اًعحوت إالسالمِة مٌش ٔبوائي اًدسـًَِاث  "اًسالم ؿََنك"

من اًلصن اـلايض، تَس ٔبن اـلَفت ًالهدداٍ ُو ٔبن هحاز اًسن ال ًحاذزون ابًخحَة مـازفِم 

 أحوال رمَؤون رفسة، تي لك من ساكذَ دعواثَ ابجتاُِم ٔبو ابًلصة مهنم، وضم يف لك

ًفذح اذلواز مؽ ٔبٍي اكن، تَس ٔبن اًالفت ًالهدداٍ ٔبهَ وزمغ اًسزاء يف اًالكم، ٕاال ٔبن اًصخال 

ال ًخجصؤون ؿىل اذلسًر مؽ اًًساء واًـىس، ٕاال يف حاالث اًلصاتة، واـلسافة ُيا كس 

 ثًهتيي ابـلعارفة وكس  حيسذُا ؾصط اًعًصق اطلي ًَخلي فَِ أصزاض. 

اًلصوًة اًياش ثخلكم تسون كِوذ، حىت مؽ اًلصابء، وثفضفغ ذومنا ذاغ  يف ادلَوة

طلعل مؽ ٔبِيّ اكن، ومتَي ٕاىل اًخـازف حىت وٕان اكن أمص ٌضلك ٕاسؿاخا ٌَعصف آدص، 

رفني ثلعس حمال ٌَحلاةل ثوكؽ ٔبن ٌسبعٔل اًحائؽ ؾن امسم ومسىٌم وٕان ظاذف وؾصف 
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ـم ذون مَي، تي وكس ًفذح مـم ٔبحاذًر ٔبهم من ؿائةل ًـصفِا سُسرتسي يف اذلسًر م

وهة مبسى اًصقحة يف مواظةل اذلسًر، واذلسًر ؿاذت ًمت حول  خاهخِة، فاـلسافة ُيا مُص

 كالء اـلـُضة، واًخلري الاحامتؾي ومضالكث اًض حاة.    

 اًخحاٍن وزمغ ٕار أطمَة، من وافص تيعُة حتؼى ادلريان تني الاحامتؾَة اًـالكة ٕان

 وحتوًَِا اًساكن تني اًـالكاث ثوظَس صبٔهَ من اـلرتاض اكلعط كري افلال ٔبن ٕاال االزين،

 ضَق من ٌسرتكن اٌَوايت اًًسوت كدي من ؿاذت رعل وًمت ، ومعاُصت زمح ظالث ٕاىل

 ٔبكَة يف- ادلواز وحتسني اًفذية، ٔبو أًفة وظيؽ اذلسًر ٔبظصاف ًخجارة فصظة اًضازغ

الاحامتؾَة، تُامن ًؼِص اًرتاض الاحامتؾي يف حازت  اًـمََاث خمخَف وٕاثصاء -أحِان

ة وحازت اذلضاص ية ذاظة حِر ٌسوذ اًخجاوس االزين ويف اًخىذال ة  ثاًضاًو اـلضُو

حِر اكن افلال ٔبظال ًـائةل واحست مث اهلسمت ووزج اًـلاز ًٔحفاذ نٌل ُو  اًضبٔن يف 

 اًيوات اًلسمية .ذزة اًـثامني واًسوامؽ ؤبوالذ ذزاح يف حازيت ظاتق اًلكة و 

تـغ أزس حىذفي يف فعي اًعَف إبسسال اًلكّة تسال ؾن كَق اًحاة، ًَدٌاظم 

اًالكم اـلخساول ذاذي اـلسىن ٕاىل مسامؽ اـلازت ذومنا حصح من ٔبحصاة اًحُت، ذما ًـصط 

دعوظَاث أزست ًالىهتاك، ُشا اًسَوك اؾخاذث ؿَََ تـغ أزس، ذاظة ثغل اًيت ثلؽ 

و ال ًـخرب اىهتااك ٌَرعوظَة يف زلافة اذلي يف اًعصق اًض  وزمبا اوسحة -َلة واذلاذت، ُو

وتـغ ُشٍ اًخجمـاث  -أمص ؿىل ٔبحِاء ثسىصت اًلسمية، وهحَويت وسعص مَوك واًـعَةل

 اًـمصاهَة عم حِوة كصوًة احذوهتا مسًية ثسىصت مبصوز اًزمن.

اًخس َعة راث ادلسزان نٌل ٔبن حِات ٔبدصى ثمت فوق سعوخ اـلياسل، ٕار اـلساهن 

اـليرفضة متيح اًًسوت يف قَاة اًصخال فصظة اذلسًر وثحاذل اًعـام واس خـصاط 

اـلضرتايث من أًخسة ؤبذواث اًًزية ؤباثج اـلزنل، واًخحسج معوال حول وظفاث اًعحخ 

واًًزية ونشا اًخستري اـلزنيل، ومواضَؽ ٔبدصى من كدَي إالجناة وفم اًسحص و...ومـؼمِا 

ؽ رسعَة وحساسة، أمص اطلي ًؤول ؾيس ارلالف حول خمخَف أس حاة ٕاىل مواضَ

مـاٍصت تـضِن اًحـغ مبثي اًـوزاث اـليهتىة من ذَف خسزان اًسعوخ، فاـلسافاث ُيا 

 وٕان تسث هحريت مفاذهتا أساس َة كضااي رسعَة.



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ُيسسة اـلسافاث الاحامتؾَة يف ادلَوة اًلصوًة ذاذي اـلسن

 صتدِرض ثسى خامـة َلس                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
62 

 اطلهصٌوَسعوخ هعُة يف زمس اـلسافة تني أفصاذ، فـيسما ًعـس ٔبحس ادلريان "

ٕاىل سعح مزنهل، فٕاهَ ٌس خبٔرن ادلريان، حِر ًياذي "اًعًصق اًعًصق..."، ففي  اًحاًف"

ُشا أمص حفاع ؿىل حصمة ادلاز من ٔبن ثلؽ ؾَيَ ؿىل من تفٌاء اـلسىن من وساء... 

ِشا اًسَوك كساسة صلى اًساكن، واذرتاكَ ٔبو ٕاٌُلهل ًُـس ثـسٍّ   ظازد ؿىل حصمة ادلريان.   ًو

حصنز اـلساخس واـللاعم ذاذي اًًس َج اًـمصاين من صبٔهَ ثلََط  من هجة ٔبدصى فٕان

اـلسافاث تني اًياش، ٕار ٔبن اـلساهن اًضَلة ثَفغ اًصخال ؿاذت ذازهجا ابجتاٍ اـللاعم ٔبو 

ؿىل هوايص اًضوازغ، حِر ًلضون ما ثحلى من هنازضم يف اصلومِيو ٔبو اًضامة مؽ احدساء 

 وؤوش اًضاي وفٌاخني اًلِوت. 

حسو ٔبن اذرتاق جماالث اًعوث يف اًضازغ اًـام صلى اًساكن ٔبمص ؿاذي من كدي  ًو

 اخاًربَ تـضِم اًحـغ، ففي مومس أؾصاش ًلمي اًصخال حفالهتم يف اًضازغ، حِر ًعسخ 

وؿرب مىرب اًعوث تعوثَ ٕاىل كاًة مٌخعف اٌََي ذومنا ثشمص ٔبو مساءةل من ٔبحس، وجيسس 

ة، تُامن ٌسِص  واًسوامؽ ٔبوالذ ذزاح واًسحازيُشا أمص  ؿىل ظوث اًحازوذ،  اًضاًو

ؤبُاسجي اًصحاتة.... هبشا اًسَوك ٍىون اًياش كس اذرتكوا افلاالث اًضرعَة، ؤبفسسوا 

وكت اًصاحة ٌَساكن.... ُشا اًسَوك اًًصفي اوسحة ؿىل اـلسًية ًاميزش يف لك صوازؾِا 

و ٕاحسى مؼاُص حًصَف اـلسن، هفس اًخـسي ؿ ؤبحِاهئا، ىل جماالث آدٍصن ًؼِص يف ُو

سَوك ٔبحصاة اقلالث اطلٍن ًـصضون تضائـِم ؿىل اًصظَف، ذافـني اـلازت ٕاىل اس خزسام 

   كازؿة اًعًصق. 

 االثعال كري اًالكسم

كس خيخَف اًياش من جممتؽ ٓدص يف ٔبساًَة اًخـحري ؾٌل حىٌَ اًيفس من مضاؾص، 

ا مجَؽ اًخرش، هكضاؾص اًسـاذت واذلزن ًىن مثة كوامس مضرتنة حاكذ حىون فعًصة، ًفِمِ

شٍ اًزنؿة اًلٍصًزة اًفعًصة عم من تني اـلسائي  واًلضة والامشزئاس وارلوف واصلُضة، ُو

اًيت ثعيؽ اـلسافة تني أفصاذ، فسموغ اذلزن وذموغ اًفصخ وذموغ الاس خـعاف وذموغ 

 اًخلاس مي، وٕان اكن ارلوف ؿاذت حىون معحوتة تخلاس مي اًوخَ ذما ٍصمس اـلسافة وفلا ًخغل
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اًخـحري تخلاس مي اًوخَ فعصاي وقٍصزاي، فٕان تـغ ٔبساًَة اًخـحري ابذلصاكث حتسذُا اًثلافاث 

وازلاؿاث وتعوز خمخَفة
7
. 

مبـىن ٔبن ثلاس مي اًوخَ نثريا ما ثيوة ؾن اًالكم تخلعَة اذلواحة والامشزئاس  

تدسامة ٕاىل ثلََعِا، وكس وٕاصاحة اًوخَ و... مسؿات ًصمس مسافة ٔبظول، فامي ثسؾو الا

 ثسؾو ذموغ الاس خـعاف ٕاىل اذرتاق اـلسافاث اًضرعَة وحىت اسلميَة.

من هجة ٔبدصى فٕان حًزني اًوخَ ثضلك مَفت كس ًلَط اـلسافة تني اًًساء واًصخال، 

و ٔبمص مٌدرش "اًـجاز"أمص اطلي ًسفؽ جىثري من اًًسوت ٕاىل جحة اًوخَ ابًيلاة  ، ُو

اًلصوًة حبي اًـاًَة اًضٌلًَة، كس ًمت إبًـاس من اًصخي سواء اكن سوخا ٔبو جىرثت يف ادلَوة 

، ٔباب ٔبو ٔبذا فامي ًخزش ًخس ، ٔبحِاان ابمس اًخسٍن، ؤبحِاان ٔبدصى ابمس ثلاًَس افلمتؽ ومـاًرٍي

َخسَ ث زنؿَ ذازخَ، ٔبو ثذاذي ادلَة اًلصوي و اًـجاز ٔبصاكال ٔبدصى، ٕار ثَخسَ اًًسوت 

 وسوق اشلُس. ـلفذوحة هسوق االزينيحني ازثَاذ أسواق ا

"وخَ اذلَاء اي  ٌوَوخَ يف ادلَوة اًلصوًة ٔبطمَة ثخجىل يف اـللوالث اًضـحَة مثي

وثلال ـلن ًٍصسٍ "احضم ؿىل وهجم" وثلال ـلن ًخعيؽ اذلضمة فامي ًبئت خبالفِا، و ،مقري"

يا" آدصون ٔبن ٌس خحي، و     ٔبي سذان مفرصت تـمي َلوذ."مّحص وحُو

ادلَوة اًلصوًة ثحسو اذلَات اًَومِة ٔبكصة ٌَصوثني مٌَ ٌَخجسًس، تَس ٔبن اـلخبٔمي  يف

ًَحغ جتسًسا يف لك ًوم ويف لك موكف، فاًياش ُيا وتياء ؿىل ثفاؿَِم مؽ اـلاكن ًـَسون 

جضىِي واكـِم زمغ ٔبن ٕاذزاوِم هل خمخَف ومذفاوث، تياء ؿىل ظحَـة اـلِاذاث وارلَفِاث 

ًحواؾر واذلوافز اًيت ٌس هتسون هبا واـلعاحل اًيت ٌسـون ٕاىل حتلِلِا، اًيت وضبٔوا فهيا وا

ؤن صلى أفصاذ اًلسزت ؿىل اًفـي الاتخاكزي ارلالق، فٕاهنم ًـَسون جضىِي واكـِم ؿىل 

بٔهخوين اصلوام ؿرب ما ًخزشوهَ من كصازاث وما ًلومون تَ من ثرصفاث، فاًواكؽ حسة 

ـاذ جضىِهل، ًؼِص رعل خََا ًُس اثتخا وسانيا وانحزا، ت حِسىز دضلك ًو ي ٕاهَ خُيَق ًو

يف سَواكث اًياش، فاطلٍن صلكوا اًواكؽ يف ادلَة اًلصوي يف س حـًَِاث اًلصن اـلايض، 

ًُسوا ضم مضلكََ يف س يواث اًلصن اذلايل، وجضِس ؿىل رعل اًسٌلث اًثلافِة اًحائست 

، فٕان "بٔوالذ زمحة"من ؾصص واًسٌلث اًيت ثؼِص لك ًوم، مثال رعل ٕارا ظصق سائص تُذا 
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اـلصٔبت حصذ ابًخعفِق ذون اًالكم، ٔال ًضعص اًعازق اًلًصة ٕاىل الاس خفساز ؾن وحوذ 

اًصخال من ؿسمَ، وفامي ختخفي ػاُصت اًخعفِق ثؼي أزس اًلسمية حمافؼة ؿىل اًسَوك 

 الاحدضاسم، فاـلصٔبت ال ثفذح اًحاة ٌَعازق توحوذ ظاحة اًحُت ٔبو اطلهوز ثضلك ؿام

 ذاذي اـلسىن، ثفاذاي ٌَحسًر مؽ زخي قًصة.    

ٕان ؾحوز امصٔبت ابًلة اًسفوز اًضازغ  يف ادلَوة اًلصوًة ًسؾو ٕاىل ًفت الاهدداٍ ٔبو 

ؿاذت ال ًخحصص اًض حاة ابًلصة من مٌاسهلم ٔبو مٌاسل –اًخحصص من كدي اًض حاة 

ة ٔبمص ًسؾو ٕاىل ثسذي -ٔبكصابهئم اًساكن ابًالكم ، وؾحوز امصٔبت وزخي يف مض َة مض حُو

واٍهنيي ؾن اًسَوك، ووحوذ اًرشظة ًسؾو اًساكن ًالًخفاف واًسؤال ؾن سخة 

اذلضوز، حىت وٕان اكن أمص ال ًـين ٔبحسا، نٌل ٔبن وحوذ اًـصاك ًسؾو اًساكن الذرتاق 

 لك اـلسافاث ًفضَ... فاـلضِس ًحسي اًساكن ؤكهنم ال صلي هلم ٕاال هرس اـلسافاث.

ًخجاُي اًياش يف ادلَوة اًلصوًة من مص مبياسهلم، تي ًـريوهَ لك تـحازت ٔبدصى، ال 

اُامترمم، وحيسكون فَِ مََا، فِم ًعفون ًحاسَ وظًصلة مضُذَ ولك حصاكثَ، وضم وٕان ؾل 

ا ابًخحَة، وٕان ثـشز رعل اكذحمهتا هؼصاهتم  ًلذحموا حِات آدٍصن ابًخفاؿي اـلحارش اكذحمُو

وذ ًبٔثون هبشا اًسَوك وال ًـَحون ؿىل ٔبهفسِم اًصاملة، وضم ثضلك ؾفوي ٔبو ملع

الاص خلال خبعائط آدٍصن، فشعل حزء من حِاهتم اًصوثًَِة، ومن ثفىريضم، مفزيت 

اًيت ًخزشُا ساكن اـلسن اـلزذمحة كًَٓة من بًَٓاث اًخىِف مؽ  "إالقفال اـلِشة"

َوة اًلصوًة، الاسذحام واًعرة واالثعاالث اًالرسعَة واًـاجصت ثحسو مس خحَةل يف ادل 

  حىت وٕان جع اـلاكن ابًياش.

 ارلامتة

اـلسافة وٕان اكهت تـسا ُيسس َا، فِيي ٔبًضا زمز ًيعوي ؿىل نثري من اـلسًوالث، 

"ٕان اـلسافة هحريت تني ما ثؼٍِص اًصموس وما ووػَفة اًصمز نٌل ٔبصاز مُض َي فوهو تلوهل 

ي ذمىٌة،  ، ٕاال بٔن رعل اًخحاؿس راثَ ُو ما جيـي معََة اًخبًٔو حتجحَ وما ثومئ ٕاًََ وما جسرٍت

وثغل اـلسافة، وما ثخعَحَ من ؾيت وهجس وصم وجساؤل، عم اًيت حصفؽ اًلصاءت ٕاىل مصثحة 
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جتـَِا فٌا من اًفٌون"
8

ٕاذوازذ  ٔبن اـلسافة اًيت ٔبتسغ يف زمسِا ذَعيا ٕاىل، ويف ُشا اـللام 

ال ثيعحق ؿىل ادلَوة اًلصوًة يف اـلسن ادلزائًصة، فاًسَواكث اًَومِة يف افلمتؽ  يت ُول

ادلزائصي جسدٌس ٕاىل ٕاظاز مصحـي ذمزي، وسؿل من اًلمي واـلـاًري اًضـحَة اًيت بٓل ٕاٍهيا افلمتؽ 

ؾن ارلعائط اًًصفِة اًيت ثًسَخ  ؿرب اًزمن ؤبظححت حزء ال ًخجزٔب مٌَ، ُشا فضال

ابًخسزجي ثواكة ذلَات حرضًة خسًست، ففي وحوذ حواز مرتاض اًـمصان وص حىة ظصق 

 ضَلة، وٕازًِاث مامتٍزت حصجسم اـلسافاث ؾفوًة ثض ىت أصاكل واًعصق.    

اًِوامش:

                                                           
1
 21اساث اًوحست اًـصتَة. تريوث ًحيان. ضفىص اًفضاء. حصمجة: ؿًل ذؾَخس. مصنز ذز ( .1009حِي كاس خون قصاجني .)  

2
 .24هفس اـلصحؽ اًساتق. ض  

3
. ٕارشاف: ٔبذ .تَلامس سالظيَة . -ذزاسة ثعحَلِة حبي اًـاًَة اًضٌلًَة–مميوهة مٌادضًة . اًخحول اصلميلصايف وبآثٍز ؿىل اًدضٍو اًـمصاين   

 . 1001/1004كسم ؿؿل الاحامتغ واصلميلصافِا . خامـة مٌخوزي كس يعَية ادلزائص. اًس ية ادلامـَة 

4
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ مساحة رسعَة  21/001/1027يف    

5
 . 11يج زوص ََ ض  

6
(.مهنجَة اًححر يف ؿؿل الاحامتغ . إالصاكًَاث ، اًخلٌَاث ، اـللازابث .ذاز اًعََـة ٌَعحاؿة واًًرش . 1007ؾحس اًلين ؾٌلذ.)   

 .  227تريوث .ًحيان. ض

7
 تخرصف.  210- 271وحست اًـصتَة. ض ض (. ؿؿل الاحامتغ. حصمجة: فاٍز اًعَاػ. مصنز ذزاساث ا1001ًٔبهخوين حِسىز.)  


 مععَح "إالقفال اـلِشة" خاء وازذا يف اـلصحؽ اًساتق.  

8
ؿًل ٔبسـس وظفة.من اًصمز واًـيف ٕاىل ذمازسة اًـيف اًصمزي كصاءت يف اًوػَفة اًحَساقوحِة ٌَـيف اًصمزي يف اًرتتَة اـلسزس َة. جمةل   

 .11.ض 1009ص خاء  204صؤون احامتؾَة. اًـسذ  
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 تني دعاة اًخلََس واذلسازة اـلـادضت صٔبت ادلزائًصةاـل
 -ملازتة سوس َوبٔهرثوتوًوحِة  -

 ادلزائص -ثَمسان  خامـة - سـوذ جحال. ذ

     ادلزائص -خامـة سـَست  -بٔ. َلس تَحايج                                                                    
 

 : اـلَرط

 ًىثري موضوؿا والساًت ادلزائًصة اـلصٔبت اكهت

 والاهرثوتًووحِة اًسوس ًَووحِة اصلزاساث من

 وظلوسِا ؤبؾصافِا ثلاًَسُا زظسث واًيت

 ؿىل دعوظَهتا حتسًس حماوةل وزمزايهتا،

ة مس خوى  حسازة مسبةٔل اتخسٔبث. واٍمتـاٍز، اًًِو

 اًىربى إالظالحاث اهعالق مؽ ادلزائًصة اـلصٔبت

 وحصحااب ظسى ووخسث ادلزائص، صِسهتا اًيت

 من حتصزُا ٕاىل ذؾوا اطلٍن اـلفىٍصن ظصف من

ا اًـخَلة اًخلاًَس  أموز يف اـلضازنة ؿىل وحتفزُي

 اًس َاس َاث ابًصائساث ٔبسوت واًس َاس َة اًـَمَة

 اـلٌلزةل اًفذَة اًحضلان يف واًـاـلاث

 اـلصٔبت ٕاىل اقلافغ اًخَاز ًيؼص ابـللاتي.ٌَجزائص

 تـغ يف هلي ؾل ٕان خماًف تعصخ ادلزائًصة

 ؿىل ٍصنز هوهَ اذلسازَة ٌَصؤًة مٌاكغ أحِان

 اقلافؼة ًًدلي اًيت اقلََة اًثلافِة ارلعوظَة

 ًخحصز مـصكةل ابًرضوزت ًوُست ُوٍهتا ؿىل

 اـلصٔبت حـي ٕاىل تسعل ذاؾَة ًخزَفِا وال اـلصٔبت

  أظاةل ٕاظاز يف اًخمنَة معََة يف  فاؿال  ؾيرصا

 .  اـلـادضت و

 ُشٍ يف س يحاول اًخلسمي ُشا ذالل من

 ٕاصاكًَة ؾصط اًسوس َواهرثوتًووحِة اـللازتة

 .واذلسازة اًخلََس تني ادلزائًصة اـلصٔبت

 Abstract : 

Algerian women have been the concern 
of many sociological and anthropological 
studies, which have identified their 
traditions, customs, rites and symbols, 
trying to define their specificity at the 
level of identity and differentiation. 
Women's discourse has taken an 
important place as the public discourse 
has revived from common representations 
in the community. The issue of Algerian 
women modernity has begun with the 
launching of major reforms in Algeria. It 
was welcomed and encouraged by 
intellectuals who called for their 
liberation from ancient traditions and 
encouraged them to participate in 
scientific and political matters, same as 
the political and scientific leaders in the 
young countries similar to Algeria ,On the 
other hand, the conservative trend regards 
the Algerian woman as presenting a 
dissent, if not at times contradictory to 
the modernist vision, because it focuses on 
local cultural specificity, which should be 
preserved and not necessarily a hindrance 
to women's emancipation or 
backwardness, calling for women to be 
active in the process of development 
within the framework of originality and 
Contemporary 
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 ملسمة:

عوض اًوضـَة الاحامتؾَة والاكذعاذًة ابًصمغ من اًخحسن اـلَحوع اًًس يب خب

واًس َاس َة ٌَمصٔبت ادلزائًصة، ٕاال ٔبن ُشٍ أذريت ال ساًت جضلك اُامتما ابًلا من ظصف 

اـلِمتني ثضؤون اـلصٔبت واًلضااي اـلصثحعة ابًيوغ الاحامتؾي معوما، حِر نثريا ما ًثاز ادلسل 

ًوًويج اًصاسم ٕاىل حىٌصس اًيؼصت حول ُوٍهتا من اًياحِة اًـَمَة تـَسا ؾن اـلـعى إالًس

أحاذًة اـلصثحعة تخلسم اـلصٔبت ادلزائًصة، حبَر ٕارا ثفحعيا اصلزاساث اأكذميَة اًيت ثياًوت 

اـلصٔبت هكوضوغ ٌَححر يف جممتـيا ىصاُا معوما مٌلسمة وخمخَفة يف اًيخاجئ اًيت ثوظَت ٕاٍهيا 

تني مـازط ًِا ؾٌل ًـين مؤًسا ٌَعَلة تني مؤًس ٌَعصوحاث اًخلسمِة، اذلسازَة واـلخفذحة، و 

اًثلافِة اًخلََسًة واقلافؼة. ُشا الاهلسام زاحؽ تسوزٍ ٕاىل ظحَـة اًرصاغ اًثلايف اًسائس 

شٍ  واطلي ميخس يف معلَ ٕاىل ما كدي فرتت الاس خلالل ًرناٍ مس متصا حىت ٔبايمٌا ُشٍ. ُو

ـة اـلصٔبت ادلزائًصة من اًياحِة الاسذواحِة يف اًيؼصت واًخحََي ثلوذان ٕاىل اًدساؤل ؾن ظحَ

اًثلافِة، مبـىن بٓدص ؤكهيا ٔبمام صلكني خمخَفني ومذياكضني ومذعازؿني ًـُضان حٌحا ٕاىل 

ٌل اـلصٔبت اًخلََسًة من هجة، واـلصٔبت اذلسازَة من هجة ٔبدصى. ُشٍ  حٌة يف جممتؽ واحس، ُو

سوس َوًوحِة اًِوًة الاوضعاًزة عم اًيت صلكت تسوزُا جماال دعحا ٌضلزاساث اً 

وأهرثوتوًوحِة ؿىل حس سواء، فٕارا سَميا من اًياحِة الاثسدميوًوحِة تخلََسًة اـلصبٔت 

ادلزائًصة فٕاهنا نشعل والساًت حمافؼة ؿىل ُوٍهتا اقلََة يف جممتؽ ٌضِس ثلرياث معَلة يف 

يا ثخسذي أهرثوتوًوحِا هكَسان ٌَخحََي. ٔبما ٕارا سَميا حبسازَة اـلصٔبت ادلزائًصة  تًِاثَ، ُو

وختَعِا من زواس هبا اـلاضَة ٕاىل حس هحري حبَر ثَوهت تبًٔوان قصتَة هدِجة ػاُصت اًخثاكف 

 فِيا ثسذي اًسوس َوًوحِا هكَسان ٌَخحََي. 

 :حتََي اًثيائَة )حسازة ثلاًَس( يف ادلزائص 1-

ٍصحؽ اذلسًر ؾن زيائَة اذلسازة واًخلاًَس اتزخيَا ٕاىل اًلصة اًعياؾي فَلس صلكت 

أذتَاث اًسوس َوًوحِة اًلصتَة اـليحؽ أسايس ٕالصاكًَة اذلسازة ؾيسما تسٔب افلمتؽ أوزويب 

و  ًخحول ثسزجيَا ٕاىل جممتؽ ذميلصاظي ظياؾي جصحواسي ًَربايل يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ُو
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سايث اطلي ختَط ٕاىل حس ما من خشوزٍ اًخلََسًة اًلصوسعَة، يف ُشا اًعسذ افلمتؽ اذل

ٕاىل اذلسازة تلوهل: "عم جتاوس اطلاثَة، اًخلاًَس  (A .Touraine) ٔبالن ثوزانٌضري 

واـلـخلساث خبضوؾِا ٕاىل اـلحاذئ اًـاـلَة ٌَخفىري، حمتزي تـؼمة اـلعَحة اـلحًِة ؿىل اذلساة 

اًـلالين يف اًسوق، س َاذت اًلاهون اًوضـي اـلعحق ؿىل ازلَؽ تسون اس خثٌاء ابذلًصة 

وحلوق إالوسان."
(1)
 

ن اًلصة هفسَ كس دضؽ ٌَىوين تـس هضال ظوًي ومٍصص مؽ ٌضري ُشا اًخـًصف ٕاىل بٔ 

أفاكز واـلٌلزساث اًصحـَة واًلسمية، ُشا ما ًربز كوثَ اًَوم حىت ٔبظحح ٌس َعص ؿىل اًـاؾل 

و ؾيسئش ًخسط ُمييخَ اًثلافِة ؿىل ابيق افلمتـاث أدصى اًيت ال متازهل من اًياحِة  ُو

ا اٍمنورح أمثي واًوحِس ٌَخعوز اًثلافِة، حياول احذشاهبا ٕاىل ظًصق اذل سازة ابؾخحاُز

ا تلسز ما حياول ورشُا ؿىل هعاق واسؽ تفضي اًخلسم  واًخلسم، ٕار ُو ال حيخىُص

اًخىٌوًويج اطلي وظي ٕاًََ، ُاذفا من وزاهئا اكذالغ اًساكن تعفة مشوًَة من جممتـِم 

لكة اًثلافِة اًلصتَة حتت أم اًخلََسي واًلسمي حىت ًَجَ يف ُشا اًـاؾل ادلسًس ؿىل اًضا

قعاء اًـوـلة.ًىن ؾيس اذلسًر ؾن افلمتؽ ادلزائصي خبعوض اذلسازة فٕان اـلسبةٔل ثعحح 

مـلست من اًياحِة الاثس متوًوحِة وثرتمج تـست جساؤالث: ُي افلمتؽ ادلزائصي جممتؽ حسايث 

ايث اًلصيب؟ اًَوم؟ ُي ُو يف ظًصلَ ٕاىل اذلسازة؟ ُي اًخلََسي كاذز ؿىل اسدِـاة اذلس

ُي ُو مذحنك فَِ وحمافغ ؿىل ُوًخَ حمََا؟  ُي ُو مامتزي مؽ سؿل اًلمي اقلََة ٔبم ًرض 

سذي افلمتؽ يف ٔبسمة مـَاًزة؟ ٕاىل كري رعل من اًدساؤالث اـلرشوؿة اًيت ثعصخ ـلثي  هبا ًو

ًصة اًيت متس تـمق اًًس َج الاحامتؾي فلمتـيا. ؾيس اذلسًر ؾن اً وخَ ُشٍ اًلضااي ادلُو

ًصة ثؼِص يف اـلـىن اطلي هعَلَ ؿىل اًخلاًَس،  اـللاتي ٌَحسازة ٔبي اًخلاًَس فٕان اـلسبةٔل ادلُو

مفن هجة حصثحط ُشٍ أذريت مؽ اًوسن اـلـعى ٌَحُئة الاحامتؾَة اقلََة جلك دعائعِا 

اصلًين، ، وجتََاهتا واـلس خوحات من ادلشوز اًخازخيَة ٌَمجمتؽ ادلزائصي اكطلاثَة، اًـصف

اـلٌلزساث اًلسمية اًيت تلِت مس متصت ٕاىل كاًة ًومٌا ُشا، اًـلََة اًلدََة واًـضائًصة، 

اًضـحوًة، اًيَف، اًلكمة زخي ًصخي ... اخل، ُشٍ اـلؤرشاث ؤبدصى ثدٌاىف من حِر 

ِا ثبٔزري ؿىل ظحَـة اًصواتط  ص مؽ ما كِي ؾن اذلسازة بٓهفا ًىهنا ٔبظَةل ومذجشزت ًو ادلُو
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ست تني أفصاذ يف اًواكؽ، تي ٔبنرث من ُشا فٕان ًِا وكؽ كوي يف اكلَال الاحامتؾَة اًسائ

الاحامتؾي ويف تـس اطلاهصت ازلاؾَة، وعم ؾيادض ثـىس ظوزت اًخضامن ايٓل اطلي ٌسوذ 

يف اًيؼام الاحامتؾي، فِي ميىن وظفِا اًَوم تبهٔنا ٔبظححت كري مـلوةل ٔبو زمبا جتاوسُا 

ؿىل ختَفٌا؟ ذاظة ٕارا ازثحط مفِوم اًخلََس ابًخزَف يف جمال اًزمن؟ ٔبو ٔبهنا عم اـلسؤوةل 

يا ميىن إالصازت ٕاىل ما كسمَ اًحاحر   سَاميناًخمنَة ًخؼِص ؿىل ٔبهنا مـَلة ٌَخلسم الكري ُو

حول اًثلافة اًخلََسًة تلوهل: "متثي اًثافة اًخلََسًة اًالمـلول، ٔبو كري مـلول يف  مؼِص

لََسي ًرضة افلال ارلازيج اـلاذي والاحامتؾي حىت ال حِاثيا، فاًيؼام الاحامتؾي اًخ 

ىون ازلَؽ حباخة ماسة ٕاًََ." ٌس خلص ٍو
(2)
  

ًىن اـلسبةٔل خبعوض مفِوم اًخلََس ال ثخوكف ؾيس ُشا اذلس تي متخس ٕاىل حتََي 

ذمازساثيا وثعوزاثيا اًَومِة ابٕالضافة ٕاىل ظًصلة فِميا وموكفٌا من أحساج اًيت جناهبِا ٔبو 

اًيت حتَط تيا، فٕارا نيا ؿىل سخِي اـلثال هحاًف يف إالميان ابًلضاء واًلسز ٕاىل اذلس اطلي 

ما ًـرتضيا من ٔبسماث وخماظص فٕان ُشا أمص ًخوكف ٔبًضا ؿىل ظًصلة فِميا  هفرس تَ لك

ٌضلٍن تي وزمبا ابًيؼصت ارلاظئة ـلا ُو مٌعوض ؿَََ ذًًِا. اـلِم من لك ُشا ويف دضم 

خسًَة اذلسازة واًخلاًَس يف جممتـيا وابًيؼص ٕاىل اصلزاساث اأكذميَة راث اًعصوحاث 

ة اـلسجةل ٕاىل حس آن فٕان ذالظهتا ثؼِص ؿىل اًيحو ايٓت: أهرثوتوًوحِة واًسوس َوًوحِ

ؿىل سخِي اـلثال ٕاىل اًلول تبٔن اًخلاًَس عم  ؾحس اًلاذز حلَولًشُة فًصق من اًحاحثني  

يف ظوز اًخاليش اٍهنايئ ٔبمام كوت اذلسازة اـلفصوضة ؿََيا، تي ٔبن افلمتؽ ادلزائصي ًخجَ حنو 

ًو اكهت ُشٍ اًـيادض كري مىمتةل تُامن ًشُة اًحـغ  اًالذًين، اـلاذي واًفصذاين حىت

ٕاىل اًلول تبٔن اًصواتط الاحامتؾَة اًخلََسًة الساًت  سَامين مؼِصآدص وؿىل زٔبسِم  

ـاذ ٕاهخاهجا تلواًة خمخَفة هؼصا ًلوت ووسن اًحًِة  مس متصت ورمميية ؿىل واكـيا اقلًل ًو

ؿىل  هوز اصلٍن ظواًيبلوت اذلمتَة. تُامن ٍصى الاحامتؾَة اًخلََسًة اًيت جتـَيا منخثي ًِا ت

سخِي اـلثال ٕاىل اـلَي حنو فىصت اًخلاظة اًثلايف مبـىن بٓدص اًلسزت ؿىل اسدِـاة اًخلََسي 

ٌَحسايث ٔبو ازلؽ تُهنٌل يف صلك ثاليق ذما ًـين ٔبسمة مـَاًزة يف ضحط اًسَوك واًخرصفاث 

س ٌسريان حٌحا ٕاىل حٌة يف جممتؽ واحس ٔبن اذلسازة واًخلاًَ حٌلل قًصسويف أذري ٍصى 
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حبَر ىصى ٕاماكهَة اًخـاٌش تني اـلخياكضني ذما ٍىصش ظحَـة اًرصاغ اًثلايف اًثيايئ اـلخجًل 

تعوزت واحضة يف حِاثيا اًَومِة. جضلك ُشٍ اًصؤى اًـَمَة جصاذًلم ٔبو منورخا ثعوزاي رمٌل 

 ا ثـَق أمص ابـلصٔبت ادلزائًصة.ميىن من ذالهل فِم ما جيصي يف واكـيا اقلًل ذاظة ٕار

 :اـلصبٔت ودعايب اذلسازة واًخلاًَس 2-

حناول من ذالل ُشا اـلححر ٔبن هخخىن ظصخ اًثيائَة اًثلافِة خبعوض اـلصٔبت ادلزائًصة 

نمنورح حتًََل وؿَََ فٕان ارلعاة اطلي ًًسج خبعوض اذلسازة واًخلاًَس ميىن ثلس ميَ ٕاىل 

ـامي اـلصٔبت هكواظية ووـامةل ؿىل كسم اـلساوات مؽ كسمني "دعاة ًسؾي اًـمومِة ًو

رتنز ؿىل اًـائةل ." اًصخي. ودعاة ٍىصش اـلصٔبت ًٔذواز ارلعوظَة ) ٔكم ونزوخة، ًو
(3)
 

 : ظوزت اـلصبٔت يف ارلعاة اًخلََسي 1-2

ًسؾي ُشا اًعصخ ارلعوظَة ٍوىصش مدسٔب الادذالف يف اًيوغ الاحامتؾي هحياء زلايف 

ؾيرص يف ٕاظاز اًحًِة الاحامتؾَة خيضؽ ابًرضوزت الهصاُاهتا ومـوكاهتا، وؿَََ جيـي من اـلصٔبت 

فٕان ُشٍ اًحًِة اًثلافِة عم اًيت زمست ٔبذوازا ذاظة جلك من اًصخي واـلصٔبت ظحلا ـلحسٔب 

الادذالف اًحَوًويج تُهنٌل وعم ثؤذي تسوزُا ٕاىل ٕاؿاذت ٕاهخاح ُشا الادذالف يف ٕاظاز 

ادلًسني فِيي ال جسمح تدداذل أذواز تني اطلهص وأهىث ويف ُشا زلايف ٍىصش اًامتٍز تني 

اـلـىن حىٌصسا ـلحسٔب اًالمساوات هحـس زمزي جيـي اًصخي مبثاتة اًلائس فِو اطلي ًفصط زٔبًَ 

ؤبوامٍص ؿىل مصؤوس ََ ابؾخحاٍز س َسا هل ماكهة مصموكة يف ٔبؿىل اًِصم الاحامتؾي، وجيـي 

ي اًِصم الاحامتؾي ثعَؽ ومتخثي ٔوامص اًصخي ويف ثحـَة معَلة من اـلصٔبت اكئيا مذسهَا يف ٔبسف

هل، نٌل جيـي ُشا ارلعاة فضائني خمخَفني ًلك من اًصخي واـلصٔبت فَٔول اًفضاء اًـموسم 

و اًخاكمي تني ادلًسني. ًـخرب  ٌوَثاين اًفضاء اـلزنيل ويف ُشا اًامتٍز كاًة ًخجَ ٕاٍهيا ُو

ن ٔبن هَجبٔ ٕاٍهيا يف فِم ظحَـة الادذالف تني اًصخي واـلصٔبت اصلٍن من ٔبضم اـلعاذز اًيت ميى

ابؾخحاز ٔبن ًلك مهنٌل واحداث وحلوق ذاظة. فٌجس ؿىل سخِي اـلثال ٔبن إالسالم ٔبؾعى 

أمص نشعل يف اًضِاذت وثـسذ اًزوخاث  ٌَصخي اذلق يف اـلرياج مبا ًـاذل حق ٔبهثُني،

تي واًيفلة ؿَهيا ؤبؾعى ٌَمصٔبت واحداث  ؤبؾعى هل واحة ذفؽ اـلِص ٌَمصٔبت يف حال اًزواح
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ٔبدصى خمخَفة وعاؿة اًزوح وحصتَة أوالذ واًلِام ثضؤون اًحُت ... اخل، ٔبما اـلعسز اًثاين 

فِو ًخـَق ابًرتهَحة اًيفس َة واًحًَووحِة ٌَمصٔبت اًيت جتـَِا اكئيا ؿاظفِا حساسا حِر 

حبَر ثحلى كري كاذزت ؿىل  اسدمثصث ُشٍ اـلزيت صلى اًحـغ واس خلَت يف كري ظاذلِا

صلي أذواز اًلِاذًة يف افلمتؽ ذاظة يف اـلَسان اًس َايس. اـلعسز اًثاًر اطلي ٍىصش 

الادذالف واًامتٍز ُو ما ًـصف تثلي اًـاذاث واًخلاًَس نٌل ًؼِص ؿىل سخِي اـلثال يف 

خجىل ُشا  ٔبًضا يف ظًصلة الاحذفال ابـلوًوذ ادلسًس فِيي ختخَف تني اطلهص وأهىث ًو

اًعلوش اـلصثحعة ابًـلِلة، ابٕالضافة ٕاىل اًيؼصت ٕاىل اـلصٔبت هكزَوق جيَة اًـاز ذاظة ٕارا 

ظال هبا اًسن وؾل ثزتوح )ؿاوس( حِر جتـَِا اكئيا سَحَا. ًعَق ؿىل ُشٍ اًحًِة 

الاحامتؾَة اًيت حـَت اـلصٔبت يف موكف مذسين واهنزاسم ملازهة ابًصخي ابًيؼام اًحعصايزيك 

ي(. ٕان وحوذُا وـيرص يف ٕاظاٍز مـياٍ تـحازت ٔبدصى ثعحح هكخَلي سَيب الواؾي )أتو 

ثلوم ابرلضوغ هل ٕاهصاُا ذما ًـين ثلوًخَ وذميومذَ واس متصاٍز يف حـَِا ُامض َة ابـللازهة ابـلصنز 

خـٍزز ماكهخَ  اطلي ٌضلهل اًصخي ٔن ُشا أذري ُو اطلي ظيؽ ُشا اًيؼام ، ظيـَ هل ًو

ؿالكاث اًِميية واًخحنك ٕاساء ًـحة اًسَعة، ٕاهَ هؼام مدين ؿىل ؾيف  ومصنٍز يف دضم

و اًفاؿي وجيـي اـلصٔبت ذاضـة هل ويف ثحـَة معَلة. يف  زمزي جيـي اًصخي ُو اًس َس ُو

ُشا اًعسذ ًلول تَاز توزذًو: "ٕان كوت اًيؼام اطلهوزي ثرتاءى فَِ ٔبمصا ٌس خلين ؾن 

فصط هفسِا يف دعة هتسف ٕاىل رشؾيهتا، نٌل ٔبن اًخرٍبص، رعل ٔبن زؤًة مصنًزة اطلهوزت ث

اًيؼام الاحامتؾي ٌض خلي ابؾخحاٍز بةٓل زمًزة ثعحو ٕاىل اـلعاذكة ؿىل اًِميية اطلهوزًة اًيت 

ثبٔسست ؿَهيا."
(4)
 

ٕان اًلمي واـلـاًري اًيت ثبٔسس ؿَهيا اًيؼام أتوي هفسَ ُو اطلي حـي اـلصٔبت حصثحط 

ىوانث ُوٍهتا اكذلضمة، الامذثال، اًعاؿة، تحـغ اًعفاث اًيت ٔبظححت حزءا من م

الاحذجاة، اًخيفِش، افلاهَة يف معَِا، اًخلِس جبمةل اـلميوؿاث حىت ال حىضف ؾن 

حسسُا... لك ُشا حىت حترض هفسِا الحلا ٔن حىون زتة تُت انحجة سواء ٔكم ٔبو 

لاتي فٕاهنا ثيال نزوخة ٕازضاء ٌَصخي وذسمة هل وؾوان ومساهسا هل يف ٔبسماثَ اكلخَفة، وابـل

زضاٍ وزضا ارلاًق ؾزوخي. ثؼِص اـلصٔبت اًخلََسًة تلوت يف أوساظ اًضـحَة اـلمتزيت تثلافة 
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ة يف اًلاًة صلى ٔبزس حمافؼة متغل زٔبش مال ذًين مـخرب ثوػفَ يف زتط اصلًين  صفًو

ا، ال ابصلهَوي ًىن جتـي من اًثيايئ اتتؽ فلط وجتـي من أول مصنز حِاهتا ابؾخحاٍز ملسس

 هيمِا اًواكؽ ُو تـَيَ تلسز ما هلُسَ ؿىل ما ًلصزٍ اًيط اصلًين وذزخة امذثاًِا هل.

 :ظوزت اـلصبٔت يف ارلعاة اذلسايث 2-2

ا فاؿي  ًسؾي ارلعاة اذلسايث اًـمومِة يف اًعصخ حبَر ًيؼص ٕاىل اـلصٔبت ابؾخحاُز

، متخغل ُامش من اذلًصة احامتؾي كاذز ؿىل خماًفة كواؿس اٌَـحة اًيت ًفصضِا اًًسق اًثلايف

جيـَِا ؿىل كسم واحس من اـلساوات مؽ اًصخي، ثياضي من ٔبخي اذلعول ؿىل اس خلالًَة 

وسخِة يف ٕاظاز اًيؼام أتوي اطلي ميزي جممتـيا، ثـسل فَِ ٔبو ابٔحصى يف اـلىوانث 

ُشا  اًحًِوًة هل ًوعاهـَ )اًصخي( ؾن ظًصق ثلَري ظوزت اـلصٔبت ابًًس حة ٕاًََ ابؾخحاز ٔبن

الادذالف اًحَوًويج تُهنٌل ال ًـين اًامتٍز اًثلايف يف اـلصنز واصلوز اـلميوخ ًلك واحس مهنٌل، 

حِر ذًت اًخجازة اذلَاثَة يف افلمتـاث اًلصتَة اًيت كَعت اًِميية اطلهوزًة فهيا ٕاىل حس 

تَ اًصخي ُو هحري، ٔبن اـلِام ًِا اًلاتََة ٌَخساول تني ادلًسني ؤبظحح اصلوز اطلي اكن ًلوم 

هفسَ اصلوز اطلي ثلوم تَ اـلصٔبت يف ٕاصازت ٕاىل حمثني ذوز اًلمي أهثوًة اًيت كريث اًىثري من 

مالمح اذلَات الاحامتؾَة يف ُشٍ افلمتـاث. ٔبما ابًًس حة ٌَمجمتؽ ادلزائصي فٕاهَ ُو آدص 

االثعاالث وكٌواث ثبٔثص ٕاىل حس هحري ابٍمنورح اًثلايف اًلصيب تخبٔزري من اًـوـلة ونثافة جحم 

إالؿالم اكلخَفة، اًِجصت حنو ارلازح، ابٕالضافة ٕاىل اًـامي اًخازخيي اـلمتثي يف الاس خـٌلز 

اًفصويس اطلي معي ؿىل هتسمي اًحًِة الاحامتؾَة اًخلََسًة اًعاتؽ اـلمزي ٌَمجمتؽ ادلزائصي 

والث بٓهشاك، لك ُشا ٔبثص ثضلك ٔبو تبٓدص ؿىل اًرتهَحة الاحامتؾَة يف دضم اًخح

الاكذعاذًة، اًثلافِة، اًس َاس َة والاحامتؾَة اًيت ظصٔبث ؿَََ يف حلة سمٌَة مذخاًَة 

ثخجَ ظواب حنو حتسًر افلمتؽ ادلزائصي يف اًحساًة كدي هلهل ٕاىل اذلسازة نخلري ماذي وهوؾي 

يف اًربجمَاث اطلُيَة ٌَفصذ ادلزائصي، ُشا ما اكن مربجما ورمَبٔ هل تفـي اـلرشوغ اًخمنوي 

 طلي ًـمتس ؿىل اًخعيَؽ.ا

ًيؼص ارلعاة اذلسايث ٕاىل اـلصبٔت هكواظية ًِا اكمي اذللوق اًيت ثيعحق ؿىل ظفة 

اـلواظية، اكذلق يف اًخـحري واًـمي، واـلٌلزسة اًس َاس َة واذللوق الاحامتؾَة أدصى 
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لف وزاء ُشا ارلعاة اذلصاكث اًًسوًة اًيت  اـلصثحعة هبا اكمصٔبت مثي حلوق أمومة. ًو

معَت مٌش ٔبمس ظوًي ؿىل حىٌصس اـلحاذئ اًىوهَة اـلخـَلة ابذلًصة، اـلساوات، واًـساةل ؿىل 

ا يك حصثلي ٕاىل معف اًصخي. ًسمع فـي اذلصنة اًًسوًة  وضـَة اـلصٔبت اـلِمضة يف هؼُص

وثوهجاهتا ؿست ؾوامي مهنا ما ًخـَق ابًرشؾَة اًخازخيَة حِر ثؤنس تـغ كِاذاهتا اًًسوًة 

اـلصٔبت يف اذلصة اًخحٍصًصة سواء هكجاُست ٔبو مصتَة ٔبو ذمصضة ٔبو ؿىل أكي  ٔبن مضازنة

ملكفة ابالثعال مييحِا حق اـلساوات مؽ اًصخي يف اـلاكسة الاحامتؾَة، الاكذعاذًة 

واًس َاس َة ـلا تـس الاس خلالل، ٔبما اًـامي اًثاين فِخـَق توظول تـغ كِاذاهتا اًضاتة اًيت 

ًة ٕاىل ٔبظواز مذلسمة يف جمال اٍمتسزش ومهنا ادلامـة حِر ختصحن ؾل ثـش اًفرتت الاس خـٌلز 

مهنا إكظازاث كاذزت ؿىل ٔبن حىون فاؿةل يف معََة اًخمنَة، تي ٕان ُشٍ أذريت عم اذلي 

ٍمتىني اـلصٔبت من حصكِهتا احامتؾَا، نٌل ًلف جباهة اًعصخ اذلسايث تـغ أحزاة اًس َاس َة 

ؼِص يف جصاجمِا راث اًعاتؽ اصلميلصاظي اًـٌَلين  مذبٔثصت يف رعل ابًخجصتة اصلميلصاظَة اًلصتَة ًو

اًس َاس َة اًحـس اًًسوي من ذالل حتٍصص اـلصٔبت من كِوذ اًخحـَة ومن أفاكز اًؼالمِة اًيت 

معَت ؿىل ثلزميِا وهتمُضِا يف معََة اًخمنَة، ابٕالضافة ٕاىل اًيرحة اًفصاىىفوهَة اـلخواخست يف 

زاة اًس َاس َة ووسائي إالؿالم ٔبو صلى إالذازاث يف َُلك ثيؼمي اذلصاكث اًًسوًة وأح

 اصلوةل ادلزائًصة عم أدصى ىصاُا ثسافؽ تلوت ًعاحل متىني اـلصٔبت.

ٕان اًلمي واـلـاًري اًيت ثبٔسست ؿَهيا اذلسازة عم اًيت حـَت تـغ اًًساء يف حِاهتن 

ص ؾن اًًساء  اًخلََسايث ماذاي ومـيواي اًَومِة ٍمتزين تحـغ ارلعائط ختخَف يف ادلُو

ؿىل أكي من حِر صلك اٌَحاش واـلس خوى اًخـَميي اـلمتزي، ظًصلة اًالكم وهوغ اـلـامةل 

اـلحًِة ؿىل الاهفذاخ ؿىل آدص والازثحاظ مـَ ؿىل ٔبساش اًخوافق واًخاكمي، اًسري حبًصة 

ؽ ٕاىل اـلسؤوًَة، يف اًفضاء اًـموسم، ٕاجصاس اًلسزاث واـلواُة يف اًفضاء اـلِين، اًخعَ

اـلحاذزت، اـليافسة، الاس خلالًَة يف اختار اـلواكف واًلصازاث ...اخل  لكِا مؤرشاث ثسل 

ؿىل اًيلةل اًيوؾَة ًيوغ من اًًساء حنو اذلسازة. ثؼِص اـلصٔبت اذلسازَة يف أوساظ اذلرضًة 

تي وضـِا اًيت حمتزي تيرحة فىًصة راث مس خوى زلايف ؿايل، مفصوسة ٕاىل حس ما، ابـللا

 اـلاذي مصموق وسخِا، ًىن زٔبسٌلًِا اصلًين ضـَف ٕاىل حس ما.
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 :اـلصبٔت ودضاغ اذلسازة واًخلاًَس يف اذللول الاحامتؾَة 3-

حناول من ذالل ُشا اـلححر ٕاسلاظ دضاغ اذلسازة واًخلاًَس ؿىل اـلصٔبت يف اذللول 

 الاحامتؾَة اكلخَفة و عم.  

 : اذللي أزسي (1

حصى ٔبظصوحة اًخلاًَس ٔبن أزست ادلزائًصة الساًت حىصش اًيؼام أتوي يف مسبةٔل 

حتسًس ذوز لك من اًصخي واـلصٔبت ابًصمغ من اًخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل اًرتهَحة الاحامتؾَة 

وثبٔزرياهتا ؿىل كضااي اًيوغ الاحامتؾي. تـحازت ٔبدصى الساًت سَعة اًصخي عم اـلِميية يف 

ة تفصط اذلجاة ؿىل اًزوخة ٔبو اًحًت، ٕاماكهَة ثوكف اـلصٔبت ؾن معَِا ٕارا اـلسائي اـلخـَل

ما ظَة اًزوح رعل ٕازضاء هل ٔبو ٔبمال يف اًزواح مٌَ، ٔبو اًخوكف ؾن اًـمي ثسخة 

ٕاجناة أوالذ ذاظة ٕارا ؾل جس خعؽ اًخوفِق تني حِاهتا اـلِيَة وحِاهتا ذاذي اًحُت. يف 

هتمين ؿىل اذلَات أزسًة ٕارا اكن اًزوخان ٌسىٌان تـغ أحِان الساًت سَعة ٔبم اًزوح 

مؽ ؿائةل اًزوح، اًخحـَة اـلاذًة ًِا يف اًفضاء اًـموسم صلى اًـائةل، ٕاؿاذت متغل اًفضاء 

اـلزنيل ابقلافؼة ؿىل تـغ اًًضاظاث اًخلََسًة اًيت اكهت من ادذعاض اـلصٔبت والساًت 

فؼة ؿىل اًخلس مي اًخلََسي ٌَجًسني اكرلَاظة واًعصس وظيؽ اذلَوايث ما ًفرس اقلا

واس متصاًزخَ اًيشء اطلي ٍىصش الادذالف واًامتٍز اًثلافِني وما ًلوي ُشا اًعصخ حسة 

" بٔن اًيؼام الاسالسم ًلف موكفا ؿسائَا واحضا من لك مداذزت  اـلصهُيس فاظمةاًحاحثة 

ا فامي خيط ؾلس اًزواح، نٌل ًسل ؿىل ر عل رشظ وحوذ اًويل ثلوم هبا اـلصٔبت ًخلٍصص معرُي

ن حموز اًيؼام أزسي." ٕالمتام ُشا اًـلس ٌوضلك ارلوف من ثلٍصص اًًساء مبعرُي
(5)
 

اس متصاز سَعة اًـائةل ًعاحل اًصخي ال ثخوكف ؾيس حسوذُا اصلاذََة اًيت ثفصط احرتام 

ودضوغ اـلصٔبت ًزوهجا وٕالدوهتا اطلهوز ويف تـغ أحِان ٔم اًزوح وٕامنا حىت يف اًفضاء 

 اًـموسم إبًزارما اًسَوك اًسوي وازثساء اذلجاة ذما ًلوي اًيؼصت اًخلََسًة.

ٔبما ٔبظصوحة اذلسازة فِيي حصى ٔبن أزست ادلزائًصة ظصبٔث ؿَهيا ؿست ثلرياث 

وثـسًالث يف تيُهتا اًَِلكَة من ٔبزست ذمخست تعصايزهَة ٕاىل ٔبزست هووًة حسازَة تفـي ؿست 

اًيشء اطلي حـي اـلصٔبت جضرتظ ؿىل اًصخي  ،ؾوامي اكًخحرض اًرسًؽ ؤبسمة اًسىن
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اـلخلسم ٌَزواح مهنا الاهفصاذ مبسىن ذاض جتيحا ٌَمضالك اـلصثلدة مؽ ٔبم اًزوح ٔبو ٔبدواثَ 

إالانج ورعل تخبٔزري من اًلمي اًفصذاهَة، ٔبنرث من ُشا فٕان مسبةٔل ادذَاز رشًم اذلَات 

ا عم ظاحدة اًلصاز يف اًضبٔن ٔبظححت اًَوم مصفوضة من ظصف اًواصلٍن تي ٔبن اـلصٔبت هفسِ

ذاظة تفـي اكذحارما اًفضاء اًـموسم تلوت يف جمال اٍمتسزش وافلال اـلِين، وثلَط ذوز 

اًواصلٍن يف ُشا اًضبٔن ًَززتل يف جمصذ اـلعاذكة ؿىل اًلصاز أهثوي، سايذت ؿىل ُشا فٕان 

ة ٔبثص ثضلك هحري اًخلري ؿىل مس خوى اٌَحاش تبٔس حاة ثعوز ٔبصاكل اـلوضة اًـاـلَة اًلصتَ

ؿىل سَوك اـلصٔبت ذاذي اًـائةل ؤبظححت ثخحنك ٕاىل حس ما يف اس خُذَىِهتا هسَوك ثـحريي 

ٕاىل ٔبن ادلزائصايث ٔبظححن خيرتؾن  ؾحس اًلاذز حلَولوثبٔزريي، يف ُشا اًعسذ ٌضري 

ٔبصاكل خسًست من الاس خلالًَة ثسخة اًخحرض اًرسًؽ، اٍمتسزش، اًـمي اـلبٔحوز اطلي 

ساش رهوزاي، وػِوز منط خسًس من اًًساءاكن يف أ 
(6)
من هجة ٔبدصى فٕان الاظصوحة  

اذلسازَة حصحىز ؿىل اًؼواُص ادلسًست كري اـلبًٔوفة اًيت ظصٔبث ؿىل أزست ادلزائًصة وؿىل 

اـلصٔبت توخَ ٔبدط، اكًخفىري يف ثحاؿس اًوالذاث وثيؼمي اًًسي، ثبٔدص سن سواح اـلصٔبت اطلي 

وساظ اذلرضًة، اماكهَة ثحاذل أذواز تُهنا وتني سوهجا يف ٔبظحح ال ٌضلك ظاتو يف أ 

اًًضاظاث اـلزًنَة وكدول اًصخي تشعل، لك ُشا ٌضلك مؤرشاث ثسل ؿىل اًيلةل اًيوؾَة 

 حنو اذلسازة اًلصتَة.  

 : اذللي  اًرتتوي (2

حصى ٔبظصوحة اذلسازة ٔبن اـلصبٔت ادلزائًصة حللت جناحاث مـخربت يف اـلَسان اًرتتوي 

ن اكذحارما ًِشا افلال كواي ذاظة يف اًس يواث أذريت تفضي حتصزُا من اًلِوذ واك

اًخلََسًة اًلسمية اًيت وكفت يف ظًصلِا حنو ًووح اًفضاء اًـموسم تعفة ؿامة، ُشا ما ٌضري 

ٕاًََ اـلـعى إالحعايئ فـىل سخِي اـلثال ٔبظححت وس حة متسزش إالانج ثفوق وس حة متسزش 

حوايل  2010 \2009اـلسجالث يف اًخـَمي اًثاهوي يف اًفرتت ما تني  اطلهوز حِر تَف ؿسذ

%58,25 
(7)
جضري ُشٍ اًًس حة ٕاىل ثلري اجتاُاث اًواصلٍن ًخـَمي اًفذات حبَر ٔبظححا  

ٌضجـان اًحًت ؿىل مواظةل ثـَميِا، تي ٔبنرث من ُشا فٕان جناهحا يف حِاهتا الاحامتؾَة 

ا يف كعاغ اًخـَمي اطلي ٌساضم تسزخة ٔبو تبٔدصى يف حصكِهتا الاحامتؾَة.  ون ابسدامثُز مُص
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متسزش إالانج ٕاىل اجتاٍ اًسَعة ادلزائًصة حنو حمازتة  ومن هجة ٔبدصى ًفرس ثعوز وس حة

ٔبصاكل الاكعاء الاحامتؾي ومهنا ػاُصت أمِة ذاظة ٕارا ازثحعت ُشٍ أذريت ابًـيرص 

ة واـلياظق اًيائَة ؿىل وخَ ارلعوض ُىشا "اجتَ اُامتم  اًًسوي يف أوساظ اًحسًو

س ية  92%ٕاىل  1966س ية  37% اذلىومة ٕاىل ثـَمي اًفذَاث، ازثفـت وس حة اًخـَمي من

واكن ًِشا الازثفاغ اـلَحوع ٔبثٍص الاجيايب يف سايذت وس حة اًَس اًـامةل اًيت  ،2008

 17,7%ٕاىل  1977س ية  5,2%ثضاؾفت ٔبنرث من زالج مصاث يف ٔبكي من ٔبزتـني س ية 

 "2011س ية 
(8)

 

ًلس مىن وظول اـلصٔبت ادلزائًصة ٕاىل مس خوايث ؿََا يف اًخـَمي مبا يف رعل اًخـَمي 

ادلامـي من اندساة سَعة زمًزة يف اًـائةل ؤبمام اًصخي حبَر ٔبظححت ختخاز عم تيفسِا 

رشًم حِاهتا تـَسا ؾن اًفضاءاث اًخلََسًة اكًزايزاث اًـائََة، اسلاماث، أؾصاش..اخل 

امـَة اًيت حتعَت ؿَهيا ٔبظحح إبماكهنا ذدول ؿاؾل اًضلي وحـَت وتفضي اًضِاذت ادل

اًـائةل يف موكف حمصح تـغ اًيشء ذاظة ؾيسما ًخـَق أمص تحـغ اـلِن اًيت ٌس َعص 

ؿَهيا اًـيرص ٔبطلهوزي )أمن وادلُش مثال(، ٕاهنا هلةل هوؾَة يف اس خلالًَة اـلصٔبت ادلزائًصة. 

توخَ بٓدص ٔن اًحـس اًوكي ًوحسٍ كري اكف ًخحََي ًىن ٔبظصوحة اًخلاًَس حصى اًؼاُصت 

ازثحاظ اـلصٔبت ابفلال اًرتتوي مفن هجة  وٕان اكهت اـلصٔبت كس حتعَت ؿىل سَعة زمًزة تفضي 

اًضِاذت ادلامـَة اقلعي ؿَهيا فٕان اًواكؽ ٌضري ٕاىل ٔبهنا أنرث ؾصضة ٌَمتَزي يف سوق اًـمي 

ٔبزياء ٕاذماهجا اـلِين ما ًـين ٔبن اًربجمَاث ملازهة ابًصخي سواء من حِر اًخوػَف، ٔبو 

اطلُيَة اـلحًِة ؿىل اًِحة وزذ اًِحة يف تياء اًـالكاث اًسوكِة ؾل ثخلري نثريا، تي ابًـىس 

وػفِا  ًعحح سوق اًـمي ًخجَ ٕاىل الاهخلائَة اًالؾلالهَة يف رشاء كوت اًـمي اًًسوًة ًو

ؾَة والاكذعاذًة ًِا مذسُوزت، ما ٔقصاط كري كاهوهَة ذاظة ٕارا اكهت اًوضـَة الاحامت

ًفرس نشعل تعاٍهتا اـلصثفـة من هجة ٔبدصى فٕان اـلصٔبت وٕان ذذَت تلوت ٕاىل افلال اًرتتوي 

فٕاهنا س خعحح ؾصضة ًؼاُصت ثبٔدص سن اًزواح اـلصثحط ُو آدص تبٔسمة اًضلي واًسىن، 

ـَمي اـلصٔبت هؼصت مضوتة يف ُشا اًعسذ جضري اًحاحثة حوزًة جن ص حريت ٕاىل ٔبن هؼصت افلمتؽ ًخ

ابذلشز " فٕارا اكن الاؾخسال ًخعَة من اـلصٔبت ٔبن ال ثحلى ٔبمِة مثي اًًساء اًخلََسايث فٕاهَ 
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ًيعحِا تبٔن ال ثشُة تـَسا يف اصلزاسة ٔهنا كس حتصم من اًـثوز ؿىل سوح ًِا ؤن معري 

ؿىل ٔبن حتصم من  اـلصٔبت نٌل ُو صائؽ ؾيسُا ٍمتثي يف اًزواح فِفضي ٔبن حتصم من اًخـَمي

اًزواح"
(9)
 

 :اذللي اـلِين (3

ختخَف ٔبظصوحذا اذلسازة واًخلاًَس يف هؼصهتٌل ٌَـمي اًًسوي معوما ويف ادلزائص تعفة 

ذاظة، ُشا الادذالف زاحؽ ٕاىل ؾوامي جممتـَة ثعة يف اًخعيَف اًلامئ ؿىل مصنًزة 

اًصخي واـلصٔبت يف اًيؼام الاحامتؾي واطلي هل امذساذا اتزخيَا ومربزاثَ اًثلافِة والاذًوًوحِة. 

تعحة ٔبظصوحة اذلسازة فٕان ػاُصت دصوح اـلصٔبت ادلزائًصة ٌَـمي ُو يف حس راثَ فٕارا سَميا 

مؤرشا ؿىل اًعاتؽ اذلسايث يف اًـالكة تني اـلصٔبت وافلال اـلِين حِر ٔبهس هبا ُشا أذري هوؿا 

من الاس خلالًَة من ذالل سايذت مس خوى وؾهين حبلوكِن اًيشء اطلي مىهنا فامي تـس من 

اًيلايب، ونشعل يف مس خوى اطلُيَاث اًيت ثلريث ًعاحل اًخفىري يف  الاخنصاظ يف اًـمي

اجناة ؿسذ كََي من أظفال حىت ال ًؤثص ؿىل حِاهتا اـلِيَة، ُشا ابٕالضافة ٕاىل 

هتا ـلِارما  الاس خلالًَة اـلاذًة من حِر أحص وخمخَف اًـالواث اقلعي ؿَهيا من مزاٍو

ٔبت ٌَـمي ٔبهس هبا هوغ من اًخحصز من كِوذ اًخحـَة اـلصثحعة مبيعة معَِا. ػاُصت دصوح اـلص 

ًفضاء اـلزنل ٌوَصخي تعفة ؿامة، ًؼِص ُشا من ذالل كضاء ٔبوكاث مـخربت يف اًوسط 

اـلِين حسة ما ثفصضَ جرشًـاث اًـمي، ابٕالضافة ٕاىل ٔبن ذمازسة اًـمي مىهنا من ثوس َؽ 

رصت تني خسزان اـلزنل حِر زكـهتا ادللصافِة ٔبي حمَعِا اطلي ثخحصك فَِ تـسما اكهت مٌح

ٔبحسزت كعَـة مـَ حىت ًوو ؾل حىن مىمتةل، ٔبنرث من ُشا فٕان اًواكؽ ٌضري ٕاىل ٔبن ُشٍ 

اًؼاُصت مىٌت اـلصٔبت ادلزائًصة من اًرتكِة افلمتـَة، مفن دِاظة يف اـلزنل ٕاىل امصٔبت ملاوةل 

وأصلال اـلزًنَة ٕاىل اًَوم، ومن زتة تُت ابٔمس ثلوم ابٔذواز اـلميوحة ًِا يف اًرتتَة 

زئُس معَحة يف اـلؤسساث، مفدضة ومـَمة ومسٍصت يف اًلعاغ اًرتتوي، مث ظحُدة وذمصضة 

يف اًلعاغ اًعحي وىصاُا آن وسٍصت وجصـلاهَة وؾلِست يف ادلُش ومفدضة رشظة ... اخل، 

ٔبظحح ُشا أذري  ٕاهنا هلةل هوؾَة يف هؼصت افلمتؽ ـلاكهة اـلصٔبت وثلريا يف اجتاُاث اًصخي ًِا.

ال مياهؽ يف رعل تي ٔبنرث من ُشا ٔبظحح ًلدي تبٔن حىون اـلصٔبت اًـامةل سوخة هل، تي ٌضجـِا 
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ؿىل رعل ويف تـغ أحِان ٔبنرب مٌَ س يا تفـي ؾوامي خسًست ٔكسمة اًسىن واًحعاةل. نٌل 

ٔبن ٔبظصوحة اذلسازة ثيؼص نشعل ٕاىل اًخلري اطلي مس حىت معَِا اـلزنيل حِر ٔبظححت 

اًًضاظاث اـلزًنَة اًخلََسًة اًيت ثلوم هبا تلعاء ؾرصي ؾيسما ذذَت حىٌوًوحِا االثعال 

وإالؿالم يف فضاء اًحُت ووػفهتا يف معََة ٕاهخاح اًسَؽ وجسوًلِا يف اًفضاء اًـموسم ؿىل 

و اكهت ثعيف يف اًسوق كري اًصمسي تـحازت ٔبدصى فٕان اًخعوز  ظًصلهتا ارلاظة حىت ًو

 اـلصٔبت ًوان حسازَا فؿل ثـس ثغل اـلصٔبت اًخلََسًة اًيت اكهت يف اًساتق. اًخىٌوًويج ٔبهسة

من هجة ٔبدصى حصى ٔبظصوحة اًخلاًَس ٔبن اًفضاء اًـموسم السال ؿسائَا اجتاٍ اًـمي 

اًًسوي، وثخجىل ُشٍ اًـسواهَة يف ؿست ٔبصاكل مهنا ٔبن دصوهجا ٌَـمي اكن ذامئا وال سال 

وان جبمةل من اًلواؿس الاحامت ا اًـائةل ادلزائًصة مُص ؾَة واًخرٍبصاث اـلوضوؾَة اًيت ثلُص

اـلـصوفة تعاتـِا اقلافغ فِيي جضرتظ مثال ٔبن جساؿس تـمَِا ؿائَهتا ابصلزخة أوىل، وؿسم 

ثفًصعِا يف معَِا اـلزنيل وٕان اكهت مزتوخة فِيي جضرتظ ٔبن حىون يف ذسمة سوهجا ابصلزخة 

افلمتـَة، اكدسام أحص مؽ سوهجا ٔبو مؽ ؿائَهتا،  أوىل ؾيسما ثلدي حىت ؿىل إالهصاُاث

فِيي تعًصلة ٔبو تبٔدصى الساًت يف ثحـَة وؾل ثخحصز من كِوذُا تـس. يف ُشا اًعسذ جضري 

"ٔبن اًـمي اًًسوي ًُس كصازا فصذاي ذاض ابـلصٔبت  مجــــال قًصساصلزاسة اًيت كام هبا اـلصحوم 

افلمتؽ اقلًل وتياثَ اـلصذساث ٌَـمي، نٌل ٔبن  وٕامنا ُو مرشوغ حٌلؾي وهدِجة ـلفاوضاث تني

ُشا أذري ًُس مصاذفا ٌَخحصز."
(10)
       

تـحازت ٔبدصى فٕارا اكن فضاء اـلعيؽ ُو فضاء ٌَحًصة والاهفذاخ ضس الاهلالق اًـائًل، 

فِو نشعل فضاء ٌَىسخ واًضلاء واًـوائق اًخيؼميَة اـلصثحعة ابًـمي اًًسوي نخسين أحوز 

وظـوتة اًرتكِة اـلِيَة، واـلياظة راث اـلسؤوًَة اـلخسهَة يف اًَِلك اًخيؼميي. من هجة 

متؽ ادلزائصي ؾل ثخلري هؼصثَ ٌَمصٔبت اًـامةل نثريا حبَر جنس ٔبهَ يف تـغ ٔبدصى فٕان افل 

أحِان ميازش الاسذواحِة يف اًخـامي مؽ ُشٍ اًؼاُصت، رفىت وٕان اكن ًلدي تـمَِا يف 

اًلعاغ اًرتتوي واًعحي فٕاهَ السال ًـازضِا يف أؾٌلل اطلهوزًة اًيت اكهت وال ساًت حىصا 

يف سغل اصلزك وادلُش وتسزخة ٔبكي اًرشظة وازلصنة، حبَر ؿىل اًصخي اكالص خلال 

ًيؼص ٕاىل اًلعاؿني اًرتتوي واًعحي ؿىل ٔبهنٌل امذساذ ٌَعحَـة أهثوًة ٌَمصٔبت خبالف 
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كعاؿاث ٔبدصى، ثخلشى ُشٍ اًيؼصت ابًحـس اصلًين وابًخلاًَس وأؾصاف اًسائست اًيت السال 

هتا يف اًفضاء اًـموسم، ذاظة يف اًوسط اًًصفي وسهنا مـخربا يف ثلَِس اـلصٔبت، وثلََط حٍص

اـلمتزي تضحط احامتؾي كوي وسخِا. حِر ثؤنس اًحاحثة لكوذٍن صويل ٔبن مىٌية اًززاؿة 

وذدول اًخلٌَاث اذلسًثة حـي اـلصٔبت اًًصفِة ٔبكي هفـا ذما اكهت ؿَََ يف اًساتق ؤبؾَسث ٕاىل 

ِا الاحامتؾي ثسىن ذون ٔبن جضـص وضؽ اـلوصلت واـلس هتَىة حرصا ؤبن ٔبفلِا احنرص ووضـ 

تشعل ... تـس ٔبن ٔبكعُت اـلصٔبت اًًصفِة ذامئا ؾن سوق اًـمي اًززاؾي ؤبظححت ُامض َة 

يف إالهخاح اًززاؾي ٌَفالحني ال ميىهنا حاًَا حتسني وضـِا ابًخحول ٕاىل مٌخجة سزاؾَة.
(11)
 

ز  لك من اًصخي مبـىن بٓدص، ٕان حتسًر اًلعاغ اًززاؾي ؾل ًعاحدَ ثلريا يف مصنز وذو 

واـلصٔبت تي ٔبن اًـمََة ؾل حىن نٌل ٔبًزس ًِا ٔبن حىون، ٕاضافة ٕاىل ُشا فٕان هؼصت اًصخي 

)اـلس خزسم( يف اًوسط اـلِين ؾل ثخلري ًعاحل اـلصٔبت اًـامةل حبَر ٔبن ُشٍ أذريت ٔبظححت 

مس خلةل وؾصضة ًالتزتاس، واـلساوماث ادلًس َة اًيشء اطلي حـي اـلرشغ ادلزائصي يف 

وهة أذريت ٌسن كاهون ذاض ابًخحصص ادلًيس ُشا ما ٔبنسثَ مِساهَا اصلزاسة اًيت آ 

كامت هبا اًحاحثة تَِوازي موساث مجَةل يف هون "ٔبن اًًساء اًالوايت ال ميازسن معَِن 

تعوزت مس خلةل ٔبي اًالوايت ميازسن معي صلى ٕاحسى ارلواض كري اـلرصخ هبن فٕان ما ميزي 

ًِن حبَر ٔبن ٔبحوزُن انذزا ما  ثعي ٕاىل أحص اًوظين أذىن معَِن ٍمتثي يف اس خلال

اـلضمون، قَاة اسلاًة اًيلاتَة وقعاء اًضٌلن الاحامتؾي."
(12)
 

 : اذللي اًس َايس (4

حصحىز ٔبظصوحة اذلسازة ؿىل اصلدول اًلوي ٌَـيرص اًًسوي يف افلال اًس َايس 

ت مىض حىصا ؿىل اًصخي ؤبنرث ذاظة يف اًس يواث أذريت، ُشا افلال اطلي اكن يف وك

ؿسواهَة اجتاٍ اـلصٔبت ًَعحح جماال دعحا ٌَمٌلزسة اًس َاس َة اًًسوًة، ورعل ًـست ؾوامي 

مهنا ما ُو مذـَق ابدلاهة اًلاهوين اطلي ٔبػِص يف تيوذٍ ظاتؽ اـلساوات تني اًصخي واـلصٔبت 

ي مىهنا يف اًواكؽ من ٍمييح ًِشٍ أذريت اذلق يف اًرتحش، واذلق يف الاهخزاة. اًيشء اطل

ثلضل مٌاظة راث ظحَـة س َاس َة هصئُسة حزة س َايس، ؾضوت يف اًربـلان، زئُسة تضلًة 

وذائصت، وسٍصت ... اخل ُشا ًسل ؿىل ٔبن ُياك ظفصت هوؾَة خبعوض حضوز اـلصٔبت يف ُشا 
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ًفة افلال هسمة ابزست ؾل حىن من كدي، تي اكهت اـلصٔبت حتؿل ابًوظول ٕاىل ُشٍ اـلياظة اًسا

اطلهص يف حمَط ظـة. ُىشا ثحني اًحاحثة هوزًة جن كرًبط "ٔبن اًًساء يف اًفضاء 

فٕان  2007اًس َايس ٌضلكن ٔبكََة يف حاةل اهخثاق رفسة الاهخزاابث اًدرشًـَة ًس ية 

ؿسذا مـخربا مهنن وظَن ٕاىل افلَس اًضـيب اًوظين فِيي حتوالث حتسج وجض خلي يف 

عوض أساس َة ال ثفصق تني ادلًسني فٕان اـلساوات يف كَة افلمتؽ ادلزائصي...ٕارا اكهت اًي

أوساق اًس َاس َة راث اًعاتؽ اًـاـلي ثؼِص ؤكهنا وؾوذ ٌَحسازة كري اـلىمتةل."
(13)
اًيشء  

اطلي ًوخَ ُشٍ اًيلةل اًيوؾَة ٕاىل اًعاتؽ اذلسايث، عم يف مضازنة اـلصٔبت يف اذلَات 

الاسالموي اـلـخسل )ذمثي ثَاز إالدوان يف  اًس َاس َة اًيت اكهت ملشات من ظصف اًخَاز

شا ًـين ٔبن ُياك كدول مدسيئ ٌَمٌلزسة اًًسوًة اًيت ال ثدٌاىف مؽ  ادلزائص( وحصنة محس ُو

ما ًلصزٍ اًيط اصلًين يف ٕاصازت ٕاىل ٕاؿاذت اًلصاءت اًيعَة ٌَملسش خبالف ما ٌضري ٕاًََ 

لسش تي ُياك ٕاماكهَة ًيك ًخـاٌضا اًخَاز اًسَفي، مبـىن بٓدص ٔبن اذلسازة ال ثـين حمو اـل

حٌحا ٕاىل حٌة يف افلمتؽ اقلًل. وما ميزي اًعاتؽ اذلسايث ُو اًخلري اـلَحوع يف هؼصت 

ادلزائًصني ٌَـمي اًس َايس اًًسوي حبَر ٔبفاذ سرب آزاء اطلي ٔبجنز يف اًس يواث أذريت 

خزاة امصٔبت ؿىل من ادلزائٍصن وادلزائصايث ؿىل اس خـساذ اله  71%"ٔبن  2001من س ية 

ؾيسما ًخـَق أمص جصٔبي اًًساء  83%زٔبش افلَس اًضـيب اًحضلي ًرتثفؽ ُشٍ اًًس حة ٕاىل 

من ادلزائًصني وادلزائصايث ؿىل اس خـساذ الهخزاة امصٔبت ؿىل زٔبش  56%فلط، نٌل ٔبن 

اصلوةل."
(14)
 

ايس ذالفا ًِشا اًعصخ فٕان ٔبظصوحة اًخلاًَس حصى بٔن ذدول اـلصٔبت ٕاىل افلال اًس َ

السال حمدضٌل، تي ٔبنرث من ُشا وحوذُا فَِ ٍىديس ظاتؽ اـلوضة فلط ٔهَ مفصوط من 

كوى ذازحِة ٔبحٌحَة ملعات تبٔفاكز وٕاًسًوًوحِة قصتَة ثزنغ ٕاىل فصط فىصت اـلساوات يف 

اًواكؽ خربا تلوت اًلاهون ؾن ظًصق اًِميية اًثلافِة، تي ثؤنس ُشٍ أظصوحة ٔبن اًثلافة 

ًة اطلهوزًة الساًت عم اـلِميية ؿىل اكلَال الاحامتؾي ٌَمواظن ادلزائصي، اًس َاس َة أتو 

"تًِة اًـلي  ؤبن تًِة اًـلي اًـصيب وادلزائصي ؾل ثخلري نثريا ٕاساء اـلضازنة اًس َاس َة ٌَمصٔبت،

اطلي ًًمتي ٕاىل زلافة ما، ًدضلك ال صـوزاي ذاذي ُشٍ اًثلافة ومن ذالًِا وثـمي تسوزُا 
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وزًة نشعل ؿىل ٕاؿاذت ٕاهخاح ُشٍ اًثلافة هفسِا."وجىِفِة ال صـ
(15)
ما ًلوي ُشٍ اًثلافة  

اطلهوزًة ُو ذدول اـلصٔبت ٕاىل اًربـلان ؿرب هؼام اًىوظا اـلفصوط تلوت اًلاهون، ُشا ًـين بٔن 

وحوذُا يف ُشا اـلحىن ؾل ٍىن ابس امتةل اًياددني ًرتص َحِا فِيي الساًت ثـرب ؾن ٔبكََة 

َعة يف رممضة ومدـست ٕاىل حس ما يف مٌاظة اختار اًلصاز اذلساسة، "ُىشا حىون اًس

افلمتـاث أتوًة ُصمِة معوذًة ال ٔبفلِة، ثعوز الُويت ٌَسَعة حتت وكؽ هؼام 

ة ُصمِة، معوذًة ال بٔفلِة ، حصاثخِة  .. ٔبتوي. فال قصاتة ٔبن حىون اًسَعة يف افلمتـاث أتًو

ن." ِا تني ٔبصزاض مذحاًيني ال تني افصاذ مدساٍو ال متازََة جيصي ثساًو
(16)
رفىت وٕان وظَت  

ٔبت ٕاىل زثحة وسٍصت فِيي موحوذت يف كعاؿاث ًِا ازثحاظ تعحَـهتا أهثوًة يف اكلَال اـلص 

الاحامتؾي مثي اًرتتَة واًعحة ٔبو اًثلافة واالثعال ٔبو أزست، فِيي ذلس آن ؾل جضلي 

اًوسازاث اًس َاذًة ٌضلوةل ادلزائًصة: اكصلفاغ واصلاذََة وارلازحِة واـلاًَة اًيت تلِت ًوفرتت 

 حىصا ؿىل اًصخي.ظوًةل 

ما الحؼياٍ ؿىل اـلَعلاث الاصِاًزة ارلاظة  ٕان ما ًلوي ٔبظصوحة اًخلاًَس ُو

تـغ اـلرتذساث ظوزهتن، ٔبي تسون اًىضف  ؾيسما ادفت 2017ابالهخزاابث اًدرشًـَة 

ؾن ُوٍهتن اذللِلِة، هؼصا ٌَعاتؽ اقلافغ اطلي حمتزي تَ تـغ أزس واًيؼصت اًـسواهَة اًيت 

قلَط اًـموسم خبعوض حصحش اًًساء ذاظة يف أوساظ اًًصفِة، يف حني بٔن جيسسُا ا

افلال اًس َايس يف مثي ُشٍ اـلياس حاث ًلذيض اًوضوخ واًضفافِة من ٔبخي اس امتةل 

اًياددني ٕاهنا مفازكة جعَحة. ُشٍ اًثلافة اًخلََسًة عم اًيت معَت ؿىل هحح اًـمي اًس َايس 

 اًًسوي.
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 : ذالظة

اًـصط اطلي كسمٌاٍ خبعوض ٔبظصوحيت اذلسازة واًخلاًَس ؾيسما ًخـَق من ذالل 

أمص توضؽ اـلصٔبت ادلزائًصة فٕاهيا وس خحرض ؿست جساؤالث ثعة يف ٕاماكهَة حمافؼة 

ُي ٌُل  مبـىن ؿىل دعوظَهتٌل اًثلافِة يف اًواكؽ اقلًل حسايث(/اٍمنورخني )ثلََسي

مٌفعالن فـال ؾن تـضٌِل اًحـغ؟  ٔبال ميىن ٔبن حتسج اس خـازاث زلافِة تُهنٌل يف صلك 

ثلاظة زلايف؟ ُشٍ أس ئةل ثلوذان ٕاىل ثلسمي ؾصط هلسي خبعوض أظصوحذني. 

فداًًس حة ٍمنورح اذلسازة فٕان هوايح اًلعوز يف ُشا اًعصخ ٍوكن يف  جتاُهل ًخبٔزري اًثلافة  

صٔبت ًعـة ؿَهيا ٕان ؾل هلي ٌس خحال يف تـغ أحِان ؾوذهتا ٕاىل اـلايض اقلََة، ؤكن اـل

اًخلََسي، مايض أتوٍن وأخساذ، ُشا اـلايض ُو اطلي جسخة يف احنعاظِا ًوىن أمص 

كري رعل فِيي جس خحرضٍ وثـاوذ اهخاخَ تي وحتافغ ؿَََ ٔهَ حزء من ُوٍهتا اًيت ال ميىن 

ا وزمبا ٔبوساكِا اًصمًزة  ٔبن جساوم فَِ، ًؼِص ُشا اـلايض يف بٓذاة سَووِا ؤبفاكُز

واذًوًوحِهتا اًيت ؾل ثخلري نثريا ُشا ًـين ٔبن ما كِي ؾن حسازة اـلصٔبت ادلزائًصة ُو من كدَي 

يا ىىون ٔبمام حتسًر ال حسازة.  سٌلث اًخلري اًيت حسزت فلط يف اذللي اـلاذي ال كري، ُو

ؿىل زواسة اـلايض وخشوزٍ اًيت تلِت مس متصت  ٔبما ابًًس حة ٔظصوحة اًخلاًَس فٕاهنا حصنز

ٕاىل كاًة ًومٌا ُشا مذجاُةل تشعل اذلارض وزمبا اـلس خلدي، مذياس َة ٕاىل حس ما فىصت 

اًخثاكف وؼاُصت احامتؾَة ٔبثصث ثضلك هحري ؿىل اـلصٔبت ادلزائًصة وحـَت ُشٍ أذريت جساٍص 

ِيي ؾل حىن اكًساتق ًون ثـوذ ٕاًََ اًـرص وثخواخس يف مـُضِا اًَوسم توخَ اًخلسم اًلصيب، ف 

ٔهنا مصثحعة ثس َاق سمين ذاض ووضؽ احامتؾي، اكذعاذي وس َايس خسًس ؿىل اًضالكة 

 اًلصتَة. 

اـلِم من لك ُشا ٔبن اـلصٔبت ادلزائًصة ٔبذشث من اذلسازة اًلصتَة ؾيادضا زلافِة وساوحهتا 

اًخلاظة –ًيا ُشٍ اًؼاُصت مؽ اًثلافة اًخلََسًة أظَةل يف صلك حصكِؽ ٔبو ختََط فبٔهخجت

ٕامصٔبت حزائًصة خسًست ٔبو صلك اثًر ال عم ابذلسازَة متاما وال عم ابًخلََسًة متاما –اًثلايف

هعفِا حسايث وآدص ثلََسي، ذَلت ًِا ٔبسمة مـَاًزة ٔبذث يف تـغ أحِان ٕاىل 

ا ٕاهنا ثـحري ؿىل اسذواحِة رسعَهتا.      ثياكضاث يف سَووِا ومنط ثفىرُي
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 اًـصيب اًوظن يف اصلًًِة أهرثوتًووحِا واكؽ

 ادلزائص -ثيسوف- ادلامـي اـلصنز – حصسػل جن مصاذ. ذ
 

 : اـلَرط

 ؿىل اًضوء جسَط ٔبن اصلزاسة ُشٍ جسـى

 اًـصيب اًوظن يف اصلًًِة أهرثوتًووحِا ختعط

 وإالصازت أهرثوتًووحِا ماَُة حتسًس فدـس

 اًـاؾل يف ؿَمي نخرعط ًؼِوزأهرثوتًووحِا

 اصلًًِة ابٔهرثوتًووحِا اـللعوذ وثخِان اًـصيب،

 ؿىل اًضوء ًدسََط رعل تـس إالهخلال ت معوما،

 اًـصيب، اًوظن يف اصلًًِة أهرثوتًووحِا واكؽ

 يف اصلًًِة أهرثوتًووحِا واكؽ ؾن ٌوَحسًر

 صق ًضلني اًـيرص ُشا جتزئة ت اًـصيب اًوظن

 اًـصيب، اًـاؾل يف ٌضلٍن اًلصتَة ابصلزاساث مذـَق

 اًـصة أهرثوتوًوحِني تسزاساث مذـَق وصق

   .اًـصيب اًـاؾل يف ٌضلٍن

 Abstract : 

This study seeks to highlight the 
specialization of anthropology of 
religion in the Arab world. After 
determining what anthropology means,  
it refers  to the  scientific appearance 
of anthropology as a discipline in the 
Arab world, and illustrate the meaning 
of anthropology of religion in general, 
after that moving to shed light on the 
reality of religious anthropology in the 
Arab world, and to talk about the 
reality of religious anthropology in the 
Arab we division this section to two 
parts, the first one related to Western 
studies of religion in the Arab world 
and the second one related to Arab 
anthropologists studies of religion in 
the Arab world. 

 

 ملسمة:

سـت اًـسًس من اًخرععاث اًـَمَة ًدسََط اًضوء ؿىل ػاُصت اصلٍن، ؿىل قصاز 

ؿؿل إالحامتغ، ؿؿل اًيفس، ؿؿل اًالُوث، تي وحىت ؿؿل أحِاء يف تـغ اذلاالث، فَلك 

ؿؿل من ُشٍ اًـَوم جمال مـني ًدٌاول من ذالهل اصلٍن، واصلزاساث إالهرثوتوًوحِة ؿىل حس 

جية ٔبن حىون يف اًواكؽ ذزاساث ممتزيت   Jack David Ellerثـحري خاك ذًفِس بًٓص 

لعس ابصلزاساث أهرثتوًوحِة ثغل اصلزاساث  ابًًس حة ـللازابث اًخرععاث اًساتلة. ًو

ا حمرتفون ختععوا يف ؿؿل إالوسان وثسزتوا ؿىل اًـمي اـلَساين ذاذي زلافاث  اًيت ًيجُز

ذميَة ٔبرشفت ؿىل ذزاساهتم. نٌل ٔبن من كاموا تسزاس هتم وجممتـاهتم، ورعل مضن جصامج ٔباك
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اصلزاساث أهرثتوًوحِة عم ثغل اصلزاساث اًيت جس خزسم اًيؼصايث واـلععَحاث اًـَمَة 

 ٔبو اًفٌَة اًيت متزي ُشا اذللي، "اًـَمي".

وؿىل اًصمغ من ثـسذ الاجتاُاث وآزاء أهرثوتوًوحِة اقلاوةل ثفسري اًؼواُص 

حِة إالحامتؾَة ٔبهَ ؾل ًؼِص جممتؽ خيَو من ػواُص ذًًِة تبٔي اصلًًِة، فٕان اًثاتت من اًيا

صلك من أصاكل، ومعومِة ُشٍ اًؼواُص اصلًًِة جضري ٕاىل فعًصة اًزنؿة اصلًًِة ؾيس 

لس سـت ُشٍ اصلزاسة تـس حتسًس ماَُة أهرثوتًووحِا جسََط اًضوء ؿىل  إالوسان، ًو

يب، وثخِان اـللعوذ ابٔهرثوتوًوحِا اصلًًِة ػِوزأهرثوتوًوحِا نخرعط ؿَمي يف اًـاؾل اًـص

معوما، وإالهخلال تـس رعل ًدسََط اًضوء ؿىل واكؽ أهرثوتوًوحِا اصلًًِة يف اًوظن اًـصيب 

ٌوَحسًر ؾن واكؽ أهرثوتوًوحِا اصلًًِة يف اًوظن اًـصيب ت جتزئة ُشا اًـيرص ًضلني 

تسزاساث صيب، وصق مذـَق صق مذـَق ابصلزاساث اًلصتَة ٌضلٍن يف اًـاؾل اًـ

 أهرثوتوًوحِني اًـصة ٌضلٍن يف اًـاؾل اًـصيب.

 حتسًس ماَُة أهرثوتوًوحِا:-2

، عم لكمة ٕاىلكزًية مض خلة من أظي Anthropologyٕان ًفؼة ٔبهرثوتوًوحِا 

، ومـياٍ "إالوسان" ًووحوش Anthroposاًَوانين اـلىون من ملعـني: ٔبهرثوتوش 

"Locos ٍؿؿل"، وتشعل ًعحح مـىن أهرثوتوًوحِا من حِر اٌَفغ "ؿؿل "، ومـيا"

إالوسان"، ٔبي اًـؿل اطلي ًسزش إالوسان
1

.وثـصف أهرثوتوًوحِا تبهٔنا "ؿؿل من اًـَوم 

إالوساهَة هيمت مبـصفة إالوسان مـصفة لكَة ومشوًَة"
2
ورهص ٕاسٌلؾَي كدازي ٔبن ُياك ؿست  

إالوسان من حِر ُو اكئن فزًيلي واحامتؾي"،  حتسًساث ـلسًول أهرثوتوًوحِا فِيي "ؿؿل

نٌل جضري ٕاىل "ؿؿل إالوسان بٔفـاهل وسَونَ"، نٌل ثوظف تبهٔنا "ؿؿل ازلاؿاث اًخرشًة يف 

ٕاهخاهجا"، ٔبو "ؿؿل اذلضازاث وافلمتـاث اًخرشًة"
3

، نٌل ثـصف أهرثوتوًوحِا ٕاهعالكا من 

سان ؤبخساذٍ ؤبظوهل وؿاذاثَ وثلاًَسٍ جمال ختععِا اًـَمي تبهٔنا "اًـؿل اطلي موضوؿَ إالو 

وكميَ، وذرباثَ وذمازساثَ، وظيائـَ ورمازاثَ وحصازَ اذلضازي واـلاذي واـلـيوي مٌش ٔبكسم 

اًـعوز وأسمٌة وحىت ًومٌا ُشا"
4
وزمغ ثـسذ اًخـاًزف اًيت حاًوت جسََط اًضوء ؿىل  
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اًـؿل اطلي ًـىن تسزاسة وما  مفِوم أهرثوتوًوحِا فٕاهيا ىصى من اًخـاًزف اًساتلة ٔبهنا مع

إالوسان ابًىضف  وثعيَف اًيوايح ادلسمَة اًيت متزي إالوسان ؾن تلِة اكلَوكاث اًيت 

ثـادضٍ ، وثغل اًيت اهلصضت بٔصاكًِا . نٌل ًخجَ حنو حتسًس اًعفاث اًيت متزي أحٌاش 

خمخَف  اًخرشًة وثفاؿي ثغل أحٌاش مؽ اًحُئة ًَىضف بٔوخَ اًض حَ والادذالف تني

اذلضازاث، مذجاوسا اًوظف ٌَجواهة اًحَوًوحِة واذلضاًزة والاحامتؾَة ٕاىل حماوةل 

ا.  اس خزالض اًلواهني وأوساق اًيت ثخحنك يف حىوٍن افلمتـاث واذلضازاث ومنُو

لس زنز ؿؿل أهرثوتوًوحِا يف تساًخَ مٌش اًلصن اًخاسؽ ؾرش اـلَالذي ؿىل ذزاسة  ًو

ئي ؤبظوهل مٌش ٔبكسم فرتاث اًخازخي، وما كدي اًخازخي ويف لك تلاغ إالوسان ؤبسالفَ أوا

ِشا اهعخت اُامتماثَ ؿىل ذزاسة افلمتـاث  اًـاؾل، ورعل من ذالل اذلفصايث واآثز، ًو

صى تـغ أهرثوتوًوحِني ٔبن ما ميزي ُشا اًـؿل ؾن اًـَوم أدصى، وـؿل  اًحسائَة، ٍو

زخي، وؿؿل اًيفس وادللصافِا، ُو حصنزٍي ؿىل افلمتـاث الاحامتغ والاكذعاذ، واًس َاسة واًخا

اًخرشًة اًحسائَة،كري ٔبن ُشا اًصٔبي ؾل ًـس ملدوًال يف اًوكت اًصاُن؛ حِر ثوسؽ جمال 

حزي، وافلمتـاث اـلمتسًية؛ اكفلمتؽ  اصلزاسة ومشي افلمتـاث كري اًحسائَة؛ اكًلصوًة واًحسو اًص 

، ومشي نشعل ذزاسة معََاث اًرشاحئ والاهسماح تني أمٍصيك، واًصويس، واًعَين...

اذلضازاث... ٕاخل، ومن ُيا زٔبى أهرثوتوًوحِون ٔبن اًزمان واـلاكن ال ًلِسان اـلوضوؿاث 

اًيت ثسذي يف هعاق ؿؿل أهرثوتوًوحِا؛ ٕار ًسزش إالوسان ؤبخساذٍ ؤبظوهل مٌش ٔبكسم 

سزش إالوسان يف لك م ىشا ال ًخلِس ُشا اًـؿل اًـعوز، وحىت اًوكت اذلارض، ًو اكن، ُو

حبسوذ اًزمان واـلاكن، ًوىٌَ ًخلِس فلط ابٕالوسان هكوضوغ ٌضلزاسة.
5
 

 ػِوزأهرثوتوًوحِا نخرعط ؿَمي يف اًـاؾل اًـصيب:  -1

، 2941ًـوذ ٔبول ػِوز ًلكمة ٔبهرثوتوًوحِا يف اًىذاابث اأكذميَة ابٌَلة اًـصتَة ًس ية 

ؿىل ًس ٔبمحس ٔبتوسًس يف ملاًني هل تـيوان "اًخحََي اًيفيس ٌَـلي اًحسايئ"، و"اًخحََي 

لس ثضمن اـللاًني إالصازت ًصائسي ؿؿل  اًيفيس ًٔساظري" ورشا مبجةل ؿؿل اًيفس، ًو

، 2947اًَيوفسيك، و زاذلكَف جصاون، ُشا أذري اطلي ساز مرص س ية أهرثوتوًوحِا م



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ واكؽ أهرثوتًووحِا اصلًًِة يف اًوظن اًـصيب
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َ ٔبن ادلامـة اـلرصًة )خامـة اًلاُصت آن( كس معي هبا مٌش زالزٌُاث اًلصن  وخسٍص ابًخيًو

وأس خار  Hocartاًـرشٍن اًـسًس من ٔبساثشت أهرثوتوًوحِا ؿىل قصاز أس خار ُواكزث 

نٌل معي فهيا تـس ٔبن ٔبظححت جسمى خامـة فؤاذ Evans Protchard جًصدضازذ  ٕاًفاىز

وٕان اكهوا مجَـا ًـمَون هبا ؿىل ٔبهنم   J. G. Preistianyأول أس خار حون جٌصسدِاين 

ٔبساثشت ًـؿل إالحامتغ
6

  . 

لس ساضم زاذلكَف جصوان ثضلك ٔبو تبٔدص من سزغ تشوز أهرثوتوًوحِا ٔباكذميَا يف  ًو

تعفة رسعَة ًخحوًي تـثة أس خار ٔبمحس ٔبتوسًس من ُازفازذ اًـاؾل اًـصيب من ذالل ثسذهل 

ٌَحعول ؿىل اصلنخوزاٍ يف ؿؿل إالحامتغ ٕاىل خامـة ٔبهسفوزذ ٌَحعول ؿىل اصلنخوزاٍ يف 

ٕاىل خامـة  2911أهرثوتوًوحِا، ثغل اًحشوز اًيت تسٔبث حمنو مؽ ؾوذت ٔبمحس ٔبتوسًس س ية 

لس ًلي إالسىٌسًزة وسـََ ٕالذذال أهرثوتوًوحِا هكل صز يف كسم اًفَسفة والاحامتغ، ًو

رعل ملاومة هحريت من ظصف َُئة اًخسٌزس اًيت اكهت ثيؼص ًٔهرثوتوًوحِا ؿىل ٔبهنا 

ختعط خيسم ٔبُساف إالس خـٌلز
7

لس ت إالؿرتاف ابٔهرثوتوًوحِا نخرعط ٔباكذميي تعفة  . ًو

ٌعة أس خارًة ، ؾلة ثويل ٔبمحس ٔبتو ًسس م 2974زمسَة يف خامـة إالسىٌسًزة يف س ية 

يف ؿؿل إالحامتغ، فاكن رعل تساًة جضلكِا وػِوزُا نخرعط مس خلي ٕاىل خاهة اًفَسفة 

وؿؿل الاحامتغ وؿؿل اًيفس
8
. 

ٔبما يف ادلزائص اـلس خلةل فٕان مِالذ ختعط أهرثوتوًوحِا ًـوذ ًخيعُة ٔبول مـِس 

، 2914ٔبوث  21وظين ٌَثلافة اًضـحَة جبامـة ثَمسان ورعل تياء ؿىل مصسوم ظاذز يف 

وجتسز إالصازت ٔبن ٕاؾامتذ أهرثوتوًوحِا ؾل ًمت مٌش اًحساًة مؽ ثيعُة مـِس اًثلافة اًضـحَة، 

تي خاء ثخوجيا ًـسذ من ارلعواث واـلصاحي اًيت كعـِا ُشا اـلـِس، ففي اًحساًة ٔبولكت هل 

 2990رممة إالُامتم ابًثلافة اًضـحَة ثضلك ؿام نخرعط ٔبويل، مث خاء إالؿرتاف س ية 

ابٔذة اًضـيب اكدذعاض كامئ تشاثَ، ًًَهتيي أمص ابٕالؿرتاف ثضـحة أهرثوتوًوحِا. وكس 

ؾصفت اصلزاساث أهرثوتوًوحِة يف ادلزائص مؽ تساًة ُشا اًلصن وزحة واهخـاصا ذمزٍين تـس 

مصحةل اًرتذذ اًيت واهحت فرتت إالكالغ ذالل اًدسـَياث من اًلصن اـلايض، حِر اكن ُشا 

ا من ادلامـاث أدصى، وثوح ُشا اًخ رعط ملذرصا ؿىل خامـة ثَمسان ذون كرُي
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صان  -ماحس خري واصلنخوزاٍ –إالهخـاص تفذح ٔبكسام ما تـس اًخسزح  يف لك من خامـيت ُو

وكس يعَية، ثحـهتٌل دعواث ٔبدصى متثَت يف ٕاؾامتذ ٔبكسام مس خلةل يف مصحةل اًخسزح يف 

ادلامـي ابًحَغ الحلا.لك من خامـة ذًضةل وثخسة، وابـلصنز 
9
  

ومن ٔبجصس اـلؤًفاث اًـصتَة اًيت جسَط اًضوء ؿىل أهرثوتوًوحِا يف ؿاـليا اًـصيب 

أهرثتوًوحِا يف اًوظن اًـصيبنخاة 
10
ًٔهرثتوًوحِني ٔبتو جىص ابكاذز وحسن زص َق، اطلي  

ًلسم ؾصًضا موحًزا ؾن اصلزاساث أهرثتوًوحِة يف اًوظن اًـصيب، حِر ٍصظس ثضلك 

موحز، حلي اصلزاساث أهرثتوًوحِة يف اًحالذ اًـصتَة، من اـللصة ٕاىل تالذ اًضام وص حَ 

لسم اًحاحثان مسحً  ا معَلًا يف حتٌَََِل وزظسٌُل ًِشٍ حٍزصت اًـصة واًـصاق وواذي اًيَي. ًو

ففي اًلسم أول، ًدٌاول اصلنخوز ٔبتو جىص ابكاذز، اصلزاساث وأذتَاث  .اصلزاساث اـلمتزيت

اًيت ٔبحًصت ؿىل مٌعلة اـلرشق اًـصيب، حِر اس خـصط اصلزاساث اًيت ٔبحًصت يف 

َة وإالمرباظوزايث اـليعلة واًيت زنزث مثال ؿىل اآثز، وما ًخـَق مهنا ابـلصاحي اًخازخي 

واذلضازاث اًيت وضبٔث يف اـليعلة وظحـهتا تعاتؽ مـني، وـؿل اـلرصايث واأكذايث واتزخي 

تالذ اًضام، نٌل اس خـصط اصلزاساث أدصى اًيت اُمتت ابًفَلكوز واًرتاج واًفٌون 

واـلبٔزوزاث اًضـحَة، ونشعل ذزاساث أذاين واـلسدرشكني واًصحاةل، واُمت ؿىل حنو 

اض ابصلزاساث أهرثتوًوحِة اًيت ثياًوت أزست، وزنزث ؿىل اـلصٔبت وماكىهتا يف ػي ذ

ة واًًصفِة،  اًخلاًَس اقلافؼة واًيؼام أتوي، واس خـصط اصلزاساث اـلخـَلة ابذلَات اًحسًو

وهَفِة جضلك اًيرة اًخلََسًة واذلسًثة، ووضؽ اًلضاء وإالحصاءاث اًلضائَة، ومنو 

اة وػاُصت اًخسٍن، ولك ما ًخـَق تسزاسة اذلَات اًـاذًة إالسالم اًس َايس ويف  .وإالُز

اًلسم اًثاين كسم اصلنخوز حسن زص َق، ذزاسة ؾن اـلٌلزسة أهرثتوًوحِة يف اـللصة، 

وضبهٔتا ومواضَـِا وملرتابهتا اًيؼًصة، واكذرص حبثَ ؿىل اًحاحثني اـللازتة وتـغ 

اـللصة ٔبو صٌلل ٔبفًصلِا مِسااًن صلزاساهتم، وكسم أهرثتوًوخني أخاهة، اطلٍن ادذازوا 

اـلؤًف حتََال ٌَيعوض واـلٌلزساث أهرثتوًوحِة، وؾصط إالصاكًَاث أساس َة اًيت 

ُظصحت وذزست يف ٔبؾٌلهل، واًس َاكاث اًس َاس َة واًيؼًصة اًيت ٔبّظصث ٔبؾٌلهلم واًخيؼاميث 

 . اكهت حلال صلزاساهتمالاحامتؾَة واًحُئاث واًعلوش واًـاذاث واـلـخلساث اًيت
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ٕان اًخحـَة يف جمال اًخعوزاث اًيؼًصة اـلخـَلة ابصلزاساث إالهرثوتوًوحِة ثضلك 

ذاض واًـَوم إالحامتؾَة ثضلك ؿام ًُست مضلكة ختط تضل اكدلزائص وحسة، تي أمص 

س ًخجاوس اذلسوذ إالكَميَة اًضَلة ًُضمي اًحالذ اًـصتَة ولك، وما ذامت أهرثوتوًوحِا ثـ

من اًـَوم اًلصتَة اذلسًثة، فٕان ٕاهخلاًِا ٕاىل تلِة اًحضلان أدصى ومهنا ادلزائص، وذدوًِا ٕاىل 

حزي اـلٌلزسة اًـَمَة كس خاء مذبٔثصا ابًلواًة اًيؼًصة ادلاُزت ٌَمسازش اًلصتَة
11
. 

ٕان ثبٔثص اًحاحثني اًـصة يف جمال اًـَوم إالوساهَة وإالحامتؾَة معوما، وأهرثوتوًوحِا 

ابًيؼصايث اًلصتَة اًلامئة ؿىل اًزنؿة اًخعوزًة وإالهدضاًزة، اًيت حتاول ثفسري وظا دع

افلمتؽ يف ؿالكذَ وثبٔثٍص ابًثلافة أوزوتَة، جيـَِم ًلصؤون جممتـاهتم ودعوظَاهتم اًثلافِة 

وإالحامتؾَة تبٔؿني كريضم، ذما ًؤذي ٕاىل اُزتاس هخاجئ ُشٍ اصلزاساث وٕاىل ُضاص هتا.
12
  

 أهرثوتوًوحِا اصلًًِة:-1

اًـسًس من اًخرععاث اًـَمَة سـت ًدسََط اًضوء ؿىل ػاُصت اصلٍن، ؿىل قصاز 

ؿؿل إالحامتغ، ؿؿل اًيفس، ؿؿل اًالُوث، تي وحىت ؿؿل أحِاء يف تـغ اذلاالث، فَلك 

ؿؿل من ُشٍ اًـَوم جمال مـني ًدٌاول من ذالهل اصلٍن، واصلزاساث إالهرثوتوًوحِة ؿىل حس 

جية ٔبن حىون يف اًواكؽ ذزاساث ممتزيت   Jack David Eller ذًفِس بًٓص خاكثـحري 

ـصف ذًفِس أهرثوتوًوحِا تبهٔنا ؿؿل ثيوغ اًخرش يف  ابًًس حة ـللازابث اًخرععاث اًساتلة. ًو

واهعالكا  the science of the diversity of humans, inٔبحسارمم، وسَوهَاهتم 

صى من رعل فِو ٍصى ٔبن أهرثوتودلَا اصلًًِة عم "اًخل يص اًـَمي ٌَخيوغ اصلًين ٌَخرش" ٍو

ٔبن أهرثوتوًوحِا اصلًًِة حتاول بٔن جتس ٕاخاابث ًٔس ئةل اًخاًَة:
13
 

ما مسى اًخوغ اصلًين؟، مك ؿسذ أذاين واـلـخلساث اصلًًِة؟ ما مسى إالًزتام  -

 ابـلٌلزسة اصلًًِة؟، مامسى ٕاهدضاز اـلؤسساث اصلًًِة ؟ .. ٕاخل.

  ؟ني أذاينماعم اًلوامس اـلضرتنة ت -

، وسَونيا، ولك اًـاؾل من حوًيا، ٌَرصوح من نخرش، حنن هخـجة وهخبٔمي وحوذان

ُشا اًخبٔمي اطلايت، وظي اًخرش ٌَـسًس من اًخفٌِلث، واـللازابث، ًوىن ُياك موضوغ 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثيسوف -اـلصنز ادلامـي  – حصسػل جن مصاذ .ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
91 

 There are otherمضرتك تني لك اًخرش ومذىصز يف ٕاخاجهتم، حنن ًس يا وحسان، 

beings and forces in the world ُياك اكئياث وكوى ٔبدصى يف ُشا اًـاؾل، تي ،

، ؤبن ُشٍ اًاكئياث واًلوى عم وذلس هحري مثَيا، صلهيا ؾلي، وٕازاذت، ٔبنرث من رعل

ورسعَة، واتزخي، تي وحِات ٕاحامتؾَة ثؤثص يف حِاثيا حنن اًخرش. مثي ُشٍ اًيؼم من 

اًفىص هعَق ؿَهيا أذاين.
14
  

 ًُ نٌل ٔبهنا  ،، وال ٌَحنك ؿَََست ملازتة صلحغ حصة اصلٍنٕان إالهرثوتوًوحِا اصلًًِة 

ًُست مسزسة ذًًِة جسـى ًخَلني اًعاًة ذٍن تـَيَ، وال عم من ؿَوم اصلفاغ ؾن 

، فال جسـى ٕالزحاث حصة ذٍن مـني ٔبو ثرٍبص مداذئَ، وال ًفضح apologeticsاـلس َحَة 

امتماث ملاٍصت، وراث ٔبحٌست ما ًـرًتَ من دصافاث، فأهرثوتوًوحِا اصلًًِة ثيعَق من ٕاُ

خمخَفة، مس خزسمة ٔبذواث ومفاُمي خمخَفة
15

، مفوًص، ٍصى ٔبن اصلٍن ُو الاؾخلاذ توحوذ 

اًصوخ ٔبو اًيفس، وعم جسمى ابًيؼًصة اًصوحاهَة، ٕار ثلوم ؿىل مدسٔبٍن؛ أول ُو 

ِس الاؾخلاذ تبٔن ٔبزواخ أفصاذ ال ثخالىش مبوهتم، وٕامنا ثيفعي ؾن ٔبحساذضم وثحلى ؿىل ك 

ِِِّا اًخرش، ومن ُشٍ اـليعَلاث  اذلَات. ٔبما اـلحسٔب آدص، فٕاهَ ًخـَق توحوذ ٔبزواخ ؿَوًة ًؤً

لس  .تىن ثعوزًا مُرسًا ؿىل ٔبساسَ ما ميىن وظفَ ابصلٍن يف افلمتـاث اًخرشًة اًخس َعة ًو

ذفـخَ هؼًصخَ ٕاىل اذلسًر ؾن ٔبمٍصن مصثحعني ابدلسس ٌُل اًصوخ وارلَال. فاًصوخ متيح 

سس اذلَات واًلسزت ؿىل اًضـوز وإالحساش واًخفىري واذلصنة، وعم ؾيسما ثفازق ادلسس ادل 

يف هؼص إالوسان  -مؽ ؿسم ٕاذزانيا رعل-يف حاةل اـلوث ٔبو اًيوم ٔبو اًلَحوتة؛ فٕاهنا ثحلى 

أويل راث وحوذ ماذي، ذّما جيـي إالوسان أول ًخعّوز ٔبن ٌَصوخ حِات ذاظة مس خلةل 

 . حزوٍز يف ٔبحالمَ، وعم اـلوصّلِ أساش ٌَصؤى اـلضلكة ٌَؼاُصت اصلًًِةتشاهتا، وعم اًيت

ؤنس وميَي اًخرش ٕاذاهة كوًة ٌَخيوغ اصلًين ؿىل ٔبهَ دعبٔ اصلًين،  ٔبن ُشا ارلالف  بًٓصًو

يا ٌَعـام، تي  اًخرشي ٔبمص تسهييي فٌحن اًخرش خنخَف ًلواي، ويف ٔبًخسدٌا، وؿاذاث ثياًو

وجنس ٔبن تـغ اٌَلاث ٔبو أًخسة ٔبو أظـمة يف كاًة اًلصاتة ، ٔبوحىت اًسزافة، ٔبو ٔبهنا 

 .condemn them، واباتيل إالكسام ؿىل ٕاذاىهتا obscene, وتشًئة disgustingملزست 

مٌؼوز اتًَوز ًفرس ثـّسذ اًعلوش اصلًًِة اًيت ثبٔذش يف اًخحَوز واًامتٍز يف مصاحي  ومن
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مذلسمة من اًخعوز اًخرشي تـس ٔبن ًعي اًخيؼمي الاحامتؾي ٕاىل مصحةل حىون فهيا اًعحلِة 

وفصس ٔبفصاذ افلمتؽ يف صلك مصاثة احامتؾَة وس َاس َة، ذما ًسفؽ ٕاىل ػِوز اـلؤسساث 

م، ميىّن من حتوًي اًعلوش اصلًًِة اًيت عم يف أساش هخاح الاحامتؾَة يف صلك م  ذلّسِ

بٔذش ٔبصاكًال يف صلك ؿالكة  احامتؾي ًـىس اًخفاؿالث واًـالكاث الاحامتؾَة ٌَخرش ًو

 .اـلسوذ ابًس َس ٔبو ٔبصاكًال خمخَفة ٌَزتوهَة

وؿىل اًصمغ من ٔبن اًـسًس من اـلفىٍصن ؤبوائي اًحاحثني أهرثوتوًوحِني، سـوا 

ندضاف ٍلوؿاث ٕاوساهَة ًُست صلهيا ٔبًة مفاُمي ٔبو ٔبفاكز ثمّن ؾن قَاة ٔبي ثعوزاث ال

ف ؿَهيا اـلفىصون  َة اًيت ثـصز ذًًِة ٕاال ٔبن رعل ؾل ًخحلق؛ ٔبي ٔبن افلمتـاث اًخس َعة أًو

أوائي من ٔبحصاة اًفضول اـلـصيف أهرثوتوًويج، وخسوا ٔبن مفِوم إالميان تلوى فوق 

وزاث مِثاًوحِة حول ذَق اًىون اكهت موحوذت تعوزت ٔبو تبٔدصى يف ظحَـَة ووحوذ ثع

ا ثساظة وتسائَة، مثٌَل اكهت ؿَََ اذلال يف كازت ٔبسرتاًَا  لك افلمتـاث اًخرشًة، حىت ٔبنرُث

ف اـلس خىضفون ؿىل ساكهنا أظََني اطلٍن اكهوا ًـُضون حِات ثس َعة خسًا، زمبا  اًيت ثـصز

تني مـؼم اًساكن أظََني اطلٍن ّت اًخـصف ؿَهيم، وطلا اكهت أنرث ثساظة وتسائَة 

.اكذىض رعل ٔبن حزذاذ هكَة اًخلاٍزص واًىذاابث اًيت ٔبؿّسُا اـلس خىضفون واًصحاةل
16

 

ٕان اًؼاُصت اصلًًِة ٔبمص صسًس إالزثحاظ ابفلمتـاث إالوساهَة أمص اطلي ذفؽ ؿىل حس 

أهرثوتوًوحِا كري اـلَساهَة ٔبن ٌسـوا  ًخلسمي ثـحري أهرثوتوًويج ظالل ٔبسس ؿٌَلء 

ثعوزاث ختمًَِة ٌَملازهة وارلصوح تخعّوزاث ؿامة ؾن مفاُمي اصلٍن وؿالكهتا ابفلمتؽ وحبَات 

إالوسان. واكن يف رعل تـغ الافرتاضاث "اًـَمَة" اًىربى اًسائست، ًـّي من ٔبطمِا 

ث ومتص مبصاحي ثعوزًة من ٔبجصسُا: اًيؼصايث اًخعوزًة اًلائةل تبّٔن اذلضازت إالوساهَ ة مصز

اًحسائَة واهلمجَة، فاًربجًصة مّث اًخعوز ٕاىل اًفَسفة واًخبٔمي، مث تـس رعل الاهخلال ٕاىل 

اًخعوز اًلامئ ؿىل اًـؿل واًرصامة يف اًـلالهَة والاتخـاذ ؾن اًخعوزاث واـلـخلساث اصلًًِة 

 .اًخس َعة

ي حنن يف جممتـاثيا اًـصتَة وظَيا فـال ٕاىل واًسؤال اطلي وسـى حنن ًٕالخاتة ؿَََ، ُ

مصحةل رعل اًخعوز اًلامئ ؿىل اًـؿل واًرصامة يف اًـلالهَة والاتخـاذ ؾن اًخعوزاث 
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ي اصلٍن إالسالسم نيؼام حِات، ٕاىل خاهة ٔبهَ هؼام  واـلـخلساث اصلًًِة اًخس َعة، ُو

وزًا اساس ًَا يف اصلزاساث حمؾلائسي واطلي ًـخرب خس تـَس ؾن اصلايهة اـلس َحَة اًيت اكهت 

مثي ؿؿل الاحامتغ والاهرثوتوًوحِا ، حِر جنس ٔبن  اًصواذ  اًصائست يف اًـَوم الاحامتؾَة 

أوائي ًِشٍن اًـَمني يف ٔبوزاب اكهوا مسفوؿني تسافؽ اًححر ؾن تسائي ًالهنَازاث يف 

ٌش مٌخعف اـلؤسساث اصلًًِة ثسخة اًثوزت اًعياؾَة و اًثوزت اًس َاس َة اًيت حعَت م 

اًلصن اًثامن ؾرش ، ؤكهنم اكهوا ًححثون ؾن ؿؿل اذالق تسًي ًالذالق اًيت اكهت 

بٔفاكز ٕاذوازذ اتًَوز اًيت ػِصث يف هناًة اًلصن ثفصضِا اـليؼوماث اصلًًِة اـلس َحَة .ف

اًخاسؽ ؾرش خاءث مؤًست ومذياسلة وهؼًصة اًخعوز، ٕار اكن ٍصى ٔبن اذلضازاث ٔبو 

ّص مبصاحي مذخاًَة من اًخعوز عم: اًوحض َة وثَهيا اهلمجَة، ؤبذريًا اًسالالث اًخرشًة مت

اـلصحةل اـلسهَة ٔبو اذلضاًزة. ًولس هصش فًصسًزم ماهس موًص هجوذٍ اًححثَة يف ذزاس خَ 

ٌَمَثوًوحِا واًفَلكوز من ٔبخي تياء هؼًصة ًخعوز ادلًس اًخرشي. وانذى مبفِوم وحست 

عحَـة إالوساهَة مدضاهبة يف أساش، ومصّذ اًيفس ٔبو اًـلي اًخرشي؛ مبـىن ٔبن اً 

الادذالفاث تني افلمتـاث اًخرشًة ًـوذ ٕاىل اـلصحةل اًخعوزًة اًيت تَلهتا، وهؼصًا ٕاىل ٔبن لك 

مصحةل من مصاحي اًخعوز ثفصس دعائط اـلصحةل، وعم سدذلري مؽ ثعوز رعل افلمتؽ. ومن 

ساًَة اًخفىري والاؾخلاذ تني ٔبضم وسائي اًخلري ٔبو اًخعوز الاس خـازت ٔبو اهدضاز بٔ 

افلمتـاث؛ فضلى اًخرش اًلاتََة ٌَخعوز وكدول أفاكز ادلسًست اًيت جساؿسضم ًالهخلال من 

.ظوز ٕاىل ظوز
17

 

 ٔبن وعم ُامة حلِلة ٕاىل اًعوًي ثوفِق اصلنخوز أس خار ًًهبيا اًعسذ ُشا ويف

 اًفَسفي ابًخفىري مهنا اصلًًِة حبَاهتم اثعاال ٔبوزق اكهت اًرشكِني ؾيس اًـلََة اذلَات«

 ٍميىن حىت ،  إالوساهَة ؾعوز ص ىت يف اصلًين ابًخفىري اًخفسري ُشا فلسامزتح ارلاًط،

لكهيٌل. فِم اًـجزؾن ٕاىل حماةل ال ثًهتيي تُهنا اًفعي ٕاىل هتسف حماوةل لك ابن اًلول
18

 

ل رمم بٓدص من أساظري اًىوهَة ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص واًخلِمي ًخعوزاث  لس ثال رعل حتو  ًو

اـلفاُمي ؾن افلمتؽ وجضلك اًـلي ازلـي ٔبو اًضمري اًلكي تـَسًا مّعا اكهت ثفرّس تَ أدم 

َة ٔبو اًحسائَة وؾهيا تيفسِا ومبجمتـِا؛ ٔبي ٔبن اصلزاساث تسٔبث ثًذلي وثخحول من سـي  أًو
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وثفسري هَف اكن اًحسايئ ًفرس ؿاـلَ ٕاىل اًخبٔسُس ًوؾي وفىص ًـمي ؿىل ثفسري ما  ًفِم

حتّول ٕاًََ فىص ووؾي إالوسان مبا ًلوم تَ من ذالل اصلٍن؛ فِو خيَق ؿاـلَ اصلًين من 

ذالل متصنٍز واُامتمَ تشاثَ، ًَعي ٕاىل هؼصايث ثلول تبٔن اصلٍن هخاح ًخعوزاث ومفاُمي 

هخاح فىص فوق ثرشي. ويف اـلصاحي اـلخلسمة من حماوالث ثفسري  احامتؾَة زلافِة، ًوُس

اصلٍن اكهت اًخحوالث عم من اًعوظمة ٕاىل ؿؿل اًيفس وتـسُا ؿؿل الاحامتغ، تساًة ؿىل 

ًس فصوًس يف نخاتة اًعوظمَة واًخاتو، مث اًخحول ٕاىل ؿؿل الاحامتغ من اًيلاصاث اًيت اكن 

حِني، واصلزاساث اًيلسًة ٌَمس َحَة واٍهيوذًة صلى فازسِا ذوزاكمي وكرٍي من أهرثوتوًو 

فصوًس ٌَهيوذًة وفِوزابد ٌَمس َحَة
19
. 

وؾيس وظوًيا ٕاىل ُشٍ اـلصاحي صلت اصلزاساث اـلَساهَة أهرثوتوًوحِة اصلزاسة ًخغل 

افلمتـاث، واًيت متىٌت من ثعوٍص مٌاشم وهؼصايث "ؿَمَة" مهنجَة ذكِلة ؾوضًا ؾن 

ث من زحاةل ومس خىضفني، ذّما اس خسؾى زؤًة خسًست ٔبنرث معلًا الاؾامتذ ؿىل مالحؼا

واجساكًا وثواظًال مؽ افلمتـاث واًثلافاث اـلسزوسة. ؤبظححت اصلزاسة ٔبنرث حتسًساً 

وختعَعًا ؿىل جممتؽ حمسذ ٔبو زلافة ما. وؾل ثخوكف ُشٍ اصلزاساث اـلَساهَة ًٕالخاتة ؾن 

هَة اًـامة، وٕامنا ٔبظححت ٔبنرث حتسًسًا وذكة، ٔبس ئةل اًحساايث وأظول ٔبو اًخـماميث اًىو 

وثساذَت اصلزاساث اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة مبفِوم اصلٍن ٔبو اذلَات اصلًًِة. 

ؿىل ذزاسة افلمتـاث واًثلافاث  -يف اًـلوذ اـلخبٔدصت-نشعل ؾل ثخوكف ُشٍ اصلزاساث 

ٔبوسؽ، مبا يف رعل ذزاس هتا يف اًلسمية، وٕامنا ٔبذشث يف ذزاسة اًؼاُصت اصلًًِة يف س َاق 

ٕاظاز افلمتـاث اذلسًثة ٔبو اًلامئة، تي وحىت مؽ ثعحَق ُشٍ اصلزاساث ؿىل أذاين اًـاـلَة 

يسوس َة وتورًة وحنو رعل .اًىربى يف اًـاؾل من ٕاسالم ومس َحَة ُو
20
  

 واكؽ أهرثوتوًوحِا اصلًًِة يف اًوظن اًـصيب:-4

اصلًًِة يف اًوظن اًـصيب ال مفص من إالصازت ٌَضق ٌَحسًر ؾن واكؽ أهرثوتوًوحِا 

اـلخـَق ابصلزاساث اًلصتَة، ٔبي ثغل اًيت ٔبحًصت ؿىل ًس ابحثني قصتَني، ًيخعصق تـس 

 رعل صلزاساث اًحاحثني اًـصة.
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 ذزاساث أهرثوتوًوحِني اًلصتَني ٌضلٍن يف اًـاؾل اًـصيب: -2.4

ؿالوت ؿىل اصلزاساث اًلصتَة ٌضلٍن من كدي ابحثني اكهوا مؽ ادلَوص اًلاًسة ًٔمة 

 ٕاٍلكٌلناًـصتَة، فٕاهيا من اصلزاساث اذلسًثة وسخِا ٌَوظن اًـصيب ٔبهرثوتوًوحِا ىصظس ذزاسة 

ياك يف ُشا  ًىِفِة حىّون اًـاؾل واًواؾغ اـلسؿل، ابؾخحاٍز هخاح واكـَ اًثلايف والاحامتؾي. ُو

اق، ذزاساث ؿسًست اُمتت تسزاسة هَفِة حىّون اًفلَِ ٔبو اًواؾغ، فَلس كسمت اًس َ

ذزاسة ٕاٍلكٌلن اًىِفِة اًيت جضلّك هبا مساز فلَِ يف ٕاحسى اًلصى اـللصتَة، وذزش رعل 

من حِر مـصفة كوت وثبٔزري ارلعاة اًرشؾي اًخلََسي ؿىل سانين ثغل اـليعلة. وذزش 

لس كامت ٔبسَوة وذوز دعَة مج بٔهعون ًزدضازذ ـة وثبٔزرٍي يف ٕاحسى اًلصى أزذهَة، ًو

اصلزاسة ؿىل ذزاسة تالكة ؤبسَوة اًوؾغ وثبٔزرٍي يف جمصايث اذلَات اًس َاس َة 

والاحامتؾَة اًصاُية. وكام ثَمَش ًِشا اًحاحر تسزاسة ٔبزتـة وؿاع ميثَون زؤى خمخَفة يف 

عِم، ٕاضافة ٕاىل ذزاسة اًلاُصت وحمَعِا، ًَخـصف ؿىل ٔبساًَهبم ومسى ثبٔزريضم يف حمَ 

ت ذزاسة  ذث اصلزاساث يف ُشا افلال، ومن ٔبظصفِا ذزاسة ختعز هعوض دعهبم، وثـسز

ثبٔزري دعة ازلـة، ًخعال اًىذاة اـلسزيس ـلواذ اصلٍن يف اـلسازش اذلىومِة اًصمسَة 

وزاث موحضًا اصلوز اـلِم ٌَـٌَلء يف ثـًصف ماَُة اصلٍن وأذواز اـلُياظة ابـلفاُمي واًخع

تعحَـة  ."اصلًًِة يف جضىِي اًصؤًة اصلًًِة ؾيس اًًشء يف ذزاسة ؾيواهنا "ثـًصف إالسالم

اذلال ثوهجاث اصلزاسة ُشٍ، ثحني ٔبن معََة ٕاؿاذت ٕاهخاح مفاُمي ؤبظصوحاث "ٕاسالمِة"، 

لس اكن ًِشٍ  ٕامنا ثمت معََة ٕاؿاذت ٕاهخاهجا ذاذي مؤسساث متوًِا وحصؿاُا اذلىوماث، ًو

ساُا فامي حصاٍ من مصاحـاث هلسًة دضاحة ـلا ٍَِصُذ يف ثغل اًىذة اـلسزس َة تـس اصلزاسة ظ

ٔبحساج اذلاذي ؾرش من سخمترب، وهَف ٔبن اذلىوماث اقلََة ٔبؿاذث اًيؼص يف ثغل 

وثخواىل اصلزاساث حسًثًا يف ذزاسة اًفضاء اًس َربي  .اًىذة واـللصزاث اـلسزس َة

سائي اًخواظي الاحامتؾي من زسائي زلافِة اذلسًر، ـلـصفة ثبٔزرياث ما ًخر ؿىل و 

وس َاس َة من ظصف اًلِاذاث وازلاؿاث اصلًًِة، مؽ الاُامتم تحـغ اصلزاساث اـلوهّجة 

صلزاسة اًصموس اصلًًِة يف اًفضاء ارلاض واسلمي.
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 ذزاساث أهرثوتوًوحِني اًـصة ٌضلٍن يف اًـاؾل اًـصيب: -1.4

صحؽ اًـسًس من اًحاحثني ػِوز ادلشوز أوىل ًٔهرثوتوًوحِا اصلًًِة يف ؿاـليا  ٍو

اًـصيب ٔمحس ٔبتو ًسس يف نخاتَ اًضرم اًلمي " اًحياء الاحامتؾي، مسذي صلزاسة افلمتؽ " 

وورشثَ ذاز اًىذاة  2917ادلزء اًثاين أوساق، واطلي ظسزث اًعحـة أوىل مٌَ ؿام 

دٌاول اًفعي اذلاذي ؾرش مٌَ: ٔبوساق اًضحط الاحامتؾي: اًـصيب ٌَعحاؿة وا ًًرش. ًو

اصلٍن واًسحص. وتسٔب ابٕالصازت ٕاىل اًـٌَلء أهرثوتوًوحِني اطلٍن اُمتوا ابصلزاساث اصلًًِة، 

 Primitiveيف نخاتَ ؾن اصلٍن اًحسايئ  Paul Radinووضري ٕاىل تـضِم مثي تول زاذٍن 

Religionٔبن ُسف ُشا اًىذاة ٔبن ٍىون مبثاتة احذجاح ؿىل  . ونٌل ٔبوحض ٔبمحس ٔبتو ًسس

اًعًصلة اًيت اكن مـؼم ؿٌَلء أهرثوتوًوحِا ًـادلون هبا اصلٍن واـلـخلساث يف افلمتـاث 

اًحسائَة ذاظة ؤبن تـغ اًـٌَلء اكهوا مذبٔثٍصن تبٔزاء اـلخرشٍن وزخال إالذازت اطلٍن معَوا تني 

ت لك اًحـس ؾن حلِلة ثغل أذاينثغل اًضـوة وهوهوا ٔهفسِم هؼصايث تـَس
22
. 

لس ؾصفت اًساحة اًـصتَة اًـسًس من اكلخعني واًحاحثني يف ؿؿل أهرثوتوًوحِا ؿىل  ًو

و ٔبهرثوتوًويج مرصي (2940هومفرب  10قصاز َلس ؾحسٍ موىس حمجوة )وصل يف  ، ُو

من ٔبصِص مؤًفاثَ يف جمال  أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة. مذرعط يف

: الاجتات اًس َوس َواهرثتوًويج يف ذزاسة افلمتؽ. ٕاىل خاهة ادلزائصي  اًس َوس َواهرثتوًويج

و ٔبول زئُس الحتاذ اًىذاة ادلزائًصني س ية 2927ذٌسمرب  11موًوذ مـمصي)وصل يف  (، ُو

. ؿالوت ؿىل لك من ٔبمحس ٔبتوسًس، فازوق مععفى، مععفى معص، َلس ؾحاش 2911

 س ٔبمحس قيمي.ٕاجصاُمي، َلس ايزس رشف، َل

ومؽ ٔبن ُياك اًـسًس من اصلزاساث أهرثوتوًوحِة ٌَؼاُصت اصلًًِة واًيت ًخـشز زسذُا 

مجَـا، فٕاهيا س يىذفي فلط إبجصاس حواهة من نخاة هوزاصلٍن اًعواًيب، يف مؤًفَ اـلوسوم 

، واطلي ُوؾحازت ؾن ذالظة ًححر مِساين يف الاحِاء اقلَعة اصلٍن واًعلوش واًخلرياث

ابدلزائص اًـامصة، سـَا وزاء ثلسمي منورح ٌضلزاساث أهرثوتوًوحِة يف ادلزائص، ففي ملازهة 

تني مـىن ومربزاث اًخسٍن اـلسًين وهؼرٍي اًلصوي اًخلََسي اس هتسف اًاكثة ثفسري 

ين، وذزش ثضلك مصنز ٔبصاكل اًسَوك اصلًين يف اًفوازق تني اًخسٍن اًلصوي واًخسٍن اـلس
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اًلًصة واـلسًية، سـَا وزاء حتسًس مـىن ووػَفة لك مهنا، وفِم اهـاكسِا ؿىل حِات 

اـلِاحٍصن من اًًصف ٕاىل اـلسن اًىربى،...، ؤبصاز اـلؤًف ٕاىل ٔبن اًثلافة اًلصوًة ثدسم مبَي 

ة وحسوذُا ارلازحِة ذون صسًس ٕاىل ثخس َط وجتس َس أفاكز، وهتمت تعوزهتا اًـام

ثفاظََِا. ٌوَسخة هفسَ فٕان حِاهتا اصلًًِة ثسوز حول اًخعحَلاث اـلوزوزة واـلبًٔوفة، 

وثـصط ؾن ادلسل حول أس حاة واًخـََالث. ساهن اًلًصة ٔبمِي ٌَدسَمي تبٔكساٍز ٔبو 

، تًسق حِات افرتضَ كسزا ال رضوزت ٌَفصاز مٌَ. خبالف ساهن اـلسًية اطلي ٌسـى، كاًحا

سٍص حِاثَ ؿىل وكؽ اـللازهة تني حاهل وحال من س حلٍو يف  ، ًو ٕاىل اًس َعصت ؿىل كسٍز

ذزوة اذلَات. منط اًخسٍن يف اـلسًية ُو اهـاكش ًًسق حِاهتا. ٌس َعص ؿىل ساهن اـلسًية 

ما ميىن وظفَ هبوش اًخحول. رفَاثَ اًَومِة ثسوز، يف خاهة هحري مهنا، حول ثلَري موكـَ 

واًرتاثة الاحامتؾي، اهعالكا من صـوز ص حَ اثتت تـسم اًصىض ؾن  يف سؿل اـلـُضة

ػصفَ اًصاُن. تـحازت ٔبدصى فِو ميازش هلسا ًومِا دلواهة حِاثَ ٕار ًلازهنا مبا ٍصاٍ ٔبو ًؼيَ 

ٔبؿىل. ُشٍ حاةل زلافِة حمتؼِص ؾيس مـؼم اًياش يف س َاق ثلسٍصضم ًؼصفِم اـلـُيش. ًىهنا 

ملازهة تبٔهساذضم، وثؤثص يف كٌاؾهتم ابًلمي وأذالكِاث واـلـاًري  ثؤثص ٔبًضا يف زؤٍهتم ٔهفسِم

اًيت ًخـامَون هبا وإالظازاث اًيت ًًمتون ٕاٍهيا. ال ًخـَق أمص فلط مبساحة اذلًصة اًيت ٍمتخؽ 

هبا ساهن اـلسًية، تي تعحَـة اذلَات اـلسهَة اًيت ثفذلص ٕاىل اًعمبٔهٌُة واًسىون، تلسز ما 

ن تـسذ  ثدسؽ فهيا مساحاث اًخلَري وابًخايل الادذالف وادلسل. كاتََة اًفصذ ٌَخحول ُز

أس ئةل اًيت ًواهجِا ًومِا، وؿسذ ارلَازاث والاحامتالث اًيت ثعصخ ؿَََ هصذ ؿىل ثغل 

ة، فٕان اجساغ مساحة اًخواظي مؽ آدٍصن، وثيوغ موضوؿاث  أس ئةل. ومن ُشٍ اًزاًو

اكٕالهرتهت، ثؤذي ابًرضوزت ٕاىل ثبٔحِج ادلسل اصلاذًل  اًخواظي، س امي ؿرب اًوسائي اًخفاؿََة

يف هفسَ. أمص اطلي ًضـَ ٔبمام واحس من دِاٍزن: ٔبما اًخلَري ٔبو الاىىفاء ؿىل اطلاث. 

و ًِشا اًسخة  جممتؽ اـلسًية وجممتؽ اًلًصة ميثي لك مهنٌل موضوؿا خمخَفا ؾن آدص. ُو

خَفة، وظحَـة خمخَفة. ظصخ اًخسٍن اـلسين ًخعَة دعااب ذًًِا را ًلة خمخَفة، تبًٔووايث خم 

ؿىل اًلًصة س َوكغ اًخلاًَس اًلسمية اًيت حيمتي هبا اًيؼام الاحامتؾي اًلصوي. نٌل بٔن ظصخ 

اًخسٍن اًلصوي ؿىل ساكن اـلسًية س َحول اصلٍن من فَسفة ٌَحَات ٕاىل ذمازسة ظلوس َة 

متجس اًضلك وثلفي اـلضمون
23

لس ظاػ ًيا هوزاصلٍن اًعواً يب جضاتَ زمزّي هحري تني . ًو
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ظلوش ارلخان وظلوش اًزواح وذاّظة اًدضاتَ تني ذم ارلخان ؾيس اًعفوةل وذم ًَةل 

اصلذةل ؾيس اًزواح، من حِر اًصموس واًوػائف. فٕارا اكن ارلخان "ٌضلّك ابًًس حة ٕاىل 

ًحًت ًَةل اًّصخي ٔبساش حاكمهل واهعالكذَ ادلًس َة اـللدةل، فٕاّن ذم ًَةل اصلذةل ابًًس حة ٕاىل ا

اًزفاف ٌضلّك، ابـللاتي، ضٌلهة ٔذالكِهتا وثواسهنا يف سوق اًـصط واًعَة ؿىل اًرشف 

حنّي ٔبّن ٔبمقضة أم اًزواحِة، يف ادلزائص، ٌس خـاذ اس خـٌلًِا ًوم خينت ٔبّول  و"اًعِازت". ًو

، ُيا ظحَاهنا، ومضن ُشا اًامتزي حوكن اًلمية اًّصمًزة ٌَعلس، حِر ًـرّب ُشا اًفـي زمزايّ 

ياك، ؾن ػواُص حيَي تـضِا ؿىل تـغ، و جض خلي يف ثياسق ال واغ مضن مٌؼومة  ُو

اًّالصـوز ازلـي. فؼ" أمقضة اـلَّعزة تسم أم ٔبزياء اصلذةل عم اًيت سدس خلدي ذم ارلخان 

يا ٍوكن الازثحاظ  الحلا! وتشعل حىمتي ذالةل ذم ارلخان "اًصحويل" تسم "اًحاكزت". ُو

حض تني ظليس اًزواح وارلخان ويف الك اـلثاًني حيَي اًفـي اصلال: إالؾعاء اًصمزّي اًوا

اـلَزم يف اـلثال أول )كدول اًخحسي واًخحاذل(، وٕاساةل اصلم يف ارلخان )يف اـلثال اًثاين(، 

( ٔبهثوًة، وال ًمت puretéؿىل مسًول ذاّض، ُو اًدساوي تني رفوةل زحوًَة وظِازت )

مٍزن ٕاّال إبذزاهجا مضن ص حىة اـلـاين اًثلافِة ارلاظة ابزلاؿة.ٕاذزاك اًـالكة تني اًص 
24

 

مبا ُو ظلس ذًين رو مسًول خًيس، "ًيلي" اًعفي  –فعلس ارلخان مثال 

و"ًسذهل" من هجة يف حؼريت إالسالم ، وجيـهل واحسا من حٌلؿة "اطلهوز" اثهَا. وتني ؿاؾل 

ائَة ال تّس ٌَـحوز تُهنا من جتاوس اًعفوةل وؿاؾل اطلهوزت واًصحوةل حسوذ حلصافِة وفض

اًفواظي اًصمًزة تُهنا. فبٔن خُينت اًوصل ًـين ٔبهَ ًـرب ٕاىل ماكهة "اًصخي" ٔبو ؿىل أكي ٔبّن 

( تني إالانج واطلهوز ثعحهبا امذَاساث نثريت يف جممتؽ genreًـّس هل. مثّة فصوق يف اًيوغ )

ا واًخبٔسُس ًِا  زمزاّي، وثلام ًِا احذفاالث ملكفة ٔبحِاان ٍىّصش اذلسوذ ادلًس َة، ًمّت ٕازساُؤ

 نثريت. وثـعَيا منارح من اذلَات اًس َاس َة اًَومِة ٔبمثةل نثريت ؾن ظلوش اًخبٔسُس.

ٕان اًـسًس من اًعلوش اًيت ٕازثحعت ابـلٌلزساث اصلًًِة، واًيت عم يف اذللِلة ال 

 " اطليLa religion populaireٔبساش ذًين ًِا ثلوذان ٕاىل ثـحري "اصلٍن اًضـيب" "

 2909س ية  J. Decouredemancheاس خزسمَ اٌَلوي اًفصويس خان ذٍىوز ذمياوش 

س خزسمَ تـغ اًحاحثني  وـيوان ًىذاة هل حول ذمازساث اًخسٍن اًضـيب صلى أحصاك، ٌو
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اًـصة ؿىل قصاز س َس ؾٌوس اطلي ؿاًيَ ذالل ذزاس خَ ًؼاُصت الاسذواح يف اًرتاج 

 اصلٍن اًصمسي اـلخـازف ؿَََ يف اًيعوض اصلًًِة اـلؤسسة، اصلًين اـلرصي، ففصق تني

وثفسرياهتا صلى زخال اصلٍن اـلـمتسٍن من كدي اـلؤسسة اًصمسَة، وتني اصلٍن اًضـيب اطلي 

ميازش من كدي اًلاؿست اًـًصضة، وصازنَ يف رعل اًحاحر اًخوويس ؾز اصلٍن ؾياًة، 

شا اًخـحري، حىرث اًدسمَاث حوهل ماتني واـلعالاين زفـت سالم، وَلس تَوسم. وذازح ُ

"ارلعاة اصلًين اًضـيب" ملاتي "ارلعاة اصلًين اًييص" صلى ؾعام فوسي، و"إالسالم 

اصلوقٌليت" صلى َلس ٔبزهون، واًثلافة اًضـحَة يف جمال اصلٍن صلى هرص ٔبتو ًسس واـلوكف 

واصلٍن ا ًضـحوي ٔبو "اًفِم اصلًين اًضـيب ٔبو "اًفِم اًضـيب ٌضلٍن" صلى ظالخ اًصاًو

اًضـحوي ٌَمـخلساث اصلًًِة" صلى ؿًل فِمي.
25
  

خبٔسف أهرثوتوًويج ٔبسس ظالل هون ٔبّن اصلزاساث أهرثوتوًوحِة وابطلاث ٌَواكؽ  ًو

–إالسالسم واًـصيب ال حزال حىصًا ؿىل اًلصتَني ٔبو اـلصانز اًححثَة يف اًلصة، ومن مث ُشا 

وتوًوحِا يف ؾرص الاس خـٌلز؛ فداًصمغ من ٕادضاز وثبٔهَس ًشنّصان ابصلوز اًوػَفي ًٔهرث  -زمبا

اصلازسني أهرثوتوًوحِني ؿىل ٔبن ذزاساهتم، ٕامنا ثـمي من ٔبخي كاايث ؿَمَة، وعم جسـى 

مبوضوؾَة واحرتافِة ٕاىل ملازتة ذزاسة اًواكؽ تبٔنرب كسز من اذلَاذ واصلكة اًـَمَة، ٕاال ٔبن 

من اُامتماث اـلصاظس واـلصانز اًححثَة ًأكذميَة  ُشٍ الاُامتماث ابًواكؽ اـلـاص ال حزال

ـّي ٔبو ٌس خفاذ مهنا من ظصف كواُا اًس َاس َة. حصَح ٔبن ُياك ٔبؿساذا ثزتاًس  اًلصتَة، وثف

من اًحاحثني من روي أظول اًـصتَة وإالسالمِة جضازك يف ٕاؿساذ ُشٍ اصلزاساث، ًىهنم 

نز اًـَمَة اًلصتَة، وزمبا حىت اًىثري ٕامنا ًلومون تشعل ذاذي ٕاظاز ثغل اـلؤسساث واـلصا

من ذزاساهتم ؤبحباهثم ثحلى كري مـصوفة وال ثَلى الاُامتم واًـياًة يف ٔبوظاهنم أظََة، 

.وعم ؿىل ٔبًة حال نخخت ـلصحـَاث ؿَمَة ذازح ٕاظاز ٔبوظاهنم
26

 

  ارلامتة:

ذمن ختععوا يف اصلزاساث أهرثتوًوحِة، مؽ ٔبن ُياك اًـسًس من اًحاحثني واًىذاة 

ؤبظحح هلم بٓثصضم اًواحض ؿىل اصلزاساث أهرثوتوًوحِة يف اًـاؾل اًـصيب ؤبظحح ما ًلسموهَ 
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موضؽ اُامتم ٌوضلك زافًسا زمبا خمخًَفا ؾن ذزاساث اًحاحثني اًلصتَني، ٕاال ٔبن اًحـغ ٍصى 

اقلًل، رعل ٔبن اًؼواُص اـلسزوسة ،  ٔبن اًحاحر اًلصيب ٍمتخؽ تسزخة ؿاًَة ملازهة ابًحاحر

اكًؼاُصت اصلًًِة حمي اًححر،  حتسج يف جممتؽ كري جممتـَ، فٕاهَ ًن ًخبٔثص تلدََاث 

ومس حلاث حتول ذون زؤٍهتا مدارشت، فِو ال ًيعَق من موزواثث "حمََة" جتـي تـغ 

شعل ٍصى اًسَوهَاث ٔبو اًخفسرياث "مٌعلِة" ٔبو "ظحَـَة" نٌل كس ًلؽ ٌضلازش اقلًل. ن

اًحـغ ٔبن اصلازش اًلصيب كري ملِس ابًـسًس من اًضلوظ اًثلافِة واًس َاس َة "اقلََة" اًيت 

، ابـللاتي ٍصى اًحـغ ٔبن ما ًًدلي  كس جيس اًحاحر اقلًل هفسَ جمرًبا ؿىل ٔبذشُا يف اؾخحاٍز

ٔبن ًؤذش يف الاؾخحاز ٔبهيا هخحسج ؾن خمخعني ذزتوا وت ثبََُِٔم ٌَلِام تبٔمثال ُشٍ 

ًَا، ومن مث، فٕان الاؿرتاضاث ٔبو الاس خسزااكث اًساتلة حمسوذت اًخبٔزري، ا صلزاساث رمي

واًحاحر اقلًل ؿىل اًـىس من رعل؛ ـلـصفذَ ًلة افلمتؽ واًثلافة اًيت ًلوم ؿىل ذزاس هتا، 

وـلـصفذَ ابرلَفِاث اًخازخيَة، واـلـصفة اًـامة مبجمتـَ من انحِة، ومـصفذَ ثسخة رشوظ 

مي، تثلافة افلمتـاث أدصى؛ زمبا اكن ٔبكسز ؿىل اًلِام ابًـسًس من اـللازانث، ثبَُٔهل اًـَ

 ونشعل ثلسمي اًـسًس من اًخحرصاث يف ذزاس خَ.

ورمٌل ٍىن فٕان اصلازش اقلًل ًـخرب ٔبحسن من اصلازش اًلصيب رعل ٔبن اًـسًس من 

متؽ حمي اصلزاسة، ففي هخاجئ اصلزاساث أهرثوتوًوحِة متسان مبـَوماث ذكِلة حول ػواُص افل 

ذزاسدٌا ُشٍ فٕان أهرثوتوًوحِة اصلًًِة، ومن ذالل اصلزاساث اـللسمة متسان ابًـسًس من 

اـلـَوماث حول اًعلوش واًـحاذاث اًيت متىن من اًخًدؤ ثسَوك اًفصذ تعفة ذاظة وازلاؿة 

 تعفة ؿامة  ثغل اـلـَوماث ال ٍىون ٔبمني ؿَهيا ٕاال اجن اًوظن.
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 :  ادلزائًصة ادلامـة يف الاهرتوتًووحِا
 اـلس خلدي وافاق اذلارض حتسايث

 ادلزائص – متوصًت ؿني ادلامـي اًـمصنز -زمضان َلس.ذ.بٔ                                      
 

 : اـلَرط
ا الاهرتوتًووحِا ٕان  ٔباكذميَة، مـصفة ابؾخحاُز

 ذالل ادلزائصي اًفىص يف" جمِوال زمقا" ػِصث

شا الاس خلالل، ثَت اًيت أزتـة اًـلوذ  ُو

 وحىت تي ادلزائًصة، ادلامـة ذاذي اًِضة ـلاكىهتا

 اًـَمَة اـلؤسساث ذاذي اـلخواضـة ـلاكىهتا

 اُامتم ًثري اًـؿل ُشا تسبٔ  رعل ومؽ.... اًلصتَة

 ـلا ورعل موسؽ، ثضلك ادلزائصي اًـَمي افلمتؽ

 اـلَساهَة اصلزاسة جمال يف ذمزياث من ًدِحَ

... اًـَمَة اًضرعَة حىوٍن خيط فامي ؤبًضا

 ُشٍ ُضاصة ًخجاوس كواي الاذلاخ ٔبظحح وطلعل

 افلمتؽ يف ذؿامئِا ثـٍزز ؿىل واًـمي اًـَمَة اـلـصفة

شا....  واؿست مس خلدََة ٔبفاق حنو ادلزائصي  ُو

 هؼًصة تبٔظول اًـؿل ُشا تـر إبؿاذت ٕاال ًخبىٔت ًن

 ...خسًست ومهنجَة مٌلحة

 Abstract : 

Anthropology, as a scholarship, 
unknown to the Algerian thought 
during the four decades that followed 
independence, as a consequence to its 
fragile position within the Algerian 
University, and even modest one 
within Western scientific institutions. 
However, anthropology has started to 
raise the Algerian scientific community 
attention, as it provides advantages in 
the area of the field study, and in 
terms of scientific and intellectual 
personal formation.  As a result, it has 
become urgent to overcome the fragility 
of this scientific field and work to 
strengthen its foundations in the 
Algerian society for future prospects. 
This will only happen through the 
renewal of the scientific methodology 
and a new theoretical frame. 

 

 ملسمة:

ٕان موضوغ اًـَوم إالوساهَة يف اًفىص ادلزائصي اـلـادض، ًثري ٕاصاكالث هؼًصة 

وثعحَلِة مذيوؿة، تـضِا ٍصثحط تبٔس ئةل اـلـصفة اًـَمَة يف اًثلافة ادلزائًصة وافلمتؽ ادلزائصي، 

ًخعي تبٔساًَة اـلهنج اًـَمي، حِر ٔبن اًححر اًـَمي يف ادلامـة ادلزائًصة  واًحـغ آدص

 ال ٍزال يف تساًخَ واـلساز ًحسو ظوًال وصاكا...
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ٕاال ٔبن ُشا اًوضؽ ال مييؽ من اًححر يف ظحَـة اـلساٌُلث اًـَمَة اًيت ٔبمثصث يف ُشا 

اًـَوم إالوساهَة ابدلزائص افلال... وال ٔبابًف ٕارا كَت ٔبن مسريت اًححر اًـَمي اًلعريت يف 

ثسفؽ ٔبي ابحر ٔبهرتوتوًويج ٕاىل ظَاكة بٔس ئةل حمفزت ؿىل ٕازساء وثـٍزز ذؿامئ 

أهرتوتوًوحِا يف اًفىص ادلزائصي اـلـادض واًـمي ؿىل ثعوٍص ٔبفاق ُشا اًـؿل ابـلواسات مؽ 

 ابيق اًـَوم إالوساهَة أدصى...

ية واًخعوز اًخىٌوًويج، جساؤالث ؿسًست ٕارن يف ػي اًثلافة اـلـادضت اـلوسومة ابًصمق 

ثعصخ ؾن ماكهة أهرتوتوًوحِا مضن فضاءاث اًـَوم إالوساهَة؟ ما عم اًـوائق اًيت مٌـت 

ان أهرتوتوًويج من اًخعوز يف ادلزائص تـس الاس خلالل؟ ُي حصَح ٔبن أهرتوتوًوحِا  اًُص

ـزس زلا فة "آدص"؟ )اًثلافة ال حزال جسَية مِسان ؿَمي خيسم إبفصاظ "اطلاث" ًو

اًلصتَة(... ما ُو اصلوز اطلي ثَـحَ أهرتوتوًوحِا يف حصكِة اصلزاساث إالوساهَة اـليجزت ؾن 

 افلمتؽ ادلزائصي وجممتـاث اًوظن اًـصيب وإالفًصلي؟

ا واًيت ٔبحاول ٕااثزهتا يف اًوزكة اـللرتحة من ذالل اًححر يف  ُشٍ أس ئةل وزمبا كرُي

رتوتوًوحِا يف فضاء اًـَوم إالوساهَة، هتسف ٕاىل حماوةل ثددؽ اـلسبةٔل كضااي ثخعي ابٔه

اـلـصفِة اًيت ختط مساز ُشا اذللي اـلـصيف اًلسمي ادلسًس اـلمتزي ... ورشوظ ٕاؿاذت تياءٍ يف 

 ُشا اًـرص اـلخلري اـلخبٔسم...

 ٔبوال : مسازاث الاهرتوتوًوحِا 

صحؽ  تسٔب اًخحََي الاهرتوتوًويج ابًرتنزي ؿىل ٔبس ئةل ثـَلت ابٔظي واًخازخي. ٍو

اًفضي ًِشا اًـؿل، اطلي ٔبنس ؿىل وحست اًيفس اًخرشًة، نٌل زٔبي "اتًَوز" مٌش اًلصن 

اًخاسؽ ؾرش يف اًوكت اطلي اكن ًـخلس نثريون ٔبن ُياك ٔبحٌاسا ثخبٔثص ابًعحَـة ؤبدصى 

فصاىز تواس" مععَح اًثلافة توظفِا مفِوما ٔبساس َا يف مذبٔثصت ابًثلافة. واس خزسم "

الاهرتوتوًوحِا اًثلافِة أمٍصىِة ملاتي مفِوم اًحًِة الاحامتؾَة يف الاهرتوتوًوحِا 

الاحامتؾَة اًرًبعاهَة، ويف ملاتي االزيوًوحِا راث إالذزاك اًـيرصي ؾيس "زاذ لكَف 

ي اـلحين ؿىل ا ًـصق واًحَوًوحِا. وكس اؾخرب "زاذ اكًف جصوان" ودعوظا فامي ًخـَق اًخبًٔو
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( مفِوم اًوػَفة أذات أساس َة ًٕالخاتة ؾن مفِوم "اًحًِة" 2911 -2112جصاون" )

ؤبتـاذُا اـلخساذةل واـلدضاجىة، نٌل معي "ًَفي سرتوش" ؿىل ثعوٍص ُشا اـلفِوم... وكامت 

اث اًضـوة كري أزوتَة وورش اـلسزسة أـلاهَة ابالُامتم ابٌَلاث اقلََة من ذالل ثـؿل ًل

ذزاساث فِوًوحِة وهعوظَة ًثلافاث ثغل اًضـوة
2
. 

ًلس ثعوزث الاهرتوتوًوحِا ابالس خفاذت من اًـَوم الاحامتؾَة أدصى وذاظة ؿؿل 

الاحامتغ وؿؿل اًيفس، ؤبذشث نثريا من اـلسزسة اـلازهس َة ًخعوٍص اُامترما ابالكذعاذ 

ة اًثلافة. ًوـي اًخوخَ ادلسًس اطلي ميزي مساز ثعوز اًس َايس تسل الاكذعاز ؿىل ذزاس

الاهرتوتوًوحِا، ٍمتثي يف اخنصاظ اًحاحثني الاهرتوتوًوحِني اـلـادضٍن يف معََة "ٔبذَلة 

اًححر الاهرتوتوًويج"، واًوًوح ٕاىل ُشا اذللي اـلـصيف وكٌاؾهتم زاخسة تبٔن ُشا اًـؿل ٍمتخؽ 

 ثحاظا ؾضواي تخعوز اذللول اـلـصفِة أدصى.ابالس خلالًَة، ويف هفس اًوكت ٍصثحط از 

 يف ُشا إالظاز ميىن ثَرَط وضؽ الاهرتوتوًوحِا اًصاُن يف اجتاُني :

أول: ٔبن ُشٍ اـلـصفة حتمي مؽ اجتاُاهتا اًيؼًصة، ؤبطمَهتا اًـمََة، ثعوزاث ؤبفاكز 

 افلمتـاث ؤبحاكم واضـهيا، ؤبن ُشٍ اـلـصفة مٌش ٔبن وضعت حصنة اصلزاساث اـلَساهَة يف

شا  "أدصى" كري اًلصتَة اكهت حصافلِا مؼاُص اًضم واًًصحة وارلوف من فلسان اًِوًة، ُو

ًـين ٔبن اذلعول ؿىل اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة مدارشت من افلمتـاث اـلسزوسة، معََة من 

 صبهٔنا ٔبن ثؤثص ثبٔزريا سَحَا وكواي يف اًثلافة أظََة.

ًووحِة وضـت ؾيسما ثبٔسمت اًثلافة اًلصتَة ذالل اًثاين: ٔبن اًيؼصايث الاهرتوت

اًلصهني اًساذش ؾرش واًساتؽ ؾرش، وتسال من وضؽ أسس اًلوًة واًعحَحة ًخجاوس 

ُشا اًوضؽ واظالحَ، ت ثوحَِ اًصٔبي اًلصيب حنو افلمتـاث أدصى )ذاظة إالفًصلِة 

توًوحِة معي ٔبحصاهبا ؿىل واًـصتَة( تخىٌصس اًخعوزاث اٍمنعَة وٕاكصاز هخاجئ ذزاساث ٔبهرتو

 ثحزُس زلافة صـوة ثغل افلمتـاث.

وكس ظصحت ُشٍ إالصاكًَة ؿىل ثساظ اًححر من كدي نثري من اًحاحثني 

 الاهرتوتوًوحِني يف اًوظن اًـصيب، واكهت اًيدِجة ػِوز فًصلني :
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ز ٔبحسٌُل ًياذي تبٔهرتوتوًوحِة ؾصتَة كومِة ؾل حتسذ مالحمِا تـس ... وؾل ًَخفت ٔبهعا

ُشا الاجتاٍ ٕاىل اـلضلكة أساس َة، وعم اًخبٔدص يف مصاحـة اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة 

اًلصتَة حول افلمتـاث اًـصتَة وإالسالمِة وهلسُا هلسا موضوؾَا، وزنزوا فلط ؿىل 

اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة اـلدض حـة ابٕالًسًوًوحِاث واًفَسفاث اـلخـسذت، اـلحخوثة ذاذي 

ة واـلَساهَة اًيت ثـىس اًـلائس وإالًسًوًوحِاث اـلخحزيت وأفاكز الاجتاُاث اًيؼًص

شا اًيوغ من اصلزاساث ال ًعَح ًفِم افلمتـاث اًـصتَة وإالسالمِة ونشعل  اـلس حلة... ُو

 زلافاث ومضالكث صـوهبا...

و اجتاٍ ال خيَو من  واثىهيٌل ًياذي تبٔهرتوتوًوحِا ٕاسالمِة )ؿؿل إالوسان إالسالسم( ُو

مالحؼاث "اًـاؾل اـلخرعط"
1

وًة افلمتـاث  شا الاجتاٍ وٕان اكن وزَق اًعةل تثلافة ُو ... ُو

اًـصتَة إالسالمِة، والتس من ثؼافص ادلِوذ ٌَحاكمة يف اًـياًة تَ وحصص َسٍ، جية ٔبن ال 

ٍىون ؿىل حساة اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة اـلوضوؾَة. ٔبن حٌلًة اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة 

ذي واًـرشٍن ثخعَة حٌلًة الاهرتوتوًوحِني اـلـادضٍن من اًوكوغ يف حدال ٌَلصن اذلا

ٔبًوئم اطلٍن ٍصفضون ُشا اًـؿل ٔس حاة اتزخيَة، تي وحٌلٍهتم من اًوكوغ يف كدضة 

الاهرتوتوًوحِة اًخلََسًة اـلخحزيت فِعححون ضم نشعل ؾيرصًني  حيمَون اذللس واًىصاَُة 

 "آدص".ؼؼً

 اـلرشوغ الاهرتوتوًويج يف ادلزائص ؟اثهَا : ـلارا ثبٔدص 

جية الاؿرتاف تبٔن مـادلة ُشٍ إالصاكًَة ثخـسى حسوذ اًحاحر اًواحس واًححر 

اًواحس، طلعل فٕان ادلِس س َوخَ حنو اًىضف ؾن تـغ اًـوامي اـلؤثصت يف ثـعَي ٕازساء 

 ذؿامئ اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة ابدلامـة ادلزائًصة، وميىن إالصازت ٕاىل :

 ز فىصت الاهرتوتوًوحِا "ؿؿل الاس خـٌلز " :اهدضا - بٔ 

 صلكت ُشٍ اًفىصت ؿائلا يف ٕازساء ذؿامئ الاهرتوتوًوحِا يف ادلزائص كشات اس خلالًِا...
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واًواكؽ ٔبن ُياك اًـسًس من اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة اًلصتَة اًيت خاءث مثلةل ابًزنؿة 

الاهرتوتوًوحِني اًلصتَني أوائي، اطلٍن اًـيرصًة وأُساف الاس خـٌلًزة تي ٔبن خي 

 ابرشوا يف ذزاسة افلمتـاث اًـصتَة إالسالمِة وإالفًصلِة، اكن حيصوِم ُاحس :

ٔبن اًثلافة اًلصتَة عم اـلصحـَة أساس َة يف فِم "آدص" ؤبن اتزخي اًخرشًة ما  -

ٕاال تلسز ما  ُو ٕاال امذساذ ًخازخي ٔبوزاب، وكس ٔبدض اًحـغ ؿىل ؿسم رهص بٔي اتزخي بٓدص

حيمهل من ٔبثص مدارش ؿىل معري إالوسان اًلصيب
1
. 

ذمع اـلرشوغ الاس خـٌلزي يف افلمتـاث اًـصتَة إالسالمِة وإالفًصلِة، وكس كِي ٔبن  -

اًلصة ٔبهَعت تَ رممة حضاًزة: سٌلُا الاجنَزي رممة اًصخي أتَغ واًفصوس َون رممة 

 ثلَري افلمتـاث اـلخزَفة.

 إالصازت ٕاىل : يف ُشا إالظاز ميىن

 اصلزاساث اـلصثحعة تيؼًصة افلمتـاث راث اٍمنط الاهلساسم، ومهنا : -2

ٔبفاكز "هون" اًيت ٔبوزذُا يف نخاتَ "اًلافةل" وثفِس: ٔبن اًـاؾل اًـصيب ؾحازت ؾن 

جتمـاث سىٌَة خامست، مٌفعةل ؾن تـضِا اًحـغ، ال جضلك فامي تُهنا ُوًة مضرتنة ؿىل 

ٔبن افلمتـاث اًـصتَة اـلعةل ؿىل اًححص أتَغ اـلخوسط ما عم مس خوى أمة واًوظن... و 

ٕاال مشاُة وظوائف ؤبكوام ثخـسذ فهيا اٌَِجاث واـلساعل اًثلافِة
4
ولك ٔبصاكل اًـيف  

واًـعحَة هدِجة ثبٔزري اًـوامي ادللصافِة واًس َاس َة
1
ؤبن اًسَعة اًس َاس َة متازش ؾن  

     ٔبما اـلصٔبت فِيي كائحة ؾن اذلَات اًـامة، ذوزُاظًصق اًـالكة اًزتوهَة واًوالء واًـعحَة، 

وهة ٌَس َعصت اـلعَلة ٌَصخال حبجة ظَاهة رشفِا     ٍوكن يف إالجناة فلط، وحِاهتا ارلاظة مُص

ورشف أزست
1
. 

اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة اًيفس َة اًيت ثياًوت ابًدضرَط واًخحََي "رسعَة  -1

يف ٔبي حلي مـصيف  زنؿة اًـصكِة ٔبنرث من ػِوزُاآدص": وعم اصلزاساث اًيت ثؼِص فهيا اً

ؾصط "توزذ"  2911ؿام  بٓدص. ففي مؤمتص ٔبظحاء أمصاط اًـلََة اـليـلس يف "جصوهسي"

ذزاسة ثضميت ثوظَف سَوك اًساكن أظََني يف صٌلل ٕافًصلِا ابًسَوك اًحسايئ، ويف 

عة اًـلًل يف وكت الحق ظوز "توزذ" وثَمَشٍ "سوحص" )اكن ٌض خلي مٌعة ٔبس خار اً
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ثفِس تبٔن : اًسَوك اًحسايئ صلى  2919خامـة ادلزائص( ُشٍ اًفىصت، وورشا ذزسااث ؿام 

إالوسان إالفًصلي ال ٍصذ ٕاىل ؿامي ادللصافِا ٔبو اًرتتَة، وٕامنا ٕاىل اًـامي اًـضوي، اطلي ٍوكن 

صي ٍصحؽ سخدَ يف تًِة اـلصانز اصلماقَة ٔبو ثيؼميِا اًعحلي... ؤبن اًلذي اطلي ٍصحىدَ ادلزائ

ٕاىل فلسان اٌَحاء اصلماقي، ٔبو س َعصت ٌضلماػ اـلخوسط... ووفق ُشا اًرتهَة اٍمنعي 

ثدضلك ٔبمناظ اًسَوك صلى ًٕالوسان إالفًصلي، وحبسة زٔبهيٌل فٕاهنا ثدضاتَ مؽ ٔبمناظ سَوك 

اذلَواانث اًفلًصة اصلهَا
7
. 

 اصلزاسة الاهرتوتوًوحِة حول الاكذعاذ : -1

ث حصافِة هل ؾن ادلزائص واًِيس رضوزت حتعمي تًِة ُشٍ تني "مازهس" يف ملاال

افلمتـاث متَِسا صلجمِا يف مسريت اًخعوز اًخازخيي ٌَمجمتـاث إالوساهَة ومن ت ًعحح يف 

ا ٕاماكهنا اـلصوز ابـلصاحي اًخازخيَة اكلخَفة من ٕاكعاغ وزٔبسٌلًَة وٕاصرتاهَة وكرُي
1

. وكس 

اًخلري الاكذعاذي، خاؿال من معََة  ٔبنس ؿىل ُشا اًخعوز "زوسو" ظاحة هؼًصة

حتعمي اًيؼم الاكذعاذًة اًخلََسًة واـلـخلساث اًضـحَة اـلصافلة ًِا، اًـامي أسايس يف 

حسوج اًخلري والاهعالق حنو اذلسازة
9

. ُسٍ إالسرتاثَجَة ٔبصاز ٕاٍهيا اًحاحر اًس َايس 

زهة" اًعاذز ؿام أمٍصيك "زوانصل. س. ص ََىون" يف نخاتَ "هؼصايث اًس َاسة اـللا

، حِر كال: "ٕان ذازيس اًخمنَة اًس َاسة أمٍصىِني وأوزتَني حتصوِم تعفة 2912

ؿامة زؤًة ٕاًسًوًوحِة بٔساسِا ٕاجصاس ثفوق اًلمي واـلؤسساث اًلصتَة وجتمَس ارلَازاث 

ا اصلول اًيامِة، وذَق اًلٌاؿة يف هفوش كاذت  واًحسائي أدصى اًيت ميىن ٔبن ختخاُز

ٍ اصلول، ٔبن ُياك ظًصق واحس ووحِس ٌَخلسم ُو اًعًصق اًصٔبسٌليل وصـوة ُش

 اٌََربايل اًلصيب".

ػِصث ذزاساث ٔبهرتوتوًوحِة قصتَة حول اًخزَف يف افلمتـاث اًـصتَة  -4

 وإالفًصلِة، وسـى ٔبحصاهبا ًخرٍبص الاس خـٌلز ومهنا ؿىل سخِي اـلثال :

 ثؤنس ؿىل اهدضاز ذزاسة "ًَفي جصوُي" تـيوان "اطلُيَة اًحسائَة" اًيت 

اًسحص واًضـورت يف افلمتـاث اًـصتَة وإالسالمِة ومِي ٔبفصاذُا ٕاىل متجَس 
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أسالف وإالميان ابًلَة وأزواخ واًـفاًزت وؿسم كسزهتم ؿىل اًخفىري اًسَمي 

واـليعلي
20
. 

  اصلزاساث اًيت ثعف ظلوش وذمازساث اًعصق اًعوفِة، ونشعل ٔبرضحة

َاء ومواس مي  الاحذفاًَة اـلثلةل ابرلصافاث واـلـخلساث اًضـحَةأًو
22
. 

ذالظة اًلول ٔبن اًـسًس من اصلزاساث اًلصتَة، ذاظة يف اـلصاحي أوىل من وضبٔت 

الاهرتوتوًوحِا، ؾل ثوخس ًرتاؾي دعوظَاث وواكؽ افلمتـاث كري اًلصتَة وال حىت هؼمِا 

ست لك اًحـس ؾن اـلـصفة اًـَمَة وؾل حصثق اًثلافِة والاحامتؾَة واًخازخيَة، وابًخايل اكهت تـَ

ٕاىل معاف اصلزاساث اًىفِةل ابًخيؼري واًخعحَق، فلس خاءث هكحاوالث ًخثُة وضؽ 

ٔبوخسثَ اًؼاُصت الاس خـٌلًزة، واصلًَي ؿىل رعل اجتاٍ الاهرتوتوًوحِا يف وضبهٔتا اـلحىصت 

َاث كري اقلموذت ٌَيؼًصة ابالُامتم تسزاسة افلمتـاث اًيت كِي ؾهنا تسائَة ونشعل اًخساؾ 

اًخعوزًة واـلمتثةل يف ػِوز ٔبفاكز ؾيرصًة وٕازًِة ذالل هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش، وكس 

ثبٔثصث ؿَوم ؿسًست هبشٍ أفاكز، فًضبٔث ثعوزاث خسًست يف مجَؽ افلاالث اًـَمَة : 

 اًحَوًوحِا وؿؿل اًيفس واًـَوم الاحامتؾَة واـلوس َلى والاهرتوتوًوحِا واًفن.

 ُضاصة الاهرتوتوًوحِا : - ة

ؿىل اًصمغ ذما ثثرٍي الاهرتوتوًوحِا من اُامتم اًحاحثني يف اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة، 

ورعل ـلا ًوفٍص اًححر الاهرتوتوًويج اـلَساين يف ُشا افلال من فصض صلزاسة "ًٓدص"، 

ن تيوغ من الاحداظ ٕاال ٔبن اًـسًس من ُؤالء اًحاحثني كري ملذيـني تًذاجئ ٔبؾٌلهلم وٌضـصو

هدِجة اًخفىم اطلي حيعي تني ما ُو مسزوش ٔبي اـلوضوغ ٔبو ما ًـصف يف الاهرتوتوًوحِا 

 تؼؼ "آدص" واًحاحر اطلي ًسزسَ ٔبي "اطلاث".

وطلعل فٕان ذمازسة الاهرتوتَوحِا متخس خشوزُا يف الادفاق ٕالػِاز "اطلاث" وفذحِا 

شا ما ًفرس الاؾخلاذ اًسائس صلى اًحاحثني تبٔن اًححر  ؿىل مواهجة "آدص" ُو

الاهرتوتوًويج ملامصت وجماسفة دعريت... ومن ُيا ًؼي اًدساؤل معصوحا حول ٔبتـاذ اهفذاخ 
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ـزس ذوز  الاهرتوتوًوحِا ؿىل "آدص" ما ذامت ثؼي جسَية مِسان ؿَمي خيسم "اطلاث" ًو

مؤسساث قصتَة مـَية؟
21
. 

وتوًوحِا هدِجة وضـِا اًحائس واًِش... ٔبصاز اًحاحثون ٕاىل اًعسمة اًيت حَت ابالهرت 

وضؽ حصؾصغ يف ٔبحضان اـلساز الاحامتؾي واًخازخيي اطلي جضلكت من ذالهل ُشٍ اـلـصفة 

لس اهخلسث الاهرتوتوًوحِا ذلس آن ثسخة فضَِا ًخجاوس ُشا اًوضؽ ًوو ؿىل  اًـَمَة... ًو

"اـلس خوى الاثس متوًويج
21

حسو ٔبن أتـاذ اًس َاس َة كس بٔثصث ثبٔزريا كواي ؿىل اًواكؽ  ، ًو

 الاهرتوتوًويج.

خوضَح اًعاتؽ اًِش ًالهرتوتوًوحِا حاًوت فِم ثعوز أذواث اـلفاطمَة أساس َة  ًو

ًِشا اذللي اـلـصيف، واُخسًت ٕاىل اًـسًس من اـلالحؼاث اًحـغ مهنا ًخـَق ابٔساش 

مي هبا أهرتوتوًوحِا يف اًحيايئ ًٔهرتوتوًوحِا، واًحـغ آدص ابـلهنج ٔبو اًعًصلة اًيت ثـ

اـلَسان، وسبٔنخفي تـصط ؿامَني من اًـوامي اـلصثحعة ابٔساش اًحيايئ ًٔهرتوتوًوحِا، 

 وميىن إالصازت ٕاىل:

ا ؿىل  .2 هخاجئ اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة اًلصتَة حول اًـاؾل اًـصيب ومسى ثبٔزرُي

 الاجتاُاث اًيؼًصة :

اًـاؾل اًـصيب وإالسالسم متخس خشوزُا ٕاىل اًواكؽ ٔبن اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة حول 

اتزخي ظوًي يف اًلصة، ومن ت مفن اـلفصوط ٔبن حىون هخاجئ ُشٍ اصلزاساث ثعة يف 

معق اـلصحـَة اًـَمَة اًيت ثـىس اًخعوز اـلـصيف اطلي وظَت ٕاًََ اذلضازت اًلصتَة. ًوىن 

لََسًة حول افلمتـاث اًواكؽ ؾىس ما ميىن ثعوزٍ، فٕارا ما مقيا مبصاحـة اصلزاساث اًخ 

اًـصتَة وإالفًصلِة اـلسَمة مثال فٕان اًلازئ ًيسُش ًيخاجئِا اًيؼًصة وما اسرتؾخَ من اُامتم، 

هون ٔبن اًسَعة الاس خـٌلًزة اكن ًِا ذوز ذمزي يف ذمع اصلزاساث اـلَساهَة )ذزاسة ٕاًفاىز 

ٌَيوٍص يف اًسوذان واًس يوس َة يف ًَخِا( ويف ثوحهيِا  Evans – Prichardجصجضازذ 

)فلس ثفنن اًحاحثَون اًفصوس َون يف اس خزسام اًصموس وأساظري واًلعط واكفة اًفٌون 

 اًضـحَة ٌَخلَلي يف اًثلافة اًيفس َة ٌَمجمتـاث اـللازتَة واًِميية ؿَهيا...(.
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اًـصتَة وإالفًصلِة ؾل جسرتغ  وأهَس ٔبن اصلزسااث الاهرتوتوًوحِة اًلصتَة ٌَمجمتـاث

اُامتم اًـسًس من الاهرتوتوًوخني، فلس ثحني من هخاجئ اًخلومي اًيلسي اطلي كام تَ لك من 

"زوجصث فصهَا" و"حميس ماالزيك" ٌضلزاساث الاهرتوتوحِة اًيت ٔبحًصت ؿىل اًرشق 

اُاث اًيؼًصة أوسط وصٌلل ٕافًصلِا، ٔبن ُشٍ اصلزاساث ؾل ٍىن ًِا ثبٔزريا واحضا ؿىل الاجت

يف الاهرتوتوًوحِا وؾل ثيجح يف ٕاكامة حرس ٌَخواظي اًحياء تني اًحاحثني من خمخَف 

 اًخرععاث اـلِمتني تسزاسة اـليعلة اًـصتَة وإالفًصلِة ورعل ٔس حاة تيائَة ٔبطمِا :

َني ٌَلِام  - اًخىوٍن اًيؼصي واـلهنجي ًفذلسٍ مـؼم اًحاحثني، وابًخايل فِم كري مُؤ

 ِساهَة.تسزاساث م 

اًـامي اًخازخيي اطلي ًلف حاحزا وحيول ذون فِم اًـاؾل اًـصيب وإالفًصلي يف معلَ  -

اذلضازي ومن ذون حتزي، وؾصط اًحاحثان الاىزالكاث اًيت حسزت يف ثوظَف 

ا افلمتـاث اًـصتَة اـلسَمة ثسخة اـلياشم اًلصتَة من وػَفِة ومازهس َة وكرُي
24
 . 

هرتوتوًوحِا راهتا، واصلًَي ؿىل رعل الاُامتماث اًلعوز واًِامض َة من ذاذي الا -

اًـَمَة ًالهرتوتوًوحِني اًيت ثيحو حنو ذزاساث ثلََسًة ثياًوت اًلصى وهؼمِا اقلََة 

لول "ٌزضازذ ٔبهخون"  واـلـخلساث واًعلوش اًيت ميازسِا أفصاذ يف ُشٍ افلمتـاث، ًو

ََة سمالهئم يف اذللي، ؤبن يف ُشا اًعسذ ٔبن ما ورشوٍ ُؤالء اًحاحثني ؾل ًرث فاؿ 

افلاالث اًيت ًًرشون فهيا ٔبحباهثم ؾل حىن مذرععة يف اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة
21
 . 

ٕان كاًحَة اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة اًلصتَة ال ميىن ٔبن ثلوم ثلوميا ؿَمَا، فِيي من  -

 ٔبًضا وهجة هؼص "انرب امحس" ال ثفذلص ٕاىل اـلس خوى اًـَمي اًصفِؽ رفسة، وٕامنا حمتزي

جىوهنا مذحزيت ثعلى ؿَهيا اًخعوزاث اـلس حلة واًـساء ٌَمجمتـاث اًـصتَة واـلسَمة
21
. 

اًدضاتَ اطلي ًوخس تني ُشٍ اصلزاساث أهرتوتوًوحِة اًلصتَة حول اـلوضوؿاث  -

 اًيت متت مـادلهتا ًُس فلط فامي ًخـَق ابًيخاجئ ٕامنا ٔبًضا فامي ًفِس :
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 ني ًـمتسون ؿىل اـلفاُمي اًيت ذَفِا اًصواذ ٔبمثال اًحياء اـلفاطمي : مجَؽ اًحاحث

ـخربوهنا اـلصحـَة اـلـصفِة ًلك مساطمة  "ذوز اكمي" و"فِرب" و"ماًيوفُسيك" وكريضم ًو

 ٔبهرتوتوًوحِة.

  شا ما ًؤنسٍ ٔبؾٌلل "ٔبذوازذ فسرتماك" و"ٕاذمون ي : ُو مهنج اًلصاءت واًخبًٔو

" وكريضم حول موضوغ اـلـخلساث ذويت" و"ٕاذوازذ موهيت" ؤبًفًصس تَي" و"خاك تريك

واـلٌلزساث اصلًًِة ابفلمتـاث اـللازتَة، حِر اس خزسم ُؤالء اًحاحثني هفس اًًسق 

ًل يف كصاءت وفِم ملزى اًؼواُص اـلسزوسة واؾمتسوا ؿىل هفس اـلهنج اًلامئ ؿىل  اًخبًٔو

اـلالحؼة اـلحارشت يف جتمَؽ وثعيَف اـلـعَاث االثيوحصافِة
27
. 

 ًسًوًويج حِر جنس مثال اًـسًس من اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة ارلعاة إال

 اًلصتَة )ابس خثٌاء مساٌُلث كََةل( كس اهعَلت من ذَفِاث ؾيرصًة مس حلة.

 الاسدِالة الاًسًوًويج ًٔهرتوتوًوحِا   .1

ًيرصف مـىن "الاًسًووحِا" يف ُشا اـلوضوغ ٕاىل اـلضمون ادلزيئ، واطلي ًـين 

اـلحارش اـلـرب ؾن ثوهجاث ٔبو زؤى ٔبو ذمازساث ختط حٌلؿة ثضلك ؿام ارلعاة اًس َايس 

مـَية )ثيؼمي س َايس، ٔبفصاذ( جتمؽ تني ٔبؾضاءُا ٔبُساف ومعاحل مضرتنة
21
. 

ٕان ُشا اـلفِوم ًسفؽ ٕاىل اًدساؤل ؾن ظحَـة اًـالكة اًيت زتعت أهرتوتوًوحِا 

 اًيامِة... (.ابًسَعة اًس َاس َة )سواء يف افلمتـاث اًلصتَة ٔبو افلمتـاث 

اًواكؽ ٔبن الاس خالة إالًسًوًويج اهعة ؿىل الاهرتوتوًوحِا ٔبنرث ذما اهعة ؿىل ٔبي 

 ؿؿل بٓدص، واًسخة ٍصحؽ ٕاىل :

  ٔبن الاهرتوتوًوحِا عم اًـؿل أصس جتسزا يف اًثلافة إالوساهَة، وأصس فـاًَة

ادلزائصي َلس ٔبزهون: "اًـؿل وحتٍصاك ٌَخمنَة إالوساهَة... وعم نٌل ًلول أس خار واـلفىص 

اًوحِس اطلي ًـعَيا اـلفاثَح اًالسمة واـلياس حة الندضاف اًثلافاث أدصى واـلشاُة 

اكلخَفة والاُامتم هبا من ذون اًيؼص ٕاىل ثغل اًثلافاث واـلشاُة هؼصت مذـاًَة ومََئة 

 ابالسذزاء(.
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   خوىل ُشا الاس خـٌلز، حِر مٌش ٔبن حتصهت بةٓل اًؼاُصت الاس خـٌلًزة، اس

الاس خالة ؿىل الاهرتوتوًوحِا... ًوو ؾل حىن الاهرتوتوًوحِا ؿؿل مذجسز يف اذلضازت 

إالوساهَة، ـلا حاكًة ؿَهيا ُشا الاس خالة الاًسًوًويج، وما اكهت اًيرحة يف اصلول 

س خَة وؾهيا ظَةل  ام فىصت أهرتوتوًوحِا "ؿؿل الاس خـٌلز"، ٌو اًيامِة بٔن ثضَي تبُٔو

ئم اطلٍن ٌس َعصون ؿىل مصنز اًـلوذ اًيت س   حلت اًلصن اًواحس واًـرشٍن... فبًٔو

اًلصاز يف افلمتـاث اًيامِة، جنسضم ٍصذذون صـازاث وطمَة مذحزيت ابًَة خاوسُا اًزمن( 

وحياًوون ؾحثا اس خزسام ما ًـصف ة "الاس خلواء اًفىصي" وثوػَفَ ٕاًسًوًوحِا يف 

ٔسس اًىفِةل مبٌلزسة ُشا اًـؿل، تي جنسضم جمال الاهرتوتوًوحِا، مؽ ٔبهنم جيَِون ٔبذىن ا

ا من اًـَوم إالوساهَة  ًخعاًوون ٌَحسًر ؾن اًسوس َوًوحِا وأزيوًوحِا وكرُي

خلكمون ؾن ُشٍ اًـَوم الكم  والاحامتؾَة )اكًلول مثال تبٔن ُشٍ اًـَوم كري مٌخجة( ًو

 اًـؿل.اًلوم اًخّحؽ ًَلوًوا يف أهرتوتوًوحِا ما ؾل ًلهل اًـازفون هبشا 

  ٕان أهرتوتوًوحِا عم اًـؿل اًوحِس اطلي ًخـازط مؽ اـلساز الاحامتؾي

واًخازخيي اطلي جضلك من ذالهل... اًـؿل اطلي ًلف ضس اـلواكف إالًسًًووحِة 

اـلسُسة ٌَيرحة وضس اـلٌلزساث الاس خـٌلًزة واًخفصكة اًـيرصًة... اًـؿل اطلي ٍىضف 

اانث اًس َاس َة واـلٌلزساث ارلفِ ة يف اًثلافة افلمتـَة من ذون اًلعس ابًدضِري ٔبو اًُص

وضف اًـوزاث... اًـؿل اطلي ًسؾوا ٕاىل اًخضامن واًرتتَة وأمن واًسالم وثبٔهَس 

ٕاوساهَة إالوسان يف لك اًثلافاث ... ًوِشٍ أس حاة ت ٕاٌُلل أهرتوتوًوحِا ٔهنا 

رعاة أًسًوًويج حسة هؼصا اـلفىص ادلزائصي َلس ٔبزهون: "دعريت ابًًس حة ٌَ

واًصمسي... فِيي مـصفة هؼًصة وؿَمَة جسدٌعق ما ت ٕاحاًخَ ؿىل اًعمت الؾخحازاث 

اتزخيَة وس َاس َة... وعم ٔبًضا بةٓل يف اًىضف ؾٌل جححخَ ارلعة أًسًوًوحِة مثي 

ٕاكعاء أكََاث اًـصكِة واًس َاس َة... وطلعل اكهت أهرتوتوًوحِا بٓدص مـصفة اُمتت هبا 

حتت أهؼمة اًض َوؾَة اًسوفِخَة ٔبو اًياًسة أـلاهَة...فِيي مـصفة حزجع ادلامـاث 

خبعاهبا اًيلسي اًلامئ ؿىل الاؿرتاف ابذلق يف الادذالف وؿىل ٕاؿاذت اًلكمة اقلادضت 

ٔبو اـللوضة ٕاىل من ت وس َاهَ ٔبو ٕاكعاٍؤ 
29
. 
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زة اًيت ثَت وذالظة اًلول ٔبن اـلرشوغ أهرتوتوًويج ت ثـعَهل ذالل اًـلوذ اًثال

الاس خلالل ٔن اًفىص اًيرحوي اـلؤظص ٌَمجمتؽ ادلزائصي، اكن مسُسا. فؿل حىن اًؼصوف 

ا يف فِم إالوسان  ساحنة ٕالزساء كواؿس ظَحة ًٔهرتوتوًوحِا يف ادلامـة ادلزائًصة ًخسًوا تسًُو

ِجة ادلزائصي، واس متصث اًـَوم جس هتغل اـلخلاذم من اًيؼصايث واـلهنجَاث اـلس خوزذت هد 

ياك هوؿا من  ىشا تلِت ٕاىل حس اًَوم لك ادلِوذ اـلحشوةل ُيا ُو تريوكصاظَة ؿَمَة. ُو

أزص َف اـلرتامك من ذون وحوذ اًعًصلة اـلثىل ًالس خفاذت اًفـََة من ارلرباث               

 اًـَمَة اًِاذفة اًيت اندسخهتا اـلؤسساث اًـَمَة ادلامـَة يف ادلزائص.

ًـَمَة اًىفِةل إبؿاذت تياء اـلرشوغ أهرتوتوًويج يف ادلزائص؟ ٕارن ما عم اًرشوظ ا

 ُشا ما حناول ثوضَحَ يف اًخايل.

 اثًثا: ملوماث ٕاؿاذت تياء اـلرشوغ أهرتوتوًويج يف ادلزائص؟

ثربس أصواظ اًيت كعـهتا تـغ اـلؤسساث ادلامـَة )كسم اًثلافة اًضـحَة تخَمسان، 

صان، مصنز ذزاساث ما كدي اًخازخي  مصنز اًححر يف أهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة ُو

ان أهرتوتوًويج ابدلزائص.  أهرتوتَوحِا ابًـامصة( ادلِس اقلموذ يف ُيسسة تياء اًُص

فؿل ثـس أهرتوتوًوحِا اًَوم ختىش اـلساز الاحامتؾي اطلي جضلكت من ذالهل وال 

توًوحِة اًلصتَة... فِشٍ اـلسائي ظاتـِا اًِش وال حىت اًخحزي اطلي ظحؽ اصلزاساث أهرتو

ابثت من اـلايض وال ٍمتسم هبا ٕاال ٔبًوئم اطلٍن ال ًسزهون ٔبتـاذ اـلخلرياث اـلـصفِة واًثلافِة 

 والاكذعاذًة اًيت حتسج يف ػي اًـوـلة.

ٕارن اـلضلكة اًَوم عم ابٔحصى من ذاذي اًخوهجاث اًـامة ٌَمـصفة يف ٕاظاز مٌؼومة 

اح أهرتوتوًوحِا يف خسًَة تياء اـلس خلدي اـلـصيف جلك ٔبتـاذٍ يف اًخىوٍن وانمجة ؾن ٕاذم

ادلزائص، ورعل ٔبمص ؿىل خاهة هحري من أطمَة حِر ٔبن أهرتوتوًوحِا ثثري اًَوم 

جساؤالث معَلة ما فذئت جضلي ابل الاهرتوتوًوحِني وكاًحا ما حىون فامي ًخجاوس 

 الاهرتوتوًوحِا حبس راهتا...

 خناًِا مفاثَح ًخمنَة ُشٍ اـلـصفة اًـاـلَة ابدلزائص وعم :زالج اكرتاحاث 
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 ثوظني الاهرتوتوًوحِا : - بٔ 

ًًدلي ٔبن ال ثفِم فىصت ثوظني الاهرتوتَوحِا ؿىل ٔبهنا ذؾوت ٕاىل ٕازساء كواؿس مـصفة 

ؿَمَة حتمي مسة ٔبو ؿالمة حزائًصة ذاًعة، رعل رضة من رضوة ارلَال. واًِسف ًُس 

ٔبهرتوتوًوحِا قًصحة حىت وٕان اكهت مذحزيت تبٔهرتوتوًوحِا كس حتمي ٔبًضا الاس خـاضة ؾن 

سٌلث "أفاكز إالزًِة"، أمص اطلي جيـي من ميازسون ُشا اًيوغ من أهرتوتوًوحِا 

 ٍمتوكـون يف هفس ارليسق اطلي ادذاٍز اًلصتَون من ٔبحصاة اـلفاُمي وأظصوحاث اًضَلة.

الاهرتوتوًوحِا صبهٔنا صبٔن اًـَوم الاحامتؾَة واكفة  ما ثعحوا ٕاًََ ُشٍ اًفىصت ُو ٔبن

ٔبهواغ اـلـصفة أدصى، تعحَـهتا احامتؾَة واتزخيَة... ؤبن الاهرتوتوًوحِا يف ادلزائص ًًدلي ٔبن 

شا ًن ًخبىٔت ٕاال ت  : ؼؼحصتعِا ظةل ابًوكائؽ اًخازخيَة واًثلافِة ًِشا افلمتؽ ُو

ماًسلي ٌَضـة ادلزائصي : اًرتاج اًيلي الاؾامتذ ؿىل  اًرتاج اًثلايف اًـصيب أ  -

ارلاًط من اًضوائة واًرشوز اًيت جرستت ٕاىل اـليؼومة اًفىًصة ادلزائًصة، ذاظة 

ؤبن اًضـة ادلزائصي وزج ؾن ؾِوذ إالكعاغ ٔبمناظا سَوهَة ُسامة مثي : أانهَة 

من ذون  وحة اًس َعصت واًرتؿة اًفصذًة )ىزؿة اٍمتغل( وإالزساغ ٕاىل اس خلالل اًيخاجئ

ضاف ٕاىل ُشٍ اـلٌلزساث ٔبمناظ سَوهَة ٔبدصى وزهثا ؾن  اـلساطمة يف اًـمي، ًو

الاس خـٌلز ؤبذث ٕاىل اوضعاز يف اًًس َج الاحامتؾي، مثي : الاهلسام ٕاىل اجتاُاث، 

تريوكصاظَة ٕاذاًزة ظحلاث زٔبسٌلًَة خسًست
10
وضبٔث من الاهفذاخ الاكذعاذي ومن  

حسو ٕان  أسمة اًيت حَت ابًضـة ادلزائصي ذالل اًـلس أذري من اًلصن اًـرشٍن، ًو

 ُسٍ اًعحلة كازكة يف ما حعَت ؿَََ من حمَط اًفوىض واًلفةل.

اًـمي ؿىل ٕازساء كواؿس مـصفِة مذحصزت من اًخحـَة اًثلافِة ومن مصنًزة اـلفاُمي  -

ٌل رشظ ًووح حضازت اًلصن اًوا حس واًزنؿاث اًضَلة حفاػا ؿىل اًِوًة واٍمتزي ابؾخحاُز

 واًـرشون.

ٕاتساغ ٔبهرتوتوًويج ًيعَق ابسدامثز اًثلافة اقلََة راث أتـاذ إالوساهَة  -

صاي ًخوظني أهرتوتوًوحِا مـصفِا، ٔبي  شا إالتساغ ًـخرب رشظا حُو اذلضاًزة... ُو
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حتوًي أهرتوتوًوحِا من مٌعَلاهتا إالزًِة اًلصتَة ٕاىل ٔبهرتوتوًوحِا كامئة ؿىل اًخواظي 

 س متصاًزة ٕاهخاخا وٕاتساؿا.واًخفاؿي والا

وسواء اكن اًخوظني ٌضري ٕاىل ٕاضفاء اًعحلة اقلََة ؿىل أهرتوتوًوحِا ٔبو إالتساغ 

أهرتوتوًويج اهعالكا من اًثلافة إالوساهَة، ٔبو اًخحصز من اًخحـَة اًالس خـٌلًزة... ٕاخل، فٕان 

صي دعااب تسًال ٍصسم ٕاىل ذمازسة  ثلاًَس ملاٍصت ؾن ثغل اًيت ُشٍ اًفىصت ثفِس وثضلك حُو

اكهت متازسِا اًثلافة اًلصتَة... ؿىل ٔبن ُشا ارلعاة اًحسًي وحىت ًدسم ابدلسًة واًفاؿََة 

 جية ٔبن ًؤسس ؿىل :

  اسدامثز اـليجزاث اًـَمَة اًيت حتللت يف اًثلافة اًلصتَة : ٔبن حي ٕاصاكًَة

متـاث اًـصتَة واـلسَمة، ال ُميية الاهرتوتوًوحِا اًلصتَة ؿىل افلمتؽ ادلزائصي ولك افل 

ا، تي  ٍوكن يف اًصفغ اًلكي ًِشٍ أهرتوتوًوحِا واصلزاساث اًيت ٔبجنزث يف ٕاظاُز

ابؾامتذ ٕاحصاءاث مهنجَة تياءٍ ثلوم ؿىل اًخيلِة اًـمَق ٌَواكـَة اًيت حمتزي هبا 

ت ًِا الاهرتوتوًوحِا اًلصتَة هوهنا مـصفة ؿَمَة ثـىس س َاكاث زلافِة، اتزخيَة، وحضاز 

 دعوظَاهتا إالوساهَة.

  رضوزت اقلافؼة ؿىل اًعحَـة اًـاـلَة ٔظول اًححر اًـَمي واًخحًل ابالكذساز

اًـَمي يف ادذَاز آًَاث اًىفِةل تخـٍزز اًحسائي اًيلسًة ًخعحح حزءا من اـلـصفة 

و أمي اطلي حيسو من معََة ثعوٍص اـلهنج يف اًيلس الاهرتوتوً ويج الاهرتوتوًوحِة...ُو

 واًـمي ؿىل ثـٍزز ٔبظاًخَ.

 ثبٔظَي اـلهنج يف هلس اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة : - ة

اهخلسث الاهرتوتوًوحِا ًُس فلط ثسخة اًححر ؾن اـلوضوغ افلصذ واًححر اطلايت 

ؾن اـلَموش وًىن ابٔساش ٌَملازابث اـلـمتست واًيت ثفعي الاهرتوتوًوحِا ؾن اًواكؽ 

 ."آدص" ؼؼواـلٌلزسة اًفـََة ً

فَلس ٔبتسى اًـسًس من اًحاحثني زفضِم ٌَعًصلة اًيت ثـمي هبا الاهرتوتوًوحِا يف 

اـلَسان... هوهنا ظًصلة ال ثيجح يف اًخـحري ؾن اًواكؽ وال ؾن اًؼصوف اًيت ثؤظص اًخواظي 
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واًخفاؿي تني "اطلاث" و"آدص" ذما ًفيض ٕاىل اهخاح هط ٔبهرتوتوًويج "ملرتة" هخاجئَ 

شا اًيوغ من اًيعوض الاهرتوتوًوحِة معرٍي اًفضي كامضة، مذشتشتة و  كري ُاذفة... ُو

ومن ت اًصفغ اـلعَق
12
. 

ٕارن ُي اًعًصلة اًيت ثـمي هبا الاهرتوتَوحِا يف اـلَسان وثفيض ٕاىل حاةل من  -

 اًَبٔش، كسز حمخوم ؿىل ُشٍ اـلـصفة اًـَمَة؟.

الاؾخحاز ٌَححر ما اًـمي اطلي جية اًلِام تَ ًخجاوس ُشٍ اذلاةل وزذ  -

الاهرتوتوًويج اطلي ًعفَ "نريحز" ابًِامش، وتلائَ ذازح إالظاز؟ )ٕاظاز ما ُو 

 مسزوش وابـلفِوم الاهرتوتوًويج "آدص"(.

ًخحسي مثي ُشٍ اًيخاجئ ؿىل الاهرتوتوًوحِا مصاحـة مهنجَهتا واًعصق اًيت ثـمي هبا 

اًيت حىدس هيا اـلياشم يف اصلزاساث اًيلسًة يف اـلَسان... وتشهص اـلصاحـة ثحسو أطمَة اًحاًلة 

ا مفذاخ اًخحنك يف لك حبر ؤبساش جناخ لك ذزاسة، وٕامنا ًىوهنا  اـلـادضت، ال ابؾخحاُز

ًصة وفِم حلِلة ما جيصي يف  ابٕالضافة ٕاىل رعل أذات اًيت جسمح ابسدٌعاق اًلضااي ادلُو

اًواكؽ
11

وكن يف كسزثَ ؿىل ٕاؿاذت ٕاهخاح ، حِر بٔن اًلسزت اذللِلِة ٌَحاحر ؿىل إالتساغ ح

أفاكز اًيت حصاهكت صلًَ ؿرب اًخازخي، ومن ذون اـلياشم اًسَمية ثحلى اـلـعَاث دصساء 

جسدٌعق وال جتَة
11
. 

َ مبا حتلق يف  واذلسًر ؾن ثبٔظَي اـلهنج يف هلس اًرتاج الاهرتوتوًويج ٌس خَزم اًخيًو

ص الاهرتوتوًويج اـلـادض، حِر مِسان اٌَساهَاث واًيلس أذيب ؤبثص رعل ؿىل اًفى

ػِصث ذالل اًـلوذ اًثالزة أذريت حصنة ؿَمَة واسـة، اس هتسفت ٕاجصاس اًخعوزاث 

اًيؼًصة الاهرتوتوًوحِة وزنزث ثضلك ذاض ؿىل اـلصاحـة اًيلسًة ًالهرتوتوًوحِا 

اًخلََسًة، يف حماوةل ًضحط ٔبتـاذُا اًيؼًصة وحتسًس رشوظ الاس خفاذت مهنا وذَعت ٕاىل 

ٔبن اًيط الاهرتوتوًويج ًخبٔثص تبٔساًَة اًرسذ اـلس خزسمة يف ثلسمي اًواكؽ الاحامتؾي 

اـلسزوش ؤبن الاُامتم هبشٍ أساًَة ُو مفذاخ اًيلس ادلسًس يف اصلزاساث 

الاهرتوتوًوحِة
14
. 
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ومن ٔبجصس اـلساٌُلث اًيت ثياًوت "اًيلس ادلشزي" ٌَرتاج الاهرتوتوًويج اهعالكا من 

ث اًيلسًة وأًسًِة اذلسًثة، ما كسمَ "لكَفوزذ كريجس" يف نخاتَ )ٔبؾٌلل هخاجئ اصلزاسا

وظَواث: ؿاؾل الاهرتوتوًوحِا( حِر ًخـصط فَِ ٔؾٌلل "ًَفي سرتوش" و"ٕافاىز جصجضاذ" 

و"ماًَيوفسيك" و"تيسٍىِت" موحضا ٔبن اًيعوض الاهرتوتوًوحِة اًيت كسرما ُؤالء متثي 

اًرسذي اًيت ثـىس سريضم واجتاُاهتم ارلاظة ًوُس وظفا يف واكؽ أمص ٔبهواؿا من اًـصط 

متثي ما كسمَ "حميس لكَفوزذ" و"حوزح مازهوش" يف  ذكِلا ًواكؽ افلمتـاث اـلسزوسة، ٍو

مؤًفٌِل "نخاتة اًثلافة : ٔبذتَة اًيط إالزيوحصايف وس َاس خَ" ٔبحس ٔبضم اًعوز اذلَة ٌَيلاص 

هرثوتودلَا...  هلاص ثيـىس هخاجئَ، ًُس فلط اًيؼصي واـلهنجي اصلائص اًَوم تني ؿٌَلء الا

ؿىل اًعًصلة اًيت جية ٔبن ثسزش هبا افلمتـاث وٕامنا ٔبًضا ؿىل هوؾَة اًلضااي اًيت ثسزش 

ًصة اًيت ثفصط  أهرتوتوًوحِا وأس ئةل اًيت ثعصخ ثضبهٔنا وكري رعل من اـلسائي ادلُو

هرتوتوًويج يف صلكَ اٍهنايئاًخحنك فهيا مِساهَا، حىت ميىن اًخوظي ٕاىل ثلسمي هط ا
11
. 

ٕان هلس اًيط الاهرتوتوًويج اًلصيب ٕامنا ميثي مصاحـة ُامة وثلومي ُاذف ًِشا اًيط 

من هجة وحماوةل ثبٔظَي مهنج هلسي يف ُشا اذللي اـلـصيف، ومن ت ثلسمي هط ٔبهرتوتوًويج 

صاؾي ؾيرص اـلس خلدي ؤبحسازَ ومذلرياثَ. ًوـي  ُشا ما حـي تسًي ًامتىش وزوخ اًـرص ٍو

اـلفىص ادلزائصي أس خار َلس ٔبزهون ًؤنس ؿىل رضوزت ثلوًة اًوػَفة اًيلسًة ٌَـَوم 

الاحامتؾَة وٕاؾعاهئا معساكِة ٔبنرب من ذالل ثعحَلِا مربسا ٔبن اـلهنج يف اًيلس 

 الاهرتوتوًويج ًـمي ؿىل فذح وزصاث خسًست ٌَخحََي واًخفسري.

ئصي ًفذلس يف ُشا افلال ٕاىل ساذ مـصيف حلِلي وـلا اكن اًرتاج الاهرتوتوًويج ادلزا

ميىن ٔبن ٌضلك ٔبزضَة ظَحة ـلٌلزسة معي هلسي مدسغ نٌل ُو ؿَََ اذلال يف اصلزاساث 

 فاـلبٔمول: أذتَة واٌَساهَة

ثفـَي ٔبوضعة معََة حصحىز بٔساسا ؿىل مصاحـة اًيلس أذيب من حِر مضامِيَ  -

 ثبٔظَي مهنج اًيلس ٌَرعاة اًـَمَة اـلخرععة، وحماوةل ثوػَف ٔبظوهل يف

 الاهرتوتوًويج.
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الاس خفاذت من ٔبظول اًيلس أوزويب واس خزسام هؼصايثَ ومفاُميَ ٔكذواث ٕاحصائَة  -

ـللازتة اًيعوض الاهرتوتوًوحِة اقلََة: والاس خفاذت من ارلرباث واًخجازة اـلـصفِة 

ـص يف تـغ ًٔدم أدصى معي مرشوغ، يف حماوةل ًسس اًفصاػ اـلـصيف اطلي ٌسدض

اـلَاذٍن اًـَمَة، ومن تُهنا ظحـا اًيلس الاهرتوتوًويج، ابٕالضافة ٕاىل ٔبن اـلياشم اًـَمَة 

مغل مضاغ واجناس ًٕالوساهَة مجـاء، ًوـي من ؾل ٌسِم يف جضىَِِا ُو تبٔصس اذلاخة 

ٕاٍهيا ذمن ثوفصث صلًَ ؾوامي تَوزهتا وٕاهخاهجا
11
. 

يلسًة وكصاءهتا يف س َاق واكـيا اًخازخيي إالزساغ يف حصمجة الاجتاُاث واـلشاُة اً  -

واًثلايف، ثلول "ميين اًـَس": ما مـىن ٔبن وس خـري اـلياشم وهخحسج ؾن الاجتاُاث 

واـلشاُة اًيلسًة ظاـلا حنن ؿاحزون ؾن ثـٍصهبا، ٔبي ؾن كصاءهتا يف س َاق مضالكثيا 

ضاًثلافِة واًخازخيَة اًصاُية... واًخـًصة ًُس اًرتمجة اذلصفِة ٌَيعو 
17

... وؿَََ فٕان 

ُشا ارلَاز ٌس خوحة ابًرضوزت ثفـَي وثـٍزز اًرشانة ٌَحواز اـلـصيف تني اـلؤسساث 

يف اصلاذي وارلازح... واًخرعَط ـلضاًزؽ حبثَة مذاكمةل ٌضازك فهيا  –ادلامـَة واكلاجص

ابحثون مذـسذوا الادذعاظاث يف اًـَوم إالوساًيَة والاحامتؾَة وآذاة واٌَلاث، 

احذضاهنم من ظصف مؤسساث حبثَة واؿست وظموحة ًالزثلاء يف سؿل اذلضازت وًمت 

اًـاـلَة... وطلعل فٕان اًخـجَي ثسن كواهني ثخضمن ٕاوضاء مؤسساث حبثَة ابـلسن 

س َاسة زص َست يف   La maison de l’Hommeادلامـَة، مثي "ذاز إالوسان" 

ـمول هبا يف ادلامـاث اًـًصلة ٔبن ذاز ثـٍزز ٔبزاكن جممتؽ اـلـصفة ابدلزائص : ثفِس أهؼمة اـل

 إالوسان ًخوفص فهيا مئاث اًحاحثني من روى الادذعاظاث اكلخَفة واـلخاكمةل فامي تُهنا.

وضؽ دعة ؿَمَة حموكة ومضحوظة ًخبٔمني مساز اًـمي اًيلسي الاهرتوتوًويج:  -

تَة، ٌضرتظ وضؽ اسرتاثَجَة ؿَمَة زظَية ًالس خفاذت من اـلياشم واًيؼصايث اًلص 

وًدٌا واًلمي إالوساهَة اـلضرتنة وحتمَيا من اًوكوغ يف  اس خفاذت فـََة حتفغ زلافذيا ُو

معحاث الاس خالة واًخحـَة دعوظا ٕارا ؿَميا بٔن الاهرتوتوًوحِا اًالكس َىِة ثـخرب 

ا... ويف ُشا  مـازف أقَاز وختفي يف مضامِهنا ٔبتـاذا ٕاًسًوًوحِة ال ميىن ٕاىاكُز
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اًيت وضـِا "َلس ؿاتس ادلاجصي" صلزاسة اًرتاج اًـصيب يف نخاتَ  إالظاز ىمثن ارلعة

)حنن واًرتاج(... وعم دعة ثخىون من مصحَخني زئُس خني
11
. 

ثلوم ٔبوالٌُل ؿىل مدسٔب فعي اطلاث ؾن اـلوضوغ ٔبو ما ٔبسٌلٍ ادلاجصي "خبعوت فعي 

سرًيَ تًِواي، ٔبما اـللصوء ؾن اًلازئ، وعم دعوت ثلوم ؿىل فِم اـلهنج اًيلسي اًلصيب ت ثف 

اـلصحةل اًثاهَة يف ُشٍ ارلعة ثلوم ؿىل ما ٔبسٌلٍ "ادلاجصي" توظي اًلازئ ابـللصوء" 

وجس هتسف ٕاؿاذت زتط اطلاث اًلازئة ابـلهنج اـللصوء من خسًس ًىن ثرشوظ ؿَمَة خسًست 

مالمئة رلعوظَاث اطلاث اًلازئة مهنا ـلواظفاث اـلهنج اـللصوء
19
. 

حلِلذَ ًُس مـعي خاُزا وال مزيت ذاظة تثلافة مـَية ٔبو مصحةل ٕان اًخبٔظَي يف 

اتزخيَة مـَية تلسز ما ُو زؤًة معَلة ثلوم ؿىل ذزاسة ٌَرتاج اًيلسي اًلصيب اـلس خوزذ
10
 .

واًخبٔظَي هبشا اـلـىن ٌضلك رشظا ٔبساسا ًخبَُٔي الاهرتوتوًوحِا حشاثَا ومـصفِا...  وعم 

 لس وإالتساغ وٕاؿاذت ٕاهخاح اـلـصفة.الاهرتوتوًوحِا اًيت ثلوم ؿىل اًي

 اس خلالل الادذعاض : -ح

ٕان الاهرتوتوًوحِا وٕان اكهت ثـس ؿامي مـصيف ٌَـَوم أدصى، فال ساًت ثواخَ 

ثبٔزرياث اًلنب اطلي سَط ؿَهيا: ثحـَة اتزخيَة، ثحـَة ًـؿل الاحامتغ، جتاُي صلوزُا 

ذاذي مٌؼومة اًخىوٍن يف ادلامـة اـلـصيف... ٕاخل. ٕان اـلضلكة اًَوم عم ابٔحصى من 

ادلزائًصة، وانمجة ؾن اًخبٔدص يف ٕاذماح الاهرتوتوًوحِا يف اصلًيامِىِة اًضامةل اًيت ثـزس 

فـََا اًخمنَة اـلـصفِة وإالوساهَة... وؿَََ فٕان اًلضَة أساس َة حوكن يف رضوزت اس خلالل 

عسازت( مضن خمخَف اًفصوغ اًيت الاهرتوتوًوحِا واسرتخاغ اـلاكهة اًالئلة هبا )وـلا ال اً

جضلك اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة... ثغل عم اًصساةل اًيت ىمتسم هبا يف ُشا اًوكت 

اطلي هخعَؽ فَِ ٕاىل جتسًس اـلـصفة ومواهحة بًَٓاث اًخعوز اًـَمي واًخىٌوًويج يف مـادلة 

لس بٔزحدت الاهرتوتوًوحِا مبا فَِ اًىفاًة ال  ؿىل كسزهتا ؿىل جضرَط اًلضااي اًصاُية... ًو

اًواكؽ جضرَعا معَلا ومذاكمال تي ٔبًضا كسزهتا ؿىل اًوظول ٕاىل هخاجئ مَموسة حصاؾي 

 ؾيرصا اـلس خلدي ومذلرياث ؤبحسازَ.



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص – متوصًت ؿني ادلامـي اًـمصنز -َلس زمضان.ٔب.ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
121 

ٕارن فاالؿرتاف تبطٔمَة ُشا اًـؿل ؤبدعَخَ يف ادلامـة ادلزائًصة يف اًواكؽ ؿامي ثصاء 

 : ؼؼومسغل مـصيف نفِي ت

 ًوحِا يف ادلزائص.حصكِة ماكهة الاهرتوتو  -

ثبٔظَي مهنج اًيلس يف ارلعاة الاهرتوتوًويج اـلـادض... وًـي الاهرتوتوًوحِة  -

 اًيلسًة حىون تساًة مصحةل خسًست يف "هلس اًفىص اـلخزَف" وفق زٔبي "َلس ادلاجصي".

حتوًي ُضاصة الاهرتوتوًوحِا ٕاىل كوت فـََة نفِةل ابحذثاث اًخعوزاث اٍمنعَة  -

 رتوتوًوحِا اًخلََسًة.اًيت ذللت ة الاه

ٕاصـاغ اًلمي اصلافـة ٌَخلسم اـلـصيف والاهفذاخ ؿىل آدص ثبٔثصا وثبٔزريا ٔبذسا وؾعاء  -

 من مٌعَق اس خىٌلل مسريت اًـؿل واـلـصفة.

و مهنج كومي ًخوىخ : -  اؾامتذ مهنج "اًخعحَح اطلايت ٌَـؿل" ُو

 متت  ثعحَح أدعاء اـلرتثحة : ؾن مالحؼة اًواكؽ وزظس يف ثفسري ما

 مالحؼخَ ويف ازلؽ تني اًيؼصي واًخعحَلي... ٕاخل.

  ٕاؿاذت اًيؼص يف اًـسًس من اًلضااي واـلسائي اـلس خجست واًيت جس خوحة زؤًة

مـادضت وثلسمي تسائي ثامتىش ومذلرياث اًـرص واـلس خلدي، ذاظة ؤبن الاهرتوتوًوحِة 

 َ.اًخلََسًة ؾل حصاغ حتََالهتا ؾيرص اـلس خلدي ؤبحسازَ ومذلرياث

 .ٕاؿساذ وثلسمي ذزاساث ؤبحباج مثريت ٌَجسل اًـَمي 

  ٕاؿاذت ثيؼمي ما ُو موحوذ )ذاظة اـلشهصاث ؤبظصوحاث اصلنخوزاٍ اًيت متت

ثَمسان( إبحساج هوغ من اًلعَـة مؽ اـلٌلزساث  –مٌاكض هتا تلسم اًثلافة اًضـحَة 

واًصوخ اًـرصًة اًلسمية، وفق مٌاشم ؿَمَة خسًست، كامئة ؿىل هؼصت خسًست ثامتىش 

ادلسًست ذما ًفسح افلال حنو اًخجسًس أثسدميوًويج ٌَفىص ادلزائصي اًلاذز ؿىل ٕاهخاح 

 اًـؿل واـلـصفة.
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 ذامتة :

ٕان معسز اًَبٔش اطلي ًالحق اًالهرتوتوًوحِا ٍوكن يف اًححر الاهرتوتوًويج اطلي 

معََة اًخواظي ًؼِص مفىاك وجمزٔب ثسخة اهفعامَ ؾن "اطلاث" واًؼصوف اًيت ثيؼم 

شا اًيوغ من اًححوج الاهرتوتوًوحِة ٍىون معرٍي  واًخفاؿي تني "اطلاث" و"آدص" ُو

 اًصفغ ذما ًؤذي ٕاىل ثلوًة صونة اًضم واًًصحة يف اـلـصفة الاهرتوتوًوحِة.

ٕان ُشٍ اًضونة اكهت وال حزال ثـخرب من ٔبجصس اًـوائق اًيت سحت ابالهرتوتوًوحِا ٕاىل 

ا حـَِا ثفلس كوهتا ؤبظحح ارلعاة الاهرتوتًوويج اـلـادض رمسذا ًواخَ مـخلي اًِضاصة ذم

 ثساؾَاث ثغل أسمة واصلًَي ؿىل رعل :

  الاُامتم تيلي الاجتاُاث اًيؼًصة هلال حصفِا وثعحَلِا ؿىل واكؽ خيخَف لك

 إالدذالف ؾن موظن وضبهٔتا وطلعل ثبئت اًيخاجئ مـاهسة ًلك اًخوكـاث...

  وتوًويج مضن أظص اًخلََسًة ذون ٔبي حماوةل ٌَخجسًس اطلي تلاء اًحاحر الاهرت

من صبٔهَ ٔبن ٌسِم يف ثـمَق اًفِم ًٔوضاغ الاحامتؾَة واًثلافِة واًخازخيَة... ماضَا 

 وحارضا.

  و ادذَاز الادذَاز تني الاجتاُاث اًيؼًصة ال ٌسدٌس ٔي ٔبساش ؿَمي ومـصيف ُو

ي هؼصاي ومهنجَا يف اـلـصفة الاهرتوتوًوحِا.اًفاكس ًفَسفة ومٌعق اًيؼًصة اًـَمَة كري   اـلُؤ

  ضـف الاُامتم تلعاؿاث ذزاس َة ؿسًست يف ساحة اصلزاساث اًـَمَة ادلاذت، مفثال

 ال ثوخس ٕاسِاماث ؿَمَة خاذت يف جمال الاهرتوتوًوحِا اًخعحَلِة ابفلمتؽ ادلزائصي.

اًـصتَة وإالفًصلِة واـلسَمة ورمٌل تسث اصلزاساث أهرتوتوًوحِة اًلصتَة ٌَمجمتـاث 

ُضة ومذجاوست مـصفِا حبنك اًخعوز الاثسدميوًويج ٌَـَوم الاحامتؾَة، فٕان ُشٍ اصلزاساث 

جضلك اـلعسز أسايس يف ٕازساء كواؿس اًححر الاهرتوتوًويج واـلصحـَة اًِامة اًيت ال 

ادلزائص، وفق  قىن ؾهنا يف ٕاؿاذت ثبٔسُس اـلرشوغ الاهرتوتوًويج ًِشٍ افلمتـاث ومهنا

 مذلرياث اًـرص ومبيؼوز اسدرشايف.
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ىشا ثحلى اذلاخة ماسة ٔنرث من هجس ٕالؿاذت تياء اـلرشوغ الاهرتوتوًويج يف  ُو

حسو  ادلزائص وتـثَ وفق ٔبظص خسًست ثامتىش ومذلرياث اًـرص وحصاؾي اـلس خلدي ؤبحسازَ... ًو

ىهتا اذلضاًزة يف مِسان اًـَوم ٔبن اًوكت كس حان ًالؿرتاف ابس خلالًَة الاهرتوتوًوحِا وماك

إالوساهَة والاحامتؾَة، ذاظة ؤبن ادلامـة ادلزائًصة كس اخنصظت يف ثسٌزس ُشا اًـؿل 

مبرخَف اًلكَاث... واؾخلس ٔبن من واحة اًحاحثني اطلٍن ٌض خلَون يف حلي 

الاهرتوتوًوحِا اًلِام تسزاساث واسـة ومـملة ؾن افلمتؽ ادلزائصي... ومن صبٔن ُشٍ 

زاساث ٔبن ثلسم تسًال ؿَمَا زظَيا ًيخثق من اًرتاج ادلزائصي اًـًصق ودعوظَخَ اصل

ىون كاذزا ؿىل ثفسري افلمتؽ ادلزائصي وملدوال هوهَ ميثي زلافة ادلزائًصني  اذلضاًزة، ٍو

 ٔبهفسِم ذما سُسمح تؼِوز ثعوزاث مـصفِة يف مِسان اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة.

جئ س خىون مثريت ٌَجسل اًـَمي ًو ًمت جتس َس ُشا اـليحى وذما الصم فَِ ٔبن اًيخا

 وسوف ًؼِص ًيا ٔبهَ ابٕالماكن اًخـصف ؿىل منارح ذزاساث حضاًزة ومثاًَة مهنا :

ادلزائص يف ظوزهتا اـلرشفة واـلرشكة ٕاابن اًثوزت اًخحٍصًصة )كمي اًخضامن، زلافة  -

اء أوكاث واًرتفَِ ؾن اًيفس ادلِاذ، اًزواح، اًـالكاث واًصواتط الاحامتؾَة، زلافة كض

 صلى افلاُسٍن، اًزايزاث اًـائََة وأحاذًر ؾن اًثوزت والاس خلالل... ٕاخل(.

 ادلزائص يف ؾِس زلافة اـلؤسساث الاصرتاهَة. -

 ادلزائص يف ؾِس الاهفذاخ الاكذعاذي ومواهجة أسمة اـلاًَة اًـاـلَة. -

 اث اـلبٔسات اًوظيَة.ادلزائص يف ػي اًخـسذًة اًس َاس َة ومواهجة ثساؾَ -

ادلزائص يف ؾِس إالظالحاث وٕازساء ذؿامئ اـلعاذلة )مؽ "اطلاث" ومؽ "آدص"(  -

 وكمي اًخضامن الاحامتؾي أظَي.

ادلزائص وثـمَق زلافة اًسؿل واـلعاذلة من ٔبخي ذوةل اًلاهون واـلؤسساث  -

 واصلميلصاظَة اًدضازهَة.
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دلَي ادلسًس من الاهرتتوًوحِني من ٔبكوى ويف أذري التس من اًـمي واـلثاجصت ًَعحح ا

كوى اًخلِمي واـلصاحـة ٌَرتاج الاهرتوتوًويج اـلىذوة ؾن افلمتؽ ادلزائصي وافلمتـاث 

 اـللازتَة وإالفًصلِة واًـصتَة.
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 .21- 27ٕاىل إالسالم. حصمجة ؾفِف اًحـَحيك. تريوث.  ذاز اًـؿل ٌَمالًني. ٔبسس َلس )ة.ث( : اًعًصق  - 
4
 .21 -21هون )ة.ث(: اًلافةل حصمجة ٕاحسان ؾحاش. تريوث. اـلىذحة الاََُة.  - 
1
- Michel Meeker (1979), literature and Violence in modan arabic. Cambridge, cambridge lmiversity 

fress. 15- 52. 
1
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21
-  .  .421هَفني ذواٍص )ة.ث(. مصحؽ س حق رهٍص
24
- Robat Fernea, james malarkey (1974), Anthropology of the middle east and north africa, Acritical 

Assessment, Anual Review of Anthropology, 198- 200 
21
. 1004ٔبتو جىص ٔبمحس ابكاذز ) -  .21(. مصحؽ س حق رهٍص
21
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 وآدص أان فِم وٕاصاكًَة اًـصيب اًوظن يف  أهرثوتًووحِا

 ادلزائص -ثسىصت خامـة -توكسٍصي نٌلل. ذ                                                                  
 

 : اـلَرط

 كاًة يف موضوؿا  اـلساذةل ُشٍ ثدٌاول

 اًوظن يف  أهرثوتًووحِا توضـَة ًخـَق أطمَة

 اًواكؽ وحتََي ثفسري يف  اًـؿل ُشا وذوز اًـصيب

 ٕاهخاح  ذالل من اًـصيب  واًثلايف الاحامتؾي

 زمغ خسًس ؿَمي ـلَسان ثؤسس مهنجَة كواؿس

 ُشا ومن. أان واكؽ ؿىل أدص فىص ٔبس حلِة

 مسى يف اًححثَة ٕاصاكًَدٌا حوكن اـليعَق

 فِم يف واًفىًصة اـلهنجَة تبًَٓخَ اًـؿل ُشا ثعحَلِة

 ُشٍ ذالل من هنسف نٌل. اًـصيب واكـيا

 يف اًخحـَة ُشٍ ثبٔزري مسى  ٕاجصاس ٕاىل اـلساذةل

ة فلسان  واكؽ حتََي يف أهرثوتًووحِة اًًِو

 اًـصيب اًوظن يف  أهرثوتًوويج اًفىص وماكهة

 خمخَف يف اـلمتثي اـلؤسس أاكذميي اذلضوز زمغ

 ثخواخس اًيت اًححر  ومصانز ادلامـَة اًضـة

 من  مك ؾيَ وهخج اًـصيب، اًوظن ذول  يف

  .        اًـَمَة  إالظسازاث

 اـلِمتني اهدداٍ ٌَفت حماوةل عم اـلساذةل ُشٍ

 فامي اًيؼص ٕاؿاذت ٕاىل فَِ واـلخرععني اًـؿل هبشا

 اًوػائف مس خلدي  السدرشاف اًـؿل ُشا ٔبجنٍز

 يف هبا اًلِام مس خلدال ًٔهرثوتًووحِا ًًدلي اًيت

 .اًـصيب اًوظن

 Abstract : 

This communication addressed a 
very important subject it concerns the 
status of anthropology in the Arab 
world and his role in Interpretation 
and analysis of the Arab social and 
cultural reality by the production of 
the systematic rules to establish a 
new scientific field, Despite the 
primacy of the other thought about 
the reality of the ego. In this sense, 
research is based on the application 
of this scientific and intellectual 
methodology in the understanding of 
the Arab reality. The main objective 
of this intervention is to highlight 
the impact of this dependence on the 
loss of Anthropological identity and 
the status of anthropological thought 
in the Arab world, despite the 
analysis of the founding academic 
Various academic centers and 
research centers that exist in the 
Arab countries, and scientific 
publications. Such an intervention is 
an attempt to draw attention to 
those interested in this science and 
specialists to reconsider accomplished 
this science to explore the future of 
jobs that should be future 
Anthropological work in the Arab 
world. 
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 ملسمة:

مىض من اًزمن ؿىل وضبٔت ما ميىن ٔبن وسمََ أهرثوتوًوحِا  كصن هعف من ٔبًسس تـس

 ؤبكسام لكَاث يف متثي مؤسسايت حضوز ًِشا اًـؿل   ٔبظحح يف اًوظن اًـصيب، حِر 

 من ُائي مك ؾهنا وهخج اًـصيب اًوظن ٔبحناء قعت مـؼم حبثَة ومصانز ومـاُس خامـَة

، وزسائي اـلاحس خري واصلوزايث ٌَىذة ٕاظسازاث من اـلـَوماث،  أوان بٓن واصلنخواٍز

 ًيجٍز ؾل فامي اًـؿل ؤبًضا ُشا ٍس ٔبجن فامي اًيؼص ٕاؿاذت ٕاىل فَِ اًـؿل واكلخعون هبشا ٌَمِمتني

السدرشاف  مٌعَلا اًعوًةل، اـلٌلزسة ُشٍ جتازة من اـلس خفاذت اـلـصفة حعَةل ًخىون

 اًوظن يف هبا اًلِام اـلس خلدي احامتغ ًـؿل ًًدلي اًيت اـلِام وحتسًس هل واًخرعَط اـلس خلدي

 ؿؿل ؿىل صسًسا اوحصنزي  ًسا،امزت  اُامتما أذريت اًس يني يف وضِس وحنن اًـصيب، دعوظا

 .اًوظن اًـصيب يف الاحامتغ

 تني اًـالكة مـصفة ؾن أهرثوتوًوحِا جمال يف هكًضلَني حنن اًَوم حتََالثيا ثلوذان

اانث أهرثوتوًوحِا وافلمتؽ ؤبي  افلمتـَة اًخحوالث ُشٍ واخَ وهَف اًـؿل ُشا ًعصهحا ُز

 يف اـلهنجَة اًلاؿست متصنزث هَف. واكـِا ًلصاءت اتزخيِا مواهجة من أهرثوتوًوحِا متىٌت ُي

ي اًعصخ اصلزش أهرثوتوًويج  ثـَميَة ؿىل اهـاكسا اًعوزت ُشٍ محَت أهرثوتوًوحِا ُو

 وثعوز أهرثوتوًويج اصلوز ؾن هدساءل وابًخايل افلمتؽ واهجت أهرثوتوًوحِا ثعوز وهَف

 ادلؼؼؼؼؼزائصي( كس( اًـصيب أهرثوتوًويج إالهخاح اكن ٕارا وإبذلاخ اًسؤال ًـوذ ٕارن, افلمتؽ

ي يف ٕاًسًوًوحِا اجتاُا فـََا اهـىس   افلمتـَة كضاايٍ ًحَوز ٔبن اس خعاغ أهرثوتوًوحِا ُو

 طلعل ابٔهرثوتوًوحِا وثحـا اـلزتاًس الاُامتم ًِشا وأس حاة اصلوافؽ ثـاوهت ًولس

اًفىص  وماكهة واكؽ ؾن اًدساؤل ميىٌيا وؿَََ .تَ ًلوم اطلي اصلوز آزاء يف  حوهل ثحاًًت

 .اًـصيب اًوظن يف أهرثوتوًويج

 : أهرثوتوًوحِا يف اًس َاق اًخازخيي

 اًفىص ٔبن ًخفق اًىثري من اـلِمتني تخحََي اـلـصفة إالوساهَة يف اًس َاق اًخازخيي،

 اًصمغ ؿىل ورعل  افلمتؽ يف واًس َاس َة الاحامتؾَة والاكذعاذًة ابًؼصوف ًخبٔثص الاحامتؾي



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثسىصت خامـة -ذ. نٌلل توكسٍصي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
129 

 اًواكؽ ؿىل ثلسمَ يف ٍمتثي ٔبحِاان اطلي اًًس يب الاس خلالل كسزا من ٌَفىص ٔبن من

 ٔبحِاان موضوؾَة جتـهل تـوامي ؿَََ حمىوم أمص هناًة يف فٕاهَ ؾيَ، ختَفَ ٔبو الاحامتؾي

 اذلفاع ٔبخي من ٌَواكؽ حًزَفا ٔبنرث ٔبدصى ؤبحِاان جتاوسٍ ٔبخي من ٌَواكؽ ثوضَحا ٔبنرث

.ؿَََ
1

 

 يف أهرثوتوًوحِا وصلث فَِ اطلي والاكذعاذي واًس َايس الاحامتؾي ٕان اًواكؽ

 اطلي اًواكؽ اكن ًولس حتسًس ُوٍهتا، ونشا ثوهجَ يف ذوزا ٔبساس َا ًـة كس اًـصيب اًوظن

 اًوظن ًخلس مي اطلي سـى واكؽ الاس خـٌلز ُو اًـصيب اًوظن أهرثوتوًوحِا يف ث فَِ وصل

 لك ذاذي اًرصاؿاث ٕاىل حتًصم وسـى س َاس َة، وذوًالث وهفور مٌاظق ٕاىل اًـصيب

 ٔبو هوهنا واًخحاًفاث اًيت ذوةل لك ذاذي ٔبوضبُٔا اًيت اًحيائَة أظص رعل يف مس خلال ذوةل،

حنن مثي  هيميا وما واًلدََة، إالزًِة اًخىوًياث واـلمتثةل يف وزؿاُا فسمعِا وخسُا اًيت ثغل

 خنة معاحل خيسم ٍزال وال ذسم تعاتؽ اًـصيب اًوظن يف واًفىص اًـؿل ظحؽ كس اًواكؽ ُشا 

ال  نٌل ولك، اًـصتَة أمة بٔو اصلوةل حساة ؿىل رعل اكن وٕان حساة أكَحَة حىت  ؿىل

 اًسوس َوًوحِة واصلزاساث اًححوج وػفت كس اًلوى الاس خـٌلًزة وحتاًفاهتا هًىس ٔبن

 الاس خـٌلز ذسمة يف الاحامتؾي اًححر اكن تي وحىٌصس معاذلِا، رلسمة وأهرثوتوًوحِة

 يف مضِوزت ٔبسٌلء ػِصث وكس ثغل اًفرتت، يف اًـَوم اتزخي يف مثَي هل ٌس حق ؾل ثضلك

 وكريضم ًزسص وتول وذزمٌلِامي ٕالكٌلن، جصجضازذ وذًي واًفاىز س ََجٌلن، مثال أمص ُشا

 .نثريون

 واصلًًِة والاحامتؾَة الاكذعاذًة اذلَات ٕالذازت ٍُصسَون اكهوا اطلٍن إالذاًزون حىت تي

 الاحامتؾي اـلسح مثي مـصوفة حبثَة وظصق مهناح رعل يف مس خزسمني يف مس خـمصاهتم

 س َاسة زاخسة ٔبظححت ًلس تي ٌَحُئة، اصلكِق واًصظس واـلالحؼة ابـلضازنة واـللاتةل

 اًـَوم يف وثبَُٔال ثسًزحا ًيال ٔبن تـس ٕاال ٕاذازي ٌَمس خـمصاث ٍصسي ٔبال اًفصويس ًالس خـٌلز

 اٌَلة احامتغ وأهرثوتوًوحِا وؿؿل الاحامتغ ؿؿل مثي الاحامتؾَة
2
. 

ا ًِا اكهت حبثَة ثلاًَس ٔبزسوا كس وإالذاًزني اًحاحثني ُؤالء ٔبن واًيدِجة  يف اًِامة بآثُز

 ؤبظححت اصلول ًخغل اًس َايس اًخحصز مصاحي تـس حىت اًححوج الاحامتؾَة مس خلدي
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 ويف تي جتاَُِا ابحر ٌس خعَؽ ال ٔبساس َة رهصهتا مصاحؽ اًيت واصلزاساث اـلـَوماث ثغل

 اـلياشم مىوانث ٔبضم جضلك اصلزاساث واًححوج ثغل ٔبظححت واـلـاُس ادلامـاث من نثري

ظحلت اًححوج واصلزاساث  ٕازصاذًة منارح جضلك ؤبظححت فهيا ثسزش اًيت اًخـَميَة

 .أهرثوتوًوحِة تعحلهتا

أهرثوتوًوحِون و اًسوس َوًوحِون  هبا كام اًيت الاحامتؾَة واصلزاساث اًححوج ٔبما

 واـلصانز(، فَـي ادلامـاث(ادلِاث حبسة فميىن ثعيَفِا الاس خلالل تـس ما فرتت يف

 ىًصس ثوضَحَ يف وزكذيا اًححثَة ُاثَ. اًلصط  ًؤذي ايٓت اًخعيَف

 اًـاؾل اًـصيب: أهرثوتوًويج يف اًفىص وماكهة واكؽ

 اًـصيب اًوظن يف تَ خيخط اطلي أهرثوتوًويج اًفىص واكؽ ؿىل اًـامة اـلالحؼة ٕان

 ٕاتساؾَة ظاكاث حيمي اًـصيب اًوظن ٔبن زمغ راثَ، حس يف وـؿل جصوٍس بًَٓاث ٕاىل ٔبهَ ًفذلص

 .الاحامتؾَة واًؼواُص اـلضالك وحتََي ثعف اًيت اًحياءت اًيلسًة خمخَف أؾٌلل يف حمتثي

 مبرخَف ارلاظة ٔبفاكزضم يف ٍصنزون اًـصة اًحاحثني من اًىثري ٔبن نشعل ًالحغ وما

يا أوزويب اًفىص الاحامتؾَة ؿىل اًـَوم ٔن ُشا  أهرثوتوًوحِا اًـصتَة ؿؿل ٔبسمة ثدضلك ُو

 اًـؿل أهرثوتوًوحِا اًـصتَة مصثحعة جىون ُشا ٔبسمة حىون واحامتل ٔبن ابًحُئة اًفىص مصثحط

ِشا حمتخؽ حبخة،قصتَة  تُئة يف وضبٔ  ثعحَق  مـوكاث ثؼِص خبعوظَاث زلافِة مذـسذت، ًو

 اًس َاق ُشا افلمتـاث، ويف  ابيق ؾن ختخَف اًيت اًـصتَة جممتـاثيا مفاُميَ وهؼصايثَ ؿىل

 مِسان أهرثوتوًوحِا اًـصتَة يف من اًـصة كلخعني من نثريا ٔبن اًـصة اًحاحثني ٔبحس ًؤنس

 جممتـاث يف ووضبٔث وصلث واجتاُاث هؼصايث ٕالزحاث ظائةل وهجوذا مثَية ٔبوكاث ٍىصسون

سَعوهنا اـلععَحاث تـغ ثسكِق يف ًخفٌيون فٌجسضم ملاٍصت ػصوف ويف ٔبدصى  من ٌو

 افلمتؽ ظيؽ من ثحلى اـلفاُمي ثغل ؿَمَة اكهت ورمٌل اًـصتَة، الاحامتؾَة أوضاغ ٔبؿىل ؿىل

 أوضاغ لك ابذلس حان ثبٔذش ؾل ٔهنا وازذ كري اًـَمَة اـلـصفة ثسم ؤبن اس خزسارما اًلصيب

 اًـصيب افلمتؽ ٕاىل واًخساظة اًرسؿة تخغل فٌيلَِا فلط، اًحـغ مهنا ًوىن ٕاوساهَا اـلمىٌة

 اًـصتَة اًححوج الاحامتؾَة مسريت يف اًـرثت جحص ٍىون
15
 فغ ٕاىل اًوظول من متيؽ واًيت ،
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 اًـصتَة افلمتـاث يف الاحامتغ ؿؿل وتني اًلصتَةافلمتـاث  يف أهرثوتوًوحِا تني اًلامئ اًزناغ

شا  تواكـيا هيمت ؿٌَل جنس ٔبن ًيا ال ميىن فٌَلرا دعوظَة، من افلمتـاث ُشٍ حتمهل ـلا ُو

 ابدذالف ختخَف اًـصيب  اًـاؾل ذاذي احامتؾَة دعوظَاث ُياك ٔبن هـصف اًـصيب،

 اًثواتت ٍلَِا ٔبمام يف متحى ارلعوظَاث ُشٍ ٔبن جنس ًىٌيا وادلِاث واًلومِاث أؾصاق 

 ثَزتم اًيت اًـصتَة إالسالمِة اًثواتت ُشٍ من مٌعلة لك هبا ثَزتم اًيت إالسالمِة واًـصتَة

 اًـصتَة اًثواتت ُشٍ من هخزش ٔبن ميىٌيا فِي حسا، ؿىل اـلياظق ُشٍ من مٌعلة هبا لك

 اهسماح ؿىل وثـمي اًصؤى ثلازة ٕاسالمِة ٔبثصوتوًوحِا ؾصتَة  مـَازا  ٕالجياذ إالسالمِة

 ؿىل اًلاذزت أذات عم اًلصتَة اًخجصتة أهرثوتوًوحِا حسة ذامت ما إالسالمِة اًضرعَة

 الاحامتؾي اًـالح
16
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 زلة ٔبسمة وحوذ ؾن ؾحازت فِيي اًـصيب اًوظن ذول أهرثوتوًوحِا يف ماكهة ٔبما

 اصلول يف حيعي ما تـىس اًصمسَة اـلؤسساث خمخَف أهرثوتوًوحِا وتني ثيؼاميث

 اًس َاس َة اًسَعة ؿىل اًلامئني حشز سخة ٔبن وادلسٍص ابطلهص ظياؾَا، اـلخلسمة أوزوتَة

 اًخرعَط مِسان يف أهرثوتوًوحِة وذاظة واًححوج اصلزاساث تبطٔمَة أذش ؿسم ُو

 واًخًدؤ والاس خعالؿاث اًخوكؽ ؤبساًَة اًـام اًصبٔي وذزاساث والاكذعاذي الاحامتؾي

 .واًيفس َة الاحامتؾَة

 اطلي اذللِلي اصلوز ثخجاُي حزال ما اًـصيب اًوظن يف اًصمسَة اـلؤسساث ٔبن واًواكؽ

 سواء افلمتؽ  يف ادلاًزة اًخحوالث خيط فامي إالجيايب اًخبٔزري يف ثَـحَ أهرثوتوًوحِا ٔبن ميىن

 ٔبو إالؿالمِة الاحامتؾَة ٔبو الاكذعاذًة ٔبو اًس َاس َة اـلَاذٍن يف
17

 

 ٔبن ٕاال الامس وجنس اًـؿل ؾن ُشا  ًـَمون ال ٔبفصاذٍ  من فاًىثري افلمتؽ انحِة من ٔبما

ـخلسون اس خلصاة، هؼصت ٕاٍهيم ًيؼص اًـصيب أهرثوتوًويج يف اًفىص اًحاحثني من اًىثري  ًو

ساؿس اًـؿل ُشا ٕاىل ًيدسة من لك ٔبن شا اصلوةل ُسم يف اًخيؼميَة اًسَعة مذبٓمص ٌو  ُو

 مجـَ ٔبزياء اـلهنجَة اًحاحثني إالحصاءاث ذمازسة أهرثوتوًويج ؾيس اذللي يف واحض

 ثوسًؽ ٔبزياء ؾن إالخاتة ًلَة اًححر جممتؽ جنس حِر اـلسزوسة اًؼاُصت حول ٌَمـَوماث

َزتم اـللاتالث ٔبو الاس امتزاث  أهرثوتوًوحِا يف اـلؤسساث واكؽ جنس اـللاتي ويف ابًخحفغ ًو
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 ٔبي هل ًـاز وال اًرتثُة حِر من اًـَوم بٓدص مضن ًعيف اًـصتَة وادلامـاث اًخـَميَة

 .اُامتم

 : كؼؼؼؼصاءت أان يف آدص ٔبهرثوتوًوحِة

 اًعصخ أهرثوتوًويج، ثدِح ًيا زؤًة ُشا يف وآدص أان حواز مسبةٔل يف اًححر ٕان

خَ ذالل من واذلضاًزة اًثلافِة دعوظَخَ ًححر ؾن اطلي أان  واكـَ ًلصاءت حماًو

 يف وضبٔ  اطلي ٔبهرثوتوًويج اًسوس َو اًـَمي ارلعاة ابؾامتذٍ ؿىل افلايل وختَفَ الاحامتؾي

شا اطلي، أان ؾن قًصحة موضوؾَة واحامتؾَة مـصفِة تُئة يف  أان ًصقحة حعاز ٔبضم ًـس ُو

 . اًخحـَة يف اًسلوظ وابًخايل اًِوًة ٔبمام ارلوف من فلسان رشؾية دعوظَخة

 فهيا وضبٔث اًيت اًؼصوف مـصفِا هفعي طلعل جنس ٔبهفس يا كري كاذٍزن ؿىل ٔبن 

شا ابًفاؿي اًفـي اًخيؼرًية وؿالكة ثَازهتا جلك اًس َاكاث اًححثَة أهرثوتوًوحِة  ما ُو

يا تبٔفصاذُا وتَئهتا وزلافهتا ؿالكة أهرثوتوًوحِة ٕاصاكًَة ًعصخ ٔبي  ؾن هدساءل ُو

ي ٔبهرثوتوًوحِا هخحسج،  ٔبم ًحلى اًِاحس هحاحثني حنن أهرثوتوًويج حبس يا ىىذفي ُو

 فِميا طلاثيا؟ وابًخايل اًسري حنو هوغ من اًخلسم  مـوكاث ٔبحس إالثس متوًويج اـلهنجي

ىشا ؿىل ٔبظصوحاثيا نثري وتخبٔزري تلوت ثربس آدص ثلسم اًفىصي، يف ملاتي هؼًصة  ثعحح ُو

 اًس َاق اًخيؼريي ُشا ٕاؿاذت يف ٌَوكوغ واًـوذتأهرثوتوًوحِة  ٔس ئَخيا اذلواًزة اًلاؿست

يا أان واكؽ وحتََي كصاءت  يف آدص تَسان اًلصيب  ورعاة أهرثوتوًويج ارلعاة ًربس ُو

 وابًخايل أان ؿىل أدص ُميية زلافة وضبٔث اـليؼوز ُشا أان، من مٌؼومة ذازح ؾن

لس ػ وفلسان ارلعاة أهرثوتوًويج اكرتاة   ٍلي يف ًـاجل إالصاكل ُشا يُوًخَ، ًو

َة واـلَخلِاث اًـَمَة اًححثَة اًىذاابث ارلعاة  فهيا جصس اًيت افلمتـاث يف وذاظة واصلًو

 مرص ٔبمثَهتا من أهرثوتوًويج اًززغ يف افلمتـاث اًس حاكة من أهرثوتوًويج واكهت

 . وادلزائص

 اطلي ابقلَط ؿالكة ًِا اًيت اًـَمَة ارلعاابث مثي مثهل أهرثوتوًويج فارلعاة

و اـلًضوذ اًِسف حيلق مـصيف منورح حىت ٔبسست فَِ واهخـضت وضبٔث  مـاؾل حتسًس ُو
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 اـلمىن وطلعل مفن كري. وهؼًصة ٔبظص فىًصة يف وتَوزهتا والاحامتؾَة اًثلافِة أوساق

 منارح ًيا اًيت كسمت اًفىًصة اًخَازاث ُشٍ وتني الاحامتؾي واًس َاق إالظاز تني اًفعي

يا .وذمازساثَ ودعاتَ أدص ًفِم مـصفِة َس هؼصت  افلمتؽ ؿالكة ؾن هدساءل ُو خبعاة اكن ًو

ٔبوزوتَة اس خـالئَة هوًوهَاًَة، بٔو مس خوزذ من واكؽ ملاٍص متاما ًواكـيا ودعوظَاثيا افلمتـَة 

 ًفذلس ٌَيؼصت اـلوضوؿة وتني ُشا وراك ويف مضوصا دعااب أذري يف واًثلافِة ًًَذج ًيا

 الاحامتؾي واًس َاق اـلـصيف ٔبهرثوتوًوًويج ٌَفضاء ٕالهخاح ػي اًـجز اًواحض ؿىل اًوظول

 حوُص ـلس تلَة الاكرتاة مهنا وحماوةل ثَمسِا إالصاكًَاث س يحاول ُشٍ لك. تيا ارلاض

 اًوظول ٕاماكهَة ؿسم مؽ يف ادلزائص اًححر أهرثوتوًويج  ثلسم ؿسم يف أس حاة ٔبحس

فرس ًياًـصي  مـصيف ٍمنط  الاحامتؾي وما ًفصسٍ من ػواُص ومضالكث احامتؾَة اًواكؽ  ًو

أهرثوتوًوحِة،  اًلاؿست ٕاهخاح يف افلمتـَة اًخيوؿاث اًثلافِة وخمخَف أسماث ثوػف ؾل ـلارا.

 ُشا كضااي ٔكوىل ازثحااك ٌَمِمتني واًحاحثني يف مِسان أهرثوتوًوحِا مسبةٔل ُيا ثعصخ ومن

  . اًعصخ

  : افلمتؽ ومرشوغ أهرثوتوًوحِا

 اًؼصوف ٕاىل إبزخاؿَ إالوسان ٔبو أهرثوتوًوحِا ًـؿل ثبٔظَََة مسبةٔل من ٕارا اهعَلٌا

ة اًلري  ُشٍ ؿاص هتا فىًصة ٔبسمة ٕاىل تيا ًـوذ فِشا ٔبوزاب، اًيت ؿاص هتا اًفوىض وظاتؽ سًو

 بًَٓة وفق اًواكؽ وحتََي ثفسري الاحامتؾَة اذلمتَة ثغل ؿَهيا فصضت افلمتـاث وابًخايل

اذلاةل الاحامتؾَة ٌَيؼم وأوساق  فٕان ذزاسة  اـليعَق مـصفِة،  ومن ُشا وكاؿست مهنجَة

 نٌل جممتـاث هحريت،  اكهت حٌلؿاث ظلريت ٔبو ٌَمجمتـاث اًخرشًة سواء الاحامتؾَة واًثلافِة 

و هبشا اًخفاؿالث ذزاسة  ٔبهنا ؿىل ثـصف  ثعوز خسًسا ٔباكذميي ثوخَ اؾخرب الاحامتؾَة ُو

اظاث ُشا اًـؿل  اًـَمي اًخازخيي ٌَمساز اـلخددؽ ٔبن ٕاال. ؾرش اًخاسؽ اًلصن يف جنس تـغ ٕاُز

يف ذزاس خَ ٌَمجمتـاث اًـصتَة  ذضلون يف اًـاؾل اًـصيب جتسسث يف نخاابث ؾحس اًصمحن اجن

ا يف صٌلل ٕافًصلِا حِر اس خعاغ ثعيَف اًيؼم الاحامتؾَة وكرُي
10
 متىٌيا وحةأظص  ُشٍ ، 

 اًيت وابرلعوض اصلوزاكميَة ُشٍ أهرثوتوًوحِا  ؿىل ثـصفوا من ضم اًـصة ٔبن اًلول من 

اـلخبٔثصت  ٔبظصوحاث اـلِمتني ابًسوس َوًوحِة وأهرثوتوًوحِة يف اًـاؾل اًـصيب  ؿىل ُمييت
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
134 

َفي جصول وٕاميَي  تبٔفاكز اـلسزسة الاحامتؾَة اًفصوس َة  ومهنا ٔبفاكز مازس َي موش ًو

 زاكمي.ذو 

 ٔبن ٔبم ٔبهرثوتوًوحِا ؾصتَة  ؾل وضِس مِالذ  اـلـصفِة،  ـلارا ُشٍ اًرتانٌلث زمغ ًوىن

وهة تلِت أهرثوتوًوحِا  مسبةٔل متثالث اًسَعة  ومبسبةٔل افلمتؽ مرشوغ فضي تفىصت مُص

ي اًـؿل اذلاهكة ًِشا  حاخاث مؽ ثدسق اًيت اأكذميَة أظصوحاث ٔبًووايث مضن ًـخرب ُو

 . افلمتـي؟ هعاق ؾن ذازح وػَفة هل اأكذميَة اًخرععاث مثي ختعط ٔبهَ ٔبم افلمتؽ

 ؿَََ، فافلمتؽ اًـصيب ميثي جض خلي اطلي افلال ٔبو ابذللي أهرثوتوًوحِا حمتزي ٕان

 اذللول جبمةل ملازهة مس خلةل تَ ذاظة سوس َوزلافِة، اًسوس َوزلافِة وهل مفاُمي فصذاهُذَ

شا. زاحؽ ًوضـَخَ ورعل أدصى افلمتـاث يف اـليخجة  مفِوماثَا ووساءل حنلق جيـَيا ما ُو

 ًيا ٔبسست ٔبساسِا ؿىل اًـاؾل اًـصيب واًيت واـلمىٌة ًٔهرثوتوًوحِا يف اـليخجة اـلـازف

 ٕاماكهَة هعصخ مضلكة ؿسم جيـَيا اـلـىن ُشا ًىن اًـصتَة ٌَمجمتؽ اـلـصفِة إالهخاحِة اًلاؿست

اـلـازف  ًواسي موضوغ حول مفاُميَة كاؿست ٕاهخاحِة وٕاماكهَة اًـصيب افلمتؽ حتََي

 . وأهرثوتوًوحِة اًسوس َوًوحِة

 اـلفىص ٕار  ٔبو الاحامتؾي اًحاحر ذوز اـلَُح ٍمتحوز حول ادلوُصي اًسؤال ٕان

 ًِجخني  ٔبو دعاتني ٔبحسٌُل ؿَمي وآدص ٕاًسًوًويج  ثخساذي ؿىل مس خوى ارلعاة 

 فارلعاة جممتـيا اًـصتَة  يف ًىن ُوٍهتٌل ٕار ًفرتط ٔبن ًلكهيٌل) أهرثوتوًويج واًس َايس(

 اصلزاساث من زلةل حباخة اكهت اًس َاس َة وضـَاث فاًوضـَة من ًعصحَ ـلا هؼصا مـلس

 . اًسوس َو ٔبهرثوتوًوحِة

أهرثوتوًوحِا ٔبكعُت من افلال اًـَمي ومن اًخعيَف  ففي ادلزائص مثال جنس ٔبن 

 اًس َايس جمصذت من اًيؼصت افلال يف َوًوحِة اًيت بٔسفمتاأكذميي ذلساة اًسوس  

 اـلازهيس يف اًخفسري  طلعل جنس ٔبن مـؼم اًخحََالث اهعخت .اـلوضوؾَة واًيلسًة اًخحََََة

 ٔبو ؿىل الاكذعاذي اـلس خوى ؿىل سواء الاحامتؾَة اًعحلاث تني اًـالكاث ؿىل ٍصنز اطلي

اًعصخ، مث ثَهتا اهفذاخ  ًِشا ثياكضاث ؿست وحوذ من ابًصمغ اًرتتوًة اـليؼومة حتََي مس خوى

 تبٔحٌست ورعل اًواكؽ فِم يف اًيؼص ٕاىل ٕاؿاذت ذما ٔبذى اًلصيب اًسوس َوًوحِة ؿىل اًفىص
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اقلًل من ظصف اًحاحثني ادلزائًصني يف جمال  كصاءاث اًرتاج ًوـي مس خلدََة، حبثَة

اانث ان ُشا وتوًوحِا حمََة، ًىناًوظول ٔهرث  ٕالماكهَة أهرثوتوًوحِا ثـس ٔبحس اًُص  اًُص

و اًرشوظ جبمةل من اًخلِس ٕاىل تيا ذفؽ  ٌَـلالهَة ٌَوظول ٔبسايس وجزء اًـلي هلس ُو

شٍ والاحامتؾَة اًـَوم إالوساهَة تبًَٓاث )اًرتاج كصاءت(اٍهنضوًة   هبا ميص مصحةل ٔبضم ُو

 . والاحامتؾَة إالوساهَة اًـَوم حلي يف اًحاحر

 : ادلزائص يف أهرثوتوًوحِة اًخجصتة

 مذبٔدصت،  مصحةل يف ٕاال حىن ؾل ادلزائص يف ٌَححر الاهرثوتوًويج اـلٌلزساثَة اًخجصتة ٕان

 يف فرتت الاحذالل كاموا اًىٌُسة وزخال وموػفني ضحاظ من اًفصوس َني ٔبن فعحَح

 حبر إبحصاء ٔبمصث كس اكهت اًفصوس َة اًسَعاث فٕان رعل من نثريت، ٔبنرث تسزاساث

 ُاما زظَسا متثي فِيي اًياتوًَوهَة، اسلةل ٔبزياء مرص يف حصى ما قصاز ؿىل زمبا. صامي

 أحباج ُشٍ ازثلت وكس اتزخيَة ًِشا اًحضل  حلدة حول ؾهنا قىن ال ومـَوماث ـلـعَاث

اًربجص أماًسف حِر   مٌاظق ؿُش حول ٔبجنزث اًيت ؿََا مهنا اـلوهوقصفِاث مس خوايث ٕاىل

 الاحامتؾي(. اًـمي ثلس مي مؤًفَ (يف ذوزاكمي ٔبؾٌلل يف وػفت
10

 اصلزاساث اس هتسفت وكس

 اًخازخي من مدىصت ذلؼاث اـللازتَة ٕافًصلِا وافلمتـاث صٌلل يف أهرثوتوًوحِة اًىًووهَاًَة

اظاث أهرثوتوًوحِة ًيا اًىوًوهَايل ٍىضف فإالزج.  اصلول اًيت وضفت ؾن ٔبظٌلغ إالُز

 الاحامتؾَة اًؼواُص زظس ٍلي حاول اطلي اًفصويس س خـٌلزالا ظصف من وذاظة أوزتَة

 ؿىل الاُامتم مٌعحا اكن واًلدََة... نٌل أزسًة واًصواتط اًثلافِة اـلس خوايث مجَؽ وؿىل

حنو  ٌَعًصق واًيوؾي اًوكي اًرتامك يف ساؿس ُشا اـللازتَة لك ٌَمجمتـاث اصلًين اًس َاق

 اًىوًوهَاًَة.  أهرثوتوًوحِة

ىشا  كام اًيت اـلَساهَة أحباج تـس ًٔهرثوتوًوحِة وذاظة اٍمتَِسًة اكهت اًحساايث ُو

 ٔبي اًس خٌُاث هناًة يف ثيي الاُامتم ؾل اًيت أؾٌلل ُشٍ ٔبن ٕاال  Bourdieu توزذًو هبا

 اكن ًوىٌَ أهرثوتوًوحِة ؿىل ثبٔزري أوزيب ًالس خـٌلز اكن الاس خلالل، ٕار مصحةل تـس
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 تخعحَق اجسمت اصلزاساث الاحامتؾَة تساًة فرتت وابًخايل اأكذميي اًلصيب ٌَيؼام ثلََسا

 اًلصيب. اًرتاج ؿىل ومديَة اًلصتَة افلمتـاث من منعَة وهؼًصة فىًصة كواًة
17

 

 حِر احامتؾَني ٔبفصاذ ٔبهيا هون عم أهرثوتوًوحِة واهجهتا اًيت اًخحسايث مجةل ومن

شا جممتـاثيا يف حوًيا من ما ًسوز متاما هـصف  ٕارن افلمتؽ ٌضِسُا اًيت اًخلرياث هدِجة ُو

 يف اًعًصق ًيا ميِس اًسوس َوًويج حىوًًٌا ٔبن ماذام وإبذلاخ ثفصط ؿََيا حتسايث ٔبمام حنن

 ال واـلالحؼاثَة اًخبٔمََة اًوكفة ُشٍ ًىن اًخلري بٔفصسُا ُشا اًيت اًؼواُص ًخغل اـلالحؼاث

 . مـادلخَ اـلصاذ اـلَسان يف مؽ اًخوكي اًيؼصي واًخـمق اًلوض ذون هبا الانخفاء ميىن

 ؤبمام ٌَححوج أهرثوتوًوحِة اصلمسة اـلاذت مبثاتة فَِ هـُش اطلي افلال ٔبظحح ٕارن

ىشا .ٔبهرثوتوًوحِة اـلـعَاث تبًَٔاث ًِشٍ مساءةل  ٔبن Oberti Mendras ًرصخ ُو

اًحاحر  ٍىدضف ابًواكؽ الاحذاكك دِال ٔبهرثوتوًويج ؾن ظًصق ًلك معسز ُو اـلَسان

 اًيؼًصة أهرثوتوًوحِة. ثرثي خسًست أهرثوتوًويج منارح
11
 جس خفز اًيت اًفضاءاث وزمغ 

 اًخلََس زيائَة وفق ًـُش ػي ادلزائصي اطلي جممتـيا يف أهرثوتوًويج ودعوظا اًحاحر

 اًعصخ ٕاال ٔبن. اًفاؿَني ذمازسة ويف مؤسساثَ يف كوي ثضلك جصسث اًيت واذلسازة

ابًٔسًوًوحِة الاصرتاهَة  ازثحط واطلي اـلازهيس اًعصخ يف حمعوزا ػي اًسوس َوًويج

شا. افلمتؽ ـلرشوغ نمنورح   . اًخمنَة تـمََة مؤسساثَ وزتط حتََالثَ ؿىل اهـىس ما ُو

 واطلي متزي اًضـحوي إالًسًوًويج ابرلعاة ًـصف اًحاحثني فامي تخـاكس متزيث نٌل

ا من اًضـحَة ٌَجٌلُري اًزتاماث ثلسمي يف اًفاؿي ابصلوز  الاس خـٌلزي اًصاتط من حتٍصُص

يا كس  اًيت الاحامتؾَة واًثلافِة.  ًٔهرثوتوًوحِة واًفـال إالجيايب ادلاهة هَمس واًخحـَة، ُو

 إكًسًوًوحِة تي مس خلةل ٔكحباج ؿَمَة ٕاٍهيا ًيؼص حِر ؾل واهخلاالث مٌـعفاث ؿست ؾصفت

ا يف وزاء أس حاة ٔبحس ُشٍ ًوـي اًىوًوهَاًَة اًـَوم ومضن  ٔبذشث وابًخايل .جممتـيا ثبٔدُص

 ؿىل سواء واٍمتَزي واًامتٍز اًخحَوز ٕاىل ظًصلِا وتسٔبث ثبٔذش احامتؾي وـؿل أهرثوتوًوحِة

 اًخعحَلي ٔبو اًيؼصي اـلس خوى
15

 أهرثوتوًوحِة آًَاث تخغل اًوضـَة الاحامتؾَة فِم ٕارن

اًعصخ  فهيا وكؽ أسمة اًيت ٕان .ٕاًََ اًوظول اًيؼام ٌسـى اطلي افلمتؽ مبرشوغ ازثحعت
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 ٔبو ادذَاز هون يف دعوظا ًُست  يف اًـاؾل اًـصيب معوما ويف ادلزائص يف أهرثوتوًويج

 زلافِة واحامتؾَة مـَية. ًؼواٍُص ثفسرياث ما كعس ثلسمي اؾامتذ اجتاٍ هؼصي

 أوضاغ ًِشٍ ومـادض اتزخيي حتََي ٕاىل حباخة اًـصيب ٕان أهرثوتوًوحِا يف اًوظن

 اًخحََي معََاث ثلوذ مٌعَلاث ٕاىل اسدٌاذا هبا ٔبحاظ اطلي افلمتـي زتعِا ابٕالظاز ورضوزت

اًصؤًة. وضوخ ؿسم تَ ظًصلَ وبٔحاظ اًحاحر فلس وٕاال واًفِم
17 

 ؿسم وزاء حوكن فإالصاكًَة

مبهنجَة ٔبهرثوتوًوحِة  اًخازخيَة اـلـعَاثافلمتـاث، رعل ٔبن فِم  ًخغل اًخازخيي فِم اـلساز

 جس متس ٔبن فاـلفاُمي ًًدلي .ٔبسمة أهرثوتوًوحِة اًصاُية من ٌَرصوح اذلَول ٔبحس ٔبظححت

واذلارض اـلايض يف واكـيا الاحامتؾي ؿىل وختخرب اًـصيب حصازيا من
21
اًـَمي يف  فارلعاة .

 ٌَميؼومة اًلميَة اقلََة وابًخايل ملاٍصت فىًصة ذازح اًلواًة ًعصخ ُشا افلال ال جية ٔبن

ذزاسة اًؼواُص  يف هفسَ ٔبنرث ًفصط اًفصؾي ماتني ملازتة اس خزسام حنو اًخوخَ ًحلى

 س َاكاث يف وضبٔث مـصفِة هؼصايث وفق رعل ت  مـادلة ًوـي الاحامتؾَة ومضالكهتا 

 اًخعصق اـلسزس َة ذون اـلضالك كضَة مـادلة اـلمىن كري اـلمزيت ٌَمجمتؽ مفن خماًفة ًٔمناظ

شا أزسي، اًحياء ٔبو ًٕالظاز ٌَحياء  ايٓل إالسلاظ ٕاصاكًَة يف ًلـوا اًحاحثني حـي ما ُو

و اـلَساين اـلس خوى ؿىل اًيؼصي  ٕاىل واكـَة من ٔبهرثوتوًوحِة ًخحول اًحاحر جيـي ما ُو

 يف أهرثوتوًوحِة اًخجصتة ٕان مسبةٔل .جمِوةل ٔبو كائحة مبـعَاث احامتؾَة ًفَسفة اًخيؼري

 ٔبظحح ما اًيؼاسم تلسز الاُامتم مس خوى ؿىل ٔبي اًـام اًيعاق مضن ثـصف ؾل ادلزائص

شا افلمتؽ ًيرحة وملسم ارلعاة خمزتل  اًححوج ثعصحَ ٔبطمَة ما مـصفة ؿسم ـلسبةٔل ًـوذ ُو

 ثغلثعصهحا  اًيت اًخًدؤ ٕاماكهَة مؽ والاكذعاذًة الاحامتؾَة ذزاسة ارلعط يف الاحامتؾَة

 . اًـَمي الاحامتؾي اًححر ٔبُساف مضن ثـس واًيت الاحامتؾَة اًححوج

 اًحاحثني من ظصف ٔبظصوحاث ٔبهرثوتوًوحِة ثلسمي حماوةل ُو اطلهص ٌس خسؾي ما ًىن

 مضاًزؽ ٔبي وٕاجصاس اُامتماث ٔبًة ٕاػِاز ذون اًس خاز ذَف واًيت تلِت اًـصيب اذلصاك ـلسبةٔل

 يف أهرثوتوًوحِا ثسٌزس مسبةٔل ٌس خوكفٌا ُو  ما  ًوـي هؼًصة ٔبظص يف حبثَة ًلوًحهتا

 وؾل اًخرععاث تلِة مثي مثَِا هكِية جمال ذمازس هتا يف اذزًتت خامـخيا اًـصتَة معوما

شا ما اـلؤسساث ًخغل كصاءاث ًخلسمي اًححوج ثغل ثوػف  اًيت اًفصاػ ذائصت ًفرسٍ ُو



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـصيب وٕاصاكًَة فِم اأن وآدص أهرثوتًووحِا يف اًوظن
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 ٔبفصسهتا اًوكَة اًيت اـلـعَاث ًخغل حتََي من متىهنا ؿسم انحِة من أهرثوتوًوحِا ثـُضِا

ؿىل  حتوالث من ٔبهخجخَ وما اًثوزاث اًـصتَة ؿَهيا اظعَح ما ٔبو الاحامتؾي اًخلري حصنة

شا ودعاابثَ مؤسساثَ مس خوى  ًووحض. وافلمتؽ ٌَسوس َوًوحِا أهَست اًلعَـة ًؤنس ما ُو

 هحاحثني اًَوم ًحونمعا فٌحن .اًسوس َوًوحِة اًخحََالث اهخؼاز ذون ثعوز افلمتؽ ًيا

 واكـيا، ٔبي ؿىل ٔبسلعياُا اًيت اًيؼًصة واًخعوزاث اًفىًصة ًخغل اقلعالث ادذحاز إبؿاذت

 ادلزائص يف الاوضلال أهرثوتوًويج اـلـصيف ٕان ثعوٍص واكـيا هبسف مـصيف ثفىِم ٕاؿاذت

اانث وابًخايل افلمتؽ مبرشوؾَة وزَلا ازثحاظا ازثحط  ٔبذى افلمتـي اـلرشوغ اًيت كسرما فاًُص

 امذثاًَة هعصخ مسى بٔن ميىن اًعصخ ُشا ومؽ ًىن أهرثوتوًوحِا، فضي حمتَة ٕاىل

اانث  اًحاحثون ًشُة ؤبوساكَ. حِر افلمتؽ ـلـادلة حٌسث اًيت أهرثوتوًوحِة اًُص

 : أهرثوتوًوحِا ًـوامي مهنا قَاة ٔبسمة ًخَرَط

يا اًـَمي ؿىل اًس َايس س َعصت -  اطلي اًصمسي ارلعاة حس ؿىل اًحاحر حيافغ ُو

  .اًعوث ظسى مصحؽ فَِ ذوز ًَـة

 اًخَازاث واـللازابث تني خنَط ًسيا فال وسعحَهتا وحضاٍهتا اًخىوٍن مٌؼومة ضـف -

 .اـلفاُمي يف وؿسم اًخحنك اًفىًصة

 أساش. جحص ًـخرب واطلي وهتمُضَ اًـَمي اًححر ٕاٌُلل -

 : ادلزائص يف أهرثوتوًوحِا ثسٌزس

 ثسٌزس ؾيرص ًبئت أهرثوتوًوحِة ٌَمٌلزسة اـلـصيف إالذزاك حتسًس ٕاظاز ويف ذامئا

 ؤبحس .أهرثوتوًوحِا ادلزائًصة ومالمح مؤرشاث ـلـصفة وجزء ٔبسايس أهرثوتوًوحِا 

 اـلـصفة اًـصتَة، ثحلى أهرثوتوًوحِا اًخيؼري ًلضااي ٔبسمة ثفسري إبماكهنا اًيت اًـوامي

  ارلعاة مىوانث ٔبًووايث فاؿَهيا مضن صلى حصس َرِا اـلياشم جسـى اًيت اًفىًصة واًلاؿست

 اًـايل ٕاظالحاث ٕاظالحاث اًخـَمي ؾصف كس أهرثوتوًوحِا ثسٌزس ٕان. أهرثوتوًويج

 الاحامتؾَة اًـَوم ثـًصة مرشوغ مضن جتيَسٍ مؽ اًخرعط ُشا ثسٌزس هعاق وفق

 وسايذت مـصفِة تؤزت يف أهرثوتوًوحِا ٔبذذَت أظصوحاث ُشٍ ارلعاة. ٔبزس وابًخايل



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثسىصت خامـة -ذ. نٌلل توكسٍصي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
139 

 يف اـليلمس ٔبثصوتوًوحِا ٔان اًفىًصة ٌَحسازة اهخلي اطلي تني ٔبهرثوتوًوحِا أدص اًفجوت

ا ٕاىل ٔبذى الاوضلال من اًيوغ منورحِة، ُشا ثحـَة وٕاسلاظِا تبًَٓة أدص ٔبظصوحاث  اهخحاُز

اانث ٔبًة محي ومفاُميي ذون فىصي ذَط صلك يف  س َاسة اؾامتذ تـس ًىن . مس خلدََة ُز

والاس خلالًَة  إالظالحاث ومِاذًيَ وس َاسة فصوؿَ افلمتؽ مبرخَف ؿىل اًخفذح

شا  الاس خلالًَة ُشٍ زمغ اًلموط ماسال كامئا  هالحغ ٔبهيا اًـؿل، ٕاال ًِشا اًحَساقوحِة  ُو

ٌَـَوم  الاُامتم مسبةٔل ٔبزحـت ؤبطمَخَ، حِر اًـؿل ًِشا افلمتؽ ومتثهل ذلاخة ًصمبا ًـوذ

 مسبةٔل واًفىًصة، وطلعل فان اًـَمَة إالظازاث وهلط ابًخمنَة الاُامتم حبجة اًخىٌوًوحِة

ان ثؼي ادلزائص يف أهرثوتوًوحِا ثعوز اًفاؿَني  هلط مسبةٔل من ٔبنرث ٕاًسًوًويج حمي ُز

 اًفىًصة أسماث إبماكهنا امذعاض اًيت إالسفٌجَة اًحُئة من أهرثوتوًوحِني ابًصمغ

 مبهنجَة ٔبهرثوتوًوحِة. واـلـصفِة

  اًفىص سؤال ٕاىل اـلهنج سؤال من أهرثوتوًوحِا: 

 ثبٔظَي يف اـلساطمة أهرثوتوًوحِا اس خعاؾت ُي هدساءل ٔبن ًًدلي أمص تساًة يف

 اـلياشم ُشٍ مٌحخَ اطلي ؟ ما اًخحوالث ًِشٍ اًـمَلة اًحًِة مصاؿات الاحامتؾَة مؽ ٔبس ئَخيا

 يف" اًححر ٔبن ؾصفٌا ٕارا ُشٍ اًخحوالث، ودعوظا وثفىِم يف كصاءت وبًَٓاث ٔبذواث من

 اًخازخي يف حسج مثٌَل ًًضبٔ  ؾل ؿاـليا اًـصيب يف اًـَمَة واًوسائي ابًَٓاث إالوساهَة اًؼواُص

 مضن اًؼواُص ُشٍ اًيؼص ٕاىل وابًخايل تعريوزت موظوةل راثَة اتزخيَة معََة تفـي اًلصيب

وهة فاـلـادلة وافست ذازحِة مذلرياث  ٔبفصسهتا ثلََس معََة س َاق ابًخياول  أهرثوتوًوحِة مُص

 حبوزيا ؿىل اهـىس ما ُشا وآًَاث اـليخثلة من دعوظَة اًؼواُص ًوـي اـلهنجي

 اًخحسايث تني من اًخفسري فـمََة واًثلافِة، الاحامتؾَة ٌَوكائؽ حتََالثيا ويف ؤبظصوحاثيا

 ؾن اًيامجة انَُم ؾن أدعاز  أهرثوتوًويج، اًعصخ اًحاحثني ذالل اخَثو  اًيت اًِامة

 اًفِم تني ُو اًخـازط ُشا اذللي يف اًحاحر ثواخَ اًيت فاًخحسايث اًخفسري ٔبسمة

 حبَر تَ مـرتفا واكـا ٔبظحح كس فاًفِم.ثفسري ذون اًفِم حتلِق ميىن ال حبَر واًخفسري،

 يف ًىن . اًفاؿَون ًضفَِ اطلي اًثلايف والاحامتؾي ٌَفـي اًسخيب اًخفسري جتاوس هيسف ٕاىل

 هفحط ٔبن ؿََيا الاحامتؾَة ٌَؼاُصت اًعحَح اًفِم ًـمََة اًححر أهرثوتوًويج ًيك هعي
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
140 

شا حِس اًؼاُصت  من ىصظس اًيت اـلهنجَة أوىل اـلصحةل اًحاحر فاـلالحؼة ثحلى ذوز ُو

 افلمتؽ ذازح اٍمتوضؽ أهرثوتوًوحِة اًيت ثلذيض اـلساطمة ٕاظاز يف اـلـعَاث، ًىن ذالًِا

شا  ًيخاجئ إالصاكالث واًوظول ثلسرما اًيت وثفسرياث ٌَفصضَاث ًخحََي اًوظول تلَة ُو

ٍىون  وٕامنا اًواكـة وجسجَي اـلالحؼة ؿىل ًلذرص ال ُيا فاًحاحر اًفاؿَني سَواكث وفِم

يا فهيا مضازك اًوظول  ميىن فال اًحاحر ثواخَ اًيت اًـصاكِي وعم ٔبحس. اطلاثَة ثسذي ُو

اًـَمي اًححر رشوظ ٔبحس ثـس اًيت ٌَموضوؾَة
21
. 

شا جممتـيا ؾن قًصحة مٌعَلاث وفِمَ من كصاءت اًرتاج اًثاهَة ارلعوت ٔبما  ًخجسس ما ُو

 تبًَٓة كصاءت اًرتاج مسبةٔل يف وَلس ؿاتس ادلاجصي َلس ٔبزهون من لك هبا كام اًححوج اًيت يف

 ؾن هخحسج فـيسما ملاٍص تفىص اًفىص ت ؾصط حِر والاحامتؾَة إالوساهَة اًـَوم

شا هفسِا عم ًُست اًلصتَة افلمتـاث يف اصلًًِة اًـلالهَة  اًخحـَة يف ٔبسفميا ما يف جممتـيا، ُو

يا خمخَفني اًحياءٍن فالك اًفىًصة  من عم اذلشز اـلهنجي مسبةٔل ٔبن هَمتس ٔبن ًًدلي ُو

وثسخني اـلفاُمي ذاذي  اًفىصي الاكرتاة ًوـي .ظصحَ يف اًحاحر ؿَهيا ًلامص اًيت اـلسائي

 اًححر الاحامتؾي يف ماكهة هيسذ اطلي إالثسدميوًويج اًِاحس اًحُئة اقلََة ٔبظحح

.جممتـيا
21 

 ارلعاة ًِو اًفىص ابـلهنج ًـالكة وٕازخاؾِا اًـصتَة أهرثوتوًوحِا ٔبسمة يف اًححر ٕان

اانهتا اًححوج مـؼم ثخىن ؿَََ اطلي اًـَمي  مسبةٔل اًفىص مسبةٔل ػَت فَلس اًححثَة ُز

 أُساف ٔبحس ُو فاـلهنج ,يف اًعصخ أهرثوتوًوحِا اًواكـي والاحامتل اًحـس لك تـَست

 وذاظة الاحامتؾَة حلي اًـَوم يف اًحاحثني اوضلاالث ٕاحسى ػَت اًيت واًوسائي

 اًفِمَة ٔبو اصلوزاكميَة اًخفسرًية تلواؿسٍ اـلمهنج اًـؿل ٔبهنا ؿىل ثـصف اًيت أهرثوتوًوحِا

 ذالًِا هؤظص من اًيت فِيي اًؼاُصت ثياول يف مدارش ثضلك ثعصخ اـلهنج فٕاصاكًَة. اًفِحريتة

 ذون الاحامتؾَة ٌَواكـة ؾلالين ثفسري ثلسمي ذالًِا من ووس خعَؽ اًفىًصة ٌَلاؿست وهعي

 اًـمََة ُشٍ ًىن. اـلهنج ُشا حسس اطلي اًحياء محَت اًيت اـلـصفِة أظص اًلوض يف

اانث من ػَت  اًفىصي الاىزالق ٕاىل ٔبذث اـلهنج ثحـَة فٕاصاكًَة اـلس خحَةل اًعصخ اًُص

شا ٔبهرثوتوًوحِا ؤبظص ومـعَاثَ مبيؼوز أان كصاءت يف اـلـصيف ايٓل وإالسلاظ  ما أدص ُو
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 وثبٔزرياثَ آدص فىص تني اًلعَـة إالثسدميوًوحِة ٕاحساج يف ٔبدصى مصت ثلؽ اـلسؤوًَة جيـي

 من ثؼِص اـلهنجَة أهرثوتوًويج، فاًخحـَة اًـَمي ظصحَ يف واًخاتؽ اـلخزَف أان ؿىل

شٍ اًؼواُص الاحامتؾَة حتََالث يف اًـَمي اًححر وثلٌَاث ٔساًَة اًخوػَف ذالل  ُو

شا اًفىًصة اًخحـَة اهخلال يف ساطمت اًخحـَة اًحاحر  مالحؼة ؿسم ٕاصاكًَة ًعصخ ما ُو

 اًلاؿست اًًسخِة عم ًٔدص وثخعَؽ ثيؼص أهرثوتوًوحِا ٔبن مسبةٔل ثؼي ابمذَاس ٕارن ًواكـَ

.اًصاُية دعاابثيا يف واقلوزًة
24 

 :ةؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذامت

 ؿامة تعفة الاحامتؾَة اًـَوم ٔبحصسهتا اًيت إالجناساث اًـؼمية ًيىص ٔبن ٌس خعَؽ ٔبحس ال

 ٌَعفصت وهدِجة واًخجصتة، اًيؼًصة تني ٌَصواتط فِمِا ًخعوز هدِجة اًـلسٍن اـلاضَني ذالل

 مذعوزت ؤبساًَة وسائي وفصث اًيت ٌَمـَوماث اًخىٌوًوحِا ادلسًست ٔبحسثهتا اًيت اًِائةل

 ثفٍصز ٕاىل ساًت حباخة ال اًلسزاث  ُشٍ ٔبن مسًوالهتا ٕاال واس خًداظ وحتَََِا اًحَاانث زلؽ

 يف أهرثوتوًوحِة اصلزاساث ٔبن ٔبكَة ٔبدصى هجة ومن هجة من اًـصيب اًـاؾل يف وثعوٍص

ا ورعل اًـصيب افلمتؽ ثعوٍص يف جسِم ؾل اًـصيب اًوظن  تلضااي مَزتم ٕاىل منورح الفذلاُز

 هل ٔبُساف حىون وابًخايل افلمتـاث ُشٍ دعوظَة ًـىس اًـصيب اًوظن ومضالكث

يف  اذلال ؿَََ اكن نٌل ارلعوظَة ثغل ٕاظاز يف وحَِا ـلـادلهتا واحضة واسرتاثَجَاث

 حِر اًلصاز ظاحدة اًس َاسة اًيرة ثوهجاث ُشا خاهة ٕاىل واًرشكِة، اًلصتَة افلمتـاث

 .اًـصيب اًوظن يف الاحامتؾي واًخلَري واًخحسًر اًخمنَة كضااي ثياول يف ؿسم خسٍهتا

 :اًخوظَاث مهنا من ٍلوؿة من ظَاكة  اصلزاسة متىٌا  ُشٍ ذالل من 

اًـصيب ثـمي ؿىل فِم ٔبفضي ًواكؽ  اًوظن يف ٔبثصوتوًوحِا وحوذ رضوزت ؿىل اًخبٔهَس -

 افلمتـاث اًـصتَة. 

 وٕاؾعاء ُشا اًخرعط أطمَة اًـصتَة ادلامـاث يف ًٔهرثوتوًوحِا ًـؿل الاؾخحاز ٕاؿاذت -

 ًـخربون ٔهنم اـلِن خمخَف يف ـلض خلَََ اذلًصة اًـمََة، وٕاؾعاء بًَٓاثَ ثعحَق ومتىِيَ من 

 .الاحامتؾَة اًخمنوًة اكلععاث ٕاجناخ يف ؿَمي ٌساؿس رلعاة ومٌخجني هكالحؼني
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 ًـىس اًـصيب اًوظن ومضالكث تلضااي مَزتم ٕازصاذي منورح وحوذ رضوزت - 

 يف وحَِا ـلـادلهتا واحضة واسرتاثَجَاث ٔبُساف هل حىون وابًخايل ُشٍ افلمتـاث دعوظَة

  .ثغل ارلعوظَة ٕاظاز

 اًيت أدصى اًخرععاث وفصوغ أهرثوتوًوحِا ؿؿل تني واثعال ثواظي رضوزت -

 ًـمق حبَر اًـصتَة افلمتـاث ؾن اًؼواُص تحـغ اُامترما يف اًـَوم الاحامتؾَة يف جضازك

ؤذي الاحامتؾَة مشوًَة اًؼواُص مفِوم من  تني مؤسيس ٔبو وػَفي زتط ا ث ٕاىل ًو

 اـلهنج ٕاظاز يف مضالكِا ومـادلة افلمتـاث هبشٍ أمص ٌَهنوط هناًة يف هيسف اًخرععاث

 .اًـَمي

 اًـَمَة اأكذميَة واًَِئاث ادلامـاث يف اًـصتَة اـللصزاث ثـَمي تني اًخواسن رضوزت -

 نفاءت تني ٌَملازهة اًـَمَة اـلؤسساث ُشٍ ٔبمام اًفصظة ٕالاتحة ورعل اًلصتَة وتني اـللصزاث 

 ابحثني ظًصق ؾن رعل ًحني ٔبن ميىن حىت واـلهنج اًخيؼري مس خوى ؿىل اـليؼوز اًـصيب

 .اًـصيب الاحامتؾي اًفىص يف اـلهنجي اًخيؼري ؿىل ثعوٍص نفاءت روي

 :اًِوامش
ت، اـلـصفة، ؿاؾل سَسةل الاحامتغ، ؿؿل يف هؼًصة اـلـعى: اجتاُاث ؾحس اًحاسط ؾحس  .2  .2919 اًىًو

2- Kuper, Adam: Anthropologist, Rouledge and Kegan Paul, London, 1983 
 .اًىًوت اـلـصفة، ؿاؾل سَسةل الاحامتغ، ؿؿل يف هؼًصة ،اجتاُاث اـلـعى ؾحس اًحاسط ؾحس  .1
 .اًلاُصت اًـصتَة، اٍهنضة ذاز الاحامتؾَة، واًـَوم الاحامتغ ؾزث، ؿؿل اًـٍزز ؾحس  .1
 .أمٍصىِة اـلخحست اًوالايث إالسالسم، ٌَفىص اًـاـلي اـلـِس اـلـَاًزة، اًوضـَة يف الاحامتؾي اًححر مهنج :ٔبمزاين َلس  .4
 .2991اًـصتَة، تريوث،  اٍهنضة ذاز الاحامتغ،  ؿؿل سـفان: ٔبسس ذساثة حسني  .1
 .اًلاُصت ، إالوساهَاث، أول، افلضل مرص، يف ادلامـَة اًحُدََوقصايف ٌَصسائي اصلًَي   .1
  اًلاُصت. اـلـازف، ذاز اـلرصي ، اًًصف يف ؤبهرثوتوًوحِة سوس َوًوحِة ذزاساث :َلوذ اًـٍزز ؾحس ساؾل  .7
  ُشا ًومٌا ٕاىل اًًضبٔت من زائصادل يف الاحامتغ ؿؿل :مـخوق حٌلل  .1
 أزذن. واًخوسًؽ، ًٌَرش اًصاًة ذاز الاحامتغ، ؿؿل ٕاىل اـلسذي :مٍصًزق ُضام  .9
 أزذن(( ؾٌلز واًخوسًؽ، ًٌَرش وائي ذاز الاحامتغ، ؿؿل ٕاىل اـلسذي ٕاحسان:  َلس ٕاحسان  .20
 32 و 31 ؿسذ ،1 اًس ية اًـصيب، اًفىص جمةل ،"االزيومِخوذًوويج  الاجتاٍ" :صاُني ًسًة .22
  سعَف، ادلزائص. خامـة حٌلؾي، نخاة الاحامتؾَة، اًـَوم يف اًخبًٔوي مفِوم ثبٔظَي يف حماوةل ملصاين: ٔبهوز  .21
 أزذن.  ؾٌلن، اًـصة، اًىذاة احتاذ مًضوزاث واًخعوز، اًخاكمي وبٓفاق واًخبٔدص اًخجزئة ادلازذ ، مـضالث َلس حَف  .21
 .1021ذاز اًفىص، أزذن، ، أهرثوتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب، ٔبتو جىص ابكاذز، حسن زص َق  .24
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ادلزائًصة ادلامـاث يف أهرثوتًوويج اًححر  

 اًوحوذ من س ية 10 ـلسريت هلسًة كصاءت
   ادلزائص -ثسىصت خامـة -كامسي صويق. ذ                                                                    

     ادلزائص -ثسىصت خامـة - سَاميين ظحاخ. ذ                                                                    
 

 : اـلَرط

 اس خـصاط اـلساذةل ُشٍ ثفاظَي جس هتسف

 ادلامـة يف أهرثوتًوويج اًححر ثعوز مساز

 من ورعل حمعاثَ، ٔبضم ؾيس واًوكوف ادلزائًصة

 هلسًة ظحلة راث ثددـَة اتزخيَة ملازتة ذالل

 10 كصاتة تـس اًواكؽ ٔبزط ؿىل حتلق ما ذلعَةل

 من تساٍهتا يف ؿاهت اًوحوذ، من س ية

 كدي ٕاًلاهئا، اس هتسف مـَن وحعاز مضاًلاث

 أاكذميي اـلضِس ًواهجة ثسزجيَا تـسُا ثـوذ ٔبن

 مس خويي ؿىل اـلاكسة من اًـسًس وحتلق

 ًيا ٌسمح اطلي أمص اًـَمي، واًححر اًخىوٍن

ا اؿرتضت اًيت اًـرثاث ٔبضم اس خجالء من  مساُز

 كسزاهتا يف رعل تـس ٔبثصث وهَف حمعة، لك يف

 اذلَاثَة اـلس خجساث خمخَف مؽ اًخـاظي ؿىل

 .ادلزائصي افلمتؽ حِات ؿىل اًعازئة

 Abstract : 

The presentation for aims to set 
out the development of the 
anthropological research at the 
Algerian universities through 
higlighting its main historical stages. 
The study adopts a critical dychronic 
approach to evaluate the outcomes of 
the discipline throughout 50 years of 
presence. Anthropological research 
gradually has aposition after years of 
struggle against straight forward 
attempts to eliminate its presence in 
the academic context. The collected 
data allow the researcher to explore 
her main obstacles that hindered its 
progresseach stage and how it 
affected the way anthropological 
research coped with the contemporary 
lifestyle of her Algerian society. 

 ملسمة:

ثـخرب أهرثوتوًوحِا اًَوم ٔبحسج ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلامـة ادلزائًصة ؤبكَِا 

حضوزا ؿىل اًساحة اأكذميَة، كِاسا مبا ُو ؿَََ اذلال ابًًس حة ًلك من: ؿؿل الاحامتغ، ؿؿل 

اًيفس، اًفَسفة وكريضم، ورعل زمغ ٔبن كعة وحوذُا ودوضِا يف ثفاظَي كضااي افلمتؽ 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -س ية من اًوحوذ 10كصاءت هلسًة ـلسريت –أهرثوتًوويج يف ادلامـاث ادلزائًصة اًححر 
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ي كسمية خسا، ٕاال ٔبن ُياك مجةل من اـلـعَاث واًـوامي اًخازخيَة واًس َاس َة اًيت ادلزائص 

حاًت ذون حضوزُا يف اـلضِس اأكذميي ٕاىل كاًة وكت مذبٔدص من معص ادلزائص اذلسًر، 

و ما جسخة ٔبًَا يف قَاة لك ٔبصاكل اًخىوٍن اأكذميي ذاذي مؤسساث اًخـَمي اًـايل،  ُو

و اًوضؽ اطلي ما ًحر ٔبن ؾصف تـس رعل مجةل فضال ؾن ضـف حعَةل ٔبذاهئ ا اًححيث. ُو

من اًخلرياث اـلَموسة واًيت اس هتسفت ٕاؿاذت الاؾخحاز ًِشا اذللي اـلـصيف وسط ٔبكصاهَ من 

اًـَوم الاحامتؾَة، أمص اطلي مىهنا من ٕاحصاس ثلسم ؿىل ٔبنرث من ظـَس نٌل س يلف ؿَََ 

ء واكؽ اًححر أهرثوتوًويج اًَوم يف يف ثفاظَي ُشا اًـمي، واطلي ٌس هتسف اس خجال

ادلامـة ادلزائًصة حتسًسا، ورعل من ذالل ملازتة هلسًة ثددـَة رلط سري ثعوزٍ، مبا من صبٔهَ 

ثخِان ماكمن اًلعوز وارلَي اًيت اؿرتث ُشا اذللي ؤبذشث حتجم من ماكهخَ يف لك مصاحي 

  وحوذٍ.

 : وضؽ أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص كدي الاس خلالل .1

ثلذيض مسبةٔل ارلوط يف وضبٔت وثعوز أحباج واصلزاساث أهرثوتوًوحِا يف ادلامـة 

ادلزائًصة، رضوزت إالصازت ٕاىل حلِلة خس ُامة اكهت اًسخة اًصئُيس يف كِام ُشا اذللي 

و الاس خـٌلز اًفصويس، حِر ثؤنس اًىثري من اًضواُس  اـلـصيف يف ادلزائص ٔبال ُو

يف ُشا افلال، تبٔن افلمتؽ ادلزائصي مثي حلي دعة ٌَىثري  واـلصحـَاث اًـَمَة اكلخعة

من اصلزاساث إالزيوقصافِة وأحباج أهرثوتوًوحِة واًيت ثـوذ ٕاىل ؾِس ساتق ٌَوحوذ 

اًفصويس يف ادلزائص، ابؾخحاز ٔبن اسلالث الاس خىضافِة تسٔبث مؽ معَؽ اًس يواث أوىل 

م(، وال ٔبذل ؿىل 21اًلصن اًثامن ؾرش )م( واس متصث حىت هناًة 27ٌَلصن اًساتؽ ؾرش )

 ادلزائصوذماًَم فاش و اـلٌلًَم اًربجًصةرعل من ثغل اًواثئق واصلزاساث اًيت ثخحسج ؾن 

ا، واًيت زنزث اُامترما ؿىل اًخازخي الاحامتؾي وأتـاذ ادللصافِة اـلمزيت ٌَوسط  وكرُي

س امي ما ثـَق ابًـاذاث  اًعحَـي، ذون ٔبن ثلفي ؾن وظف اذلَات فهيا مبيهتيى اصلكة ال

و ما ًـس ٔبمص ظحَـي ابؾخحاز ٔبن أذتَاث اُالٕزيوقصافِة  ؤبذالكِاث اًلوم وكمي ازلاؿاث، ُو

وأهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة أوىل اكهت جتِي اًىثري من اـلـعَاث اًخازخيَة والاحامتؾَة 

حول ادلزائص
1
 . 
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دضٍن واـلسافٍصن واًلٌعََني اـلخوهجني ُشٍ أؾٌلل اكهت حمعةل احهتاذ اًىثري من اـلـا

ٕاىل اًضفة ادليوتَة ٌَححص اـلخوسط وحتسًسا صٌلل ٕافًصلِا، نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٔؾٌلل لك 

يف س ية فصاوسا تياهيت ، و2711-2710ما تني  صاوونشعل  2711س ية  ابٌس يالمن: 

وبٓدصون نثريون كريضم 2111
2

ت فـََة ٕاال تـس اًلزو . ٔبما اصلزاساث اذللِلِة فؿل ثحسٔب تعوز

، واًيت اس هتسفت جرشحي واكؽ ُشا افلمتؽ أًُل وذزاسة تياٍ 2110اًفصويس ٌَجزائص س ية 

زلافِة واًـصكِة حىت ٌسِي -اًفىًصة والاحامتؾَة واًس َاس َة، وثخِان اكفة مىوانثَ اًسوس َو

صت زسًـا ؿىل يف ٕاحاكم اًس َع زقحهتم اًخـامي مـِا من كدي اقلخي اًفصويس، ورعل يف ػي

اكفة اًرتاة ادلزائصي وحصوًغ صـحَ، حِر حتمت ؿَهيم يف ُشا إالظاز اسدٌفاز ؿسذ هحري من 

اًحاحثني اأكذميَني مهنم واًـسىًصني، ًىضف اٌَثام ؾن ُشا افلمتؽ اـلخوحش واًوكوف ؿىل 

و ما ٔبذى ٕاىل ٕاهخاح ؿسذ هحري من اصل زاساث هلاظ ضـفَ الس خلالًِا ؿىل اًيحو أمثي، ُو

 étude sur la( واـلوسومة ة:2141) Caretteحوهل واًيت من ٔبطمِا جنس ٔبؾٌلل 

Kabylie proprement dite ،ذزاسة  ونشا Warnier (2111)  :اـلـيوهة ة

l’Algérie devant l’empereومن تـسٌُل ذزاسة لك من ، Duval (2111 وارلاظة )

Chatelin (1886 ) وذزاسة ،la politique de Napoléon en Algérie ة:

، ٕاىل خاهة نخاابث en Algérie ,en Kabylie et les oasis اـلـيوهة ة:

Charveriat (1889:حول )huit jours en Kabylie ،ٔبن هًىس ٕاسِاماث  ذون

Hanoteau et letourneux  حتت ؾيوان 1893 يف س يةla Kabylie et les 

coutumes kabyles ،زوين "، "ماسىوزئبدصى كام هبا لك من: "ٔبؾٌلل  ٕاىل ابٕالضافة

تـس فامي وبٓدصون "كامخس كربايلو" "ابيس
3
 . 

ُشا اًخوػَف إالذًوًويج حصذ أهرثوتوًوحِا من كاايهتا اـلـصفِة ودعائعِا اًـَمَة، 

وحوًِا فلصذ ٔبذات يف ًس اًلوى الاس خـٌلًزة ثوهجِا ٔبىن جضاء، ًخحلق هبا ٔبقصاضِا وملاظسُا 

و أمص اطلي سوف ًؤثص ؿىل وضـِا الاس خلالًَة  ٌَمجمتـاث وأدم اـلس خضـفة، ُو

 وظسكِهتا اًـَمَة مس خلدال نٌل س َبئت تَاهَ مـيا يف اًخفعَي اًالحق.
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 :أهرثوتوًوحِا اـللضوة ؿَهيا تـس الاس خلالل .2

َحة تبٔس ئةل  اكرتن اذلسًر ؾن أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص كسات الاس خلالل وتعوزت ُز

وظـحة ودعريت، اكذث ٔبن ثـعف ابًىِان اًـَمي ٌَخرعط هفسَ وـؿل ٔبظَي حصخة 

وؾًصق، وابًرتاج اًضـيب اطلي ػي موضوغ مصاُياث كري مسؤوةل وكري ؿَمَة ػَت 

ثالحلَ مست من اًزمن، حِر انظة اـلوكف اًصمسي ُشا اًـؿل اًـساء وكاىل يف اًخيىص هل 

ٔبوهلٌل  ئًصة، ورعل تياءا ؿىل مـعَني ُامنيوإالدضاز ؿىل زفغ اؾامتذٍ يف ادلامـة ادلزا

و اطلي  اتزخيي هصش حماهكة ُشا اًـؿل ؿىل ماضََ اًحلَغ يف حق افلمتؽ ادلزائصي، ُو

ازثحط يف اكلَال اـلـصيف ٌَيرحة اذلاهكة تبٔهَ ؿؿل اس خـٌلزي خسصثَ اـليؼومة اًىًووهَاًَة 

اًفصوس َة رلسمة ٔبقصاضِا اًخوسـَة
4

ـلَخلى اصلويل اـليـلس يف صِص ، نٌل ثلٍص ثوظَاث ا

، حول: "ٕاظالخ وثلٌَة ثـَمي اًـَوم الاحامتؾَة وٕارشاوِا يف اًخعوز 2972مازش 

 ٔبن ثخزَط اًـَوم الاحامتؾَةالاكذعاذي وٕاؿاذت َُلكهتا"، واًيت ذؾت ٕاىل وحوة: " 

يف اًحضلان اًيت اس خـمصث يف اًلسمي من مٌاسؿاث اـلايض الاس خـٌلزي، ٔبٍن اس خـمَت 

"اًـَوم الاحامتؾَة يف ُشٍ اًحضلان تعًصلة ؿَمَة ًدس خـحس وجس خَة وحًزي اًِوًة
5
 . 

واثىهيم ٕاذًوًويج، ؾىس اًخروف مٌَ يف ػي الاؾخلاذ اًسائس صلى اًيرحة اذلاهكة 

ىصش  (Ethnicistes)وهجة ٕاًََ، تبٔهَ حيمي ذالالث ٕازيوًة نٌل وزذ يف الحئة االهتام اـل ٍو

و ما جيـي مٌَ ؿامي هتسًس مدارش ٌَمرزون  الاهلسامِة تني مىوانث افلمتؽ اًواحس، ُو

إالزيوقصايف، من ذالل ذؾوثَ ٌَجِوًة وحبثَ يف موضوغ اًِوًة اقلََة، واُامتمَ تعحَـة 

دائي وأوزاش وتسزخة ٔبكي اـلزياتَون واًعوازق اًرتهَة إالزين واًثلايف ًلك من تالذ اًل 

واطلٍن اكهوا حيخَون ماكهة رممة يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِة يف ؾِس ساتق
6

و ما ًدٌايف  ، ُو

اًصؤًة اًصمسَة اًحاحثة ؾن مرشوغ ٕالذًوًوحِا وظيَة ثزنغ فَِ ٕالراتة هخاجئ اًـمي  لكَة مؽ

وأظول واـلٌلزساث اصلًًِة وؿاذاث اًزواح  الاس خـٌلزي، حِر ال متثي اًلدَةل واٌَِجاث

واًيؼم اًخلََسًة وال ٔبي موضوغ ٔبدص من مواضَؽ االزيوًوحِا ٔبو اـلوهوقصافِا حمي اُامتم ٕاال 

مضن الاُامتم اًـام ابفلمتؽ ادلزائصي ولك يف وحساثَ اًوظيَة اقلسذت اتزخيَا ال يف 

ادذالفاثَ ذاذي ُشٍ اًوحست
7
 . 
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مِاذٍن اًححر الاس خـٌلزي اًيت اس هتسفت افلمتؽ ادلزائصي يف  ُشا اـلوكف حول لك

لك حواهحَ ٕاىل جماالث مسوسة، تسال من اًخـامي مـِا مبياشم وزؤى خسًست مضن س َاق 

اًخحوالث اًـامة، من مٌعَق ٔبهَ ال ثوخس ؿَوم اس خـٌلًزة حبخة ٕاال تلسز ما حينك زؤًة 

ُشا اـلوكف ٔبو راك اًحاحر من ٔبُساف ومٌاشم وٕاصاكالث مذوافلة مؽ
8

، حِر اكن ٍىفي 

ٔبن ثعصخ مسبةٔل رشوظ اس خـٌلل ُشا اكلزون ٌَـوذت ٕاىل اؾخحازاث مٌخجة ٔبنرث من رعل 

و ما ؾل حيعي ٔبتسا، تي ؿىل ؾىس رعل متاما صِس اًواكؽ ثوسـة ًيعاق ثساتري  تلََي ُو

عل ما ًخبٔنس اًخضََق اـلخزشت ضس ُشا اًيوغ من اصلزاساث واًياصعني يف ُشا اذللي، ور

مصنز اًححر يف من ذالل ٍلوؿة من إالحصاءاث اـلخزشت يف ُشا اًضبٔن، ًوـي ٔبجصسُا حي 

واطلي ثـوذ وضبٔثَ ٕاىل اذللدة  (CRAPE) أزهَوًوحِا وإالزيوقصافِا وما كدي اًخازخي

 اـلؤزد 11-72الاس خـٌلًزة، واسددساهل ابـلصنز اًوظين ٌضلزاساث اًخازخيَة مبلذىض أمص زمق 

و اطلي اكن وضاظَ حىت س حـَياث اًلصن اـلايض مضجـا، ٔبٍن ابذز 2972ٔبوث  01يف  ، ُو

اًيت دعط كسٌل مهنا  جمةل ًَخِاكٌَلِام تحـغ اصلزاساث وورشُا ؿىل مس خواٍ ٔبو يف 

ٌَححََوقصافِا أهرثوتوًوحِة
9
. 

هة ثساؾَاث ُشا اًوضؽ اكهت ثعة لكِا يف ذاهة حتلِق هدِجة واحست، وعم حصاحؽ ماك

َة ؾٌل اكن ؿَََ اذلال كدي الاس خلالل، حصاحؽ مس جماالث  أهرثوتوًوحِا ثضلك ُز

اًخىوٍن واـلٌلزسة اًححثَة اـلَساهَة مـا، ثضلك جتىل يف قَاة ص حَ لكي ًٔهرثوتوًوحِني 

ُو ُي ادلزائًصني ؾن اًساحة اأكذميَة. ًىن اًسؤال اطلي جيسز تيا ظصحَ يف ُشٍ اذلاةل، 

ُشٍ اًخساتري اًلرسًة اـلخزشت ضس أهرثوتوًوحِا ٕاىل اًلضاء ؿَهيا هنائَا حىوًيا بٔفضت فـال 

 ؟.وحبثا

ادلواة ظحـا ال، ابؾخحاز ٔبن اًخـامي مـِا ؾل ًـىس ىزؿة ؿَمَة تي ىزؿة ٕاذًوًوحِة خس 

و ما اكن هل مفـول ػصيف ؾل ٍىن إبماكهَ ٔبن ًـمص ظوًال، رعل ٔبن كسوت  ضَلة، ُو

وٕان جس حخت يف حصاحؽ ماكهة اًححر أهرثوتوًويج يف ادلامـة ادلزائًصة  إالحصاءاث اـلخزشت

وحول افلمتؽ ادلزائصي، ٔبٍن دفت حست ثوصمِا كري ٔبهَ ؾل ًبٔفي ٕاظالكا، ٔهنا ؾل حىن ؿامال 

اكفِا ٌَلضاء ؿىل إالزاذت اًححثَة اًيت ثدٌاسغ اًىثرٍين يف ُشا افلال، وال حائال ابـلـىن اـلعَق 
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و ما ميىن ثَمسَ ؿىل ؿست مس خوايث، فـىل ٌَـحازت ذو  ن جصوس اُامتماث اًححثَة ٕاسائَ، ُو

واطلي ٔبىىة ؿىل  موًوذ مـمصياـلس خوى اًىذاتة واًخبًَٔف اًفصذي جنس ٔبهَ ٕاىل خاهة ٔبؾٌلل 

اًححر يف جمال اًثلافة اًضفَِة واٌَلة أماًسلَة
10

، هخَمس رعل ٔبًضا يف ٔبؾٌلل اًحـغ 

ملسمة يف يف نخاتَ اـلوسوم ة: " َلس اًسوًسيس حة ٌضلنخوز: أدص نٌل ُو اذلال ابًً 

" واطلي صلك حمعة خس ُامة ًصظس تـغ مؼاُص اًخلري يف افلمتؽ ذزاسة افلمتؽ ادلزائصي

ادلزائصي اـلـادض، ومن رعل اًخلري اًسوس َوزلايف اًعازئ يف منط حِات اًحسو اًصحي 

ومضلك اًخوظني اـلعصوخ ٔبهشاك
11
 . 

خوى اأكذميي، فٌجس ٔبن ُياك اًـسًس من أؾٌلل اًـَمَة اًيت ٔبجنزث يف ٔبما ؿىل اـلس  

ٕاظاز ٕاؿساذ مشهصاث اـلاحس خري ؤبظازحي اصلنخوزاٍ، واًيت جتصٔبث ؿىل ارلوط يف مواضَؽ 

وٕاصاكالث ثـس من مصمي ختعط أهرثوتوًوحِا، ٕاال ٔبهنا متت حتت قعاء مسمَاث 

و اًًصفي، نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ٔظصوحيت: ًخرععاث ٔبدصى ك: ؿؿل الاحامتغ اًثلايف بٔ 

C.Koulytchizky حول: الكوذٍن صويل حول: "اًدس َري اطلايت: إالوسان واصلوةل"، و

"سِي مذَجة وهؼام اًدس َري اطلايت"، ونشا ٔبظصوحة ذنخوزاٍ اصلزخة اًثاًثة اـللسمة س ية 

"، متـاث اـلس خحسزةاًحساوت وافل واـلوسومة ة: " ؾحس اًـٍزز زبٔش اـلالمن ظصف  2917

 Quelque aspects de( واـلـيوهة ة:2911) فاظمة بٔوظسًقومن كدهل زساةل ماحس خري 

la féminité en Algérie approche des pratique culturelles des femmes 

de la CASBAH ،ا ال ًدسؽ اـللام ٌَخعصق ٕاٍهيا لكِا ُيا ؤبؾٌلل ٔبدصى ؿسًست كرُي
12
فامي  .

يف حلول اًِوًة تـيادضُا اكلخَفة، نٌل ت ٕاقفال اًـسًس من ٔبوخَ دفت ظوث اًححر 

اًثلافاث واـلٌلزساث اًضـحَة واًصواتط إالزًِة واًلصاتَة اًيت ثححر يف اًخحوالث ادلسًست
13
 ،

ٔبما مواضَؽ ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن واًس َاسة واذلصاكث الاحامتؾَة فبذٔللت عم ٔبًضا خباهة اذللول 

اـلِجصت
14
. 

ٕاىل جمصذ  2972ٔبما يف جمال اًخىوٍن، فٌجس ٔبهنا حتوًت مبلذىض ٕاظالحاث س ية 

ملاًُس يف ؿسذ من ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة أدصى يف مصحةل اًخسزح، نٌل ُو ؿَََ 

اذلال ابًًس حة ًخرعط ؿؿل الاحامتغ اذلرضي، واطلي اكن ٌضِس ثسٌزس ملِاسني 
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ٌل: "ٔبهرثوتوًوحِا اًسىن" و"بٔ  هرثوتوًوحِا افلال وأصاكل اـلـٌلًزة"، واتزت اثهَة سساس َني ُو

ًمت اًخىفي هبا يف تـغ اًفصوغ اـلوحوذت مضن ختعط اًثلافة اًضـحَة وذزاسة اًفوًلكوز، 

و اًوضؽ اطلي ذام  واتزت اثًثة ًَحق ابًخازخي ؾيسما ًخـَق أمص ابًححوج أزهَوًوحِة، ُو

حىت معَؽ أًفِة اًثاًثة ثلًصحا
15
. 

 : أهرثوتوًوحِا وؾوذت اًححر ؾن ماكن حتت اًضمس يف ادلامـة ادلزائًصة .3

اًوضؽ اـلبٔسوي اطلي اكن ًخىدسٍ ختعط أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص، وحاةل اًخضََق 

واذلعاز اًصمسي اـلحارشت ضسٍ واـلـَية ؿَََ، تسٔبث ثيلضؽ ثسزجيَا وثرتاحؽ صُئا فضُئا 

ث واًـوامي الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة، حتت وظبٔت مجةل مذيوؿة من اـلـعَا

واًيت ٔبذشث ثَلي تؼالًِا ؿىل اـلضِس اًـام مٌش مٌخعف اًـلس اًثامن من اًلصن اـلايض 

يف نخاابثَ، واًيت حمتثي حس حَ يف الاهنَاز  حسن زمـونحبسة ما ًشُة ٕاًََ اًحاحر: 

َة يف بٔسـاز اقلصوكاث يف أسواق اًـاـلَة، واًـجز  ؾن ٕاجياذ تسًي اًُص

سوس َواكذعاذي ماهؽ فلمتؽ ؾل ٌس خوكي حتوهل اصلميوقصايف تـس، فضال ؾن اًعـوذ اًلوي 

رلعاة اًخَاز اصلًين وثحؤبٍ ًعسازت اـلضِسٍن اًس َايس وإالؿالسم، تـس ٔبن وخس موظئ 

كسم هل يف جممتؽ مضعصة، من ذالل كسزثَ ؿىل ثلسمي دعاة ٍىصش اًـساةل الاحامتؾَة 

ا مسة اًلساسة اصلًًِة اـلس خوحات من اًىذاة واًس ية، أمص اطلي ٔبسِم يف مضافا ٕاٍهي

ان اًخازخي واصلٍن يف  اًخـجَي ترتاحؽ ماكهة حٌلت ؤبهعاز اًرشؾَة اًثوزًة اطلٍن درسوا ُز

ثبٔظري اذللي الاحامتؾي، واُزتاس مصنزضم يف أوساظ الاحامتؾَة وذاظة فئة اًض حاة اًيت 

من كدي اًيؼام اذلامك بٓهشاك اكهت جضـص تبهٔنا ذسؾت
16
. 

ُشا اًوضؽ ذفؽ ابًلامئني ؿىل اًضبٔن اًس َايس يف اًحالذ بٓهشاك يف حماٍوهتم ًفِم 

ومواهجة ُشا اـلس خجس اًعازئ ٕاىل اًححر ؾن تياء حتاًفاث خسًست مؽ اًخَاز اٌََربايل اطلي 

و ما  اكن رممضا كدي رعل، ؿرب ٕاؾعائَ ضٌلانث حىصش حًصة اًفىص اأكذميي اًيلسي، ُو

ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة اًيت اكهت رممضة نٌل ُو اذلال  مسح تـس رعل ًـسذ من

ابًًس حة ًٔهرثوتوًوحِا، من ٔبن جسـى ٕالؿاذت اندضاف هفسِا من خسًس تلَة ارلصوح من 
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حنو فضاء  هبسف اهدضاز ٔبفضيإالظاز اٍمنوريج اـلوسوم ابالس خزسام أذايت ٌَس َايس، 

ًواكؽ احامتؾي ػي تـَسا ؾن اًححر ادلاذ  ٔبنرث مالمئة ٌَححر ؾن اـلـازف وحصامك اـلـَوماث

واصلزاساث اـلخـملة ؿىل مساز س يواث ظوًةل
17

و ما جتىل الحلا يف ؿسذ من  . ُو

إالحصاءاث اًرسًـة اًيت ت اختارُا يف ُشا إالظاز واًيت مسحت إبؿاذت الاؾخحاز ًِا، أمص 

س يلف ؿىل ثفاظَهل يف  اطلي مىهنا من ثـٍزز ماكىهتا ٔبنرث يف جمال اًححر اأكذميي، نٌل

 اًخياول أيت.

اًعاذز تخازخي:  141-14مبوحة ٔبحاكم اـلصسوم  :فامي ثـَق ابًخىوٍن اأكذميي .2.1

، ت ثيعُة بٔول مـِس وظين ٌَخـَمي اًـايل يف اًثلافة اًضـحَة جبامـة 2914ٔبوث21

ثَمسان
18

ورعل اـلاذت مضن اـللصزاث اصلزاس َة،  ، والاؿرتاف تبطٔمَة ورضوزت ثسٌزس ُشٍ

 يف ٔبؾلاة الاهخفاضة اًعالتَة مبياظق اًلدائي واـلعاًحة ترضوزت ذزاسة اًثلافة أماًسلَة

واٌَلة اًربجًصة
19

( اًيت ثسزش 04. ٕاال ٔبن اؾامتذ أهرثوتوًوحِا ٔكحس اًخرععاث أزتـة)

 ؾل ًمت مٌش تساًة ثيعُة ُشا اـلـِس، تي خاء ثخوجيا ًـسذ من ارلعواث واـلصاحي اًيت فَِ

كعـِا الحلا، حِر ٔبولكت هل يف تساًة أمص رممة الاُامتم ابًثلافة اًضـحَة ثضلك ؿام 

ابٔذة اًضـيب اكدذعاض كامئ تشاثَ،  2990نخرعط ٔبويل، مث خاء الاؿرتاف يف س ية 

ًًَهتيي أمص ابالؿرتاف ثضـحة أهرثوتوًوحِا تـس رعل
20
. 

، جباًةو وسو ثزيئماًسلَة جبامـيت: ًَمت تـس رعل تلََي ٕاوضاء كسمني ٌَلة واًثلافة ا

َا ت اًدضىِم فَِ حىت من كدي اًياصعني ذاذي ثغل أكسام  واكن ُشا ابًفـي اهفذاحا ٔبًو

هفسِا، مؽ اًخبٔهَس ؿىل ٔبهَ ؾل حىن ُياك ٔبي هوغ من اًضلوظ سواء من ظصف اًوسازت اًوظَة 

ا ؿىل ثغل أكسام مثٌَل حسج يف اـلصحةل اًساًفة اطل شا ما مسح إبماكهَة ٔبو كرُي هص، ُو

ذدول أهرثوتوًوحِا يف اـلساز اأكذميي
21
. 

ٔبما ابًًس حة ٌَخىوٍن فامي تـس اًخسزح، فٌجس ٔبن ظحَـة اـلصحةل اًعـحة اًيت مصث هبا 

أهرثوتوًوحِا يف تساايهتا نٌل ٔبرشان ٕاًََ يف اًـيرص اًساتق، حـي من مسبةٔل حىوٍن خنحة 

ؿَمَة وابحثني يف ُشا اذللي ٔبمص كري مذاخ، ورعل تفـي ؿسم ثوفص اًخىوٍن يف ظوز 

و ما اٌَُساوس ابدلامـة  ادلزائًصة، حِر كاة ُشا اًيوغ من اًخىوٍن ًفرتت سمٌَة ظوًةل، ُو
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ذفؽ ٕاىل اًخفىري يف هَفِة ثسازك اًخبٔدص اـلسجي يف ُشا افلال وثلعَة اًيلط اذلاظي فَِ، 

ان ؿىل اؾامتذ مضاًزؽ اًخىوٍن يف ظوز ما تـس اًخسزح مدارشت، ورعل من  حِر ت اًُص

ًضِاذت ماحس خري يف ُشا اذللي ؿىل مس خوى ؿسذ من  ذالل اًسـي ًخىوٍن ظَحة حامَني

مـِس مؤسساث اًخـَمي اًـايل، فاكن ٔبن ت اهعالق معََة اًخىوٍن ٔول مصت ؿىل مس خوى 

تخَمسان مؽ معَؽ ؾرشًة اًدسـَياث من اًلصن اـلايض، ًدضِس اًفرتت اـلمخست  اًثلافة اًضـحَة

احس خري يف أهرثوتوًوحِا ( مشهصت م11( مٌاكضة ست وس خون)1004-2990ماتني )

ًوحسُا، اس هتسفت مواضَؽ خمخَفة )أزست، اًـمي واـلؤسسة، اكلَال واـلٌلزساث، اًرتتَة...( 

ٔبًضا ؿىل  1000مضافا ٕاٍهيم زساًيت ذنخوزاٍ، وعم اًـمََة اًيت حىصزث يف هناًة س ية 

صانمس خوى كسمي ؿؿل الاحامتغ جبامـة  ذز أول وخامـة مٌخوزي تلس يعَية، حِر اب ُو

تخىوٍن ذفـخني يف ُشا اًخرعط ؿىل مس خوى كسم ما تـس اًخسزح، يف حني حىفي اًثاين 

( ملـس تَساقويج ورعل ابًرشانة مؽ اـلصنز اًوظين ٌَححر يف 10تفذح ؾرشٍن)

( ظاًة مهنم يف 21، حِر وفق مثاهَة ؾرش)(crasc)أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة 

ن واًححراس خىٌلل مسريت اًخىوٍ
22
 . 

صلك  1001/1007ًَـصف مساز اًخىوٍن يف ُشا اذللي اتخساء من اًس ية ادلامـَة 

صان ورعل ثرشانة ست  ٔبدص، متثي يق ٕاوضاء مسزسة ذنخوزاًَة ًٔهرثوتوًوحِا جبامـة ُو

صان، ثَمسان، مس خلامن، جباًة، كس يعَية، وإبذازت 01) ( خامـاث، وعم: ثزيي وسو، ُو

وتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة وـضو كائس ًِشا اـلرشوغ، ورعل مبوحة مصنز اًححر يف أهرث 

، وعم اـلسزسة اًيت ًـحت ذوز هحري 1001ٔبوث  11اًعاذز تخازخي  71اـلصسوم اًوسازي زمق 

يف ثفـَي اًخبٔظري مضن ُشا اذللي اـلـصيف، ذاظة تـس اس خفاذث من متسًس ٔبول يف ٕاظاز 

حوًََة  21اًعاذز تخازخي  91ىل اًلصاز اًوسازي زمق تياء ؿ 1001/1009اًس ية ادلامـَة 

وثرشانة مخس  1021/1024، ونشا اًخبَُٔي اًثاين ٌَمسزسة يف ٕاظاز اًس ية ادلامـَة 1001

( خامـاث ُشٍ اـلصت تـس اوسحاة خامـة جباًة، ثالٍ متسًس اثين يف ٕاظاز اًس ية ادلامـَة 01)

، وثرشانة ٔبزتؽ 1024ٔبوث  21ز تخازخي اًعاذ 171ظحلا ٌَلصاز اًوسازي زمق  1024/1021

( مؤسساث خسًست ٌَخـَمي اًـايل، وعم: قصذاًة، جباًة، ثسىصت ؤبذزاز04)
23

. فاكن ٔبن ت 
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فذح جمال اًرتحش ٔبمام دصجيي اًـسًس من اًخرععاث أدصى من حامًل صِاذت اٌَُساوس، 

ًخازخي، ؿؿل اًيفس، من صالكة: ؿؿل الاحامتغ، اًفَسفة، أذة، اصلميوقصافِا، اذللوق، ا

إالؿالم، هتَئة معصاهَة، زلافة ٔبماًسلَة، إالؿالم... ٕاخل
24
 . 

وؾل حىن اـلسزسة اصلنخوزاًَة يف أهرثوتوًوحِا عم اـلساز اًوحِس اطلي ت اىهتاخَ يف 

ُشا إالظاز، تي ابذزث ٔبًضا خامـة ذًضةل عم أدصى ذالل اًس ية ادلامـَة 

( 21ىوٍن يف جمال أهرثوتوًوحِا ًفائست مخسة ؾرش)( ٌَخىفي تـمََة اًخ1001/1007)

ظاًحا من حامًل صِاذت اٌَُساوس يف ٔبحس ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة )اتزخي، فَسفة، 

ٌل ـلساتلة ماحس خري يف ُشا الادذعاض.  فصوس َة، ؿؿل الاحامتغ... ٕاخل(، ورعل تـس احذَاُس

لط ًَخوكف تـسُاكري ٔبن ُشا اًخىوٍن ؾل ٌس متص ٔنرث من ذفـة واحست ف
**

، نٌل ٔبهَ ؾل ًوفص 

( ظاًة اطلٍن ٔبمتوا حىوٍهنم وانكضوا 21فصض اًدسجَي يف ظوز اصلنخوزاٍ ًثالزة ؾرش)

مشهصهتم، أمص اطلي ذفـِم ًعصق خمخَف اًس حي حبثا ؾن خامـاث ثوفص هلم ٕاماكهَة 

ادلزائصالاس متصاز يف جماهلم اًححيث، واطلي اىهتيى هبم يف مؤسساث خمخَفة، وجامـة 
***
 ،

 سعَف... ٕاخل. 

وزمغ ٕاكصازان تبطٔمَة ُشا إالحصاء، ونشا حمتَخَ ًخسازك اًيلط اًىدري اـلسجي ظَةل 

س يواث ظوًةل ساتلة يف حواهة ُشا اذللي اـلـصيف، ٕاال ٔبن ما ًـاة ؿَََ ٍمتثي يف هون 

كعاغ هحري من مٌدسخَِ وفسوا ٕاًََ من ختععاث تـَست لكَا يف حىوٍهنا اًلاؿسي ؾن لك 

وًوحِا وكضاايُا نٌل ُو أمص ابًًس حة ٌَحلوق، اًـَوم اًس َاس َة... جماالث اُامتم أهرثوت

ٕاخل، ورعل ملازهة تخرععاث ٔبدصى وـؿل الاحامتغ، ؿؿل اًيفس واًيت ثحسو راث ظةل 

و  مضرتنة سواء فامي ثـَق ابُامتماهتا ٔبو مبهنجَة ثـاظهيا مِساهَا مؽ إالصاكالث اـلسزوسة، ُو

اًعَحة ذالل اًس ية اًيؼًصة من اًخىوٍن السدِـاة ختععِم ما اكن خََا ٔبزياء معََة ثبَُٔي 

ادلسًس، ونشعل ٔبزياء معََة ادذَاز وجسجَي مواضَؽ حبوهثم، فاـلالحؼة اًـامة اًيت ميىن 

اًوكوف ؿَهيا يف ُشا ارلعوض، ُو ٔبهَ يف اًوكت اطلي ؾصف فَِ افلمتؽ ادلزائصي تثٌائَدَِ 

 معَلة، واًيت من تني صواُسُا جصوس مضالكث اًخلََسًخني )اًًصفي/اذلرضي( وثريت ثلري

خسًست ٔبو اهحـاج ٔبدصى كسمية ػن اًىثريون ٔبهنا ادذفت ٔبو ؿىل أكي يف ظًصق الادذفاء 
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من ارلًصعة الاحامتؾَة ادلزائًصة
25

، جنس ٔبن اُامتماث ٔبكَة ُؤالء اًعَحة اًحاحثني ما ساًت 

و ما ميىن زذٍ ٕاىل  ثحاٍن زٔبسٌلهلم اًخىوًين واـلصثحط ؾل جس خوؾة تـس واكؽ ُشا اًخلري، ُو

موضوؾَا ابالدذالف يف ذزخاث إالظالغ ؿىل ٔبؾٌلل اآبء اـلؤسسني كلخَف ختععاث 

ميية اًخىوٍن يف  اًـَوم الاحامتؾَة يف مصحةل اٌَُساوس، ونشا ؿسم اًخحصز من ٔبثص ُو

ن اـللرتحة اًخرعط اًلاؿسي ٌَعاًة ؿىل ثعوزٍ ـلوضوغ حبثَ، طلا جنس ٔبن ٔبكَة اًـياٍو

ٌَمشهصاث اًيت ت مٌاكض هتا حصفؽ صـاز اًححر ؾن ثوضَح رشؾَة الاهدساة ٕاىل ختعط 

 أهرثوتوًوحِا.

ُشا ارلَي ثفعن هل اًلامئون ؿىل صؤون مرشوغ اًخىوٍن يف اـلسزسة اصلنخوزاًَة 

 حتسًسا، أمص اطلي ذؿاضم ٔبوال ٕالكعاء تـغ اًخرععاث من الاًخحاق ابـلساتلة اكًخازخي،

اذللوق، فضال ؾن فصط تـغ اًلِوذ ؿىل اًعَحة اًصاقحني يف اًرتحش ـلساتلة اصلدول ٕاىل 

اـلسزسة اصلنخوزاًَة، ٔكن ٍىون حاظي ؿىل صِاذت ًُساوس حسًثا، ؤبن ال ًلي مـسل 

... ٕاخل21/10حىوًيَ يف ظوز اٌَُساوس ؾن حس 
26
. 

 سزسة اصلنخوزاًَة توُصانًوحض ؿسذ اًعَحة اـلسجَني واـلخرصخني من اـل: (02خسول زمق )
 

ؿسذ اًعَحة  س ية فذح اًخىوٍن اًصمق

 اـلسجَني

ؿسذ اًعَحة 

 اـلياكضني

اًدسجَي يف 

 اصلنخوزاٍ

02 1001/1007 11 / / 

01 1001/1009 14 11 11 

01 1021/1021 11 29 21 

04 1024/1021 11 11 / 
 

 .20:14ؿىل اًساؿة  10/01/1027تخازخي:  http://www.crasc.dz/index.php/ar: اـلعسز
 

: ٔبمام حاةل ثعاؿس وجتًل ٕاوضاء مصانز حبر يف حلي اصلزاساث أهرثوتوًوحِة .1.1

والاحامتؾَة يف ٕاهخاح اـلـازف ارلاظة ابفلمتؽ، ويف ٕاظاز اـلعاذلة مؽ  اًـَوم إالوساهَةٔبطمَة 

اـللضوة ؿَََ، ت رشؾية معََة ٕاؿاذت  اطلاث وٕاؿاذت الاؾخحاز ًخرعط أهرثوتوًوحِا

نٌل ٔبرشان ٕاىل  2972حتوًي اـلصنز اًوظين ٌضلزاساث اًخازخيَة واطلي ت ٕاوضائَ يف س ية

http://www.crasc.dz/index.php/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي، ؿؿل إالوسان رعل من كدي، ٕاىل "

د يف اـلؤز 91-242، مبلذىض ٔبحاكم اـلصسوم اًخيفِشي زمق: (CNRPHواًخازخي" )

مؤسسة معومِة راث ظاتؽ ؿَمي  1001، ًَعحح تسٔب من س ية 2991ًوهَو من س ية 24

وحىٌوًويج خيضؽ يف وظاٍهتا إالذاًزة ـلعاحل وسازت اًثلافة
27
. 

ومسحت ؾوذت ُشا اـلصنز ًٌَضاظ من خسًس وٕان اكن حتت مسمى ملاٍص من ٕاؾعاء 

اٍز فضاء مؤسسايت كاذز ؿىل ٕاضافة هوؾَة ٌَححر أهرثوتوًويج يف ادلزائص، ورعل ابؾخح

اسدِـاة كعاغ هحري من حامًل اًضِاذاث اًـََا يف ُشا الادذعاض، وثوفري مٌاظة 

معي هلم هحاحثني ذامئني يف ُشا اذللي ؿرب ؿسذ من مصانٍز اًفصؾَة اكلخَفة، ونشا متىِهنم 

ٌَمجمتؽ من فصض اًلِام ابصلزاساث حول اًىثري من حواهة اذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة 

ًـحة اًحوكاةل: ادلزائصي، واًيت من ٔبمثَهتا هشهص: اصلزاسة اًيت ٔبؿسهتا فاظمة ذٍميي حول "

، ومن كدَِا اًىذاة 1009" واًيت ظسزث يف صلك نخاة يف س ية اًعلس واًضـص واـلصبٔت

اًلعط واًخازخي: حتت ٕارشاف ؾحس اسلَس توزاًو تـيوان: " 1001اطلي ٔبظسز يف س ية 

"، فضال ؾن مساطمخَ يف ورش اًـسًس ي ذللة من اًخازخي الاحامتؾي ادلزائصياٍمتثَي اًصمز 

من أؾٌلل اأكذميَة اًيت ٔبؿسث يف ٕاظاز ذزاساث اـلاحس خري واصلنخوزاٍ، نسزاسة 

أمثال اًضـحَة يف مٌعلة كوزاًة توالًة ثُداستتوزذوس ؾحس اًيادض ارلاظة ة: 
28

شا  . ُو

اًـسًس من اـلؤمتصاث واقلافي اًـَمَة راث اًعةل مبجال ٕاىل خاهة وضاظَ ٔبًضا يف ٕاكامة 

أهرثوتوًوحِا واـلوس َلى حول " 1007اُامتمَ، اكـلَخلى اصلويل اطلي ت ؾلسٍ يف س ية 

 ".ابـللصة واًحالذ اًـصتَة

نٌل ت ٔبًضا ذالل هفس اًفرتت ثلًصحا، ٕاوضاء مصنز حبر اثين خمخط يف أهرثوتوًوحِا 

 مدارش ًوسازت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي، ورعل اكؿرتاف وحمثني خيضؽ يف وظاًخَ ثضلك

( س يواث مذواظةل يف ٕاظاز وحست اًححر يف 07ٌَـمي ادلاذ واًـعاء اـلمثص ـلست س حؽ )

(، واًيت بٔسِمت يف ٕاؿاذت اًيؼص يف نربى URASCأهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة )

ادلت ًلاءاهتا اًـَمَة مواضَؽ مذرععة هعوض اًىذاة اـلؤسسني ٌَخرعط، نٌل ؿ

إبوضاء مصنز اًححر يف  2991متحوزث ٔبساسا حول اًخمنَة، ًخخوح ُشٍ ادلِوذ يف س ية 
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 Centre national de recherche en أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة

anthropologie sociale et culturelle (CRASC ورعل مبوحة ٔبحاكم اـلصسوم ،)

سياًخيفِ
29
2991ماي  11اًعاذز تخازخي  121-91زمق  

*
و اـلصنز اطلي ًـوذ هل فضي  . ُو

هحري يف حصكِة الاُامتم ابٔهرثوتوًوحِا ؿىل مس خويي اًخىوٍن واًححر اًـَمي مـا، ورعل 

تفضي ما حيوسٍ من ٕاماكهَاث ماذًة وثرشًة ُائةل، ٔبَُخَ ٔن ٍىون كعة ؿَمي وكدةل 

 اذللي اـلـصيف.ٌَىثري من اـلِمتني هبشا 

: واًيت ًبئت زفؽ اًخجمَس ؿىل تـغ اـلًضوزاث اًـَمَة يف جمال أهرثوتوًوحِا .1.1

"، حِر ت اًرتدِط ٌضلًوان اًوظين ٌَمعحوؿاث ادلامـَة افلةل إالفًصلِةيف ملسمهتا "

(OPU و ما مسح تخوفري ثصوت مـصفِة خس ُامة وكصاءاث ( إبؿاذت ورش اكمي ٔبؿساذُا، ُو

ي مهنا اكلخعني يف ص ىت مِاذٍن اًححر الاحامتؾيمذيوؿة ٍهن
30

. وعم اًيت ثـس من تني ٔبضم 

ا من كدي اًسَعاث  ؤبكسم اـلًضوزاث اأكذميَة اًفصوس َة يف ُشا افلال، حِر ت ٕاظساُز

"، وؾل ازلـَة اًخازخيَة ادلزائًصةورعل ؾن ظًصق " 2111اًفصوس َة ابدلزائص ٔول مصت س ية 

ابس خثٌاء فرتت اذلصة اًـاـلَة أوىل، حِر كسز  2911كاًة س ية  ثخوكف ؾن اًعسوز ٕاىل

ملال، اجسمت ابجساغ هعاق  2117ؿسذ اـللاالث اًيت ورشث فهيا ظوال ُشٍ اًفرتت ة 

اًححر فهيا ٌَـسًس من افلاالث، اكًخازخي، اذلفصايث، ًِجاث، ًلاث، ٔبذة صـيب، ٔبذة 

ؾصيب فعَح...ٕاخل
31

ادلزائص فلط تي مست لك اصلول اًيت  . وؿسم اكذعاز موضوؿاهتا ؿىل

 .دضـت ًالحذالل اًفصويس

 : ما واكؽ اًخىوٍن يف مِسان أهرثوتوًوحِا يف ادلامـة ادلزائًصة اًَوم؟ .4

صِسث أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص مؽ تساًة ُشا اًلصن وزحة واهخـاصا ذمزٍين تـس مصحةل 

اًدسـَياث من اًلصن اـلايض، نٌل س َبئت تَاهَ اًرتذذ، اًيت واهحت فرتت إالكالغ ذالل ؾلس 

 يف اًخفعَي اًالحق.

اًيجاخ اـلسجي ذالل اًس يواث اًلََةل اًفازظة من ذالل : يف جمال اًخسزح .2.4

حىوٍن ؿسذ من اصلفـاث يف جمال الاهرثوتوًوحِا، اكن هل ابًف أثص تـس رعل ؿىل امذساذ 
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هعاق ُشا اًخرعط ٕاىل اًـسًس من ادلامـاث اًوظيَة أدصى، تـسما ػي ًفرتت ظوًةل 

صانوسخِا حمعوزا يف خامـاث لك من:  ويف مس خوى اصلزاساث  وكس يعَية ثَمسان، ُو

اًـََا فلط. حِر جنح اـلخرصحون من ُشٍ اذللي اـلـصيف واطلٍن جسًت هلم فصض 

مضن ٔبكسام اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة اًخوػَف يف مصحةل ٔبوىل ٔكساثشت ابحثني 

اـلخواخست ؿرب اًـسًس من ادلامـاث اًوظيَة )ؿؿل الاحامتغ، اتزخي...(، تفذح ختععاث 

وصـة ًٔهرثوتوًوحِا تـس رعل يف ظوز اًخسزح ثضلَِ )ًُساوس، ماسرت(، فامي ال ًلي 

(، ورعل من 01( مؤسساث ٌَخـَمي اًـايل نٌل ُو موحض يف ادلسول زمق )09ؾن جسؽ )

ذالل ثلسميِم فلموؿة مذيوؿة من ؾصوط اًخىوٍن راث اًعةل اـلحارشت هبشا اذللي اـلـصيف، 

صان ، أهرثوتوًوحِا اذلرضًة جبامـة ثزيي وسوك: ٔبهرثوتوًوحِا اًعحة جبامـة  ، 01ُو

وٕازصاذاث  ، ؤبهرثوتوًوحِا اًرتاج اًثلايفوزكةلٔبهرثوتوًوحِا افلال واًِوًة الاحامتؾَة جبامـة 

( ثضلك L.M.D... ٕاخل، ورعل تـس ٔبن ت اؾامتذ هؼام اًخىوٍن )أقواظاًس َاحة جبامـة 

و ما ٔبذى ًخحاٍن حمخوايث مضاًزؽ 1001زمسي يف ادلامـة ادلزائًصة اتخساء من س ية  . ُو

ا ٕاىل معق مهنجي ثضلك ًرتمج كعوز اًيؼصت اًحَساقوحِة اًيت حوكت  اًخىوٍن وافذلاُز

ُشٍ اـلضاًزؽ، واًيت اكهت ثـىس يف معورما هؼصت ٔبهَة وخس ضَلة فلموؿة  معََة ٕاوضاء

حمسوذت من أساثشت فلط، ت فهيا ٕاٌُلل اًىثري من ادلواهة اـلـصفِة اًيت ًًدلي ٔبن 

 ( س يواث.01ٍىدس هبا اًعاًة ؿرب مساٍز اًخىوًين اـللسز خبمس )

ذالل اًس يواث اًثالزة  كري ٔبن معََة إالظالخ اًيت صِسُا ُشا اًيؼام اًخىوًين

( أذريت، ٔبذث ٕاىل اًخضََق ؿىل اًـسًس من ُشٍ اًخرععاث ال س امي يف ظوز 01)

ٌل:  ا يف فصؿني فلط ُو بٔهرثوتوًوحِا و أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِةاـلاسرت، وادذعاُز

ورعل تـس ٔبن ت جسجَي ضـف هحري يف مضامِهنا اـلـصفِة من هجة،  اًفضاءاث اذلرضًة،

ومن هجة ٔبدصى ثياكغ هحري يف مسمَاث صِاذاث اًعَحة اـليدس حني ٕاٍهيا مؽ مذعَحاث 

واحذَاخاث سوق اًـمي مضن كعاغ اًوػَف اًـموسم، أمص اطلي ذفؽ ٕاىل رضوزت ثوحِس 

 ًِا نشعل. مضامِهنا ؿىل اـلس خوى اًوظين وضحط مسمَاث موحست
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، اهخلال ُشا اًخرعط من وضـَة كري َلس ٕاجصاُمي ظاذليُشا اًوضؽ ًرتمج حسة: 

رشؾَة تـس ٔبن ثحسذث اًىثري من ؾوامي اـلٌلهـة واًضلَية اجتاَُ ٕاىل وضـَة جعز يف 

اًرشؾَة، مبا ٔبن ُياك ؾلدة خس ُامة س خىون حائال ٔبمام ثوخَ اًعَحة حنو الاًخحاق تَ، 

ق اـلِيَة اًيت ًفذحِا ٔبمارمم ٔبو ابًفائست اـلصحوت من وزاء ذزاس خَ واذلعول واـلخـَلة ابٔفا

ؿىل صِاذت خامـَة فَِ
32
ورعل يف ػي حصض اًعَحة اًَوم ؿىل رضوزت اًخوخَ حنو  ،

ختععاث ثدِح هلم فصض ٔبنرث ٌَحعول ؿىل مٌاظة صلي تـس ختصهجم، أمص اطلي 

ٍىوهون كاًحا من ٔبحصاة اـلـسالث  سوف جيـي وسة اـللدَني ؿَََ حمسوذت، نٌل ٔبهنم

اـلخسهَة واطلٍن ًلدَون ؿىل ُشا اًخوخَ مصمغني يف ػي افذلازضم رلَازاث ٔبدصى، أمص 

 اطلي من صبٔهَ ٔبن ًؤثص ؿىل مس خلدي اًخىوٍن يف ُشا اذللي وحوذت خمصخاثَ.

 وحِة اًَوم يف ادلزائصًوحض مؤسساث اًخـَمي اًـايل اًيت حتخضن صـة وختععاث الاهرثوتًو: (01خسول زمق ) 
 

 ًصمقا
صـة/ ٔبو 

ـة ختععاث
دلام
ا

 
 ماسرت ًُساوس

02 
الاحامتؾَة 

صت واًثلافِة
سى
ث

 

اًعاذز  117اًلصاز زمق 

 1021سخمترب  14تخازخي: 

: أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة

اًعاذز تخازخي:  119اًلصاز زمق 

21/07 /1024 

01 
 اًسوس َو

سة ٔبهرثوتوًوحِا
ثخ

 

اًعاذز  111زمق  اًلصاز

 1020 سخمترب 01تخازخي: 

 212: اًلصاز زمق ٔبهرثوتوًوحِا ؿامة

 07/01/1001اًعاذز تخازخي: 

01 
الاحامتؾَة 

كةل واًثلافِة
وز

 

اًعاذز  114اًلصاز زمق 

 1020سخمترب  07تخازخي: 

ة الاحامتؾَة . اًلصاز افلال واًًِو

 04اًعاذز تخازخي:  111زمق 

 1022سخمترب 

04 
اًثلافة 

ان اًضـحَة
س
ثَم

 

/////////////////// 

أهرثوتوًوحِا اًثلافِة 

 117. اًلصاز زمق والاحامتؾَة

 04/09/1022اًعاذز تخازخي: 
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01 
ٔبهرثوتوًوحِا 

سو اًعحة
 و
زيي
ث

 

/////////////////// 

: أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة

اًعاذز تخازخي:  191اًلصاز زمق: 

01/20/1021 

01 
الاحامتؾَة 

ظ واًثلافِة
قوا
أ

 

/////////////////// 

: أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة

اًعاذز تخازخي:  171اًلصاز زمق: 

01/20/1021 

07 
اًفضاءاث 

ن  اذلرضًة
صا
ُو

01 

/////////////////// 

: ٔبهرثوتوًوحِا اًفضاءاث اذلرضًة

اًعاذز تخازخي  111اًلصاز زمق: 

21/07/1024 

01 
ٔبهرثوتوًوحِا 

ية ؿامة
عَ
س ي
ك

 

حمرض اٌَجية اًحَساقوحِة 

اًوظيَة ـلَسان اًـَوم 

إالوساهَة والاحامتؾَة 

ماي  11-11ًوسم: 

1027 

////////////////////////// 

09 
ٔبهرثوتوًوحِا 

اتة ؿامة
ؾي

 
////////////////////////// 

 

 ابـلواكؽ إالًىرتوهَة ًلك خامـة.من ٕاؿساذ اًحاحثان اؾامتذا ؿىل اًحَاانث اـلوحوذت : اـلعسز
 

إالظالحاث اًيت ت ٕاذذاًِا ؿىل كعاغ اًخـَمي اًـايل يف ادلزائص : تـس اًخسزح فامي .1.4

مؽ معَؽ أًفِة اًثاًثة، واًيت اس خسؾت اؾامتذ هؼام حىوًين خسًس ًلسز مساٍ اًزمين تامثين 

( ٔبظواز وعم: )ًُساوس، ماسرت، ذنخوزاٍ(، 01( موسؿة ؿىل زالج )01س يواث )

ٍن اًساًف مضن ما ٌسمى ابـلسازش ٔبس خسؾى تـس رعل رضوزت وكف وٕاهناء ؾِس اًخىو 

اصلنخوزاًَة، حِر ابث اذلعول ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ يف ٔبي ختعط اًَوم، ًلذيض بٔن 

ٍىون اـلرتحش حائزا ؿىل صِاذت اٌَُساوس واـلاسرت يف رعل اًخرعط، مؽ ٕاحداًزة دضوؿَ 

وس ؿىل المذحان نخايب مضن مساتلة وظيَة حصؿاُا ٕاحسى مؤسساث اًخـَمي اًـايل اًيت حت

اًخىوٍن يف رعل اًخرعط يف ظوزًَ أًوني، تـس حعول ؾصط حىوٍن اـللسم يف 

اصلنخوزاٍ ظحـا ؿىل كصاز الاؾامتذ من كدي اًيسوت اًوظيَة، وفلا ـلا ثيط ؿَََ اًلصازاث 

، واطلي حيسذ 1021حوان  01اـلؤزد يف  147واـلصاس مي اًساًزة اـلفـول اكًلصاز زمق 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثسىصت -خامـة  َلس دِرض -. ظحاخ سَاميين ذ. صويق كامسي ؼؼ ؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
159 

ًثاًر اًخىوٍن يف ورشوظ ٕاؿساذ ٔبظصوحة اصلنخوزاٍ ومٌاكض هتا، هَفِاث ثيؼمي اًعوز ا

، حيسذ ثيؼمي اًخىوٍن يف اًعوز اًثاًر 1021حوًََة  21اًعاذز يف  292ومن كدهل اًلصاز 

من ٔبخي اذلعول ؿىل صِاذت اصلنخوزاٍ
33

  . 

ُشا اًخحول اـلسجي يف جمصى اًخىوٍن ـلا تـس اًخسزح، اس خوحة من اـلِمتني ثضؤون 

أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص مواهحخَ، ورعل من ذالل اًـمي ؿىل ٕاؿساذ مضاًزؽ ؾصوط يف 

ُشا اًخرعط، وعم ارلعوت اًيت مىٌت حىت آن من اؾامتذ مرشوؾي ذنخوزاٍ يف ُشا 

ؿىل مس خوى كسم اًثلافة اًضـحَة جبامـة ثَمسان،  وت 1024اذللي، أول يف س ية 

واًثاين ًـس أنرث حسازة وت ؿىل مس خوى صـحة أهرثوتوًوحِا تلسم اًـَوم الاحامتؾَة 

 جبامـة ثخسة نٌل ُو موحضا يف ادلسول ٔبذانٍ. 

 دلزائًصةًوحض مضاًزؽ اصلنخوزاٍ يف أهرثوتوًوحِا اـلـمتست ؿىل مس خوى ادلامـة ا: (01ادلسول زمق )
 

 اًلصاز ادلامـة امس اًخىوٍن اًصمق

02 

 ٔبهرثوتوًوحِا

 ثَمسان

 1024ٔبوث  21اـلؤزد يف  174اًلصاز زمق 

واـلخضمن ثبَُٔي مؤسساث اًخـَمي اًـايل ًضٌلن 

 اًخىوٍن ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ

 ثخسة 01

ََة  12اـلؤزد يف  911اًلصاز زمق   1021حًو

واـلخضمن ثبَُٔي مؤسساث اًخـَمي اًـايل ًضٌلن 

 اًخىوٍن ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ 
 

 من ٕاؿساذ اًحاحثني اؾامتذا ؿىل اًحَاانث اـلوحوذت ابـلواكؽ إالًىرتوهَة ًلك خامـة.: اـلعسز
 

ُشٍ اـلـعَاث، وٕان اكهت ثـين ٔبن وضـِا اًَوم ؾل ًـس خيخَف يف يشء ؾن ابيق 

و اًفضاء اًلاتي ٌَخوسؽ يف اـلس خلدي  اًخرععاث أدصى ذاظة الاحامتؾَة مهنا، ُو

اًلًصة ٕاىل ؿسذ من مؤسساث اًخـَمي اًـايل اًيت ًخوفص هبا ُشا الادذعاض يف ظوزي 

ن انحِة ٔبدصى فٕان خمصخاث ُشا اذللي اًَوم، ضم اٌَُساوس واـلاسرت ُشا من انحِة، وم

من اًعَحة اطلٍن ثَلوا حىوٍهنم اًلاؿسي اكمال يف ختعط أهرثوتوًوحِا خبالف ما اكن 

و ما من صبٔهَ بٔن ميىن من سس تـغ اًثلصاث يف  مـموال تَ يف اـلسزسة اصلنخوزاًَة، ُو
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ائخة. كري ٔبن رعل ًن ًـس متىني جمال اًخىوٍن واًيت س حق ؤبن حتسزيا ؿَهيا يف اـلصحةل اًف

ًِشا اذللي اـلـصيف يف ادلزائص ٕاال يف ضوء كسزت ُؤالء ؿىل ارلوط يف مواضَؽ اًححر اًيت 

ال ساًت كري معصوكة ذلس اًساؿة، اكًِوًة، اًثلافة اًضـحَة، افلال اذلرضي...ٕاخل، واًيت 

ثفاذي اًوكوغ يف خف متثي حماوز حبر دعحة ثًذؼص فلط من ًٍزي ؾهنا قَاز إالٌُلل ، و 

 اًخىصاز واًخلََس واـلس هتغل مهنا. 

 : اًححر أهرثوتوًويج يف ادلامـة ادلزائًصة .5

اًخعوز إالجيايب اذلاظي يف وضؽ أهرثوتوًوحِا ذالل اًس يواث أذريت، ؾل ًخوكف 

ؾيس حسوذ جماالث اًخىوٍن يف ُشا حلي تعوزًَ )اًخسزح وما تـس اًخسزح( فلط، تي ٔبمذس 

و اًححر اًـَمي، ورعل اكهـاكش مدارش وحمتي يف ثلسٍصان  ٔبًضا ًُضمي فضاء ٔبدص ُو

خوى ؿسذ من اـلسازش اصلنخوزاًَة وادلامـاث نٌل ٔبسَفٌا ذلجم اًخىوٍن اطلي ت ؿىل مس  

و ما ميىن ثَمسَ خََا ؿىل اـلس خوًني آثَني:   إالصازت ٕاًََ من كدي، ُو

وثـس من تني ٔبضم ٔبهواغ مضاًزؽ اًححر :  CNEPRUمضاًزؽ اًححر اًـَمي  .2.1

ا اًزمين ما تني زالج ٕاىل ٔبزتؽ  اـلـمتست اًَوم يف ادلامـة ادلزائًصة، وعم اًيت ًرتاوخ معُص

س يواث مذخاًَة، ٌس هتسف فهيا اًلامئون ؿَََ اًخوظي ٕاىل هخاجئ ملٌـة حول اًؼاُصت ٔبو 

هوغ ُشٍ اـلضاًزؽ اًساًزة اـلضلكة موضوغ اصلزاسة. وكس مسحت ًيا معََة اًخددؽ ًـسذ و 

اـلفـول اًَوم يف ادلامـة ادلزائًصة من ذالل ما ًخوفص ؾهنا من مـعَاث ؿىل مس خوى 

( مضاًزؽ راث اُامتماث 01مواكـِا إالًىرتوهَة، من جسجَي وحوذ ما ال ًلي ؾن مخس)

زائص نٌل حبثَة مذيوؿة، ًرتنز خَِا جبامـة ثَمسان اـلوظن أول ًًضبٔت أهرثوتوًوحِا يف ادل

 (. 04ُو ػاُص يف ادلسول زمق)

أمص اطلي ًـين ٔبن اًححر أهرثوتوًويج ؾل ًـس حمعوز يف مشهصاث اـلاحس خري 

وزسائي اصلنخوزاٍ فلط، تي ٔبمذس ٔبًضا ٕاىل فضاءاث حبثَة ٔبدصى ؾل حىن مذاحة هل من 

َةل كدي، ؤبن ما ُو مسجي من مضاًزؽ حاًَا كاتي ٌَخوسؽ ٔبنرث ذالل اًس يواث اًلَ 

اًلاذمة يف ػي اًزتاًس اـلسجي يف ؿسذ اًحاحثني، أمص اطلي من صبٔهَ بٔن ًوسؽ ذائصت 
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خـمق  اًخياول حنو مواضَؽ حبر ال ساًت كري معصوكة تـس يف ادلزائص، وحتخاح ـلن خيوط ًو

 فَِ ٔبنرث نٌل ُو ؿَََ اذلال ابًًس حة ٔهرثوتوًوحِا اصلٍن، وأهرثوتوًوحِا اًس َاس َة... ٕاخل.

 تـغ وحساث اًححر اًـَمي اـلوحوذت ؿىل مس خوى ؿسذ من ادلامـاث اًوظيَة (: ًوحض04ادلسول زمق )
 

 س ية الاؾامتذ ادلامـة امس اـلرشوغ اًصمق

 1021 ثَمسان اًحُت اًخلََسي يف ثَمسان: ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٔبثًصة 02

 1024 ثَمسان ملازتة ٔبهرثوتوًوحِة ًٔحالم ؾيس ٔبُي ثَمسان 01

 1024 ثَمسان اٌَلة واـلس خلدي: ملازتة ٔبهرثوتوًوحِة 01

 1024 ثَمسان ؿاذاث اًزواح يف ثَمسان 04

 1024 ثسىصت اًؼاُصت اصلًًِة من ذالل جتََاهتا يف افلمتؽ ادلزائصي 01
 

 من ٕاؿساذ اًحاحثني اؾامتذا ؿىل اًحَاانث اـلوحوذت ابـلواكؽ إالًىرتوين ًلك خامـة: اـلعسز
 

صِس معَؽ اًـرشًة أوىل من أًفِة اًثاًثة : اًححر يف أهرثوتوًوحِا خماجص .1.1

اسذُاز ًًضاظ اكلاجص اًححر اًـَمي يف ادلامـة ادلزائًصة، ورعل تفضي اًس َاسة اـليهتجة 

من كدي اًوسازت اًوظَة واًيت كامت تدضجَؽ معََة ثبٔسُس خماجص اًححر اًـَمي يف ص ىت 

ا ذالل فصوغ اـلـصفة، ورعل ما  ًخجىل يف حزمة اًيعوض اًلاهوهَة اًيت حصى اس خعساُز

واـلخـَق تلاهون  2991ٔبوث  11اـلؤزد يف  22-91ُشٍ اـلصحةل، واـلمتثةل يف اًلاهون زمق 

اًخوحَِ
34

واقلسذ  2999ٔبنخوجص  12اـلؤزد يف  144-99، ونشا اـلصسوم اًخيفِشي زمق 

ٕاوضاء خماجص اًححر وثيؼميَ وسرٍيًلواؿس 
35

خفِست يف مسـاُا ُشا واًِاذف ٕاىل ، مس  

اًححر اًـَمي من  وأؾٌلل ارلالكة يف ص ىت مِاذٍن جضجَؽ لك ظيوف إالتساغ والاتخاكز

جسَهتا، تـس ٔبن تَلت ٔبسـاز اًيفط ذالًِا ٔبزكام كري مس حوكة يف اتزخي  اًعحوت اـلاًَة اًيت

ٌَححر اًـَمي واًخمنَة الاكذعاذ اًـاـلي، حِر ت يف ُشا إالظاز ٕاوضاء اًعيسوق اًوظين 

 ( واطلي بٔولكت هل رممة متوًي اًححر يف ادلزائص. FNRاًخىٌوًوحِة )

وكس دسؽ ُشا اًخوخَ اًىثري من اـلض خلَني هبشا اذللي ؿىل اـلحاذزت وٕاوضاء خماجص 

ٌَححر، حِر ًلسز اًَوم ؿسذُا حسة اًلامئة اًوظيَة ٌَمزاجص اًيت ٔبؿسهتا اـلسًٍصة اًـامة 

( 1021-1002ٌَخعوٍص اًخىٌوًويج واًححر اًـَمي ذالل اًفرتت اـلمخست ما تني )
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، 01( خامـاث وظيَة وعم: ثَمسان، ادلزائص01زالج) ( خماجص مذوسؿة ؿرب01ثست)

. وزمغ ٔبن اًلصاءت اًخس َعة صلالةل ُشا اًصمق ثويح 01ومس َةل نٌل ُو ػاُص يف ادلسول زمق 

هبضاص خَ وضـفَ كِاسا مبا حتوسٍ اًـسًس من ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة 

ة... ٕاخل، ٕاال ٔبن اـلسزك ـلساز ثعوز أدصى، ويف ملسمهتا ؿؿل الاحامتغ ؿؿل اًيفس، اًفَسف

ُشا اًفصغ اـلـصيف يف ادلزائص ال ميىٌَ ثوظَف رعل ٕاال مضن ذاهة اًخعوز اًيوؾي 

اقلسوش، واـلضاف ًحلِة اـلاكسة اًيت حللهتا أهرثوتوًوحِا ؿىل ٔبنرث من ظـَس حىت 

 آن، ابؾخحاز ٔبن ؿسذُا كدي ُشا اًخازخي ؾل ٍىن صُئا مشهوز.

دص اطلي ال تس من اًخبٔهَس ؿَََ بًٔضا، ُو ٔبن ثوسؽ جمال الاُامتم ابًححر وأمص أ 

أهرثوتوًويج اـلضاز ٕاًََ، ًخجسس ٔبًضا يف اًـسًس من فصق اًححر اًخاتـة كلخَف اكلاجص 

اـلعيفة مضن حلي اًـَوم إالوساهَة والاحامتؾَة واًيت ثًضط ؿرب اًـسًس من خامـاث 

 ص اًامنرح آثَة:اًوظن، واًيت من مجَهتا هشه

 " :ٔبهرثوتوًوحِة ٌَسَعة اًس َاس َة: -أسس اًسوس َوفصكيت حبر موسومذني ة

سوس َؤبهرثوتوًوحِا اـلؤسساث "، و"اًـالكاث اًلصاتَة، اًصواتط الاحامتؾَة والاذًوًوحِة

ي " اًخاتـخني كلرب: ارلضلوهَة ادلسًست: اـلؤسساث الاحامتؾَة اصلًًِة ودعاابث اًخبًٔو

 .مس خلامناـلوحوذ جبامـة واًسَعة 

 " اًرتمجة " و"اصلزاساث اًسوس َوًوحِة وأهرثوتًولوًةفصكيت حبر يف جمال

اصلزاساث  "، واًًضعخني يف خمربًلوايث واٌَساهَاث أهرثوتوًوحِة-وؿالكهتا ابًسوس َو

 .حِجيالاحامتؾَة اٌَلوًة الاحامتؾَة اًخـَميَة والاحامتؾَة أذتَة جبامـة 

 " :ٔبصاكل اًخـحري " و"زسة الاحامتؾَة واًعلوش واًضـائص الاحذفاًَةاـلٌلفصق

ة اٍمتؼِصاث اًسوس َوزلافِة يف اذلوارض ادلزائًصة"، و"اًضـيب: اذلاكًة واـلثي " اـليضًو

ة اًخاتؽ دلامـة   .ثضازحتت خمرب اصلزاساث اًعحصاًو

 وًة: ملازتة سو فصكة اًححر يف ٕاصاكًَة: "ا س َوزلافِة ـلسًية ادلزائًصة: ذمازسة ُو

" اًًضعة حتت قعاء خمرب: إالوسان واـلسًية اًخاتؽ ٌَمسن ادلزائًصة: ذزاسة اس خعالؾَة

 .01كس يعَية دلامـة 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثسىصت -خامـة  َلس دِرض -. ظحاخ سَاميين ذ. صويق كامسي ؼؼ ؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
163 

 " :خَة واًيوغ الاحامتؾي: ذزاسة يف اـلسازاث فصكة اًححر يف جمال اـللاًو

" اًخاتـة كلرب افلمتؽ ادلزائصي اـلـادض اًاكئن ملٍص اًسوس َوزلافِة ٌَمصٔبت اـللاوةل يف ادلزائص

 .01سعَف جبامـة 

 اًخلري اًسوس َوزلايف يف اًفضاء اـلسًين ادلزائصي: "ؼ فصكة اًححر اـلوسومة ت "

اًخاتؽ دلامـة  اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائصواـليضوًة حتت ًواء خمرب: 

 .ثسىصت

 " :اًًضعة مبزرب اصلزاساث زاساث الاحامتؾَة واًثلافِةاصلفصكة حبر يف جمال "

 .ثخسةإالوساهَة وأذتَة اًخاتؽ دلامـة 

ُشٍ اًوكائؽ ثـزس ما س حق ثبٔهَسٍ سَفا، وثحني من ذالل حماوز اًححر اًيت ثيىة 

ؿَهيا ُشٍ اًفصق ابصلزاسة، ؾن حتلق اًَوم هوغ من اًخىفي خًل ابًـسًس من ادلواهة يف 

و أمص اطلي من صبٔهَ ٔبن ًيـىس ٕاجيااب تـس رعل يف جمال حِات افلمتؽ  ادلزائصي، ُو

اًخـمق يف فِم ُشا اًواكؽ، وتخايل ٕاماكهَة ثسازك اًخبٔدص اذلاظي ظَةل س يواث ظوًةل ذَت 

 يف ُشا اـلضٌلز.

 (: ًوحض ٔبسٌلء خماجص اًححر أهرثوتوًويج اـلوحوذت ابدلامـاث ادلزائًصة01خسول زمق )
 

 اتزخي الاؾامتذ خامـة اكلربامس  اًصمق

 2015 مس َةل خمرب اصلزاساث أهرثوتوًوحِة واـلضالكث الاحامتؾَة 02

01 
ؿؿل إالوسان وأذاين اـللازهة: ذزاسة احامتؾَة 

 ثَمسان ؤبهرثوتوًوحِة
1002 

 1021 ٔبهرثوتوًوحِا اـلـصفة 01

 اصلٍن وافلمتؽ 04

 01ادلزائص 

1021 

 1021 اًسوس َؤبهرثوًويج ًخمنَة إالكَمياًخحََي  01

 1001 أهرثتوًوحِا اًخحََََة وؿؿل اًيفس اـلصيض 01
 

 /http://www.dgrsdt.dz/Frاـلسًٍصة اًـامة ٌَححر واًخعوٍص اًخىٌوًويج، : اـلعسز
 

http://www.dgrsdt.dz/Fr/
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 : أهرثوتوًوحِا ابدلامـة ادلزائًصةإالظسازاث واًخؼاُصاث اًـَمَة يف جمال  .6

وجضلك جمال ٔبدص ميىن من ذالهل زظس مسى اًخعوز اذلاظي يف مِسان اًححر 

أهرثوتوًويج يف ادلزائص، ورعل يف ضوء ما ثخوفص ؿَََ خامـاثيا اًَوم من فضاءاث فـََة 

 وخاذت ًٌَرش من انحِة، ومن انحِة ٔبدصى كسزهتا ؿىل ٕاثصاء ال   

وثـس ٔبحس ٔبضم اًفضاءاث اًـَمَة اكلععة ًًرش : واصلوزايث اًـَمَة افلالث .2.1

ان اطلي جنحت  و اًُص اصلزاساث وأؾٌلل اًـَمَة ٌَحاحثني يف ص ىت افلاالث اًححثَة، ُو

يف هس حَ مؤسساث اًخـَمي اًـايل يف ادلزائص، حِر حتيص اًَوم حسة اًحَاانث اًيت 

ا  (DGRSDT)واًخعوٍص اًخىٌوًويج ٔبوزذهتا اـلسًٍصة اًـامة ٌَححر اًـَمي  يف ٕاظساُز

ا ثضلك ذوزي  111حوايل  29/20/1021اـلوكؽ تخازخي:  جمةل ؿَمَة، واًيت ًمت ٕاظساُز

سواء من ظصف اًلكَاث ٔبو خماجص اًححر اـلـمتست من كدي وسازت اًخـَمي اًـايل واًححر 

الث اًـَمَة اـلِمتة اًـَمي. كري ٔبن اًالفت ٌَيؼص يف ُشا اًضبٔن، ٍمتثي يف بٔن ؿسذ افل

ٌل:  اًعاذزت ؾن  بٔهرثوتوًوحِا أذاينابًضبٔن أهرثوتوًويج ال ًخـسى هعاق افلَخني ُو

اًيت ثعسز ؾن مصنز  ٕاوساهَاث، و0197-2353خامـة ثَمسان حتت اًصمق اـلصحـي 

(CRASCاًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة )
36

، وُو ما ًـس كََي كِاسا مبا 

ُو مذاخ ًحلِة ختععاث اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة أدصى ك: ؿؿل اًيفس، وؿؿل 

 الاحامتغ واًخازخي. 

كري ٔبن رعل ال ًـس ؿائلا ابـلـىن الاثسدميوًويج ٌَمععَح، تي ُو هخاح خس ظحَـي 

وثعوز ُشا ومٌعلي تفـي مجةل اًـوامي اـلوضوؾَة اًيت اؿرتضت مساز وضبٔت 

الادذعاض، واـلمتثةل يف كةل اكلخعني فَِ هؼصا ذلسازة وحوذٍ، حِر ؾل حزذ اـلست اًزمٌَة 

اًيت جسَت فهيا أهرثوتوًوحِا ؾوذهتا نخرعط ؿَمي كامئ تشاثَ ًسزش يف ادلامـة 

ادلزائًصة ؾن زتؽ كصن، أمص اطلي اكهت هل اهـاكساثَ اـلحارشت تـس رعل ؿىل حمسوذًة جحم 

هخاح اًـَمي اأكذميي اـلخرعط يف ُشا اًضبٔن. ذاظة ٔبن ثبٔسُس مثي ُىشا جمالث االٕ 

ؿَمَة حموكة، ًخعَة ؿسذ ال تبٔش تَ من ٔبحصاة اـلس خوايث اًـَمَة اًـاًَة يف ُشا 

الادذعاض. تي ٔبنرث من رعل ميىن اؾخحاٍز ٔبًضا مؤرش ؿىل ثعوز هوؾي حعي يف ُشا 
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و ما ؾل ٍىن مذاحا حىت وكت كًصة من كدي، نٌل ٔبن اصلوزايث اـلعيفة يف ذاهة  افلال، ُو

اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة، ال متاهؽ ورش ٔبؾٌلل وذزاساث ًحاحثني ؤباكذميَني يف 

ا يف اٍهناًة ٔبحس اًفصوغ اـلـصفِة اـليدس حة ًِشا اذللي.  أهرثوتوًوحِا، ابؾخحاُز

يف جمال أهرثوتوًوحِا ًُس وثحلى جمةل ٕاوساهَاث متثي منورح زائس ٌضلوزايث اًـَمَة 

يف ادلزائص فلط تي حىت يف اًـاؾل اًـصيب واًضفة ادليوتَة ٌَححص اـلخوسط، حِر 

اس خعاؾت ُشٍ أذري ٔبن ثيعة هفسِا نمنورح مصحـي يف جمال إالظساز اًـَمي، تفضي 

ن ( س ية اـلاضَة، ٔبابهت ذالًِا ؾن متى10اـلهنجَة اـلخحـة يف اًـمي ؿىل مساز اًـرشٍن )

خس ؿايل ًضاعم رعل اـلخحؽ يف ٔبزىق اصلوزايث اًـَمَة، ما حـَِا ثوفق يف ٕاظساز س حـني 

( ؿسذ حول مواضَؽ حموزًة ثياًوت ص ىت حواهة اذلَات إالوساهَة يف افلمتؽ ادلزائصي 70)

، من تُهنا هشهص: أزست، اـلسزسة، فالحون حزائًصون، اـلسًية ادلزائًصة، اذلصاكث  وكرٍي

، اًض حاة تني اذلَات اًَومِة واًححر ؾن اًِوًة، ٕاصاكًَة اًرتاج، اًعحصاء الاحامتؾَة

وامضِا، فضاءاث وظلوش حٌائًزة... ٕاخل. ٕاال ٔبن ما ميىن زظسٍ واًوكوف ؿَََ من  ُو

ذالل رعل إالهخاح اًـَمي اقللق ؿىل ٔبزط اًواكؽ، ٍمتثي يف ٔبن ثخين اًلامئني ؿَهيا رلَاز 

اذلضوز متَي ًعاحل اٌَلة اًفصوس َة، واًيت هتمين اًَوم ؿىل اًثيائَة اٌَلوًة حـي اكفة 

ادلاهة أؾؼم من حمخوايث لك ؿسذ
¥

، يف حني ال ثخـسى وس حة حضوز اٌَلة اًـصتَة يف 

( يف لك ؿسذ2/1معورما حسوذ اًثَر )
37
. 

ُشا أمص ًعصخ بٔنرث من ٕاصاكل ٔبهَا ومس خلدال، فأول ًخـَق جىون ًلة اًخـَمي 

يف خي ادلامـاث اًوظيَة عم اٌَلة اًـصتَة، أمص اطلي ًـين ٔبًَا ثلَط  اًسائست اًَوم

ُامش الاس خفاذت اًفـََة مهنا ٕان ؾل حىن انذزت وحيوًِا ٕاىل دِاز خنحوي ًعاحل فئة مـَية، 

يف ػي واكؽ ًـصفَ اًـام وارلاض يف ادلزائص واـلمتثي اًَوم يف ثسين جحم اـللصؤًة ابٌَلة 

مص اطلي من صبٔهَ ٔبن ٍهتسذ حىت مس خلدي وحوذُا الحلا، ورعل يف اًفصوس َة حتسًسا، أ 

ضوء ظـوتة اًًووح ٕاىل اـلصاحؽ أهرثوتوًوحِة ابٌَلاث أحٌحَة ابًًس حة اًلاًحَة اًساحلة 

من اًعالة، يف ملاتي ؿسم ثوفص حصحٌلث ابٌَلة اًـصتَة ٕاال فامي هسز
38

و ما ًـس ؿامي  ، ُو
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خحاز ٔبهنا س خىون ؿائلا ٔبمام ٕاماكهَة مواظةل حىوٍهنم فامي تـس ٕاضايف ٌَىثرٍين ٌَيفوز مهنا ابؾ 

 اًخسزح.

وإالصاكل اًثاين ٍمتثي يف هون ٔبن ُشا ارلَاز اـليهتج، جيـي مهنا حمسوذت الاهدضاز 

واًفائست اًـَمَة حىت ابًًس حة ًٔدص اـلوحوذ مضن هعاق اًفضائني اًـصيب واـلخوسعي 

جسَمييا تيوؾَة اًعصخ اـلثاز ومعق اًخياول اـلوحوذ يف اٌظلان ثيدسة ٕاٍهيٌل، ورعل زمغ 

و ما ًؤثص حىت ؿىل مس خوى ثعيَفِا اصلويل تـس رعل، ابؾخحاز ٔبن لك ما ًًرش  نخاجهتا، ُو

 يف اصلوزايث اًـاـلَة اًَوم ُو ابٌَلة الاجنَزًية.

اًلفزت اًيوؾَة واقلسوسة أدصى اًيت حللهتا أهرثوتوًوحِا : اـلَخلِاث اًـَمَة .1.1

تـس زفؽ اذلؼص اـلفصوط ؿَهيا مٌش مٌخعف اًـلس أذري من اًلصن اـلايض، ظاًت ٔبًضا 

و اًخؼاُصاث اًـَمَة واـلَخلِاث  خاهة خس رمم يف مساز ثعوز ٔبي حلي ـلـصيف، ٔبال ُو

َة واًوظيَة، توظفِا فضاءاث ٌَلاء اًـَ مي واًخحاذل اـلـصيف واًيلاص اًفىصي تني مجةل اصلًو

اكلخعني هبشا اذللي واـلِمتني تَ واًيت اكهت مـسومة ٕاىل وكت كًصة، مدسخدة تشعل يف 

قَاة ٔبي ثبٔزري ٌَمِمتني ابًضبٔن أهرثوتوًويج يف اـلضِس اًـام، ورعل من ذالل حصماهنم 

و م ا ساذ يف حىٌصس اـلًزس من من فصض اًخـحري ؾن ثعوزاهتم وثعوٍص ملرتحاهتم، ُو

الاوضلاق تني اًيرة اأكذميَة حِال موكفِا من أهرثوتوًوحِا، تني ثغل اًيت اختشث مهنا 

موكفا مذحفؼا وتني اًصافضة ـلحسٔب ٕاكعاهئا. كري ٔبن ؾوذهتا اًَوم ثسزجيَة ٕاىل ساحة اًيلاص 

ُاانث اًـَمَة واًلضااي اأكذميي، مسح ًِا ابًخعصق ٕاىل ؿسذ من إالصاكالث اـلهنجَة واًص 

و ما  الاثسدميوًوحِة اًيت جس هتسف ُشا اًخرعط وافلمتؽ ادلزائصي وحلي ٌضلزاسة، ُو

ٔبؾعى ًِا ذفـا كواي تـس س يواث ظوًةل من ازلوذ واًلَاة اًلكي ـلثي ُشٍ اٌَلاءاث، 

ورعل ما ًخجىل توضوخ من ذالل جحم اًخؼاُصاث اًـَمَة اًيت اهـلسث مٌش رعل اًخازخي 

 ( مَخلِاث وعم: 04ذاذي اًـسًس من ادلامـاث اًوظيَة، حِر فاق ؿسذُا أزتؽ )

  :؟ اـليـلس يف بٔي مس خلدي ًٔهرثوتوًوحِا يف ادلزائصاـلَخلى اًوظين اـلوسوم ة

 .2999مسًية حميميون يف هومفرب 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -ثسىصت -خامـة  َلس دِرض -. ظحاخ سَاميين ذ. صويق كامسي ؼؼ ؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
167 

  :وضـَة اًححر أهرثوتوًويج يف اًـاؾل اًـصيب: اًواكؽ اـلَخلى اصلويل أول حول

 20-09ذالل اًفرتت اـلمخست ما تني:  ثخسة. واـليـلس جبامـة ادلزائص ٔبمنورخا –ٓفاق وا

 .1007ذٌسمرب

  :جبامـة  مٌاشم أهرثوتوًوحِا وثعحَلاهتا اـلَساهَةاـلَخلى اصلويل أول حول

 .1024ٔبنخوجص  12-10ثَمسان، واطلي ٔبهـلس ما تني 

  :الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيبمس خلدي اًـَوم اـلَخلى اصلويل حول 

  ـس اـلَخلى اذلايل واـلوسوم ابٔهرثوتوًوحِا اًـصتَة ذالل هعف كصن من اًزمن: ًو

 ٔبدص ُشٍ اـلَخلِاث. رسعَاث، مؤسساث، نخاابث، جماالث، الاُامتم

كري ٔبن ما ًًدلي ٔبن هلف مََا ؾيسٍ يف ُشا افلال، ًخـَق ابحنعاز مواضَؽ ُشٍ 

خني ٔبو زالج فلط ووكوؾِا يف خف اًخىصاز ٔبًضا، يف حني ماساًت اـلَخلِاث حول ٕاصاكًَ 

ُياك اًىثري من ادلواهة واـلسائي حباخة ٕاىل هخش ًوفت الاهدداٍ ٕاٍهيا، أمص اطلي 

ٌس خسؾي ثيؼمي اـلًزس من ُشٍ اًخؼاُصاث ًخـمَق اًيلاص حول ص ىت ادلواهة اًيت هتم 

 ُشا اذللي والاتخـاذ ؾن اـلياس حاثَة يف رعل.

 :مصنز فاؿَون: بٔو زاتعة اًحاحثني أهرثوتوًوحِني يف ادلزائص .7

ونيخاح ـلساز اًخحول اًرسًؽ اذلاظي يف وضؽ أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص، صِسث 

ثبٔسُس مصنز حبر خمخط يف أهرثوتوًوحِا واًـَوم  1024حوان  01اًساحة اًـَمَة ًوم 

حاذزت من هوهحة من اًحاحثني اًض حاة إالوساهَة والاحامتؾَة حتت مسمى فاؿَون، ورعل مب 

دصجيي ُشا اًخرعط ؿرب ؿسذ من ادلامـاث ادلزائًصة، واطلٍن سـوا رلَق فضاء مٌؼم 

جيمؽ اًحاحثني من خمخَف ادلامـاث ادلزائًصة وحىت اًـصتَة، هبسف جضجَؽ اصلزاساث 

ََ ٕاىل حماوةل اأكذميَة واًححوج اًـَمَة يف جمال أهرثوتوًوحِا، حِر ٌسـى اًلامئون ؿَ 

سس اًفصاػ اطلي ال ساًت ثـاهََ أهرثوتوًوحِا ذاظة ؿىل ظـَس اًًرش اأكذميي، من 

و ما من صبٔهَ ٔبن ًـعي  ذالل ثوفريضم ـليرب زمسي ٌسمح ٌَحاحثني تًرش ابهوزت ٔبؾٌلهلم، ُو
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ذفؽ ٔبنرب ٌَياصعني يف ُشا اذللي اـلـصيف، حىت ٌسـوا ٕاىل ثلعَة فضاءاث ومواضَؽ حبثَة 

اث نٌل ُو اًضبٔن ابًًس حة ًٔهرثوتوًوحِا اصلًًِة ٔبدصى ال ساًت ثـس يف ظوز اًعاتُو
39
. 

 : ارلامتة

ما ميىن كوهل يف دذام ُشٍ اـلساذةل تياء ؿىل ما سَف ثلسميَ من مـعَاث، ُو ٔبهَ 

زمغ اًخبٔدص اطلي ظحؽ مسريت أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص تـس الاس خلالل، حصاء اـلوكف 

اًصمسي اـلـَن مهنا، ٕاال ٔبهنا متىٌت تـس رعل ويف ػصف وخزي وتفضي الاذًوًويج 

ثضحَاث ومثاجصت اًىثري من اـليدس حني ٕاٍهيا، من ٔبن ختعو دعواث حدازت ذالل اًس يواث 

أذريت ٔبؿاذهتا ٕاىل واهجة اًساحة اًـَمَة. كري ٔبن ُشٍ اـلاكسة اقلللة سواء يف جمال 

زح( ٔبو يف جمال اًححر، سددلى تسون ؿائس حلِلي اًخىوٍن ثضلَِ )اًخسزح وما تـس اًخس

اانث اـلخـَلة  ًشهص ٕارا ؾل ًواهة رعل كسزت حلِلِة ؿىل حتَني اًدساؤالث وحتسًس اًُص

ابًواكؽ اقلًل، واًـمي ؿىل ٕاؿاذت تياء اـلفاُمي اـلخعةل تَ مبا ًدٌاسق مؽ دعوظَة ُشا 

     ًسعحَة اـللعوؿة اًعةل تواكـِا.اًواكؽ، وٕاال فٕاهنا سوف ثخحول ٕاىل هوغ من اًىذاابث ا
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 .210، ض.1021، زتَؽ وظَف 09وفَسفة اًسؿل، خامـة مس خلامن، اًـسذ 
4
 http://arabi.assafir.com، أهرثوتوًوحِا واًرتاج اًضـيب يف ادلزائص: اتزخي ومسازاثَلس سـَسي:  .

  .
 .اـللعوذ هبا ُيا ُو أهرثوتوًوحِا

5 
هوز اصلٍن هوسة، ٕاصاكًَة اـلععَح يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِة: زظس ٌَمتؼِصاث ومساءةل يف ؿَي الاضعصاة: اًخجصتة ادلزائًصة . 

 .04، ض. 1021، ذٌسمرب 21، اًـسذ 01، خامـة سعَف جمةل اًـَوم الاحامتؾَةمنورخا، يف: 
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6 .
ًًِة يف ادلزائص: ؾيادض من ٔبخي حوظةل اـلـازف، وزكة حبر ملسمة مضن َلس ٕاجصاُمي ظاذلي، أهرثوتوًوحِا وأهرثوتًووحِا اصل 

، حتٍصص: سازي حٌفي وبٓدصون، مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيبٔبصلال اـلَخلى اصلويل حول: 

 .119، ض. 1024تريوث، 
7 
ؿؿل الاحامتغ وافلمتؽ ـلوضوؿاث، وزكة حبر ملسمة مضن ٔبصلال اـلَخلى اًوظين حول: ؾٌلز ٍزيل، ادلزائص وأهرثوتوًوحِا: اـلياشم وا. 

 .11، ض.1004حتٍصص: ؾحس اًلاذز ًلجؽ، ذاز اًلعحة ًٌَرش، ادلزائص، ، ادلزائصي
8 
 .90ؾٌلز ٍزيل، اـلصحؽ اًساتق، ض. .
9 

 .119. َلس ٕاجصاُمي ظاذلي، مصحؽ ساتق، ض. 
10 
 .90ؾٌلز ٍزيل، مصحؽ ساتق، ض.  .
11 
سي،  . ذًوان  ،ملسمة يف ذزاسة افلمتؽ ادلزائصي: حتََي سوس َوًويج ٔضم مؼاُص اًخلري يف افلمتؽ ادلزائصي اـلـادضَلس اًسًو

 .219-241، ظط. 2990اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، 
 12

، 1021-2911ذًَي اًصسائي ادلامـَة: من  واًخبَُٔي ادلامـي واًححر اًـَمي،هَاتة مسًٍصة ادلامـة ٌَخىوٍن اًـايل فامي تـس اًخسزح  .

 .111-211 خامـة ادلزائص، ظط.
13

 90ؾٌلز ٍزيل، مصحؽ ساتق، ض.  . 
14 
مس خلدي اًـَوم حسن زمـون، ذمازسة اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص، وزكة حبر ملسمة مضن ٔبصلال اـلَخلى اصلويل حول:  .

 .191، ض 1024، حتٍصص: سازي حٌفي وبٓدصون، مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، تريوث، اًوظن اًـصيبالاحامتؾَة يف 
15 
، حىوٍن ظَحة ما تـس اًخسزح يف أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص: حاةل اـلسزسة اصلنخوزاًَة، وزكة حبر فؤاذ هواز &جماُسي مععفى  .

، حتٍصص: سازي حٌفي وبٓدصون، مصنز ذزاساث الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب مس خلدي اًـَومملسمة مضن ٔبصلال اـلَخلى اصلويل حول: 

 .291، ض. 1024اًوحست اًـصتَة، تريوث، 
16
 .197حسن زمـون، مصحؽ ساتق، ض.  .
17 
 .199حسن زمـون، اـلصحؽ اًساتق، ض.  .

 
18
مـِس وظين ٌَخـَمي اًـايل يف اًثلافة اًضـحَة واـلخضمن ٕاوضاء  141 -14اـلصسوم زمق ازلِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة،  .

 .2191، ادلزائص، ض. 2941، ٔبوث 14، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ تخَمسان
19 
ةذ.بٔمحس بٔوزاقي،  .  www.aranthropos.com، اًثلافة اًضـحَة: اذلضوز اـلـصيف واًلمية اصلزاسَ 

 
 وعم لك من: اًفٌون اًضـحَة، اٌَِجاث، أذة اًضـيب، وأهرثوتوًوحِا. .
20 
 .01 هوسة، مصحؽ ساتق، ض.هوز اصلٍن . 

21 
 .112-110َلس ٕاجصاُمي ظاذلي، مصحؽ ساتق، ظط. . 

22
صان، كس يعَية، وثَمسان ادلزائًصة منورخا، يف:  . اثجماُسي مععفى وبٓدصون، ختعط أهرثوتوًوحِا يف ادلامـاث: ُو ، جمةل ٕاوساَه

صان، 17واًثلافِة، اًـسذ مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة   .19-11، ض. 1001، ُو
23
. http://www.crasc.dz/index.php/ar . 20:14ؿىل اًساؿة  10/01/1027تخازخي:    

24
  .17جماُسي مععفى وبٓدصون، مصحؽ ساتق، ض. .  

**
لفون وزاء فىصت جناخ اهـلاذ  04من تني ؾيادض ُشٍ اصلفـة ًوخس    ٔبفصاذ ٌضلكون هوات صـحة أهرثوتوًوحِا يف خامـة ثسىصت، ًو

 ٔبصلال ُشا اـلَخلى اصلويل: وضم لك من: سَمي ذزهوين، اًعَة اًـٌلزي، ؾحس اًصحٌلن صاةل، ٔبمحس توظحة.
***

ة اًـٌلزي ٔبظصوحيت اصلنخوزاٍ ؿىل مس خوى خامـة ادلزائص، وزيق أول ٕاىل معاف انكش لك من أس خارٍن: سَمي ذزهوين واًعَ . 

 ٔبس خار حمارض ٔب تـس حعوهل ؿىل اًخبَُٔي ادلامـي من خامـة ثَمسان.

http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/
http://www.crasc.dz/index.php/ar
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25 
 .21، ض. 1004، ذاز اًلعحة ًٌَرش، ادلزائص، ؿؿل الاحامتغ وافلمتؽ ادلزائصيؾحس اًلاذز ًلجؽ، . 

26 
 .107 -299مصحؽ ساتق، ض.  ،فؤاذ هواز &جماُسي مععفى . 

 27.
ًوهَو  24اـلوافق ل  2421ري اذلجة  14اـلؤزد يف  242-91اـلصسوم اًخيفِشي زمق ازلِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة،  

ي اـلصنز اًوظين ٌضلزاساث اًخازخيَة ٕاىل مصنز وظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي ويف ؿؿل 2991 إالوسان ، واـلخضمن حتًو

 .24-21، ادلزائص، ظط. 42ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ ، واًخازخي
28 .
جمةل ، يف: ٕاظالةل ؿىل ذزاساث اـلصنز اًوظين ادلزائصي ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي وؿؿل إالوسان واًخازخي ٔبحالم ٔبتو ًسس، 

 .219-211، ظط. 1021، ص خاء 21اًـسذ  ،اًثلافة اًضـحَة
 29

 2991ماي  11اـلوافق ل  2421ري اًلـست  10اـلؤزد يف  121-91اـلصسوم اًخيفِشي زمق ائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة، ازلِوزًة ادلز . 

 .2211، ادلزائص، ض. 40ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ ، واـلخضمن ٕاحساج مصنز ٌَححر اًـَمي واًخلين يف ؿؿل إالوسان الاحامتؾي واًثلايف
*
 .1001ذٌسمرب  02اًعاذز يف  410-01مبوحة اـلصسوم اًخيفِسي زمق  1001ت ثـسًهل يف س ية  

30 
 .197حسن زمـون، مصحؽ ساتق، ض. . 

31 
، خامـة رًشف مساؿسًة سوق ٔبُصاش، 01، اًـسذ جمةل بٔتوًَوش اصلزاساث اٌَِجَة يف افلةل إالفًصلِة" يف:" توزوتة محَس، .

 .19، ض. 1021
32 
 .112َلس ٕاجصاُمي ظاذلي، مصحؽ ساتق، ض. .

 33
، واطلي حيسذ هَفِاث ثيؼمي اًعوز اًثاًر اًخىوٍن 1021حوان  01اـلؤزد يف  147اًلصاز زمق  وسازت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي، .

  .09-02، ادلزائص، ظط. صلنخوزاٍ ومٌاكض هتايف ورشوظ ٕاؿساذ بٔظصوحة ا
34 
ًخضمن اًلاهون اًخوحهييي واًربانمج اشلايس  2991بٔوث  11اـلؤزد يف  22-91اًلاهون زمق ازلِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة،  .

 . 49-01، ظط. 2991ٔبوث  14، ادلزائص، 11، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ 1001-2991حول اًححر اًـَمي واًخعوٍص اًخىٌوًويج 
 35.

واقلسذ ًلواؿس ٕاوضاء خماجص  2999بٔنخوجص  12اـلؤزد يف  144-99اـلصسوم اًخيفِشي زمق  ازلِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة، 

 .9-1، ظط. 2999هومفرب  01، ادلزائص، 77، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ اًححر وثيؼميَ وسرٍي
36
. http://www.dgrsdt.dz/Fr/ 

¥
ٍزمع اًلامئون ؿىل صؤون ُشٍ افلةل ٔبن فصض اًًرش ابٌَلة اًـصتَة مذاحة سواء من ذالل اًـسًس من ٔبكسام افلةل، نلسم "مواكف  . 

حصمجة تـغ اـللاالث اـلمتزيت من اٌَلة اًححر" يف لك ؿسذ، ٔبو كسم "ملاالث مذيوؿة"، ٕاىل خاهة "ذفاحص جمةل ٕاوساهَاث" واًيت ًمت فهيا 

 اًفصوس َة  ٕاىل اٌَلة اًـصتَة.
37 .
، ٕاوساهَاث: جتصتة جمةل حزائًصة يف أهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَة، وزكة حبر حِاليل اـلس خازي &هوزًة جن كرًبط زمـون  

، حتٍصص: سازي حٌفي وبٓدصون، مصنز ذزاساث اًـصيبمس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن ملسمة مضن ٔبصلال اـلَخلى اصلويل حول: 

 .104-101، ظط. 1024اًوحست اًـصتَة، تريوث، 
38 .
 .112َلس ٕاجصاُمي ظاذلي، مصحؽ ساتق، ض.  

39
. http://www.kawaliisse.com/ar/2017/03/08 
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                        CNRPAH ادلزائصي اًوظين اـلصنز ذوز

 إالهخاح أهرثوتًوويج حصكِة يف

 ادلزائص  -ثَمسان  خامـة -مٌعوز جن مََىة. بٔذ                        

 ادلزائص" CNRPAH اًححوج مصنز - ؾحساًلاذز مـاٍسز. بٔ                                    
 

 : اـلَرط
 اًخازخي كدي ما ؾعوز يف اًححر مصنز ًـخرب

 يف اًصائست اـلصانز من واًخازخي، إالوسان ؿؿل

 راث اـلواضَؽ من اًىثري ؿىل اًضوء جسََط

 اجتاَُ يف اًـَمي اًحياء يف ٌَمساطمة اًحاًلة أطمَة

 ًِشا ٔبن فٌجس وأهرثوتًووحِا، اًفَلكوز: اًحازس

 ٕاثصاء يف ٔبسِمت اًيت اصلزاساث من اًىثري اـلصنز

 دعوظا، أهرثوتًوويج اًححر و معوما اًححر

 اـلوس َلى، أمثال، أصـاز، اذلاكايث، يف

 اًخازخي كدي وما اًخازخي وحىت اًضـيب، اًخعوٍص

 ؿىل اـلصنز ُشا ٔبؾخرب وطلعل اقلًل، اـلس خوى ؿىل

 يف حضازي ٕاصـاغ كَـة كصن هعف من ٔبنرث مساز

 ُاما معسزا حبق ًـخرب نٌل ساتلا، اـلشهوز اًخوخَ

 دعوظا، ًٔهرثوتًووحِا اًخبٔزخي معاذز من

 خاءث وطلعل ؿامة، تعفة اًـصتَة وأهرثوتًووحِا

 اًيت اًلمية اصلزاساث ثغل ؿىل مصنزت اقلاوةل ُشٍ

 افلِوذاث ثغل سَسةل يف اـلصنز ُشا كسرما

 ؿىل اًـاـلي، اـلس خوى ؿىل افلال ُشا يف اـلخاكمةل

 اـلصنز ٕاسِام حول ثرتنز اـلساذةل ُشٍ ٕاصاكًَة ٔبن

 ؿؿل اًخازخي كدي ما ؾعوز يف ٌَححوج اًوظين

 وذوزٍ أهرثوتوًويج إالهخاح يف واًخازخي إالوسان

ن ٔبو اًخبٔزخي معََة يف  ًخعوز اًخازخيي اًخسٍو

 ظول ؿىل اصلزاسة حمي اـليعلة يف أهرثوتوًوحِا

 .اًححر مساز اًفرتت

 Résumé : 
Le centre de recherche sur les ères 

préhistoriques de l'anthropologie et l'histoire, 

est l'un des principaux centres de mise en 

évidence de nombreux sujets les plus 

importants dans la contribution à la 

construction scientifique dans son 

orientation éminente: le folklore et 

l'anthropologie. On trouve que ce centre 

dispose de nombreuses études, qui ont 

contribué à enrichir la recherche en général 

et la recherche anthropologique en 

particulier. Ces études portent sur: les 

contes, les poèmes, les proverbes, la musique, 

la photographie populaire, et même l'histoire 

et le préhistoire au niveau local. Donc, ce 

centre est considéré, pendant plus d'un demi-

siècle, comme une source de rayonnement 

culturel dans la direction mentionnée ci-

haut, C'est aussi une source importante 

d'histoire pour l'anthropologie en général, et 

pour l'anthropologie arabe en particulier, 

Par conséquent, cette tentative se concentre 

sur les études précieuses présentées par ce 

centre, au sein d'efforts intégrés dans ce 

domaine, au niveau mondial. La 

problématique de cette intervention est 

centrée sur la contribution du centre 

national de recherche à l'ère préhistorique, 

l'anthropologie et l'histoire de la production 

anthropologique et son rôle dans le processus 

l'écriture de l'histoire de l'évolution de 

l'anthropologie dans la zone d'étude tout au 

long de la période étudiée. 
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 ملسمة:

ادلزائص ًس يواث تـس الاس خلالل واظَت جتصتة اًححر اًـَمي يف حلي 

واهجت من ذالًِا مجةل من اـلضالك اكن ٔبجصسُا اـلٌلزسة اـلَساهَة  أهرثوتوًوحِا،

رثوتوًوحِا اًيت ال جضلك ؿائلا ابًًس حة ٌَجزائص فلط تي ابًًس حة فلمي ذول اًـاؾل ًٔه

 .اًثاًر

ُسفٌا من ذالل ُشٍ اـلساذةل ثلسمي جتصتة ادلزائص يف مِسان اًححر أهرثوتوًويج. 

وخنط ابطلهص اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي ؿؿل الاوسان واًخازخي 

CNRPAH
1

 .واسِاماثَ يف حصكِة الاهخاح أهرثوتوًويج 

كس ٔبوضئ يف اًحساًة ابمس اـلصنز ادلزائصي CNRPAHاـلصنز اًوظين ٌَححوج 

(C.A.R.A.P.Eٌَححوج أهرثتوًوحِة وما كدي اًخازخي وٕازيوقصافِا )
2
، 2911س ية  

، ًوحِاٌسمى مبصنز اًححوج الاهرثتوًوحِة وما كدي اًخازخي وإالزيو  2914ؤبظحح يف ؿام

(C.R.A.P.E)
3
ابـلصنز اًوظين ٌضلزاساث  –حصااث ووضاظا– 2914كدي ٔبن ًَحق ؿام  ،

ًخحول  2991ًوهَو  24اـلؤزد يف  242 -91اًخازخيَة. ومن ذالل اـلصسوم اًخيفِشي زمق 

اـلصنز اًوظين ٌضلزاساث اًخازخيَة ٕاىل اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي 

 ًخازخي.وؿؿل إالوسان وا

مؤسسة معومِة راث ظاتؽ ؿَمي وحىٌوًويج، واـلصنز  1001واطلي ٔبظحح ؿام 

ًخىون من ؿست فصق حبر ثضم ابحثني ذامئني وابحثني مضرتنني، وكاًحا ما حىون اـلِام 

مِساهَة مذـسذت الادذعاظاث، نٌل ٔبهنا جتمؽ أهرثوتوًوحِا، ما كدي اًخازخي، اًرتمجة، 

ا من اًخ رععاث أدصى وابًخـاون مؽ اـلعوزٍن وخمخرباث ثلٌَة، وكس ورش اًخازخي، وكرُي

Lybicaاـلصنز خمخَف ٔبؾٌلهل وهخاجئ ذزاساثَ ؿرب مًضوزاث ذاظة تَ مثي
4

وجمةل اًلعط  

َة، وهل ؿست خماجص  واًخازخي و جمةل إالوسان، نٌل كام تًرش حبوزَ يف جمالث وذوزايث ذًو

ٌَححر من مضهنا خماجص ثضعَؽ ابًححوج راث اًعاتؽ أهرثوتوًويج، نٌل حيخوي مىذحة 

 قيَة جىذة وذوزايث ؿَمَة ؤبزص َف هحري حيخوي ؿىل ماذت ٕازيوقصافِة ال ٌس هتان هبا.
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 زاث اـلصنز يف اذللي أهرثوتوًويج/ ٕاظسا2

ا اـلصنز اًوظين ٌَححوج يف اـلَسان أهرثوتوًويج،  من تني إالظسازاث اًيت ٔبظسُز

كعوز كوزازت و بٔوًَاؤُا اًعاذلون يف اـلبٔزوز اًضفاعم تـيوان  اصلنخوززص َس تََينخاة ٔبًفَ

سوز موضوغ اًى   1001، ت ورشٍ ؿام و اـلياكة و أدداز اقلََة ذاة حول جممتؽ كوزازا ًو

ة ادلزائًصة، واؾمتس اـلؤًف ؿىل مهنج ثخٌاٍ ذلي مـضةل  اطلي ميثي ٕاحسى افلمتـاث اًعحصاًو

ِا، ومن مث  سِي ثساًو اذلنك اًسَيب اـلس حق ؿىل اـلعاذز اًضفاَُة اًيت عم ٔبنرث اهدضازا ٌو

اصلزاسة تـسا ؿَمَا فلس بٓثص اـلؤًف مجؽ ماذثَ مِساهَا واًرشوغ يف حتَََِا، ذما ٔبضفى ؿىل 

لول يف ُشا اًعسذ ثَجا اصلزاسة  وثـملا اكن من صبٔهَ فم تـغ صفصاث جممتؽ اصلزاسة ًو

ٕاىل مجؽ و حتََي ٔبكىص ما ميىن من اـلوزواثث اقلََة.. وكس بٔوظَيا ُشا اـلسـى ٕاىل حماوةل 

وسة اـلَموسة جتسًس اـللازتة اذلاًَة ٌٌَليض، ابالؾامتذ ؿىل ُشٍ اًوحساث الاحامتؾَة اـلخجا

يف كوزازت اًيت حافؼت ٔبزياء ثعوزُا اًخازخيي ؿىل ذزخة من اًخجاوس
5
. 

مث اس خـصط اـلؤًف اًـسًس من اـلعاذز اًلسمية واًلصتَة يف موضوؿَ مذوكفا ؾيس 

ٕاسِام اًضفاعم وسري اًخحصي اـلَساين، مث زظس اقلَط ادللصايف واًـمصاين ًلوزازت فَىوهنا 

ٌَعحصاء ابًـصق اًلصيب، فِيي حتخي موكـا اسرتاثَجَا يف اًـالكاث  ثلؽ يف ادليوة اًلصيب

ما تني صٌلل اـللصة واًساحي إالفًصلي اـلسمى من كدي ادللصافِني اًـصة تالذ اًسوذان. 

مث ٌس خـصط اـلؤًف اًلرص من حِر اـلسىن وازلاؿة اًساكهَة، واًحًِة الاحامتؾَة 

َاء ظاذلون مؤسسون ًخيؼمي هكسذي ٌَلسم أول من اًىذاة اطلي اختش  ؾيوان ٔبًو

احامتؾي خسًس، واطلي ًؤنس يف تساًخَ ٔبن اـلبٔزوزاث اًضفاَُة جضري ٕاىل وحوذ اًويل 

اًعاحل يف نثري من كعوز كوزازا يف حلة كسمية خسا ميىن  اًخبٔزخي ًِا جهناًة اًلصن اًصاتؽ 

س خـصط تساًة رسعَة اًض َخ اـللًَل اطلي ميثي سمن فاظي يف ثواث كوزازت، مث  ؾرش. ٌو

  :ٍصنز ؿىل ست رسعَاث وفصق ذًًِة، من ذالل زالزة ٍلوؿاث

: صلكت حٌلؿة من اًرشفاء اطلٍن ًححثون ؾن اًوالًة، تسٔبُا من افلموؿة أوىل

ثَمسان اىل كوزازت من ذالل حبر رشفاء اكيل ؤبحٌخوز؛ مث رشفاء رشوٍن اـليمتني 

 ًس َسي ابذٌُلن وميثَون اـليعلة من أظَس اًعحصاوي اىل كوزازا. 
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
174 

ا من اتذةل اىل كوزازت من رًزة اـلصاتعني، تسٔبُ : فدضلك ثيافس ٍلوؾخنيافلموؿة اًثاهَة

من ذالل حبر س َسي ؾٌلز اًلًصة ٔبحس اثحاغ س َسي ٔبمحس جن ًوسف ؤبوالذٍ يف سوا؛ 

و س َسي موىس ٔبو اـلسـوذ من اتسفاوث ٔبحس اثحاغ س َسي ٔبمحس جن ًوسف
6
 . 

فلس مثَت اًيفور اًس َايس اصلًين ٌَملصة أكىص، يف ملسمهتم  افلموؿة  اًثاًثة:

ورح الهدضاز الاؾخلاذ يف اًرشفاء، وس َسي اذلاح تو َلس من س َسي اذلاح تَلامس نمن

ثَرنهوك اطلي حيمي ظةل وظي ابدلاسوًَة
7

َاء  . وخيخمت ُشا اًلسم جصظس اًـالكاث تني أًو

وازلاؿاث اًساكهَة اًلعوزًة مذزشا اًويل اًعاحل نمنورح، وذالل ُشا اًلسم ًلسم 

واًيعوض اـلسوهة واًخازخيَة ودسصت  الاس خار زص َس تََي ؾرشاث اًصواايث اًضفوًة

َاء موضوغ اصلزاسة، ًًَهتيي  تيدِجة مفاذُا  َاء ضم اًصخال بٔ اًًسة حول الاًو ن أًو

اًفاؿَون يف ٕازساء اًيؼام الاحامتؾي
8
. 

من اًىذاة فلس دععَ اـلؤًف ًححر كعط ثبٔسُس اًلعوز  اًلسم اًثاينٔبما 

ا اًيت مجؽ ماذهتا اـلَساهَة من خمرٍبن ؤبدداُز
9
خمخَفني. وكس تساُا تلعوز ثَفوزاٍزن واًيت  

زظس فهيا حعن اًسَعان تو اًسـَس سانيت تبٓكالذ، مث كرص بٓث سـَس حِر اكن اـلؤًف 

ن ًعي اـلؤًف اىل اٍهناًة وخيمت نخاتَ ًـُش يف ُشا اًلرص فرتت حتٍصص اًىذاة.... اىل ا

 تحـغ اـلععَحاث اـلس متست من اًثلافة اقلََة فلمتؽ اصلزاسة.

نشعل من ُشٍ اصلزاسة ُو ٔبن اذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة ٌَلوزازت  وس خزَعَ وما 

ِا ٍمتثي يف ظحَـة حِاهتم اصلًًِة اًيت حمتزي تيوغ من  ثلوم ؿىل زالج ؾيادض رممة ٔبًو

اًًضاظ اـلىثف، واثىهيا يف حصثُة وثسزح اًفئاث الاحامتؾَة اًخلََسًة ذاذي ُشا افلمتؽ 

متثي اًـيرص اًثاًر يف متزي ُشا  اًيت كاًحا ما ثععسم ومؤسساث اذلسًثة ٌضلوةل، ٍو

(، اطلي ٍصافق )الاََُيواهفصاذٍ جمنورح ذاض من اًضـص اًضفِيي  )اًلوزازت(افلمتؽ

 مبوس َلى ؤبذاء حٌلؾي.

ثـخرب ُشٍ اًـيادض اًثالزة ٌَحَات الاحامتؾَة يف مٌعلة اًلوزازت، مذياسلة فامي تُهنا اىل 

ذزخة هحريت، مثٌَل ًحٌَُ ارلعاة اقلًل، فاًرتاج اًضـصي اًضفِيي ًِشٍ اـليعلة ًيلي توفاء 

 اًخازخي اًزاُص ٌَميعلة.
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ًلوزازت، ٔبن اًرتهَحة نٌل تًَت اًخحلِلاث اـلَساهَة اـلخيوؿة اًيت احًصت حول جممتؽ ا

اًخرشًة اقلََة ًِشا افلمتؽ، جضرتك فامي تُهنا يف الاحساش ابالهامتء اىل ُوًة واحست، تي 

وحتصض ؿىل اذلفاع ؿىل ؿالكهتا اًعَحة واسلميَة مؽ ازلاؿاث افلاوزت ًِا
10
. 

ئم اًحاحثني   اطلٍن متسىوا مبحاذئ ذاظة هبم يف اقلََنيًـخرب ُشا اًحاحر من ٔبًو

اصلزاساث اًيت كاموا هبا، فداًًس حة هلم ثيعَق معََة ادذَاز مواضَؽ حبوهثم وحتاًََِم 

ٌَمـَوماث اًيت حتعَوا ؿَهيا يف اًخحلِلاث اـلَساهَة اًيت كاموا هبا، من وهجة هؼص ازلاؿة 

اًيت ًلومون تسزاس هتا، حىت وان اضعصوا يف هناًة أمص اىل ثبٔهَس موكفِا، ٔبو اس خىٌلهل، 

)بٔي ًسزش جممتـَ ىت هفَِ يف اًيخاجئ اًيت ًخوظَون ٕاٍهيا: فاًحاحر حىت وٕان اكن حمََأبو ح

فٕاهَ ًـخرب يف ٕاحسى حواهحَ مالحؼا ذازحِا ًـَية ذزاس خَ ٔهَ ًؼي ذوما حيمي  أظًل(،

كامي وزلافة رسعَة ذاظة تَ ختخَف ؾن زلافة افلموؿاث اًيت حياول ذزاس هتا واس خىضافِا، 

 س َلسم اًحاحر حتََال "موضوؾَا" ابًًس حة فلمتؽ اصلزاسة، نٌل جنسٍ يف ويف ُشٍ اذلاةل

 ذزاسة اصلنخوز زص َس تََي فلمتؽ كوزازت .

وجتصتة اًححر أهرثوتوًويج يف ادلزائص، مىٌت ؿىل أكي ابًًس حة فلمتؽ اًلوزازت  

ميىن جتاَُِا، ومن  وابًًس حة ٌَفرتت اًيت متت فهيا اصلزاسة، من ٕاهخاح بآثز ؿَمَة ٕاجياتَة ال

هجة ٔبدصى ٕاحساج بآثز ؿىل رُيَة وثعوزاث ٔبُي اًلوزازت ٕاساء ٔبهفسِم، زلافاهتم، 

 وجممتـِم تعفة ؿامة.

َة ، اًوظيَة(1  / مَخلِاث اـلصنز )اصلًو

اـلَخلى اصلويل حول أهرثوتوًوحِا واـلوس َلى  –هحسٔب تبضٔم اـلَخلِاث اًيت ٔبكارما اـلصنز

ابـللصة واًحالذ اًـصتَة، وكس صِس اـلَخلى ما ال ًلي ؾن مخس وزالزني مساذةل ؿَمَة، 

ٔبثصهتا رشوحاث مسـَة وؾصوط ًعوز ؤبرشظة من اًفِسًو ثواًت ؿىل مساز زالزة ٔبايم 

نخاة محي امس يف من اًخحاذل واًيلاص ادلاذ اـلخحمس. وكس ظسزث ٔبؾٌلل اـلَخلى 

ظفحة، وكس مض أحباج اًيت كسمت  400، يف حوايل 1001ؿام  بٔهرثوتوًوحِا و موس َلى

ابٌَلخني اًـصتَة و اًفصوس َة وافذخح اًىذاة خبعاة ٌَس َست وسٍصت اًثلافة اًساتلة ذََست 
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ثوسم واطلي ٔبًلذَ يف افذخاخ اـلَخلى واطلي ٔبنسث فَِ ٔبن اًلاهون ادلزائصي ًيط دضاحة 

ىل حٌلًة اًرتاج اـلوس َلي واختشث يف ُشا اًضبٔن حصساهة من إالحصاءاث اًخيؼميَة دلصذ ؿ

وحٌلًة وتـر ثغل اًخـاتري اًالماذًة من اخي حٌلٍهتا وحمنَهتا. نٌل اص متَت ملسمةاًىذاة 

ؿىل افذخاحِة ٌَجية اًـَمَة ٌَمؤمتص، اًيت مضت لك من رمين حمفوف وحاح مََاين وسَمي 

"بٔهرثتوًوحِاث وموس َلاث ادلزائص وتالذ اـللصة" ٔبنس فهيا زالثهتم ؿىل دِاظ، تـيوان 

ٔبطمَة اصلفؽ ابـللازهدِة ًوضؽ ٔبسس ٌَخواظي يف اًححوج ارلاظة ابـلٌلزساث اـلوس َلِة يف 

اذللي اـللازيب واًـصيب. نٌل ًًدلي من هجة ٔبدصى اًـياًة تسزاسة آالث اـلوس َلِة اًيت 

 ث اًعةل تلضَة اذلفاع ؿىل اًرتاج اـلاذي واًالماذي.ٔبظححت اًَوم من اًلضااي را

وتَلت أحباج ابٌَلة اًـصتَة اًيت تَف ؿسذُا ؾرشت ٔبحباج، تساًة تسزاسة َلوذ 

كعاظ من ثووس حول ماكهة اـلوزوج اـلوس َلي يف حتسًس اًِوًة )كضااي اـلوزوج 

َف واـلععَح يف واًخحسًر اـلوس َلي(، مث نخخت صِصساذ كامس هحشت يف مفاُمي اًخعي 

موس َلى اـلرشق اًـصيب )مفِوم اـلوس َلى اًفٌَة(، واختشث اًـصاق منورخا صلزاس هتا. وثياول 

ًوسف ظيوش اًفَلكوز اـلوس َلي اًـصيب اـلخيوغ، اتزخي و حسازة. وخاذ ؾحاش اًس حاؾي 

ماًة مبساذةل حول حٌلًَة اـلوس َلى اًصوحِة اصلًًِة واصلهَوًة يف اًسوذان. ونخخت سـَساين 

حول اـلععَحاث ارلاظة ابًرتاج اـلوس َلي اًلسعيعَين تني اًًصف واذلرض. وثياول َلس 

ص حاهة الاقيَة اًضـحَة نيط زلايف. وتـسُا ثياًوت مصمي توسًسا احذفاًَة "س حُدة" من 

ذالل اـلوس َلى اًضـائًصة وظلوش إالذمان. وتـسُا نخة ذاصل َلس حول اًخلري 

ة. ؿىل حني نخة سَمي دِاظ حول ظحول ادلالةل والاس متصاًزة يف اـلوس َ لى اًًصفِة اًحسًو

ؤبواتز أظول يف موس َلى فئة اًسوذ. وادذمتت ُحة حصحٌلن ٍلوؿة أحباج اًيت نخخت 

 ابٌَلة اًـصتَة تسزاسة حول أهرثوتوًوحِا اـلوس َلِة ذلوط اًححص أتَغ اـلخوسط.

ـة ؾرش حبثا، تسٔبث تسزاسة موهَىرباهسيل ٔبما أحباج ابٌَلة اًفصوس َة فلس تَلت ٔبزت

حول اًخيوغ اًثلايف يف اًعحصاء اٌََخِة، مث مصاذ ًَس حول اـلٌلزساث اـلوس َلِة واـلـازف 

الاهرثتوًوحِة واًامتسح اًثلايف ابدلزائص. مث نخة ُساح مََاين حول اـلوس َلى اذلرضًة تني 

وغ اـلوس َلى وافلمتؽ ذزاسة حاةل.  اًخلََس واـلواظية، ٔبما توسجصامُسويس فلس ثياول موض
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ونخة تَري اوذيي موضوؿا يف ظَلة سؤال: ُي جية فعي اٌَلة ٌَىذاتة؟ نٌل مذة رمسي 

ظصاتَيس حول اًخجصتة ادلزائًصة ًحَالابزثوك من ذالل حتََي تـغ اًيعوض 

الث  واًدسجَالث. ٔبما َلس ظَيب فلس كسم مساذةل حول اًـالوي ؤبوالذ هناز: ثبًٔو

وايث. ونخة ٔبمحس جن هـوم موضوؿا محي ؾيوان اًفَلك وز ازلاؾي موس َلى، وزكعاث ُو

لكٌلث وٕاًلاؿاث هومِسًة. وثياول رميا حمفويف اًلدائي اًىربى ودعوظَهتا اـلوس َلة، وكسم 

يف اًصثضة تني مسَوًوحِة اٌَـحة والاس امتغ. وثياًوت مصايم ٔبًوسن  ؾحسافلَس مريذايس

تـسُا كسمت ذًسا ابذي حول ادلاهة ادليَوًويج ًيوغ من حول أحواص واسلامة. و 

موضوغ حول اـلوس َلى هكصبٓت ٌَمجمتؽ، ونخخت  مُض َي حوجييازذموس َلى إالمزاذ، وثياول 

سُس َي فوهم حول اًصحوغ اىل ثحَحاةل تـس مخسني ؿاما. اىهتت افلموؿة اًفصوس َة تححر 

 ادلزائًصة ًحَالابزثوك.الًسَوفِاكًزوش تـيوان اًواثئق أظَةل ٌَمجموؿاث 

َة نشعل مَخلى أهرثوتوًوحِا الافًصلِة و كس ت اظساز نخاة  ومن تني اـلَخلِاث اصلًو

و ؾحازت ؾن مساذالث  إكسِام يف حصكِة اًححر أهرثوتوًويج حيمي ؾيوان ُشا اـلَخلى ُو

توًوحِا من كمية حول اـلوضوغ كسرما ذريت الاساثشت ادلامـَني واًحاحثني يف جمال أهرثو

ومن تني الاساثشت اصلنخوز  1009حوًََة  04حوان اىل  10اًوظن وذازخَ تخازخي 

ؾحساسلَس توزاًو وسَمي ذزهوين ؾحساسلَس حواش وحَمي صـصاوي وَلسو َلسن ٔبمني 

 وَلس سـَس َلس... اخل

افذخح اًىذاة تـصط موحز حول مععَح أهرثوتوًوحِا تعفة ؿامة، ومن ذالل 

اًـصط اٍمتس يا ٔبن اًىذاة ًُس قصضَ اهخاح هط ثوحهييي ذكِق موخَ ـلياكضة مسبةٔل ُشا 

واحست ٔبو انرث ذاظة أهرثوتوًوحِا الافًصلِة، وامنا اًلصط ُو مجؽ ابحثني من ٔبخي 

اًخـصف ؿىل حاةل ثلسم اًححر اًـَمي اًسائص ؿىل دعى اًـالماث اًيت وضـِا اًصواذ يف 

. وؿىل ظـَس اًلازت إالفًصلِة ٍمتثي اًخحسي اـلعَوة زفـَ اًس َاكاث اًيت ٔبحاظت مبسـاضم

 يف ثوضَح وكائؽ  ابزست ضحعهتا أهرثوتوًوحِا إالفًصلِة.

تساًة كسم ؾحساسلَس توزاًو ؾن َلس ٔبيب صًة
11
واًس َاسة، فذعصق ٕاىل مسبةٔل  

ث ودعة اـلوكف اًس َايس قلمس اهعالكا من إالصازاث اًلََةل واـللذضحة اًوازذت يف نخااب
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ؿسذ من أؿالم اطلٍن ثياًووا ُشٍ اًضرعَة، ًىون ُشٍ اًضرعَة كس جصسث وضرعَة 

ؿَمَة وزلافِة و هلعة اثعال تني ذوائص اًححر اًـَمي الاس خـٌلزي  واـلؤسسة اًثلافِة 

اًلومِة رفلق اجناساثَ يف فرتت دضاغ زلايف حاذ تني اًثلافذني اًفصوس َة واًـصتَة
12

، وذما ًشهص 

زٔبي أس خار اصلنخوز ٔبتو اًلامس سـس ػل اطلي حتسج ؾن اكلعوظاث اًيت  يف رعل

حللِا ورشخ تـغ أؾٌلل أذتَة، واكهت هل مصاسالث مؽ ؿٌَلء ؤبذابء اًـرص مثي َلس 

هصذي ؿًل، حِر متزي ؾن مـادضًَ ابُامتمَ ابًخحلِق
13
 

نٌل جنس صِاذت اًض َخ ؾحساًصمحن ادلَالين  
14
ة من اًس َاسة وموكف اجن ٔبيب صً 

ودعاهل، حِر ٔبصاز ٕاىل ثبٔثٍص ابٔس خار إالمام َلس ؾحسٍ
15
واطلي ساز ادلزائص ظَف س ية  

حِر اكن َلس جن ٔبيب صًة موحوذا ابًـامصة ٔكس خار مسزش مبسزسة ادلزائص  2901

اًـََا..
16
ثيضاف طلعل زٔبي مجـَة اًـٌَلء اـلسَمني ؿىل زٔبسِا اًض َخ اًخضري إالجصاُميي  

انئحا ًصئُس مجـَة اًـٌَلء اـلسَمني يف ملسمة زواذ اٍهنضة اًفىًصة اًـصتَة اطلي اكن 

إالسالمِة؛ ٕار كال يف دعحة اًخبٔتني:" وٕان اـلفىٍصن مٌا ًُض َسون هنضة ثليض ؿىل اًخلََس 

وثلصش مَىة الاس خلالل يف اًححر اًخازخيي وان تواذز ُشٍ اٍهنضة كس ػِصث من ؾِس 

من اًعالئؽ اـلحىصت ًِشٍ اٍهنضة هبشا اًوظن ثحىرٍي ُو زس كري تـَس وان فلِسان اًَوم 

مخوهل"
17
 

وكسم الاس خار سَمي ذزهوين مساذةل تـيوان "ارلمية اطلاهصت اًصمًزة صلى تسو أوزاش 

ا من تني اًصموس اًيت حصمز اىل اًصؾي واًرتحال يف  و اًًزحان" حتسج ؾن ارلمية واًيت اؾخرُب

ة اًيت ًِا مصاس ميِا و ظلوسِا ارلاظة، نٌل حتمي اًحواذي، وزهن ُام من ازاكن ا ذلَات اًحسًو

كامي زمًزة و فٌَة ثًصة ومذيوؿة، حِر اظححت حتخي ماكهة ذاظة يف اًياحِة اًثلافِة، 

والزثحاظِا تخازخي افلمتؽ اـللازيب، فِيي ثـرب ؾن وحوذٍ اذلضازي، نٌل ثـرب ؾن اس متصاًزخَ 

جتِزي ارلمية من حز اًضـص واًعوف اىل قسهل وظريوزثَ، نٌل ثعصق ـلصاحي اؿساذ و 

وقزهل وفذهل، مؽ اذلسًر ابًخفعَي ؾن ٔباثج اًًس َج واًخلٌَاث اـلس خزسمة يف اًًس َج 

واطلوق اًفين مؽ اًرتنزي يف اذلسًر ؾن ادلاهة اًصمزي ًٌَس َج ورميخَ
18
. 
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تـسُا خاءث مساذةل أس خار، ؾحساسلَس حواش: ٔبهرثوتوًوحِا اًخحٍصص وحتٍصص 

أهرثوتوًوحِا، حِر حتسج ؾن اهسفاغ ثَاز من اًض حاة يف اًلازت يف اًفرتت ما تني 

ٔبزتـًَِاث وس خٌُاث اًلصن اًـرشٍن ٕاىل إالفاذت ٕاىل حىوٍهنم اًيؼصي يف جمال أهرثوتوًوحِا 

ًالهسفاغ ٕاىل اًًضاظ اًـَمي يف حصاكث اًخحٍصص اًوظين من الاس خـٌلز تعوزٍ اكلخَفة، 

ٌلزا حيخي احذالال ٔبو اكن اس خـٌلزا من منط خسًس، ٔبو ٕامرباييل، ويف ُشا سواء اكن اس خـ

اـلسـى ٔبفاذ ُشا اًخَاز من مٌجزاث أهرثوتوًوحِا اًساتلة وذاظة من اـلسازش  اـلمتزيت، ٕار 

راك، وؿىل زٔبسِا اـلسزسة اًوػَفِة اًحيائَة واختش من مهنجَهتا وهخاجئِا اـلـصفِة زنزيت ٌَمًزس 

يف حصنة اًخحٍصص  حَمي صـصاوية من جممتـَ، وٕاحسان فِمَ ورهص ٕاسِام من الاكرتا

إالفًصلِة واطلي صلك منورخا جيسس ذوز اـلثلف اًوظين اًـضوي يف اًيضال اًـَمي 

واًفىصي ؿىل مس خوى اًلازت
19
. 

واؾخرب حَمي صـصاوي من ذالل مساذَخَ اـلـيوهة تؼ "هناًة أهرثوتوًوحِا: اـلياػصت 

ل ؿاـلَة وثوظني اًححر الاحامتؾي" اؾخرب أهرثوتوًوحِا من ٔبنرث اًـَوم إالفًصلِة حو 

الاحامتؾَة اكرتاان تـوـلة اًيؼام الاكذعاذي اًس َايس ٌَـاؾل، الزثحاظِا تؼاُصت الاس خـٌلز 

وثوسؽ اًصٔبسٌلًَة اًعياؾَة، مث اـلاًَة ذازح اذلسوذ أوزتَة ًَعحح ُشا اًـؿل ظياؿة 

 اكلخَف"، "اًحسايئ"، ٔبو اـلخزَفمـصفِة ذاظة ابٔدص "

وحلكم َلسو َلسن ٔبمني ؾن اًثلافة اًضـحَة اـلوزًخاهَة كصاءت يف مضامني الامثال 

اًضـحَة حِر حتسج ؾن ٔبس حاة كوت ثبٔزري الامثال واذلاكايث وأساظري اًيت مصميِا 

احضة وتيُهتا اذلاكئَة اـلوحز وتيُهتا اًرتهَخِة اقلوكة وٕاًلاؾِا اـلوس َلي اـلخياسق ًولهتا اًو 

ا وثساوًِا مبصوهة واهخلاًِا من حِي اىل حِي، حِر  اًسَسة، ولكِا ٔبموز جسِي اس خؼِاُز

كام ٔبًضا تخلسمي موسوؿة اًثلافة اًضـحَة اـلوزًخاهَة يف زالزة ٔبحزاء، مؽ رهص مضامني 

 اذلَات أمثال اًضـحَة يف اـلوسوؿة من حِر اـلفِوم و اًوػَفة، وجماالث الاس خـٌلل يف

 الاحامتؾَة واذلَات اًثلافِة واًرتتَة ويف الاكذعاذ مؽ اًخسًَي ؿىل رعل من ذالل منارح

تـسُا كسم َلس سـَس َلس اس خار جبامـة س هبا اٌََخِة موضوغ تـيوان اًخواظي تني 

ذزاسة يف اؿساذ أظـمة وؿاذاث الٔك فذحسج  –ادليوة اٌََيب وصٌليل جضاذ واًيَجص
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كاث تني اًضـحني اٌََيب واًدضاذي واًيَجصي وكال ٔبن ٔبكىص مست سمٌَة ؾن كسم اًـال

ثوزق ُشٍ اًـالكاث ثخذسئ من اًيعف أول من اًلصن اًخاسؽ ؾرش، واىل ًومٌا ُشا، 

حِر اكهت ُياك اًـسًس من اًِجصاث من ًَخِا حنو ثغل اـلياظق، رفسج الاهسماح تني 

احصوا اٍهيا، حامَني مـِم تـغ امذـهتم وؿاذاهتم اـلِاحٍصن اٌََحُني وساكن اـلياظق اًيت ُ

ا ؿىل  وثلاًَسضم ؤبهؼمهتم يف الٔك وكري رعل؛ حِر ٔبجصس اًـسًس من اًامنرح مهنا... حتضرُي

اًعًصق اًخلََسي
20
. 

 ارلامتة

ال ٌسـيا يف الاذري ٔبال ان هلول ان ُشٍ الاهخاخاث اًفىًصة اًـَمَة ثًصة خسا مبـازفِا 

تَ، وال حنسة اهفس يا ٔبؾعَهنا حلِا من اًرشخ واًـصط، فىرثث اًحَاانث وكمية مبا خاذث 

والافاكز حـي ثَرَعِا ظـة اىل حس ما. وما اس خزَعياٍ ُو ٔبن اـلصنز اًوظين ٌَححوج 

يف ؾعوز ما كدي اًخازخي ؿؿل الاوسان واًخازخي، اكن وال ٍزال هل ذوز يف حصكِة إالهخاح 

زا ُاما من معاذز اًخبٔزخي ًٔهرثوتوًوحِا دعوظا، أهرثوتوًويج، نٌل ًـخرب حبق معس

 وأهرثوتوًوحِا اًـصتَة تعفة ؿامة.

 بٔضم اظسازاث اـلصنز اًوظين يف اذللي أهرثوتوًويج:

N° Auteurs et titres Année Genre 

1 JEMMA(D). Les tanneurs de Marrakech, 1971 Anthropologie 

2 
AUMASSIP (G). Néolithique sans poterie 

de la région de l’Oued Mya 
1972 Préhistoire 

3 
Lizot (J). Metidja un village Algérien de 

l’Ouarsenis 
1973 Anthropologie 

5 
CHAMLA (M-C). Les Algériens et les 

populations arabo-berbères du Nord 
1974 Anthropologie 

1 Oralité Africaine : colloque international. 2 vol. 1992 Anthropologie 

7 Littérature orale : actes de la table ronde 1982 Anthropologie 
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1 
Art, civilisation et culture en Afrique : 

journée d’études 
1988 Anthropologie 

9 
LACOSTE-DJURDIN (C). Un village 

Algérien structure et évolution récente 
1976 Anthropologie 

20 
OUITIS (A). Les contradictions sociales et 

leur expression dans le setifois 
1977 Anthropologie 

22 
BAGHLI (O). Chaussures traditionnelles 

Algériennes 
1977 Anthropologie 

11 L’émir Khaled : journée d’études 1986 Anthropologie 

11 2eme colloque Ibn Khaldoun 1968 Anthropologie 

24 
La route des caravanes : colloque 

international 
1991 Anthropologie 

21 CHELLIG (N). Djazia : princesse berbère 1998 Anthropologie 

21 
BECHAR (K), HASSANI (M). 

Manuscrits d’Adrar (version en arabe) 
1999 Anthropologie 

27 Mammeri (M). L’Ahellil du Gourara 2003 Anthropologie 

21 
GAST (M). Tikatoutin : un instituteur 

chez les touaregs 
2004 Anthropologie 

29 Bougie, perle de l’Afrique du Nord 2005 Anthropologie 

10 
Mammeri (M). Inna-yas ccix muhend = 

Cheikh Mohand a dit T.1 
2005 Anthropologie 

12 
Mammeri (M). Cheikh Mohand a dit 

= Inna-yas ccix muhendT.2 
2005 Anthropologie 

11 
Khenchlaoui (Z). L’imagerie mystique 

dans le folklore Algérien 
2005 Anthropologie 

11 BOURAYOU (A). Récits et Histoire 2005 Anthropologie 

14 
CHELLIG (N). Du Nomadisme : essai 

d’anthropologie historique 
2006 Anthropologie 
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11 
CHEDDADI (A). Actualité 

d’Ibn Khaldoune 
2006 Anthropologie 

11 BELLIL (R). Textes Zénètes du Gourara 2006 Anthropologie 

17 
Des voies et des voix : colloque 

international 
2006 Anthropologie 

11 
MAHFOUFI (M). Chants de femme en 

Kabylie : fêtes et rites au village 
2006 Anthropologie 

19 
CHEDDADI (A). Autobiographie 

d’Ibn Khaldoun 
2008 Anthropologie 

10 
GAST (M). Des huwwara aux Kel-

Ahaggar 
2008 Anthropologie 

12 
BELLIL (R). Ksour et saints de Gourara 

(version arabe) 
2008 Anthropologie 

11 
BAGHLI (O). Chaussures traditionnelles 

Algériennes (version arabe) 
2008 Anthropologie 

11 
BELLIL (R). Mutations touarègues 

(kel ahaggar et keladagh) 
2008 Anthropologie 

14 
Anthropologie et musique : colloque 

international 
2008 Anthropologie 

11 
Khenchlaoui (Z). Le wakf de 

sidi Boumédiène à Jérusalem 720h/1320 
2009 Anthropologie 

 Anthropologie 2009 : اًعلس و اًضـص واـلصٔبت، اًحوكاةل ذًَمي. ًـحة فاظمة 11

 Anthropologie 2009 )ثُداست(، كوزاًة مٌعلة توزذوس. أمثال اًضـحَة يف ؾحس اًيادض 17

11 Le galop de l’âme 2010 Anthropologie 

 Anthropologie 2010 ظوةل اًصوخ 19

40 
Badi (d.). Les touaregs de  l’Adagh des    

Ifughas à travers leurs traditions orales 
2010 Anthropologie 

42 
يف اًـاؾل اًـصيب اـلـادض/ مَخلى  اـلـصفة اًًساء و

 1007ذٌسمرب  22-9ادلزائص،  ذويل.
2011 Anthropologie 
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 كامئة اـلعاذز واـلصاحؽ:

  ،1022، ظحـة ذاظة، ؿاؾل اـلـصفة، ادلزائص، 1، حاتزخي ادلزائص اًثلايفٔبتو اًلامس سـس ػل. 

 1022، ادلزائص، أهرثوتًووحِا واـلوس َلى ابـللصة واًحالذ اًـصتَةمًؤفني، ٔبؾٌلل اـلَخلى اصلويل حول  ٍلوؿة. 

 ،ا اًعاذلون يف اـلبٔزوز اًضفاعم و اـلياكة وأدداز اقلََة زص َس تََي  1001، كعوز كوزازت و ٔبًوَاُؤ

  ،ادلزائص، أهرثوتًووحِا إالفًصلِةٔبؾٌلل اـلَخلى اصلويل:  ، مضناًس َاسةَلس ٔبيب صًة و توزاًو ؾحساسلَس ،

1009 . 

  ،أهرثوتًووحِا مضن ٔبؾٌلل اـلَخلى اصلويل: ، ارلمية اطلاهصت اًصمًزة صلى تسو أوزاش واًًزحانذزهوين سَمي

 ..1009ادلزائص،  ،إالفًصلِة

  ،أهرثوتًووحِاإالفًصلِة، مضن اـلَخلى اصلويل ٔبهرثوتًووحِا اًخحٍصص وحتٍصص أهرثوتًووحِاؾحساسلَس حواش ،

 .  1009ادلزائص، 

  ": ذزاسة يف اؿساذ أظـمة و ؿاذاث  -اًخواظي تني ادليوة اٌََيب وصٌليل مايل واًيَجصَلس سـَس َلس

 .1009، ادلزائص، أهرثوتًووحِاإالفًصلِةالٔك، مضن اـلَخلى اصلويل 

 ،اظساز اـلصنز9، ؿسذتَاز توزذًو و مًووذ مـمصي، ٔبهرثوتًووحِة ادلزائص نٌلل صاصوا و فةل جن حِاليل ، 

 .1024دلزائص، اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي ؿؿل الاوسان و اًخازخي، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 
Frantz Fanon/ actes du colloque 

international, Alger les 6 et 7 juillet 2009 
2011 Anthropologie 
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اًِوامش:

                                                           
1
Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques 

2
 Centre algérien de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques 

3
Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnologiques 

ختععاث اكهت جممتـة يف مجؽ مصنز الاحباج اًخرععاث اًثالزة ) أهرثوتوًوحِا، ؿؿل ما كدي اًخازخي، إالزيوًوحِا ( ًـوذ اىل هوهنا 

(و اطلي اكن ٌرشف ؿَمَا ؿىل مصنز أحباج ادلزائصي يف CNRSسا )اًلسم اًساذش من اـلصنز اًوظين ٌَححر اًـَمي تفصو 

 2919أهرثوتوًوحِا و ؾعوز ما كدي اًخازخي و االزيوًوحِا حىت س ية 

4
ا اـلصنز   ة ًعسُز َة. CNRPAHجمةل س يًو  اكهت موهجة اىل الازست ادلامـَة اصلًو

 ٔبحالم ٔبتو ًسس، ٕاظالةل ؿىل اـلصنز اًوظين ادلزائصي ٌَححوج، جمةل اًثلافة اًضـحَة، اًـسذ21، ض217
5
 

6
َخ ٔبمحس جن ًوسف اًصاصسي اـلََاين س ية  ُؼ، يف ذاموذ ٔبحس كعوز ثواث، ومٌَ خاءث 111م، وكِي س ية 2417 -ُؼ 140ُوصل اًض ّ

َخ ابًلصة من مسًية مََاهة يف س ية .اصلاموذيوسخذَ  م، وذفٌَ اتيَ َلس جن مصسوكة يف مسًية مََاهة، وتىن هل 2114-ُؼ931ثويف اًض ّ

ؼصان   .رضحًيا ومسجًسا يف اًلصن اًثاين ؾرش اًِجصي” َلس اًىدري“ابي ُو

7
: ؼ اًـازف ابؼل س َسي ساؾل  ٔبمحس ادلاسويل ص َرِا: اًـازف ابؼل س َسي خاجص حسني  مؤسسِا 2910ٔبنخوجص  14ٔبوضئت اًعًصلة يف 

 : اًلصبٓن اًىصمي ، اًس ية اـلعِصت ، مهنج اًعاذلني أوائي ومسريهتم من ذالل س حلِم يف اًعًصق خاجص حسني ٔبمحس ادلاسويل مهنجِا

8
شا اـلععَح ٌضري ٕاىل ٍل وؿة من اًحىن واـلؤسساث مفِوم ٌس خزسم يف ؿؿل الاحامتغ، ويف اًخازخي ويف ؿَوم ٕاوساهَة ٔبدصى. ُو

 اـلرتاتعة، واًيت حتمي وحتافغ وثلوي اًعصق "اـلـخاذت" ٌَخرصف واًفـي ذاذي افلمتؽ الاحامتؾَةواـلٌلزساث 

9
 Informateur s 

10
وؿة ثرشًة صلزاسة اًيت كام هبا ٍلوؿة من اًحاحثني اًفصوس َني حول ُشٍ اـليعلة ) مٌعلة اًلوزازت ( يف ثغل اًفرتت ٔبٍن اكهت ثـُش ٍل

يف تؤش و فلص مسكؽ، و تـس ٔبنرث من هعف كصن ٔبسفصث ُشٍ اصلزاسة الاس خـٌلًزة ؿىل زمس ًوحة حول ُشٍ اـليعلة، ثلذرص ؿىل 

زسذ اًفئاث اًخرشًة و الاحامتؾَة اًيت حىوهنا، مؽ حتسًس اًـست من اًحياذق اًيت ميىن ًلك فصذ فهيا ٔبن ميخَىِا، ووظف ذكِق ًلٌواث 

 .210. ًيؼص موًوذ مـمصي حوازاث و ملاالث ٔبهرثتوًوحِا ادلزائص ض : سلي اًوحاث
11

 ... من ؿٌَلء ادلزائص اـلًسني بٔمحس جن بٔيب صًةٔبول ذنخوز يف اًوظن اًـصيب حزائصي .. اًـالمة 

ُشٍ اـلصت ؾن ؿاؾل تُامن نيت ظحاخ اًَوم مذجَ ٕايل اًـمي اس متـت وـاذيت ٌَصاذًو وذلعة حواُص ٌضلنخوز ٔبمني اًزاوي اًيت اكهت 

لسش فَِ افلصمون و اٌَعوض , اهَ اًـالمة اصلنخوز ادلزائصي ٔبمحس جن  حزائصي حصك ًٌَس َان يف وظن ًًيس فَِ اًـٌَلء و اـلفىٍصن ًو

واكن حيارض حيت يف اهسفوزذ تَحاسَ اًخلََسي ؾٌلمة ظفصاء  2914و اطلي حتعي ؿًل اصلنخوزاٍ س ية  2119ٔبيب صًة اـلوًوذ س ية 

ي مسرتسةل ومـعف من ظيؽ تالذٍوسان  ز ؾًصغ وزساًو

12
ثغل اًـالكة اـلـلست تني فىص اٍهنضة اًـصتَة يف ٔبوح فـاًَخَ مضن اذلصنة اًلومِة من هجة، و اًفىص اًـصيب يف ظوزثَ  ٔبيب صًةموكؽ  

فاكن ُياك هوغ من اًخلافي ًوضؽ اًفصوس َة يف ٔبوح اذلصنة الاس خـٌلًزة، ما اهـىس ؿىل اًوسط اًـَمي ادلزائصي ما تـس الاس خلالل، 

، ٔبؾٌلل اـلَخلى اصلويل، ؾحساسلَس توزاًواًصخي يف موكـَ اًعحَح يف اتزخي اـلؤسسة اًـَمَة ادلزائًصة ٌَخفعَي يف ُشا اًصٔبي ًيؼص : 

 .24ض 
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13

 .21. ؛ ؾحساسلَس توزاًو، اـلصحؽ اًساتق، ض 211ٔبتو اًلامس سـسػل، اـلصحؽ اًساتق، ض 

14
لعن كومَ ثسِول مذَجة ؿًل جن ٔبيب ظاًة جن اذلسن من رًزة ؾحس اًلاذز ادلَالين ٕاىلًـوذ وس حَ  ذزش ؿىل .اًِامشي اًلصيش ًو

اطلي اكن من مٌخلسي اًيؼام الاس خـٌلزي زمغ ٔبهَ اكن ٔبس خارا يف ٕاحسى  ؾحس اذلَمي جن سٌلًة ؿست ص َود يف اـلساخس واًزوااي، ومهنم

صي اـلسازش اًصمسَة، نٌل ثخَمش ادلَاليل ؿىل اًض َخ اطلي اكن معَحا اثئصا، واكن اًززًيب كس ختصح  اـلوًوذ اًززًيب أُس

ص من نٌل ذزش ادلَاليل ؿىل اًض َخ اذلفٌاوي ظاحة .وؿاذ ٕاىل ادلزائص ًَسؾو ٕاىل اٍهنضة وإالظالخ ًوىٌَ واخَ اًـلوق واًصهوذ أُس

ال. وذزش ادلَاليل ؿىل )ثـًصف ارلَف(، اطلي اكن من زخال اصلٍن اًصمسَني ومن اًعحفِني اطل ٍن معَوا يف حًصست اـلخرش اًصمسَة ظًو

 .ٔبًضا َلس جن ٔبيب صًة اًض َخ

15
ؿاؾل ذٍن وفلَِ وجمسذ ٕاسالسم مرصي، ًـس ٔبحس زموس اًخجسًس يف اًفلَ  (م – 1905م / 1849ُؼ – 1323ُؼ )1266َلس ؾحسٍ

يف ٕاوضاء حصنة فىًصة  حٌلل اصلٍن أفلاين إالسالسم ومن ذؿات اٍهنضة وإالظالخ يف اًـاؾل اًـصيب وإالسالسم، ساضم تـس اًخلائَ تبٔس خارٍ

ازلوذ اًفىصي واذلضازي و ٕاؿاذت ٕاحِاء  وتساايث اًلصن اًـرشٍن هتسف ٕاىل اًلضاء ؿىلجتسًسًة ٕاسالمِة يف ٔبوادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش 

 .أمة إالسالمِة ًخواهة مذعَحاث اًـرص

16
 و ما تـسُا 21ؾحساسلَس توزاًو، اـلصحؽ اًساتق، ض  

17
 10. 29ؾحساسلَس توزاًو، اـلصحؽ اًساتق، ض  

18
تسو أوزاش و اًًزحان، مضن ٔبؾٌلل اـلَخلى اصلويل: أهرثوتوًوحِا الافًصلِة، مصحؽ ساتق، ارلمية اطلاهصت اًصمًزة صلى سَمي ذزهوين،  

 و ما تـسُا. 11ض 

19
 11مضن اـلَخلى اصلويل أهرثوتوًوحِا إالفًصلِة، مصحؽ ساتق، ض  ٔبهرثوتوًوحِا اًخحٍصص و حتٍصص أهرثوتوًوحِا،ؾحساسلَس حواش،  

 وما تـسُا.

20
ذزاسة يف اؿساذ أظـمة و ؿاذاث ألك، مضن ٔبؾٌلل اـلَخلى  -اًخواظي تني ادليوة اٌََيب و صٌليل مايل و اًيَجص َلس سـَس َلس :"

 و ما تـسُا. 21اصلويل: الاهرثتوًوحِا إالفًصلِة، مصحؽ ساتق، ض. 
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 كصن هعف وحعَةل تخووس اًضـحَة واًخلاًَس اًفٌون جمةل

 ثووس – ٌَرتاج اًوظين اـلـِس - ادلٍزصاوي َلس.ذ
 

 : اـلَرط

 اًفٌون جمةل" من أول اًـسذ ظسز

 مصنز ؾن ،2911 س ية" اًضـحَة واًخلاًَس

 اًلوسم ٌَمـِس اًخاتؽ اًضـحَة واًخلاًَس اًفٌون

 اصلوةل ًىذاتة تسوزٍ اًخاتؽ واًفٌون ًآثز

. اًخووس َة ابزلِوزًة والاؿالم اًثلافِة ٌَضؤون

 ثلوم مـَية اتزخيَة ػصفِة يف اًـسذ ُشا ػِص

 اـلَاذٍن مجَؽ يف حسًثة ذوةل تياء ؿىل ٔبساسا

 اكن وكس وحٌلؾخَ، توزكِحة ادذَازاث حبسة

 ًخالسم ٔبن ترضوزت واـلثلفني اًس َاس َني وؾي

 يف اهلٌلسِم مؽ أدصى اًثلافاث ؿىل اهفذاهحم

 ًِشا ثحـا. أظَةل واًرتازَة اًخازخيَة ادلشوز

، اًسخة،  اذلضازي اًـمق ؿىل اًرتنزي ت وكرٍي

 وتُـر واًفٌون ًآثز اًلوسم اـلـِس ُبوضبٔ  ٌَحالذ

 ُشٍ ٔبظسز اطلي اًضـحَة واًخلاًَس اًفٌون مصنز

 اًيت اًححوج ورش يف  ؿَهيا اًلامئون رشغ. افلةل

 اًحالذ حوارض يف مِساهَة ٔؾٌلل هدِجة اكهت

 تعفة اًعسوز يف افلةل ثواًت ًونئ ؤبزايفِا،

 تبٔكالم نخاابث وثضميت اًحاذًة يف ذوزًة

 ٔبهنا الا تـس فامي مٌؼمة ثـس ؾل فٕاهنا ٔبحٌحَة

 ظاتؽ راث ذزاساث ٔبساسا ثخضمن ٔبظححت

 .اطلاثَة االثيوقصافِة مبهنج ٔبساسا ًدسم ذاظة

 

 Résumé : 

Le premier numéro de la "Revue des  
Arts et du Folklore" a été publié en 
1968 par le Centre du Folklore et des  
Arts de l'Institut National 
d'Archéologie et des Arts, 
appartenant au secrétariat de l'état 
chargé de la culture et de 
l'information en Tunisie. Ce numéro 
apparaît dans un certain contexte 
historique basé principalement sur la 
construction d'un état moderne dans 
tous les domaines selon les choix de 

Bourguiba et de son groupe.. La 

conscience des politiciens et des 
intellectuels était que leur ouverture 
aux autres cultures devrait 
s'accompagner avec leur implantation 
dans les racines historiques et le 
patrimoine authentique. Pour cette 
raison, et d'autres, l'accent a été mis 
sur la profondeur culturelle du pays. 
Alors, on a créé l'Institut national des 
monuments et des arts et on a 
instauré le centre des arts et du 
folklore, qui a publié cette revue. Les 
auteurs de cette revue ont commencé à 
publier des recherches qui étaient le 
résultat d'un travail de terrain dans 
les villes et les campagnes du pays.    
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 ملسمة:

ًُلال "ثؼي اـلىذحة اًس يس اـلـني ًلك اندضاف خسًس"، ٕان حص ُشا اًلول فان   

ٌَمىذحة، ٔبي مىذحة، ذوز ٔبسايس يف حتعَي اـلـازف ثض ىت ٔبهواؾِا، وابًخايل فان ُشا 

اصلوز مٌوظ كلخَف حمخوايهتا من معاذز ومصاحؽ ؿىل خمخَف اقلامي، خمعوظاث اكهت ٔبو 

و ما حيََيا ؿىل بٔطمَة افلالث اًـَمَة اكلخعة يف  نخة ٔبو جمالث ٔبو واثئق زمقَة، ُو

موضوغ مَخلاان. ًلس اؾخربث اصلوزايث مبثاتة اًـموذ اًفلصي ًٕالهخاح اًفىصي يف جماالث 

اًـَوم واًخىٌوًوحِا
1

ابـلائة  91، وكس زخت، حبسة تـغ اصلزاساث إالحعائَة، ٔبن حوايل 

وم أساس َة مذبٔثَة من اصلوزايث زمغ تـغ من مجَؽ الاسدضِاذاث اـلصحـَة يف اًـَ

اًدضىِم اطلي ميس جمال اًـَوم إالوساهَة حِر ًـخرب اًحـغ بٔن الاسدضِاذاث اـلصحـَة 

يف إالوساهَاث حصحىز ٔبساسا ؿىل اًىذة ٔبنرث من تلِة اـلعاذز أدصى وزكِة اكهت ٔبو 

زمقَة
2

من ظصف ُمًصسهيا فلس  . ونسًَي اثن ؾن كمية اصلوزايث يف ورش اـلـصفة واندساهبا

و ما ًيعحق ٔبًضا ؿىل مىذحاث  دععت اًـسًس من اـلىذحاث اًـاـلَة واًوظيَة اًىربى، ُو

 ٔبضم اًلكَاث واـلـاُس اًـََا واـلصانز اًـَمَة، كسٌل ذاظا هبا.  

ثـصف اصلوزًة اًخلََسًة، ٔبي كري الاًىرتوهَة، تبهٔنا اـلعحوغ رو اًـيوان اـلمزي يف فرتت 

ي ًعسز تعفة مس متصت ويف ثخاتؽ مٌخؼم ٔبو كري مٌخؼم ًوُس ُياك اتزخي حمسذ مـَية اطل

الىهتاهئا، نٌل حمتزي اصلوزًة تبٔزكام ذمزيت ًِا)زمق جمضل وزمق ؿسذ واًس ية( ولك ؿسذ مهنا حيخوي 

لوم إبؿساذُا ؿسذ من اـلؤًفني ؿىل ملاالث ٔبظََة ًو
3
 . 

ًخعيَف حبسة اـلوضوغ جنس ثعيف افلالث حبسة ملاًُس خمخَفة ففامي ًخـَق اب

افلةل اًـَمَة واًفٌَة واًصايضَة... نٌل ثعيف حبسة ملِاش هجة إالظساز، وكس ُزثخت 

 اكًخايل:

 ذوزايث ازلـَاث اًـَمَة واًَِئاث اأكذميَة. -2

 ذوزايث اًَِئاث اذلىومِة. -1

 ذوزايث مـاُس اًححوج اـلس خلةل. -1

 جمالث الاحتاذاث اـلِيَة. -4
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 ايث اًيارشون اًخجاًزون.ذوز -1

 ذوزايث اًرشاكث اًعياؾَة واًخجاًزة. -1

ذوزايث أفصاذ -7
4
 . 

 ثحـا ًِشا اًخعيَف أذري ثيسزح جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة، موضوغ مساذَخيا،

حبنك ٔبهَ ثعسز ؾن اـلـِس اًوظين ٌَرتاج اًخاتؽ ًوسازت اًثلافة ابزلِوزًة  مضن افلموؿة اًثاهَة

. وٕار ًُمثي ٕاظساز جمةل ؿَمَة خمخعة وحموكة، يف هناًة س خٌُاث 2911اًخووس َة مٌش س ية 

اًلصن اـلايض، مىس حا هحريا يف حس راثَ ٌَححر الاهرتوتوًويج اًخوويس، حِر مىٌت 

اهتم وملاالهتم ؿىل ٔبمعسهتا، فٕاهيا ىصى ٔبهَ من اًرضوزي، اًـسًس من اًحاحثني من ورش ذزاس

تـس ُشٍ اـلسريت اًعوًةل، اًلِام تسزاسة هلسًة ٌَمجةل هنمت فهيا، بٔوال تؼصفِة اًحساايث وهلمي، 

 اثهَا، خمخَف اقلخوايث، وهؤنس، اثًثا، ؿىل مواهحة اذلارض يف اًضلك واـلضمون.  

I- :اًؼصفِة اًخازخيَة ًًضبٔت افلةل 

اوضلَت اًحالذ اًخووس َة ٔككَة ذول اًـاؾل اـلس خلةل يف تساًة اًيعف اًثاين من 

اًلصن اًـرشٍن، وذاظة اًـصتَة مهنا، مبحاوالث ٕازساء ٔبسس مذَية من ٔبخي تياء ذوةل 

وظيَة حسًثة، طلعل فلس اكن الاُامتم مصنزا ومٌعحا ؿىل اًخـَمي وحىوٍن إالظازاث اًىفِةل 

من اًفصوس َني والاًعاًَني، ؿىل زٔبش اـلؤسساث إالذاًزة ويف  تخـوًغ أخاهة، ذاظة

اًوػائف واـلواكؽ اذلساسة أدصى وابًخايل تياء ٕاذازت ثووس َة مائة ابـلائة حىون كاذزت ؿىل 

جس َري ذواًَة اصلوةل يف تضل ٍاكحف من ٔبخي اس خىٌلل س َاذثَ اًخامة واًلعؽ مؽ ؾِس اًخحـَة 

و ما ًـين ضٌلن اًخ  حصز اًاكمي يف لك افلاالث مبا يف رعل افلال اًلايف.   ًٔحٌيب ُو

يف ُشا إالظاز اًـام وؾيس جسؿل اذلىومة اًخووس َة ـللاًَس ٕاذازت صبٔن اًرتاج أثصي 

واًخازخيي، ٔبظححت اـلؤسسة اًفصوس َة الاس خـٌلًزة اًيت اكهت ثـىن هبشا اًضبٔن مٌش س ية 

2917مازش  10، ومبوحة ٔبمص زئايس ظسز ًوم 2111
5

، حتمي امس "اـلـِس اًلوسم 

، امس "اـلـِس اًوظين ٌَرتاج"، ثحـا ًٔمص 2991ًآثز واًفٌون"، واًيت س خحمي، ومٌش 

2991حوًََة  11تخازخي  2109-11ؿسذ 
6

. تـس س يواث كََةل ٔبظححت ُشٍ اـلؤسسة من 
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س ية ً  411مضموالث "نخاتة اصلوةل ٌَضؤون اًثلافِة وأدداز"، ورعل مبوحة أمص ؿسذ 

، وكس لكفت ُشٍ إالذازت ابٕالرشاف ؿىل اـلىذحاث 2912ذٌسمرب  22تخازخي  2912

اًـمومِة واـلخاحف واقلافؼة ؿىل اـلـاؾل واـلواكؽ أثًصة واًخازخيَة، وكس قعى ُشا أمص 

اتزخي تـر "وسازت اًضؤون اًثلافِة"، ثحـا ًٔمص  2971اًفرتت اـلمخست مٌش ٕاكصاٍز ٕاىل س ية 

 اـلخـَق تدٌؼمي وسازت اًضؤون اًثلافِة.  2971ٔبنخوجص  10تخازخي  2971س ية ً  774ؿسذ 

ٕاؿاذت َُلكة اـلـِس اًلوسم ًآثز واًفٌون مبوحة أمص ؿسذ  2911ًلس متت س ية 

ًخـَق تيؼام اـلـِس اًلوسم ًآثز واًفٌون،  2911ٔبفًصي  1اـلؤزد يف  2911ًس ية  240

اـلـِس مؤسسة معومِة راث رسعَة مسهَة  وكس خاء يف اًفعي أول مٌَ ٔبن ُشا

و ٍصحؽ ابًيؼص ًىذاتة اصلوةل ٌَضؤون اًثلافِة. ٔبما اًفعي اًثاين من  واس خلالل مايل، ُو

ُشا أمص فلس حسذ رمام اـلصنز حبَر ٍىون ُو "اـللكف إبحصاء مجَؽ اصلزاساث واًححوج 

حوج أثًصة واًخازخيَة اـلخـَلة ابآثز واًفٌون، ومن رمامَ ؿىل ارلعوض: ثيؼمي اًح

ومدارشهتا ووكاًة اًرتاج أثصي واًخازخيي اًلوسم وٕاجصاس كميهتا وٕاحعاء اًرتاج اًلوسم 

اقلفوع يف اـلخاحف وذزسَ واقلافؼة ؿَََ واجصاس كميخَ ومجؽ اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة 

ي ؿىل ٔبزتـة ٔبكسام وحفؼِا واجصاس كميهتا. ويف ٕاظاز ُشٍ اًَِلكة ادلسًست ٔبظحح اـلـِس حيخو 

 عم:

 مصنز اًححوج أثًصة واًخازخيَة. -

 ٕاذازت اـلـاؾل واـلواكؽ اًخازخيَة  -

 ٕاذازت اـلخاحف أثًصة واًخازخيَة. -

مصنز اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة -
7
. 

 مصنز اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة:

وبٔظحح نٌل ٔبرشان ٔبؿالٍ  2911ثبٔسس مصنز اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة يف ثووس س ية 

ٔكحس أكسام أزتؽ ٌَمـِس اًلوسم ًآثز واًفٌون، وحمتثي زساًخَ يف: ثبٔسُس مذاحف 

ىون رعل ؾيس الاكذضاء مبضازنة ٕاذازت اـلخاحف أثًصة واًخازخيَة ومن  هجوًة وحمََة ٍو

ازلاؾَة، وإبظالخ وثوس َؽ هعاق اـلخاحف اـلوحوذت وأكسام  هيمَ أمص من اًَِئاث
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ابـلخاحف اكلخَعة، وابس خزسام اًوسائي اًـَمَة اـلالمئة ٌَمحافؼة ؿىل اًلعؽ، وابًـمي ؿىل 

ثثلِف اًضـة تبٔن جتـي يف مذياول اًـموم ٔبكىص ما ميىن من حصاج تفضي اًزايزاث 

عوز اًضمس َة واًعوز اـلفصكة وتخُسري اـليؼمة واقلارضاث واًًرشايث وأذةل واً

وثًض َط ٔبؾٌلل زخال اًححر سواء اكهوا اتتـني ٌَمخاحف ٔبو كري اتتـني ًِا
8
 . 

اكن ملص ُشا اـلصنز يف ذاز جن ؾحسػل اًيت ثـخرب من تني ٔبضم كعوز ٔبؾَان مسًية 

خبًٔف فًصق اًـمي س ية  س من س حـة ابحثني ثووس َني ٔبجصسضم َل 2911ثووس اًـخَلة، ًو

اـلعموذي وؿًل اًزاوزي وابحثني فصوس َني هلٌل ذربت يف اًـمي اـلَساين مبرخَف هجاث 

       Clémence ولكميووس سرييج André Louisاًحالذ اًخووس َة وضم ٔبهسزي ًوي 

Sugier  ٕاضافة ٕاىل خاك زوفواJacques Revault  هكخـاون. اص خلي ُؤالء مجَـا يف

و ما هخج  ٕاظاز ٔبؾٌلل مِساهَة حٌلؾَة ثخـَق جبمؽ اًرتاج اـلُـصط ٔبنرث من كرٍي ٌَخاليش ُو

ؾيَ خمزون رمم من اًلعؽ االثيوقصافِة واًعوز اًفوثوقصافِة واـلًضوزاث اكلخَفة واـلخحاف 

 اًـسًست.

ًلس ثيوؾت اـللذيَاث، وكس جتاوس ؿسذُا مخسة بٓالف كعـة، وادذَفت من حِر 

وادلضلًة ومهنا اـلالثس واذلًل واًرسوح... وكس مواذُا ووػائفِا مفهنا اًفزاًزة واًيحاس َة 

سـى فًصق اـلصنز ٕاىل حصذ ُشٍ اـللذيَاث ومعي يف هفس اًوكت ؿىل ٕاوضاء مىذحة ذاظة 

تَ حتخوي ؿىل أكي ؿىل ما معاذز ومصاحؽ ؾن ثووس مٌش اًلصن اًساذش ؾرش الس امي 

ـمي ؿىل رعل اهعالكا من نخة اًصحاةل أوزوتَني. ٕارن حاول اًلامئون ؿىل ُشا اـلصنز اً

الاص خلال ؿىل زالج حماوز نربى
9
: 

حىوٍن ٍلوؿاث من أاثج واًخحف وثيؼميِا وحـَِا سِةل اـليال ًلك من هيمت بٔوال: 

 تسزاس هتا، ومجؽ اًواثئق واـلـَوماث ؾن اًرتاج اًخلََسي وثحوٍهبا ًدسَِي معي اًحاحثني.

ًق وضاظاث خمخَفة ٔبطمِا اـلـازط اًخـًصف ابًرتاج اًخلََسي ورعل ؾن ظص  اثهَا:

ومذاحف اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة مثي مذحف ذاز ادلَويل ومذحف حصتة ومذحف اًاكف 

 ومذحف ذاز جن ؾحسػل تخووس.
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اجناس مـازط ذاذي ثووس وذازهجا واًلِام تسزاساث ؾن خمخَف مِاذٍن اًرتاج  اثًثا:

 يف "جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة".اًخلََسي واًيت ورش تـضِا يف نخة مس خلةل ؤبدصى 

ثواظي اًـمي يف اـلصنز نٌل ُو ؿَََ يف اًحساًة وثسمع تضخ ذماء خسًست فَِ من  

ذالل اهخساة ؿسذ من اًحاحثني واًحاحثاث من تُهنم اًيادض اًحلَوظي واـليعف حمةل وؾحس 

ُامتماث خسًست اًصحٌلن ٔبًوة، وثحـا الدذالف ادذعاظاهتم اًـَمَة فلس ٔبضَفت جماالث ا

ذما ٔبثصى حمخوى افلةل، ًىن يف ٔبواسط جسـَياث اًلصن اـلايض ويف ٕاظاز زؤًة س َاس َة 

خسًست ٌَرتاج، ت اًخزًل ؾن مصنز اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة، تـس ٕاؿاذت َُلكة وسازت 

ين اًثلافة وذاظة اـلـِس اًلوسم ًآثز واًفٌون فاهخثق من تني اًَِلكة ادلسًست اـلـِس اًوظ

ٌَرتاج وواكةل ٕاحِاء اًرتاج، وكس مثي رعل ابًًس حة ٌَمجةل حتوال س يالحؼَ من ذالل 

خيا كصاءت حمخواُا كدي وتـس ُشا اًخازخي.  حماًو

متىن اـلصنز زمغ اًـوائق اكلخَفة من حتعَي خمزون هحري خسا من اًلعؽ االثيوقصافِة ذما 

ٔن ؿاذت اًِسًة ال ثوخس يف جممتـاثيا، وززَ ؾن اًعياؿاث اًخلََسًة وذما مجـَ من ملذيَاث 

نٌل وفص ؿسذ هحري خسا من اًعوز واًواثئق اكلخَفة. اس خفاذ ذما ُو موحوذ حتت ثرصفَ يف 

ياك ويف كاؿاث اًـصط اصلامئ يف مذاحف اًرتاج اًضـيب اًيت  اـلـازط اًيت ٔبكارما ُيا ُو

ومذحف ظفاكس "ذاز  ٔبوضبُٔا يف ؿست مسن ثووس َة مثي مذاحف حصتة "س َسي اًًزخوين"

ة اًصحٌلهَة". وال حزال  ادلَويل" ومذحف ثووس "ذاز جن ؾحسػل" ومذحف اًاكف "اًزاًو

دًزية اـلـِس اًوظين ٌَرتاج حتخوي ؿىل ثصوت ال ثلسز جمثن من اًعوز واًًسخ كري 

 اقلمضة، وثـخرب اًَوم من تني ٔبضم اـلصاحؽ اًيت ميىن ٌَحاحثني الاؾامتذ ؿَهيا ذاظة ذازيس

اًرتاج واًخلَري الاحامتؾي واًخلين. نٌل اكن ٌَمصنز ٔبًضا مىذة ذاض ابًصسوم ٌساؿس 

اًحاحثني يف ثيفِش اًـسًس من أصلال اًـَمَة اًيت ثخـَق ابًصسوم اًِيسس َة ٌَمحاين 

 اًخلََسًة وارلصائط ٕاضافة ٌَصسوم اًحَاهَة... 

خمخَف اـلًضوزاث اًيت اس خفاذ ٔبًضا ذما ثوفص صلًَ، ويف خاهة هحري مهنا، مضن 

ا، واؾمتس ؿىل اًحـغ مهنا يف أؿساذ اكلخَفة من جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة اًيت  ٔبظسُز

 حنن تعسذ ذزاس هتا مضن ٔبؾٌلل ُشا اـلَخلى.
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II- :كصاءت يف اقلخوى الاهرتوتوًويج ٌَمجةل 

َخَ يف اًححر كدي ارلوط يف ثلِمي اقلخوى اًـَمي من وهجة هؼص مـصفِة وحتسًس ٔبطم  

الاهرتوتوًويج اًخوويس ذاظة واًـصيب ؿامة زٔبًيا ٔبهَ من اًرضوزي اًـمي ؿىل حصذ 

 وٕاحعاء خمخَف اـللاالث اًوازذت يف افلةل مٌش وضبهٔتا تلَة كصاءهتا من مٌؼوز صلكي وهكي. 

 حمخوى افلةل يف ٔبزكام:

رو كالف ٔبظفص،  تـسذ ٔبول 2911تسٔبث جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة ابًؼِوز س ية 

وكس ثواظي الاؾامتذ ؿىل ًون وحِس ًىن مؽ ثلَرٍي لك مصت فاكن مصت ٔبسزق ؤبدصى 

 تيفسجي واثًثة رُيب... ٕاىل بٔن ت اس خلصاز ؿىل اٌَون أدرض مٌش اًـسذ اًخاسؽ

(2917)
10

. ُشا اـلـعى رمم ابًًس حة ًيا، هلعس اًلالف، ذاظة فامي ًخـَق مبحخوايثَ 

أمص تسالالث اـلىذوة ٔبو أًوان ٔبو اًعوز، فلس اكهت مثال ثوخس  ؤبطمَهتا سواء ثـَق

ظوزت "اشلسة" يف اًلالف من ادلِخني، وعم كعـة حًل ثلََسًة ثعيؽ من اطلُة ٔبو 

ـَِم ٔبًضا  اًفضة، ؤكهيا ابًلامئني ؿىل افلةل ٔبزاذوا ثبٔهَس أظاةل وإالحاةل ؿىل اقلخوى ًو

 كس حتوم هبازقحوا يف ظصذ اًـني اًرشٍصت اًيت
11
. 

-2919-2911اكهت افلةل يف اًحساًة ثعسز ابهخؼام مصت لك س ية يف أؿساذ أوىل )

( ًَعسز اًساذش يف اًس ية 2971) ( مث ٔبىت ارلامس تـس مخس س يواث2970-2972

( مث أؿساذ اًساتؽ واًثامن واًخاسؽ واًـارش ثلًصحا لك زالج 2977اـلواًَة)

( ٍمتخس اًفرتت اًفاظةل تني ظسوز اًـسذ اًـارش واًـسذ 2990-2917-2914-2910س يواث)

( ٕاىل س خة س يواث وثخلَط ٕاىل س يدني فامي ًخـَق ابًـسذ اًثاين 2991اذلاذي ؾرش)

( ًخـوذ ٌَعسوز مصت لك ٔبزتؽ س يواث يف أؿساذ اًثاًر ؾرش واًصاتؽ ؾرش 2991ؾرش)

(، وحنن هًذؼص يف ظسوز اًـسذ 1009-1001-1002)وارلامس ؾرش وأذري ٕاىل حس آن

 اًساتؽ ؾرش مٌش ٔبنرث من مثاين س يواث وعم ٔبظول مست تني ؿسذٍن.

و ما ًـعَيا مـسال  1027و 2911ظسز من ُشٍ افلةل فامي تني  مخسة ؾرش ؿسذ ُو

و مـسل ضـَف خسا ملازهة  ًلسز تيحو ؿسذ واحس يف لك زالج س يواث ؤبزتـة ٔبصِص، ُو
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اًـَمَة اًـاـلَة وفلةل مصنز ٔبو مـِس ؿَمي ٍصقة يف ورش ٔبؾٌلل اـليدس حني ٕاًََ من ابفلالث 

ا حبسة  ابحثني. ًىٌيا ىصى ٔبهَ مـسل ملدول ٕارا ما ؾصفٌا اًخوهجاث اًـامة ٌَمـِس وثلرُي

اًفرتاث اًخازخيَة من هجة واًوضـَة اذللِلِة ـلححر اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة يف ُشٍ 

اثهَةاـلؤسسة من هجة 
12

  . 

 211ملال ابٌَلة اًـصتَة و 41ملال مهنا  270احذوث افلةل ذالل اكمي ٔبؿساذُا ؿىل 

ابٌَلة اًفصوس َة
13
وؾل حتخوي ؿىل ٔبي ملال تَلاث ٔبدصى مبا يف رعل اٌَلة إالجنَزًية، وحنن  

َة ؿامة من  ٕار هؤنس ؿىل ُشا ادلاهة فٕاهيا هعصخ ٕاصاكًَة ماكهة اٌَلة اًـصتَة يف اقلافي اصلًو

انحِة ؤبطمَهتا من تني تلِة اٌَلاث يف افلال اًـَمي ؿامة وأهرثوتوًويج ذاظة من انحِة 

ٔبدصى. ًلس اكهت حعَةل ذزاسة ٕاحعائَة ثخـَق تيعُة لك من افلالث اًـاـلَة اكًخايل: 

ة ابـلائ 1ابـلائة ٔبـلاهَة،  7ابـلائة ابًصوس َة، 10ابـلائة من اصلوزايث ًلهتا الاجنَزًية،  10

ابـلائة اًعاًَة واس حاهَة جممتـة، مؽ اًـؿل ٔبهنا وسة كري  1ابـلائة ايابهَة،  4فصوس َة، 

مس خلصت
14
. 

هـوذ ٕاىل جمَخيا ووضري ٕاىل ٔبن حمخوى افلةل كس وزذ يف أزتـة ٔبؿساذ أوىل اكمال 

ابٌَلة اًفصوس َة ووظوال ًـسذُا اًساتؽ ؾل ىصظس سوى زالج ملاالث ابٌَلة اًـصتَة، مث 

ملاًني ابٌَلة اًـصتَة مؽ ٔبزتؽ مَرعاث ابٌَلة  2910جس يف اًـسذ اًثامن اًعاذز س ية س ي

 2914اًـصتَة ًححوج وزذث يف هفس اًـسذ ابٌَلة اًفصوس َة. مٌش اًـسذ اًثامن ًس ية 

ٔبظححيا جنس زالج ملاالث مفا فوق ابًلة اًـصتَة، ًوـي مصذ رعل ذدول اًحالذ اًخووس َة 

ـخرب اًـسذ ثسزجيَا يف س َاسة اًخـ ( ُو ٔبنرث أؿساذ اطلي احذوى 1002) 21ًصة، ًو

ملاالث(.  1ملاالث( وجتاوسث تشعل هؼريهتا ابٌَلة اًفصوس َة) 1ؿىل حبوج ابٌَلة اًـصتَة)

هدساءل ُيا ـلارا ؾل ًمت اذزاح مَرعاث مٌلوةل اىل اٌَلة اًفصوس َة ٌَملاالث اًـصتَة؟ ـلارا 

خـَق ؾيسئش مبلال ٍصى فَِ مـصتَ ٔبهَ ٔبًضا ال ًمت ثخين ابة كاز يف افل ةل خيخط ابًرتمجة، ًو

ًلسم إالضافة ٌَلصاء، فاًرتمجة نٌل هـصف من ٔبضم ٔبذواث ؤبجنـِا ٌَخالدف اذلضازي وعم ٔبًضا 

ذري ظًصلة ًخحاذل أفاكز وآزاء وهلي جتازة اًضـوة وذرباهتا ؿرب أحِال اـلخالحلة يف 

ص ىت مِاذٍن اـلـصفة وفصوؾِا
15
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لى مؽ ٔبزكام اقلخوى ووضري، يف ظةل تـسذ اًححوج اًوازذت يف جمةل اًفٌون واًخلاًَس هح

اًضـحَة، ٔبهنا ختخَف من حِر اًـسذ ففي حني اكن ٔبكَِا يف اًـسذ زمق زالزة اطلي احذوى 

و زالزة  ؿىل س خة ذزاساث فان اًـسذ زمق ؾرشت احذوى ؿىل ٔبنرب ؿسذ من اصلزاساث ُو

و يف هفس اً وكت اًـسذ اطلي حيخوي ؿىل ٔبنرب ؿسذ من اًعفحاث وكس كسز وؾرشون، ُو

 ظفحة.  102ظفحة ملاتي اًـسذ اًساتؽ تبٔكي ؿسذ من اًعفحاث وكسز تيحو  111تيحو 

 اقلخوى اـلىذوة:

اكن حمخوى افلةل يف اًحساًة اثيوقصايف حبت هؼصا ًعحَـة اـلِمة وحسازة اـلؤسسة 

م مذرصخني من كسم اًخازخي جلكَة اًـَوم الاوساهَة واًخىوٍن اًـَمي ًفًصق اًحاحثني فبٔكَهب

والاحامتؾَة تخووس، وكس اًخحق هبم فامي تـس ؿسذ من اـلخىوهني يف اـلسزسة اًفصوس َة
16

. ؾل 

ًخَق ُؤالء ارن ذزوسا هؼًصة وال ثسًزحا مِساهَا ًخـَق مبرخَف رمام مصنز اًفٌون واًخلاًَس 

ظة كسم ًآثز اطلٍن ساطموا يف اذلفصايث واًرتممي اًضـحَة مثي تلِة سمالهئم يف اـلـِس ذا

مٌش ٔبن اكهوا ظَحة يف ادلامـة
17

. ملاتي رعل فلس اس خفاذوا من ذربت ٔبهسزي ًوي وخاك 

زوفو مث ثسزجيَا اندس حوا ارلرباث من ذالل ذمازساهتم اـلَساهَة سواء ثـَق أمص ابزلؽ ٔبو 

ن اكلخعني يف الاهرتوتوًوحِا مثي ابًخعيَف واذلفغ. نٌل اًخحق هبم فامي تـس ؿسذ م

مٌعف حمةل وؾحس اًصحٌلن ٔبًوة ؤبظحح ُياك هوغ من اًخواسن يف حمخوى ما ًًرش ؿىل 

 ظفحاهتا من ذزاساث مِساهَة وملاالث هؼًصة.

ما ٔبوذ اًخبٔهَس ؿَََ يف اًحساًة ٔبهَ وزمغ وحوذ ذزاساث دلاك زوفو واهسزي ًوي 

وزسيج، واًيت ثسذي مضن اصلزاساث ارلازحِة، فلس اجسمت ٔبكَة اـللاالث ًعاتـِا 

. ًلس اجسمت ٔبكَة auto-ethnographieاقلًل ٔبي مبا ٌسمى اًَوم االثيوقصافِة اطلاثَة 

حصايئ  الاذازي ار ثخـَق ابزلؽ واًخوزَق وادلصذ واًخعيَف اـللاالث يف اًحساًة تعاتـِا الا

ٔبنرث ذما ثخـَق ابًخحََي واًخفسري واًححر ؾن اصلالالث واـلـاين واًصموس اًاكمٌة فهيا. وال 

ًـين رعل اًخلََي من كميهتا تي هـخلس ٔبهَ من تني ما حيسة ٌَمجةل ٔبهنا حصهت ًيا حصااث قٍزصا 

عاذز واـلصاحؽ اـلـمتست اًَوم تي يف زٔبش كامئة اـلواذ اًيت ًعَح ٔن ٍىون من مضن اـل

 ثيعَق مهنا اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة ادلسًست.
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تسٔبث اصلزاساث ثخزش صُئا فضُئا اًعاتؽ الاهرتوتوًويج اًيؼصي، وحنن ار هؤنس ؿىل 

 جمَخيا ُشٍ عم اًيت فذحت اًحاة ٌضلزاساث الاهرتوتوًوحِة ففييشء فٕاهيا هؤنس ؿىل ٔبن 

ادلامـة اًخووس َة حىت اًس يواث أذريت ؾل ٍىن ُياك ادذعاض ًسزش. ومن ابة اًـؿل 

ابًيشء فاهَ حىت ًومٌا ُشا الحزال الاهرتوتوًوحِا نٌلذت حٌصس ختعو دعواهتا أوىل يف 

ادلامـة اًخووس َة ار ال ثسزش الا يف لكَة آذاة ثسوسة واـلـِس اًـايل ٌَـَوم الاوساهَة 

 ٌُل ًلذرص أمص ؿىل صِاذت اـلاحس خري فلط.  تخووس ويف الك

ٔبما من حِر سوااي الاُامتم ٔبي اـلواضَؽ اًيت ثياٍوهتا خمخَف اًححوج واصلزاساث يف 

افلةل، وهدِجة ًعحَـة رمام اـلؤسسة اـلسؤوةل ؾن ورشُا، فان ٔبكَهبا هخاجئ ٔبصلال مِساهَة 

و ما اهـىس ؿىل افلال ادللصايف اطلي  ظحق فَِ اـلهنج االثيوقصايف مثٌَل رهصان ٔبؿالٍ. ُو

ثياوهل ابصلزش طلعل فلس مست ثلًصحا خمخَف مٌاظق اًحالذ اًخووس َة وؿست فرتاث اتزخيَة 

ة وحصاج صفوي وثياًوت مواضَؽ خمخَفة من ؾٌلزت ؤبسايء ثلِضلًة وحصف ًسًو
18

. مست 

احاث وادلحال اصلزاساث اـلسًية واًلًصة واًًصف، اًرب واذلص، واًسواحي واًسِول واًو 

واًعحصاء، ادليوة واًوسط واًضٌلل... ثياًوت اًرتاج اًضفوي اكذلاكًة اًضـحَة، ٔبكاين 

أظفال، اًضـص اًضـيب، اًسريت اًِالًَة، واـلـخلساث اـلصثحعة ابٔؾضاة اًعحَة، منط 

اذلَات اًحسوي، افلمتؽ وػاُصت اًزوااي واًخعوف، أفصاخ واحذفاالث اًزواح، اـلوث، 

ًـاذاث واًخلاًَس اـلصثحعة تعلوش اًـحوز: اًوالذت وارلخان واًزواح واـلوث، دعط وا

ًحـضِا مَفاث، اًـسذ اًـارش مثال اًزواح )س خة ملاالث( واـلوث )زالج ملاالث(، 

اذلصف اًخلََسًة مثي ااًًس َج واًفزاز واذلًل وظياؿة اًرسح ، واًخلشًة مثي ظصق دزن 

حصتة، واًرتاج اـلـٌلزي اكًلعوز يف اـلسن واًلعوز يف  اـلؤن يف اًضٌلل، اًخلشًة يف

اًعحصاء، مسازش ؤبسواق مسًية ثووس، اـلساخس، اـلسىن اًخلََسي... وجنس اصلزاساث 

اًيؼًصة حول اًرتاج اًضـيب، ؿَوم اـلخاحف وذاظة االثيوقصافِة مهنا، واًصموس وأصاكل 

 وذالالهتا واًـمي اـلَساين...

ًصاتؽ ملال ذمزي قلمس ؾحس اًسالم جن ؾحوذ مسٍص مذحف اًفٌون زٔبًيا يف اًـسذ ا 

اـللصتَة تخعوان وؾيواهَ "اًفِيَق"
19

، واًفِيَق ُو اًفحي اطلي ال ٍصهة وكس ٔبظَق 
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أهسًس َون ُشٍ اًلكمة ؿىل افلموؿة اًيفُسة من اذلًل اـلصثفـة اًلمية"
20

. ؤبطمَة ُشا 

فىصت ؾن مـىن الامس ؤبظوهل وذالالثَ وؾصاكِة  اـللال، زمغ كرصٍ، ال حوكن فلط ٔبهَ مييحيا

اذلصفة يف اـليعلة تي ُو مييحيا ٕاماكهَة ٕاحصاء ملازهة تني ُشٍ اًلعـة من اذلًل تيؼرياهتا يف 

و ًـمصي ًة اصلزش الاهرتوتوًويج اًـصيب اًَوم ٕار ٔبؾخلس ٔبن  ثووس وذازهجا، ُو

لك كعص)مجؽ وثوزَق وثعيَف وحفغ( اصلزاساث اًيت متت فامي ًخـَق ابٔؾٌلل اـلَساهَة يف 

هحريت خسا وما ثيلعيا ٕاال اصلزاساث اـللازهة واس خرصاح هخاجئ صامةل اكفِة ووافِة متىٌيا من 

 الاهعالق حنو اًـاـلَة يف ُشا الادذعاض. 

 اًعوزت ذلؼة ًمت جتمَسُا ًَىضفِا ؿٌَلء الاهرثوتوًوحِا يف اـلس خلدي اًعوز:

اذلصف يف هلي اًصساةل إالؿالمِة من ذالل ظفحاث  ثلف اًعوزت حٌحا ٕاىل حٌة مؽ

افلةل ٕاىل اًلصاء، فٕارا اكهت اذلصوف جس متس ٔبطمَهتا من ٔبهنا حتمي مضمون اًصساةل اطلي ًـس 

ـّال يف ثوظَي  ثوظَهل ٕاىل اًلازئ اًِسف اًصئُيس فان اًعوزت تال صم جسِم ثضلك ف

َاز اًعوزت ادلَست واـلـربت ؾن رعل اـلضمون تعًصلة ٔبفضي وؿىل ٔبت وخَ ٕارا ٔبحسن ادذ 

اـلوضوغ
21

يا اًعوزت يف مس خوى  . ُشا ذوز اًعوزت ؿىل اـلس خوى إالؿالسم ٔبما ٕارا ما ثياًو

ا وزَلة  اًححر اًـَمي الس امي اًخازخيي وأهرثوتوًويج فلس ٔبظحح من اـلسٌَلث اؾخحاُز

ت ؿىل ؾزل وجتمَس ُامة، فََعوزت اًفوثوقصافِة مثال ذاظَهتا اـلمزيت واًفًصست فِيي كاذز 

و اًيشء اطلي ال جس خعَؽ فـهل اًعوزت اًخَفًزوهَة  وجسجَي ذلؼاث مـَية من اًزمن ُو

اـلخحصنة مثال. ًلس كِي اًىثري ؾن كمية اًعوزت فلس ؿسُا فصوسُس ُرني اتًَوز من تني 

ٔبضم مىوانث ما ٔبسٌلٍ تؼ "أذة اًحرصي" اطلي ًلصٔب فَِ اًياش اًعوز نٌل ؾل ًفـَوا من 

دي مئاث اًس يني اتزنني تشعل ًًٔفاع واحة هلي أفاكز افلصذت كري اًلاتةل ًالهخلال يف ك 

ٔبصاكل مصسومة
22

. ٔبما زوجصث حِالم سىوث فلس ؿّسُا " ًلة ترصًة " ميىٌيا من ذالًِا 

ٔبن وسجي تعسق ما ًيا من ذرباث ذاذََة ٔبو ذازحِة ؾن ؿاؾل ال وس خعَؽ اًخـحري ؾيَ
23
 .

م من تني ٔبضم جماالث الاُامتم يف الاهرثوتوًوحِا تي فصؿا مس خلال ٔبًُست اًعوزت اًَو 

تشاثَ، ٔبال متىٌيا اًعوز اـلوحوذت يف خمخَف ٔبؿساذ افلةل، الس امي أوىل مهنا حول اٌَحاش 
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وأاثج واًـٌلزت، من احصاء ذزاساث فامي ٌسمى ابٔهرثوتوًوحِا اـللازهة ويف اًرتاج واًخلري 

 الاحامتؾي.

اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة مبئاث اًعوز، ًونئ اكهت ابٔسوذ وأتَغ يف  حزدص جمةل

و ٔبمص مٌعلي فٕاهنا ٔبظححت ابًٔوان تساًة ابًـسذ اذلاذي ؾرش) (2991اًحساًة ُو
24
 ،

ؤبكَة اًعوز اًفوثوقصافِة اًوازذت يف افلةل حىديس ٔبطمَة ثوزَلِة فِيي راث ظةل ابـلواضَؽ 

ابذلَات واذلصنة نٌل ٔبن مـؼمِا ٔبًضا ثَلايئ حِر ظوزث  اـلصثحعة هبا وعم حِوًة مفـمة

تعفة ذفائَة وكري مذوكـة ذاظة ابًًس حة ٌَعوز اًيت متثي خمخَف أوضعة اذلصفِة ٔبو ثغل 

اًيت هتم ذمازسة اًـاذاث واًخلاًَس اًضـحَة، فاًعوز ُيا متثي اـلوضوغ ًوُس أصزاض 

 ".اـلعوزٍن، ونٌل ًلال "اًعوزت ثخحسج ؾن هفسِا

 .
25

.ما ميىن اًخبٔهَس ؿَََ ُيا ٔبن اًعوز اًوازذت يف افلةل اس خزسمت ثضلك حصيف 

ِا ٌَمواضَؽ اـللرتحة مضهنا تي ٔبن ٔبجحارما ؤبمىٌهتا من اًعفحة اكهت  ؿىل مس خوى ثياًو

خمخازت إبثلان مؽ ٕاضافة اًخـاًَق اًيت وان اكهت ثس َعة فٌحن هـخلس ٔبهنا ثفِس اًلازئ. 

عحق ؿىل اًعوزت ًيعحق ٔبًضا ؿىل خمخَف اًواثئق اًيت ثخضمهنا افلةل هؼَف ٔبًضا ٔبن ما ًي 

يف ٔبؿساذُا اشلسة ؾرش من دصائط وزسوم تَاهَة وخساول احعائَة واًصفؽ اًِيسيس... 

فِيي متثي ماذت ثوزَلِة ال ثلي كمية ؾن اـلىذوة فِيي ثفذح ٔبتوااب خسًست يف جمال خمخَف 

 مة،اًـَوم اًيت ثخزش مهنا معاذز ٌَمـَو 

 اًخلاٍزص اًـَمَة

من تني ٔبضم ما يف افلةل، ًؤسف يف تـغ ٔبؿساذُا فلط، وحوذ ابة اًخلاٍزص ؾن 

، مفن تني ٔبضم اقلاوز اًيت اكهت ثلًصحا Compte-rendu de lecturesاًلصاءاث اكلخَفة 

 كازت يف افلةل ُو حموز ؾصط اًىذة واصلزاساث ادلسًست. ان ُشا اًحاة ابًف أطمَة فِو

ؿاذت ما مييح اًلازئ، ابحثا اكن ٔبو ظاًحا ٔبو ٔبس خارا خامـَا من اًخـصف ؿىل بٓدص 

إالظسازاث يف ُشا الادذعاض والادذعاظاث افلاوزت ان حص اًخـحري. ًلس ت ؾصط ٔبضم 

ما متت مٌاكض خَ من ٔبظصوحاث يف ادلامـة اًخووس َة وذازهجا، ويف اًـسذ اًصاتؽ هلصٔب ثلسمي 

 Uneواـلـيون تؼ "واحة من حصصاء صٌلل أظَس ثحَحاةل"نخاة ذومٌَم صامدوًت 
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oasis du sahara nord-occidental Tabelbala واًعاذز ؾن خامـة ابٌزس ،"

2919حتت ارشاف لك من ًصوان كوزان ًوفي سرتاوش س ية 
26

 Saints of the. ونخاة

Atlas   ًؼErnest Gellner" ويف هفس اًـسذ ٔبًضا ت ؾصط نخاة ، les bijoux de 

grande kabylie وكس تني 2970" ًعاحدخَ آوسة اكمخس فِرب اًعاذز تحاٌزس س ية ،

ظاحة اًسعوز ٔبطمَة اـلؤًف من حِر كميخَ اًخوزَلِة ال يف مٌعلة اًلدائي فلط ٕامنا يف 

ادلزائص وتلِة تضلان صٌلل ٕافًصلِا ؿامة. نٌل ؾصط ٔبًضا نخاة "حمالث صاُس" قلمس 

و اًـيوان اًثاين يف اًرتاج 2919از اًخوويس ًٌَرش س ية اـلصسويق اًعاذز ؾن اصل ، ُو

 . 2917اًضفوي تـس نخاتَ " أذة اًضـيب " اًعاذز س ية 

 اقلخوى اًحُدََوقصايف

ابٕالضافة اىل الاحاالث اًحُدََوقصافِة كلخَف ملاالث افلةل فلس احذوث ؿىل منت 

حر ادذعاظِا يف لك من ثووس تُدََوقصايف ثصي ًخـَق تبضٔم اصلزاساث اًيت هتمت مبح

ادلزائص واـللصة وتسزخة ٔبكي ًَخِا ؤبحِاان اًـاـلَة اـلِمتة ابـليعلة اـللازتَة، وكس وزذث مضن 

(2972اًـسذٍن اًثاًر واًصاتؽ)
27

، ونخهبا يف اًـسذٍن ٔبهسزي ًوي حتت ؾيوان "ثوحَِ 

اًِجائَة اًفصوس َة.  تُدََوقصايف: االثيوقصافِة اًخووس َة"، وكس وزذث مصثحة حبسة اذلصوف

وزمغ ٔبن ظاحة الادذَاز كس ثلافي ؾن رهص مجَؽ ما نخحَ اًـصة تَلهتم ؾن مٌعلهتم فان 

ُشا الاجتاٍ من افلةل رمم خسا، حِر حيَي اًحاحر مـصفة ٔبضم اـلعاذز واـلصاحؽ اًيت 

ٍ ثدٌاول موضوغ ذزاس خَ ذما ميىٌَ من هسة اًىثري من اًوكت، فبٍٔن جمالثيا اًَوم من ُش

أتواة اًلمية حِر حصحىز ٔبكَة مًضوزاثيا اًَوم ؿىل خاهة اـلوضوؿاث ثضلهيا اًيؼصي 

واًخعحَلي واًخلافي ؾن ادلاهة اـلهنجي، فعَحدٌا اًَوم يف ٔبمس اذلاخة، ٕاضافة ٌَخوحهياث 

اًيت متيح هلم يف اصلزوش وأصلال اًخعحَلِة مبسزخاث ادلامـة، ٕاىل نخة وملاالث متيحِم 

وؿسم  دلاهة اًخوزَلي ؤبطمَة اـلعاذز واـلصاحؽ يك ٍمتىٌوا من ٕاذزاك ادلَس مٌَفىصت ؾن ا

 اًسلوظ يف اؾامتذ واثئق كري ؿَمَة ثضـف كمية ٔبؾٌلهلم.

 

 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة تخووس وحعَةل هعف كصن

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
200 

 اًخـًصف ابًحاحثني

اكهت اـليعلة اًـصتَة وذاظة صٌلل ٕافًصلِا جماال ٌضلزاساث اـلَساهَة ًـسذ هحري من 

ش اًخازخيَة والاهرتوتوًوحِة وذاظة اًفصوس َني مهنم مثي اطلٍن ٔبثصوا ؤبثّصوا خمخَف اـلساز 

تَري توزذيي ًووسُت فاًًيس وخاك جًصم... وحنن ار وضري اىل ُشا اـلـعى فٕاهيا ىًصس من 

ذالهل اجصاس ذوز افلةل يف اًخـًصف ابًحاحثني ؤبطمَة ٕاهخاهجم ومن مثة اهدضازضم ؿىل اـلس خوى 

تة يف ادذَاز واحس مهنم هكثال فان ما اندس حَ اًـصيب وحىت اًـاـلي. وار وخسان ظـو 

أس خار ؾحس اًصحٌلن ٔبًوة ٔبُهل ٔبن ٍىون منورخا ًيا الس امي فامي ًخـَق ابصلزاساث اًيؼًصة 

و  واًححوج اـلَساهَة. ًلس ظة اًصخي خاهة هحري من حصنزٍي ؿىل اـلصوايث اًضفوًة، ُو

يفش اًـسًس من اـلضاًزؽ اًـَمَة َة  ٕاىل حس اًَوم ًسٍص ًو اًخاتـة ٌَـسًس من اـليؼٌلث اصلًو

ًـي ٔبطمِا اًَووسىو ٕار ًـخرب من تني ٔبضم ارلرباء اًـصة اـلـمتسٍن صلى ُشٍ اـليؼمة. اُمت 

اًصخي ذاظة ابًسريت اًِالًَة ومجؽ وذون هعوظِا من ٔبفواٍ زواهتا يف ٔبنرث من ذوةل 

وصازك توزكاث ؿَمَة حوًِا يف ٔبنرث من مؤمتص
28

ذوزٍ يف اـلـِس اًوظين ، وابٕالضافة ٕاىل 

ٌَرتاج فلس ذّزش ًوس يواث ظوًةل ماذت اًضفوي يف لكَة اًـَوم إالوساهَة والاحامتؾَة 

 ًعَحة اـلصحةل اًثاًثة ادذعاض ؿَوم حصاج. -ٔبفًصي 9 –تخووس 

ٔبما ؾن نخاابث ٔبًوة يف افلةل فِيي س حـة ذزاساث ثخوسغ اكًخايل: زالزة ابٌَلة اًـصتَة 

" و"اطلاهصت واٌَِجاث" و"اًصموس ؤبتـاذُا اذلضاًزة يف اـلًسوح وعم "اًلرص اًلسمي

 Analyse segmentaire séquentielle de quelquesاًخوويس" وابًفصوس َة "

versions de l’épopée arabo-african : Sirat Beni Hilal "

" JmalLimlaya : un jeu de Dhehiba (Sud de la Tunisie)و"

 : Espaces bâtis" ؤبذريا " Artisanat et transmission du savoir faireو"

entre vernaculaire et représentation." 

زمغ ما ميىن ٔبن ًُوخَ فلةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة من هلس فِيي ثـخرب مذيفسا، 

ن من ٌَمخرععني من ابحيث اـلـِس ومن ذازخَ، وحاكذ حىون اـليرب اًوحِس اطلي ًـربو

و ما حـَِا اًَوم مصحـا رضوزاي ال قىن ؾيَ يف لك  ذالهل ؾن زؤاضم وادامتز احهتاذضم، ُو
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من ٍصوم دوط قٌلز اصلزاساث اًضـحَة والاهرتوتوًوحِة من ابحثني ؤبساثشت وظَحة 

وكريضم، ال يف ثووس فلط ٕامنا ذازهجا ٔبًضا. زمغ رعل ال ٌسـيا تـس ُشا اًخلسمي وادلصذ 

 لسمي هؼصت اسدرشافِة ًٔؿساذ اًلاذمة من افلةل متس خاهيب اـلنت واًضلك.واًخحََي ٕاال ث

زمغ ٔبًضا ٔبطمَة ُشٍ اـلًضوزاث من اًياحِة اًـَمَة فٕاهنا ال ثَلى اًصواح اًالسم صلى 

اًلصاء ابصلاذي وارلازح ابس خثٌاء ما ًدسَمَ اظاز اًخسٌزس ابـلؤسساث ادلامـَة اـلـيَة 

مهنا من كدي اًعَحة تبٔسـاز مٌرفضة وثحلى هكَاث هحريت مهنا  جماان ٔبو اكذيا ؿسذ حمسوذ

حمفوػة ابرلزائن ذون اًححر ًِا ؾن مساعل حصوجي تسؾوى ٔبن اـلؤسسة ادلامـَة اًيت 

ةل ماذاي وثرشاي ٌَلِام تـمََاث اًحَؽ واـلضازنة يف مـازط اًىذة  ثوًت اًًرش كري مُؤ

ؼي الا هخاح اًفىصي ادلامـي تـَسا ؾن اًخساول وتشعل حيصم اًلازئ من ساذ مـصيف رمم ًو

والاهدضاز يف أوساظ الاحامتؾَة
29

 . ُي ًعح ُشا اًصٔبي ؿىل جمَخيا؟

اكهت افلةل، ؤبؾخلس ال حزال، معسز اُامتم ؿست هجاث ؿَمَة ذاذي اًحالذ اًخووس َة 

وذازهجا، وما ثحاذًِا مؽ نربى افلالث اًيت ثعسز ؾن نربى اـلؤسساث واـليؼٌلث 

َة رلري ذًَي ؿىل رعل.  اًخووس َة واًـصتَة واصلًو

:ذامتة  

ال ختخَف جمةل اًفٌون واًخلاًَس اًضـحَة اًخووس َة ؾن هؼرياهتا من افلالث اًـصتَة 

اكلخعة يف ورش اًححوج واصلزاساث اـلخـَلة ابًثلافة اًضـحَة وأهرتوتوًوحِا ذفمَـِا ًـاين 

من ثشتشة اًعسوز
30
ى تني ؿسذ وبٓدص ًوـي رعل ًـوذ حسة وثفاوث مس خوى اقلخو  

زٔبًيا ًس حخني ازيني مذعَني، ٌُل: ماكهة ُشٍ الادذعاظاث اًـَمَة تني خمخَف 

ادذعاظاث اًـَوم إالوساهَة يف ادلامـة ومـاُس ومصانز اًححر من هجة واًخوهجاث 

 اًثلافِة واًـَمَة أساس َة ٔكَة اصلول اًـصتَة من هجة اثهَة. 

لف ظمويح ًخجاوس مسبةٔل اس متصاًزة ظسوز جمةل من ؿسمَ يف أذري ٔبحـي س

صاي: ُي إبماكن جمةل ٔبن ثعحح مسزسة ؿَمَة؟ إالخاتة س خىون تيـم  ؤبظصخ سؤالا حُو

ـلن ُو معَؽ ؿىل مسازش خمخَف ادذعاظاث اًـَوم إالوساهَة يف اًـاؾل اًلصيب فلس كسث 
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مثال " جمةل اذلوًَاث"
31
ج واصلزاساث، فـيس وضبهٔتا ؾل اًفصوس َة مسزسة زائست يف اًححو  

ٍىن مذوكؽ ًِا ٔبن ثعحح ما عم ؿَََ اًَوم زمغ دفوث ظَهتا يف اًس يواث أذريت. ًلس 

تسوز هحري يف جتسًس اًىذاتة اًخازخيَة ال  les annalesاضعَـت جمةل اذلوًَاث اًفصوس َة 

ؿىل مس خوى اـلهنج فلط تي ؿىل مس خوى اـلوضوغ ٔبًضا ورعل تبٔن ذذي زواذُا
32
ومن  

 خاء تـسضم يف دضاغ ظوًي ضس " افلةل اًخازخيَة" ًسان اـلسزسة اًوضـَة أـلاهَة.

 ٔبؾَس اًسؤال تعًصلة ٔبدصى: ُي إبماكن جمةل ؾصتَة ٔبن ثعحح مسزسة ؿَمَة؟
 

ا وؿسذ ملاالهتا2اـلَحق زمق  : خسول ٔبزكام ٔبؿساذ افلةل وس ية اظاذُز  

 ؿسذ اـللاالث واًححوج
سذزمق اًـ إالظساز س ية  

 اًـصتَة اًفصوس َة افلموغ

 اًـسذ أول 2911 00 01 01

 اًـسذ اًثاين 2919   

 اًـسذ اًثاًر 1970 00 01 01

 اًـسذ اًصاتؽ 2972 01 20 11

 اًـسذ ارلامس 2971 00 07 07

 اًـسذ اًساذش 2977 02 21 21

 اًـسذ اًساتؽ 2910 01 09 21

 اًـسذ اًثامن 2914 01 24 27

 اًـسذ اًخاسؽ 2917 01 21 12

 اًـسذ اًـارش 2990 04 29 11

 اًـسذ اذلاذي ؾرش 2991 01 01 22

 اًـسذ اًثاين ؾرش 2991 01 01 01

 اًـسذ اًثاًر ؾرش 1002 20 01 21

 اًـسذ اًصاتؽ ؾرش 1001 01 01 09

 اًـسذ ارلامس ؾرش 1009 04 09 22

270  41   
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اًوازذت ابٌَلة اًـصتَة:: خسول اـللاالث 1اـلَحق زمق   

ؿسذ 

 اًعفحاث
 امس اًاكثة ؾيوان اًححر اًـسذ اًس ية

 اًفِيَق 4 2972 1
َلس ؾحس اًسالم 

 جن ؾحوذ

 ؿًل اًزوازي ٔبكاين اًوالذت تعفاكس 4 2972 4

22 2977 1 
 اًزواح يف افلمتؽ اًخلََسي اًعفاكيس

 )ادلزء أول: ارلعحة(
 ؿًل اًزوازي

10 2910 7 
يف افلمتؽ اًخلََسي اًعفاكيساًزواح   

 )ادلزء اًثاين: حفالث اًـصش(
 ؿًل اًزوازي

1 2910 7 
اًخعٍصز اًرتيك: ذزاسة فلموؿة مصنز اًفٌون 

 واًخلاًَس اًضـحَة
 ؾٍززت جن ثيفوش

1 2914 1 
واثئق خسًست حول اكامة "ابظان" خسًس 

 ًلسي اًضاص َة

ؾحس اذلىمي 

 اًلفيص

اًصخي يف ظسز الاسالمًحاش اًصٔبش صلى  1 2914 21  ؿاذل ارلزانيج 

7 2914 1 
مسازش مسًية ثووس من اًـِس اذلفيص ٕاىل 

 اًـِس اذلسُين

َلس اًحايج جن 

 ماسم

 اذلحُة اًضايب ًحاش اًصخي يف ظسز إالسالم 9 2917 1

 اًيادض اًلَوظي قلة ؾن اًخلشًة اًخلََسًة ابدليوة اًخوويس 9 2917 1

اًخلََسي وثلٌَاثَارلزف  9 2917 21  اًيادض اًحلَوظي 

 ؾٍززت جن ثيفوش من ؿاذاث اًوفات جبصتة: اًـست 9 2917 7

 فصح اًحسوي رضوزت مجؽ اًرتاج اًلوسم يف ثووس 9 2917 21

22 2917 9 
واثئق حول اًعيائؽ واًـاذاث ابًوسط 

 اًخلََسي اًخوويس كدي اسلاًة
 اذلحُة اًضايب

هنج اًحاصاحواهة من اتزخي  9 2917 22  
َلس اًـٍزز جن 

 ؿاصوز

 ؿاذل ارلزانيج ٔبًوان ًحاش اًصخي يف اًـِس إالسالسم أول 9 2917 1

11 2992 20 
اًسَعة واًـيف واـلضاُس اًـامة يف اًـرص 

ُؼ111-211اًـحايس   

َلس مسـوذ 

 اذٌزس
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1 2990 20 
اًـياًة ابًضـص واٌَحىء صلى اًصخي يف ظسز 

 إالسالم

َلس ؿاذل 

 ارلزانيج

 اًيادض اًحلَوظي مذحفِاث 20 2990 20

 اًلرص اًلسمي 20 2990 47
ؾحس اًصحٌلن 

 ٔبًوة

21 2991 22 
اًثواتت واـلخلرياث يف ثلاًَس اًزواح ابدليوة 

 اًخوويس
 اًيادض اًحلَوظي

11 2991 22 
اًرتاج اًليايئ ادلصيب من ذالل أكاين 

 اًًسائَة
 ؾٍززت جن ثيفوش

 زخا اًـواذي ؿاذاث اذلفعَني يف جسمَة تياهتم 22 2991 22

22 2991 21 
افلمتؽ اًخوويس و"س َسي حمصس" يف اًـِسٍن 

 اًرتيك واذلسُين

َلس اًـٍزز جن 

 ؿاصوز

 اًيادض اًحلَوظي اًرتاج اًضـيب: مفاُميَ ومواذٍ 21 2991 21

 اطلاهصت واٌَِجاث 21 2991 27
ؾحس اًصحٌلن 

 ٔبًوة

مسًية ثووسٔبسواق  21 2991 19  
َلس اًحايج جن 

 ماسم

201 2991 21 
( زائس 2971-2199اصلنخوز اًعاُص اشلريي)

 اًححر يف اًرتاج اًضـيب
 حفٌاوي ؾٌلًٍصة

20 1002 21 
مسًية ظفاكس اًـخَلة تني رضوزت اًعَاهة 

 وملذضَاث اًخعوز

 -اًيادض اًحلَوظي

 ٔبسٌلء اًحلَوظي

 ذاصل ادلًوين ظياؿة اًرسح 21 1002 14

11 1002 21 
ملازتة اـلال واذلؿل يف اًضفاَُة اًضـحَة من 

 ذالل اًلعط اًضـيب اًخوويس

َلس اذلحُة 

 ارلرضاوي

 جنوى اًسـَسي ظياؿة اًفضة مبسًية ثووس 21 1002 27

11 1002 21 
اًىذّان من اًحشزت ٕاىل اًلٌلص يف راهصت ٔبُايل 

 ذاز صـحان اًفِصي
 سَمى اًـًصيب

11 1002 21 
اـلوس َلى اًعوفِة وحٌلًَاهتا إالوضاذ فَسفة 

 اًعصيق يف ثووس منورخا
 َلس اًىحالوي
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 اًصموس ؤبتـاذُا اذلضاًزة يف اـلًسوح اًخوويس 21 1002 21
ؾحس اًصحٌلن 

 ٔبًوة

1 1002 21 

هؼصت حول اًزي اًـسىصي تخووس يف س ية 

2111 

 حسة وزَلة مس خرصخة من اًصائس اًصمسي

ؾحس اذلىمي سالمة 

 اًلفيص

24 1002 21 
اًسجاذ اًخلََسي )اًززتَة( واًلكمي يف اًـاؾل 

 إالسالسم اـلايض واذلارض وآفاق اـلس خلدََة
 حفٌاوي ؾٌلًٍصة

 ٔبماين هلريت حصفة اًسٌلز 21 1002 21

 مصاذ اًصماخ واثئق كريواهَة من اًـِسٍن اذلفيص واًـامثين 24 1001 10

اًرصازيفسٌلخ  اس خـٌلالث اًـيرب 24 1001 11  

 أفصاخ جىرسى: ارلعوتة وأؾصاش منورخا 24 1001 14
ص تسز اصلٍن  أُس

 اًىرساوي

 مالحؼاث حول اًضـص اًضـيب اًًسايئ 24 1001 17

حسن جن ؾحس 

اًصحٌلن جن 

 سَامين

 ؾٌلذ ظوةل اًزواح ؿىل ظًصلة س َسي اًخضري 24 1001 21

1 1001 24 
اًخلََسي حماوةل يف ذزاسة تـغ زموس اٌَحاش 

 يف هجة مِسون جبصتة
 حِات كعاظ

 حسن جن سَامين اـلصٔبت وظوزهتا يف اـلثي اًضـيب اًخوويس 21 1009 10

21 1009 21 
اذلصف اًخلََسًة جبِة تزنزث: اـلسوهة 

 ومصحـَاث اًخوسغ
 ؾٌلذ ظوةل

20-  اـلـَمة وذاز اـلـَمة تحضلت ذاز صـحان اًفِصي 21 1009 
سَوى اًـًصيب جن 

 زمضان

21 1009 21 
ٔبوساة أرشاف ابفًصلِة يف اًلصون اًوسعى 

 من ذالل اًيلائش أثًصة

-زخاء اًـوذي

 ذواين
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: خسول اـللاالث اًوازذت ابٌَلة اًفصوس َة:1اـلَحق ؿسذ   
 

Nom Titre N° Année Pages 

Tahar Ayachi 
L’artisanat du cuivre en 

Tunisie 
1 1967 22 

André Louis 
Sellerie d’apparat et selliers 

de Tunis 
1 1967 1 

André Louis Orientation bibliographique 1 1967 14 

Clémence Sugier 
Les bijoux de mariée à 

Moknine 
1 1967 21 

Jacques Revault Dar Ben Abdallah 1 1967 11 

Samira Sethom 
La confection du costume 

féminin au d’Hammamet 
1 1967 21 

Mohamed 

Masmoudi 

L’habitation traditionnelle 

dans la banlieue de Sfax 
1 1967 21 

Mohamed 

Masmoudi 

Centre des arts et traditions 

populaires 
1 1967 1 

Fathia Skhiri 
Les traditions culinaires 

andalouses à Testour 
2 1968  

Samira Sethom 
La tunique de mariage en 

Tunisie 
3 1969 21 

Fathia Skhiri Deux couvertures de Testour 3 1969 10 

André Louis 

Aux Matmatas et dans les 

Ksars du Sud, l’olivier et les 

hommmes 

3 1969 17 

Clémence Sugier 
Le thème du lion dans les 

arts populaires tunisiens 
3 1969 21 

Mohamed 

Masmoudi 

Deux autres peintures sous 

verre à thème héroïque 
3 1969 21 
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Dr. D./G. 

Jongmans 

Mzia et Horma, Relations 

entre service estime sociale 

et prospérité dans une 

société en transformation 

3 1969 21 

André Louis Orientation bibliographique 4 1971 62 

NazihaMahjoub 

Un aspect particulier des 

réserves alimentaires dans la 

maison des ‘Amdoun et de 

Balta 

4 1971 12 

Carla Jonker 

Exploration anthropologique 

pour une étude du mariage 

familial en Kroumirie 

4 1971 30 

Clémence Sugier 

Survivances d’une 

civilisation de la laine chez 

les Jebalia du Sud tunisien 

4 1971 14 

Ali Zouari 
La naissance à Sfax dans la 

société traditionnelle 
4 1971 17 

Aziza Ben Tanfous 
Les ceintures de femmes en 

Tunisie 
4 1971 27 

FathiaSkhiri Les châles de Matmata 4 1971 1 

Samira  Sethom 
Note sur une paire de fibules 

marocaines 
4 1971 5 

Alia Bairam 

La naissance dans les 

milieux de la Bourgeoisie 

tunisoise 

4 1971 10 

Aziza Ben Tanfous 
L’apiculture traditionnelle en 

Tunisie 
5 1976 24 

NaceurBaklouti 
Chergui des iles de 

Kerkenna 
5  10 
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NaceurBaklouti 

Notes sur les rites 

traditionnels de la achoura à 

Tunis 

5 1976 1 

Samira Sethom 
L’habitation { Dar Chaabane 

El Fehri et son évolution 
5 1976 11 

Ferchiosophie 

Problèmes et perspectives de 

la recherche ethnologique en 

Tunisie 

5 1976 1 

NaceurBaklouti Poésie populaire à Douz 5 1976 24 

Alia Bairam 
La fete de l’Achoura { Tunis 

et le Ras El am 
5 1976 1 

M. H. Greyghton 
La Taba’a : une 

représentation mentale 
6 1977 11 

NazihaMahjoub 

La circoncision dans une 

famille bourgeoise 

traditionnelle de Tunis, 

autour des années 30 

6 1977 14 

Alia Bairam 
Présentation du musée de 

Tunis 
6 1977 3 

Aziza Ben Tanfous Le maquillage traditionnel 6 1977 16 

NaceurBaklouti Le El’hah, rite de fécondité 6 1977 7 

NaceurBaklouti 

Essai d’analyse 

morphologique de deux 

contes populaires 

6 1977 8 

AdelKhaznaji 
Rites magico-sexuels : le 

r’bat et le tasfih 
6 1977 7 

Lahbib Chabbi 
Un Tunis imaginaire au 

XIXe siècle 
6 1977 8 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
 ثووس - ٌَرتاج اًوظين اـلـِس - ذ.َلس ادلٍزصاوي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
209 

Samira 

Gargouri-Sethom 

Etude de 4 contrats de 

mariage sfaxiens du XIXe 

siècle 

6 1977 18 

Samira 

Gargouri-Sethom 

Relations inter-regionales et 

costumes féminins dans la 

presqu’ile du Cap-Bon 

6 1977 7 

Lahbib 

Ouled Mohamed 

Un Tunis imaginaire au 

XIXe siècle 
6 1977 15 

Alia Bairam 

Rites de passage et initiation 

dans le mariage traditionnel 

tunisois 

6 1977 6 

NaceurBaklouti Etude de quatre contrats 6 1977  

FathiaSkhiri 
Le mariage au sahel : le rite 

du Tasfih 
6 1977 15 

Adel Khaznaji 
Aperçu sur les rites 

thérapeutiques traditionnels 
7 1980 9 

Zohra Hénablia 
Au Kef, célébration de 

maiou 
7 1980 16 

Naceur Baklouti 
L’ogresse dans le conte 

populaire 
7 1980 12 

Naceur Baklouti 
Un four-cheminée pour une 

poterie modelée? 
7 1980 8 

Lahbib Chabbi 

Epidémies et organisation 

spatiale dans le Tunis du 

XIXe siècle 

7 1980 16 

Samira 

Gargouri-Sethom 
Les tapis de tente 7 1980 24 

Alia Bairam 
Le Bit el-Mouna ou chambre 

{ provision dans l’habitation 
7 1980 12 
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traditionnelle à Tunis 

Clémence Sugier 
Un palais génois à Nice et à 

Tunis 
7 1980 20 

Moncef M’halla 

Tradition et modernité chez 

Taher Haddad à travers 

« notre femme dans la loi et 

la société » 

7 1980 15 

Moncef M’halla 
Le tissage de soie à Tunis au 

début du XIXe siècle 
8 1984 33 

Alia Bairam 
Le tissage de la soie à Tunis 

{ la veille de l’indépendance 
8 1984 11 

Ridha Tlili 
Artisans et artisanat face au 

capitalisme industriel 
8 1984 17 

Lahbib Chabbi 

Notes et chiffres sur 

l’enseignement élémentaire 

en milieu traditionnel 

tunisien 

8 1984 12 

Mohamed 

ElazizBeb Achour 

L’enseignement { Tunis au 

XIXe siècle 
8 1984 14 

Aziza Ben Tanfous L’alimentation { Jerba 8 1984 8 

Sadok BenBaaziz 
A propos de l’alimentation { 

Jerba 
8 1984 2 

Samira 

Gargouri-Sethom 
Les bijoux de Tunis 8 1984 9 

FathiaSkhiriet 

Lahbib Chabbi 

Le nomade entre les chiffres 

et les faits 
8 1984 17 

NaceurBaklouti M’hammad le bien heureux 8 1984 13 

Lahbib Chabbi 
Fête et violence dans la 

Tunisie traditionnelle 
8 1984 5 
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Khaled 

Ben romdhane 

Un traité inédit de technique 

monétaire 
8 1984 7 

FathiaSkhiriet 

Tahar Ayachi 

Aspects ethnographiques du 

tissage de la soie à Mahdia : 

rubans du soie « Hasiya » 

8 1984 28 

fredjBedoui 

Esquisse d’une trame 

conceptionnelle pour 

analyser l’espace traditionnel 

musulman 

8 1984 12 

Lahbib Chabbi 
Esthétique, ornementation et 

croyances 
9 1987 38 

Mohamed Driss 
Tradition orale : théorie et 

faits 
9 1987 7 

TrakiZannad 
Savoir médical face au vécu 

culturel 
9 1987 9 

Abderrahman 

Ayoub 

Analyse segmentaire 

séquentielle de quelques 

versions de l’épopée arabo-

african : Sirat Beni Hilal 

9 1987 34 

Mohamed Idriss 

Aspects sociologiques de 

deux cérémonies : 

TolbetEnaw et Achoura 

9 1987 8 

Alia Bairam 

Le musée du patrimoine 

traditionnel de Tunis : le 

Dar Ben Abdallah 

9 1987 
16 

 

Moncef Mhalla et 

samira sethom 

Présentation du musée de 

Gabes 
9 1987 19 

Samira 

Gargouri-sethom 

Un centre d’arts et de traditions 

populaires, pourquoi ? 
9 1987 9 
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JeninaweriemmiAk

kari 

La Hegba dans l’ile de 

Djerba 
9 1987 

7 

 

AbdehakimGafsi 

Contribution { l’étude de 

l’esthétique musulmane : La 

Sigillographie tunisienne 

9 1987 8 

Khaled 

Ben Romdhane 

Esthétique, islam rt 

monnaies : l’Ifriqiya du Ier 

au Véme siècle de l’hegire 

9 1987 11 

fredjBedoui 

Le développement de 

l’endogénie maghrébine : 

crises et perspectives 

9 1987 7 

Lahbib Chabbi 

Repères et archives pour une 

histoire de la mort en milieu 

traditionnel tunisien 

9 1987 13 

Lahbib Chabbi 
Programme d’une étude sur 

la mort 
10 1990 16 

Lahbib Chabbi 

MORT ET « Waciyya » dans 

le conte des Mille et une 

nuits 

10 1990 11 

Mohamed Kerrou La mort au féminin 10 1990 15 

Moncef M’halla 
Enquête sur le mariage dans 

la région de Gabes 
10 1990 2 

Naceur Baklouti Le terrain : présentation 10 1990 3 

Dominique 

Champault 
Les jours de mariage 10 1990 13 

Samira Gargouri-

Sethom 

Le mariage à Chenini, 

Nahal, M’dou : aspect 

économique 
10 1990 15 
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NaceurBaklouti 
Eléments de signification 

dans le mariage traditionnel 
10 1990 17 

FathiaShkiri 
Le mariage au sahel le rite 

de tasfih 
10 1990 13 

Moncef M’halla La société oasienne 10 1990 14 

Moncef M’halla 
Mariage et parenté au milieu 

oasienne 
10 1990 22 

Gérard Namer 
Mémoire sociale, projet 

sociale 
10 1990 4 

Fredj Bedoui 
La structure du patrimoine 

traditionnel au Maghreb 
10 1990 28 

Ayoub 

Abderrahman 

JmalLimlaya : un jeu de 

Dhehiba (Sud de la Tunisie) 
10 1990 8 

Samira 

Gargouri-Sethom 
Les bijoux de Jerba 10 1990 8 

Abdellatif M’rabet La poterie tournée du Djerid 10 1990 13 

NozhaSekik 
La chaussure traditionnelle à 

Tunis 
10 1990 20 

Alya Bairam 

L’artisanat du bois en 

Tunisie, le mobilier 

traditionnel tunisien aux 

XIXème et XXème siècle 

10 1990 40 

Abderrahman 

Ayoub 

Lecture croisée : Les mille et 

une nuits de DhiaAzzawi 
11 1996 30 

Aziza Ben Tanfous 
Relation vestimentaire entre 

jerba et tripoli 
11 1996 8 

Leila Gara et 

NaceurAyed 

Les glaçures traditionnelles 

de la céramique de Nabeul : 

étude des procèdes 

11 1996 19 
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technologiques et analyse de 

composants de glaçures 

Samira 

Gargouri-Sethom 

Mariage en décolté, 

traditions éclatées : 

réflexions sur l’évolution du 

costume de mariage en 

Tunisie 

11 1996 
10 

 

Zouheir Gouja 

Une tradition musicale de 

transe Africo-Maghrébine 

Stambali 

11 1996 29 

HafnaouiAmmairia 
La Mattanza : fête et 

sacrifice 
11 1996 7 

Imed Melliti 

La religion « populaire » 

exist-t-elle ? Notes à partir 

d’une pratique de recherche 

11 1996 10 

Moncef M’halla 

Le confrérisme, religion 

diffuse : les zaouiasen 

Tunisie au XIX
e 
siècle 

11 1996 42 

Mohamed beji 

Ben Memi 

La mosquée M’Hammed 

Bey, Un exemple de la 

présence architecture et 

artistique ottomane dans la 

médina de Tunis 

12 1998 21 

Samira 

Gargouri-Sethom 

Un pays ouvert, une culture 

complexe 
12 1998 10 

Moncef M’halla La medina, un art de batir 12 1998 66 

Micheline Galley 

La Geste Hilalienne : la 

création d’une identité 

collective et ses paradoxes 

13 2001 13 
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 اـللازيب اًىًووهَايل أهرثوتًوويج اًرتاج يف
 اـللصة ؿؿل يف جَصِنَزة هلسًة كصاءت حنو

 ادلزائص -مـسىص خامـة - يفمصو خمخاز. ذ
 

 : اـلَرط

 ذالل من اـللازتَة اـليعلة ؿىل اًخـصف ٕان

 ال   تَ مسؿل ٔبمص ًـس واـلـصفِة اطلاثَة تريك مسريت

 ومـٌَل مصحـَا صاُس ًـس فاًصخي رعل يف قصو

 اًدضىِالث ؿىل اًخـصف ًوذ من ًلك زئُس َا

 إالفًصلي اًضٌلل فضاء امذَىت اًيت اقلََة اًلدََة

 واًـَمي الاًسًًوويج اًرتاج ذزاسة ٔبو. هجة من

 اـلصحةل معَؽ مٌش وضبٔ  اطلي اـللازيب ٌَفضاء

 حِسا مذحؽ ًـس فدريك ٔبدصى، هجة من اًىًووهَاًَة

 س يـىن فٕاهيا ُيا من. افلال ُشا يف واسـا ومعَؽ

 ميثالن اٌظلان أساس َني اًحـسٍن هبشٍن وزكذيا يف

 اـلدضـة، تريك. ح حصاج من مصنًزخني حمعخني

 ميىٌيا هَف هحرٍين، ثسؤاًني رعل يف مدسائَني

 حول اًصخي مـصفة من وس خفِس ٔبن اًَوم

 اـللصة مهنا حىون اًيت افلمتـَة اًدضىِالث

 رعل ؾن تريك صِاذت وهلمي هلصبٔ  وهَف اًىدري؟

 االزيًووحِة اًواثئق من اـلىون اًلٍزص اًرتاج

 ؿام؟ ثضلك واـلوسوؾَة وادللصافِة

 Abstract : 

Our paper will address two key 

questions of Berque’s vast and 

complex heritage: How can we 

benefit today from men's knowledge 

of community formations? And how 

to read and evaluate the testimony 

of Berque about that rich heritage 

component ethnological and 

Geographical documents and 

encyclopedic in general? We would 

like to approach this subject in the 

textual way Berque’s that 

production Is already worth us 

according to what we believe, this 

kind of work, in order adjust its 

connection and identify its features, 

will greatly benefit us in our search 

for the answers to be reached in this 

paper. 

 

 ملسمة:

ٕاهَ ـلن اًرضوزي ابًًس حة ٌَمالحغ ٌَضبٔن اـللازيب واصلازش ـلوزفوًوحِخَ الاحامتؾَة 

ٔبن ًَج اىل ُشا اًفضاء ؿرب تواتة خاك تريك أهرثوتوًوحِة، فأؾٌلل اًيت ذَفِا اًصخي يف 

ُشا اـللام سواء ٔباكهت راث فائست ذاًعة ٌَملصة اًىدري ٔبو اكهت زساةل موهجة ٔوزاب ؾن 

الف رعل اًفضاء اًضاسؽ ؾن زتوؾِا، فِيي ؿىل لك حال كس حـَت من اـللصة متزي وادذ



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ -حنو كصاءت هلسًة جصهَة يف ؿؿل اـللصة -يف اًرتاج أهرثوتًوويج اًىًووهَايل اـللازيب 
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اًىدري مصحـا زئُسا ٌضلزاساث أهرثوتوًوحِة ابدلامـاث ومصانز اًححر ابًلصة ولك. ٕان 

( وما مترغ ؾهنا من مـازف ثًصة 2991-2920اـلخددؽ ًسريت تريك اطلاثَة واـلوضوؾَة )

وإالسالم اـللازيب وؿؿل الاحامتغ وأهرثوتوًوحِا  ؿىل ص ىت اًعـس، مشَت لك من اـلسن

اذلرضًة، ًسزك حبق ٔبطمَة ثغل اًضرعَة وما ًِا من ٔبفضال ؿىل اـلـازف أهرثوتوًوحِا 

 واًسوس َوًوحِا اًيت ختط اًضٌلل إالفًصلي توخَ ذاض. 

ٕان تريك اجن فصهست )ادلزائص( اطلي ٔبولكَ ٔبتٍو مٌش ظلٍص ٔحس ص َود اًلدائي ـلست 

ًضبٔ ؿىل حِات اًحساوت، مث كضائَ تـس رعل ًٔسس من ؾرشٍن س ية س   خة بٔصِص حىت ًخـوذ ًو

يف اـللصة أكىص هكسؤول ؿىل صؤون أُايل، ومصاهكخَ مبوحة رعل ٌَزربت ٌوَخجصتة 

من -اـلَساهَدني اٌَخان جضلكخا صلًَ ٔبزياء ثفاؿهل اًَوسم وظَخَ اـلحارشت ابُٔايل، حـي مٌَ

ي اـللصة أول ذالل اًلصن اـليرصم ورعل من حِر ثخين اـللازابث زخ -وهجة هؼصان

 اًـَمَة اًعازمة صلزاسة اـليعلة وحتََي وسوهجا وهعوظِا. 

ًلس تشل تريك يف ُشا اًسخِي هجوذا مضيَة هحريت، ٔبًلت ٔبمامَ اًىثري من اذلواحز 

طلي ًوذ الاكرتاة واًفواظي اًيت كاًحا ما ثلف جحصت ؿرثاء ٔبمام اًحاحر أهرثوتوًويج ا

تـمق من مدحوزََ. فِو ًلول ؾن ؿالكذَ ابٌَِجاث اصلازخة ابـليعلة: "ًلس ثـَمت اٌَلة 

اـللازتَة مثٌَل ثـَمت ًليت أم ُشا ؿىل اًصمغ من ٔبهين نيت ٔبكي حتىٌل فهيا ملازهة تيؼصايئ 

ًلك ٔبظحح اـللازتة، ًىن اًَوم ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبحزم ؤبكول "ٔبهين ٔبحتنك يف مجَؽ اٌَِجاث وا

(L.Ben Salem, 1993 :pp.12-13)ًفِمين ؾيسما ٔبحلكم مـَ")تخرصف(
1
وؾن اٌَلة  

ًلس حرّس ح. تريك تشعل اـلسافة تٌَُ وتني أُايل، فِو  اًـصتَة ًلول: "عم ًليت اًثاهَة"،

اًَوم كس ظاز واحس مهنم ال ٍمتزي ؾهنم يف يشء ٌضازوِم ثفاظَي حِاهتم اًَومِة وخيخرب ؾن 

ذاهتم وثلاًَسضم ومٌخجاهتم اكلخَفة. ًلس اس خعاغ اًصخي تخغل اذليىة سرب أقواز نثة ؿا

وأؾٌلق ومالمسة ادلشوز واًحواظن اًيت ثدضلك مهنا اًحًِة افلمتـَة ٌَملازتة مبا يف رعل 

 اصلالالث واًثلافاث اـلىوهة ٌَميعق ٌوضلُيَاث اًـامة. 

تَة من ذالل مسريت تريك اطلاثَة واـلـصفِة وتياء ؿَََ فٕان اًخـصف ؿىل اـليعلة اـللاز 

ًـس ٔبمص مسؿل تَ، ال قصو يف رعل فاًصخي ًـس صاُس مصحـَا ومـٌَل زئُس َا ًلك من ًوذ 
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اًخـصف ؿىل اًدضىِالث "اًلدََة" اقلََة اًيت امذَىت فضاء اًضٌلل إالفًصلي من هجة. ٔبو 

وضبٔ مٌش معَؽ اـلصحةل  ذزاسة اًرتاج الاًسًوًويج واًفىصي ٌَفضاء اـللازيب اطلي

اًىوًوهَاًَة وتـس الاس خلالل من هجة ٔبدصى، فدريك ًـس جمسذا ممتزيا ومعَؽ واسؽ اـلـازف 

 يف ُشا افلال. 

من ُيا فٕان وزكذيا س ُخـىن هبشٍن اًحـسٍن أساس َني اٌظلان ميثالن يف اؾخلاذان، 

اًني زئُس َني: هَف حمعخني حموزًخني من حصاج ح. تريك اـلدضـة مدسائَني يف رعل ثسؤ 

ميىٌيا ٔبن وس خفِس اًَوم من مـصفة اًصخي ارلاظة ابًدضىِالث افلمتـَة اًيت حىون مهنا 

اـللصة اًىدري؟ وهَف هلصٔب وهلمي صِاذت تريك ؾن رعل اًرتاج اًلٍزص اـلىون من اًواثئق 

ًعًصلة االزيوًوحِة وادللصافِة واـلوسوؾَة ثضلك ؿام؟ ٕاهيا هوذ ٔبن هلازة ُشا اـلوضوغ اب

الاس خلعائَة اًيعَة، رعل بٔن ٕاهخاح تريك اًواسؽ اًرثاء ٌس خحق مٌا ابًفـي حبسة ما 

هـخلس، ُشا اًيوغ من اًـمي ورعل من ٔبخي ضحط توظَخَ وحتسًس مـاـلَ ًيلف يف اًحساًة 

ؾيس مساز تريك اطلايت واًـَمي، فٕان رعل س َفِسان نثريا يف حبثيا ؾن أحوتة اـلعَوة 

 يف ُشٍ اًوزكة.اًخوظي ٕاٍهيا 

 خاك تريك اًسريت واـلسريت:

اًيت اكن ًـمي هبا واصلٍ  2920خاك تريك ُو من مواًَس مسًية فصهست ادلزائًصة س ية 

ؿىل صِاذت أذة اًالكس َيك،  2911ٔبوحس خني تريك هكسؤول ٕاذازي  تـس حعوهل س ية 

زفغ تريك اًـمي ابًخسٌزس وفضي اطلُاة اىل ادلزائص ملاظـا تشعل ذزاس خَ اًيت اتخسهئا 

تـر تَ واصلٍ اىل اًِضاة اًـََا مبيعلة اذلضية ًَـمي مضن تـس ؿام وهعف يف اًرستون ، 

إالذازت الاس خـٌلًزة، ًلس اس خلي تريك ُشٍ اًوػَفة ًَجمؽ من ذالًِا اـلاذت أساس َة اًيت 

ويف قٌلز  2914س َىذة مهنا ٔبول ملال هل اطلي ورش الحلا يف افلةل الافًصلِا، يف س ية

س متخؽ تَ، ورش ؤول مصت س ية معهل هكصاكة صلى حمامك أُايل اطلي اك ن تريك حيحشٍ ٌو

ًلس اس متص ُشا اًـمي  études des contrats nord-africainsهصاسة تـيوان  2911

اـلزذوح )إالذازي واًـَمي( مـَ مست ؾرشٍن ؿاما، فبٔظحح تشعل زخي ماكثة اًـصة اًيت 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ -حنو كصاءت هلسًة جصهَة يف ؿؿل اـللصة -يف اًرتاج أهرثوتًوويج اًىًووهَايل اـللازيب 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
222 

اآكذميي اـلخلكف، ؾل ٍىن ابـلياس حة ًعمنئ ًِا نثريا ورعل ثسخة هنجِا اًسىوالسدِيك 

فضي اذلَات اـلـصفِة اذلصت، كال ؾيَ سمِهل   G.H. Bousquetفِو زخي مـزت تيفسَ ًو

"ٕان تريك زخي حية رميخَ وال ًوذ الاص خلال ابًخـَمي ادلامـي")تخرصف(
2
فـمهل يف اًصكاتة  

غ اـلسهَة ابـللصة حتت الاهخساة اًفصويس، اكن خس موايت هل ٕالحصاء اـلالحؼاث واس خجٌل

اـلواذ أهرثوتوًوحِة اًيت ؾل حىن مذاحة ًىثري من إالزيوًوحِني يف وكذَ. مٌش رعل اذلني 

وتريك ًـمي تخفان ؿىل اجناس مرشوؿَ ارلاض مبجال ٔبهرثوتوًوحِا اذللوق واطلي مشي 

اًـلوذ اًخجاًزة واًصؾوًة يف اـللصة
3

 Louis Gernet. ًلس اكن مذبٔثصا يف ُشا اٍهنج تبٔس خارٍ

 ًخاتؽ ابهخؼام حمارضاثَ جلكَة آذاة يف ادلزائص اًـامصة.  اطلي اكن

ًلس ٔبهضجت اًخجصتة اـلِيَة صلًَ مـصفذَ اًخفعَََة واًـمَلة ابـللازتة أُايل، فِو مثٌَل 

مث انئة تضلي  2911اىل س ية  2917ٔبسَفٌا ؿني هكصاكة ٌَمحامك اـلسهَة ابـللصة من س ية 

( مث مسٍص 2941-2941اًس َاس َة سلاًة اًصابظ )( تـسُا اًخحق ابرلسمة 2917-2940)

( ورعل كدي ٔبن ًـزل ثسخة نخاابثَ وثسخة ٔبًضا 2947-2941) مىذة اصلزاساث

اس خلص تَ  2911إالظالحاث اًيت ٔبذذَِا ؿىل اًًصف اـللصيب، تـسما حصك وػَفذَ س ية 

اتة اـللام يف ٕاحسى اـللاظـاث افلِوةل ابٔظَس اًىدري، حِر اىىة تريك ؿىل نخ

، 2911س ية Les Structures Sociales du Haut-Atlasٔبظصوحذَ اـلـصوفة ابمس 

ًلس فذح هل ُشا الاجناس ٔبتواة اًىوًَج ذو فصاوس اطلي ٔبظحح ٍصٔبش فَِ هصيس اًخازخي 

الاحامتؾي ًٕالسالم اـلـادض ـلست زتؽ كصن، نٌل اكن ٌضلي يف اًوكت راثَ مٌعة مسٍص 

ٌضلزاساث اًـََا ٔبٍن ٔبرشف ؿىل اًـسًس من زسائي اصلزاساث ابـلسزسة اًخعحَلِة 

 UNESCOاصلنخوزاٍ. تـس ؿامني من معهل جىوًَج ذو فصاوس ؿني تريك ددريا حصتواي صلى 

حيان. ثلاؿس تريك ؾن معهل س ية  ًَجس هفسَ تـس رعل مسدضازا  2910يف لك من مرص ًو

ًوسازت اًرتتَة اًوظيَة
4

، ًىن ابًصمغ من رعل فٕان ثغل اًوػائف اـلرتاهكة اًىثريت ؾل ثثًَِ ؾن 

 2911اجناس مرشوؿَ اًىدري واـلمتثي يف حصمجة مـاين اًلصبٓن اًىصمي، اطلي تسٔبٍ تريك س ية 

حوان  17ٔبي كدَي وفاثَ مدارشت ٕار وافذَ اـليَة يف ًوم  2991واىهتيى مٌَ س ية 

و خاًس ًـمي ذاذي مىذحخَ.  ورعل اثص ٔبسمة كَحَة ٔبـلت تَ 2991س ية  ُو
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ٕان حصاج تريك اًفىصي اًرثي اطلي اتخسٔب ابـلالحؼة أهرثوتوًودلَا وابًـمي اـلَساين 

اىل كاًة  EPHEواجناس اصلنخوزاٍ مث اًـمي اأكذميي يف لك من اًىوًَج ذو فصووس ويف 

وابٔدط  س حـًَِاث اًلصن اـلايض، واُامتماثَ يف بٓدص اـلعاف ابًثلافة اًالكس َىِة

إالسالم وحصمجة مـاين اًلصبٓن اًىصمي، ٕامنا ًسل ؿىل ٔبن رعل اًرتثُة دعوظا يف مصحَخَ 

أذريت كس ازثحط خبَفِة خس معَلة راث تـس وخساين، فَلس حّز يف هفس اًصخي نثريا 

ٕاقٌلظَ صلوز حٌلؿة إالدوان اـلسَمني يف مرص وؿسم ثلسٍص ـلاكىهتا يف نخاتَ اطلي ٔبًفَ س ية 

. فَلس ؿرب تريك Egypte :Impérialisme et révolutionوحيمي ؾيوان 2917

توضوخ ؿىل رعل اًيسم يف مشهصاثَ اًضرعَة
5
. 

 مىذة اًـصة وجضلك اًخجصتة االزيوقصافِة:

ٕان مىذة اًـصة اطلي صلي تَ تريك ٔبول مٌعة هل هكصاكة مسين، ؾل ًلفي ٔبطمَخَ 

الاس خـٌلًزة وحمسوذًخَ يف جمال اًخحلِق، وكميخَ اًـَمَة ُشا ؿىل اًصمغ من ٔبُسافَ 

فاًضحاظ اًض حاة وإالذاًزني ؾل ٍىوهوا حِهنا ٔبنرث معلا يف حتلِلاهتم وال يف معَِم اـلَساين، 

طلا كصز تريك ٔبذش اـلحاذزت تيفسَ واًححر ؾن اذللِلة ًوحسٍ
6

، ًُرشف تشعل تيفسَ "ؿىل 

ياء معهل هبشا اـلىذة حىت لك اًياش وؿىل لك يشء"، ًلس هصش تريك هجوذ مضيَة ٔبز 

تـيوان  2971ففي ملال هل س ية  .ٔبظَق ؿىل هفسَ راث مصت امس "زخي مىذة اًـصة"

"Entrée dans le Bureau Arabe كسم تريك صِاذت مفعةل ؾن رعل اصلوز اطلي "

متزي تَ يف مىذة اًـصة، ملاهل اـلـيون "مخس وؾرشون س ية ومائة من اًسوس َوًوحِا 

، ُو آدص ؾل ًلفي ذوز ماكثة اًـصة يف اًصظس واًخوزَق اـلفعي 2911اـللصتَة" س ية 

ًضؤون أُايل يف ص ىت افلاالث واًعـس واطلي حتمي ُو فَِ رممة إالرشاف ؿىل ؿسذ 

من اـلَفاث، هشهص مهنا ؿىل وخَ ارلعوض مَف "اًضاكًة" ومَف ٔبؾَاذ اًـصة ومَف 

 اذلصائق. 

ا اًـسىصي اطلي وػفت فَِ،  ٌَـؿل فٕان رممة تريك اـلسهَة ؾل حىن ًخدٌىص ٕالظاُز

فاًضاة ري اشلس واًـرشٍن زتَـا اطلي اكن جيوة ؿىل ظِوت فصسَ ٔبزايض تين 
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مسىني، اكن ًـمي جصفلة فصسان اًرباهُس اًززق
7

. فال يشء ًسل تشعل ؿىل ٔبن "زخي 

مىذة اًـصة" ؾل ٍىن ضاتعا، تسًَي ٔبهَ ـلا ٔبسجع مسؤوًََ قضحوا مٌَ وهفٍو تبٔمص 

ؾسىصي اىل ٕاحسى اًيلاظ افلِوةل تبٔكىص أظَس، ؾيس ُشٍ اقلعة ابطلاث ٍىون 

ارلالف كس تَف ٔبوخَ تٌَُ وتني إالذازت الاس خـٌلًزة، ٕار زفغ تريك ثغل أحاكم اـلس حلة 

اًيت ٍصحهبا اًـسىًصني ؿىل اـلسهَني، واهخلس ثضست مىذة اًـصة ؿىل اًصمغ من ٔبطمَخَ 

اـللازيب حِر ٔبؿَن يف رعل كائال: "ٔبن الاس خـٌلز اًفصويس  واس خخرش ابس خلالل اًفضاء

(221:2971)كس تَف مساٍ ؤبن من ٔبىىص رعل ؿًل ًَلمين اًَوم ابذلجص")تخرصف(
8
ًلس  

ٔبذان تريك ػؿل أؾَان ًُٔايل ووظفِم تبهٔنم كس "اٍهتموا اًلدَةل"، نٌل اس هتجن قعصسة 

ياوز من موكـَ ٔكحس  اـلـمٍصن واس خلالهلم اًفاحض ًـٌلةل أُايل، لك رعل وتريك ًلاوم ًو

وزاثء ًضحاظ ماكثة اًـصة اطلٍن اؾخربوا ذمج أُايل مضن اًـساةل اًفصوس َة ومضن زوخ 

اًـمومِة وٕاؿاذت ثيؼمي كلزهنم اًلسمي ُو حس ٔبذىن ًًدلي ٌضلوةل اًفصوس َة راث  ارلسمة

(224اًس َاذت ٔبن ثوفٍص هلم)هفس اـلصحؽ: ض،
9
. 

ال قصاتة يف رعل مفوػفو مىذة اًـصة اطلٍن هـهتم تريك ابًزنؿة الاهفعامِة  

فِيَة اًفصوس َة اـلس خحوكة يف هفوسِم، ووظيُهتم راث ارلَعة اًلصتَة اًيت جتمؽ "تني اًضو 

من هجة وتني الاهامتء اىل اذلارضت اًـصتَة من هجة ٔبدصى"، كس حـَت مهنم ٔبانش ًـخلسون 

ا اىل  ٔبن اًـمََة الاس خـٌلًزة عم زسمسًة، فؿل ٍىن ًَرعص تحاهلم تبهٔنا فاهَة ؤبن معرُي

ن تريك اًزوال. وسط ُشا ارلالف اذلاذ تٌَُ وتني إالذازت الاس خـٌلًزة ما اطلي اكن يف ٕاماك

فـهل؟ فِو ؾل ًخـوذ تـس ؿىل اٌَلة اقلََة وال ٍزال حمخاخا اىل ٔبًوئم "اًِلِاذ" ًَرتمجوا هل 

صاكوى أُايل ولك ما ًخعي تبٔؾَاذضم ومبياسؿاهتم وما حيي هبم من حصائق ثَهتم حصهثم 

ئم اـلس خـَمٍصن اًضـفاء، َسازوا ؾيَ ٔبًضا مِوهل وزقحخَ يف حتسني رشوظ بًٔو  وذواهبم، ًو

فِضعص تشعل اىل جمامةل "اًِلِاذ" حىت ال ٌضوا تَ اىل إالذازت اًفصوس َة فذـصط تَ اىل 

 اًـلوتة. 

اىل خاهة رعل فلس اكن تريك ًضعَؽ هبمة مـصفِة ذاذي مىذة اًـصة، حِر ؾل 

متيـَ مواكفَ آهفة اطلهص من اًضلف  ابًخـصف ؾن نثة ؿىل ثغل أكالم اًيت ٔبظَق ؿَهيا 
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امس "اذلاكم اذللِلِون ًٕالمرباظوزًة" اًفصوس َة، ففي نخاابهتم  Dilavignetteاذلامك 

وظصائق حبهثم وحتلِلاهتم اـلَساهَة ما ٌس خحق ؾياء اـلخاتـة واـلعاًـة، طلعل ؾل ًًذلط تريك 

من اجناساث نخاة ماكثة اًـصة، فِيي ؿىل ؿَهتا متثي "اًضلك أنرث ثفٌِل يف ٕاذازت اًـِس 

، اطلي اهخلس L. Massignonفغ تريك نثريا من مداًلاث سمِهل الاس خـٌلزي" من ُيا حت

ا جمصذ "وهصا من ٔبواكز ادلوسسة" اطلي جس خزسمَ إالذازت  ثضست ثغل اـلؤسسة واؾخرُب

الاس خـٌلًزة يف اس خلالل أُايل. ٕان مبٓذش تريك ؿىل ماكثة اًـصة ؾل حىن ؿسمِة فِو ؾل 

ِف مؽ ؿاؾل مذحصك ًخجَ حنو اـلس خلدي، نٌل ًيىص ؿَهيا سوى مجوذُا وؿسم كسزهتا ؿىل اًخى 

ا وؿسم كسزهتا ؿىل زؤًة "اًخازخي من أمام" ًوُس من ارلَف وثلوكـِا  اس هتجن جعُز

ابًخايل يف حَلة اـلايض، وتـحازت خامـة ًلول تريك ٔبن "اًفصوس َني تلوا زواذا ًىن ؾل ٍىوهوا 

ـٌلز ًُست ٕاال ذلؼة ؿاجصت ؿسوال حِال اًخازخي"، فِم ؾل هيضموا تـس ٔبن فىصت الاس خ

 واهخلاًَة يف اًزمان ًوُست ابٔتسًة. 

 de Lamoricièreٕاحٌلال فٕان مىذة اًـصة اطلي وضبٔ يف ادلزائص ؿىل ًس اًصكِة 

وتلِا خيضؽ ًسَعة اًضحاظ اًض حاة وإالذاًزني اًـسىًصني، ؾل ٍىن ٍمييؽ تريك من ٕاهعاف 

ئم اًحاحثني أوائي ُشا  اًحاحثني اًـامَني تبٔزوكذَ، ٕار جية حبس حَ "ٔبن ًـعى اذلق ًٔو

ؿىل اًصمغ من اـلهنج اًلري اصلكِق اطلي اس خـمٍَو وؿىل اًصمغ من موسوؾَهتم اًِضة يف 

اًلاًة، ٕاال ٕاهنم ضم اطلٍن زوحوا ًـسذ هحري من اـلحاحر اطلي ال ًسيا هـمتس ؿَهيا، ُشا تلغ 

(224اًيؼص ؾن هوهنا ذاظئة ٔبم ظائحة")هفس اـلصحؽ: ض،
10
 )تخرصف( ًلول تريك. 

 ُنخاة ماكثة اًـصة يف مزيان تريك:

ؾل حىن ماكثة اًـصة اـلخلعَة ٌَمـَوماث واًواضـة ٌَموهوقصافِاث تلصط اًخحنك يف 

ادللصافِا ويف اصلميلصافِا اـللازتَة ؿىل حس سواء، ختَوا من أكالم اـلِيَة وارلرباث اقلرتفة 

سٍ تريك يف اًـسًس من نخاابثَ اًيت زظس من ذالًِا اًيت ميىن الاس خفاذت مهنا. ُشا ما ٔبن

مبـمق اًرتاج أذيب واًـَمي اطلي وكف ؾيسٍ ٔبزياء ثواخسٍ مبىذة اًـصة. فِو ؾل ًخواىن يف 

ابًـمي اًزًنَ  Hugonnetو Peinو Richardو Daumasوظف ما نخحَ لك 
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ا ا واًلوامئ اًيت اس خحسزُو يف حصثُة اًلدائي  واصلكِق، دعوظا يف اـلعيفاث اًيت ٔبًفُو

اًـصتَة، حِر وفص رعل ادلِس اًىثري ابًًس حة اىل أحِال اًالحلة من اًحاحثني، 

فسزاساث ٔبًوئم اًصواذ اـلسؾومة ابًفـي واًيت ًبئت يف معَـِا موضوغ "أزست أتوًة"، 

كس ٔبُسث ٌَحاحثني ادلسذ اـلفاثَح اًخفسرًية واًيت ؾل ًلفي كميهتا ابحر 

واس خلَِا ٔبميا اس خلالل يف مجَؽ ٔبؾٌلهل اًـَمَة. ًعف تريك ظصائق  R.Montagneمثي

اًححر ؾيس ٔبًوئم اًصواذ فِلول: "ٕان اـلالحؼة اـلحارشت ؾل حىن اًوحِست من هوؾِا يف 

ٔبؾٌلهلم ٕامنا ٔبًضا اـلـَومة اًلري اـلحارشت كس ًـحت ذوزا رمٌل يف اًحياء اـلخبئن ٌَؼواُص ارلفِة 

ًِاذئ واـلصن ٌَضِوذ كس ساضم يف حتسًس اًوكائؽ وٕاتـاذُا ؾن ؾن ٔبهؼازان. ٕان اًيلس ا

 Daumas Eugeneمن  اًخضرمي ؤبحِاان ؾن ارلَال". ًلس متزي هبشٍ اـلهنجَة لك

ابٔدط ٔبزياء حتلِلاثَ يف اًعحصاء
11
يف معهل مبيعلة اًلدائي  A.E.H.Caretteو 

12
ذون  

 ت حتصوِم. ٕاقفال تعحَـة اذلال ًخغل اًصوخ الاس خـٌلًزة اًيت اكه

شا حىت تـس  ا، ُو ًلس وخسث ُشٍ اًرصامة يف اًححر من ًيعفِا وحيخشي حشُو

 Mouliérasمصوز هعف كصن ؿَهيا، ففي اـللصة كام 
13
إبؿاذت حتَني اًخحلِق اًضفوي  

اصلكِق واًـمَق مؽ ؾٌلل اذلعاذ، واطلي ثوظي مبوحدَ اىل وظف مفعي ٌَمحاظَي 

كس اس خـصضا يف ٔبحباهثٌل كاموش أًفاع  Rinnومن تـسٍ Daumas اًززاؾَة اـليخجة. 

واـليعوكاث أماًسلَة أنرث قصاتة ما ٔبحصح اًـلساء اـلخلاؿسٍن ؤباثز خماوفِم حِال 

هؼصايهتم اًضرعَة اًيت زوحت اىل "ٔبسعوزت" الاصرتاك اًـصيق تني اًربجص واًفصوسني 

 Berbruggerوسوؾَني من ٔبمثال وطمضت مذـمست يف اـللاتي اًـيرص اًـصيب، ٔبؾٌلل اـل

كس ٔبؿاذث من خاىهبا ؾحس اًصحٌلن اجن ذضلون  Slaneو Rémusatواـلرتمجني من ٔبمثال 

جمسذا اىل اًواهجة ؤبحِت مـِا زوخ اـلالحؼة اـلحارشت اًيت ال حزال حتخفغ تلميهتا اىل ًومٌا 

 اذلايل. 

ٍلَِا اىل اًلعاغ اـلسين، مفن تني ٌَـؿل فٕان أسٌلء اـلضاز ٕاٍهيا ٔبؿالٍ، ؾل حىن ثًمتي يف 

ذمن رهص جنس اًضحاظ وإالذاًزني اطلٍن اكهت هلم ٔبًلاة ؿَمَة واخنصظوا جبس يف اًححر 

 R.Montagneو Douttéو Le Chatelier Castriesارلاًط،هشهص ؿىل سخِي اـلثال 
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ؾٌلل اطلٍن ًعيفون مضن ُشا اًرتثُة. وؿَََ فٕاهَ من ارلسازت ٔبن ال ًيؼص اىل ثغل أ 

ابًيلس اًِاذف ورعل فلصذ اهامتهئا اىل إالذازت الاس خـٌلًزة. ٕار هَف ًـلي ٔبن ال ٌس خفاذ من 

الاندضافاث ومن اًـصوط اـلوهوقصافِا تشًزـة اهامتهئا اىل اـلوزوج الاس خـٌلزي؟ وهَف ًيا 

   la) ٔبن هخـازم ٔبو هلغ اًعصف ؿىل هفاسة ما ٔبثت تَ ٍلوؿة افلمتؽ اًخازخيي ٌَجزائص

Société historique algérienne) وافلمتـاث ادللصافِا(S.G)  ًلك من ادلزائص

 ,E.Mercierووُصان وجممتؽ أزهَوًوحِا ًلس يعَية وأؾٌلل اـلوهوقصافِة ًلك من

Feraud, Arnaud  وما حتمهل لك ثغل أؾٌلل من ثصاء وثيوغ؟ ًلس حٌىت اًس يني

يف اًفضاء ادلزائصي، فاجسؽ هعاكِا وثلَلَت خشوزُا  اًعوال اـلـصفة اًىوًوهَاًَة اـلخرععة

وما كسمَ من ٔبؾٌلل موهوقصافِا حول مٌعلة  Foucauldمفن افلحف ٔبن هخجاُي ُيا 

اًِلاز واطلي ؾل ًساىهيا يف اـللصة من حِر اًلمية معي مثَِا، ٔبو هسٍص ػِصان ًخغل 

ِق يف "اًوكائؽ الاحامتؾَة اًخحلِلاث اًصائـة اًيت محَت اًحاحثني تـَسا، من ٔبخي اًخحل 

تـس وفات  A. Bassetاطلي ٔبًفَ  autographeاًلكَة" ًلس وزّق كاموش اًخواكِؽ 

Foucauld  يف ُشا اًضبٔن، ثغل أسٌلء اًيت خاتت ٔبزايض اـللصة اًضاسـة وذوهت

 ٔبحباهثا وجتازهبا اـلَساهَة.

معَحة صؤون  اـلسؤول ؾن N.Lacroixهيٍو ُيا تشعل اًخـاون اطلي مجؽ اًيلِة 

نخااب  2901ؤبمثص س ية  Aug. Bernardو  H. de la Martiniéreأُايل ابًحاحثني

، ًلس ؿّس تريك  L’évolution du nomadisme en Algérieمصحـَا حيمي ؾيوان

رعل اًـمي أول من هوؿَ حول ادللصافِا إالوساهَة يف ٕافًصلِا اًضٌلًَة. نٌل اؾخرب نخاة 

Aug. Bernard  ًخروم ادلزائًصة اـللصتَة، ٕاضافة خسًست يف اًخـًصف "ابًلدَةل" حول ا

حبَر رّسط اًاكثة فَِ توضوخ حسوذ اًدضاتم واًخـلس واًـالكة اسلمية اًيت حصتط اًلدَةل 

 ابالكذعاذ اًصؾوي اـلوايت خسا ٌَحَات اًرتحال واًخيلي.

 زواذ ؿؿل اـللصة:

وجتاوس اـلسائي اًفصذًة اىل اًخفسري ٕان أؾٌلل اًيت حمتزي ابًعَاكة وتعصخ اًفصوط 

هص ُيا تبٔؾٌلل اًحـَس،  حارضت عم أدصى تلوت يف أذتَاث اًىوًوهَاًَة، ًيّشِ
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E.Masqueray  يف اـلوضوغ وتبٔؾٌلل اـلسزسة ادلزائًصة اًيت جنحت يف ازلؽ تني اًثلافة

 فص اـلخواظي. ٕاناًـَمَة واًـمي اًلاؿسي أسايس واـللازهة وتني اًخحلِق اـلَساين واًس

E.Masqueray اـلوًؽ جبمؽ اطلهصايث واـلضاُس Souvenirs et Visions 2194 

واـلخفحط يف اٌَِجاث ؾن كصة
14
كس ؾزس من اًرصامة اـلوهوقصافِا ؤبجصس حماسن  

 La formation des cités chezنخاة اتزخيَا ٔبسٌلٍ 2111الاس خلصاء، ًلس نخة س ية 

les populations sédentaires de l’Algérie  كال ؾيَ تريك "ًلس اكن هل اًفضي

اًىدري)ٔبي اًىذاة( يف اجناس اًـسًس من ٔبحبايث" ورعل ـلا هل من ٔبطمَة يف ٕاجصاس ٌَمجمتـاث 

اًربجًصة اًثالزة واـلمتثةل يف افلمتؽ اًلدائًل وأوزايس واـلزايب، وثياوهل ًِا ابًفحط وابًخحََي 

 وابًخيوغ اـلوهوقصايف. 

اًليَة، ثبئت يف ٕاظاز مجةل اـلالحؼاث  E. Masquerayُيا فٕان مالحؼاث  ٌَخشنري

حول  Douttéحول اذلوارض اًعحصاوًة ومالحؼاث   Duveyrierاًصائـة اًيت كسرما 

لس ٔبفاذ تريك مهنا اًىثري دعوظا يف معهل  Montagneاًسحص و حول اًلدائي اًربجًصة، ًو

وماكهخَ يف ؿَوم اـللصة ٕاال Masqueray َة حول أظَس اًىدري. ًىن ؿىل اًصمغ من ٔبطم 

ٔبن تريك ؾل ٍىن ًَلٍص ؿىل مجَؽ كٌاؿاثَ اًيت ٔبوزذُا يف نخاتَ اًىدري، فَعاـلا اس هتجن تريك 

دعوظا تـسما ص حزَ ثضلك منعي افلمتـاث اـللازتَة  Fustel تلاء ماسىصي يف ُحدة 

ص تريك( ما ًلازة زالزة ٔبحِال من ابفلمتـاث الاًعاًَة اًلسمية، فَلس ضَي رعل نثريا )ًشه

وتني  )ًلة ثـين اًـؼم ٔبو اًسالةل(L’ikhs اًحاحثني وحـَِم خيَعون تني اذلارضت اًربجًصة 

يف حني ٔبن اًخحلِق اًخوتوقصايف اًصظني، ًفٌس رعل اًامتزي  la gensاذلارضت اًصوماهَة 

ـخرٍب جمصذ افرتاط ًـوسٍ اصلًَي وإالزحاث اـلاذي، يف راث اًس َاق ظاًة تريك ترضوزت  ًو

ٕاؿاذت اًيؼص يف سؤال اًحيا اًربجًصة ٕارا ما اكهت "ٔبزاكئَىِة" ابًفـي ٔبم ٔبن رعل ُو جمصذ 

وهَاًَة ٕالهفار س َاساهتا ومتٍصص خمععاهتا ختمني مضَي حتخاح ٕاًََ إالذازت اًىوً

 الاس خلالًَة؟.

ٔبما ثضبٔن اًلمية اأكذميَة اـلخـَلة تبٔؾٌلل ٕاذازيي اًحضلايث اكلخَعة، فٕان تريك كس ٔبكص 

تبٔن ُشٍ اًفئة ؾل ثلفي يف وضاظِا اًىذايب ازلؽ تني اًحـس اًيؼصي وتني اًحـس اًـمًل، وضري 
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اطلي وظفَ تريك "ابـلالحغ اذلارق  E.Douttéُيا ؿىل وخَ ارلعوض اىل ٔبؾٌلل 

واًصّحاةل اذلشز واقللق اًثخت اطلي معي ؿىل ثعحَح ٔبدعاء اـلوسوؾَني ارلَاًَني"، فَلس 

وخسث فَِ لك من االزيوًوحِا الاجنَزًية واًسوس َوًوحِا اًفصوس َة اًضرط اٍمنوريج 

اطلي ٔبًّفَ   Magie et Religionأمثي يف اًـمي اـلَساين اـلمهنج. فىذاتَ اًضِري

كس حـي مٌَ زائسا فًصسا يف جمال الاسالموًوحِا اـللازتَة ثضلك ؿام. ُشا   1909س ية

وٕان اكن تريك ؾل ٍصق هل نثريا ثلسمي اـللصة ؤكهَ تضل ٌَسحص ٌوَضـورت، ٕاال ٔبن رعل ؾل 

لعس تشعل  مييـَ من الاؿرتاف تبٔن ُشا اـلَسان كس وخس جلك اس خحلاق واظفَ اذللِلي ًو

 ٕا. ذوثََ. 

يف زالهًَِاث اًلصن اـلايض وضعت حصنة اًرتمجة
15
واًخفسري، فذـزسث تشعل ؿَوم  

هبشا اًعسذ ذوزا  E.-F. Gautierاًضٌلل إالفًصلي مبَثوًوحِا زائـة حِر ًـحت نخاابث 

حِواي فـاال، دعوظا جصؤًخَ ثغل حول ملزى اذلَات اـليحـثة من اًخلاء اًحيا الاحامتؾَة 

رلازحِة، وامزتاح اًـاؾل الافرتايض اطلي ثلشًَ مواُة اـلايض ابًـاؾل اـلَموش ابًؼواُص ا

وابـلحاذزاث إالوساهَة، ثغل الاسذواحِة اًيت جيمتؽ فهيا اـلـُش اصلاذًل ابـلضِس ارلازيج 

من ًًدلي الاؾخياء  E.-F.Gautierٌَحَات يف اًفضاء اـللازيب اًفس َح اـلخيوغ، عم حبسة 

ا من كدي ؿؿل احامتغ اًضٌلل إالفًصلي، مفصاؿات ُشا اًحـس ُو من س َضمن هبا واًرتنزي ؿَهي

ًـس  )تشعل اًعصخ( Gautierاًخفوق اًاكمي ًـؿل الاحامتغ. حبسة تريك "فٕان ما كسمَ 

 ذزش حِس جية الاحذشاء تَ".

يف ٕاثصاء  R. Montagneٔبذريا ًوُس بٓدصا ًَفت تريك ؾياًة كصائَ اىل ٔبطمَة نخاابث 

ؿىل جمةل  2914صة، مفلاالث اًصخي اطلي اكن ًًرشُا اتخساء من س ية ؿَوم اـلل

Hespéris َكس ٔبنسث ٔبن هنجَ ال خيخَف يف يشء ؾن سَف ،Gautier ٍٕان هجوذ .

اـلحشوةل يف ٕاؿاذت ٕاحِاء ٔبظصوحاث اجن ذضلون راث اـلضمون اـلَساين واـللازتة اًخجًصخِة 

ومالحؼة اًوكائؽ وادذحاز أفـال كس كوضت بٔظصوحاث اًضحاظ اًساتلني، فٌؼًصخَ 

Leffsاٌَف  Montagneاـلضِوزت ابمس 
16
اًيت ثليض تـسم خسوى الاحاكء ؿىل مفِوم  

من ذالًِا ؿىل ٔبن اًلدَةل ما عم ٕاال جتمؽ س َايس ًوُس ابًـضائصي، طلعل االزًِة، كس ٔبنس 
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ال ميىن ٔبن ًـخس مِساهَا هبشا اـلـعى أذري يف اًخحََي ويف اًخفسري. ٕان ثودَِ ٌَمٌلزسة 

اـلَساهَة اىل حس تـَس واؾامتذٍ يف هنجَ ؿىل ٔبسَوة الاس خحضاز والاس خسؿاء، كس ٔبؾعى 

 Les Berbères et le Makhzen dans واـلوسوم ابمس 2910ًىذاتَ اطلي ٔبًفَ س ية 

le Sud du Maroc: essai sur la transformation politique des Berbères 

sédentaires (groupe chleuh)  مٌح رعل اٍهنج ٔؾٌلهل اـلًزس مزيت وكمية فًصسثني نٌل

 من اًخلسم ومن الاس متصاز. 

ٍ مبا يف رعل أسٌلء اـلصموكة واًواسهة يف جمال ٕان لك ثغل أؾٌلل اـلضاز ٕاٍهيا ٔبؿال

اـلخيوؿة واـلخـسذت اًيت  فٌون اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة عم ؿىل ٔبطمَهتا وؿىل إالضافاث

كسمهتا اىل اـلـصفة أهرثوتوًوحِة ابدلزائص وابـللصة ولك، مؽ ؿسم إالقفال تعحَـة اذلال 

سًوًويج ٔبو اًىوًوهَايل اًيت ثيعوي ؿَََ. فٕان ٌَمالحؼاث واـلؤاذشاث راث اـلضمون إالً

ا تـس قصتَهتا وهلسُا ثضلك  رعل ال مييؽ يف واكؽ أمص من الاس خفاذت مهنا وٕاؿاذت اسدامثُز

ن  ُاذئ وتياء ؤبن ال ثلف اًـلست اًىوًوهَاًَة ؿائلا مزمٌا حيول ذون اس خلالل ثغل اصلواٍو

ـي ُشا اـلسغل فِو تلسز احذفاءٍ تشعل اًرتاج اًلٍزصت اًرثاء واًخيوغ. ًلس اىهتج تريك ابًف

وحمثني ما خاء فَِ، ٕاال ٔبهَ ؾل ًخواىن يف هلسٍ وٕاساةل ٔبًلامَ وثفىِم مسٌَلثَ، فـمهل اطلي 

ٔبجنٍز ؾن كدائي سىساوت وكدهل اًلدَةل يف اًضٌلل إالفًصلي ًـس ٔبفضي ذًَي ؿىل رعل ًيَلي 

 هؼصت ؿىل ثغل أؾٌلل.

 لي؟:ٔبي كدَةل ٔي صٌلل ٕافًص

ًـس ملال تريك اـلوسوم ابمس "ما مـىن اًلدَةل يف اًضٌلل إالفًصلي؟" اطلي نخحَ س ية 

هعا اتزخيَا ابمذَاس، فِو ابـلياس حة خاء ًريحج اًىفة يف جمال أحباج االزيوًوحِا  2914

الاس خـٌلًزة اًيت فضَت مٌش اٌَحؼة أوىل اكذحام مِسان اًلدَةل، وٕاجصاس أذريت ؿىل ٔبهنا 

اًىِان أوحس اطلي هيمين ؿىل ٔبزط اـللصة، ًلول تريك هبشا اًعسذ: "يف حبثيا ؾن 

اـلواضَؽ اـلوهجة ـلـازفٌا ومعَيا ؿىل افلمتـاث اًضٌلل إالفًصلِة ما وخسان ٔبمامٌا سوى 

(112:2914اًلدَةل")
17
من ُيا كصز تريك كعؽ اًعةل ابٔحاكم اـلس حلة واًخعوزاث  
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ة خمخَفذني يف ادلاُزت اـلرتثحة ؾن االٕ  زج اًىوًوهَايل يف ُشا افلال واؾامتذ مهنج وزًؤ

ة جض حَ اىل حس تـَس ما ٌسمََ تريك  "مبَحمة ؿؿل اًححر، ثيؼص ًٔص َاء من ساًو

( اًيت جضرط مسمى اًلدَةل مثٌَل جضًرط اًضجصت botanique métaphoreاًيحاث")

وم حول حمَعِا ارلازيج، راث أظول واًفصوغ ولك ما حيَط هبا من هحااتث اثهوًة حت

ابٕالضافة اىل رعل فٕان تريك ؾل هيمي اًخرمَياث وال الافرتاضاث وال اًؼيون اًلري أهَست 

فِشٍ ابًًس حة هل مواذ جساؿس ؿىل اًخلاظ اـلىوانث اًيت س خدضلك مهنا "فصضَخَ اًخازخيَة" 

م سوى اًِجصت ؿىل واًيت س ًَدين ؿَهيا حبثَ، وثلول تبٔن ساكن اـليعلة ؾل ًـصفوا يف حِاهت

  مجَؽ اًعـس واـلس خوايث.

ٌَروط يف قٌلز ُشا اـلوضوغ وذزاسة افلمتؽ يف حارضٍ ؤبواهَ، ما اكن ٔبمام تريك 

سوى ذسش مالحؼخَ اـلحارشت واًصاُية ًَعي من ذالًِا ؿىل اًدضىِالث افلمتـَة 

"افلمتـاث اًـعحوًة اقلََة اًيت متوح هبا ٔبزط اـللصة، فاكن من هخاجئ رعل كوهل ٔبن 

جض حَ حداث  وراث صلك فس َفسايئ)..( يف اًلاًة)..( اـللازتَة عم راث ظحَـة ملربت

اًززغ اـلرتاظة راث أًوان اًلََةل". ًلس حـهل ُشا اًخعوز ًخبٔنس من ٔبن أسٌلء اـلخىصزت 

ٌَمجموؿاث الاحامتؾَة ؿىل زتوغ اـللصة اًىدري وؿىل مس خوى أظَس أؿىل وأسٌلء 

ا عم ثًضبٔ وثدضلك مجَـِا مبيبٔى ؾن ارلَاًَة اـلثخذة اتزخيَا وأظول وأؾصاق اـلخـسذت، ٕامن

ةل أوىل تني ثـسذ وثيوغ  اًفصق اـلوحوذ ادليَاًوحِة. ٌَـؿل فٕان تريك كس ٔبذزك مٌش اًُو

وتني فىصت دِاًَة زاتعة اصلم اـلصمز ٕاٍهيا توحست  ؿىل ادذالف مىوانهتا وؾيادضُا،أظول 

ـلخالص َة يف ُشا إالظاز واذلسوذ ارلافذة . ادللصافِا اéponymeافلموؿة والامس ادلامؽ ًِا

ؿرب اًخازخي ورعل من حصاء اًرتحال اـلس خسمي ًضـوة اـليعلة )نٌل ثشُة اىل رعل ٕاحسى 

اًفصضَاث(، ال ًَلي اًحخة ظفة اٍمتسن ؾن ثغل اًضـوة وال خيفي سـاذهتا جمنط ؿُضِا، 

علة ؤكهنم "ٍلوؿاث ُشا تلغ اًيؼص ؾن اًيؼصت اًسعحَة ٌَمضِس، اًيت ثحسى ساكن اـلي

مدضؼَة مدـرثت يف اـلاكن"
18
. 

ٕان افلمتؽ اـللصيب نٌل ثبٔنس ؿَََ اـلالحؼة اًصاُية ًوُست اًيؼصت اـلس حلة، ُو ؾحازت 

"ؾن وس َج مذواظي" جتمؽ تني وحساثَ ارلَاًَة، الامسَة وثيوغ أظول واًخـاٌش اقلًل 
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"ذومنا ٕاسؿاح ٔي مواظن"
19
يف اـلاكن. ًىن هَف ًلصٔب تريك ػاُصت جضاتَ ٔبسٌلء افلموؿاث  

ا اًيت ـلس وحوذُا "يف هعاق اـللصة ولك"؟. يف كٌاؿة تريك ال ًوخس ثفسري  وحىصاُز

اتزخيي ًخغل اًؼاُصت اـلمتثةل يف اهضواء افلموؿاث اًلري اـلخجاوسة حتت امس واحس،، "ففي 

ٕامنا ٌضري اىل اًصمز)..( فافلموؿاث  اىل اًخازخي)..(اًوؾي اًـام" ٔبن رعل إالصاكل "ال ًـوذ 

ال هيمِا سوى الامس فِو وحسٍ من هل اًلمية الاحامتؾَة".
 

ٕان ادذالف أسٌلء وثحاٍهنا يف 

اـللاتي، ال ًـسوا ابـلياس حة ٔبن ٍىون جمصذ "ادذالف ًفؼي". من ُيا فٕان افلموؿاث اًلدََة 

ٌَيلاص ٔبال وعم مَىِة "زاًة الامس"ًُس صلهيا سوى مَىِة واحست كري كاتةل 
20
 . 

وـلًزس من اًخفعَي يف اـلوضوغ ورشخ ٔبوحض ـلـىن الادذالف واًخحاٍن اطلي ًخزَي 

ثغل افلموؿاث، ًشهص تريك ٔبن حِات ثغل افلموؿاث ٕامنا حتخنك يف ٍلَِا اىل "منعني 

مذـازضني ٍمتثالن يف اًدضاتَ ويف اًدضالك")تخرصف(
21
ِو ؾحازت ؾن ٔبما اٍمنط أول ف  

جتمؽ ًـيادض مذـسذت، ثيضوي مجَـِا حتت امس واحس كس ٍىون ٔبحِاان ًوُس ذامئا امس 

ادلس أول وتشعل جضحش وحست افلموؿة وثعاػ. ٔبما اٍمنط اًثاين فِو خيضؽ "ًخجزٔب 

أكاًمي)..(اىل نيخوانث مذياحصت كس حىون ؾعة ٔبو زثة ٔبو حىذالث" )تخرصف(
22
. ًلس  

ًـازفة ابـلياس حة ًلصون ؿست، ؿىل حىٌصس اًصؤًة ارلضلوهَة اـلخـَلة تخفسري ذٔبتت اًىذاابث ا

أؾصاق اًربجًصة اًىربى، واًيت ثفِس ابهعِاز خمخَف افلموؿاث مضن هؼام ؾخَق سام يف 

ًلس اًخفت اـلـصفة اًىوًوهَاًَة ؿىل ُشا اًخفسري وحـَت مٌَ صٌلؿة  ؾصكَ ويف امسَ".

خـاًزف اًيت ثخخٌاُا يف جضرَط اًدضىِالث افلمتـَة اقلََة، زئُس َة ثـَق ؿَهيا مجَؽ اً 

ًىن تريك كس زفغ رعل اًعصخ وهـخَ "ابٔسعوزي" اطلي ال ميت ابًواكؽ اـلالَحغ تبًٔة 

   ظةل.

ؤبزاذ من  .Montagne Rهفس أمص ميىن كوهل ؿىل هؼًصة "اٌَف" اًيت خاء هبا 

ائي جبيوة اـللصة، فِيي حبسة تريك ًُست ذالًِا ثفسري اًخازخي الاحامتؾي كلخَف اًلد

ٕاال "ثعيَف منعي ذاًط" ال ٍصىق ًُضلك ٔبي ظفة من اًعفاث اًحًِوًة اًثلافِة 

واًخازخيَة ًخغل افلمتـاث، "فاٌَف" ًُس تخغل اٌَحؼة اًفازكة اًيت حتسذ افلموؿة، تي ٕان 

ما ًفصق ُيا ُو ثغل "اًصوخ اًعوفِة اًيت ثـم سانية اًًصف"
23

ذزك تريك اًـيادض . ًلس بٔ 
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اًحًِوًة واًوػَفِة اًيت ثخحنك يف مِاكىزماث افلموؿاث اقلََة ورعل من ذالل ذزاس خَ 

ٌَحصنة اـلصاتعَة اًىربى تني اًلصن اًصاتؽ ؾرش واًلصن ارلامس ؾرش، فذحني هل هَف ٔبن 

رعل ٌضلك ازثحاظ وزَلا "ابـلوزفوًوحِة الاحامتؾَة" اقلََة، وهَف ٔبن "رعل اًخيوغ 

اـلصاتعي واهدضاٍز اًواسؽ ؿىل اًعـَس اًضٌلل إالفًصلي، ًسل ؿىل اذلَات اقلََة اقلخَضية 

دعوظا يف ذلؼاث اًفنت واًخفىم الاحامتؾي. ؾيسئش ًربس ذوز  ذاذي مصتؽ اًلدََة"

"اذلصاك اـلصاتعي فِلوم إبحعاء ازلاؿة ومجؽ أكاًمي وجتس َس اًخيؼاميث اًلسمية اًيت ظاـلا 

(172: 2914آدٍصن" ) ظـن فهيا
24
. 

ٔبذريا ًوُس بٓدصا فٕان اًدضىِالث الاحامتؾَة اقلََة حبسة تريك، حصثحط يف تـغ 

(172: 2914أحِان "ابٍمتسذ اًِاليل")
25
فاًضلك اًلدًل يف اًواكؽ ًُس رو ٔبظي ملازيب  

تي ُو رو ٔبظي ؾصيب. وخيَط تـس رعل اىل اًلول ٔبن  اًلدَةل يف اًضٌلل إالفًصلي "ٕامنا 

عم ٔبذات وضبٔث تني اًخعوز اًـام ٌَخعوز وارلَاز إالذازي وتني اًخعوزاث اقلََة اًيت كاًحا 

(2914:172وًة وحزء مهنا مععيؽ")هبشا اـليؼوز ثـس اًلدَةل ػاُصت اثه ماحىون وضعة،
26
. 

"تياء ؿىل ُشا اًـمي اًخفىِيك اًصائؽ، ؾل ًحق ٔبمام اًخـماميث االزيوقصافِا اًىًووهَاًَة 

ام اًساًفة،  اًيشء اًىثري. فَلس كىض تريك تشعل ؿىل اًفصوط افلاهَة ووسف ابصلًَي أُو

ٔبسٌلء كدائي وؿالماث وزاايث انفِا تلوهل ٔبي وحوذ ٌَلدَةل "كاًة ما ُياعل ُو وحوذ 

امسَة"، وتياء ؿَََ فٕان اًـيادض اـلضلكة ٌَمجمتـاث اًًصفِة اـللازتَة ٕامنا عم ؾحازت ؾن 

"ٍلوؿاث" من ازلاؿاث اـلخيوؿة ومن اًىِاانث اـلخساذةل واـلخـسذت واـليلسمة يف ُوٍهتا 

ِة، طلاث اًسخة ٔبقفي ازلاؾَة ومتثالهتا اًضـوزًة واًرصاؾَة، مضلكة تشعل هَاانث حلِل 

تريك مذـمسا اس خـٌلل ٔبو ثوػَف مسمى اًلدَةل وادذاز تسال ؾيَ مسمى أُايل ٔبو 

"افلموؿة". وثبٔهَسا مٌَ ؿىل رعل فلس ٔبصاز تريك اىل اًـسًس من أصاكل افلمتـَة اًيت 

(149:2971احنَت واىهتت وفلسث تشعل امسِا، من رعل "أسالف اًلدََة")
27
من  

ئي اًـِس اًوس َط وعهناخة ومعموذت وسانثَ اخل. ُشٍ عم ٕارن حعَةل تريك يف ٔبمثال كدا

ما خيط اًزنؿة اًلدََة ابـللصة ورعل حىت كدي ػِوز اٍمنورح الاهلساسم ادلَرني )وس حة 

اىل ٔبزوست خَرن(
28
 ؿىل ظـَس اًضٌلل إالفًصلي. 
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 حول بٔظصوحة اًحيا الاحامتؾَة ًٔظَس اًىدري:

، 2911س ية  اًصائست "اًحيا الاحامتؾَة ًٔظَس اًىدري"ًلس اكن ٔظصوحة تريك 

ؾؼمي أثص ؿىل اًحاحثني من تـسٍ اطلٍن معَوا توخَ ارلعوض ؿىل اـلَف اـللصيب، ٕار ال 

ا ثَِم اًىثري من ٔبًوئم اصلازسني، فِو كس فذح هلم تواتة اًـمي  حزال اًدساؤالث اًيت ٔباثُز

تريك اـلََئة ابـلضاُس وابٔظواث  ن ٔبظصوحةأهرثوتوًويج يف اـللصة ؿىل مرصاؾهيا. إ 

وابًصواحئ وأرواق وخمخَف ٔبصاكل اًًزية وأًوان اـلس خـمةل، واذلىص اـليحوث يف اـلياسل 

َ تبٔؾٌلل ٔبس خارٍ   اًصائـة وكري رعل من اًخفاظَي، ٕامنا ُو ٕاتساغ ثبٔثص يف وخَ من وحُو

Louis Gernet وتيعاحئMarcel Mauss ـصوف ومبا اكرتفَ من أهرثوتوًويج اـل

اٌظلان اؿرتف Marc Bloch و Lucien Febvreمسزسة اذلوًَاث اًيت ميثَِا لك من 

هلٌل تريك ابًفضي دعوظا يف جمال ثـؿل فن ما تني اًخرععاث، اطلي اؾمتسٍ تريك هكلازتة 

حبر يف اًخازخي الاحامتؾي ٌَمجمتؽ اـللصيب، واطلي يف اًلَة مٌَ كدائي سىساوت اًيت 

 هبا تريك ٔبميا افذخان وحسصثَ ٔبزاضهيا اًلاتَة ارلالتة "فاًصوؿة )ًلول تريك( ثـين افذنت

سىساوت". من ُيا احهتس اًصخي ًخـؿل ًلاهتا ًوِجاهتا اكلخَفة، فِو ؾل ًـس ًلذيؽ نثريا مبا 

ًلسمَ اـلرتمجني وال اـلصصسٍن اطلٍن كس ًضََون ٔبنرث ذما ًفِسون، فال مٌاض ٕارن من 

اٌَلة اـلس خـمةل اكًـصتَة اـللصتَة اصلازخة مبا يف رعل اًضَوخ. "ٕان ُشا اًـمي ؾل "اًخحنك يف 

ٍىن ًخلٌَ )ابـلياس حة(ٕاال ؿسذ كََي ًـسون ؿىل ٔبظصاف أظاتؽ اًَس اًواحست ذمن ذزسوا 

(Berque, 1988 : 32)اًضٌلل إالفًصلي"
29
. 

اًربجًصة اقلََة، كس وخَ ٕان ُشا ادلِس اٌَلوي اطلي تشهل تريك يف ثـؿل اٌَلة واٌَِجاث 

، فلدائي سىساوى اًيت La toponymieاُامتمَ مدارشت حنو ٔبساسم أماهن واـلياظق

ٔبهبصثَ ورعل مبا حزدص تَ من ؿؿل ومن ثيوغ زلايف و"ثيامغ يف مىوانهتا ؤبحزاهئا" كس ًفذت 

فة تني ازلوغ، اهدداَُ اىل أطمَة اًىربى اطلي ًَـهبا امس اـلاكن يف ٕاحساج الاوسجام وأً

فاًلدائي ال ًًذؼم ص خاهتا ٕاال ؿىل كاؿست اذللوق اـلخـازف ؿَهيا وجسِص "ؿني اًخوتوىميَا اًيت 

ثـم اًحالذ" ؿىل حصاس هتا. ٕان اًضِوز زالزة اًيت كضاُا يف ٔبوذًة بًٓت ؾعا تبٔؿايل 

اًيت ثـم ثغل onomastique أظَس، كس حـَخَ ٍىدضف مسى ٔبطمَة "أًلاة اـلاكهَة 
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أفضَة اـلصهحة واًيت كاًحا ما ٍىون اًوسط اًعحَـي اقلسذ أسايس ًِا ٔبما اقلَسذ فِو امس 

 اـلاكن اطلي ًًضبٔ ٕاثص اًخسذي إالوساين فَِ فِدضلك تشعل مٌَ اًوسط اًثاهوي"

(lefébure, 1971 :20)
30
 

"اًخوتوىميَا"، "ًىن رعل ال ًـين ٔبتسا ٔبن أكاًمي اًيت ختضؽ من اًياحِة افلمتـَة ٌَصكاتة 

(120:2971ٔبهنا حتَي مدارشت اىل اًحيا الاحامتؾَة ٔبو اـلٌلزساث اًفالحِة")
31
لك ما  

ُياعل ٔبن ازيوًوحِة الامس يف ُشا اـلضٌلز عم ؾحازت ؾن "مـزوفة من ٔبسٌلء أماهن" 

مت ثؤذي ذوزا حٌلًَا ًُس ٕاال. وتياء ؿَََ فٕان ثوسًؽ أكاًمي راث "أسٌلء" وثعيَفِا ٕامنا ً

ؿىل حسة ظوزت ومسـة أًلاة اـلاكهَة وؿىل حسة ٔبًضا هؼام اصلوزت اـلائَة وزسانمذَ 

ة.  اًس يًو

ٕان ُشا اًدضلك اًخيؼميي اًصائؽ ُو ٔبساش ٔبظصوحة اًحيا الاحامتؾَة ًٔظَس اًىدري، 

واًيت ازحىزث ثفاظََِا ؿىل جسالث خمخَفة إبماكهيا ٕاحٌلًِا يف اًـيادض أساس َة اًثالزة 

َة: ٔبوال اًـصط اًخازخيي اذلرصي فلموؿة "اثكداًَت" من ٍلي كدائي سىساوى، مؽ آث 

نخاتة اـلئاث من إالزيو امسَة وثلسمي "تـغ اًخحاًَي إالكَميَة" وثخضمن زالج مائة حزئَة 

من أسٌلء اـلاكهَة اـلرتمجة تسكة، ُشا ٕاضافة اىل زسذ اًـرشاث من اذلنك اًضـحَة 

(214اىل ظفحة -212اًززاؾَة )من ظفحة 
32

. اثهَا ختعَط زالج ظفحاث )من ض، 

(119اىل ض، 117
33
طلهص ٔبسٌلء أماهن اـللسسة. اثًثا ؤبذريا وضؽ كامئة ابٔسٌلء اقلََة  

ثخىون من مائخان ؤبزتؽ وؾرشٍن ثـحريا وحصمجهتا يف اـللاتي ابٌَلة اًفصوس َة ُشا ابٕالضافة ٕاىل 

ِلة مهنا واـليعوكة حبصوفِا، وثوظَف مـاين اًيؼام اًعوز واىل اًرتحٌلث اـلخيوؿة، اصلك 

اـلـصيف ٌَفاؿَني ٔبي ما ٌض حَ اىل حس تـَس ارلواظص االزيوا ؿَمَة. ٌَـؿل فٕان ٔبظصوحة تريك 

ثغل ثخزََِا اًىثري من اًخلاتََاث واًثيائَاث واًيت عم وفق ًفؼَ ثدضلك من أسواح 

"ازلاؾي واطلاهصت" "اًوحسوي واٍمتزيي"  اًخاًَة:"اًـام وارلعويص" "اـلَموش واًخفسريي"

واـللسش  "اًخحًََل واـلـُش" "اـلرسخ تَ واًلامغ مث اًلامغ واًلري اـلرسخ تَ" "أماين

(Berque,1978: 131, 175, 213, 454اٍهتَجي")
34
ا من ثغل اًثيائَاث   وكرُي
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
236 

خوػَف اـلـصيف اطلي واًخلاتََاث اًيت حيحش اًحاحر االزيوًويج اًـمي ؿَهيا ؿاذت. ٕان ُشا اً 

 اىهتجَ تريك يف ٔبظصوحذَ كس مزٍي ؾن كرٍي ومٌحَ اًفصاذت واًس حق يف جمال ؿَوم اـللصة.  

يف اًواكؽ ٕان اًرباؿة اًيت ٔبتساُا تريك يف معهل اـلشهوز، ًِا ذَفِة س َىوًوحِة راثَة 

ـامة معَلة ذفـت تَ حنو اًخيلِة يف أقواز ورعل من ٔبخي مالمسة اًصوخ ازلاؾَة اً

مفِحةل سىساوت اًفاثية تلعاهئا اًلايب كس اكن ًِا ُيا اصلوز اذلامس يف حتول مساز ٌَسانية، 

فَلس الحغ ؾن نثة هَف ٔبن هؼارما افلمتـي ًدضلك من "أحاسُس ومن تريك اـلـصيف، 

اـلضاؾص اـلضرتنة ومن ثعوز مـني ٌَـسل ٌوَجوز"، فِشا اًضـوز الاحامتؾي حبس حَ ٕامنا 

 ٔبو ابٔحصى ُو من ظيؽ اًخازخي راثَ" "هدِجة ٌَرتامك اًخازخييخاء 

(Berque,1978:392)
35

، من ُيا دلبٔ تريك يف ٔبظصوحذَ اىل الاص خلال ابًخازخي 

الاحامتؾي فِو وحسٍ اًىفِي تخفىِم مبٓثص ثغل افلمتـاث. "ٕان اًخازخي ميثي يف بٓن واحس 

 (Berque : 1978)هَة اـليعَق واًيدِجة يف ُشا اًححر" مَحق اًعحـة اًثا
36

. ٕان اُامتم 

تريك ابًخازخي الاحامتؾي ًسانية سىساوت ٍصحؽ ٔبًضا اىل "أطمَة اًيت ًوٍهيا ساكن اـليعلة 

(11: 1009ًلك ما ًخـَق مباضهيم")َلس اصلُان،
37

. فافلموؿة الاحامتؾَة حبسة تريك 

، فِيي تشعل ال جس خـمي طلاث اًلصط خمخَف أساًَة واًخلٌَاث ٔخي جسجَي ماضهيا

ة ؤبسٌلء اًلدائي وأماهن يف ثثخِت  جس خلين ؿىل اًصظَس اًـائًل وال ؿىل اًثلافة اًضفًو

(Berque, 1978 :62ُوٍهتا اًخازخيَة)
38

. ُىشا اكهت زؤًة تريك ٕاحٌلال ؾن أزايف 

واًحواذي، ًىن مارا ؾن اـلسن واذلوارض اـللازتَة؟ ما عم مساٌُلثَ يف ُشا افلال وهَف 

 ي اًحيا وفىم اًدضىِالث افلمتـَة واـلوزفوًوحِة؟.حَ

 ٔبي مـىن ٌَحارضت اـللازتَة؟:

ٕان اـلخددؽ ٌَسريت ح. تريك اطلاثَة جيـهل ًسزك ٔبطمَة رعل اًصخي اطلاثَة واـلوضوؾَة 

وإالضافة اًيت بٔسساُا ـلـصفة اـلسن وإالسالم اـللازيب ذاظة ًوـؿل الاحامتغ وأهرتوتوًوحِة 

اذلرضًة ؿامة، مفست اًـلسٍن ٔبو ًٍزس من اًزمن اًيت كضاُا يف اـللصة هكسؤول ؾن صؤون 

كس حـَخَ يف اثعال ًوسم مىثف تبُٔي أزايف ذما حـهل ٍىدسة ذربت وجتصتة  أُايل،
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 (Akar , M.1988) مِساهَدني واسـخني
39
ًلس ػِص رعل خََا يف نخاابثَ ؤبحبازَ، مفيش  .

زالزًَِاث اًلصن اـلايض وتريك ًـمي ذون لكي ؿىل سرب ٔبقواز اـللصة، ملسما يف رعل 

مث ذزاساثَ  2911ـلوذ اًصؾوًة ؾيس تين مسىني س ية أزايف ؿىل اذلوارض. ٕان رفعَ ٌَ

ؤنس ؿىل رعل الاُامتم اطلي س ًَذلي  2911تـس رعل ًخازخي اًًصف اـللصيب س ية  ٌضِس ًو

خحول اىل اُامتم ٔبوسؽ ابذلوارض وابـلسن، ؿىل ٔبن ٍىون اًفلَ يف  تسوزٍ مـَ فامي تـس ًو

 2940لس ذزش ًِشا اًلصط س ية ُشٍ اـلصت ُو مسذهل اًصئُس ًوُس اًـمصان حبس راثَ، ً

ذزاس خَ اـلـصوفة ابمس "حبر  2944"هواسل اـلزازؿة" ـلَاز اًوساين ؤبظسز فامي تـس س ية 

ًىن ما اًرّس وزاء اُامتم تريك ابًفلَ وابًدرشًؽ إالسالسم ٔبزياء  يف مهناح اًفلَ اـللازيب".

 ذزاس خَ ٌَحوارض وٌَمسن اـللازتَة؟. 

ٔبزتـًَِاث اًلصن اـلايض ًوُس ابًـمصان، ٕامنا ًـوذ ٕاىل ذوز ٕان اُامتم تريك ابًفلَ يف 

ٔبي اـلسوهة –اـلسوهة اًفلَِة يف ثيؼمي اهخلال اًياش من "اًحسو ٕاىل اذلرض"، فِيي ٕان صئٌا

متثي اـلالر آمن اطلي ًضمن اٍمتسم ابٕالسالم ورعل بٔزياء حسوج ُشا اًيوغ من -اًفلَِة

عوز يف اـلسن واذلوارض ًوُس ابًحواذي اذلصاك، طلاث اًسخة جنس بٔن اًفلَ كس ث

فأذريت اكهت ذوما فضاء دعحا ًيفور اًخلاًَس وسَعة أؾصاف، تُامن اـلسن فلس  وأزايف،

شا يف اًوكت اطلي اكهت  اكهت متثي اذلاضية اـلفضةل واًحُئة اـلثىل ًخواخس اًفلِاء واًـٌَلء ُو

َاء،فَِ اًحواذي وأزايف مرسحا ًًضط فَِ ص َود اًزاو ُمجس ؿىل دضخذَ أًو ؿىل  اي ًو

ُشا أساش جية فِم ـلارا زتط تريك ٕاؾٌلز اـلسن اـللازتَة ابـلوزوج اًفلِيي ومن مثة زّس 

 ثوايل ٔبؾٌلهل اًفىًصة وحصثُهبا ؿىل اًيحو اًخايل)اًًصف/اًفلَ/اًـمصان(. 

اًيت نخة ؾهنا ًلس جتَت ُشٍ ارلربت صلًَ يف ؿست ٔبؾٌلل، اتخسهئا ابالُامتم مبسًية فاش 

ؿست ملاالث واًيت افذخحِا مبالحؼاثَ ارلاظة حول خامؽ اًلصوًني، حِر نخة يف رعل 

((Berque :1938ذزاسة ٔبسٌلُا "ذوز ادلامـة إالسالمِة ابـللصة ادلسًس"
40
وادذمتِا تـس  

(Berque :1972مسًية") مصوز ما ًٍزس ؾن اًثالزني س ية مبلال ؾيواهَ "فاش ٔبو معري
41
 

ويف راث اـلوضوغ نخة ملال بٓدص بٔسٌلٍ "اـلسًية وادلامـة: هؼصت حول  2949يف س ية 

(Berque :1949اتزخي مسزسة فاش" )
42
ا س ية    2911مث ٔبظصوحذَ يف أذري اًيت ٔبجنُز
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(Berque:1955أؿىل" ) واكهت تـيوان "حول اًحيا الاحامتؾَة ًسىساوى ابٔظَس
43
 .

اًواكؽ ؾيس ُشا اذلس، تي ساذ اُامتمَ ابذلوارض ؾل ًخوكف ٕاهخاح اًصخي مضن ُشا اـلضٌلز يف 

وابـلسن دعوظا يف فرتت اشلس ًَِاث من اًلصن اـلايض ٔبي اًفرتت اًيت اكن فهيا اًفضاء 

، ًلس ثبٔثصث نخاابثَ اـللازيب حتت هري الاس خـٌلز ووكؽ اذلصوة وجصوس اًِوايث اًوظيَة

 la cité éminenteة""اذلارضت اـليَف 2911ٕار نخة س ية  اذلرضًة هبشا اًس َاق

(Berque :1958)
44
 médinas ville "و"اـلْسًية واـلَسًية ادلسًست ومسن اًعفِح"  

neuves et bidonvilles موػفا يف رعل اـلهنج اًسوس َو أهرثوتوًويج اذلرضي ،"

اطلي متثهل مسًية فاش، فَلس نخة ؾهنا  l’archétypeاـلصحىز ٔبساسا ؿىل اٍمنورح اًـخَق 

 Genèse d’uneذزاساث ؤبحباج هشهص مهنا ملاهل "جصوس اًـامصة اـلسَمة"تريك ؿست 

métropole musulmane  "ونخاتَ "اـللصة اًخازخي وافلمتؽMaghreb histoire et 

société"ونخاة "اـللصة تني اذلصتني ،  guerres  Maghreb entre deux  س ية

اذلَات اـلسهَة راث اًخبٔزري ؿىل أذالق ، اًرثي ابًوظف وابًخحاًَي اذلرضًة وتبمٔناظ 2911

ٌَيؼًصة اذلرضًة ٌوَخحلِق  ٕاحٌلال فٕان ما كسمَ تريك واًـمي اًس َايس ثضلك ؿام.

االزيوقصايف واطلي ميىن ادذعاٍز يف زالزَة اـلسًية اًـخَلة واـلسًية ادلسًست وتَوث اًعفِح، 

يت ؾصفِا اًفضاء اـللازيب يف ًـخرب هجسا كري مس حوق ثددؽ فَِ خمخَف اًخحوالث اًـمَلة اً

 فرتيت الاس خـٌلز والاس خلالل ؿىل حس سواء. 

 موزفوًوحِة اـلسن اـللازتَة تـَون تريك: 

ًلس متحوزث جساؤالث تريك ابـللصة يف صلِا اًـمصاين، حول مسبةٔل اذلسوذ اًيت 

ومن ٔبٍن ثحسبٔ فبٍٔن ثًهتيي أوىل ؾن اـلسًية اًىدريت،  ثفعي ومتزي اـلسًية اًًصفِة اًعلريت

حبسة تريك فٕان اـلخلري اصلميلصايف ال ٍىفي ًوحسٍ يف حتسًس مسمى اـلسًية اذلسًثة  اًثاهَة؟

وثـًصفِا، طلعل اكهت مالحؼاثَ اـلحارشت  ٌَفضاء اـللازيب حصحىز ابٔساش ؿىل ثعوز ٔبنرث 

ريك تني ٔبهرثوتوًوحِة يف ضحط اـلسمَاث وظَاكة اًخـاًزف ارلاظة ابفلال، من ُيا فّصق ت

عفَ تبٔهَ ؾحازت ؾن "جتمؽ احامتؾي  منورخني موزفوًوحِني ازيني: اٍمنورح اًًصفي اًخلََسي ًو

تسايئ رو صلك ًزفي، فَِ ًـاذ جضلك اًـعحَاث تعفة كري مىمتةل، مصنٍز اًسوق اطلي 
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ة". ٕان ُشا اٍمنورح من  سدٌس اكذعاذٍ ؿىل اًززاؿة اًصؾًو ًخلاظص ؿَََ ٔبُي اًلدَةل ٌو

ًسىين يف ؾصف تريك، ال ميىن جسمَخَ ابـلسًية حىت ًوو اص متَت سانيخَ ؿًل اًخجمؽ ا

اًيعاة اصلميلصايف اـلعَوة. ٕارن مفا عم اـلسًية يف هؼص تريك؟ ٕان اـلسًية )اٍمنورح اًثاين( 

يف ثعوز تريك، ٕامنا عم من ظيؽ اًـاؾل اذلسًر، وضبٔث ٕاثص اذلصاك افلايل اًلامئ ؿىل فـي 

ابث اـلـلست واـلخـسذت واـلخيوؿة. ٕان ُارٍن اٍمنورخني اـلوزفوًوخني ٌُل من اـلحاذالث واـلضاز

 ٍصسٌلن اًَوم مداين اـللصة اـلخيوؿة، ًىن وفق ٔبي ثعممي مـٌلزي؟.

يف حتََي تريك فٕان اـلسًية اًـخَلة اًيت جس خَِم مصحـَهتا وامذساذُا من اًلصهني اًصاتؽ 

عم اًَوم ثخجمؽ حتت ، ة "اًعَحاء"ؾرش وارلامس ؾرش اٌظلان اكهت جسوذٌُل سَع

َاء  ػالل مبٓرن اـلساخس اًساملة ثعوكِا أسواز وهتمين ؿىل وسوهجا الاحامتؾَة زوخ أًو

اـلمخست من اًـِس اـلصاتعي ابـللصة واًيت ال حزال مذلَلةل اىل ًومٌا اذلايل يف مفاظي اذلَات 

َخحم )من ًعَق ؿَهيم تريك( اٍمنورح اًـمصاين اًَوم ًخساذ الاحامتؾَة اقلََة، ُشا ي فَِ ًو

 les venusابًوافسٍن من أكايص"" les venus d’ailleursاًوافسون من ارلازح "

d’en hauts،"  ٔبي مبـىن ٔبن اـلسًية اًـخَلة كس حتوًت اىل تؤزت ٌَامتسح تني سانية اـلسن

ت اتزخيَا تخحوالث مسًية اصلاز اًحَضاء راث اًعاتؽ أوزويب اـلخبٔثص ادلسًست اًوافست من 

حصنة اـلالحة، وتني سانية اًـوامص إالسالمِة اًوافست من مسًية فاش اًـخَلة اًساحبة يف 

 معلِا اًثلايف واصلًين.

ٕان رعل اًرتهَة اطلي ثدضاتم فَِ أمناظ اـلوزفوًوحِة اًـخَلة ابٔمناظ اذلسًثة، ُو 

مس خـعَة، ثخجىل يف ظـوتة الاهسماح من وهجة هؼص تريك ًـاين اًَوم من ظـوتة تًِوًة 

يف اًـرصهة واًخحسًر اًـمصاين، فاـلسن اًخازخيَة ؿىل حس كوهل ال حزال "حرضىهتا ثدضخر 

ٍىون فَِ اـلسجس صاُسا)ؿالمة( ( اطلي l’urbanisme du signeابًحـس اًـالمايت" )

واًصواتط اًـائََة ومٌعَلا ًلك معََة مس وسحص احامتؾَخني. مث ٕان اس متصاز ٔبًوان اًلصاتة 

اًيت جضلك حزء ُام من حسم اـلسًية اًـخَلة ال حزال ثفضي اًحـس ادلسوذي )من 

يف جمال اًحياء وامذالك اًـلاز، ُشا انَُم ؾن  أخساذ( اطلي ًفصط ثـَاميثَ اًعازمة

ارلواض الاحامتؾَة ٌَمسًية اسدٌاذ مصحـَاث اٍمتسن ومواظفاثَ اذلضاًزة ؿىل ٕاحسى 
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ًيت ؿاذت ما ثخَرط يف الاهامتء ٕاما ًفئة اذلصفني ٔبو فئة اًخجاز ٔبو اـليدس حني اىل اًـخَلة وا

 اًـؿل اًرشؾي. 

ٕان ثغل اـلواظفاث اـلشهوزت حصمس اًَوم مضِسا من اًزتامح ومن الانخؼاع، ثلؽ حتت 

وظئخَ اـلسًية اًـخَلة ذلؼة ثلاظـِا وجضاجىِا مؽ اـلسًية ادلسًست، راث اًعاتؽ اًصٔبسٌليل 

لامئ ؿًل اًحوزظة واًعياؿة اًخىٌوًوحِة وؿًل اًـمصان اذلسًر، ُشا ابٕالضافة اىل تياايث اً

اًعفِح وافلمـاث اًـفوًة اًيت حًزس من ثـلس اـلضِس، ٕاهَ مضن ُشا إالظاز اـلسًين اًِجني 

 ثيخثقخٌاايث اًعفِح وافلمـاث اًـفوًة، اطلي ثخساذي فَِ اـلسًية اًـخَلة ابـلسًية ادلسًست ت 

اًَوم ازلوغ اًخرشًة ابـلسن اـللازتَة وختصح ًخـمص اـلاكن وثَون ٔبظَافَ مبرخَف ظفوفِا 

يف مثي ُشا اًوضؽ فٕان مؤسسة اًحضلًة ثعحح ؾحازت ؾن قعاء حيخسم  وظيوفِا الاحامتؾَة.

يف نيفَ وثضلك كري مىمتي اًلصاابث اًـعحوًة اـلمخست فِيي ٔبي اًحضلًة كس حتوًت مبوحة 

موظيا ٌَسالالث اًـائََة. وتياء ؿَََ وحبسة ُشا اـليعق فٕان اصلوةل سواء  رعل اًدضاتم

اكهت ؾخَلة ٔبو اس خـٌلًزة ٔبو حىت وظيَة، ما عم يف اًواكؽ سوى مَعق من اـلَعلاث ت 

ثثخِخَ يف أذري إبحسى اٍمنورخني اـلوزفوًوخني اـلشهوزٍن. ُيا ٍوكن اًَوم اًخحسي أنرب 

 صتَة اًخازخيَة وافلمتـاث اًيت ثلعهنا ؿىل حس سواء.                                                  اطلي ثواهجَ اـلسن اـلل

 ارلالظة: 

ال خيخَف ازيان يف ٔبن ٔبؾٌلل تريك اًلٍزصت ثـس ذلؼة فازكة يف معص أذتَاث اًيت 

حـَت من اـللصة اًىدري ماذت زئُسة ًِا، حِر ساطمت نخاابثَ اًـمَلة يف ٕاؿاذت ضحط 

اًحوظةل وحتٍصص اًيؼص واًفىص من نثري من أحاكم اـلس حلة ومن "اًلكُض هياث" 

ت ثسخة أًسًًووحِة اـللصضة اًيت ضاؾت  مـِا ظوزت اـللصة وحلِلذَ وجضُو

اًضعحاث اًيت خاًت يف ذضل اًـسًس من نخاة إالذازت اًىوًوهَاًَة اًصاقحني يف 

الاس خحوار أتسي ؿىل اـليعلة وسانيهتا، ًىن مٌارفة تريك ؾن اـللصة ؤبُهل ومواكفَ من 

من اًىذاة الاس خـٌلز وفـهل وذفاؿَ ؾن اًرشق واتزخيَ ؾل ٍىن ًُضفؽ هل ؾيس زةل 

اآكذمِني اًـصة اـلسىوهني هبواحس الاس خـٌلز ومن مثة إالتلاء ؿىل اًصخي ًوو تعوز 
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مذفاوثة مضن اًلوامئ اًسوذاء اًيت مازست "أتًوت اـلـصفِة" ؿىل اـللصة وحصازَ ثضلك 

ذاض، حول ُشا اـلوضوغ رهص أس خار َلس افلاَُس ؾَية من اًىذاة اطلٍن جسَوا 

تَاث تريك اـللازتَة، من رعل اًحاحر ؾحس اًىدري ارلعَيب ظاحة نخاة ثوحسِم من ٔبذ

Penser le Maghreb
45
اطلي ؾل ًرتذذ يف ثعيَف تريك مضن ذاهة اـلسدرشكني  

اًالكس َىِني مذياس َا ٔبن اًصخي كس معي ؿىل "ٕاكداز ذؿامئ الاسدرشاق اـللصضة واـلوهجة، 

صي حىت ال ثحلى ُياعل سوس َوًوحِة ذما حـهل ابس متصاز ًَح ؿىل رضوزت اًخحاذل اًفى

اًرشق، ًوىن رشق اًـَوم إالوساهَة"
46
ٔبما اًاكثة َلس وكِسي فِو ال ٍزال ًدساءل "ٕارا  

اكن حيق ًيا ٔبن هؤنس مؽ خاك تريك ؾل هـس ٔبمام الاسدرشاق اًخلََسي، تي وؾل هـس ٔبتسا ٔبمام 

اُامتم ري ظحَـة اسدرشاكِة ٕاًسًوًوحِة"
47

صحَ َلس وكِسي ؿىل ؟. ٕان اًسؤال اطلي ًع

وخاُخَ ال ٌس خعَؽ ٔبن ًيفي ٔبن ٔبؾٌلل تريك ٕامنا "ثعة يف الاجتاٍ اطلي ًـمي ؿىل ٕاحساج 

كعَـة اثسدميوًوحِة مؽ اًـؿل الاس خـٌلزي يف مٌعَلاثَ وثعوزاثَ ومفاُميَ ومٌاُجَ وكس 

وس َوًويج ًـوذ هل اًفضي ٔبنرث من كرٍي يف سؾزؿة اـلحاذئ اًـامة اًيت ًلوم ؿَهيا اًفىص اًس

اًلصيب"
48
 . 

يف اًواكؽ مثة ظَف من اًىذاة اًـصة، ال ٌسدس َف نثريا ٔبن ٍىون اًضبٔن اًـصيب 

موضوؿا ٌضلزاسة واًححر من كدي أخاهة اًلصتَني، اٌَِم ٕاال ٕارا اكن رعل ؿىل سخِي 

خعوز ٔبن مثة "امذَاس اثس متوًويج ما  اًثياء واـلسخ ـلبٓثص اًـصة وحماسن اًرشق ًو

ًًُٔل"
49
 حساة أحٌيب يف ٕاذزاك ما دفِا من مـىن وما جضلك من زوخ حٌلؾَة ؿىل 

. ٕان ُشٍ اًيؼصت أحاذًة ٕامنا ثخلشي ؿىل ثعوز ٔبًسًوًويج مس حق، ثخحنك !وراهصت حمََة

فَِ "اًوظيَة اـلهنجَة" واًيت عم حبسة ثـحري أس خار ؾحس اًصحٌلن موسوي )يف حتسزَ 

ثسدميَةؾن ادلامـة ادلزائًصة("ثلازة تني الا
  

وتني اذلسوذ اًوظيَة. فَو حتسزيا ؿىل سخِي 

اـلثال)ًلول غ. موسوي( ؿىل اًخازخي فٕان اًعحافة ال ثفذح ٔبمعسهتا ٌَمؤزذني اًفصوس َني ٔبو 

أوزتَني ٕاال ٕارا حتسزوا ؿىل مواظفاث اًخازخي ادلزائصي، طلعل ًـعى هلم اصلوز أدرض 

م ختععوا يف اًضبٔن ادلزائصي. هفس ارلط ًَسًوا ثضِاذاهتم وتبٔفاكزضم وُشا حبنك ٔبهن
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س متص مؽ أحِال اـلخـاكدة، فاًعَحة ال ٌض خلَون ٕاال من ذاذي اذلسوذ. ما ًـين  ًخواظي ٌو

ٔبن ادلامـة ادلزائًصة ؾل ثًذج تـس من ٌض خلي ابـلواسات ؿىل سخِي اـلثال ؿىل اتزخي فصوسا"
50
 . 

أحٌيب ابذلَف وتـسم اًزناُة اهعالكا من ُشٍ الاؾخحازاث، ُي ميىن ومص إالهخاح 

ويف اـللاتي اًـمي اًوظين ابـلعساكِة وابٔماهة؟ ٕان ارلوط يف مثي ُشا اًسؤال يف اًواكؽ، 

ًخعَة حبثا مس خلال تشاثَ طلعل انخفِيا ُيا جصخي اًضفذني نمنورح ٌَخلاظؽ تني اـلـصفة 

عةل ابـلصنًزة إالزًِة اقلََة واـلـصفة اًىوهَة واطلي هون ًيفسَ مسازا خمخَفا ًلعؽ اً

ethnocentrisme  من هجة وابًوظيَة اـلهنجَة من هجة ٔبدصى، وزمبا ما رهٍص اذوازذ

سـَس ؾن خاك تريك وظسًلَ ماهس مي زوذوسون يف ُشا اـلـىن كس ًفي ابًلصط، ًلس رهص 

سـَس ٔبن اًصخالن "كس حصزا هفس هيٌل من اًسرتت اـلفعةل اًـلائسًة اًلسمية)تخرصف( 

خاك تريك وماهس مي زوذوسون ًلف ؿىل كسم اـلساوات مؽ ٔبنرث أمناظ اـلوحوذت فذسًزة 

دضامة واهضحاظا، كري ٔبن ما مييح اذلَوًة ًخوهجاهتٌل ُو وؾي اطلاث اـلهنجي صلهيٌل. فٕارا اكن 

الاسدرشاق اتزخيَا مـخسا تيفسَ، مـزوال مبياؾخَ مفصظا يف اًثلة، وضـَا تعصكَ وملسماثَ، 

ق اطلي ٌس خعَؽ اـلصء هبا ٔبن ًفذح هفسَ ـلا ًسزسَ يف اًرشق ٔبو ؾن فٕان ٕاحسى اًعص 

شا ما ميزي تريك  اًرشق عم ٔبن خيضؽ مهنجَ اهـاكس َا ٌَخحََي اًيلسي اـلخليص، ُو

وزوذوسون، لك تعًصلذَ ارلاظة. مفا جيسٍ اـلصء يف معَهيٌل ُو ذامئا وكدي لك يشء 

حان رايت مس متص ـلهنجٌِل وذمازس هتٌل وحماوةل حساس َة مدارشت ٌٌَلذت اـلٌلزةل ٔبمارما، مث امذ

رائحة ٕالتلاء معٌَِل كاذزا ؿىل الاس خجاتة ٌٌَلذت ال ًخعوز مشُيب مس حق"
51
. 

ما هفِمَ من ُشا الاكذحاش ووسجهل ُيا ؿىل سخِي ارلالظة وارلمت ًِشٍ اًوزكة، ٔبن 

ة هفسَ ذون لكي وال مَي رل سمة خاك تريك ًُس فلط رعل اًحاحر اـلمتصش اطلي ُو

اـلـصفة اًسوس َوًوحِة وأهرثوتوًوحِة يف اـللصة واـلرشق ؿىل حس سواء، ٕامنا ُو ٔبًضا 

ًـخرب مصبٓت ؿاهسة ٔبًلت تؼالل اًـاؾل اًـصيب ؿىل اًضفة أدصى وذؾت تشعل اىل جتسري 

اـلسافة وحىثَف اًخحاذل والاس خفاذت من إالزج إالوساين من كري ُميية وال اس خلالل. فِي 

ا صم ٔبن ٕاجناساث اًصخي وٕاضافاثَ اًـَمَة ؾل حىن يف ظاحل اـلـصفة من تـس ُش
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صان أهرثوتوًوحِا يف اًححر مصنز ان: ُو  حتسي ُز
صان واًثلافِة الاحامتؾَة أهرثوتًووحِا يف اًححر مصنز -مسريت هلاذي  ذ.  ادلزائص - ُو

 

 : اـلَرط

ان اـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتًووحِا 

ٔبحس  CRASC الاحامتؾَة واًثلافِة توُصان

ٔبضم مصانز الاصـاغ اًـَمي واًححر أاكذميي 

َة  اهعالكا من اظسازاثَ هكجةل اوساهَاث اصلًو

ٌَىذاة وذفاحص اًىصاسم وافلةل الافًصلِة 

وجًصس اًىصاسم اىل خاهة مًضوزاث ٌساضم 

فهيا ابحثني ذامئني وابحثني مضازنني ٍصفـون 

ان اًخحسي ًَىون اـلصنز ظََـة اـلصانز  ُز

 .أهرثوتوًوحِا ذاظة واًـَوم الاحامتؾَة ؿامة

و اًفصوغ اـلخـسذت مثي فصغ ران اـلصنز 

ر اًصظَس ابدلزائص اًـامصة ومصنز اًحح

تلس يعَية ًـمس ؿىل ثلعَة أهرثوتًووحِا 

اًخازخيَة والاحامتؾَة اىل خاهة اًعوتوىميَا 

اـلِمتة تبٔسٌلء أماهن يف حني ثدٌوغ وحساث 

اًححر ارلاظة توُصان اىل س خة وحساث 

 : وعم

وحست  ٔبهرثوتوًوحِا اًخازخي واطلاهصت ووحست 

مسن ؤبكاًمي وحست اكلَال واًسريوزاث 

 ًووحِا اًرتتَة ؤبهؼمة اًخىوٍن،ووحست ٔبهرثوت

اىل خاهة وحست اًححر حول اًرتمجة 

واـلععَحاث ووحست اًثلافة واالثعال 

 .واًفٌون

 Abstract : 

The National Research Center in Social 
and Cultural Anthropology is one of the 
most important academic research centers. 
The center is best known for its scientific 
publications: the Insaniyat journal, the 
Africa review of books, les cahiers du 
crasc… 

The CRASC is divided to many units, 
the one located in Algiers is interested in 
toponomy (RASYD), the Constantine unit 
is covering the historical and social 
anthropology studies. Plus another one 
placed in Oran, specialized on translation 
and terminology.      

The center itself is subdivided into five 
divisions: the historical anthropology and 
memory unit, Cities and Regions unit, 
Imagination and Processes unit and 
Education Anthropology and  formation 
systems. 

These divisions work to promote 
research by publishing books and reports, 
in order to  strengthen the public policies 
to serve the society, the state, science and 
knowledge.  

The main question of this paper is: 
What place has anthropology in this 
center? In other words how the 
anthropological academic research are 
made in this center ?   

To answer these questions, we have 
reviewed the history of the center, the 
beginning, progress and the current state, 
by covering the Insaniyat journal and 
ARB review. 
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
248 

 ملسمة:

صِسث ادلزائص ثعوز مَحوع يف اًحياء اـلـٌلزي ٌَجامـاث ومصانز اًححر اًوظيَة 

اًيت ثًضس زساةل اًححر اًـَمي واًصيق مبعامح اًخعوز اًخىٌوًويج ومن ُشٍ اـلصانز ٔبحس 

صان هصاسم  ٔبضم مصنز يف ادلزائص ُو مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة تُو

CRASC  و خمخط يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِا ُشا الاذري اطلي ت ثسصٌَُ ُو

وتـس هجس هجَس   URASCوالاحامتؾَة اًثلافِة واطلي ًـمي مٌس ان اكن هوات ٔبوىل جسمى

ٔساثشت هحاز ت ذَلَ هكصنز ؿىل اـلس خوى اًوظين ورو َُالك ؿَمَة واذاًزة واظسازاث 

ًٔهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة مؽ الاُامتم مبضاًزؽ حبثَة  مذيوؿة ثـمي ؿىل اثصاء ادلاهة اـلـصيف

ا يف نخة معاذق ؿَهيا من كدي  وظيَة وؿىل مس خوى اـلؤسسة واًـمي ؿىل اظساُز

 اـلصنز .

ًُس من اًسِي ٔبتسا ثعوٍص َُالك اـلصنز واهخاخَ اـلـصيف نٌل ٔبهَ ًُس من اـلس خحَي 

ثَ يف مجَؽ ختععاث أهرثوتوًوحِا ثـسذث مصافلَ اًـَمَة واظسازا اًـمي ؿىل رعل ومٌَ

 اًخازخيَة والاحامتؾَة واًفَسفِة واصلًًِة واًس َاس َة ومٌَ حىون اصاكًَة اـلساذةل:

ماُو موكؽ أهرثوتوًوحِا يف مصنز اًىصاسم؟ ٔبو مبـىن هَف ًمت اًححر اأكذميي يف 

صان؟ وما ُو اـلساز اًـَمي ٌَمصنز يف أهرثوتوًوحِا؟  أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة مبصنز ُو

ان اًخحسي؟وماعم ٔبضم إالظسازاث ارلاظة ابصلزاساث أهرثوتوًوحِا؟   وماعم مؤرشاث ُز

ًٕالخاتة ؿىل الاصاكًَة ٔبؿالٍ التس ًيا من اثحاغ اًـيادض أساس َة ٌَموضوغ من 

 ذالل دعة حبر مخسعة وعم :

َالكَ اًـَمَة (2  .اًخـًصف مبصنز اًىصاسم ُو

 .يف أهرثوتًووحِا صلى اـلصنز اـلسزسة اصلنخوزاًَة (1

 الاظسزاث أهرثوتوًوحِة : (1

 زؤى فىًصة ٔبهرثوتوًوحِة . جمةل اوساهَاث: -    

 افلةل الافًصلِة ٌَىذاة :مسـى يف أهرثوتوًوحِا الافًصلِة  -    

 ٔبؾٌلل ٔبهرثوتوًوحِا مذيوؿة  ذفاحص اـلصنز: -    
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 .اـلصنزاـلضاًزؽ أهرثوتوًوحِا اقلخضية من كدي  (4

َالكَ اًـَمَة : -2  اًخـًصف ابـلصنز ُو

اـلمتم واـلـي يف  91-121ُو مؤسسة وظيَة ٌَححر ظحلا ٌَمصسوم اًعاذز زمق 

ذذي ُشا أذري يف اًيؼام اًوظين ٌَححر تـس ان اكن مصنز حبر وثعوٍص  2991ماي 11

تَ عم : ثعوٍص اىل ٔبن اظحح مؤسسة معومِة راث ظاتؽ ؿَمي ٔباكذميي ومن رمارمَ اـليوظة 

اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة حاظة ما ًخـَق ابحذَاخاث اًخمنَة اًوظيَة 

مؽ اًلِام ابًححوج اـلساطمة يف ثلسمي اًـَوم الاحامتؾَة والاوساهَة اىل خاهة حىوٍن 

ني وحتسني اًحاحثني اـلوػفني هون اًحاحثني ًيلسمون اىل ابحثني ذامئني وابحثني مضازن

مؽ ثيؼمي وحصكِة ًلاءاث ما تني اًحاحثني ًخـٍزز اًخحاذالث واًخحنك يف اـلـَومة اًـَمَة اىل 

خاهة اظساز جمةل ؿَمَة فعََة راث كمية ؿَمَة وحبثَة من ٔبخي ورش هخاجئ اًححر واتلاء 

اًحاحثني وأساثشت يف ذوزاث حىوًًِة مؽ ثواظي مس متص مؽ ٔبساثشت خامـَني واظازاث 

 ارلازح . حبثَة يف

 َُالك اـلصنز : -

 ًضم اـلصنز ٔبزتؽ وحساث وعم:

ا ابًحََست . -  وحست اًححر يف ٔبهؼمة اًدسمَاث يف ادلزائص ملُص

ا تلس يعَية . -  وحست اًححر حول أكاًمي اًيامِة وافلمتـاث ملُص

صان . -  وحست اًححر ٌَثلافة ،االثعال اٌَلاث واًفٌون ُو

صان .وحست اًححر حول اًرتمجة  - ا ُو  واـلععَحاث ملُص

 ٔبما ؾن اًَِالك الاذاًزة ُياك زالج َُئاث اذاًزة عم :

 مسًٍصة اـلصنز  -

 افلَس اًـَمي ٌَمصنز  -

 جمَس الاذازت  -
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ؿٌَل ٔبن ُياك ثواتؽ اذاًزة يف ذسمة اًححر ؿىل سخِي اـلثال ذائصت اًـالكاث ارلازحِة 

حر واًخىوٍن ؾن ظًصق اًححر يف وحمثني اًححر ؤبًضا ذائصت مذاتـة مضاًزؽ اًح

أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة اىل خاهة ذائصت الاهخاح يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة 

ياك ٔبكسام ٌَححر .  واًثلافِة ُو

 بٔكسام اًححر :-

 ُياك ٔبزتؽ ٔبكسام ٌَححر :

 مسن ؤبكاًمي  -2

 ٔبهرثوتوًوحِا اًخـَمي ؤبهؼمة اًخىوٍن . -1

 واًسريوزاث الاحامتؾَة .اكلَال  -1

 أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ٌَخازخي واطلاهصت . -4

ًـمي يف ُشٍ أكسام ابحثني ذامئني ت اذزاهجم  تعفة زمسَة حتت كاهون اًوػَف 

واطلي محي احصاءاث خسًست يف ظًصلة اًدس َري  1001اًـموسم مبوحة كاهون اـلس خزسمني

مع مؽ ثيؼمي ذاذًل خسًس حسة اًلصاز اًوسازي وهؼم اًخـوًغ ٌَحاحثني ومس خزسسم اصل

 ؿٌَل اهَ ًمت ثيعُة ابحثني ؿىل ذفـاث س يوًة خمخَفة. .1021اطلي ظسز يف خاهفي

ًـلس اـلصنز اثفاكِاث وثـاون من ذالل اسرتاثَجَة حموكة مؽ خمخَف اـلؤسساث 

ين واصلويل اًـَمَة من ذالل ثـٍزز اًرشانة اًثيائَة ومذـسذت أظصاف ؿىل اًعـَس اًوظ

ومن ُشٍ أذريت جنس اـلصنز اًـصيب ٌَححر واصلزاساث اًس َاس َة تلعص ،مصنز اصلزاساث 

ٌَوحست اًـصتَة ًحيان ،جمَس ثعوٍص اًححر يف اًـَوم الاحامتؾَة إبفًصلِا اًس يلال اصلي 

ًخـاون مؽ اـلصنز يف ورش افلةل الافًصلِة ٌَىذة وثيؼمي وزصاث مهنجَة يف اًـَوم 

ؾَة اىل خاهة مضاًزؽ حصهَحة مؽ ارلازح مثي اًض حاة مؽ خامـة ٔبًَاكهت اس حاهَا الاحامت

،اًِجصت مؽ اـلؤسسة ذاز ؿَوم الاوسان ٌَمصنز اًوظين ٌَححر اًـَمي تفصوسا .اىل خاهة 

 رشانة مؽ ذول اـللصة اًـصيب مثي اـللصة وثووس من ذالل مضاًزؽ ووزصاث مهنجَة .

 وعم : اصلزاساث وارلرباثك من أؾٌلل ارلعة ابـلصنز ُيا
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اًخىفي تبحٔباج وذزاساث ار كام اـلصنز تـرشاث مضاًزؽ اًححر واصلزاساث ابٕالضافة 

َة مثي مٌؼمة أدم  اىل ثلسمي ذرباثَ ًعاحل اًـسًس من اًوسازاث ادلزائًصة واـليؼٌلث اصلًو

وجصانمج أدم  UNFPAوظيسوق أدم اـلخحست ٌَساكن  UNICEFاـلخحست ٌَعفوةل 

 .اـلخحست إالمنايئ

 اـلسزسة اصلنخوزاًَة يف أهرثتوًوحِا صلى اـلصنز: -1

1007-1001ت ثبٔسُسِا مٌش مومس 
1
ُسفِا اًسـي اىل حىوٍن دصجيني من اـلصنز يف  

ختعط أهرثوتوًوحِا ٕالثصاء ُا يف مجَؽ افلاالث إبجناس مواضَؽ يف ظوزي اـلاخُس خري 

واصلنخوزاٍ من ٔبخي حبر ٔباكذميي خسي رو ٔبتـاذ مـازفِة كمية ًَعي ؿسذ اـلياظة 

ٌَمساتلاث حبوايل مٌعة مؽ ٍلوغ ًـسذ اـلسجَني  91اـلفذوحة ٌَمسزسة اصلنخوزاًَة 

1021اىل مومس  1001من مومس  2271
2
. 

 91 ًلس تَف ؿسذ اًعَحة اـللدوًني يف اـلسزسة اصلنخوزاًَة س ية ٔبوىل ماخُس خري اىل

 11يف اصلميوقصافِا و 1ظاًة يف ؿؿل الاحامتغ و 42موسؿة اىل 1021ظاًة ماتني مومس و

ظَحة يف اذللوق 1وظاًة يف ًلة وزلافة ٔبماًسلَة  21ظاًة يف ؿؿل اًيفس و
3
موسؿة ؿىل  

صان وخامـة مس خلامن وخامـة ثَمسان  خامـاث حزائًصة ابًرشانة مؽ اـلصنز مثي خامـة ُو

 وخامـة كس يعَية وخامـة ثزيي وسو وخامـة جباًة .

-1001و 1001-1007ٔبما ؾن اـلشهصاث اـلياكضة يف ظوز اـلاخُس خري ماتني مومسي 

مشهصت  11و 1001-1007مشهصت ـلومس 11ؿة ؿىل مشهصت موس 11فلس تَف ؿسذُا  1024

1024-1001ـلومس 
4
. 

ٔبما ؾن زسائي اصلنخوزاٍ فِيي أدصى مذـسذت وؾصفت ثلسم مَحوع ومست خمخَف 

اـلياظق اذلرضًة واًًصفِة نٌل ثوسؾت تني مٌاظق اًضٌلل ادلزائصي وادليوة ًخـاجل مواضَؽ 

ن جنس ما ًًل  : ٔبهرثوتوًوحِا حمضة ومن ُسٍ اًـياٍو

اًض َروذة واًخلاؿس يف اًًصف ادلزائصي ذزاسة ملازهة تني اـلايض واذلارض مٌعلة  -

 معي موىس والًة كَزيان 
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 اًسوامؽ ؤبوالذ ؿُىس ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٌَحسو اًصحي وص حَ اًصحي يف ادلزائص . -

  اـلصحـَة اًفىًصة ٌَرعاة اًس َايس وزُاانث الاس خلعاة ؾيس ذمثًل أحزاة  -

 س َة يف ادلزائص.اًس َا

 ٔبظفال اًضوازغ ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ًحـغ مسن اًلصة ادلزائصي  -

 ملازتة ٔبهرثوتوًوحِة ٌَـيوسة يف كس يعَية  -

 اـلؤسسة يف ٔبسمة وزلافة اًـٌلل ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٌَـٌلل دصجيي اٌَُساوس  -

اًصاتط الاحامتؾي يف اًفضاء اذلرضي حاةل ٔبزسًو -
5

 

جنس ٔبن اـلواضَؽ ثرثي ادلاهة أهرثوتوًويج وعم ختخَف من من ذالل ما ثلسم 

ختعط ٔدص الا ٔبهنا ثعة يف كاًة مهنجي واحس ُو الاؾامتذ ؿىل اـللاتالث اـلَساهَة 

 والاس امتزاث اًحَاهَة ًخىضف حلِلة اًؼاُصت الاحامتؾَة واؾعاهئا ٔبتـاذُا أهرثوتوًوحِة .

 الاظسزاث أهرثوتوًوحِة : -1

 جمةل اوساهَاث وجمةل الافًصلِة ٌَىذاة وجًصس اـلصنز واًضا ذفاحص اـلصنز ثيوؾت تني

ِا  اىل خاهة اظسازاث ٔبدصى ممتثةل يف نخة اكهت ؾحازت ؾن مضاًزؽ وظيَة ٌَححر ؤبًو

 ما ًًل :

 جمةل اوساهَاث :زؤى فىًصة بٔهرثوتوًوحِة : (2

الاحامتؾَة واًثلافِة عم جمةل راث ظُت وظين وؿاـلي وعم ختخط يف أهرثوتوًوحِا 

ار هتمت جلك ما ًخـَق ابًـَوم الاحامتؾَة والاوساهَة وابٔهرثوتوًوحِا ؿىل وخَ ارلعوض 

يف ٔبؾوارما اًس خة أوىل1حِر ٔبظسزث زالج ٔبؿساذ  2997ثعسز مٌش ؿام 
6
ًخعحح جمةل  

 .1027اىل كاًة س ية  1001فعََة تبٔزتـة ٔبؿساذ مٌش ؿام 

ٌل ابحثني من ادلزائص ومن حتيض جمةل اوساهَاث تَجيخني  ٌَخحٍصص واًلصاءت ؤبؾضاُؤ

خامـاث ملازتَة وؾصتَة وؿاـلَة وضم ٔبؾضاء يف جمَس افلةل ودلية الارشاف 
7
مؽ وحوذ  

 ٔبكالم ٔبدصى ٌَخحىمي اـللااليت .
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ثـمي جمةل اوساهَاث ؿىل زفؽ اًخحسي وثعوٍص أفاق مٌش ؾرشٍن ؿاما ًخلف يف 

ابفلالث أدصى وؿَََ جس خلدي افلةل اـللاالث وؾصوط ًىذة اـلعاف أول ملازهة 

شا تفضي حموكني  َة ابٌَلخني اًـصتَة واًفصوسة ُو ؤبدداز ؿَمَة ؾن مَخلِاث وظيَة وذًو

اقلوكني من ٌَملاالث من ذازح اـلصنز ًيدس حون اىل اـلصنز ؾن ظًصق اًرشانة ار ًعي "

فلط  %1نني ٔبو اـلخـاوهني مؽ اـلصنز ومن اًحاحثني اـلضاز  %11يف ملاتي  %11تًس حة 

من اًحاحثني اصلامئني مبا ٌضري اىل بٔن حتىمي  ماًًرش يف اوساهَاث ال ًـمتس ؿىل مـَاز اـلصنز 

اطلي ثيدسة اهل افلةل تلسز ما ٌسدٌس اىل رشوظ ؿَمَة ٌَمحنك ًلذضِا مساٍز اأكذميي"
8
 

اـلصنز من حبوج تي ثـمي ؿىل اس خلدال ؿٌَل ٔبن جمةل اوساهَاث الثلوم تًرش ما ًخـَق تَ 

َة ًَعي اىل ؿسذ ؿسذ يف اًخحضري  11اـللاالث من مجَؽ اصلول اـللازتَة واًـصتَة واصلًو

ٔؿساذ مس خلدََة حتت اسرتاثَجَة ؿَمَة ٔباكذميَة ُاذفة اىل تَوزت مواضَؽ ٔبساس َة يف 

ماذي  ـلاذي والاًـَوم أهرثوتوًوحِة ختط اـلواظن واًس َاساث اًـمومِة والازج ا

ٌَجزائص مؽ جسََط اًضوء ؿىل اـليؼومة اًرتتوًة يف اظاز مهنجي خيط خسًس الاظالحاث 

اًرتتوًة وما ثددـَ من وسائي خسًست مثي اـللازتة ابًىفاءاث مؽ الاـلام توضـَة اًخَمَش يف 

 رعل ومن أؿساذ اًعاذزت فلةل اوساهَاث اىل كاًة ًومٌا ُشا جنس ما ًًل:

2مق خسول ز 
9
ن أؿساذ ارلاظة هبا    :كامئة ٕالظسازاث جمةل اوساهَاث مؽ ؾياٍو

 موضوؿاث أؿساذ ٔبؿساذ افلةل اًس يواث

2997 

 اًـمي :ٔبصاكل ومتثالث  2

 اًفضاء اـلبُٔول :اـلـُش اـلزنيل ؤبصاكل متسهَة  1

 راهصت واتزخي  1

2991 

 أزست :أمس واًَوم  4

 اـلسن ادلزائًصة  1

 اـلسزسة :ملازابث مذـسذت  1

2999 

 فالحون حزائًصون  7

 اذلصاكث الاحامتؾَة واذلصاكث ازلـوًة  1

 اـللصة :زلافة ،كرًية  9
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1000 

 اًـيف: مساٌُلث ٌَيلاص  20

 اـللسش واًس َايس  22

 اصاكًَة اًرتاج  21

1002 
 ٔبحباج معصاهَة  21

 ٔبحباج ٔبويل  24-21

1001 
 وكائؽ ،فاؿَون ومتثالث ٌَمحًل ابدلزائص  21

 ًلاث وجممتـاث  27-21

1001 

 الاسعوقصافِا اـللازتَة :حلول وذمازساث  29-10

 اكلَال ،أذة أهرثوتوًوحِا  12

 ذمازساث ملازتَة صلى اـلسًية  11

1004 
صان :مسًية من ادلزائص  11-14  ُو

 2914ادلزائص كدي وتـس  11-11

1001 

 ٔبهرثوتوًوحِا يف حتول –اًسوس َو  11

 افلال ،اًفـاًَاث الاحامتؾَة ،اًلرًية  11

 1ٔبحباج ٔبويل  19-10

1001 

 اصلٍن، واًسَعة، وافلمتؽ  12

 الامزتاخاث اـللازتَة  11-11

 اًصايضة :ػاُصت وذمازساث  14

1007 

 فس يعَية :مسًية يف حتول  11-11

 اـلـُش، واٍمتثالث ،واـلثاكفة  17

 اقلًل يف حتول  11

1001 

 زؤى حول اـلايض وزُاانث اطلاهصت اًَوم  19-40

 اًعفوةل واًخًض ئة الاحامتؾَة  42

 أكاًمي اذلرضًة ابًحضلان اـللازتَة  41

1009 

 ارلعاة أذيب واصلًين يف اًفضاء اـللازيب  41

 مسًية ادلزائص :مِرتوتول يف حتول  44-41

 ٔبًس ية وذمازساث دعاتَة  41

 ازلاؿاث ،اًِوايث واًخازخي  47-41 1020
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 يف اهؼاز ظسوز أؿساذ اًخاًَة واًيت ثسوز مواضَؽ ٔبؿساذُا فامي ًًل :

 اًِجصت: ملازابث يف ادليوة  -

 مذفصكاث  -

 ازلاؿاث اقلََة  -

 اـلصٔبت واًخلرياث الاحامتؾَة واًس َاس َة يف اًحضلان اًـصتَة  -

 اظالحاث  -

 1ٔبحباج ٔبويل -

ًلس كعـت جمةل اوساهَاث ٔبصواظ خسًة يف اًخحٍصص واًًرش وادذَاز اـلواضَؽ اًيت 

وزُاانث أحساج اًـمومِة والاحامتؾَة ٌَمجمتؽ ثـرب ؾن ذزاًة اقلوكني تبٔظاةل اـلواضَؽ 

ادلزائصي مؽ اًخـمق يف ظصخ أفاكز من ذالل اـللاالث اكلخازت واًيت حتمي ٔبتـاذ ؿَمَة 

 ومـصفِة خسًست ثيخثق من اًواكؽ ادلزائصي ومن معق اتزخيَ .

 مـصفة وذًيامِاث احامتؾَة  49

 ؿسذ مذيوغ  10

1022 

وامضِا  12-11  اًعحصاء ُو

 ادلحي :ساكن وزلافة  11

 ثزيي وسو ومٌعلة اًلدائي :حتوالث احامتؾَة وزلافِة  14

1021 

ة  11-11  اًض حاة تني اذلَات اًَومِة واًححر ؾن اًًِو

11-17 
 1021-2911ادلزائص :مخسون س ية تـس الاس خلالل 

 تني الاس متصاًزة واًخلري 

1021 

 اًـائةل :ذمازساث وزُاانث احامتؾَة  19

اانث مؤسساث واحامتؾَة  10-12  اـلسزسة :ُز

 مذفصكاث  11

1024 

 

 اسلام يف اًححص أتَغ اـلخوسط  11-14

 2911حزائص  11-11

1021 
 مذفصكاث زلافِة  17

 فضاءاث وظلوش حٌائًزة  11
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اًـسًس من  ذما ًالحغ ؾن جمةل اوساهَاث ُو اًزمخ اـلـصيف اكلخَف ار ميىٌيا اٍمتزي تني

 اـلواضَؽ وعم :

 الاُامتم ابطلاهصت واًخازخي واًرتاج: -

شا ما وضاُسٍ يف اًـسذ اًثاًر  حصظس ًيا جمةل اوساهَاث ٔبؿساذ مذيوؿة ؾن رعل ُو

راهصت واتزخي حِر اًرتاتط تني اطلاهصت وما ٌسجهل اًخازخي من زؤى وحواذج  :ؼؼاـلـيون ت

حلول وذمازساث  حول الاٌسعوقصافِا اـللازتَة: 10-29هصوهوًوحِة ذون ان هًىس اًـسذٍن

من مٌؼوز مـصيف ذكِق ٌَمععَح ٔبوال مث اًصظس الاحٌليل ٌَمٌلزساث اكلخَفة يف رعل اىل 

من ذالل اًيؼص يف مسبةٔل 17-11خاهة الاُامتم ابذلسج اًوظين الاس خلالل يف اًـسذٍن 

 اًحياء اًوظين ٌَجزائص اـلس خلةل ومؤرشاث اًخلري يف رعل .

اـلـيون ة ٕاصاكًَة اًرتاج هون ادلزائص راث سمخ حصايث  21ذما ًضاف ٔبًضا اًـسذ

ا ؾن ابيق اًحضلان اـللازتَة واًـصتَة .  ُائي ميزُي

 الاُامتم ابًـمصان : -

 21حول اـلسن ادلزائًصة واًـسذ 1جنس يف ظَاثَ اًـسًس من أؿساذ ومثال رعل اًـسذ

َاز مسن حزائًصة ؾًصلة حضازاي وفىصاي وحارضت ؾن مسبةٔل ٔبحباج معصاهَة اىل خاهة ادذ 

اتزخيَا مثي مٌاظق كس يعَية وادلزائص وثزيي وسو ووُصان ذما ًسل ؿىل اًصتط اًخازخيي 

والاحامتؾي اـلضرتك مؽ وحوذ ثلرياث حمََة متزي لك مسًية ؾن ٔبدصى ذون ٔبن هًىس 

شا ما ًوحضَ اً اـلـيون ة ذمازساث 11ـسذٍن :مصاؿات جمةل اوساهَاث ٌَحـس اـللازيب اهامتءا ُو

 ارلاض ابٔكاًمي اذلرضًة ابًحضلان اـللازتَة.   41ملازتَة ٌَمسًية واًـسذ

 الاُامتم ابقلًل: -

هون اقلًل ذو ٔبطمَة هحريت يف اًس َاساث اًـمومِة فان ُياك بٔؿساذ ؿادلت رعل مثي 

ث ٌَمحًل ابدلزائص ارلاض ة وكائؽ ،وفاؿَون ومتثال21اقلًل يف حتول اىل خاهة ؿسذ  11

 حِر ًخـصط اىل اقلًل ؾيس اًلدائي ومٌعلة ثزيي وسو واًضا ادلزائص.  
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َة : -  الاُامتم ابٔحباج أًو

ا واُامترما من حني ٔدص ؿىل ٔبؾٌلل اًحاحثني يف اـلصنز من  ثضؽ جمةل اوساهَاث حصنزُي

أمص تبحٔباج فصذًة ٔبو مواكف حبر وملاالث ختط ٔبؾٌلهلم يف ادلاهة اًححيث سوبٓءا ثـَق 

 21-24ٔبحباج ذاذي مضاًزؽ ختط اـلؤسسة ٔبو ابًخـاون وكس دعط طلعل ؿسذٍن ٌُل 

 يف أؿساذ اـلربجمة اًلاذمة . 1يف ظوز اًخحضري ٔحباج ٔبويل  10-19واًـسذ

 افلةل الافًصلِة ٌَىذاة :مسـى يف أهرثوتوًوحِا الافًصلِة: (1

ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة  ثعسز ُشٍ أذريت ؾن اـلصنز اًوظين

ار  CODESRIAابًخـاون مؽ افلَس ٌَخعوٍص اًححر يف اًـَوم الاحامتؾَة يف افًصلِا 

ثعسز مصثني يف اًس ية يف فرتيت مازش وفرتت سخمترب اًِسف مهنا اًوكوف ؿىل ٔبضم أؾٌلل 

 ختط افًصلِا سوبٓءا ظصخ أفاكز اًفىًصة الافًصلِة مبـىن الاظسازاث واًىذة اذلسًثة اًيت

ارلاظة ابـليعلة ٔبو ظصهحا واًخـََق ؿَهيا واكن ٔبول اظساز ًـسذ افلةل الافًصلِة ٌَىذاة يف 

ومن ٔبضم أكالم ادلزائًصة  1021ًس ية  21ًَعي اىل اًـسذ ازىن ؾرش  1004مازش 

أس خار جنس :  اـلساطمة يف ظصخ خسًس اًلضااي إالفًصلِة من ذالل الاظسازاث اًـَمَة

َلس س َسي َلسي، أس خارت ؿائضة جن ؾٌلز، وأس خارت ؾٌلزت  حسان زمـون أس خار

وأس خارت وَِية توؾيان جىوص،
10
 

ان اـلواضَؽ ارلاظة ابًلازت الافًصلِة مذيوؿة ًوِسا التس ًيا من ادذَاز منارح كصاءاث 

اًـسذ وادلسول اًخايل ًوحض رعل من يف افلةل الافًصلِة ٌَىذاة مؽ زظس زمق اًـسذ وس ية 

 ذالل زظس هصوهوًويج ٌَمجةل الافًصلِة ٌَىذاة :

كامئة  هصوهوًوحِة ٔؿساذ افلةل الافًصلِة ٌَىذاة مؽ منارح من ملاالث خمخازت :1خسول زمق 
11
 

 ٔبؿساذ افلةل ادلزء اًس يواث
ؿسذ 

 اـللاالث
 منارح خمخازت ؾن ملاالث أؿساذ

1004 
2 

 21 مازش 2
 حسان زمـون 

 اـللصة ،واًعحصاء ،وافًصلِا ،واٌَلة اًربجًصة 

 َلس ذاوذ  22 سخمترب 1 1001
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 أذاة واًـيف  2990ادلزائص 

1001 

 

1 

 

 20 مازش 2
 سَمي ًلٌلين 

 اذلضازاث واًـالكاث اصلوًَة 

 22 سخمترب 1
 َلس جن ظاحل 

 افًصلِا :اًخحول اًخىٌوًويج 

1007 1 

 9 مازش 2
 ؾٌلزت جىوص 

 اًس َاسة الافًصلِة ٌَجزائص 

 22 سخمترب 1

 ؾٌلزت جىوص 

ٔبؾٌلل مععفى أرشف حتت ٔبهضاز ادلامـَني 

 ادلزائًصني 

1001 4 

 9 مازش 2
 وانسة س َازي ثيلوز 

 مؤزذة يف كَة افًصلِا 

 1 سخمترب 1

 س َسي َلس َلسي 

رماحص حنو ادليوة :حاةل ازلاؿاثَة اًـصتَة يف 

 افًصلِا 

1009 1 

 21 مازش 2
 ًٍزس جن ُوانث 

 مععَح اًلدَةل يف أهرثوتوًوحِا 

 9 سخمترب 1

 هٌصسدِاان هووس خاهخوتوًو

-2910ثووس :ملازابث حول ذًيامِىِة افلمتؽ 

100 

1020 1 

 20 مازش 2
 ذسجية ملسم :

 كصاءت حول اـلَخلى اصلويل ؾن فصاوس فاهون 

 20 سخمترب 1

 تَلامس جزهني  

ة واًخسٍن واذلًصة ؾيس وساء اـلساخس يف  اًخلًو

 مرص 

1022 7 

 22 مازش 2
 ثضري س يويس 

 مٌاد اًَوم واًلس الفًصلِا هَف ميىن ان ثخفاؿي 

 20 سخمترب 1
صاء س حؽ ذالح   فاظمة اًُز

 من ٔبخي ٔبهرثوتوًوحِة اًعفوةل الافًصلِة 
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1021 1 

 21 مازش 2

 حسان زمـون 

مسري ٔبمني :مفىص وزخي معي ؿىل اـلسى 

ي   اًعًو

 21 سخمترب 1

 زحو ميَية 

ؿالكاث ادليسز وزُان اًخحوالث 

 اًسوس َواكذعاذًة واًس َاس َة يف افًصفِا 

1021 9 

 22 مازش 2
 ظَة زحاًي 

 من ذالل هصت اًلسماًسوسوًوحِا الفًصلِا 

 21 سخمترب 1
 ظوزاي موًويج كصويج 

 ٔبي مـىن ٌَمواظية يف ادلزائص 

1024 20 

 22 مازش 2

 ؾٌلز حميس ؿامص 

اذلصنة اًوظيَة يف اـللصة سمن اًفاؿَني 

 اًس َاس َني

 21 سخمترب 1
 مععفى حساة 

 تَاز توزذًو واصاكًَة اصلوةل 

1021 22 

 9 مازش 2
 ظَة زحاًي 

ة الافًصلِة   ٔبي ماكهة ٌَصايضة يف ػي اًًِو

 22 سخمترب 1
 مسري زتَـي 

 حتسًر اًلصى واًسًوًوحِة أظول يف هوذًفواز 

1021 21 

 20 مازش 2
 تَلامس جزهني 

 اؿاذت اًخفىري ٌَـٌَلهَة يف افًصلِا 

 22 سخمترب 1
 وَِية توؾيان 

 اًسريت اطلاثَة ٌَميفِاث 

 

ٔبؿالٍ ًؼِص اًخيوغ أهرثتوًويج يف أهرثوتوًوحِا الافًصلِة ار منزي من ذالل ادلسول 

زالج ٔبهواغ فِياك أهرثوتوًوحِا اًس َاس َة ٕالفًصلِا من ذالل نخة اًـٌَلهَة يف افًصلِا 

واًضا اـلٌلزسة اصلًًِة ٌَمصٔبت يف مرص حِر اًرتنزي ؿىل اًًساء اـلصصساث يف اـلساخس 

 ا يف ادلزائص .ؤبًضا مسبةٔل اـلواظية وظصكِ
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وزذت وانيس ٔبضف اىل رعل ُياك أهرثوتوًوحِة اًخازخيَة من ذالل كصاءت اًحاحثة 

حول  ؿامص حميس ؾٌلزحول مؤزذة يف كَة افًصلِا ذون ان هًىس كصاءت ٔبس خار  ثيلوز

اذلصنة اًوظيَة يف اـللصة سمن اًفاؿَني اًس َاس َني ٔبٍن ًخوحض اًعصخ اًخازخيي ـلساز 

 اس َني ٌَملصة أكىص .اًفاؿَني اًس َ

ظَة من تني اًلصاءاث اًيت ثعة يف أهرثوتوًوحِا اًثلافِة جنس كصاءت أس خار 

حول ٔبي ماكهة ٌَصايضة يف ػي اًِوًة الافًصلِة ؤبًضا اًسوسوًوحِا ٕالفًصلِا من  زحاًي

ذالل هصت اًلسم ٔبٍن ًؼِص اًحـس اًِواييت يف ًـحة هصت اًلسم من ذالل اًخـمق يف 

َوًوحِا الافًصلِة واًلوض يف مِاكهزيماث هصت اًلسم وؼاُصت راث تـس وظين وثلٌَة اًسوس  

 ميَية زحوًضحط اهلمم يف مسبةٔل الاهامتء اًرتايب اىل خاهة كصاءت ُامة من كدي اًحاحثة 

حول ؿالكاث ادليسز وزُان اًخحوالث اًسوس َو اكذعاذًة واًس َاس َة يف ٕافًصلِا بٍٔن 

اانث الاحامتؾَ ة مؽ اًؼصوف الاكذعاذًة وما حتخنك اًََ ُشٍن افلاًني ثخضح اًُص

ٌَس َاساث اًـمومِة يف افًصلِا اهعالكا من ظحَـة اـلسرٍين وظحَـة اًيؼام اذلامك يف رعل 

ا ؿىل اًـالكاث ادليسًزة يف افلمتؽ .  ؤباثُز

 : ذفاحص اـلصنز :بٔؾٌلل بٔهرثوتوًوحِا مذيوؿة (1

سٍ من أؾٌلل اـلوكةل وراث اًحـس  أهرثتوًويج والاحامتؾي جنس ذفاحص اـلصنز ُو

اطلي ٌضمي ؿىل ٔبؾٌلل مَخلى حول اـلسزسة  11أذريت اما هخاح ـلَخلِاث وظيَة مثي اًـس 

مت ظحـِا حتت ارشاف  واًـائةل ٔبي منورح حصتوي واما ٔبؾٌلل ـلضاًزؽ حبثَة ذاذي اـلصنز ًو

فِة ؤبول ؿسذ ظاذز صلفاحص اـلصنز اكن مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلا

وؿسذ ظفحاثَ ملسزت ة  11حتت زمق 1021ظفحة ؤبدص ؿسذ اكن يف 242ة 1002س ية 

 ظفحة .274

ثدٌوغ جماالث ذفاحص اـلصنز تني ما ُو اكذعاذي واحامتؾي وس َايس وزلايف فين ؤبذيب 

هرثوتوًوحِا دعوظا ًَؿل تبٔزلي أؾٌلل اًححثَة وؿَََ ثَخلي لك ُسٍ أؾٌلل يف معة أ 

والاحامتؾَة معوما ؿٌَل ٔبهَ ال ًوخس حتسًس ًـسذ يف اًس ية فلس ًعسز ؿسذٍن ٔبو زالج يف 

 اًس ية فإالظساز ُيا حبسة أؾٌلل اًححثَة اـلخوفصت ٌَعحؽ . 
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ٌضمي ٔبؿساذ ذفاحص اـلصنز ٔبحباج ًُس ابًرضوزت ًحاحثني ذامئني وامنا ٔبًضا ًحاحثني 

صان ٔبو خامـاث ٔبدصى مثي :خامـة مس خلامن،خامـة ادلزائص،مضازنني سواء من خامـة   ُو

 خامـة ثَمسان ،خامـة مـسىص وخامـة س َسي تَـحاش .............

 .:كامئة هصوهوًوحِة ٔؿساذ ذفاحص اـلصنز مؽ ؾياوٍن اـلوضوؿاث اـللرتحة 1خسول زمق 

 اًـسذ اًس يواث
ؿسذ 

 اًعفحاث
 ؾياوٍن أؿساذ

 اًسوس َو ٔبهرثوتوًوحِا هَف ًـاذ اًخفىري يف اـلهنجَة  242 2 1002

 الاظازاث اًعياؾَة مواكؽ ،ٔبذواز مسازاث متثالث  271 1 1002

 حصاج  247 1 1001

 حصاج: مَف ؾحس اًلاذز ذاصلي  212 4 1001

ة يف اًحضلان اـللازتَة  121 1 1001  اذلصاكث ازلـًو

 مذـسذتاًيط أذيب :ملازابث  292 1 1004

 حصاج: اًلول اًضفوي ٔوزاش يف مصخاحو  129 7 1004

 حصاج :حصاج ال ماذي وماذي واثئق وذزاسة حاةل  121 1 1004

 الاظازاث اًعياؾَة :رشوظ حىوٍن خنحة حسًثة  201 9 1001

 حصاج :متثالث احامتؾَة  111 20 1001

 ًـصح واسُين وصلف اًىذاتة  221 22 1001

 جس َري اًىفاءاث :االثعال واًلِاذت يف اـلؤسسة  211 21 1001

ة يف ادلزائص اًواكؽ وأفاق 211 21 1001  اذلصنة ازلـًو

 ؾيادضاًخحََي اًـمصاين هؼصي وثعحَق 201 24 1001

 حصاج اـلَحون هعوض وواثئق  117 21 1001

 اـللازتة ابًىفاءاث واـلٌلزسة اًحَساقوحِة  224 21 1009

 حصاج موس َلى صـحَة  290 27 1009

 اًخحضريي يف ادلزائص ساؿة الاظالخ  211 21 1009

 افلمتؽ اًحُئة اًعحة  221 29 1009

ة يف أذة اـلىذوتة ابٌَلة اًفصوس َة  211 10 1009  ماكهة ووػَفة اًضرعية اًًسًو

 ملازتة ابًىفاءاث حاةل اصاكل وثـؿل 110 12 1021
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نٌل ُو مضاز ٔبؿالٍ ًخوحض ٔبن ذفاحص اـلصنز عم أدصى قعت مواضَؽ خس كمية يف 

بئت يف ظََـة اـلواضَؽ :موضوغ اًرتاج خبمسة ٔبؿساذ مس خلةل  مساز اًححر أهرثتوًويج ًو

 1ي اـلثال ًـاجل ؿسذ اًرتاج زمق، لك ؿسذ ٍوكي أدص فـىل سخ1،4،7،1،20ِوعم

أوزاش نٌل ٌضمي تـغ اـلياظق ابصلزاسة مثي مـسىص مس خلامن ثَمسان مؽ اًيؼص اىل 

صاهَة .   رسعَة تالوي اًِوازي وضرعَة حافؼت ؿىل حصاج أقيَة اًُو

من اـلواضَؽ اًححثَة يف ذفاحص اـلصنز جنس :اـلسزسة وأزست ذاظة ما ًخـَق تدس َري 

اىل خاهة ختعَط ؿسذ ذلاةل اًرتتَة يف  12و 21واـللازتة ابًىفاءاث يف اًـسذٍن  اًىفاءاث

ادليوة ادلزائصي حاةل ذائصت رشوٍن ٔبٍن ثيلي ابحيث اـلرشوغ اىل مٌعلة اصلزاسة واًلِام 

ياك ٔبًضا ؿسذ موكي مـيون ت أزست اًرتتَة  :ؼتـمي مِساين ًخمثني اًححر يف ُسا ادلاهة ُو

ؾي اطلي ُسف اىل حتََي تًِة أزست وؿالكهتا ابـلسزسة من ذالل واًخلَري الاحامت

َاء اًخالمِش يف اظاز ارشاك أزست يف حتمي مسؤوًَة اًخـؿل  اًرشًم الاحامتؾي مجـَة ٔبًو

مؽ اـلسزسة. ذون ان هًىس الاُامتم ابـلصٔبت اًرشوًًِة ًوالًة ٔبذزاز من هفس اًحاحثني يف 

 11ؿسذ

 ذائصت رشوٍن والًة ٔبذزازحاةل اـلصٔبت يف  212 11 1021

1021 11 214 
وضـَة اًرتتَة يف ادليوة ادلزائصي حاةل ذائصت رشوٍن والًة 

 ٔبذزاز 

ة يف وسط اًعَحة  217 14 1021  اًخسٍن واًححر ؾن اًًِو

 اـلسزسة وأزست ٔبي منورح حصتوي  111 11 1021

 حصاج تُدَوقصافِا حول اًرتاج اًثلايف  111 11 1021

 أزست، اًرتتَة واًخلري الاحامتؾي  101 17 1021

 اًصواًة ادلزائًصة اـلـادضت يف هلاص 114 11 1021

 سريوزت حىوٍن  اًزوح جتصتة وخمَال  107 19 1024

 حصاج جضىِالث ٔبهرثوتوًوحِا وذمازساث زلافِة  121 10 1024

 اًلائحاث أنرث حضوزا 1000فذَاث اًلدائي يف س يواث  111 12 1024

 كعوز ادليوة اًلصيب ادلزائصي متسن وثلري احامتؾي  274 11 1024
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ًىصاسم ُو الاُامتم ارلاض ابًـمصان ذاظة اًرتايث مهنا ان ما ًالحغ ؿىل ذفاحص ا

اكًلعوز واطلي ًـىن تَ وؼاُصت يف ادليوة اًلصيب ادلزائصي ار ًـس حصاج ذو ٔبطمَة وهؼصا 

 طلعل ًوخس مهنا ما ُو معيف ؿاـلَا يف مٌؼمة اًَوهُسف .

 اـلضاًزؽ أهرثوتوًوحِة اقلخضية من كدي اـلصنز: منارح خمخازت : (4

ٍلي اًىذة اًعاذزت ؾن اـلصنز يف اًححر ًٔهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة عم ان 

ؾحازت ؾن مضاًزؽ حبثَة معاذق ؿَهيا  ٔبو ابٔحصى ممثية من كدي افلَس اًـَمي ٌَمصنز 

وثعسز يف صلك نخة ٔبو ذفاحص ٌَمصنز ٔبو ٔبؾٌلل مَخلِاث ومن تني اـلضاًزؽ اـلمثية حبثَا 

ضاًزؽ اًلمية وما س يعصحَ ُو جمصذ منارح خمخازت ت اهخلاهئا من مجةل ُياك اًـسًس من اـل 

 اـلضاًزؽ اًعاذزت وىذة وعم :

 من تني اًىذة أوىل جنس:

 هَف ًمت ثـَمي اًخازخي يف ادلزائص : -

صان ًوسم  -11نخاة ت ظحـَ من ذالل اكامة ًوم ذزايس يف كرص اًثلافة تُو

أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ؤبًضا خمرب  من كدي وحست اًححر يف 2991فرباٍص 17

اًححر يف اًـَوم الاحامتؾَة واًـاؾل اًـصيب ابًخـاون مؽ خمرب اتزخي أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة 

سف اًَوم اصلزايس اىل  أس خارٍن حسان زمـون وَلس كاؾلواًثلافِة حتت ثًس َق  ُو

ٔبًَاث ثسٌزس اًخازخي يف ادلزائص وؿىل ٔبي ٔبساش ثسزش ماذت اًخازخي يف ادلزائص وماعم 

اًيجاؿة يف اًخسٌزس تعًصلة سَمية مؽ اًيؼص يف هَفِة ظصخ اًخازخي نٌلذت ذاظة يف اـليؼومة 

ٔبساثشت اًرتتوًة ويف ػي ُسا ت حضوز ٔبساثشت خامـَني وابحثني ومفدضني حصتوًني و 

 اًخـَمي اًثاهوي من ٔبخي اًدضاوز واقلاذزة يف اـلسبةٔل .

 12زلافة اـلؤسسة: -

حِر ًـاجل اـلؤسسة وما ٍصتعِا  أس خار حٌلل كًصسظحؽ ُشا اًىذاة حتت ارشاف 

س ؿامةل ار هيمت ابٔسماث  ارلاظة  من زلافة صلى اًفاؿََني الاحامتؾَني من زخي ومصٔبت ًو
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وماهخج ؾهنا من متزق اثص اسرتاثَجَة اًيؼام اًلامئ مؽ اٌَجوح 2991ابـلؤسسة اًعياؾَة يف 

 يف منارح ؾٌلًَة ٔبدصى مثي اٍمنورح اًرباًسًل واٍمنورح الاًعايل .

 ٔبي مس خلدي ًٔهرثوتوًوحِا يف ادلزائص : -

حتت ثًس َق لك  يف حميميون 2999هومفرب  14-11-11ؾحازت ؾن ٔبؾٌلل مَخلى مٌؼم ٔبايم 

ومن أؾٌلل اـلـادلة يف اـلَخلى عم  مـصوف وفوسي ؿاذل وذسجية ؿاذل ٍصأساثشت هسمن 

هَفِة اًخحلق اـلَساين يف أهرثوتوًوحِا واًخعصق اىل الاظازاث اًعياؾَة واًخحوالث 

الاحامتؾَة واـلٌلزساث اصلًًِة ؿىل اًـموم ًـس اـلَخلى من ارلعواث أوىل يف 

 ص .أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة يف ادلزائ

 : 13اصلزت أهَلة يف رشخ اًـلِلة َلس بٔتوزاش اًيادضي -

يف مسخ اًـلِلة وعم ؾحازت ؾن كعَست ٔبي  حتلِق أس خار بٔمحس بٔمني ذاليمن 

اًصسول واًعحاتة وأهعاز واًحلاغ اـللسسة ًعاحهبا ٔبتو ؾامثن سـَس جن ؾحس ػل اـليسايس 

ـوذ ابٔظول اىل مسًية  مٌساش اًلَزياهَة الا ٔبن وضبٔثَ اكهت يف اًخَمساين اًسجٌَليس ًو

مسًية ثَمسان من ذالل ُسٍ اًـجاةل ًخخني ٔبن ظاحة اًىذاة كس حللَ وكسمَ ٌَلازئ يف 

 صلكَ اـلياسة واًعحَح وتـَسا ؾن اًلموط .

 جعائة الاسفاز ًوعائف أدداز قلمس جن بٔمحس بئب زاش اًيادض ادلزء اًثاين : -

ٔبٍن وخس ظـوابث يف  أس خار كاؾل َلسَ وثلسميَ ؾحازت ؾن خمعوظ كام تخحلِل

 اًًسزة هون ٔبدص ظفحة فَِ مدخوزت ذما ظـة حتسًس اتزخي وسرِا .

 الاس خلالل اـللازيب : -

ومشي اًىذاة  تَلامس جزهني وؾٌلز حميس ؿامصهؼم اًىذاة حتت ارشاف أس خارٍن :

من مـعَاث اًىذاة ُياك ملاالث حول اذلصنة الاس خلالًَة اـللازتَة وذاظة ادلزائص و 

وازي تومسٍن نمنورح مصحـي  مسبةٔل الاسالم يف ادلزائص اـلس خلةل فرتيت ٔبمحس جن تةل ُو

ؤبًضا ٔبي وضـَة ٌَمصٔبت ادلزائًصة ما تـس اًفرتت الاس خـٌلًزة ؤبًضا مس خلدي اذلصيك يف 
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صان اًثلافِة و الاحامتؾَة أهرثوتًووحِا يف اًححر مصنز - مسريت هلاذي .ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ادلزائص - ُو

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف  
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ـلؤًف ملازتة ملازهة من ٔبخي اتزخي فصويس حزائصي ًلس معي ا 2911-2911ادلزائص وفصوسا 

 ؿىل اًرتنزي ؿىل أهرثوتوًوحِا اًخازخيَة واًس َاس َة راث تـس احامتؾي حمغ.

 :14مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب -

تني ظَاث ُشا اًىذاة ٍلوغ أحباج اـليجزت يف مؤمتص مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف 

صان يف ًوسم  مبضازنة مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة  1021مازش11-10اًوظن اًـصيب ُو

تريوث ،مؽ ازلـَة اًـصتَة ًـؿل الاحامتغ ثووس واـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا 

صان وكس ساضم فَِ الاحامتؾَة واًثلا ؿاـلا، هيسف اـلًؤف اىل زؤى سوس َوًوحِة 11فِة ُو

ؾصتَة حسًثة مؽ اًيؼص يف اس خـٌلالث أهرثوتوًوحِة اًـصتَة واـللازتَة ذاظة من ذالل 

اجناساث ظَحة اصلنخوزاٍ وابحيث اـليعلة اًـصتَة من ذالل اًيؼص يف مٌاشم اًـَوم 

ٔبًَاث اًححر ؾيس ٔبضم ٔبدعايئ اًـَوم الاحامتؾَة الاحامتؾَة ؤبذواث اًخحلِق اـلَساين و 

 والاوساهَة . 

 ذامتة :

صان ًـس  رفوى ارلخام عم ٔبن مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ُو

زائسا ُاما يف اًـَوم أهرثوتوًوحِا ويف ٔبوىل معاف اصلول أحٌحَة من ذالل اظسازاثَ 

اوساهَاث راث اًعُت اًـاـلي واـللازيب فاًوظين تفضي ما ٔبجنز ونخحَ وجمالثَ ذاظة جمةل 

فهيا من ملاالث ؤبحباج مضاًزـَة وتفضي دلية اًخحىمي ودلية اًلصاءت اًساٍُصن ؿىل ثلسمي 

أفضي وذمع اًححر اأكذميي ًخىون أهرثوتوًوحِا معة اُامتم ومٌعَق اـلضاًزؽ اًححثَة 

هيا اـلاخُس خري واصلنخوزاٍ اىل خاهة خسًة ابحيث وحوظةل اصلزاساث الااكذميَة تعوز

ٔبكسام اـلصنز ووحساث اـلصنز اىل خاهة اًحاحثني اـلضازنني ًَىون ٌَمصنز ماكهخَ اذللِلِة 

 يف أهرثوتوًوحِا من ذالل الاسرتاثَجَة اًفـاةل اـلخوذات يف اًدس َري اًححيث .
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 اـلصاحؽ :

،حىٍون ظَحة ماتـس اًخسزح يف أهرثوتًووحِا يف ادلزائص حاةل اـلسزسة اصلنخوزاًَة  جماُسي مععفى وفؤاذ هواز -

،مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب ،مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،مصنز اًححر يف أهرثوتًووحِا 

 .1024الاحامتؾَة واًثلافِة ازلـَة اًـصتَة ًـؿل الاحامتغ ثووس ،هومفرب 

،اوساهَاث جتصتة جمةل حزائًصة يف أهرثوتوةلحِا واًـَوم الحامتؾَة، مس خلدي  ة جن كرًبط ،حِاليل مس خازيهوزً -

اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب ،مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،مصنز اًححر يف أهرثوتًووحِا الاحامتؾَة 

 .1024واًثلافِة ،ازلـَة اًـصتَة ًـؿل الاحامتغ ثووس ،هومفرب 

-catalogue des publications revue insaniyat .revue africaine livres (ARB) ouvrages 

cahiers PNR 

-www.crasc-dz 

 اـلصاحؽ واًِوامش: 

                                                           
1
اًـَوم جماُسي مععفى وفؤاذ هواز ،حىوٍن ظَحة ماتـس اًخسزح يف أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص حاةل اـلسزسة اصلنخوزاًَة ،مس خلدي - 

ؿل الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب ،مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ،ازلـَة اًـصتَة ًـ

 .297،ض1024الاحامتغ ثووس ،هومفرب 
2
 .100جماُسي مععفى وفؤاذ هواز ،هفس اـلصحؽ اًساتق ض - 

3
 101هفس اـلصحؽ اًساتق ض - 

4
 101اـلصحؽ اًساتق ض هفسس - 

5
 -WWW.CRASC .DZ/Ecole doctoral . 

6
هوزًة جن كرًبط ،حِاليل مس خازي ،اوساهَاث جتصتة جمةل حزائًصة يف أهرثوتوةلحِا واًـَوم الحامتؾَة، مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف - 

امتؾَة واًثلافِة ،ازلـَة اًـصتَة ًـؿل الاحامتغ ثووس اًوظن اًـصيب ،مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،مصنز اًححر يف أهرثوتوًوحِا الاح

 .102،ض1024،هومفرب 
7
 .101هوزًة جن كرًبط ،حِاليل مس خازي، هفس اـلصحؽ اًساتق ض  - 

8
 هوزًة جن كرًبط ،حِاليل مس خازي،هفس اـلصحؽ واًعفحة . - 

9
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  ادلزائص -ثسىصت -خامـة  َلس دِرض -ٌلين . ؿًل زحذؼؼ  . سَمي ذزهوينؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
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 .اثعال من وإالزيوقصافِا اًصحةل ٔبذة تني فامي اـللال فعي
 ادلزائص -ثسىصت خامـة - ذزهوين سَمي. ذ                                                                   

     ادلزائص - ثسىصت خامـة -زحٌلين ؿًل.ذ                                                                   
 

 : اـلَرط

 ٔبوزواب مفىصي تـغ صلى اؿرتاف ُياك

 اذلضازت ؿىل اًـصيب اذلضازي اًرتاج تخبٔزري

 ثيىص  الاؿرتاف ُشا ًلاتي اذلسًثة، اًلصتَة

 حنو اًسـي ذالل من اًخازخيَة،  اذللِلة ًِشٍ

 اًحـغ صلى صبهٔنا من اًخلََي ٔبو ظمسِا،

 رفط ؿىل اًـمي اًرضوزي من ًِشا. آدص

 ذزاسة وذزاس خَ وقزازثَ تدٌوؿَ اًـصيب، اًرتاج

 اًعةل راث أؾٌلل ثغل س امي ال ومذـملة، مذبٔهَة

 ُشٍ ثؤذي كس ابٔهرثوتًووحِا، اـلحارشت

 من أهرثوتوًوحِا اتزخي ٕاؿاذت ٕاىل اصلزاساث

 اـلـصفِة ٔبظوًِا ٕاؿاذت أكي، ؿىل ٔبو خسًس،

 اٍهنضة ؾرص ٕاىل مجَـِا حصذ ال حبَر واـلهنجَة،

 يف ًوخس كس تي رفسة، ٔبزواب يف( اًخيوٍص)

 اـلفِوماث من اًىثري اًـصيب اذلضازي اًرتاج

 واذلضازت اًخرشي ادلًس ؾن واًيؼصاث

 ذما ومضالكهتا، اًَومِة اذلَات ؤبوخَ إالوساهَة،

 أهرثوتًووحِني اًحاحثني ابل ٌضلي ٍزال ال

 اًسوزي اًحاحر ثـحري حس ؿىل اـلـادضٍن

 .اًضٌلش ؿُىس

 Abstract : 

There is recognition among some 
thinkers of Europe, the impact of the 
Arab cultural heritage to modern 
Western civilization, offset by the 
recognition deny this historical fact, 
through the pursuit of obliterating, 
or underestimated among others. This 
is why it is necessary to work on the 
examination of Arab heritage, 
diversity and abundance, study 
careful study and in-depth, especially 
those directly related to the science of 
anthropology work, these studies 
may lead to a re-history of 
anthropology of a new, or at least re-
knowledge and the methodology of 
its assets, so they do not respond all 
Renaissance européenne  only, but 
may exist in the Arab cultural 
heritage a lot of perceptions and 
insights about the human and human 
civilization sex, and aspects of daily 
life and its problems, which are still 
preoccupied anthropologists 
researchers contemporaries in the 
words of Syrian researcher Aissa 
Achemmasse. 
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 إالصاكًَة: (2

"إالوسان كري اـلس خلص"، إالوسان اًصحاةل، إالوسان اـلس خىضف،  ؾن نثريا ما وسمؽ

إالوسان اـللامص، ًوس يا ُيا تعسذ اذلسًر ؾن اتزخي اًصحةل وكسرما فِيي كسمية كسم 

إالوسان، ًوس يا تعسذ اذلسًر ؾن أكوام اًيت تسٔبث ؾيسُا اًصحةل، فاًخرش ما اكهوا يف 

ٍهيا، ٕار ثيلي إالوسان وحصحاهل تني موظن ًوم من أايم سانيني ٕاىل أزط معمئيني إ 

يا بٔن هؤنس تبٔن اًخرش  يف حصحال ذامئ مٌش ٔبن  وبٓدص ُو ما معص أزط نٌل ىصاُا اًَوم، ًو

 وخسوا ؿىل أزط...

"ٔبذة  ٕاهيا هخذلي من وزاء موضوغ اًصحةل وإالوسان اًصحاةل، اذلسًر ؾن

اًصحالث"
(1)

وقصافِا وإالزيوًوحِا؛ ؿؿل هيمت تخحََي من هجة اؾخحاٍز مصحـا رمٌل يف ؿَمي إالز 

وثفسري اذلاةل اًثلافِة ٌَمجمتؽ تعًصلة ذمهنجة، واًـيادض اًيت ٌسدٌس ٕاٍهيا جنسُا وافص ت يف 

نخة اًصحاةل ؿرب اًخازخي، وؿؿل بٓدص جيس يف ٔبذة اًصحالث ماذت ٕازيوًوحِة حِست ظاذلة 

ا من اًصحالث ؿرب أسمٌة وأمىٌة.  وهبشا حيق ًيا اًلول تبٔن ٔبذة ٌَملازهة مؽ كرُي

اًصحالث ًـة ذوزا ٔبساس َا يف ثوس َؽ ٔبفق إالوسان ومـازفَ، وكس ظسق من كال: ٕان 

اًصحالث جضلك ٔبنرث اـلسازش ثثلِفا ًٕالوسان.
2
 

تسكة  -ًوو تسزخاث مذفاوثة–وما هيميا ُيا ُو ما اثعفت تَ ٔبكَحَة اًصحالث 

ضاُساهتم تبٔماهة وظسق، نٌل حصض اـلالحؼة واًوظف واًخليص يف جسجَي اًصحاةل ـل 

مـؼمِم ؿىل اًخفصكة تني اـلضاُست واًصواًة ؾيس جسجَي مـَوماهتم. ُشٍ لكِا سٌلث كس 

ٔبظححت آن مبثاتة كواؿس ٔبساس َة من مهنجَة اًححر اذللًل يف اصلزاساث إالزيوقصافِة 

ماكهَة اؾخحازضم ابـلـىن اذلسًر. أمص اطلي ًسفـيا ٕاىل رفط ٔبؾٌلل ُؤالء حبثا ؾن مسى ا

ٕازيوقصافِني حلِلِني؟ ومسى اماكهَة اؾخحاز ٔبذة اًصحالث ٕازيوقصافِا حلِلِة من حِر 

 اقلخوى واـلهنج وذكة اًوظف؟ 
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 مفاُمي اصلزاسة: (1

 بٔذة اًصحالث: - بٔ 

ذما ال صم فَِ ٔبن اًوكوف ؾيس ثـًصف خامؽ و صامي ٔذة اًصحةل ٔبمص ظـة، 

شا ما ًفرس ثـسذ اًخـاًزف اًيت  ظاقِا اًحاحثون واـلِمتون هبشا افلال؛ ًلول صـَة ُو

وثبئت ظـوتة حتسًس وظَاكة مفِوم ٌَصحةل من ؿّست اؾخحازاث ٔبساس َة مهنا: قَاة »حَفيي: 

ثـاًزف ذكِلة، وحوذ هعوض زحََة نثريت ثًصّة ومذيوؿة، واهفذاخ اًيّط اًصحًل ؿىل 

«.اًيعوضؾيادض ٔبدصى مذحصنة حترض ٔبو ختخفي تسزخاث مذفاوثة تني 
3
تَس ٔبهَ ال تبٔش  

 من اًوكوف ؾيس تـغ اًخـاًزف ؾىس ٔبن خنَط ٕاىل ثـًصف صامي وذكِق.

حة:  ٔبذة اًصحةل: ٍلوؿة اآثز »خاء يف مـجم اـلععَحاث أذتَة ًعاحدَ جمسي ُو

أذتَة اًيت ثدٌاول اهعحاؿاث اـلؤًف ؾن زحالثَ يف تالذ خمخَفة، وكس ًخـصط فهيا ًوظف 

ذاث وسَوك ؤبذالق، ًودسجَي ذكِق ٌَمياػص اًعحَـَة اًيت ٌضاُسُا، ٔبو ما ٍصاٍ من ؿا

«.ٌرسذ مصاحي زحَخَ مصحةل مصحةلٔب، و جيمؽ تني لك ُشا يف بٓن واحس
4

واـلالحغ يف ُشا 

اًخـًصف ٔبهَ صاسؽ وفضفاط، فلس ًسذي فَِ ما ًُس من خًس ارلعاة اًصحًل 

 …اكًخحلِق اًعحفي

ما ميىن ٔبن ًوظف تبٔذة اًصحةل »الث ة: ٔبما اجني تعصش فلس ؾصف ٔبذة اًصح

سّون وظفا هل، ٌسجي  اًواكـَة، وعم اًصحةل اًيت ًلوم هبا زحاةل ٕاىل تضل من تضلان اًـاؾل، ًو

فَِ مضاُساثَ، واهعحاؿاثَ تسزخة من اصلكة واًعسق وحٌلل أسَوة واًلسزت ؿىل 

«.اًخـحري
5
 

ٌون اًيرث واًرسذ، تي جتاوس ال ًلذرص ؿىل اًضـص وف  –يف اـلفِوم اذلسًر  –أذة 

ؿؿل ٌضمي »ُشا ٕاىل خمخَف اًفٌون اًلوًَة واـلىذوتة اًيت ثـىن تلضااي إالوسان واذلَات، فِو 

و اـلـرب ؾن حاةل افلمتؽ  ـىن ابآثز ارلعَة واًيرًثة واًضـًصة ، ُو ٔبظول فن اًىذاتة ، ًو

ش صـة ٔبو حِي من اًياش اًخرشي، واـلحني تسكة ؤبماهة ؾن اًـواظف اًيت ثـمتي يف هفو 

«.ٔبو ٔبُي حضازت من اذلضازاث
6
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ٌضمي ُشا اًخـًصف ما ٌسمى تؼ "ٔبذة اًصحالث"، حِر ًيعحق ؿىل مسوانث 

اًصّحاةل اطلي خاتوا أمىٌة ، ووظفوا تسكة ٔبحوال اًضـوة، وزلافاهتم، ذالل سمن سايزت 

ذتَة؛ فٕاهَ ًيسزح مضن اًصحاةل هلم. وما ذام اًصّحال كس ظاػ ما صاُسٍ وؿاٌضَ، تعَلة بٔ 

ًرُبُس يف هعوظَ اـلخواززة ٕاسِام اًضـوة، هحريت »فٌون أذة. فلس اكن هط اًصحةل 

وظلريت، كسمية ومـادضت يف تياء اذلضازت، مذودِا اـلزاوخة تني اـلضمون واًضلك ًَحول 

«.مهنا وحست مثيَة
7
 

ُس كعة كعريت، ٔبو ٔبذة اًصحةل ًُس حبثا يف اًخازخي وال وظفا حلصافِا...نٌل ٔبهَ ً 

زواًة، ٔبو كعَست صـص، وٕامنا ُو ُشا وراك، ومن مث ٍىدسة دعائعَ اـلمتزيت وظـمَ 

اًـشة، وكسزثَ يف اًوكت هفسَ ؿىل ثَحَة معاًة اـلؤزذني وادللصافِني وأذابء اطلٍن 

ٕاهنا حصنة »ًعمحون ـلـاًية اًوكائؽ، وسرب قوزُا اًـمَق. ًلول اصلنخوز ؾٌلذ اصلٍن ذََي: 

فيي اًعول واًـصط واًـمق، جتوال يف حلصافِا أماهن واًؼواُص وأص َاء، وٕاًلال يف 

اًيحغ اطلي اكذ ًلَة ؾن اًـَان، ًوىٌَ ما ًَحر ٔبن مييح خساءٍ ًٔوئم اطلٍن ًيعخون 

«.حِسا ًٔظواث اًحـَست، وعم ثدضلك حتت خضل اًؼواُص وارلرباث
8
 

حماوةل الندضاف زس أص َاء، واًخـصف ؿىل ٔبذة اًصحةل يف تسء أمص ومٌهتاٍ، ُو 

حىوٍهنا اطلي ًحسو ٔبحِاان وىذي ادلََس اًـامئة يف اقلَعاث واًححاز، ال ًؼِص مهنا سوى 

 اًـرش، وثحلى أؾضاز أدصى ملَحة حتت اـلاء.

ًؼي ٔبذة اًصحالث مـربا ؾن اًخيوغ اًثلايف تني اًخرش اطلي ٌضمي اًـاذاث واًخلاًَس 

شا واكؽ مضن اصلزاساث يف اًعـام  واًرشاة واًخفىري واـلـخلساث، واًيؼم الاحامتؾَة، ُو

إالزيوحصافِة، اًيت جساؿس ؿىل فِم مساز اذلضازت إالوساهَة، ٕار ٕان اًخيوغ اًثلايف ٌساضم تال 

خسال يف اًخلَري واًخعوز إالوساين يف ٍلهل؛
9 

وعم ٔبًضا ؾون ٌَجلصايف؛ ؿرب اـلـاًية اـلصئَة 

هبا اًصّحاةل وما ًعفَ تسكة من ٔبحوال اًحضلان وثضاٌزسِا ومـاـلِا، ؤبًضا عم  اًيت ًلوم

ؾون ٌَمؤزد يف مـصفة ادلسًس ؾن اتزخي اًحضلان وأكاًمي، واًخثخت ذما وزذ ٕاًََ من 

مـَوماث اتزخيَة،
10
وعم ؾون ٌَحاحر أذيب )اًياكس( يف اًوكوف ؿىل تًِة أسَوة،  
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هة اًصحةل، طلا فٕان اًخـامي مؽ ٔبذة اًصحالث من واًرسذايث يف ؾرص جسجَي مسو 

 . اـليؼوز اًيلسي ٍىضف اًىثري من اًصؤى واًفٌَاث أذتَة وأسَوتَة

 إالزيوقصافِا: - ة

ؿؿل احامتؾي ًعف ٔبحوال »خاء يف مـجم اًفَسفة زلَي ظََحا ٔبن إالزيوقصافِا عم: 

سزش ٔبمناظ حِاهتم، وخمخَف اـلؼاُص اـلاذًة ًًضاظ  ِم يف مؤسساهتم، اًضـوة، ًو

ا «وثلاًَسضم، وؿاذاهتم، اكـلبلٔك، واـلرشة، واـلَخس، وكرُي
11
. 

إالزيوقصافِا ثـين ٔبوال معََة اًححر اـلَساين اطلي جيًصَ اًحاحر أهرثوتوًويج يف 

جممتؽ اًححر زلؽ اـلـَوماث )اـلاذت إالزيوقصافِة(. ونٌل ٍصى اًحاحر اـلرصي اصلنخوز: 

صايف ٍىذة ملاال ٔبو ثلصجصا ٔبونخااب، ٕاؾامتذ ؿىل ثغل اـلـَوماث، ومن اًس َس حامس ٔبن إالزيوق

هخاح اًىذاتة اًيت ثمت يف ضوء هؼًصة « اًخلٍصص أهرثوتوًويج»مث ٍىون اًخلٍصص اطلي ًـصف تؼ

ٔبو ٔبنرث، ثـخرب ٕاظازا هؼصاي ًوخَ اًححر اـلَساين وثفسري زلات افلمتؽ ٔبو تيائَ واحست 

هؼمَ إالحامتؾَة.إالحامتؾي ٔبو هؼام من 
12
 

من ُشا اـليعَق هـخرب اًحاحر أهرثوتوًويج ًعَف مـصفة ثلسرما اًىذاتة إالزيوقصافِة 

ؾن جممتؽ مـني وزلافذَ يف سمن مـني. ًويك ثخحلق اـلوضوؾَة فامي ًلسمَ إالزيوقصايف من 

ؽ ٔبهفسِم، ماذت ؿَمَة، ٌضرتظ ٔبن ًـمتس يف ظَاقخَ ًِشٍ اـلـصفة ؿىل وهجة هؼص ٔبفصاذ افلمت

شا ما ٌسمى ابًيؼصت من اصلاذي، وتشعل ٍىون اًخلٍصص موضوؾَا وؿَمَا ٍمتزي ابًواكـَة  ُو

و ما ميىن ٔبن هعَق ؿَََ )اًحالكة إالزيوقصاًة(.  إالزيوقصافِة، ُو

هبشا ًدس ىن ًٕالزيوقصايف ثلسمي مـصفة ٕازيوقصافِة، مـصفِة ؾَاهَة حمسوسة، حمتثي يف 

ِا، ثـىس ًيا ؾيادض زلافِة ال ماذًة، عم اـلـاين واصلالالث اًيت اًثلافة اـلاذًة اًيت ًعف 

 حمتثي يف اًـيادض اـلاذًة وثـرب ؾهنا.

 إالوسان واًصحةل: (1

إالوسان مٌش ٔبن ًوصل حىت ميوث يف زحالث ذائحة، ثخـسذ ٔبصاكًِا مبصوز أايم وتخلري 

زمح ذهَا اًخرش، اًؼصوف وأحوال، تي ٕان ذلؼاث مِالذٍ ثـس زحةل من زمح أم ٕاىل 
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وما وفاثَ وذفٌَ ٕاال زحةل ًًذلي فهيا من ذهَا اًخرش ٕاىل زمح أزط متَِسا ًصحةل هنائَة 

ياك زحالث نثريت ومذيوؿة يف حِات إالوسان ثدسؽ  زسمسًة ثحسٔب ًوم ًيفخ يف اًعوز؛ ُو

 مساحهتا ومتخس حصنهتا ًدضمي أزط وكس متخس ذازهجا ٕاىل هواهة ٔبدصى.

ا ٕاىل ٔبن إالوسان ؾل ًخوكف ؾن جضري نخة اًخ  ازخي اًعحَـي وأهرثوتوًوحِا وكرُي

ؤسس افلمتـاث.  خين ًو اًصحةل واًخيلي، حىت تـس ٔبن ثـؿل اًززاؿة وؾصف هَف ٌس خلص ًو

ًلس ػي ؿىل مسى اًـعوز واًلصون ًخعَؽ تـًََِ ٕاىل آفاق اًحـَست، وال ٍىف ؾن 

امي حتمهل من اًىٌوس وارلرياث، ذاظة حني اًخفىري فامي ثضمَ من ارلَق واـلوحوذاث، وف

سـس كَحَ.  ثضَق تَ اذلال وجيف اـلاء واًرضغ، ٔبو ثضن اًعحَـة ؿَََ مبا مئ تعيَ ٌو

إالوسان يف لك أحوال ال ٍىف ؾن اًسؤال...هَف، وـلارا؟ ومؽ ثلسم اًوؾي وجتسذ 

ٌوغ أقصاط اًيت اذلاخاث، حزذاذ زقحة إالوسان يف اًسؤال، ويف الاهخلال واًسفص، وثد 

ثسفؽ ًِشا اًسفص. وٕارا اكن اًـاؾل اًَوم كس ٔبظحح كًصة ظلريت، فٕان اًـاؾل يف اـلايض، اكن 

كصى نثريت مدـرثت فوق زكـة ُائةل من اـلـموزت، وؾل ٍىن من سخِي ـلـصفة أحوال ذازح 

اًلًصة اًواحست ٕاال اًرتحال.
13
 

َ اطلاث اىىضافًا ٕاضافًِا ومصنزاًي من اًصحةل يف أذة تعفهتا هعًا زلافًِا ثيىضف فِ

، حبسة صـَة حََفي،  ذالل ظوزثني ابزسثني ٌُل ظوزات: أان وآدص. فاًيط  اًَصحًل 

ٔبحُس ٔبضّمِ اًيعوض اًثلافِة اًلاذزت ؿىل وضف حواهة اًِوًة ومـصفة حساسُهتا، وزظس 

ا انهتا واسرتاثَجَاهتا اًثلافِة ؤبنرُث قىًن ؤبصّسُا ثصاء وٕاهخاخًا  اس خجاابهتا وثفىِم مىّوِ

مَ من ثفاظَي مذيوؿة وسادصت. ٌَمفاُمي اًثلافِة ـلا ًُلّسِ
14
 

ومن انحِة اًخحسًس اـلهنجي، اًصحةل كدي اًلصن اًثامن ؾرش اكهت جس هتسُف ذاظة 

سة واـلـاؾل اصلًًِة، ثوهَسًا ًـمق زواتعِا وزموسُا  يف اًـاؾل الاسالسم، سايزت أماهن اـلُلسز

خمَال اـلسؿل، وذفاؿًا ؾن حضوزُا يف اًثلافة واًفىص. ٕاالز ٔبنز اًصحةل، تـس ُشا اًخازخي، يف 

س خعصُب ؿىل ذوافـِا حتوالٌث رممة ؤبُساٌف خسًسٌت من ٔبجصسُا: اندضاف آدص، وٕاذزاك 

ثَ وثعَّـاثَ، وزظس ٔبمىٌخَ، ومـصفة ثلاًَسٍ اًثلافِة...  كوز
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 اًصحاةل وإالزيوقصايف: (4

زيوقصافِني ومسدضاز مرشوؿاث اًخمنَة يف ٕافًصلِا وبٓس َا، أس خار ٍصى ٔبحس االٕ 

حسني َلس فِمي، يف ٕاظاز ذزاسة ٔبذة اًصحالث من مٌؼوز خسًس، ٔبن ُياك ظةل وزَلة 

تني ٔبذة اًصحالث وإالزيوقصافِا، دعوظا ؤبن ُشا اـلوضوغ كس حؼي حسًثا ابهدداٍ واُامتم 

ا توخَ ذاض، ورعل يف س َاق حبهثم ؾن ذازيس ٔبذة اًصحالث، ومؤزيخ إالزيوقصافِ

خشوزُا اًخازخيَة، وحتسًس موضوؿاهتا، ؿالوت ؿىل ثوزَق مٌاصمِا. ُشا ٕاضافة ـلا ٍىدضفَ 

اصلازش ٔذة اًصحالث ًحـغ ٔبساس َاث اـليؼومة اـلـصفِة ٌَثلافة إالوساهَة من سمن 

 ٓدص، ٔبو تني خمخَف افلمتـاث.

وٕارا تسٔبان مبععَح إالزيوقصافِا راثَ ًوخسان ٔبهَ لكمة مـصتة ثـين اصلزاسة اًوظفِة 

ٔسَوة اذلَات وٍلوؿة اًخلاًَس، واًـاذاث واًلمي، وأذواث واًفٌون، واـلبٔزوزاث اًضـحَة 

صلى حٌلؿة مـَية ٔبو جممتؽ مـني، ذالل فرتت سمٌَة حمسذت. ويف ملاتي ُشا اـلععَح جنس 

ُو إالزيوًوحِا اطلي هيمت ابصلزاسة اًخحََََة واـللازهة ٌٌَلذت إالزيوقصافِة مععَح بٓدص و 

هبسف اًوظول ٕاىل ثعوزاث هؼًصة، ٔبو ثـماميث تعسذ خمخَف اًيؼم الاحامتؾَة إالوساهَة، 

من حِر ٔبظوًِا وثيوؾِا. وهبشا جضلك اـلاذت إالزيوقصافِة كاؿست ٔبساس َة ٌَححر 

ٌل جضالكن إالزيوًويج، فإالزيوقصافِا واالٕ  زيًووحِا مصثحعخان ٕارا وحوكي اًواحست أدصى، ُو

جماًني ذزاس َني ُامني يف ٕاظاز جماالث اصلزاساث اًـامة ًٔهرثوتوًوحِا اًيت ًلعس هبا 

 رعل اًًسق اـلـصيف واـلهنجي صلزاسة إالوسان ظحَـَا واحامتؾَا وحضازاي. 

اوةل يف نخة اًرتاج دعوظا ٕارا اس خزسمٌا اـلععَحاث اـلخس –وتـحازت ٔبدصى 

مفوضوغ إالزيوقصافِا ًخـَق ٔبساسا توظف ظحائؽ اًحضلان، ودعال ٔبَُِا ؤبسَوة  –اًـصيب 

حِاهتم. ففي نخاة ٔبيب ؾحس ػل اـللسيس
15
«ٔبحسن اًخلاس مي يف مـصفة أكاًمي» 

16
ما ًـس  

 ثوضَحا مسِحا ًعحَـة اـلوضوؿاث واـلسائي اًيت ثخعي توظف أكاًمي وظحائؽ اًخرش،

وظصائق اذلَات، وعم لكِا ٔبموز زئُس َة يف اًوظف إالزيوقصايف ٔسَوة حِات جممتؽ مـني. 

ًُس ُشا رفسة، فصمبا ٍىون اـللسيس ٔبول من صـص ابذلاخة ٕاىل رضوزت ٕاكامة ؿؿل ًضعَؽ 
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تخغل اـلٌِلث ـلا هل من هفؽ وفائست ٌَزاظة واًـامة ؿىل حس سواء. وال ًدسؽ افلال ُيا 

 ض من نخاة اـللسيس اصلاةل ؿىل رعل ترصحي اًيط.ًالسدضِاذ تيعو 

وال ًـس اـللسيس اٍمنورح اًوحِس، تي ٔبمثاهل نثريون يف اًرتاج اًـصيب، حِر جنس 

َلس جن معص جن سَامين اًخوويس
17

و يف سن اًصاتـة ؾرشت من  ، اطلي ساز اًسوذان ُو

، اطلي ٔبؾل تبٔحوال ٕاكَمي ذازفوز وظفاث ٔبُهل، ومؼاُص اذلَات  الاحامتؾَة، يف نخاة معٍص

م.2110ؾيواهَ: )زحةل جضحَش أرُان ثسريت تالذ اًـصة واًسوذان( ورشٍ ؿام 
18
  

ًلس كسمت مالحؼاث اًصحاةل اًـصة واهعحاؿاهتم، من ٔبمثال اجن تعوظة واجن حدري 

واجن فضالن وكريضم نثري، ساذا ميىن ٔبن ًفِس اًحاحر اكلخط يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِة 

وحيَي اًعوزت اًيت اكهت صلى اًـصة ؾن اًثلافاث أحٌحَة اًيت ؿادضوُا  ٔبن ًفرس

وهَف فرسوُا، ًوـي ذزاسة حسني َلس فِمي وكرٍي ًِشٍ اًيعوض مثال مفِس يف ٕاماكانث 

 اسدامثز ٔبمثال ُشٍ اًلصاءاث أهرثوتوًوحِة.

 إالثعال تني إالزيوقصافِا وبٔذة اًصحةل: (1

 ؿىل مس خوى اـلوضوغ واـلضمون:

االزيوقصافِا ؿؿل احامتؾي ًعف ٔبحوال »اء يف اـلـجم اًفَسفي زلَي ظََحا ٔبن خ

سزش ٔبمناظ حِاهتم، وخمخَف اـلؼاُص اـلاذًة ًًضاظِم يف مؤسساهتم،  اًضـوة، ًو

ا «.وثلاًَسضم، وؿاذاهتم، اكـلبلٔك، واـلرشة، واـلَخس، وكرُي
19
ميىن ًيا حتسًس موضوغ  

إالزيوقصافِا ٔبوال وحسة ما ُو مذـازف ؿَََ ٔباكذميَا ؿىل حس ثـحري حسني فِمي حِر 

«.ٕاهَ اًوظف اصلكِق واـلرتاتط ًثلافاث افلمتـاث إالوساهَة»ًلول: 
20
مفوضوغ إالزيوقصافِا  

 ًخـَق ٔبساسا توظف كمي اًياش، وحِاهتم اًَومِة، واًـالكاث الاحامتؾَة. وحيعي

إالزيوقصايف ؿىل اـلـَوماث تعصق خمخَفة جضمي اذلسًر مؽ ٔبؾضاء افلمتؽ وثعوٍص ٔبوضعهتم 

افة اذلس واًلسزت ؿىل اًخحسج تَلة اًياش اطلٍن  ؿىل رشائط، وحتخاح إالزيوحصافِا ٕاىل ُز

 زلافهتم. ويف هفس اًوكت ًُْسزسون. وؿىل اًـاؾل إالزيوحصايف ٔبًضا ٔبن ًيسمج مؽ اًياش ًَفِم
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ًَا مس خلًال، وبٔن ًرتمج اـلـَوماث ؾن اًثلافة تـياًة حىت جية ؿ  َََ ٔبن ٌس متص مالِحًؼا ؿَم

 . ميىن الاحذفاع ابـلـىن أظًل ًِا

وثـس اصلزاسة إالزيوحصافِة سالخ اـلَسان فامي ًخـَق تـؿل ذزاسة إالوسان. وثضم 

اـلَساين"، واًيؼص ٕاحصاءاث مجؽ اًحَاانث ، اًيت ًعَق ؿٌَلء ذزاسة إالوسان ؿَهيا "اًـمي 

واًسؤال )اـلالحؼة واـللاتةل اًضرعَة(. ويف ٔبكَة أحِان ًلوم الادذعايص يف 

اصلزاساث إالزيوحصافِة تسوز اـلالحغ اـلضازك، ٔبي تسوز رسط ذازيج ًوخس يف مرسخ 

أحساج، زمبا ـلست ؿام ٔبو ٔبنرث، ورعل ًيك ًـصف ؾن ٍلوؿة ما. وكس ًـين ُشا ذزاسة 

 . يف ماكن ما ٔبو زلافة خمخَفة يف تضلٍ هفسَكًصة انئَة 

ٌس خعَؽ كازئ هعوض ٔبذة اًصحالث اندضاف ما حزدص تَ ُشٍ اًيعوض من 

مضمون ازيوحصايف، ومسى ثيوغ ماذت اًصحالث من انحِة اـلوضوغ واًزمان واـلاكن، حِر 

ًِة ثدٌوغ ُشٍ اـلاذت تني وظف أكاًمي وظحائؽ اًياش، ووظف اًـاذاث واًخلاًَس اصلً 

وإالزًِة...فاًصحالث ثربس ًيا ظحَـة اًخيوغ اًثلايف تني اًخرش زمغ اصرتاوِم يف اذلاخاث 

أساس َة: اكًعـام واـلسىن وإالجناة واسلاًة. وثبئت اًثلافة نمثصت اًخفاؿي تني الاوسان 

واًىون ومذعَحاث اذلَات؛ وػاُصت اًخيوغ اًثلايف اًيت جضلك اـلوضوغ أسايس يف 

 إالزيوقصافِة اـللازهة جساؿسان ؿىل فِم مساز اذلضازت إالوساهَة. اصلزاساث

وٕاهيا جنس يف مؤًف اـللسيس: ٔبحسن اًخلاس مي يف مـصفة أكاًمي، مزح تني اًصحةل 

وإالزيوقصافِا، ثفاؿي تني اذلس إالزيوقصايف واًزنؿة أذتَة اًيت ًـىسِا حٌلل اًوظف 

ل ؾن اًخوويس، ورعل يف ٕاظاز وظفَ ٕالكَمي وحسن اًخـحري. وما ًلال ؾن اـللسيس ًلا

ذازفوز وظفاث ٔبُهل وؾوائسضم؛ ضف ٕاىل رعل اًـسًس من اًصحاالث اًيت كام هبا اًصحاةل 

اـلسَمني وحاهوا فهيا اجن تعوظة اطلٍن وظفوا وظفا ال خيخَف ؾن اًوظف إالزيوقصايف 

ا اجن تعوظة،  وسازوُا من تـسٍ. وال اًىثري من مؼاُص اذلَات اًثلافِة ٌَجزز اًيت ساُز

ًلذرص أمص ؿىل ُؤالء فلط، تي ُياك من أذابء اـلـادضٍن من هيوى اًصحةل، مثي 

اًصحاةل اـلرصي ٔبمحس حس يني اطلي وظف ؾوائس تسو جصكة، ذاظة أذش ابًثبٔز، واصلًة، 

ة  .واًزواح واًـسًس من اًلواهني اًـصفِة، اًيت ثـصف هبا افلمتـاث اًحسًو
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حوال ، ًؼي بٔذة اًصحالث مـربا ؾن اًخيوغ اًثلايف تني اًخرش اطلي ويف مجَؽ أ 

ٌضمي اًـاذاث واًخلاًَس يف اًعـام واًرشاة واًخفىري واـلـخلساث، واًيؼم الاحامتؾَة، 

شا واكؽ مضن اصلزاساث إالزيوحصافِة، اًيت جساؿس ؿىل فِم مساز اذلضازت إالوساهَة، ٕار  ُو

.سال يف اًخلَري واًخعوز إالوساين يف ٍلهلٕان اًخيوغ اًثلايف ٌساضم تال خ
21
 

 ؿىل مس خوى اصلزاسة واـلهنج:

وخبالف اًححر اًخجًصيب اطلي ًخحنك اًحاحر يف ٔبحواهل، فٕان ادذعاظيي اصلزاساث 

إالزيوحصافِة ًسزسون ػواُص حباٍهتا اًعحَـَة ذون ثسذي مهنم كسز إالماكن. وادذعاظَو 

أذواث اًصئُس َة زلَؽ اًحَاانث، مبـىن ٔبهنم ًـمتسون ؿىل اصلزاساث إالزيوحصافِة ضم ٔبهفسِم 

ٔبهفسِم ٔبنرث من اؾامتذضم ؿىل الادذحازاث والاس خخِاانث، يف حاةل اس خزسارما ؿىل 

إالظالق. وؿىل اًـىس من اًحاحثني اطلٍن ٌس خزسمون اـلسح واًخجًصة وحيسذون ٔبس ئةل 

فِة ًعوزون وًـسًون ٔبس ئَهتم وضم اًححر ملسما، فٕان الادذعاظَني يف اصلزاسة إالزيوحصا

 .ًخـَمون يف اـلَسان

وابًيؼص ٕاىل مسبةٔل اـلهنج يف هعوض اًصحاةل اًلسازم، جنسضم كس مجـوا ماذهتم، 

ا ؿىل ٔبساش مهنجي جضاتَ، تي ًفوق ٔبحِاان اًلواؿس اـلهنجَة اـلخـازف ؿَهيا يف ما  وذوهُو

ُشا اًعصخ اصلنخوز حسني فِمي يف ًـصف اًَوم ابصلزاساث االزيوحصافِة، وكس س حلٌا ٕاىل 

نخاتَ )ٔبذة اًصحالث(.
22

ًلس ٔبجصس اـللسيس يف نخاتَ "ٔبحسن اًخلاس مي يف مـصفة أكاًمي" 

كمية اًصحةل واًخجوال يف مجؽ اـلاذت، ورضوزت اـلـاًية اًضرعَة واـلالحؼة اـلحارشت 

شا ما ًسؾو إ  ًََ إالزيوقصافِون واـلـاٌضة والادذالظ مؽ اًياش، ؿََة اًلوم وؿامهتم...ُو

اقلسزون يف مجؽ اـلاذت االزيوحصافِة من اـلَسان ؾن ظًصق اـلالحؼة ابـلضازنة والاؾامتذ 

ؿىل الادداًزني. ؿالوت ؿىل اًعفاث اًضرعَة اًيت جية ٔبن ًخحىل هبا اًصحاةل واًحاحر، 

 .وعم حزء ٔبسايس يف اـلهنج إالزيوقصايف
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 االزيوحصايف: مـصفة ًلة جممتؽ اًححر صلى اًصحاةل و  (1

ًوىص يف اصلزاساث إالزيوقصافِة ترضوزت مـصفة ًلة افلمتؽ حمي اصلزاسة، ـلا ٌَلة من 

ظةل ابًثلافة، وكس ؾصف اًصحاةل ؿىل ادذالف مََِم وحنَِم ًلاث افلمتـاث اًيت زحَوا 

خفِمون زلافهتا من مٌؼوزضم. فاصلزاًة تَلة جممتؽ اصلزاسة ثفِس يف  ٕاٍهيا، وحـَهتم ًلصٔبون ًِا ًو

 .اًصحوغ ٕاىل حصاهثا، واس خلعاء اـلـصفة من ٔبظوًِا، ومن ذاذي افلمتؽ راثَ

 ٔبهرثوتوًوحِا ما كدي ؿؿل أهرثوتوًوحِا: (7

ة »يف ملال كصٔبثَ ؿىل ظفحاث حًصست اذلَات تـيوان:  اهرثوتوًوحِا اـلاكن واًصحةل وزًؤ

ًصحةل ٔبنرث من ًخحسج َلس حٌلل ابزوث ؾن سخة اُامتم مؤزيخ أذة اب« آدص

مؤزيخ أهرثوتوًوحِا، زاذا رعل ٕاىل ضـف اصلزش أهرثوتوًويج اًـصيب.
23
وما هيم ُيا  

يف جمال اًـالكة ما تني أهرثوتًووحِا واًصحالث ُو جمال زؤًة آدص. ومن ُيا فٕان اتزخي 

كدي ؿؿل  أهرثوتوًوحِا ًضؽ اًصحالث يف ٕاظاز اًحوانري أهرثوتوًوحِة بٔو ٔبهرثوتوًوحِا ما

 أهرثوتوًوحِا.

من أهرثوتوًوحِا  Ethnologieٕان اًصحالث متثي ادلاهة اًيَايس ٔبو االزيوًويج 

اًـامة، مبا عم االزيوًوحِا اًيؼصت اًيت ثَلهيا أان ؿىل آدص اًحـَس، واطلي كس ٍىون خمخَفًا 

ؾهنا لك الادذالف. ٕان االزيوًوحِا كس وصلث من ثيوغ اًثلافاث وادذالفِا، ًوىن صاة 

 ة اًـاؾل.اتزخيِا نثري من اًعوز اٍمنعَة اًيت ثفيض ٕاىل وضـِا يف ٕاظاز مداحر زؤً

 امتة:ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼارل (1

ذما ثلسم وس خزَط ٔبن ُياك اظاال هحريا تني أزيوقصافِا ؤبذة اًصحةل، سواء ؿىل 

مس خوى اـلوضوغ ٔبو ؿىل مس خوى اـلهنج، وكس جنس اًـسًس من نخاابث اًصحاةل نخاابث 

اصلزاسة ٕازيوقصافِة نٌل ؾيس اـللسيس، وكس ؿرب ؾن رعل ثـحريا مدارشا، وابًخايل اكهت 

 . إالزيوقصافِة ٌَخيوغ اًثلايف اطلي الحؼَ وؿاٌضَ ُسفَ أسايس
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ٕان اًصحةل مذعَة ٔبسايس ٌضلزاسة اذللََة إالزيوقصافِة، ٕاهنا وس َةل ًلاًة عم وظف 

بئت  اـلاكن واًياش واًثلافاث... يف حني جضلك اًصحةل صلى اًصحاةل اـلوضوغ واًِسف، ًو

يف ٕاظاز حاكًة اًصحةل راهتا. وكس ؿرب حسني فِمي ؾن اًوظف ٌَماكن واًياش واًثلافاث 

ٕاهَ ٕارا كَيا ٕان ٔبذة اًصحالث ًعوز ٔبساسا ذرب اثعال اًصحةل تثلافة مـَية »رعل كائال: 

«.ٔبو ؿست زلافاث، فٕان إالزيوقصافِا هتسف ٕاىل وظف وحتََي اًثلافة ٔبو اًثلافاث راهتا
24
 

خ مٌؼوزا موسـا ًٕالزيوقصافِا وما هعحوا ٕاًََ من ذالل ُشا اـلوضوغ، ُو ٔبن هعص 

حبَر ًخضمم ذزاسة اًثلافة مبـياُا اًواسؽ نٌل وزذث يف ثـًصف اتًَوز، سواء ازثحعت 

مبجمتؽ مـني يف اًوكت اذلارض، ٔبو تثلَفة ؾرص ٔبو جممتؽ يف اـلايض، حِر ٌسـى 

ٔبو إالزيوقصايف ٕاىل ٕاؿاذت ثعوٍص ٔبوخَ اذلَات اًَومِة واًـيادض اذلضاًزة، ماذًة اكهت 

 . زوحِة

 

 اًِوامش:اـلصاحؽ و 

                                                           
1
ُؼ( اـلسٌلت )حتلِق ما ٌَِيس من ملوةل ملدوةل يف اًـلي ٔبو مصروةل( منورخًا فشًا، ٕار ثـّس وزَلة اتزخيَة رممة  440ثبئت زحةل اًحريوين )ث  

لازن تُهنا وتني ِا اًحريوين ابًخحََي ًو اٌَلة  جتاوَسث اصلزاسة ادللصافِة واًخازخيَة ٕاىل ذزاسة زلافاث جممتـاث اًِيس اًلسمية، ٕار ًدٌاًو

 اًـصتَة ؿىل حنو خسًس.

و ٔبؾؼم زحاةل اـلسَمني، وكس تسٔبث زحَخَ ؿام )  اء  711مث ًبئت اجن تعوظة، ُو  19ُؼ( من ظيجة ابـللصة ٕاىل مىة اـلىصمة، وػي ُس

لكَف من س ية ٍصحي من تضل ٕاىل تضل، مث ؿاذ يف اٍهناًة ٍميًل مضاُساثَ ورهصايثَ ؿىل ٔبذًٍة اكثة ًسؾى َلس جن حزي اًلكيب، تخ 

سَعان اـللصة، ومّسى اجن تعوظة زحَخَ: )حتفة اًيؼاز يف قصائة أمعاز وجعائة أسفاز(، وزوى اجن تعوظة مضاُساثَ ًحضلان 

شٍ  ٕافًصلِة، واكن ُو ٔبوَل مىدضف ًِا، نٌل ظوز اًىثري من اًـاذاث يف جممتـاث اًِيس، تـس زالزة كصون من اًفذح إالسالسم ًِا. ُو

ا ظوزٌت صامةل ذكِلة ٌَـاؾل إالسالسم ذالل اًلصن اًثامن اًِجصي، وهبا ٕاجصاس دلواهة مرشكة ٌَحضازت إالسالمِة وصـوهبا، ًصحةل يف معورم

 مبا ال جنسٍ يف اـلعاذز اًخازخيَة اًخلََسًة.
2
 رعل اًوكت.  ( ٌَاكثة اًفصويس سافاًزت، كسمَ ٔد اـلغل ًٌوس مغل فصوسا يف2711ؾحازت ملذخسة من نخاة )اًصحالث ؿام  
3
 .12، ض 1001حََفي صـَة، اًصحةل يف أذة اًـصيب: )اًخجًس... بًَٓاث اًىذاتة... دعاة اـلخرَي(، زؤًة ًٌَرش، اًلاُصت،  
4
حة جمسي، مـجم اـلععَحاث أذتَة، مىذحة ًحيان، تريوث، اًعحـة    ، 2914، س ية 01ُو
5
 .11، ض.2971، ًوًَو 11، اًس ية 7الل، اًـسذ تعصش ٕاجنَي، اًصحالث يف أذة إالجنَزيي، جمةل اًِ 
6
 . 121م ، ض2914،  1حدوز ؾحس اًيوز ، اـلـجم أذيب ، ذاز اًـؿل ٌَمالًني ، تريوث ، ظ 
7
 . 121اـلصحؽ هفسَ ، ض 
8
 .01، ض1001ؾٌلذ اصلٍن ذََي، من ٔبذة اًصحالث، ذاز اجن نثري، اًعحـة أوىل، س ية  
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9
، ذزاسة حتََََة من مٌؼوز ٕازيوحصايف ، سَسةل ؿاؾل اـلـصفة ، افلَس اًوظين ٌَثلافة واًفٌون وآذاة ذ. حسني فِمي ، ٔبذة اًصحالث 

ت ،   . 11م ، ض2919، اًىًو
10
 . 97اـلصحؽ هفسَ ، ض 
11
 .11، ض 2911ًحيان، س ية  –مجَي ظََحا، اـلـجم اًفَسفي، اًعحـة أوىل، ذاز اًىذاة اٌَحياين، تريوث  
12
خحف إالزيوقصايف واطلاثَة اًثلافِة إالحامتؾَة )ذزاسة يف ٔبهرثوتوًوحِا مرص(، اـلىذحة اـلصنًزة ادلسًست، خامـة اًس َس حامس، اـل  

 .02اًلاُصت، ض 
13
، 1001مرص، اًعحـة اًثاهَة، س ية  –ٔبهؼص: فؤاذ كٌسًي، ٔبذة اًصحةل يف اًرتاج اًـصيب، مىذحة اصلاز اًـصتَة ٌَىذاة، اًلاُصت  

 .21ض
14
 .12حََفي صـَة، اًصحةل يف أذة اًـصيب: )اًخجًس... بًَٓاث اًىذاتة... دعاة اـلخرَي(، مصحؽ ساتق، ض  
15
ٔبتو ؾحس ػل َلس جن ٔبمحس جن ٔبيب جىص اـلَْلِسيِسّ اـلـصوف ابمس َلس جن بٔمحس مشس اصلٍن اـللسيس ٔبو اـللسيس ادذعازًا، ُو زّحاةل  

بةٓل حلصافًِا، وظيف نخاَة اسٌلٍ م947ُؼ 111مسؿل وصل يف اًلسش س ية  ، ووضبٔ هبا احرتف اًخجازت فىرثث ٔبسفاٍز حىت ظاز زحز

 م.990ُؼ/110"ٔبحسن اًخلاس مي يف مـصفة أكاًمي" وكس ٔبهس حَ صِصًت هحريًت. ثويف يف س ية 
16
مشس اصلٍن ٔبيب ؾحس ػل َلس اـللسيس، ٔبحسن اًخلاس مي ي مـصفة أكاًمي، حصمجة وحتلِق ذي قواي، ذاز ظاذز، اًعحـة اًثاهَة،  

 .PDF. وسزة ٕاًىرتوهَة تعَلة 2990ًحيان، س ية -تريوث
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              (  اذللِلة،اًوضم) اًثيائَة مزيان يف اًـصتَة أهرثوتًووحِا
 -اـلس خلدي اهرثوتوًوحِا مٌؼوز من ملازتة -

 ادلزائص -ثخسة خامـة - حفال هوزاصلٍن .ذ                                                  
 

 : اـلَرط

 ادص اىل حني من الارُان اىل ًدداذز زمبا

 ٌسمى ـلا اظال حوذ ؿسم او وحوذ فىصت

 ُو ما لك ابٔحصى ٔبو, اًـصتَة الاهرثوتًووحِا

 ابحثني ظصف من اًـصتَة ابٌَلة مىذوة

 اؿاذت ٔبو ،حبر ؾصيب ُو  ؾصة اهرثوتوًوخني

 اذلَاذ ذون ؾصتَة تبٔكالم قصتَة افاكز  ذًحاخة

 ام ،اًلصيب اًـَمي اًخحََي وأذواث اـلياشم ؾن

اظاث عم  ذازسني افاكز  ًحياث من مذجسزت اُز

 ـلس خلدي اصلفؽ ثًذؼص, اـلَسان ُشا يف ؾصة

 اًفىص حوُص ؾن خشزاي مس خلي ساُص ؿَمي

 الاهرثتًوويج ان ابؾخحاز الاهرثوتًوويج اًلصيب

 اكن وٕان اًـصيب، ابٕالوسان كرٍي من اذزى اًـصيب

  ًٕالهخاح حمتَة  الامام ٕاىل فسريوزت التس و

 ؾن اًيؼص تلغ, مس خلدََة اهرثوتوًوحِا

ا حا ٔباكن حوُُص  ًخوكف زمبا ؾصتَا، ٔبو قصتَا ملًو

 الاهرثوتًووخني اًحاحثني نفاءت ذزخة ؿىل ُشا

 اًفىص ؾن اًفىًصة اس خلالًَهتم ومسى اًـصة

 واًعمنَة معوما حوٍُص يف اًلصيب الاهرثوتوًويج

 ان حناول اًوزكة ُشٍ ففي دعوظا، اًـَمَة

 بٓن يف وثوظَفِة هؼًصة ملازتدِة تعًصلة هـاجل

 ُشٍ ؾيوان يف اـلعصوحة  اصاكًَة واحس

 .اـلساذةل

 Abstract : 

May be that comes to mind from 
time to time the idea of the existence 
or non-existence of out of the so-called 
anthropology Arab or rather all that is 
written in Arabic anthropologist 
researchers party Arab is an Arab 
search or repreamble to Western ideas 
of Arab pens without deviate from the 
curriculum and tools Western 
scientific analysis or are harbingers 
rooted from the brainchild of students 
Arabs in this field waiting to pay for 
the future of scientific independent 
radically from the essence of Western 
thought anthropologist considering 
that the Arab Anthropology wonder 
other Arab human beings, though, and 
forever forward the inevitable 
production of future anthropology 
regardless of the essence Western or 
Arab, this probably depends on the 
degree of efficiency of researchers 
anthropologist Arabs and their 
intellectual independence for 
Anthropology of Western thought in 
general, scientific and idolatry 
especially essence, in this paper we are 
trying to address approach way theory 
and descriptive at the same time 
problematic posed in the title of this 
intervention. 
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 ملسمة:

ٕاهعالكا من اًثيائَة  اًخخين وادلسل ؿىل ازضَة هؼًصة اًرتامك اـلـصيف وثسول اـلـصفة 

ُشا ال ًيفي اًخعاذم اًفىصي يف اـليعالكاث اًـَوم معوما  وثحاذًِا تني الاوساهَة مجـاء،

واًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة دعوظا مبا فهيا الاهرثتوًوحِا وٍصحؽ رعل اىل ؿست اس حاة 

وحض يف  هخاخة ؾن ؾوامي اًلَحة او اًضـف اـلس خحسج سوء اكن فىصاي او كري رعل، ًو

رعل اًس َاق اصلنخوز ؿًل اًلٌصيش ان اًخساول اـلـصيف، والاؾامتذ اـلخحاذل يف ٕاجناساث 

س خسؾهيا اًححر يف رشوظ اًخلسم وحِاسثَ، اًـلي ثلذضهيا اذلوكة إالوساهَة، ٕاال ٔبهَ يف  ٌو

اًيت عم هخاح خسًَة وؾي وواكؽ حمسذٍن، ال  حامتؾَة اًلصتَة،حاةل اًـَوم إالوساهَة  والا

ميىن ٔنرث مفاُميِا وثيؼرياهتا ومٌاصمِا ٔبن حىدسة ظفة اًـمومِة واًعالحِة ؿىل اًيحو 

اطلي ًسفـيا اىل ثحًهيا ذون مصاحـة ٔبو حتفغ، تي ٕان ازلوذ ؾيسُا ال ميثي ٕاال اس هتالاك ٔبو 

ًي ُشٍ اًـَوم اىل ٔبذواث ًالس خالة وحًزَف اًوؾي، اخرتاز ًُس هل من مـين كري حتو 

وارا اكهت اًالموضوؾَة يف ُشٍ اًـَوم من مٌؼوز اًيلس اًلصيب ال متثي ٕاال ٕاصاكًَة راث 

ظاتؽ ٔباكذميي يف اًلاًة، فٕاهنا يف ٕاظازان اًـصيب وإالسالسم، ثخجاوس ُشا اًحـس، ًخثري 

ِا  زلافة وثسٌزسا رعل ٔبن ُ ٕاصاكًَاث مـصفِة وبًٓسًوًوحِة وحصتوًة، شٍ اًـَوم وحنن هخساًو

وحىَِفا هل  وحبثا وثعحَلا عم يف اقلعةل اٍهنائَة ،ال متثي ٕاال حىدَال ٌَـلي اًـصيب واـلسؿل،

َلي ؾيسٍ اؾخحازاث ارلعوظَة ؿىل حنو ًضـف ازثحاظَ ابًِوًة، س ،ًو فؽ تَ حنو ص حاك ًو

اس َا يف جضىِي ُشٍ اًؼاُصت، حني وثَـة خامـاثيا ومـاُسان ذوزا اس ،اًخلََس واًخحـَة

حىذفي تخلسمي اًـصوط اًخجًصسًة  ٌَمفاُمي واًيؼصايث اًيت ثضـِا يف ظَة اـلياشم اًخـَميَة 

حىت ٔبن وػَفة اًىثري من ٔبؾضاء اًَِئاث اًخسٌزس َة  ٔبحضت جمصذ  ذون ٔبي هلس ًشهص،

لِهنا اًعالة ؤكن وثَ  ٕاؿساذ اـلَرعاث اـلرتمجة ؾٌل نخحَ قصتَون يف ُشا اًفصغ ٔبو راك،

مضامِهنا حلائق معَلة ال ًبٔحهيا اًحاظي من تني ًسهيا وال من ذَفِا، وثغل مهنجَة دعريت 

ة، وٕاحساج حاةل الاهفعام  تني  ٔبسِمت نثريا يف ثلًصة اطلُن واظعياغ اـلـصفة اـلضُو

اًـؿل واًواكؽ)
1

 (. طلعل اًحـغ من اًيرة ٔبظحح من حصاش اًعمنَة اًلصتَة تي من ؾحاذ
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هتم ابًلري ؿَمي ٔبو حىت  اًعوظم ولك من ذاًف ُشا ٍىون ذازح ؾن كاهون اًعوظم ٍو

 ابًخعصف اًـَمي او ابًسساخة اًـصة  يف اًىثري من ٔبحِاان.

ٔبن اًححر اًـصيب ًـُش ٔبسمة مـصفِة  ؾحس ػل اًرًبسي و ًضَف اصلنخوز     

ٕاثس متوًوحِة حاذت، ٕار ال ٍزال ًفذلس ًٔساش ٔبو إالظاز اـلـصيف واـلهنجي تي وحىت 

إالحصايئ، حِر ال ٍزال اًححر اًـصيب ًلذاث ؿىل اـلوائس اـلـصفِة واـلهنجَة وإالحصائَة 

َحـس اـلـصيف اطلي اًلصتَة، وثخـلس إالصاكًَة ثسخة ؿسم انرتاج تـغ اًحاحثني اًـصة ٌ 

ًححر مسبةٔل خضمة، حِر ًـاجل رعل اًحـس اـلـصفة إالوساهَة من حِر ماَُهتا وهَفِة 

اذلعول ؿَهيا واًخثخت مهنا وفق فَسفة مهنجَة وٕاحصاءاث معََة حمسذت ، وقَاة إالظاز 

وحض اًسخة  شا ًفرس ًو اـلـصيف ٔبذى ٕاىل حاةل ازهتان مـصيف ومهنجي ٌَـلي اًـصيب، ُو

 واـلحارش ًضـف اـلٌلزسة إالتساؾَة يف خمخَف اًـَوم ومهنا اًـَوم الاحامتؾَة، نٌل أنرب

ٔبسِم يف ضـف إالفاذت اـلس خًريت من دعةل ظحف إالسالم هبا اًـلي اـلسؿل وعم اًوسعَة 

ن يف  شٍ ارلاظَة ؿىل ذزخة هحريت من اًُو اطلُيَة اًيت ثـس ارلاظَة أجصس ٌَـلي اـلسؿل. ُو

صتَة، حِر حمتزي اًفَسفة اًلصتَة ابفذلاذُا ٌَوسعَة ومَِِا اًىدري ظوة اطلُيَة اًل

اًخعصف يف ُشا ادلاهة ٔبو راك، صلزخة ٔبحضى اًفىص اًلصيب مـِا ًدسم تعاتؽ زيايئ اذزتايل 

يا جنس اهـاكسًا واحضًا ًِشٍ اًثيائَة يف  Dogmatic Thinking ذوقٌليئ مذعصف ُو

، ثغل  Paradigm Warsة اـلـصفِة واًفَسفِةموخاث اًفَسفاث اـلخـازضة واذلصو

ا تني هحاز مٌؼصي وفالسفة اًفىص  اذلصوة اًضـواء اًيت ذازث وما حزال ثضعصم ٔبواُز

اًلصيب يف مسائي فَسفِة نثريت، حـَت نثرٍين مهنم ًؤمٌون تبٔهَ ال جمال ٌَجمؽ تني 

ازط مٌعَلاهتم )اكـلهنج اًوكي واًىِفي مثًال( يف حبر واحس ًخـ فَسفذني ٔبو مهنجني

 واًخضاذ ٌسمى يف ٔبذتَاهتم تفىصت اًخـازطإالثس متوًوحِة وعم ما

Incommensuarbility or Incompatibility Thesis(
2
وزمبا إالزهتان ٌَـلي  (.

، ذما ٔبهخج يف اـلثَر اـللَوةمـصيف ومهنجي يف هؼصي ٕاىل اًسلوظ يف ص حاك هؼًصة  اًـصيب

اًيامجة ؾن ؾلست اًيلط يف ٕاتخاكز اًـَوم واـلياشم ذون  اًفىص اًـصيب وؾلهل اًـَمي اًيىسة

 اًصحوغ ٌَمعاذكة اًلصتَة.
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 تساايث ؿؿل الاحامتغ  والاهرثتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب  

ًحني اصلنخوزذََي ؾحس اػل اـلسين ٔبن ؿؿل الاحامتغ  والاهرثتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب 

حمسذت ٔبو ٔبُساف واحضة ٔبو ٕاسرتاثَجَة كس وضبٔ وعفي مذحىن ذون ٔبن حىون هل ُوًة 

مصثحعة إبظالخ افلمتؽ اًـصيب ٔبو ثعوٍٍص واٍهنوط تَ من ختَفَ، اكن سـى اـلؤسسني 

ياعل من ٍصى تبٔن  أوائي ُو ثبٔسُس تيُذَ اًخيؼميَة يف مؤسساث ؿَمَة ؤباكذميَة تي ُو

 الاحامتغ تـس ٔبن تساايثَ أوىل كامت ؿىل ٔبًسي كري اـلخرععني فَِ، ؤبهنم اجتِوا ًـؿل

انًوا ختععا يف ؿَوم ٔبدصى مثي اًفَسفة وؿؿل اًيفس واًخازخي والاكذعاذ واٌَلة ُؿل حصا، 

وكس ٔبثصث ختععاهتم ثغل يف ثوهجاهتم وىف فِمِم ٌَصساةل اًيت ًًدلي ًـؿل الاحامتغ ٔبن ًلوم 

امتءاث واحضا هبا يف جممتـاهتم وظاز اًخجارة واًخسافؽ، تي واًرصاغ تني اًِوايث ٔبو الاه

حىت ؿىل اـلس خوى اًخيؼميي واًخبٔسُيس، فذازت جتس ؿؿل الاحامتغ والاهرثتوًوحِا صـحة يف 

آذاة ٔبو الاكذعاذ اًززاؾي ٔبو إالزصاذ  لكَة الاكذعاذ، واتزت ٔبدصى اتتؽ ًلسم اًخازخي ٔبو

ذما كس ًؤذى و ُؿل حصا، ومن ٔبضم ٕاجياتَاث اًامنرح إالزصاذًة، ٔبهنا ثلوذ ٌَرتاهكَة اـلـصفِة 

ٕاىل هضوح هؼصايث اًـؿل ومٌاُجَ، نٌل ٔبهنا جضلك ٕاظازا مٌاس حا ًَخلي فَِ اًحاحثون يف 

حواز ًرثى حبوهثم، واـلالحغ ٔبهَ يف قَاة اٍمنورح إالزصاذي تني اـلخرععني يف ؿؿل 

الاحامتغ كاة ؾهنم اذلواز وؾل ثخعوز ًلخَ تُهنم وابًخايل ؾل ثخعوز ٔبذتَاث الادذالف 

ق، فبٔظحح لك هلس ٔبو وهجة هؼص ثؤذش حبساس َة صسًست، وزمبا ثؤذى ٕاىل زذوذ واالثفا

ٔبفـال كري موضوؾََ، وتسال ؾن رعل جصسث اجتاُاث هؼًصة ومهنجَة يف ٔبظصوحاهتم مذيافصت 

ٔبو مذىصزت، فبٔذى اًخيافص ٌَخجزئة، وظم ؾىس اًرتاهكَة، مبـىن اهَ ؾل ًددَوز فىص ٔبو مهنج 

صصس دعاٍ، نٌل ًيك ٌضلك هوات ًربوس منور ح ٕازصاذي هل دعوظَخَ اًيت ًرثى هبا اًواكؽ ٍو

فـىل اًصمغ من نرثت  ٔبذى اًخىصاز ٕاىل جضاتَ اصلزاساث واًححوج صالك ومضموان،

اصلزاساث واًححوج اًيت ٔبحًصت ؿىل اًًصف ٔبو اًلًصة يف افلمتـاث اًـصتَة، ؾل ًربس ٕاظاز 

هنوط ابًًصف ومـادلة ختَفَ ذازح هؼصي ٔبو مهنجي رو ٔبُساف واسرتاثَجَاث حمسذٍ ٌَ

إالظاز اطلي ادذعخَ اًيؼصايث ٔبو اًامنرح إالزصاذًة اًلصتَة ٔبو اًرشكِة)
3

(. وزمبا رعل ٔبال 

اًخواسن يف إالجتاُاث هؼًصة ومهنجَة يف ٔبظصوحاث اًـصة ٍصحؽ ٕاىل ؿسم اًخفِم ـلعاذز 
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واًـواؾل فِم ؿاؾل إالوسان اـلـصفة تني اًلصة واًرشق ٔبو ابالحصى خسًَة إالثسدميوًوحِا ٔبي 

 .اقلَعة تَ

ًلس وحضت اصلنخوزت سـاذ ؿىل صـحان تبٔن اصلول اًـصتَة مؤدص تسٔبث ابُامتم ابًـَوم 

الاحامتؾَة جباهة اُامترما ابًـَوم اًعحَـَة وحىوهت اكسام يف ادلامـاث اًـصتَة ختخط جلك 

هيا، فاالهرثتوًوحِا عم اًـؿل اطلي اًـَوم الاحامتؾَة ومن تُهنا أهرثتوًوحِا ًضست اذلاخة اٍ

ًدٌاول الاوسان من اكفة حواهحَ ادلسمَة والاحامتؾَة واًثلافِة، وعم اًضا اًـؿل اطلي ًـؿل 

َمتس ححر فهيا ؾن حاكمَِا اصلاذًل وزكهيا وٕاوساهُهتا،  اًخيوغ، ًو ًلك زلافة مٌعلِا ًو

لس ثلسم ُشا اًـؿل يف ٔبوزواب والاهرثوتوًوحِا ثسزش اذلَات الاحامتؾَة ٌَمجمتـاث  اكلخَفة، ًو

وامٍصاك واظححت هل ؾرشاث أكسام يف ادلامـاث اًىربى،واًوظن اًـصيب مبا ٌضمهل من 

ا من  تسو وزًف وحرض وما ٌس خَزمَ من مرشوؿاث ٌَخمنَة واًخرعَط واًخوظن وكرُي

واـلِيسسني اًس َاساث ؿىل ذزاساث ٔبهرثوتوًوحِة ؿَمَة ثححر اًواكؽ ًخلسم ٌَمرععني 

حَوزا يف ضوءُا   الاحامتؿني اـلاذت اًـَمَة اًعحَحة اًيت ميىن ان ًخٌوا ؿىل اساسِا ًو

اًس َاساث الاحامتؾَة والاكذعاذًة تبٔهواؾِا اكلخَفة)
4
.) 

 :   هؼصت اًـاؾل اًثاًر اىل الاهرثتوًوحِا

ا  ؿٌَلًضَف خرياز ًلكصك ٔبهَ  تي ٕاىل  ،ؾل ًخعصق اًضم اىل أهرثتوًوحِا ابؾخحاُز

اًيخاجئ واًخحاًَي وأظصوحاث  اًيت كسمهتا أهرثتوًوحِا اًلصتَة طلعل اكذرص اًضم ٕارا حص 

شٍ ؾل ثشُة ؿىل حس 2910اًلول، ؿىل ػِوز أهرثتوًوحِا أفًصلِة حبسوذ س ية  م، ُو

زفغ منط اٌَلة اًيت ظوزهتا اـلسزسة اًوػَفِة، وثزتامن ُشٍ اـلسزسة يف ػِوزُا، مؽ 

ِا ذالًخان ممتزياتن،ًوىهنٌل مىمتَخان: ٔبوالٌُل ٕازاذت أفازكة يف  اًلومِة أفًصلِة،جصوس  ًو

اًخبٔهَس ؿىل حلوكِم، وؿىل مسؤوًَاهتم ٕاساء اًيؼام الاس خـٌلزي ٔبزياء فرتت ما تني اذلصتني 

شٍ ثخبٔنس يف إالحساش ترضوزت ٕاؿاذت ثلومي اـلايض واًثلافة، وعم ىزؿة ال  اًـاـلَخني،ُو

وكس ٔبصاز ٕاىل رعل ؿاؾل الاحامتغ اـلرصي ٔبهوز ؾحس  جضخهيِا ابًزنؿة اًلومِة يف بٔوزواب،ميىن 

ُىشا تسٔبان وضِس تسء ظسوز مؤًفاث  nationalitarisme اـلغل ملرتحا جسمَهتا
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ٔبو من هلم ٕاـلام ابًثلافة الافًصلِة واًـصتَة ال يف افًصلِا  ٔبهرثتوًوحِة ًًذجِا أفازكة،

شا الاندساة  تي يف تضلان وحسة، ٔبدصى جنس إالدضاز ؿىل اندساة ؿست هؼصايث، ُو

ًُس متثال ٌَرعاة أهرثتوًويج، تي ثعوٍصا ـلـياٍ، ٕان هلس اًخحََالث اًساتلة ال ًخحسذ 

ابًصفغ اًؼاُص قلخوى تـغ  أظصوحاث، تي ًدٌاول يف اًوكت راثَ منط اٌَلة اًيت 

ٔبذذَهتا اـلسزسة اًوػَفِة)
5
زسني اًلصة من أهرتوتوًوحِا جمتىهنم من فلس متىن اصلا (.

مـصفة ًلة أُايل نٌل عم يف اًواكؽ اـلـاص، ؿىل ذالف تـغ اصلازسني يف أهرتوتوًوحِا 

من اًـصة اـلخبٔثٍصن ابًعوظمَة اًلصتَة اـلخعصفة ًضفون ًلة مـَية ؿىل موضوغ اصلزاسة مث 

شا )اًضـائص،اًعلوش() ًلمون ابًخحََي أهرتوتوًويج مثي اًلصان، اًيط اـللسش(، ُو

 ًـخربيف اـليعق اًـَمي مبثاتة ًسزال وٕاوضلاكاث يف ظمنَة مبا ٌسمى اـلوضوؾَة.

 هؼصت اًـصة  اىل الاهرثتوًوحِا 

ثَق ؾل حَا وتوًوألهثصن، ٔبن اإلهساث ؿؿل اساتلوهل حول  ذزا ٌس خعصذ خرياز ًلكصك

مست ًسِا حخى ثسزػي ، وكس ًـصتَةاًـَمَة اص ؼئمـؼم اصلواي ؼا فؼحؼَؼصحؼة ثؼظوًَت ًفخص

ص ؼنـسذ، رعؼًُشا اي ؼفغ، والحخمأبو ؿؿل اًفَسفة م اكسابٔ ي ؼدحمسوذ خسا تساة ؼحؼصًؼك

ي ؼًـصتي فاًـاًم اًى ذذَت إ حَا وتوًوألهثصٔبن ا ،ةؼؼِؼؼافؼضؼماصلنخوز ٔبمحس ٔبتو ًسس ا ؼيؼً

ن ؼص مؼَؼنحٔبًسي ؿسذ ؾَى غ اـللازن، ورعل الحخماام ؼَؼم ؾؼسث حتت ااؼيؼَؼالًؼثؼًا

من  ،يؼافؼخؼَؼسؼصتؼتزث، وناو زذ،تصًخضا -ًفاهزإ مثي ًعاهَني ًحصاحَا وتوًوألهثصء ااؼمؼَؼؾ

زم حامـة ول، ألاذ احامـة فؤـس تفَما ٔبظححت ًخي ادلامـة اـلرصًة افي ثوًوا اًخسٌزس 

ر ألسخارعل اذلني افيٍن حَوتوًوألهثصث معَس اتـَيازألاتـسُم في ء زم حا ت،ًلاُصا

سم ؾَم حتت اًة سىٌسزإلاي حامـة ؼحَا فوتوًوألهثصم تخسٌزس اكازاذلكَف جصاون، اطلي 

ذت ؾَى مارعل اذلني في اًخسٌزس مج اتص، ورعل ًـسم احذواء ًضاغ اـللازن بٔ الحخماا

ن ؼمغ صؼفؼنز اؼضؼخؼاالهؼتوًوحَا توًخي ًم ثسمح ًألهثصة األسحااًـي من ، وحَاوتوًوألهثصا

ًخفسَص امؽ ن ًإلهسازط هؼًصة اًخعوز اذلَوي من ثـااًحـغ ًََ إ ما ًضَص وغ اـلـصفة فص

ًى إ هي. حِواظي بٔ من مذعوزت حَلة ميثي ًِى ال ن خمَوق إ إلهساى ٔبن اًصاصلًين اطلي  

ث اـلخزَفة ًمجخمـاث اساتسزاًرَا زحَا ثاوتوًوألهثصم امفِوظ حاثزالن ناخاهة رعل، زمبا
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ز)اؼمؼـؼخؼاالسؼا تؼِؼظَخوئَة ٔبو اًحسا
6

(. ويف حلِلة أمص ان بٔس حاة اًيت ٔبذث ٕاىل ثبٔدص 

كدوًِا يف أوساظ اًـصتَة عم زالج زئُس َةٕازثحاظِا ابٕالس خـٌلز وٕاؾخحاٍز اًـسو، ثياكضِامؽ 

 وإالسالسم خبعوض ذَق إالوسان وإالابحِة اـلضاؾَة اـلصحـَة اًـلسًة ٌَوسط اًـصيب

اـلياكضة ٌَفعصت إالوسان اًـصيب،معاذزاـلـصفة اًلصتَة ثلذرص ؿىل اذلس واًخجصتة فلط 

 وثيفي اًويح هكعسٌزَمـصفة.

، ًـصتَةاة ؼَؼمؼَؼـؼًاص ؼئهؼص اصلواي ؼحَا فوتوًوألهثصؿؿل اًخلََي من كَمة افي ٕان اًخبٔزري

ال ك واؼيؼُ، ةؼَؼصتؼـؼًل ًضـوة ـليعلة االسخلالاًخلسم واًـمي ؾَى اداظة في مصحَة و

، تعسذ ًيَةواصلحَا وتوًوألهثصاًيؼص اي ؼؼخؼؼِؼؼحـني وي تؼَؼاظؼفؼخؼًاي ؼفف الؼخؼدصم ا

شا بٔ ألاؾَى ن وثواخسٍ إلهسات اهضأ ًن ص اٌظلًيلاادلسل واًىثَص من كس سخة امص زط، ُو

ُشٍ ؾَى ضواء ألٔبن سَعت احة ـلَة صلزاًـاًـَمَة ظ اساوألافي ٍن كائمن الاال ًز

ي ؼيؼًاصلص ؼَؼسؼفؼخؼًة ااؼظح،فلس ظَة بٔ ألمصًىَةث اـلخحست االًااًوي ؼفا صؼدمؤة ؼَؼضؼلؼًا

، سةاصلزاماحِا ضمن مياُج وٕاذُم هؼصحِة وؾَى ن اظالغ اًعالة إلهسات اأؼضؼيؼً

في -ـلـصفة فا، ةؼَؼمؼَؼؾهؼًصة ُا زتاؾخحاثسٌزس اًيؼًصة اًخعوزًة ؾَى ز الكخعاوؿسم ا

ٔبن من تس تي ال، قَص ؾَميُو ا ؼي مؼن، ثًدش ؾَميُو ال ثلخعصؾَى ني ما جية بٔ -ًِمزبٔ 

ًىثَص ك اُياحس سواء، حي ؾَى وًصاـلاذي و اا ؼًمرخَفة في حاهحِاذلَات احَ ٔبوثخضمن 

ت ًيَة في ثفسَص هضأاًيؼص اصلحِة ثعصخ وًخي اة ؼثؼًاًلسمية و اذلسة ؼَؼصتؼًـث اًىخاتاامن 

ٔبوا اًيؼًصة اًخعوزًة بٔو كصارا تِا حخى ـلام إلة اًـصظاًيب اًـؿل اى ؼَؼؾن، وجية اؼسؼإلها

رعل مؽ ، وًِامةاإلهساهَة اًلضَة تعسذ ُشٍ افة واـلـصًفِم امن كسز ى ؼَؼؾهوا اؼا نؼُذزسو

رفسة طلعل ئَة ث اًحساًمجخمـااسة ذزاألكي ؾَى اؾَى هؼصاي حَا ال ثلخعص وتوًوفاألهثص

ت ًعلَصث ااؼـؼًمجخمل اصىابٔ سة حمَؽ هيمتون تسزاظصًن ٍن اـلـاحًَووتو ألهثصجنسا

اذللََة سة ٕان اصلزاحلَلة رعل، قَص وًلحائََة واًة واذلرضًة، اًحسوًصًفَة ت، اًىحَصوا

ث ًمجخمـاثغل اؾَى ث نز، وزنؼصًؼضؼًـن اًلصاًة تسافي ابـلـىن  اذلسًر كس  تسٔبث 

وتوًوحِون ألهثصاظحح ن، وبٔ اثلَص كس ألمص ٔبن اال ا تَةوزوألاذلضازت اؾن اـليـزةل اًحـَست 

إلهساهي في ك اًسَواًة ًفِم وفي محااـلس خوايث ى نافة ؼؾَن وميخضصًن في ني مىا
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اذ صؼاألفؼص تؼصل اـلحااؼالثعاذلس َة وافة اـلـصؾن ظصًق ورعل مخىامي اتط ومخصاظاز 

كؽ ال فِشا وا ز،احَا تاالسخـموتوًوألهثصاما من هاحَة ظَة ، بٔ من هاحَةحساج. ُشا ألوا

كس ٔبذشث اجتاُا حتٍصصاي حَا وتوًوألهثصٔبن امؽ وًََ سَفا. اصصها ًيىٍص ٔبحس وكس بٔ 

هخائج ث اس خزسام حخماالامن اـلاهؽ ال ٔبن ُشا ال اؾاما ثلصًحا ٔبزتـني ًي مٌش حواسخلالًَا وا

سة. اصلزاضؽ زا ابًضـوة موضا ٔبوا ؼئؼَؼا سؼموتًووحَِ اس خزساألهثصث اسااصلزا

مَ ؾَى خ رو حسٍن ًخوكف اس خزساميحؽ ًَمـصفة سالٔبو ؾَم ٔبي حَا مثي وتوًوألهثصفا

ا ؼِؼًخحىم فَاؾَى كسزت هفسِم وتوًوحِني بٔ ًألهثصن وؼىؼً الوػصوف كس ي ؼمؿست ؾوا

وكس وضـت ازلـَاث حَاها. بٔ ًىامَة اًَة اـلسؤوى ؾََِم ؼلؼَؼث، وكس اؼِؼِؼَؼحٔبوثو

ن اا ؼؼِؼؼتم زؼؼخؼؼَؼؼة ًؼؼَؼالكؼدوبٔ ة ؼَؼيؼِؼا مؼسؼسكواؿس وبٔ ة ؼَؼًوتوًوحِة اقلََة واصلوألهثصا

ًن اطلُم اًلواؿس، ؤبًوئم ؾن ح من ًرصك ُيارعل مؽ وتوًوحِني وألهثصان ؼؼص مؼؼَؼؼثؼؼن

شا بٔ ألدالكَة اتاًلَم مون ال ًَخز ن رعل ناسواء ة ؼَؼَؼَ نؼيؼمًعـة اذلس مص ٔبو اـلِيَة. ُو

ى)ألدصٔبو اًـَوم احَا وتوًوألهثصل افي مجا
7
ث ًثلافااسة ذزاًى ة إ ًـصاحاحة ٔبن و  (.

ًزخون اؼي نؼىؼصًؼألماص ؼنذذ، وتعسذ رعل ًشثصص ٔبو اؼلؼى هؼًح إ اؼمص ال ًحخى بٔ ألدصا

ٌس خعَؽ هَ ال ة بٔ حَا ًَـصوتوًوهثصان بٔ كَم تـيول ي ملاؼف Carleton Coonهوون 

ثخجاُي ما دم ٔبن ألامة من جس خعَؽ بٔ هَ البٔ نما ذا، ميفصاًضـوة ٔبن ًـُش منصـة 

ًخسامح ال اًىن ، وًخسامحاًى إ -حما هحخأبول -حفيحن هحخاى. ألدصدم األاُي بٔ َ ؼـؼًعي

ًيَة. اص فَِا حسن ؼوفؼخؼي ًؼخؼًاـلـصفة اال ؾن ظصًق إ ًفِم ال ًخحلق ، واًفِماال مؽ ء إ ًجي

ؾن قَصُم من ا ًـصفؤبن ًى حون إ ًن ًحخااطلُم وحسُم ن ألمصًىَووزوتَون واألًوُس ا

في ى ألدصاًـاًم ة اصـوٕان ُم. وحسى ؾَى ؾاثلِم مَلًُس ًـاًم ة، فـةء اًضـوا

بٔن ًى إ فىي ميا في حاحة ٍىِني ألمصوزوتَني واألاؾن ف اذللائق ثـصٔبن ًى إ ًضا بٔ حاحة 

. كعة الاهرثتوًوحِا  طلعل جنس ٔبن اؾن ف اذللائق ًـص كس هسخت حَا وتوًوألهثصكرٍي

فضي إلمىاهَة بٔ ِم تف،حِر حؼَت ثلصًحاث ًسخَيامٌش اًـصتي اًـاًم افي خسًست ضَة ٔبز

ي ؼا فؼحؼضى رعل واصؼهز. ُاسذالاًخلسم واًـصتي في اًـاًم ٔبُساف اًحلق ـلا مِا اس خزسا

ذ ًـََا تاًحالث واـلـاُس امـاادلاحَا في وتوًوألهثصذت اماثسٌزس في ذ اـلضعصذ ًاسذالا

حَة وتوًوألهثصث اسااصلزافي م ٌَخرعط كساخ بٔ فخخاافي اًحسء ًضا هالحغ بٔ ًـصتَة. تي ا
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ا حَا مؤدصوتوًوألهثصٔبظححت امثال. نما مبرص ة ؼًسىٌسزإلاة ؼـؼامؼي حؼفحسج  نما

م ؿسذ اؼؼَؼكخاهة ى ؼًاًىوًت ُشا إ ة ؼـؼامؼجؼا تؼامؼا ؾؼَؼـؼامؼحهسا ومذعَحا ثرععا مسا

اـليعلة مخفصكة من اء حزبٔ في ث اذللََة ساة ابصلزاًـصوتوًوحِني األهثصان ؼؼص مؼؼَؼؼحؼؼن

مخرععة ت صؼَؼثؼنث اؼًك ذوزاؼيؼًُُس َ ؼهبٔ مؽ ، ومؼِؼاثؼسذزاج ؼئاؼخؼص هؼضؼهوة ؼَؼًـصتا

اـلوضوؿاث ن ؼص مؼَؼثؼىؼًك ااؼيؼُٔبن ال وتوًوحِا إ صؼثؼألهاي ؼة فؼَؼصتؼـؼًاة ؼلؼتاًَ

اـلثال نص ؾَى سحَي ، هشًـَمَةاًـصتَة ث اًااصلوزًخي ثيضص في نثَص من احَة وتوًوألهثصا

غ الحخمااًـَم ي ًسيوة اًىخا، واًـصتَةا ثمـاذاة ابدلاث انََاث مجالاذلرص ال 

م الؼإلؾوسازت اُا ثعسزًخي اًفىص امجَة ؾاًم ت، وًلاُصاتجامـة ذاة انََة اطلي ثعسٍز 

ٌَححوج ي ؼومؼلؼًاز ؼناـلصا ؼًُعسزي ؼخؼًاة ؼَؼماًلوة ؼالحخماؾَاة ؼَؼًمجابًىوًت ونشعل ا

ن، ٕان في ًحيا ثيضصًخي ا ًـصتياـلس خلدي امجَة مبرص والحخماؾَة واة ؼَؼئادليا

مٌعَلا اًيؼصي ًعحح ظ ٔبن ًـصتَة تضصذ اًحالافي ظَحا مسخلحال صم ال وحَا وتوًوًألهثص

ًزخون هوون نال لاذون اًيلس ٔبو اًخعوٍص، ي ؼلؼيؼًان ؼثِا ؾذما، ؤبن ثخذـس ؾصتَا ال قصتَا

ٓ َ ؼَؼًاـلضاز إ  ، صُاؾاما ؾَى هضزني نثص من زالوز بٔ قم مصزكَمخَ حَة ال ال ثزواطلي ا ؼفؼهب

ة ؼؼَؼصتؼـؼًذ االؼحؼًثلعن اي ؼخؼًة اوؼـؼضؼًم اوؼلؼثموز اذلَوًة ٔبن ألان ؼمل: ًلوٕار 

ال ن، ًسىاث اـلـُضة زلَؽ اًامس خوًخي ثصفؽ اسائي ، ؤبن جتس اًوتِااـلرشوؿاث ارلاظة تا

ًـاًم نََ)اًىن ًعاًح رفسة، وُم ـلعَحهتم 
8

لس وفق اًىثري يف ُشا اـلضٌلز من  (. ًو

متني ابذللي أهرتوتوًويج يف ذزاساهتم اًرتثلي تي ثخـسى ظسكِهتا اصلزاساث اًـصة واـلِ 

 اًلصتَة تبٔصواظ نثريت.

ٕاّن ثوافص اـلياذؼاث أساسؼ َة ذلًصؼة اًفىؼص وادلؼسل واـلياكضؼة اـلوضؼوؾَة، ثـؼّس مؼن 

اًرضؼؼوزايث اًالسمؼؼة ًالهعؼؼالق ابصلزاسؼؼاث أهرثوتوًوحِؼؼة اًـصتَؼؼة، ورعل ّٔن اًـؼؼصة 

حيخاحون ٕاىل ذزاسة مـّملة ًثلافهتم، نٌل ٔبهّنم يف اًوكت راثَ، حيخؼاحون ٕاىل ذزاسؼة زلافؼاث 

زتّؼٌل ًـؼّس مؼن ٔبضّم اـلؼساذي وإالسؼِاماث  –حبؼّس راثؼَ  –فِوم اًثلافة اًضـوة أدصى ، مف 

وؿؼىل حؼّس ثـحؼري  –اًيت كّسمهتا أهرثوتوًوحِا ٌَفىص واًـمي إالوساهَني. مفن ذؼالل اًثلافؼة 

ثضؽ أهرثوتوًوحِا ٔبمام إالوسان، مصبٓت متيحَ ظوزت ٔبوحض ًيفسؼَ ؤبكصاهؼَ،  -الكًس لكووِون
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ؽ وظحَـة وػائفَ ومٌّؼٌلثَ. نٌل ثؼوحض ذوافـيؼا  وسؼَواكثيا، فضؼًال ؾؼن وجسِم يف وضبٔت افلمت

زذاذ ثبٔزري أهرثوتوًوحِا وضؼوحًا يف مِؼاذٍن اًفَسؼفة وآذاة  ذوافؽ آدٍصن وسَواكهتم، ٍو

واًس َاسة)
9

 .) 

صي وادصون ٔبن ا وحض َلس ادلُو من اًـؼمى ًلاًحَة افى ثـُش حَا وتوًوألهثصًو

و وفى  غالحخماؿؿل امؽ ث ًحاالا ةل فى اًحـغ ًـخحصٍ كس ضؽ كسم واحس، ُو اًؼاُص ٌوَُو

ؾالمة ظحة هؼصى ًىيَ ًمثي فى ، وحىوتوًوألهثصاًـَم هعالق االمـوكًا ضـاً وًى وألا

ًَي ؾََِا من م اصلكاس توثوموز ُشٍ اذللِلة ؤبنسُا وبٔ تصت، وكس بٔ ًلواسائي وسََة من وو

حَا وتوًوألهثصغ واالحخماؿؿل امن لك ٍ ثجااؾَى حِر ًؤنس  ،ًـصًضةاًـمََة اكؽ دحصثَ وا

ًميِج)حِر امن حِر اـلوضوغ ٔبو من ء سواء الًخلااًى إ 
10

  .) 

 س حاة كةل اـلصذوذ الاهرثتوًويج  يف اًوظن اًـصيببٔ 

يف حلِلة أمص ُياك ؿست ٔبسؼ حاة حسؼة اًىثؼري مؼن اصلازسؼني اًؼيت ٔبذث ٕاىل كؼةل 

 ؿىل سخِي اطلهص ال اذلرصماًًل:اـلصذوذ يف اصلزاساث أهرثوتوًوحِة وهعصخ مهنا 

مؼن ٔبضم مؼؤرشاث ضؼـف  :ضـف الاتؼساغ يف تيؼاء اًيؼؼصايث واًؼامنرح اًـَمَؼة .2

أظؼاةل يف اًححؼر اًـؼصيب هؼسزت أحبؼاج اًيؼًصؼة و اـلفاُميَؼة  واًؼيت مؼن صؼبهٔنا ثعؼؼوٍص 

هؼصايث ومنؼارح ؿَمَؼة ثدٌؼامغ مؼؽ إالظؼاز اًثلؼايف واذلضؼازي ٌَمجمتؼؽ اًـؼصيب، وحنؼن ٕاساء 

لدلة قَاة اًيؼصايث واًامنرح اًيت ظوزُا ابحثون ؾصة يف خمخَف اًـَؼوم الاحامتؾَؼة ح 

ية ؿىل اثعاف اًححر اًـصيب تضـف أظاةل فٕاهَ ًَزمٌؼا اًلِؼام تـمؼي  والاوساهَة، ٌوَرُب

حتَؼؼًَل ًؼؼحـغ اصلزاسؼؼاث يف جمؼؼاالث ؿَمَؼؼة حمؼؼسذت ًؼؼيك حنؼؼسذ وسؼؼ حة أحبؼؼاج اًيؼًصؼؼة 

ا) واـلفاُميَة اًيت ثـس ًحية ٔبساس َة ًخبٔسس اًيؼصايث واًامنرح وثعوٍُص
11

  .) 

ًَـؼة اًضؼؼـف اًـَمؼؼي ًـؼسذ ال ٌسؼؼ هتان تؼؼَ مؼؼن  :ٔبسمؼة هلؼؼط اًىفؼؼاءت إالرشافِؼؼة .1

أساثشت اطلٍن ٌرشفون ؿؼىل اًححؼوج اـللسمؼة ٌَحعؼول ؿؼىل اصلزخؼاث اًـَمَؼة ذوزا يف 

خوى ثسين مس خوى اًححؼر اًـَمؼي ُؼشا مؼا فرسؼتَ ٔبحؼس زواذ الاهرثتوًوحِؼا ضؼـف مسؼ  

زسائي اصلنخوزاٍ واـلاحس خري، واًاكززة ٔبن ُشٍ اًعائفة عم أنرث مٌحا ٌضلزخؼاث اًـَمَؼة 
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وحضؼاةل مؤًفؼاهتم رعل ًٕارا  زمغ ثسين مس خواضم اًـَمؼي، تؼسالةل اتزخيِؼم اًـَمؼي واأكذميؼي،

اكن هلم مؤًفاث ٔبظال نٌل ُيؼاك سؼخة بٓدؼص ًـؼهل وزاء ػؼاُصت ضؼـف اًححؼوج اًـَمَؼة 

متثؼؼي يف ثوسؼؼ َؽ تـؼؼغ ادلامـؼؼاث ومصانؼؼز اًححؼؼوج واأكذميَؼؼاث يف مؼؼٌح والاحامتؾَؼؼة ٍ 

ذزخاث اصلنخوزاٍ ًلري اـلخرععني ؼ كري دصجيى ادلامـاث ًـي ُشا ٌضلك سخدا بٓدؼص يف 

وؿسم يف ثعحَلَ يف حبوهثم) سوء اس خزسام اـلهنج اًـَمي،
12

 .) 

اؿة اأكذميَني ظصخ مفِوم أهفة اًثلافِة ًَـىس مس خوى كٌ :ضـف أهفة اًثلافِة .1

واًحاحثني اًـصة وكدوهلم ًخخؼين منؼارح وهؼؼصايث ومعؼعَحاث مـصفِؼة وفَسؼفِة ومهنجَؼة 

شا اـلفِوم حيََيؼا ٕاىل حلِلؼة ٔبن  وؿَمَة ال ثدٌامغ مؽ اـلصهة اذلضازي اًـصيب إالسالسم، ُو

اـلمزيت،حىت لك ٕاوسان هل موظفاثَ ؤبرواكَ ؤبمزحذَ ارلاظة اًيت ثسفـَ ٔن ًخذىص ظًصلذَ 

وٕان كسز ٔبن معس إالوسان إالفاذت من تـغ أفاكز واًخجازة واـلٌلزساث اًلامئة فٕاهَ ًَجؼبٔ 

ٕاىل ٕاذذال تـغ اًخـسًالث واًلِؼام تـمََؼة اًخعؼوٍص مبؼا ًَؼيب احذَاخاثؼَ ومواظؼفاثَ ومؼؽ 

اء ثلٍصص رعل وضسذ ؿىل ٔبن رعل ال ًـين ٔبن أهفة اًثلافِؼة ثـؼاذل ات ثلؼازة ٔبو متؼاسح ٔبذو 

اًرنحس َة ٔبو اًىٌلًَة ،فِلرتف إالوسان حوتة إالجعاة تشاثَ والاهلعاغ ؾن آدٍصن اطلي 

امنا كاًة أهفة اًثلافؼة  ،ثخضرم راثَ صلزخة اًىٌلل اـلخوضمًسفـَ ٕاىل الاىىفاء ؿىل اطلاث ٔبو 

ٔبن جتـي إالوسان ًلف ؿىل اًـخحة اًيفس َة واًفىًصة اًيت ثـُش إالوسان ٕاوساهُذَ، فِومن 

ابالتساغ وميازسَ وفق زلافذَ ؤبمزحذَ مؽ اًلسز اًرضوزى من إالفاذت مؼن اًصظؼَس اـلـؼصيف 

لس ٔبذى قَاة أهفة اًثلافِة ٕاىل حـي اًـسًس من اًحاحثني اًـؼصة ًًذؼؼصون  إالوساين ،ًو

ا يف  هؼصاءضم اًلصتَني ٔبن ًخفضَوا ؿَؼهيم تيؼؼصايهتم ومنؼارح ومعؼعَحاث ًؼيك ٌسؼ خزسمُو

شٍ اًيدِجة ًـضسُا ما ثوظي ٕاٍهيا ابحر ؾصيب بٓدؼص حِؼر حمَط ختععاهتم اً  ـَمَة ،ُو

ذَط اىل اخنفاط ذزخة اذلساس َة اًثلافِة يف أحباج اًـصتَة ويف جمال الاتساغ واطلاكء  

حة واىهتيي ٕاىل كؼول تؼبٔن ٔبمؼٍصاك ثعؼمم وثخؼين ،ومرصؼ ثؼرتمج وحىِؼف وتـؼغ اصلول  واـلُو

ـؼسام ٔبو اخنفؼاط مًسؼوة أهفؼة اًثلافِؼة جس خزسم و ثعحق ، وطلعل ميىن اًلؼول تؼبٔن اه

ٌل مدسؼَحني تـضؼالث اًخفىؼري اـلَاكهؼَيك اطلي  جيـَيا وس متص يف فضاء اًفىص واًخحرض ُو

ًيلي ًيا الافاكز وجيصهبا كري ٔبهَ ال ًعيـِا)
13
.) 
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 اسِاماث اًـصة يف اذللي أهرثوتوًويج

أهرثوتوًويج يف اًـاؾل ٌضري اصلنخوز ًوسف حساذ ٔبن ُياك مضلكة هحريت ثواخَ 

اًـصيب من حِر االثعال مؽ ادلامـاث اًلصتَة واصلدول ٕاىل معاذز اٍمتوًي وجضلك ُشٍ 

مـضةل ؿىل نثري من اـلس خوايث، فِومص  ابًـٌلةل ًالس خـٌلز من انحِة، ومن انحِة بٔدصى 

ِر وخسث فٕان اًلصتَون ؾل ًبٔذشوا اكلخعني يف ُشا اًـؿل َلي ادلس، وؾل ٌرشهوضم، حىت ح 

وتبحٔباج خاذت، وكٌَل وخسان ابحثا ؾصتَا ًًرش يف جمالث  اًلاتََة ؾيس اكلخعني اًـصة،

والقصاتة يف رعل فىثريا ما ثالك  ؿاـلَة حموكة ٕاال من كدَي افلامةل يف تـغ الاحِان،

اـلـصفة ًواك يف خامـاثيا اًـصتَة اًيت ثحسو ؤكهنا ثخوكؽ من ؾضو َُئة اًخسٌزس دضف زاثحَ 

ؿىل ٔبحباج ال جيين مهنا حىت حبحوحة اًـُش)
14
.) 

وحض اصلنخوز اتوسًس ٔبن رمٌل اكن واكؽ أهرثوتوًوحِا يف اًـاؾل اًـصيب، فلؼس اندسؼخت  ًو

َّة خسًست مٌش اًس خٌُاث من اًلصن اًـرشٍن، حِر حؼَؼت تؼخفِّم ٔبفضؼي ٕالماكهَؼاث  ٔبزض

والاسذُاز. وكس جتىّل الاُؼامتم اًـؼصيب اس خزسارما، ـلا حيلّق ٔبُساف اًـاؾل اًـصيب يف اًخلّسم 

ابٔهرثوتوًوحِا، من ذؼالل اؾامتذُؼا نخرّععؼاث وملؼّصزاث ذزاسؼ َة يف ادلامـؼاث اًـصتَؼة  

خامـؼة اًححؼٍصن...  )خامـة اًلاُصت، خامـة الاسىٌسًزة، خامـة ذمضق، ادلامـؼة اٌَحياهَؼة،

ا(، وثخجىّل ٔبًضًا يف كِام اًىثري من اًحاحثني أهرثو توًوحِني اًـصة، تخؼبًَٔف اًىذؼة وكرُي

حول إالوسان ؤبظؼوهل وحضؼازثَ، مفؼاُمي أهرثوتوًوحِؼا وثعحَلاهتؼا يف اصلزاسؼاث اًثلافِؼة 

ؿؼام  ،زكاهؼةوالاحامتؾَة، مهنا ؿؼىل سؼخِي اـلثؼال: نخؼاة )أهرثوتوًوحِؼا( ثؼبًَٔف اجؼصاُمي س 

، ونخؼؼاة ذزاسؼؼة يف اًيؼؼوغ واذلضؼؼازت( ثؼؼبًَٔف َلؼؼس زايط –، ونخؼؼاة )إالوسؼؼان2911

  -، ونخؼاة )أهرثوتوًوحِؼا2914)أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة( ثبًَٔف ظفوخ أدصش، ؿؼام 

ا ، ومثّة تـغ اصلزاساث اـلَساهَة اًؼيت 2997ؿؿل إالانسة( ثبًَٔف ؿًل ادلحاوي، ؿام  . وكرُي

كام هبا ؿسذ من اًحؼاحثني اًـؼصة، يف مٌؼاظق مذـؼّسذت مؼن اًؼوظن اًـؼصيب، وورشؼث ُؼشٍ 

ث يف اصلوزايث )افلؼؼالث( اًـَمَؼؼة اًـصتَؼؼة، ومهنؼؼا ؿؼؼىل سؼؼخِي اـلثؼؼال: )جمؼؼةّل ؿؼؼاؾل اصلزاسؼؼا

ا وسازت إالؿؼالم اًىوًدِؼة، وجمؼةّل اـلسؼ خلدي اًـؼصيب، اًؼيت ثعؼسز ؾؼن  اًفىص، اًيت  ثعسُز

مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة يف تريوث، وجمؼةل اًفىؼص اًـؼصيب اـلـؼادض، اًؼيت ثعؼسز ؾؼن 
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َّؼاث آذاة مصنز إالمناء اًـصيب يف  تريوث وابٌزس، ٕاضافة ٕاىل افلَالث اًيت ثعسز ؾؼن لك

واًـَوم إالوساهَة، يف ادلامـاث اًـصتَؼة. ٕاىل اًيؼسواث والاحامتؿؼاث، ؿؼىل قؼصاز الاحؼامتغ 

اًخحضؼؼريي اطلي ؾلؼؼسٍ الاحتؼؼاذ اصلويل ٌَـَؼؼوم أهرثوتوًوحِؼؼة يف مرصؼؼ، )اكهؼؼون اًثؼؼاين / 

تبٔن ًٔهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة مسؼ خلدًال  –ذون صم  – ( ، ٕاّن ُشٍ اًخوهّجاث، ثخرّش 2911

ساُؼؼصًا، رشًعؼؼة ٔبن ثـّمؼؼق ُوٍهتؼؼا اًـصتَؼؼة، سؼؼواء يف مٌعَلاهتؼؼا اًيؼًصؼؼة، ٔبو يف ٔبُؼؼسافِا 

اًخعحَلِّة، ؤبن ثخذـس ماذهتا ؾن اًيلي من ذون هلؼس ٔبو ثعؼوٍص. وٕارا مؼا ّت ًِؼا رعل، ميىؼن 

شا ما ٔبنّسٍ / اكًزخون هؼوون ٔبن ثخـّزس ٔبظاٍهتا اًـصتَة وٕاسِاماهتا اًـاـل  َة، يف ُشا اـلَسان. ُو

، يف ملاةل ًؼـَ تـيؼوان " ٔبهرثوتوًوحِؼا اًـؼصة " ويف رعل ذؾؼوت ٕاىل فؼذح 2911/ مٌش ؿام 

ٌَّل ثؼؼغل اًثلافؼؼاث اًؼؼيت ميىؼؼن  اًيوافؼؼش اًثلافِؼؼة اًـصتَؼؼة ؿؼؼىل  اًثلافؼؼاث أدؼؼصى، وال سؼؼ 

ص الاس خفاذت مهنا يف اًخـّصف ٕاىل زلافة اًـرص وذزا س هتا والاكذساء هبا، مبا ًًسؼجم مؼؽ حؼُو

َّة اًـصتَؼؼة اـلامتٍؼؼزت، ومؼؼؽ ملّومؼؼاث اًثلافؼؼة اًـصتَؼؼة، مبؼؼا يف رعل اًخَؼؼازاث اًفىًصؼؼة  اًضرعؼؼ

والاجتاُاث واـلشاُة أذتَة واًفٌَة، والاهخلاء مهنا وإالقضاء ؾن ٔبسعوزت اًلزو اًثلايف. 

وحزذُص وثخلّسم، ابالثّعال والاحذاكك واًخبٔزري حمنو  –ومهنا اًثلافة اًـصتَة  –فاًثلافاث لكِّا 

اـلخحاذل، والاس خـازت والاسدِـاة)
15

 .) 

ؼؼوحض ٔبهؼؼَ جيؼؼة ٔبن ثؤّسؼؼس  سؼؼ خعصذ اصلنخؼؼوز ؿُىسؼؼ اًضؼؼٌلش يف ُؼؼشا اًسؼؼ َاق ًو ٌو

اصلزاساث أهرثوتوًوحِة اًـصتَة اـلـادضت، حبَر  ثؼِص جبالء  ثؼغل اًـالكؼة تؼني اذلضؼازت 

ة، ومؼن حواىهبؼا اكلخَفؼة، تـَؼسًا ؾؼن أحؼاكم اـلسؼ حلة، وأذؼش اًـصتَة واذلضؼازت إالوسؼاهَ

ابًفىؼؼؼص أهرثوتوًؼؼؼويج اًيلؼؼؼسي واـللؼؼؼازن، وثعحَؼؼؼق مؼؼؼا ميىؼؼؼن ثعحَلؼؼؼَ مؼؼؼن هؼؼؼؼصايث 

أهرثوتوًوحِؼؼا، مبؼؼا ًدٌاسؼؼة مؼؼؽ ظحَـؼؼة افلمتؼؼؽ اًـؼؼصيب، وحصهَخذؼؼَ اًخازخيَؼؼة مهنؼؼا اصلميلصافِؼؼة 

واًثلافِة)
16
.) 

 وًوحِة كامئة تشاهتا يف اًوظن اًـصيب ُي ميىن كِام مسزسة اهرثوت

ًوحض اصلنخوز ُضام رشايب ٔبن افلمتؽ اًـصيب كس ازثحط، مٌش ٔبكي من كصن ازثحاظا 

وزَلا مباضََ واًَوم ال ٍزال ًياضي ًُضق ظًصلَ اىل اًـاؾل اـلـادض، ؾل حىن اًَلؼة اًـصتَة 
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و اًخـحري اطلي اس خـمهل اـلثلفون اًـصة ًيـت معََة  َست وؾي ذفايئ ؾفوي، ُو اًخحسًر ًو

امنا اكهت هدِجة اًخحسي اطلي فصضَ اًلصة ؿىل لك مس خوايث اًوحوذ الاحامتؾي 

واًس َايس واًيفيس واطلي تسٔب يف اًلصن اـلايض، ثضميت  اًَلؼة اًـصتَة هوؿا خسًس من 

ت)الاذزاك ذفَحت مـِا مفاُمي ٌَرتاج اًخلََسي وحماوالث ٌَخىِف مؽ اـلـعَاث ادلسًس
17
.) 

ؼؼصى وادصون يف نخاهبم حبوج ىف أهرثوتوًوحِا اًـصتَة  ٌضري اصلنخوز َلس ادلُو

وخبعوض ٕاماكهَة كِام مسزسة ٔبهرتوتوًوحِة ؾصتَة  ؿىل ٔبن اًـاؾل أهرثوتوًوىج امحس اتو 

ًسس وحض ٔبن كِام مسزسة ال ًمت تلصاز فصذي ٔبو حٌلؾي، وٕامنا ًمت هدِجة حصامك ذرباث مِساهَة 

اث هؼًصة هلسًة ؿىل فرتت ظوًةل من اًزمن. ؤبؾخلس ٔبن ُياك ٕاماكهَة ًلِام مثي ُشٍ وذزاس

َِا آن ٌَـمي يف افلال أهرثوتوًوىج، سواء  اـلسزسة ؿىل ٔبًسي أحِال اًضاتة اًيت هُؤ

يف اًححر اـلَساين ٔبو يف اًيؼًصة أهرثوتوًوحِة. فِشٍ أحِال ثخـصط آن يف ٕاؿساذُا 

ص أهرثوتوًوىج واًسوس َوًويج اكلخَفة واـلخيوؿة تسزخة ٔبنرب ذما ثـصط هل ـلسزاش اًفى

مـؼم اـلض خلَني آن ابٔهرثوتوًوحِا اطلٍن حاكذ ذربهتم ثيحرص يف مسزسة واحست ال 

ٍاكذون خيصحون ؾهنا. مث ٕان ُياك آن اًخوحَِ اًسَمي حنو ذزاسة اًرتاج اًـصيب إالسالسم 

وإالفاذت مهنا يف حتََي اـلـَوماث  حامتؾَة واًفَسفِة اـلخيوؿة،اـلمتثي يف اًىذاابث الا

إالزيوحصافِة اًيت ًمت مجـِا من اصلزاساث اـلَساهَة، يف اًوكت اطلي ٍاكذ مـؼم اـلض خلَني 

آن ابٔهرثوتوًوحِا حيرصون ٔبهفسِم يف اجن ذضلون، مفثي ُشا اًخيوغ ابٕالضافة ٕاىل ٕااثزت 

اث خسًست ٔبًضا كري ثغل اًيت حخست أهرثوتوًوحِا جساؤالث خسًست وذزاسة موضوؿ

اًلصتَة هفسِا فهيا ُو اًىفِي تؼِوز مسزسة ؾصتَة ممتزيت يف اصلزاساث ٔهرثوتوًوحِة)
18

 .) 

وكس وحضت صاًزوث س ميوز مسَت ٔبن اندضاف تـغ أهرثتوًوحِني ٔبهنم ٔبدفلوا يف 

هرثتوًوحِا اًيلسًة وكوت حمصنة رممة فِم جممتـاث اًـاؾل اًثاًر اكن زافس اساس َا من زوافس أ 

 ذفـهتا دعواث نربى ٕاىل أمام، ووهجت ثغل ارلعواث وهجة تـَهنا حتاول ثـوًغ ما

فاث واس خىٌلل ما ُو موحوذ من زلصاث وهواىح كعوز وثبٔنس ؿىل امذساذ اًس خٌَُاث ٔبن 

كس ادفلت يف  اًوػَفِة ترتاهثا اًـًصغ من اـلفاُمي واًيؼصايث واًس َاساث الاهرثتوًوحِا

فِم اـلس خـمصاث اًساتلة)
19

 .) 
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 اـلساطمة اًفـاةل تني إالس خفاذت واًلصتةل

ُياك ؿست ٕاجتاُاث ثوحض هَفِة إالس خفاذت من اصلزاساث اًلصتَة يف اًـَوم  الاحامتؾَة 

 و الاوساهَة وميىن ثوضَح رعل يف:

ٌَـَوم الاحامتؾَة اطلي ٌسؿل ابٕالجناساث اًلصتَة يف اًفصوغ اكلخَفة  الاجتاٍ الاول:

ا، والاوساهَة، ـو ٕاىل ٕاكصاُز مؽ أذش مبحسٔب اًخعوًؽ واًخىَِف اطلي ًياسة جمَيا  ًو

الاحامتؾي وػصوفٌا اذلضاًزة، واًثاين: خشزي، ًيعَق من مدسٔب اًخبٔظَي واًخبٔسُس، 

سؾو اىل ٕاجياذ اًـَمَة ارلاظة،  وثلدي مؽ اًخـامي اًيلسي مؽ اـلـعَاث اًـَمَة اًلصتَة، ًو

ذون الاسدٌاكف ؾن ٔبي اس خـازاث مفِست وحنن ٕار ىصى ؿسم  ماُو معَق وٕاجيايب فهيا،

فٕان الاجتاٍ اًثاين ُو أخسز  نفاًة الاجتاٍ أول، ٔس حاة ؿَمَة وحصتوًة وحضاًزة،

ابًخخين يف ٕاظاز من ادلِوذ اًفصذًة واـلضرتنة)
20

(،وال تبٔش تبٔن وضري ُيا ٕاىل ٔبجصس اـللوماث 

ذش هبا ًحَوزت ُشا الاجتاُفي ماًًل)اًيت ًًدلي أ 
21
:) 

ثعوٍص اـلوكف اًيلسي من اًـَوم اًلصتَة ؿىل اًيحو اطلي ًلوذ امذالك اًلسزت  .2

مؽ الاس خفاذت  ذما  ،وًويجؿةل اٍمتَزي تني ماُو ؿَمي موضوؾي وتني ماُو كميي ٔبو اًسً

موضوؾِا ٔبو ثوظي ٕاًََ ؿٌَلء اًلصة من حلائق ومـازف ؿَمَة هخفق حنن وٕاايضم ؿىل 

سواء اكهت  نٌل وس خبٔوس ابذللائق واـلـازف اًًسخِة ٔبو ادلزئَة اًيت ثوظَوا ٕاٍهيا، ٕاظالكِا،

ا من افلمتـاث،رعل ٔبن اًـؿل اطلي ميىن ان ًلوم ملام اًحسًي،  ذاظة مبجمتـاهتم ٔبو تلرُي

 جيس حزءا من ماذثَ أوىل الاساس َة يف اًـؿل اطلي ٍصاذ جتاوسٍ.

اًـصيب الاسالسم هعا وذربت وتياء تـغ اـلفاُمي واًيؼصايث ٔبو اس خَِام اًرتاج  .1

ا ،مؽ رضوزت اذلشز من اًخـامي مـعَاثَ مبهنجَة الاس خًساد اًيت من صبهٔنا ان  ثعوٍُص

مث فلسث  ثلوذ اىل حفص أفاكز اـلَخة اًيت اكهت حِة يف ٕاظاز اًخازخيي او الاحامتؾي،

 فاؿََهتا يف دضم اـلخلرياث .

ٍص مٌاشم حبثَة وبٔساًَة ؤبذواث انتـة من اًواكؽ، ثدٌاسة مؽ اندضاف وثعو  .1

 اًلضااي والاصاكًَاث اـلثازت مضن ُشا اًواكؽ .
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اًـىوف اـلس حق ؿىل حصثُة اـلسٌَلث اـلَخافزًيلِة وأفاكز اًلميَة، اًيت ثبٔذش  .4

ا الاساش اًفَسفي ًحيائيا اـلـصيف .    ظفة اًثواتت يف امياهيا،واؾخحاُز

 ِا يف ادلزائص الاهرثتوًوح 

ًحني اصلنخوزذََي ؾحس اػل اـلسين ٔبهَ كس مىض ؿىل وضبٔت ؿؿل الاحامتغ 

والاهرثتوًوحِا  يف اًوظن اًـصيب ما ًٍزس ؿىل هعف كصن من اًزمان، وكس حصخست يف 

ذالل ُشٍ اًفرتت ٔبكسامَ، ؤبظحح هل حضوز مؤسيس متثي يف لكَاث ؤبكسام خامـَة 

ؼم ٔبحناء اًوظن اًـصيب، وكس هخج ؾن ذمازس خَ مك ُائي من ومـاُس ومصانز حبثَة قعت مـ

اـلـَوماث، متثَت يف ٕاظسازاث اًىذة واصلوزايث وزسائي اـلاحس خري واصلنخوزاٍ وكري 

وكس بٓن أوان الن ًَخلط اـلخرععون فَِ واـلِمتون تَ ٔبهفاسِم، وان جيـَوا من  رعل،

، ًخىون حعَةل ًوتَهل اـلايس مٌاس حة ٕالؿاذت اًيؼص فامي ٔبجنٍز ُش ا اًـؿل، ؤبًضا فامي ؾل ًيجٍز

اـلـصفة اـلس خفاذت من جتازة ُشٍ اـلٌلزسة اًعوًةل، مٌعَلا السدرشاف اـلس خلدي 

واًخرعَط هل، وحتسًس اـلِام اًيت ًًدلي ًـؿل احامتغ والاهرثتوًوحِا اـلس خلدي اًلِام هبا يف 

ما مزتاًسا، وحصنزيا صسًسا اًوظن اًـصيب، دعوظا وحنن وضِس يف اًس يني أذريت اُامت

لس ثفاوثت اصلوافؽ وأس حاة ًِشا  ؿىل ؿؿل الاحامتغ يف اًوظن اًـصيب وكري اًـصيب. ًو

الاُامتم اـلزتاًس تـؿل الاحامتغ)
22

 .) 

حىوٍن ظَحة ما تـس ّ اًخسزح »ًوحض اًحاحثان جماُسي مععفى وفؤاذ هواز يف اـللال: 

، ٕاىل اًيلاص اًخازخيي حول ؿالكة «اـلسزسة اصلنخوزاًَةيف أهرثوتوًوحِا يف ادلزائص، حاةل 

أهرثوتوًوحِا ابًؼصف اًىوًوهَايل، حىت تـسا ّ اًخرعط يف ّحـس راثـَ ؿىل ٔبهَ ؿؿل 

اس خـٌلزي، ًعصخ ُشا حتسايث ٔبمام اـلض خلَني يف ما ًخـَق ابًلسزت ؿىل ّ اًخحول مؼن 

لذيض رًـم تؼصوس «وتوًوحِةمٌخجني ٌَمـصفة أهرث » ٕاًؼى« مواضَؽ ًـَـسزاسـة» ، ًو

مؤرشاث، مهنا ادذَازاث مواضَؽ خسًست ثسل ؿىل حعول كعَـة مؽ مجةل اـلواضَؽ 

اًخلََسًة اًيت ثخٌّاُا اًححر أهرثوتوًويج اًىوًوهَايل اطلي ذسم ً ٔبُسافا اس خـٌلًزة، 

، وثوػَف مٌاشم من صبهٔنا ٔبن ثفيض ٕاًؼى ٕاهخاح مـصيف مذحصز من زلي أًسًوًوحِا

ضَف اًحاحثان، ًفضال ؾن رعل، كسزت اًعاًة ؿىل الاس خفاذت من اًخىوٍن اًلاؿسي يف  ًو
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مصحةل اٌَُساوس، وثوػَفَ يف اًححر يف ظوز اـلاحس خري، ٔن اًـمي يف ُشا اـللال 

ٌسـى ٕاًؼى حبر جتصتة اًخىوٍن من دـالل مسزسة اًـسنـذؼوزاٍ يف أهرثوتوًوحِا اًيت 

ابًرشانة مؽ  1001ٔهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة مٌش س ية ابرشُا مصنز اًححر يف ا

لوم اًخحََي ؿىل ٍلوؿة من اـلؤرشاث، مهنا ّ اًخرعط  اًـسًس من ادلامـاث ادلزائًصة، ًو

ن ()يف قَاة حىوٍن يف أهرثوتوًوحِا يف مصحةل اٌَُساوس أظًل ٌَعاًة ، وؾياٍو

اـلس خـمةل، واـلصاحؽ اـلـمتست ّ اًحاحثان تـبٔن ُـشا اًصسائي ومواضَـِا، واـلياشم واـللازابث 

ؼى س خَهيا ذزاسـة يف اًـسزاسـة) اًـمي ال ميثي سؼوى مصحةل ٔبًو
23

 .) 

أهرثوتوًوحِا واًـَوم " اطلي ثلسم مبساذةل حتت ؾيوان ظاذلي امااصلنخوز جصاُمي

مضريًا ٕاىل ٔبن فلس رُة يف هفس الاجتاٍ  "الاحامتؾَة يف ادلزائص: ؾيادض من ٔبخي حعَةل

أهرثوتوًوحِا ثضلك ؿام ثـخرب حلي ذزاسة ؾل ًدضلك تـس يف ادلزائص، ؤبن أهرثوتوًوحِا 

هنيي مساذَخَ  اصلًًِة ثضلك ذاض جضلك اـلثال اٍمنوريج ـلاكهة مذبٔزحجة وكري مس خلصت، ٍو

اث ثددسذ"، ومن خاهحَ كسم معص مبسحة من  ًصخان اًخفاؤل مؤنسًا "اًَوم تسٔبث اًعاتُو

اًـَوم إالوساهَة والاحامتؾَة يف  "ؾيادض ٌَخفعري يف حاةل اًححر يف مساذةل ؾيواهنا

، مس خـَسا اًيلاص اًفىصي اطلي حصى يف ادلزائص يف س يواث اًس حـَياث "ادلزائص

واًامثهٌُاث ٕالًلاء اًضوء ؿىل اًس َاق اذلايل، ًلس كاذثَ حتََالثَ اـلـّملة ٕاىل اًخبٔهَس ؿىل "ٔبن 

زائص ال حوكن يف اٍمنورح اـلهنجي واًيؼصي تلسز ما حوكن يف اًرشوظ اًثلافِة اـلضلكة يف ادل

فلس اكرتخ يف  حساة اًـامة اًرضوًزة اـلخـَلة مبٌلزسة اًـَوم الاحامتؾَة"، ٔبما مععفى

ًوحة ذالظهتا صخهية ابـلساذةل  "اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص: ُي عم يف ثلسم؟" مساذَخَ

ى حساة ٔبن اًلِام حبوظةل ال ميىن ٔبن حترص يف خاىهبا اًوكي، ًىهنا اًساتلة. ًـخرب مععف

حتخاح ٔبًضا ٕاىل "مـصفة ابًؼصوف اـلوزفوًوحِة اًيت يف ػَِا ميىن ٕالهخاح اـلـازف حول 

خلسم". وتـسما جسي اًاكثة وحوذ ماكسة حلِلِة يف تـغ فرتاث  افلمتؽ ٔبن ًخعوز ًو

هل اًؼصوف اذلاًَة مالمئة من ٔبخي  اتزخي اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص تسث

"أهرثوتوًوحِا، اًفصغ اًـَمي اـلوحس ـلـؼم اًفصوغ اًـَمَة أدصى، من كري ٔبن ًزنغ ؾن 

 اطلي اُمت يف مساذَخَ جبزائص ما تـس اذلصة مـصوف ُشٍ اس خلالًَهتا"، يف حني جنس هشٍص
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ًـرتف فهيا تفضي خاك "ادضمساطمة من ٔبخي ٔبهرثوتوًوحِا ٌَملصة اًـصيب اـلـ" ًلرتخ ؿََيا

لرتخ ؿََيا ؾيادض مرشوغ يف ظوز إالجناس،  تريك ؿَََ )اـللصة اًـصيب ما تني اذلصتني(، ًو

ًلّسم اـلؤًف ًيا ُيا ملازتة كلخَف اًلصاءاث اًيت كسمهتا اًـَوم الاحامتؾَة حول ادلزائص 

 ميىن الاس هتاهة تبطٔمَهتا واـللصة اًـصيب، وعم ملازتة ثرتاتط مبـعَاث اًسري اذلَاثَة اًيت ال

ٌَمض خلَني يف حلي اًـَوم الاحامتؾَة وإالوساهَة)
24
). 

وحض لك من اصلاكحصت جماُسي مععفى، مصكومة مٌعوز وهواز فؤاذ يف جمةل  ًو

ا اـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة بٔن  إالوساهَاث اًيت ًعسُز

فرتاث مذحاًية تخرعط أهرثوتوًوحِا، ٕاال ٔبن ُياك زالج ادلامـة ادلزائًصة اُمتت يف 

خامـاث فلط فذحت ُشا اًخرعط يف ظوز ما تـس اًخسزح و عم: خامـة ثَمسان "مـِس 

اًثلافة اًضـحَة"، و خامـة كس يعَية ابًخًس َق مؽ اـلصنز اًوظين ٌَححر يف أهرثوتوًوحِا 

صان،الاحامتؾَة واًثلافِة، ومـِس ؿؿل الاحامتغ يف خا ٔبوىل اـلالحؼاث و  مـة اًساهَا ُو

اًِامة اًيت ميىن جسجََِا حمتثي يف اهـسام صِاذت اٌَُساوس يف أهرثوتوًوحِا )ادلامـة 

ادلزائًصة ال ثوفص ُشا اًيوغ من اًخىوٍن( وؿَََ فٕان ظَحة كسم ما تـس اًخسزح ضم دصجيو 

 َئة معصاهَة، وإالؿالم،مـاُس أذة اًفَسفة، ؿؿل الاحامتغ ؿؿل اًيفس واًخازخي، وهت 

ا) وكرُي
25

(، واـلخاتـة اـلَساهَة ًخرععاث ظَحة أهرثوتوًوحِا يف مصحةل اًخسزح ثحني 

رعل)
26
:) 

 ًبئت اًعَحة من ختّععاث يف مصحةل اًخسزح عم: هتَئة معصاهَة،  خامـة كس يعَية :

 ؿؿل الاحامتغ، ؿؿل اًيفس، اتزخي.

 أذة، اًفَسفة، ؿؿل الاحامتغ،  :ٔبكَحَة اًعَحة كاذمون من: خامـة ثَمسان

 اًخازخي، ؿؿل اًيفس.

 صان  .: من ؿؿل الاحامتغ )حصتوي، معي، س َايس، زلايف( خامـة اًساهَا ُو
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 : ارلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامتة

يف ضوء ماس حق من ظصوحاث ثوظَفِة ًواكؽ أهرثوتوًوحِا اًـصتَة معوما 

ذالل اصلازسني واكلخعني يف ُشا افلال وأهرثوتوًوحِا يف ادلزائص دعوظا من 

ابٕالكذعاؿاث هعَة مؽ اًخرصف اًُسري ثوحض ًوو تزنز اًخس َط سريوزت اصلزاساث يف 

اظاث حنو مس خلدي واؿس يف  اذللي أهرتوتوًويج اطلي ًـخرب يف حلِلة أمص تساًة ٕالُز

ًيؼام ادلسًس ل م ذ مِسان اًخرعط ــأهرثوتوًوحِاؼؼ هَف ال وكس جصجمت ؿست مضاًزؽ يف ا

 ًِشا اًخرعط يف لك أظواز ادلامـَة.
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10

صي  وبٓدصون: ملسمة 21  تخرصف ٌسري 24م،  ض1001، اًلاُصت،حَاوتوًوألهثصاسة ذزافى ض َلس ادلُو
11
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 واصلايهة،مؤسسة حٌلذت ٌضلزاساث ادلامـَة، ٕازتس،ًوسف حساذ:أهرثوتوًوحِا اصلًًِة ٔبو اًـالكة تني اًخحاذًَة تني ػاُصيت اذلضازت 

  تخرصف ٌسري .11م، ض1004
15

 ـحخرصف ٌسري271ض  اـلصحؽ اًساتق، ؿُس اًضمس:
16
 تخرصف ٌسري 277ؼ271اـلصحؽ اًساتق هفسَ:ض  



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيف مزيان اًثيائَة )اذللِلة ، اًوضم( ة ٔهرثوتًووحِا اًـصتَا

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
300 

                                                                                                                                        
17

 . تخرصف ٌسري21م ، ض2971، 1ُضام رشايب: اـلثلفون اًـصة واًلصة ،ذاز اٍهناز، تريوث، ظ
18

ؼؼصى  تخرصف ٌسري 17م ، ض2،1001وبٓدصون :حبوج ىف أهرثوتوًوحِا اًـصتَة، اًلاُصت ،ظ َلــس ادلُو
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 تخرصف ٌسري
20

 تخرصف ٌسري 11ض  ؿًل اًلٌصيش:
21

 تخرصف ٌسري 17اـلصحؽ هفسَ: ض
22
، 27-10فرباٍص  1007، مصنز اصلزاساث اـلـصفِة ،اًلاُصت  ي ؾحس ػل اـلسين: هسوت ؿؿل الاحامتغ يف اًوظن اًـصيب اًواكؽ واًعموخذََ 

 تخرصف ٌسري .1ض
23

ذزاساث اًوحست  مصنز سازي حٌفي: هوزًة جن كرًبط زمـون: وجماُسي مععفى:مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف اًوظن اًـصيب،

 تخرصف ٌسري ض12،10، 2015، وازلـَة اًـصتَة ؿؿل الاحامتغ هرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِةواـلصنز اًوظين ٌَححر يف أ  اًـصتَة
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  https://insaniyat.revues.orgتخرصف ٌسري م،1001
26
 تخرصف ٌسري https://insaniyat.revues.org هفس اًصحؽ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.html
http://dev.worldpossible.org:81/wikipedia_ar_all_2016-03/A/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.html
https://insaniyat.revues.org/
https://insaniyat.revues.org/
https://insaniyat.revues.org/


 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص -1ادلزائص خامـة -خمخاز  ميَية. ذ --ادلزائص -ثسىصت -خامـة  َلس دِرض - معص ٔبورًًِة. ٔبذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
301 

 اًلصيب اًـاؾل يف اذلارض ادلزائصي أهرثوتًوويج ؼؼؼ ص حي ماعل
 ؼؼؼ اًـصيب اًـاؾل يف اًلائة

 ادلزائص -ثسىصتخامـة  - معص بٔورًًِة. ذ.بٔ                                                    

     ادلزائص -1 ادلزائص خامـة - خمخاز ميَية. ذ                                                                  
 

 : اـلَرط

 يف موحض ُو نٌل اًوزكة ُشٍ ؾيادض ثسوز

 زحي اطلي ادلزائصي الاهرثوتًوويج حول اًـيوان

 ُشٍ يف سًذعصق حِر ،1021 س ية هناًة ؾيا

 ؤبفاكٍز ٔبؾٌلهل وتـغ حِاثَ اىل اـلساذةل

 ٔبضم من واحس ًـخرب حِر أهرثوتوًوحِة،

 اًلصة، يف ظَخَ راغ اطلي اًـصة أهرثوتوًوحِني

 ٔبحساج تـس وذاظة ؤبمٍصاك، ٔبوزاب ذاظة

 ابًوظن ثواخسٍ حني يف تبٔمٍصاك، 1002 سخمترب22

 فِاكذ تضلٍ ابدلزائص ٔبما وحمدضم، ضـَف اًـصيب

ـخرب ًيـسم، ثواخسٍ  ٔبضم من واحس صخِي ماعل ًو

 الاسالم ؾرصهة اىل ثسؾو اًيت اًضرعَاث

 حواز اىل ًسؾو نٌل ادلسًس، اًـاؾل مؽ ًامتىش ثضلك

 اًخـاٌش ٔبخي من اذلضازاث وحواز أذاين

 حتت ابًـيف مًلء ٔبظحح اطلي اًـاؾل يف اًسَمي

 اـلواضَؽ ثياوًت اًيت ٔبؾٌلهل ٔبضم ومن اصلٍن، مسمى

 الاسالم، يف ادلسس: نخحَ جنس أهرثوتوًوحِة

ة حىوٍن  يف اذلة موسوؿة اًس َاس َة، اًًِو

 هومفرب 22 ويف ٌَجزائص، اـلوذت كاموش الاسالم،

 واًـصيب ادلزائصي اـلفىص ُشا مشـة اهعفبٔث 1021

 مصط مؽ مـاانثَ تـس س ية، 11 معص ؾن واًـاـلي

 ذلوايل تحاٌزس اـلسدضفى ٔبذذهل اطلي اًـضال

 .ٔبصِص مثاهَة

 Abstract : 

This paper is about the Algerian 

anthropologist who died at the end 

of 2016, where we will discuss his 

life and some of his works and 

anthropological ideas. He is one of 

the most prominent Arab 

anthropologists in the West, 

especially Europe and America, 

especially after the events of 

September 11, 2001 in America. 

Malik Shabil is one of the most 

important figures calling for the 

modernization of Islam in line with 

the new world. He also calls for 

interfaith dialogue and dialogue of 

civilizations for peaceful 

coexistence in a world that has 

become full of violence under the 

name of religion. a On 11 November 

2016, the candle of this Algerian, 

Arab and international thinker was 

extinguished at the age of 63 years, 

after suffering from the muscular 

disease that was introduced by the 

hospital in Paris for about eight 

months. 
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 ملسمة:

يف اًـامصة اًفصوس َة ابٌزس، لكٌل حتسزت ؾن إالسالم يف فصوسا، ٔبو مععَح "

حزائصي اصلنخوز ماعل ص حي"–إالسالم اًفصويس، ٕاال وت ثوحهيم حنو اًحاحر اًفصاىىو
1
 ،

حِر هيمت ماعل ص حي تعوزت إالسالم يف اًلصة وس حي ثعحَحِا، وؾن اًـحوذًة يف 

ٔبزط إالسالم، وكضااي ٔبدصى ًِا ؿالكة ابٕالسالم واـلس َحَة، ُشا اـلفىص ادلزائصي اطلي 

اص هتص ؾيس اًلصة وقَة صلًيا، اكهت هل ؿست ٔبؾٌلل ٔبهرثوتوًَجَة رشحت اًىثري من 

الل اتزخي الاسالم ذالكاث والاجتاُاث ووحضهتا، من اـلفاُمي، وحسذث اًىثري من اًـ

معوما، واتزخي اـللصة اًـصيب ثضلك ذاض، ًوُس ُشا فلط تي ورُحت ُشٍ اًضرعَة 

اىل وضؽ ٕاسلاظاهتا ًٕالسالم ؿىل اًواكؽ اًلصيب من ٔبخي حتسني ظوزت الاسالم صلى 

معَواب خسا يف  اًلصة، واتـاذ ثغل اًعوزت اـلؼَمة ؾن الاسالم صلى اًلصة وطلا اكن

واطلي اكرتن فَِ  1002سخمترب  22رشخ اًىثري من اًؼواُص الاسالمِة، ذاظة تـس اتزخي 

اة، ويف ما ًًل تـغ أفاكز اًيت خاء هبا ماعل ص حي ٌضلفاغ ؾن  امس الاسالم ابٕالُز

الاسالم، واذلَول اًيت إبماكهنا ٔبن جسمح ٌَخـاٌش تني الاسالم واصلايانث الادصى 

 ثفذح افلال ذلواز اذلضازاث وثحاذل اًثلافاث.وابًخايل 

 موصل ووضبٔت ماعل ص حي .2

، ذزش ابدلزائص كدي ٔبن ٍزاول 2911ماعل ص حي من مواًَس مسًية سىِىست ؿام 

و خمخط يف اًفَسفة واهرتوتوًوحِا اصلايانث، ذّزش  ذزاس خَ تحاٌزس، اكن ًـُش ُياك، ُو

يف ؿست خامـاث ؿرب اًـاؾل، ويف آوهة أذريت من حِاثَ ختعط ٔبنرث يف اًلضااي 

و مدخىص ؾحازت ، نٌل وزنز ؿىل إالسالم 1004ٕاسالم اًخيوٍص ؿام  إالسالمِة اًصاُية، ُو

يف ٔبوزواب من ذالل مساطمخَ مبحارضاث مٌخؼمة يف ؿست تضلان ؾصتَة وٕافًصلِة واص هتص 

سؾو ثضجاؿة ذمازةل ٕالظالخ إالسالم،  ماعل ص حي مبواكفَ ادلًصئة حول إالسالم اٌََربايل ًو

و من ٔبصس اصلاؿني ٕاىل اذلواز تني اذلضازاث وأذاي ن ومن اصلاؿني ًـرصهة اًفىص ُو

إالسالسم ًَامتىش مؽ اٍهنضة اًلصتَة ٔبو نٌل ٌسمََ ٕاسالم ًَربايل وٕاسالم ثيوٍصي، اكن 
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حارضا يف ؿست خامـاث ؿرب مجَؽ ٔبحناء اًـاؾل أوزويب وإالفًصلي وأمٍصيك مصاوش ابـللصة 

وخامـة ثووس وادلامـاث اـلرصًة وادلامـاث أمٍصىِة
2
. 

ي اـلِاحص اكن ظفًال رمجوزًا من كدي، ثويف واصلٍ يف اذلصة، وؿاص مؽ ُشا ادلزائص 

ٔبّمَ وخّسثَ، اكن ص حي مسًًال يف ؿائةل ذمخست ثًصة، حفغ فهيا اًلصبٓن ظلريا، وتـسما 

، ظسزث كصازاث ثبٔممي اـلمخَاكث وأزايض اًززاؾَة، فافذلص 2911اس خلَت ادلزائص ؿام 

دريت، وما اكن مٌَ ٕاال ٔبن تسٔب ابًخّزًل ؾن تـغ ٔبفصاذ ادلّس وضاكت راث ًس زة اًـائةل اًى 

ٔبزسثَ، فلعؽ ظَخَ حبفِسًَ ماعل وصلِلَ، ٕار ًُس من مـَي هلٌل... فوضـٌِل يف ذاز 

و  أًخام، حِر ؿاصا حتت زؿاًة مرشف  ٌضلاز، ُىشا اكن ماعل مسَوذًا ؾن اًـائةل ُو

ذغ فهيا، فلس اكن ٍُصسي ٕاٍهيا اجن جسؽ س يواث، ًـُش تني اـلِمضني، ٔبما اصلاز اًيت ٔبو 

ا جبيوهحا اـلعَق ؾن اًلاهون، ثفّوق ماعل  اـلِّصتون اًعلاز واٌَعوض ٔبًضًا، حِات ًشهُص

َّني مىثوا يف ادلزائص  ٔبزياءُا يف مسزسة مالظلة ٌَمَمت جّسي فهيا، ٔبٍن اًخلى مـَمني فصوس 

ي ص حي ؿىل مٌحة ذزاس َة تـس اًخحٍصص، اُمتوا تَ ـلا ـلسوا فَِ من راكء وهحوػ، تـسُا حع

، مث ُاحص ٕاىل فصوسا، 2977يف كسم ؿؿل اًيفس يف خامـة كُس يعَية وختّصح مهنا س ية 

جبامـة   2910ويف س يواث اًامثهًَِاث اكهت مـمًال ٌضلزاسة واًححر، فاًخحق س ية 

ًَحعي ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ يف اًخحََي اًيفيس اًـَاذي، مث ٔبذللِا تثالج  7ابٌزس 

س ية  حوس َو صى يف أهرثوتوًوحِا، وإالزيوًوحِا وؿَوم اصلٍن من خامـةذزخاث ٔبد

، ًزًيس ؿَهيا ذزخة ٔبدصى يف اًـَوم اًس َاس َة من مـِس اصلزاساث اًس َاس َة يف 2911

ابٌزس مث ًعسز يف اًـام هفسَ ٔبّول نخحَ  ادلسس يف إالسالم  اطلي ٔبؾَس ٕاظساٍز مٌش 

رعل اًوكت، يف زالج ظحـاث
3
 

ؿاذ ص حي ٕاىل ادلزائص ٔبس خارًا يف ؿؿل اًيفس يف خامـة كُس يعَية، ٕاال ٔبّن مىوزَ ؾل 

خَ ادلسًة ًٕالسالم،  ًعي، ٕار وخس هفسَ ذميوؿًا من ارلوط يف ٔبفاكٍز اًثوزًة وزًؤ

ودعوظًا من خاهة اـلخسًيني، ٕار اكن يف هؼصضم ًخجاوس ارلعوظ اسلصاء، رفمي مذاؿَ 

احص ٕاىل فصوسا مصت ادصى وم َّة نخاتة ص حي يف ثغل ُو ن ذون زحـة، كس حوكن دعوظ

شا اـلفِوم ذفـَ ٕاىل اًححر يف  ارلَعة من اـلـازف اًيت حدَِا مبفِومَ ارلاض ٌَحًصة، ُو
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يا كسم ص حي كصاءت خسًست ٌَجسس واًـالكاث ادلًس َة، فىذة ؾن اذلة  كضااي مثريت، ُو

خجّسذ هبا حِات ًفرص هبا ماعل، ظيَؽ واًصقحة وحتصز اـلصٔبت، واكهت مـصفذَ ابـلصٔبت وقصامَ اـل 

، حصوي «ماعل»هفسَ، حىت ٕاّن اًصوائَة اًفصوس َة خاهني تواساز ٔبظسزث زواًة تـيوان 

َةل، ومن  فهيا سريت حِات مؤًف موسوؿة اذلة يف إالسالم واًخحََي اًيفيس ًٔف ًَةل ًو

خَ تياء ظوزت خسًست ٕالسالم  اًسٌلث أدصى اًيت حـَت من نخاتخَ حمط أهؼاز، حماًو

، حىت اؾُخرب ٔبحس اـلعَحني يف ُشا  ثلّسسم ثـسذي، ًىن ٔبحاذي يف ما خيط صـائٍص

ملرتحًا ٕالظالخ  17( 1004« )تَان من ٔبخي اًخيوٍص»افلال، ودعوظًا حني كّسم يف نخاتَ 

ي اًلصبٓن واذلسًر واًفلَ واًدرشًؽ، ووضؽ أًووًة  ِا اذلاخة ٕاىل ٕاؿاذت ثبًٔو إالسالم، ٔبًو

 ي ؿىل اًيلي.ٌَـل

و 1002سخمترب 22فدـس ٔبحساج  ، ٔبظحح إالسالم، ًثري اًصؾة صلى اًلصة، ًو

سبًٔت ـلارا ادذاز ص حي اـلخـسذ اـلـازف واـلعاذز إالسالم موضوؿًا صلزاس خَ؟ وهَف 

اندضف ٕاسالمَ ارلاض؟ س َجَحم "اندضفت إالسالم يف اًلصة، حِر ُو ٔبنرث قىن 

َّة ثـُش من اًرشق، فاًـُش هكسَمني يف  اًرشق مسبةٔل ؿاذًة، ٔبما يف اًلصة، فٌحن ٔبكَ

وحىدضف هفسِا وحسُا"
4
. 

س ية تـس مصط ؾضال ٔبذذهل  11ومعٍص  1021هومفرب  22ثويف مغل ص حي ًوم 

اـلسدضفى تحاٌزس ذلوايل مثاهَة اصِص وحصك ذَفَ ما ال ٌس هتان تَ من الازج اًفىصي 

اقلارضاث واٌَلاءاث اًخَفًزوهَة واًـَمي حسسٍ يف ٍلوؿة من اًىذة واـللاالث و 

واًعحافِة، وخي ٔبؾٌلهل نخهبا ابًفصوس َة وإالجنَزًية وت حصمجهتا ٌَـسًس من اٌَلاث ومهنا 

 :اًـصتَة واًيت هشهص مهنا

 1984 ادلسس يف إالسالم 

 1986 حىون اًِوًة اًس َاس َة 

 1993 اًفىص اًـصيب إالسالسم 

 1996 موسوؿة اذلة يف إالسالم 
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 1997  هفيس ًضرعَاث لكَةل وذمٌةحتََي 

 2002 مساةل إالسالم 

 1004 تَان من ٔبخي ٕاسالم أهواز 

 2006 ًلصبٓن ًٔظفال 

 2007 ٕالسالم مرشوخ 

 2011 ٔبتياء ٕاجصاُمي اـلسَمون واٍهيوذ واـلس َحَون 

 2012 كاموش موذت ٌَجزائص 

 ماعل ص حي يف معق اًرتاج الاسالسم: .1

ًـخرب ص حي مذاتؽ وكازئ حِس ًلاًحَة اًفالسفة واًىذاة اطلٍن ًًمتون اىل 

و اًـصتَة، اكجن زصس واًفازايب واجن سريٍن وكريضم،  ٔ سالمِة ب اذلضازت االٕ

كدال  وائي اًلصن اًخاسؽ ؾرش واًـرشٍن مثي َلس ٕا ىل اـلعَحني يف بٔ وظوالً ٕا

سالسّم واًـالمة َلس ؾحسٍ وماعل جن هيب، وًفذرص ص حي ابًرتا ج اًـصيّب االٕ

ّول واًـرص  ي اًـرص اًـحايس أ ابن اًـرص اطلُيّب ؿىل وخَ ارلعوض، بٔ ٕا

تساؾَة  هسًيّس، ودعط حزءاً من وكذَ ًرتمجة هعوظَ االٕ اًفاظمّي واًـرص أ

سالسّم اؿرتاٍ ازلوذ  ًـاؾل االٕ ّن ا ٔ ب خـََق ؿَهيا، ًىٌَ ًـرتف ت اًرتازَة ورشهحا واً

هَ ؾل ًـس مٌفذحاً وال مدسؿاً نٌل اكن يف اًـرص واًخلوكؽ مٌش كصون ظوًةل  وبٔ

اطلُيب، نٌل ًبٔسف ًس َعصت حصاكث اًخعّصف ؿىل اًـاؾل اًـصيّب يف اًس يواث 

ٓن،  ن اـلزتمذني ٍمتسىون ابًلصاءت اذلصفِة ارلاظئة ٌَلصب ذريت، وٍصى ص حي ٕا أ

ال تلضوزٍ  وعم كصاءت ماضوًة، جتِي اـللعس أمسى ٌضلٍن وال هتمتّ ٕا

سالم فِم ذاظئ دلوُص زساًخَ اً  ف ًالٕ ًَ اّن ُشا حتًص سعحَة، ويف زبٔ

سالمِة وما ساؿس يف اهدضاز  وزلافذَ وحصازَ، وُشا اًدضوًَ دلوُص اًصساةل االٕ

ُشٍ اًفرتت اًخعوز اًخىٌوًويج واًثوزت اـلـَوماثَة من اهرتهت وفضائَاث 
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ٔسُ  خب ىل اًيعوض اً ن اًـوذت ٕا س َة ٍصاُا ووسائي اًًرش يف ُشا اًـرص، ؤ

ال  ن رعل ًن ًمت يف ػي اـلـعَاث أاكذميَة اـلـادضت ٕا ة، فإ ماعل ص حي رضوًز

ذاين  هرثوتوًوحِا وؿؿل بٔ ًـَمَة، من ؿؿل احامتغ وبٔ ابًدسَح مبرخَف اـلياشم ا

ن ثيفذح ادلامـاث  ًـَوم الاحامتؾَة اًيت ٍصى رضوزت بٔ ملازن، وكريُا من ا

ٌسِا وذزاس هتا... وكس سـى اًـصتَة ؿَهيا تفذح لكَاث ومـاُس ًخسز 

ظالخ  ىل ٕا سالم، ال ٕا ظالخ االٕ ىل ٕا ظالحِون ادلسذ، حبسة ص حي، ٕا االٕ

سالم وٌُل صُئان خمخَفان متاما  .اصلزاساث اًـَمَة ؾن االٕ

ة،  سالمِة خسٍصت ابالُامتم، ومَحّ دِة" ٕا خاه ص ًؼ"جصوجس  اكن ماعل ص حي ًيّؼ

ٓن ثحسو تال كس، وظاحهبا ُوِظف مؽ مـؼم ظالحِني  ًىهنا حىت ا االٕ

صازت اىل اـلسدٌلؽ اًفىصي اطلي  ٔهنم "سانذكة اًـرص"، وُشٍ ٕا ب اـلـادضٍن ت

ًخحنك يف اًـلي الاسالسم
5
 

سالم واًلصة .1  ماعل ص حي واالٕ

هَ  ٔ ب ًـَمي ارلاض مبغل ص حي  ن واـلخاتـني ٌَمساز ا ًـخرب اًـسًس من اـلفىٍص

زهون اطلي ا اطلي زنز وسم، مت ُو الادص ابًرتاج الاسالُاًوخَ آدص قلمس بٔ

خاز ؾن اـلسىوث ؾيَ، وفضحَ ٌَجِي  ة يف فىصٍ وزفؽ اًس  ؿىل اًلمية اًخيوًٍص

ىزل  َّ بٔ ه ٕا وساين، وؿَََ،  اـللسش واـلؤسس ًَـعي ٌَلساسة ظاتـِا االٕ

ىل بٔزط اًواكؽ اًًس يب،  اًِصمِيوظَلا اصلًًِة من اًفضاء اـلَخافزيًلي اـلعَق ٕا

سالسم رممة من اـلٌِلث  و فٌلس اًـلي االٕ ٔ ًـلي اـليخثق ب اًـؼمية اـلَلات ال ؿىل ا

 َّ ه ٕا خىٌلًِا،  ا واس  جناُس ٌّل ؿىل ؿاثق لك حميب اذلق واذللِلة الٕ ه ياتف فلط، وٕا اً

، ٍص ىل اًـصة واـلسَمني اًصاقحني يف ظيؽ ثيوٍ مص كعـي ابًًس حة ٕا فدَامن " بٔ

ة وثخين  ًفىًص ة ا لِم حنو اذلًص وزتَون تني اًـلي واًيلي، فضلوا ظًص فعي أ

اصلميلصاظَة، حخس اـلسَمون ؾلوهلم يف ذوقٌلثَة الُوثَة، احذفؼت ؿىل مص 

ىل اؾخياق اًـلالهَة، وُو ما  هجاط لك مرشوغ هخِي ُاذف ٕا اًلصون تـاذت ٕا
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فاكز اًص  سالمِة يف كدضة أ وكؽ افلمتـاث االٕ حـَة اًؼالمِة اـلخـعحة ٌضلٍن، بٔ

زهون ذتَوماس َة  ٔ ىل اًححر ؾن اسرتاثَجَة ذفاؾَة سٌلُا ب واًيت كاذهتم ٕا

زحاث ُوٍهتم فلط،  وكائَة مث اهنم، ؾل ٍىذفوا ابس خزسام ُشٍ الاسرتاثَجَة الٕ

ة،  ؾصاضِم ؾن اذلسازة اًفىًص تي متسىوا هبا ًَربزوا زفضِم ٌَلري ؿسوا وٕا

فِم ن اًس َاح اصلوقٌليت ُو هخاح ًـوامي بٔدصى  ثضلك هنايئ وُىشا ه بٔ

ًسًوًوحِا" مدضاجىة مصثحعة ابالٕ
6
. 

هرثوتوًويج ماعل ص حي، جنسٍ اكن مذاتؽ ًلك وارا ثددـيا فىص  أ

ًِوًة  لت من مفاُمي ا الث اصلوًَة واًرصاؿاث اًثلافِة اًيت ضَّ اًخحو 

وضاغ اـلـلست اًيت حيوكِا اًخعصف، ذاظ ة انحِة وثـحرياهتا، ويف ػي أ

ن  ضم اـليؼٍص سالم بٔظحح واحساً من بٔ ظاز اُامتمَ ابالٕ الاسالم واـلسَمني، ويف ٕا

هواز، واـلسافـني ؾيَ ابؾخحاز ذٍن سالم واقلحة واذلة واًدسامح،  سالم أ الٕ

يف ؿاؾل ٌس َعص ؿَََ الاذزتال واًامنرح ادلاُزت اًيت متَي حنو دعاابث 

ن اًلصو ن من اقلن اًيت ؿاصِا اـلسؿل ملاوماً اًخروًف اًسِةل من اـلسؿل، "وكٔ

ال اـلسود  ٔمِهنا، ؾل ثيجة ٕا ب وساهَة من دوفِا وث دصاح االٕ خي ٕا اًؼَمة من بٔ

ن  ابذت َم ر حـَت من ٕا ذمت اًخرشًة تخعصفِا وهجَِا وؾيرصٍهتا اـللِخة، ٕا اًيت بٔ

اة ؿاجص ٌَلازاث" ُز ىل ٕا ل ٕا ن ثخحوز ا اصلامئ، كدي بٔ فِا صـاُز اً خُي
7
. 

ح ي اًؼاُصت ًُس من ابهبا اًس َايس الاذزتايل، ًىن من ثياول ماعل ص 

كََاث  وساين اطلي محى أ سالم االٕ ابهبا اـلـصيف واًثلايف الس خلعاء حوُص االٕ

وساين، وٍصفغ  ًـاـلي واالٕ واـلؼَومني، وزاُن ؿىل اًـؿل، مصثحعاً ابـليجز ا

اة  ُز سالم اؾامتذا ؿىل االٕ ًعلت ابالٕ َة اًيت بٔ ات ُز اطلي ماعل ص حي اًعوز االٕ

َاس َة اقلََة وادلِوًة واصلوًَة، فِو  اانث اًس  ُص ال ميىن زؤًخَ ذازح اً

سالم ال  سالم ؾن مسازاثَ اًعحَـَة، ُياك ٕا دصحت االٕ َة بٔ َاس  ظياؿة س 

ىل حٌة مؽ اًخعوز واًخحسًر، واًـساةل وزفؽ  ُلِص، ساز حٌحاً ٕا ن ً ُمىٌَ بٔ ً

ت يف اًخـؿل  واذلَات اًىصمية، زنز  ًـَمَة اـلؼاؾل، وحق اـلصبٔ ث هجوذ ماعل ص حي ا



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  -أهرثوتًوويج ادلزائصي اذلارض يف اًـاؾل اًلصيب اًلائة يف اًـاؾل اًـصيب -ماعل ص حي

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
308 

سالم اذلي اطلي اؾمتس اًـلي واًـمي، فلام تـمي حفصي ًخجَ حنو  ؿىل االٕ

ًـحوذًة يف بٔزط  ا، نٌل يف حبثَ اًىدري: ا َاء وؿسم الانخفاء تؼاُُص ص  معق أ

سالم اًخحصزي، وهَف خاء تفـي ؾل  ػِص فَِ ظوزت االٕ سالم، اطلي بٔ االٕ

ن ٍ  س فصظة بٔ خـحَ ة واذلق يف اذلَات نٌل ازلَؽ، ٌس حق تَ، مفيح ٌَمس  متخؽ ابذلًص

ن ًخـصفوا  سون بٔ سالم صُئا، وًٍص َ حنو اطلٍن ال ًـصفون ؾن االٕ هَ ثوخز ٔ نٌل ب

ؿىل حضازت كرّيث وخَ اًخرشًة، فىذة ذًَال ذًسانخَىِا، سِي اًخياول 

ح ارلَي اًخرشي يف  َِ ْع َُ ًـازفني، وضؽ فَِ حوُص اصلٍن ً سالم ًلري ا اٍ: االٕ مسّ

َلة اًفصوس َة، توظفَ اًيط اذلنك  ىل اٌ ٓن ٕا واًخـامي واذلَات، وحصمج اًلصب

ن، اهفذاخ اًيط  وساهَة، حصمجة اؾمتسث مساٍز حؽ ابًلمي االٕ اـلصحـي اـلِم، اـلض 

خلدَت اًرتمجة  يٓن، اس  ًلصب ا اًيط ا ٔوًي اطلي وسؽ من اًصؤى اًيت وفُص خب واً

 ثضلٍك حِس، وظحـت مصاث ؿسًست 

ضم  ًـخرب نخاة ماعل ص حي تَان هواز، واحسا من بٔ سالم أ من بٔخي ٕا

سالم يف ؿاؾل قصيب مصثحط  ة ًالٕ ة، فلس حسس فَِ زؤًخَ اًفىًص اجناساثَ اًفىًص

ن ٌس خوؾة اًلمي  سالم بٔ سالم، هَف ميىن ًالٕ ابدلارتَة وهلِضِا ابًًس حة ًالٕ

وسان ال ميىهنا  وساهَة اًيت متس حوُص االٕ ن اًلمي االٕ وساهَة اـلوحوذت فَِ، ٔ االٕ

ن ثد  ن ًـَسوا الاحهتاذ بٔ سالم ًخحلِلَ، وؿىل اـلسَمني بٔ ٌاكغ مؽ ما خاء االٕ

ىل مساًىَ اًعحَـَة وًخفاؿَوا مؽ حتوالث ؾرص اـلدسازغ يف ثعوزٍ، وحسة  ٕا

هواز ؿرب كٌاثني، كٌات اـليجز اذلضازي،وكٌات الازثحاظ  سالم أ مغل ص حي ميص ٕا

ًـَمي والاحامتؾي ا وساين، من ُشا ادلسل ؾضواي ابذلارض واـليجز اًثلايف وا الٕ

اة  ُز سالم اًؼالم اطلي ثخىنز االٕ هواز اـلضاذ الٕ سالم أ صاغ مععَح ٕا

فاكز،  تنّي ماعل ص حي يف مؤًفَ: واًخلذَي، سالم واًـلي ودضاغ أ االٕ

ًـاكي اًيت ال ختاف من  وائي واًسَف ا اًلسزاث اذلجاحِة ؾيس اـلسَمني أ

ًضا يف بٔي يشء، وهجوذ ماعل ص حي يف ورش وهرص الا سالم ومزياثَ جتَت بٔ

سالم  سالم ومـجم اذلة يف االٕ ٍلوؿة اـلوسوؿاث مهنا اًلاموش اـلوسوؾي ًالٕ
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سالم وكاموش اـلعَحني  سالم واًلاموش اًـضلي يف االٕ وموسوؿة اذلة يف االٕ

 اـلسَمني... 

 كضااي ادصى ـلاعل ص حي: .4

ورضوزت اضافة اىل اُامتم ماعل ص حي ابذلضازت الاسالمِة ومٌاكض هتا، 

اؿاذت كصاءت اصلٍن ًخجسًس الاسالم مبا ًامتىش مؽ مذعَحاث اًـرص اذلسًثة ولك 

اًخعوزاث واًخلرياث اـلدسازؿة، حاول رشخ اًىثري من اـلفاُمي واًؼواُص 

سالم وهؼصثَ  الاحامتؾَة يف ادلزائص ويف اـللصة اًىدري، مواضَؽ ًِا ؿالكة ابالٕ

ا وجتسًسُا حبسة اـلعَوة، واًيت ًحـغ اًعلوش اًيت ٍصى جية اًخزَط مهن

حِان ومن مجةل رعل جنس مٌاكض خَ ـلوضوغ  اكن ًًذلسُا يف اًىثري من أ

ادلًس يف اـللصة اًىدري من ذالل نخاتَ ادلًس واذلصمي زوخ اًرسازي، وُيا 

اسدٌعاق ادلسس اـللازيب واذلسًر  ًيحو من ذالل حبثَ يف ُشا اـلوضوغ اىل

ن ُشٍن ؾن ادلًس ومـاٌض خَ ذازح  كواؿس اـلخـازف ؿَهيا حِر ٍصى بٔ

ٔن  ب صس اًياش سهسكة ونفصا  وًشُة اىل الاكصاز ت ن ًيؼص اٍهيٌل نفـي ٔ الامٍص

و كصاءت هط ما ًخحسج ؾيَ  ٔ وظان اـللصة اًىدري ب اذلسًر ؾن ادلًس يف بٔ

ًـلاة ًحسوان يف هؼص الاذالق اًـامة صُئا  تلاًة بٔدصى كري كاًة اًضجة وا

و  ٔ بٔ الاس هتالك اـلميوغمعاتلا ٌَرعب
8
وُو ُيا ال ًسافؽ ؾن ذمازسة خًس َة  

ن ٍىون مَخلى ًـسذ من اـلِمضاث اًيت ًمت ثياوًِا يف  تـَهنا تي ٍصاُن ؿىل بٔ

 .مِسان ؿؿل اًيفس اـلصيض وؿؿل الاحامتغ اًثلايف

ٓدص وُو اكلَال ابؾخحاٍز زؤًة خامـَة ٍىدس هبا صـة  نٌل ثياول مفِوم ب

ة واًحـَس، من هجة، ومن ثفاؿي  زياء ثفاؿهل مؽ حمَعَ اًلًص ٔ من اًضـوة ب

اًـيادض اـلىوهة ًِشا اقلَط مؽ تـضِا اًحـغ، من هجة بٔدصى. فاكلَال ُو 

ظاز ازلاؾي اطلي ًوخَ وحيسذ ظحَـة مسريت افلمتـاث وحضازاهتا، نٌل حيسذ  االٕ

ى يف اً ُسّم لاؿسًة، مساز اًفصذ وسَونَ. ما ٌ ـَوم الاحامتؾَة ابًضرعَة اً
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سالسم هدِجة ًرتامك جتازة ؿسًست ؾصفهتا  ومن ُشا اـليعق فاكلَال اًـصيب االٕ

سالمِة يف اًلصن اًساتؽ اـلَالذي  سالسم، فاصلؾوت االٕ صـوة اًـاؾل اًـصيب االٕ

سالسم، حِر"ميىن اًلول تعفة ؿا ن حسذث مـاؾل اكلَال اًـصيب االٕ مة ٕا

سالم–اكلَال اًـصيب اًلسمي  سالمِاً مٌش ػِوز االٕ َاً ٕا  -اطلي بٔظحح خمَاالً ؾصت

ة ًلك صلك من بٔصاكل  زساء بٔزضَة كمي مضرتنة رضوًز ثعَة ؿست كصون الٕ

اًخعوز اـلس خلدًل"
9
 

 ذالظة بٔفاكز ماعل ص حي: .1

 اهعالكا ذما ثلسم يف ُشٍ اًوزكة حول ماعل ص حي وحِاثَ ومساٍز اًـَمي واًفىصي

ورسذ آن ٔبضم ٔبفاكز ماعل ص حي ظاحة ٕاسالم اًخيوٍص، واًيت اكهت سخة ثضِصثَ صلى 

اًلصة، وثلَُدَ صلى اًـصة واـلسَمني ذاظة مهنم اـلدضسذٍن ذًًِا واطلٍن ٍصون يف 

، جتاوس وثعاول ؿىل ذٍن ػل:  ٔبفاكٍز

  ا ؾلََا اصلؾوت ٕاىل حتٍصص إالسالم من اصلوقٌل وأظوًَة، وٕاىل اًخفىري فَِ ثفىري

مٌاس حا ٌَصاُن إالوساين  وعم ذؾوت متثّي حبثا ؾن إالسالم يف هعوض إالسالم، ال تي 

اة  حبثا ؾن إالسالم يف اـلسؿل، وزّذ الاؾخحاز هل يف ػّي ثياسم مؼاُص إالُز

 .وإالسالموفوتَا

  صلى اًـصة زقحة ًخىوٍن ٔبو ثبٔسُس ملازتة مهنجَة ًٕالسالم نفِةل  حىنؾل

  .هنم اكهوا ٔبزسى ثعّوزاث مذـاًَةإبهخاح ؾلالهَة ٔ 

  ٕاؿاذت اًحياء أهرثوتوًويج اًضمويل ٌَملازتة اًـَمَة ٌوَمضمون أهرثوتوًويج

 .ًٕالسالم

 ٕان اكهت اذلسازة اتية اًـلي، فىِف ميىن ٌَـاؾل اًـصيب حـَِا مدسٔبً ـلس خلدهل؟ 
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 وحوذ هلط ؿىل مس خوى حتََي إالسالم، ومس خوى ثوافلَ وثبٔكَمَ مؽ اًـَوم 

اًـَوم اًـلالهَة والاحامتؾَة مفن هجة، ُياك ذٍن ؾؼمي، ومن هجة ٔبدصى مثّة قَاة 

  .ٌَملازتة اًـلالهَة

  اًخرفِف من زلي ما ُو ذًين، ٌَدضسًس ؿىل اـللازتة اًـَمَة ًٕالسالم ذون

 .اسدئعال زخال اصلٍن من افلال اًـام

  ي يف ما خيّط اذلجاة ٍصى ٔبهَ جية اًـوذت ٕاىل اـلحاذئ أبما ٔساس َة، ُو

 .اذلجاة فصط ٌَخبٔنّس من ٕاميان اًضرط؟ واذلجاة جصٔبًَ مصبٓت ًخحوالث احامتؾَة مـَية

 ثـخرب ُشٍ ٔبضم أفاكز اًيت ثعصق ًِا ظاحة اسالم اًخيوٍص ماعل ص حي، واًيت الكت

حصحِة هحري من ظصف اًلصة، ويف هفس اًوكت كوتَت ابًىثري من اًيلس يف افلمتـاث 

الاسالمِة ويف اًـيرص اـلوايل سًذعصق ٕاىل ٔبضم الاهخلاذاث اًيت ظاًت رسط ماعل ص حي 

، ذاظة ثغل الاهخلاذاث اًيت اكن ًِا تـس ذًين ٔبوظويل وذوقٌليت.  ؤبفاكٍز

 ماعل ص حي حتت جمِص اًيلس: .1

ص خسًس ثـصط فىص ماعل ص حي ٌَىثري من الاهخلاذاث، وظاًت رسعَ مثي ٔبي فى

اًىثري من االهتاماث، مفهنم من اؾخرب حياول اًخعحَؽ مؽ اًـاؾل اًلصيب، ومهنم من اؾخرٍب اكفص 

شا ما ذفؽ تَ ٌَـوذت ٕاىل فصوسا تـس ٔبن اس خلص ابدلزائص فرتت من اًزمن  وذازح ؾن اـلةل، ُو

ع  حح واحس من ٔبضم أهرثوتوًوحِني، اطلٍن ادذعوا يف ًَواظي مضواٍز اًـَمي، ًو

الاسالم، فال ٍاكذ ًشهص إالسالم يف اًلصة وذاظة فصوسا ٕاال ورهص امس ماعل ص حي 

اة واًخعصف  مسافـا ؾن الاسالم وموحضا هل وـلزياهتن اًيت قعهتا ٔبؾٌلل اًـيف والاُز

ن اؾخرب اًحـغ ٔبن ماعل اًيت وسخت ًٕالسالم واـلسَمني ابًعسق ٔبو اًخَفِق، نٌل ؤبن م

ة مثي اًحاحر اـللصيب ٕاذٌزس  ص حي واحس ذمن كسموا الاسالم ٌَـاؾل اًلصيب تعًصلة مضُو

اًىٌحوزي،  نٌل ٔبن اًىثري من اـليخلسٍن ٍهتموهَ ابًـٌَلهَة، حِر سبٔل أس خار ؾحس اسلَس 

لول: ؾحسوش يف ٔبحس ملاًخَ ان اكن ماعل ص حي ذافؽ ؾن الاسالم ٔبم ؾن اًـٌَلهَة فِ
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"ٔبؾخلس ٔبن ٕاجعاة اًلصة تبٔظصوحاث ماعل ص حي ؾن الاسالم زاحؽ اىل ثبٔهَسٍ يف خمخَف 

مؤًفاثَ ٔبهَ ميىن حتسًر الاسالم وحـهل كاذزا ؿىل الاوسجام مؽ ٔبفاكز اذلسازة اًلصتَة"
10
 

وحًزس حست الاهخلاذ لكٌل المس مغل اًض حي اـلواضَؽ اذلساسة وراث اًيعوض 

واًيت ٍصى فهيا تبٔهَ جية اًخرفِف من حست تـغ اآيث اًلصبٓهَة، اًرصحية يف الاسالم، 

مثي مسبةٔل اذلجاة اًيت ًـخرٍب ٔبمص كري واحض يف اًلصبٓن، ومسبةٔل اـلصاج ٌَمصٔبت واطلي 

ًـخرٍب ثلََي من كمية اـلصٔبت وجية اؿاذت اًيؼص تَ، اضافة ٕاىل موضوغ ثـسذ اًزوخاث اطلي 

 .ال جيس رضوزت هل مؽ اذلسازة

لك الاهخلاذاث اًسَحَة اًيت خاءث حبق ماعل ص حي ٕاال ٔبهَ ال ميىن الاىاكز ٔبهَ وزمغ 

حاول ثلسمي فىص ؿاـلي ذغ من ذالهل اىل حواز اذلضازاث واًخـاٌش اًسَمي تني 

اًثلافاث، وحاول ٔبًضا من ذالل ُشا اًفىص اصلفاغ ؾن الاسالم تعًصلذَ، اًيت اكن ٍصاُا 

ت مفاذُا اًخـًصف ابالسالم الاجيايب اـلَئ ابقلحة مٌاس حة وحتلق هل ٔبُسافَ اًيت اكه

واًسالم واًخبيٓخ، تـَس ؾن ثغل اًيؼصت اًسَحَة اًيت هوهنا اًلصة ؾن الاسالم واـلسَمني 

اة وثعصف، حـي من اـلسؿل خياف من الافعاخ ؾن ُوًخَ اصلًًِة يف  من ؾيف واُز

صان وٕان ٔبدعبٔ فهل ٔبحص أوساظ اًلصتَة، ونٌل ًلال حاول واحهتس فٕان ٔبظاة فهل بٔح

 الاحهتاذ.

 ذامتة:

رمٌل كِي ؾن ماؾل ص حي ورمٌل ًلال ًحق مفىص حزائصي سعؽ جنمَ يف اًلصة وكاة يف 

تضلٍ، فَو سبًٔت ٔبي حزائصي ؾن ماعل ص حي ًصمبا اس خلصتت تبٔهَ ال ًـصفَ، ُشا ادلزائصي 

، وحىت ٔبفاكٍز اًفصوىىوفوين ىاكذ ال هـصف ؾيَ يشء ٕاال ما كِي ًيا ؾيَ من ظصف اًلصة

ًذلسُا ابًعًصلة اًحياءت اًيت متىٌيا من الاس خفاذت  ـادلِا ًو ؾل جتس من ٌس خلدَِا يف تضلٍ ًو

مهنا، وثخين الاجيايب مهنا واًخزًل ؾن اًسَيب ٔبو اظالحَ، وامنا حصهت ملَحة ثضلك اتم، 

لاءاثَ اًعحفِة واًخَفًزوهَة الكت اًعسى وا ًخبٔزري اًىدري زمغ ٔبن نخحَ وملاالثَ وحوازاثَ ًو

ىشا ٍصحي ؿٌَلؤان، وال هسزك كميهتم ٕاال تـس وفاهتم، فٌحسٔب جصاثهئم، واًفرص  صلى اًلصة، ُو
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هبم، وجسمَة اـلحاين واًضوازغ تبٔسٌلهئم، رفىت نخحَ ؾل هخـصف ؿَهيا وؾل ثمت حصمجهتا ٕاىل اٌَلة 

و اًىذاة اًوحِس اطل  ي كصٔبٍ اًلصةاًـصتَة ماؿسا نخاة ادلًس واذلصمي زوخ اًرسازي، ُو

 اًِوامش:اـلصاحؽ و 
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مـمصي يف الاهرثوتًووحِإاسِاماث مًووذ   

 ادلزائص. -1سعَف خامـة – هصام ٌسني. بٔ                                                 
 

 : اـلَرط

 تني مجؽ. ابمذَاس فىًصة صـةل مـمصي، مًووذ

 اًصمغ وؿىل. وأهرثوتوًوحِا واٌَساهَاث أذة

 ؾيسٍ اًثالج اًفىًصة اـلَاذٍن ُشٍ ٔبن من

 فعي اًـسري ومن تُهنا فامي مذساذةل و ذمزتخة

 اًححثَة اًوزكة ُشٍ ٔبن ٕاال تـغ، ؾن تـضِا

 مـمصي ٕاسِاماث ٕاىل إالصازت ُو فلط ُسفِا

 ٔبؾٌلهل ؾن اتما سَرِا ذون الاهرثوتًووحِا يف

 أهرثوتًوويج مـمصي اكن وـلا. واٌَساهَة أذتَة

 ثعمح ال اصلزاسة  ُشٍ فٕان تـس ٍىدضف ؾل

 اًفىًصة اًضـةل ُشٍ ٕاىل الاهدداٍ ًفت من ٔبنرث

 .  أهرثوتًووحِة وٕاسِاماهتا

 Abstract : 

    Mouloud Mammeri is an 
intellectual flame of excellence. He 
combined between literature 
linguistics and anthropology. 
Although are intertwined and 
interrelated, this paper is only 
intended to refer to the 
contributions of Mammeri 
anthropology without being 
completely stripped of his literary 
and linguistic works. As he was not 
discorvered, this study does not 
aspire more than drawing attention 
to this intllectual and its 
anthropological conributions. 

 

 ملسمة:

ابيق اًوحٍو اًفىًصة و أذتَة يف ٕان اًىذاتة ؾن موًوذ مـمصي ًُس اكًىذاتة ؾن 

ادلزائص. فاطلي ًخحسج ؾيَ جيس هفسَ، ؾن وؾي ٔبو ذون وؾي، معاًة ابختار موكف 

جتاَُ ورعل ابًخفىري ضسٍ ٔبو مـَ. فِحسو ٔبهَ ال ًوخس مفىص ٔبس ئي فِمَ يف ادلزائص 

ؤبحبازَ  ك:موًوذ مـمصي. ُشا هؼصا ٕاىل اـلوضوؿاث اًيت اص خلي ؿَهيا واُمت هبا يف ذزاساثَ

اًيت اكهت ٔبظال موضؽ ذالف وخسال. واًلازئ ًِشا اـلرشوغ اًفىصي اطلي اص خلي ؿَََ 

مـمصي جيس ٔبن لك ٔبؾٌلهل وذزاساثَ وحبوزَ جسـى ًٕالخاتة ؾن سؤال مصنزي ٍمتثي يف: من 

شا اًسؤال ُو سؤال اًِوًة، واًسؤال اطلي ٌض خلي حول  ٔبان؟ ٔبو ابٔحصى من حنن؟. ُو

أمص حيََيا ٕاىل اًححر يف أظي، يف اٌَلة، يف اًثلافة، يف ما لك ًًذجَ اًِوًة يف حلِلة 

شا ُو ظَة اـلوضوغ اطلي ثسزسَ الاهرثوتوًوحِا.  إالوسان ُو
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
316 

ٕان اًثلافة أماًسلَة اًيت هصش مـمصي حِاثَ ذفاؿا ؾهنا كس ثـصضت الكرتاة مزذوح. 

صويس، ونشا لك الاحذالالث اكن كدي الاس خلالل وكس مازسَ ؿَهيا الاحذالل اًف أول:

اًيت ثـصضت ًِا ادلزائص ؿرب اًخازخي، اطلي سـى ٕاىل ظمسِا وجضوهيِا وذمازسة اًـيف ؿَهيا 

ثض ىت اًعصق وأساًَة وحىت ابًـؿل اطلي من اـلفصوط ٔبهَ حماًس وموضوؾي يف هخاجئَ. 

هت يف ٔبكَهبا ٕاال ٔبن صلزاساث أهرثوتوًوحِة اًيت كام هبا الاحذالل يف صٌلل ٕافًصلِا اك

ٔقصاط س َاس َة واس خـٌلًزة حبخَ. مفن هجة ذزش افلمتـاث اـللازتَة من ٔبخي فِمِا 

واسدِـاة سَواكهتا وكصاءت زّذاث فـَِا حىت ٌسِي اًخحنك فهيا واًس َعصت ؿَهيا، ومن هجة 

ٔبدصى معي ؿىل حـي اًيخاجئ ثامتىش واًصساةل اًيت ًّسؾي ٔبهَ خاء من ٔبخَِا واـلمتثةل يف 

ضري ُشٍ اًضـوة اًحسائَة اًيت، حس حَ، ثـُش حِات ثـُسة ومذزَفة. حِر اؾخرب ٔبن حت

اًضـوة اـللازتَة صـوة طمجَة ماساًت ثـُش حِات تسائَة كشزت وفوضوًة ًُس ًِا كواهني 

ثيؼمِا وال مؤسساث ثوهجِا، تي ضم يف ٔبحسن ٔبحواهلم هومة من أفصاذ ًعمحون ٕاىل 

هت فصوسا تشعل حامةل ًصساةل هخِةل حمتثي يف ٕاهلار ُشٍ اًيؼام و اًخحرض واًخلسم؛ فاك

اًضـوة وهلَِا من حاةل اهلمجَة اًيت ضم فهيا ٕاىل حاةل اًخحرض وإالوساهَة. وتشعل حىون 

ا. ٔبما حاةل الاكرتاة اًثاهَة:  كس ٔبؾعت اًرشؾَة ًيفسِا ٔبمام اًـاؾل الحذالًِا واس خسماُز

دي رعل تلََي حِر اظعسمت إبذًوًوحِا فلس ثـصضت ًِا تـس الاس خلالل ٔبو ًيلي ك 

مـاذًة وٕاكعائَة ـلىون هحري خسا من اًِوًة ادلزائًصة واـلمتثي يف اًحـس أماًسلي. ُشٍ 

إالًسًوًوحِة ثسؾي ٔبن ٌَجزائص ًلة واحست عم اًـصتَة وذٍن واحس ُو إالسالم.ٔبما اًحـس 

 جُيُة ما كدهل. أماًسلي ٌَجزائص فميىن الاس خلياء ؾيَ ابؾخحاز ٔبن إالسالم

صاُسا ومـادضا ًِشا الاكرتاة اـلزذوح اطلي اكن حيادض اًحـس  موًوذ مـمصيًلس اكن 

أماًسلي من اصلاذي ومن ارلازح فاصلاذًل اكن ميثهل ذؿات اًلومِة اًـصتَة ؤبما ارلازيج 

اطلي وصل وثرتغ يف مٌعلة اًلدائي واكن  موًوذ مـمصيفاكن ميثهل الاحذالل اًفصويس. 

مدض حـا ابًثلافة أماًسلَة وانظلا ابٌَِجة اًلدائََة واكن سـَسا ابهامتئَ ًِشا افلمتؽ اطلي اكن 

جسوذٍ كمي اذلة والاحرتام واًخـاون واًيؼام واذلضمة واذلَاء و اًـمي والاحهتاذ... 

هو ٕاىل مصثحة اذلَوان مٌَ ٕاىل إالوسان، ًَععسم ابالحذالل اًفصويس اطلي ًعفَ ابهلمجي ًس
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و اذًوًوحِة ثعاًحَ ابًخزًل ؾن موزوزَ أماًسلي وًـخيق ًلة اًلصبٓن ؤكن ٕاسالمَ ال 

ٍىمتي ذون ٔبن ٍىون ًساهَ ؾصيب مدني.

   

صاُسا ؿىل ُشا اًوضؽ اـلبٔساوي اطلي ثـصضت هل اًِوًة ادلزائًصة  موًوذ مـمصيواكن 

عوض فاكهت ٔبؾٌلهل لكِا سـَا وزاء ٕاؿاذت الاؾخحاز ًِا، ورعل من معوما و أماًسلَة ابرل

ذالل ٔبؾٌلهل أذتَة وذزاساثَ اٌَساهَة وحبوزَ أهرثوتوًوحِة؛ اًيت وهجِا ٌَىضف 

واًخـًصف ابًثلافة أماًسلَة جلك ثيوؾِا وثصاهئا. واكهت تساايثَ يف صلِا اًلدائًل حِر 

يَ وحصمجخَ. ًخدسؽ سَط اًضوء ؿىل أذة واًضـص اًلدائًل  اطلي معي ؿىل مجـَ وثسًو

ذزاساثَ فامي تـس ًدضمي لك مىوانث اًثلافة أماًسلَة ؿرب زتوغ اًوظن. حِر حٌس فصكة 

حبر حني اكن ؿىل زٔبش مصنز اصلزاساث أهرثوتوًوحِة صلزاسة مٌعلة اًلوزازا ًَىدضف 

و  يف حبوزَ حول اًثلافة يف أََُي اًلوزازا حوكة متخس خشوزُا مئاث اًس يني. ُو

أماًسلَة ٔبذزك ٔبن حصاهثا يف ٔبكَحَ صفوي حمفوز يف راهصت ازلاؿة، فىثف هجوذٍ اًـَمَة 

وضحعِا  واًفىًصة من ٔبخي ٕاؿاذت ٕاحِاء اٌَلة أماًسلَة ورعل إبؿاذت مجؽ حصوفِا ولكٌلهتا

 حىت ًمت اًىذاتة هبا.  وكوهًهتا تعًصلة ؿَمَة ؤباكذميَة

ُشا س يحاول ٔبن وسَط اًضوء فلط ؿىل حزء من اصلزاساث  وحنن يف ملاًيا

، ؿٌَل ٔبن ٔبؾٌلهل أذتَة وذزاساثَ اٌَساهَة ؾل حىن مبـزل مـمصيأهرثوتوًوحِة اًيت كسرما 

أذًة واٌَساين و  موًوذ مـمصيؾن ذزاساثَ أهرثوتوًوحِة. فِو من اًعـة اٍمتَزي تني 

ـصفِة مذساذةل ومذاكمةل ؾيسٍ. وكس ثحني ًيا وحنن أهرثوتوًويج ٔن لك ُشٍ اـلَاذٍن اـل

أهرثوتوًويج مفاسال ؾل  مـمصيمـصوف نثريا  ٔكذًة وزوايئ ٔبما  مـمصيهـس ُشا اـللال ٔبن 

ٍىدضف تـس. ًِشا خاءث ذزاسدٌا، واًيت ال ثـس ابًىثري ًىن ميىن الاؾامتذ ؿَهيا هكسذي، 

اين أهرثوتًوويج. وؿَََ فان مساذَخيا من ٔبخي اًخـًصف إبسِاماث ُشا اـلفىص يف اـلَس

يف الاهرثوتوًوحِا؟  موًوذ مـمصيس خحاول إالخاتة ؾن اًسؤال اًخايل: ماعم ٕاسِاماث 

وكدي رعل اكن ًزاما ؿََيا ٔبن وضري ٕاىل اـلسريت اًفىًصة اًيضاًَة ًِشا اـلثلف، وـلا اكهت 

حـغ فاهَ ٔبًضا اكن ًزاما ٕاسِاماثَ اًفىًصة مذـسذت ومن كري اـلمىن فعَِا ؾن تـضِا اً 
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ؿََيا إالصازت ٕاىل ٔبؾٌلهل أذتَة وذزاساثَ اٌَساهَة حىت ال ثحلى ذزاسدٌا حول 

 الاهرثوتوًوحِا مدخوزت ؾن اًس َاق اًفىصي اًـام ـلوًوذ مـمصي       

 موًوذ مـمصي: مسريت مثلف مٌاضي:

Mammeri  Mouloudموًوذ مـمصي وصل 
1

وسو يف مٌعلة اًلدائي ة: ثزيي  يف 

و يف ظًصلة ٕاىل  .م2927كًصة اًر ًين ؿام  ثويف اثص حاذج س َازت يف ؿني اصلفىل ُو

ادلزائص ؿائسا من مَخلى يف خامـة وخسٍ اـللصتَة. حصؾصغ يف ٔبحضان ٔبزست حمافؼة واكن اتٍو 

م. 2111ٕاماما ٌَلًصة. ثَلى ثـَميَ أويل يف الاتخسائَة اًيت ٔبسس هتا فصوسا يف كًصخَ ؿام 

ياك ٔبذش ذزوسَ أوىل يف اٌَلة اًفصوس َة. ويف سن اذلاذًة ؾرش من معٍص اهخلي ٕاىل  ُو

اًصابظ ؾيس معَ ًَواظي اصلزاسة ُياك. و سفٍص ُشا ٔباتخ هل الاحذاكك تثلافاث ٔبدصى ما 

ٔبحسج هل ظسمة ؿىل مىدس حاثَ اًلدََة وؿىل ؿاـلَ اصلاذًل اطلي وززَ من تين خضلثَ يف 

هل زحَخَ ٕاىل اـللصة ابندضاف ؿاؾل مٌفذح مذيوغ وخمخَف ؾن مٌعلة اًلدائي حِر مسحت 

ما زبٍٓ يف كًصخَ. وتـس ٔبزتـة س يواث من مىوزَ يف اـللصة ؿاذ ٕاىل ادلزائص اًـامصة ًَواظي 

ة ؾحس اًلاذز تحاة اًواذ حاًَا(. ومؽ اهسالغ اذلصة اًـاـلَة  ذزاسة يف اثهوًة تَجو) اثهًو

ِش اًضحاظ يف رشصال ًىن زسؿان ما ت ٕاذالء سخِهل أوىل ت جتيَسٍ يف مسزسة اًخالم 

ًُسجي تـس رعل يف لكَة آذاة يف اًـامصة. ًىن تـس ذدول كواث اذلَفاء صٌلل ٕافًصلِا 

ا .ت جتيَسٍ من خسًس صازك تفصوسا يف مساتلة أس خارًة  وتـس ٔبن وضـت اذلصة ٔبوساُز

وتـسُا  2947ث اـلسًة ؿام يف ختعط أذة وتـس جناحَ ؿني ٔبس خارا يف إبحسى اثهواي

ة جن ؾىٌون ابدلزائص اًـامصة. ورش ٔبول زواًة هل تـيوان: 2911يف س ية  حتول ٕاىل اثهًو

اًيت ٔباثزث خسال واسـا وخَحت هل ؿساءاث هحريت مؽ  la colline oublié اًصتوت اـلًس َة

 le sommeil duهوم اًـاذل  ذؿات اًلومِة اًـصتَة يف ادلزائص. ًًَرش تـسُا زواًة ٔبدصى:

juste  ة كَمَ ٌضلفاغ ؾن اًلضَة ادلزائًصة  .2911ورشُا ؿام وتـس اهسالغ اًثوزت ُو

وٕاذاهة الاس خـٌلز اًفصويس وفضحَ ٔبمام اًـاؾل ؾن ظًصق زسائي اكن ٍىذهبا ًَِئة أدم 

اـلخحست، ما حـهل موضؽ مالحلة واس هتساف من ظصف الاس خـٌلز ما ذفـَ ٕاىل اًِصة ٕاىل 

. ًَـوذ ٕاىل ادلزائص تـسُا ًَسّزش يف لكَة 2911وتلي ُياك ٕاىل كاًة  2917اـللصة ؿام 
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.و ابـلواسات اكن ًلسم 2972آذاة يف خامـة ادلزائص ملِاش إالزيوقصافِا اـللازتَة ٕاىل كاًة

ٔبًضا ذزوسا ثعوؾَة حول اًثلافة أماًسلَة واكن حيرضُا ظَحة ؾل حىن ٔبُسافِم حِهنا ٕاثصاء 

فامي ًخـَق ابًثلافة أماًسلَة تلسز ما اكهوا مسفوؿني تبٔفاكزضم اًيضاًَة  مـازفِم ؤبفاكزضم

اـلعاًحة ابًـساةل ابالحامتؾَة واًثلافِة. ومٌش ُشٍ اـلصحةل زنّز اُامتماثَ اًفىًصة وحبوزَ اًـَمَة 

وثوحهيِا ٌَخـًصف ابًثلافة واٌَلة وأذة أماًسلي. وذما ساؿسٍ نثريا يف ثعوٍص حبوزَ 

مصنز اًححوج أهرثوتوًوحِة، ماكدي اًخازخي و إالزيوقصافِا اثَ اـلَساهَة حصبٔسَ ل: وذزاس

ـس ٔبول حزائصي ٍىون ؿىل  2979و2919تني ؿاسم ( C.A.R.P.Eابدلزائص اًـامصة ) ًو

ثُـىن   LYBICAًَخِاكزٔبش ُشا اـلصنز. ؤبظسز ُشا اـلصنز جمةل س يوًة حتمي امس 

هرثوتوًوحِا واالزيوًوحِا. وكدي رعل ثوىل زئاسة احتاذ ابصلزاساث ماكدي اًخازخي ونشا الا

وثيحى من ُشا الاحتاذ ثسخة ذالفاثَ 2917ٕاىل كاًة 2911اًىذاة ادلزائًصني تني ؿاسم 

بٔظسز زواًخَ اًصاتـة  2911مؽ سمالئــَ اًىــخاة حؼؼول ذوز اًــمثلف يف افلــمتؽ. ويف ســية 

ويف هفس اًس ية تحاًزــس ٔبسس مؼؼصنز اًــسزاساث واًدؼؼحوج  La traverséeاًـاجص

يف ابٌزس ابًخـاون   Awal بٔسس جمةل بٔوال 2911وتـسُا يف  ((CERAMأمــــاًسلَة 

مؽ تَاز توزذًو. ًَهنمم تـسُا يف مواظةل اًححوج واصلزاساث ونخاتة اـللاالث واـلضازنة 

و ؿائس من ٔبحس اـلَخلِاث يف  خامـة يف اـلَخلِاث ًخخَلفَ اـلوث مٌا  يف ؿني اصل فىل ُو

م. واـلخبٔمي ٌَمسريت اًفىًصة ـلـمصي ًسزك ٔبهَ ؾل ًـصف اًصاحة تي 2919وخسٍ اـللصتَة س ية 

زاحذَ ٔبظال اكهت حني ًًذلي من ذزاسة ٕاىل ٔبدصى ومن حبر ٕاىل بٓدص ومن ملال ٕاىل 

هبا، ٌَـؿل، ٌَفىص، ٌ  َثلافة، ٌَجزائص، تي ملال ومن زواًة ٕاىل ٔبدصى. رفَاثَ لكِا ُو

 ًٕالوساهَة معوما.         

 :   بٔؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلهل   

وثيوؾت تني ؿست جماالث فىًصة فلس نخة يف أذة  موًوذ مـمصيثـسذث ٔبؾٌلل 

واـلرسخ واٌَساهَاث و الاهرثوتوًوحِا و االزيوًوحِا واًخازخي ابٕالضافة ٕاىل حماوالث يف 

مؤًفاثَ ابٌَلة اًفصوس َة وتـضِا أماًسلَة. ٔبما ابٌَلة اًـصتَة فِو ؾل ٍىذة اًرتمجة. واكهت لك 

ا ًلة حمتخؽ تلسزت هحريت ؿىل  ـخرُب ض َس مباكىهتا ًو هبا. ٕاال ٔبهَ ٍُىن احرتاما هحريا ًِا لكلة ٌو
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شهص يف ٕاحسى اـللاتالث اًيت ٔبحًصت مـَ بٔهَ  اًخـحري ؾن اـلضاؾص وأحاسُس إالوساهَة. ًو

و  اٌَلة اًـصتَة ًىٌَ فضي يف رعل وكس ؿرب ؾن رعل تبٔسَوة مصخ تلوهل:" حاول ثـؿل

ٔبما خبعوض اس خـٌلهل ٌَلة اًفصوس َة فضًل يف ثـؿل ًلة تالذي بٔزخت قحايئ ؾن خسازت." 

فٕاهَ ٍصى ٔبهَ ال حصح يف رعل وال ًـَحَ يشء ماذامت ٔبؾٌلهل أذتَة ثـرب ؾن بٓالم ؤبمال 

ادلزائًصني.
(2)

 . 

ٕاىل زالزة ٔبكسام عم: أذة، اٌَساهَاث  عيَفِامؤًفاثَ فميىن ث وخبعوض 

        الاهرثوتوًوحِا. 

 / أؾٌلل أذتَة: اًصواايث اـلرسحِاث:2

 1. La colline oubliée, Paris, Plon, 1952,. (roman). 

 2. Le sommeil du juste, Paris, Plon, 1955. (roman). 

 3. L’opium et le bâton, Paris, Plon, 1965. (Roman). 

 4. Le banquet, Paris, Librairie académique Perrin, 1973,(essai et 

pièce de théâtre). 

 5. La traversée, Paris, Plon, 1982,. (roman). 

 6. Le Foehn, Paris, Publisud, 1982, 94 p. (théâtre). 

من اآبء اـلؤسسني ًٔذة ادلزائصي اـلىذوة ابًلة اًفصوس َة مؽ  موًوذ مـمصيًـس 

لك من موًوذ فصؾون وَلس ذًة. واكهت لك ٔبؾٌلهل أذتَة ثخحسج ؾن ادلزائص. فـىل 

ا حمََة ٔهنا ثخحسج ؾن افلمتؽ ادلزائصي ومـاانثَ ٕاال ٔبهنا يف  اًصمغ من ٔبهنا اكهت يف ػاُُص

ا ؿاـلَة ثعمح ٕاىل اًىضف ؾن ُص مـاانث وبٓمال إالوسان معوما من ذالل اًفصذ  حُو

عم ٔبؾٌلل ٔبذتَة ًىن ميىن  مـمصيادلزائصي. وؿىل اًصمغ من ٔبن اًصواايث اًيت نخهبا 

ا ٔبًضا ٔبؾٌلال ٔبهرثوتوًوحِة وازيًووحِة حول افلمتؽ ادلزائصي ٔهنا ثعف ًيا اًثلافة  اؾخحاُز

ؤبمناظ ثفاؿهل مؽ اذلَات. فربس مـمصي ادلزائًصة من ذالل اجصاس ؿاذاثَ وثلاًَسٍ وسَواكثَ 
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هكياضي زلايف وس َايس مَزتم ًسافؽ ؾن اًِوًة واًثلافة ادلزائًصة و ابرلعوض يف تـسُا 

 أماًسلي.   

 أؾٌلل اٌَساهَة أماًسلَة: /2

.2 Lexique français-touareg, Paris, Arts et Métiers graphiques, 

1967. 

.1 Tajerrumt n tmazigt (tantala taqbaylit) Paris, Maspero, 1976. 

.1 Amawal Tamazigt-français et français-tamazigt, Paris, 

Imedyazen, 1980. 

..4  Précis de grammaire berbère, Paris, Awal, 1988. 

ٔبن اًثلافة أماًسلَة عم زلافة صفَِة ابمذَاس ؤبن لك حصاهثا أذيب  مـمصي ًلس ٔبذزك

اطلاهصت ازلاؾَة ًمت ثياكهل صفَِا حِال ؾن حِي. ٕاال ٔبن ُشا اًرتاج اًضفِيي ًحلى  حمفوز يف

ذامئا رمسذ ذامئا ابًضَاغ ومـصط ٌَزوال ماؾل ًمت اًخىفي تَ. فلس ٔبذزك ٔبن لك ص َخ ٌرشف 

 ؿىل اـلوث فكمٔنا ؿست نخة مجـت ًخحصق ًًُذؼص فلط ٕاؿالن موثَ حىت ثمت مصاس مي حصكِا. 

اًسلَة زلافة ٔبؿَت من كمية اًعوث ؿىل اًلكمة، فاًعوث اكن حارضا ٕان اًثلافة أم

ًخبٔثص  ذامئا وجىثافة ؾىس اًلكمة اـلىذوتة اًيت ؾل ًمت الاُامتم هبا نثريا. فكٔن أماًسلي ال

ابًلكمة اـلىذوتة تلسز ما ًخبٔثص ابًعوث، طلعل اكهت اًلكمة اـلسموؿة ؾيسضم ٔبكسش جىثري 

دِجة طلعل فٕان خي اًرتاج أذيب أماًسلي تلي ظوات وؾل ًسون من اًلكمة اـلىذوتة. وني 

حبصوف. وؿىل اًصمغ من ٔبن أماًسف كس اتخىصوا اًىذاتة مٌش كصون ؿست ثـصف تدِفِياػ، 

حسوا ٔبن ؿسم  ًىهنا ؾل حىن ًلة اًـؿل واـلـصفة فٌجسضم نخحوا ابًالثًَِة واًـصتَة واًفصوس َة. ًو

ـي اصلازسني ًلوًون ٔبهنا زلافهتا صفَِة. ًِشا خاءث أحباج نخاجهتم ابٔماًسلَة ُو ما ح

يف ُشا ادلاهة ًصذ الاؾخحاز ٌَىذاتة أماًسلَة من ذالل  ـلوًوذ مـمصيوأؾٌلل اٌَُساهَة 

مجؽ حصوفِا ؤبًفاػِا وٕاؿاذت حتَُهنا وضحعِا وكوهًهتا تعًصلة ؿَمَة ؤباكذميَة حىت جس خجَة 

 ة عم اـلصنز و ٔبن اًعوث ميثي اًِامش.  ـلخعَحاث ؾرص ًـخرب ٔبن اًىذات
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  :/ اصلزاساث أهرثوتوًوحِة3

2 « La société berbère », Rabat, Aguedal, n°5-6, 1938 et n°1, 

1939. 

2. Les Isefra de Si Mohand ou M’hand, texte berbère et 

traduction, paris, Maspero, 1919. 

3. Poèmes kabyles anciens, Textes berbères et français, Paris, 

Maspero, 1980. 

4. L’Ahellil du Gourara, Paris, M.S.H., 1984. 

5. Yennas-yas Ccix Mohand, Alger, Laphomic, 1989. 

6. Machaho, contes berbères de Kabylie, Paris, Bordas, 1980. 

7. Tellem chaho, contes berbères de Kabylie, Paris, Bordas, 1980. 

 .1 Culture savante, culture vécue (études 1936 - 1989), Alger, 

Tala, 1991. 

9. Recueil posthume, Inna yas Ccix Muend : Cheikh Mohand a 

dit, CNRPAH, 2005. 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 بٔو ثـشز اًفِم من اصلاذي.  "افلمتؽ أماًسلي":

موًوذ ، ُو ؾيوان ٔبول حبر ًلوم ابجناس La société berbère*افلمتؽ أماًسلي

شا اًححر . Jean Grenierتعَة من ٔبس خارٍ يف اًفَسفة حون قصوهيي  مـمصي ُو

و يف سن اًواحس  مـمصيؾحازت ؾن ملال اًثٌوقصايف حول افلمتؽ أماًسلي، ٔبجنٍز  ُو

مضن  اًعاذزت يف اًصابظ Aguedalيف جمةل  2911واًـرشٍن زتَـا. وكس ت ورشٍ ؿام 

 اًـسذ ارلامس واًساذش.
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وحيض ُشا اـللال مبلسمة كعريت نخهبا ٔبس خارٍ يف اًفَسفة حون قصوهيي ٌض َس هبشا 

ـخرب ابذزت يف ؿاؾل االزيوقصافِا اقلََة وكعَـة مـصفِة مؽ ما اكن سائسا يف رعل  اًـمي ًو

اًوكت. ٔن اصلزاساث أهرثوتًووحِة حِهنا اكن ًلوم هبا اًلصتَون ؿىل أُايل.ما ًـين ٔبن 

اصلزاساث اكهت ذامئا ثلوم ؿىل اًيؼصت ارلازحِة. واكن ُشا اـللال اًضا كعَـة مؽ اًفىصت 

ِا اًلصة وعم بٔن أُايل ماساًوا كرصا من اًياحِة اًـَمَ ة واـلـصفِة ًِشا اًيت اكن ًخساًو

رشؾيوا ٔهفسِم ذمازسة اًوظاًة اًـَمَة ؿَهيم.
3
من أُايل ونخة  موًوذ مـمصيفٌَل اكن  

ؾن جممتـَ فِشا ًـين ٔبن أُايل ًُسوا كرصا من اًياحِة اًـَمَة واـلـصفِة ٔهَ إبماكهنم 

 اًىذاتة ؾن ٔبهفسِم. 

ؤبن ٍىذة أُايل ؾن ٔبهفسِم ُشا ًـين ٔبن مهنج اصلزاسة كس ثلري كََال فدـسما 

اكهت اًيؼصت من ارلصح فلس بٔظححت آن من اصلاذي. وـلا ثلري مهنج اصلزاسة ؤبظحح 

ًـمتس ؿىل اًيؼصت اصلاذََة تـسما اكن ًلوم ؿىل اًيؼصت ارلازحِة فان اًيخاجئ من اـلفرتط ٔبن 

ٍىدضف ٔبن اًيخاجئ  مـمصية اًصؤًة كس ثلريث. ًىن اًلازئ ـللال حىون خمخَفة ٔن ساًو

اًيت ثوظي ٕاٍهيا ال ختخَف نثريا ؾٌل ثوظي ٕاًََ الاس خـٌلز، ؤبن أحاكم ٔبظَلِا تـغ 

يف ملاهل. واًسؤال اطلي ًدداذز ٕاىل ٔبرُاهيا ُو: ـلارا اكهت  مـمصياـلس خـمٍصن كس ٔبنسُا 

يف ذزاس خَ ٌَمجمتؽ أماًسلي جسري يف هفس الاجتاٍ  موًوذ مـمصياًيخاجئ اًيت ثوظي ٕاٍهيا 

 اطلي دعَ اـلس خـمص؟.           

ذزاسة زائـة  موًوذ مـمصييف نخاة حٌلؾي حيمي ؾيوان:  مََىة هحاشًلس ٔبحصث 

وذكِلة ًِشا اـللال اطلي نخحَ مـمصي حول افلمتؽ أماًسلي وميىن ضلط ذزاس هتا يف ٔبهنا 

حتََي ملال  مََىة هحاشحتاول إالخاتة ؾن اًسؤال اطلي ظصحٌاٍ ساتلا. حِر حاوًت 

 مـمصيوثوظي يف ذزاس خَ ٕاىل هخاجئ رممة حىضف ؾن اـلصحىزاث اًيت اؾمتس ؿَهيا  مـمصي

 . وس يحاول ٔبن هشهص تـضِا:يف ملاهل

فٕان ذزاسة مـمصي حىت وان اكهت ازيًووحِا حمََة ثـمتس هؼصت  مََىة هحاشحسة  -2

يف ذزاس خَ ٔبتلى ؿىل مسافة تٌَُ  مفـمصيذاذََة فٕاهنا يف مـضمِا ثخخىن اًصؤًة ارلازحِة، 

اطلي ٍىذة  وتني موضوغ اصلزاسة مبـىن ٔبهَ ال ًويح ٕاىل اًلازئ ٔبهَ ًًمتي ٕاىل ُشا افلمتؽ
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شا واحض يف ظًصلة ٕاصازثَ ٕاىل ُشا افلمتؽ ؾيَ. ُو
4

. مفثال ًلول: "افلمتؽ أماًسلي"، 

"أماًسف، اًلدائي"، "حني وسمؽ حسًثا ؾن اًلدائي"، "ًِشا فٕان أماًسف"، "ارلعبٔ، اطلي 

متـيا... وكؽ فَِ أماًسف..." وال ًلول: ٕان جممتـيا أماًسلي، ٔبو حنن اًلدائي، ًِشا فٕان جم 

 يف ملاهل ُشا ال ًويح ٕاىل اًلازئ ٔبهَ ًًمتي ٕاىل ُشا افلمتؽ اطلي ٍىذة ؾيَ.    مفـمصي

يف ملاهل اكهت كامئة ؿىل بًَٓاث اًخحََي مـمصي أذواث اًخحََََة اًيت اؾمتسُا  -1

اًفىص اًلصيب اًالكس َيك وعم: اًـلي، اـليعق، اًيؼام. فاكهت لك ٔبحاكمَ حول افلمتؽ 

ًلي ذاضـة ًِشٍ اـلـاًري وأذواث: اًـلي، اـليعق، اًيؼام. فاكهت تشعل اهـاكسا أماس 

ًِا
5
 . ومثال رعل: 

  *"ال ًوخس ماًربز مٌعلِا..."  - 

 "يف جممتؽ ثلَة فَِ كواؿس حتنك سَواكث أفصاذ"  -      

 "ًُس مبلسوز حتسًس يف افلمتؽ هؼام مٌعلي..."  -      

"ذاظَة لك جتمؽ ٔبماًسلي ُو ٔبهَ ال ؾلالين..."   -        

تٌَُ وتني جممتـَ واؾامتذٍ ؿىل بًَٓاث اًخحََي اًيت  مـمصيُشٍ اـلسافة اًيت وضـِا 

اكذخسِا من اًفىص اًلصيب اًالكس َيك حـالٍ ًعَق ٔبحاكما كاس َة ؿىل افلمتؽ أماًسلي
6
 .

 مثي:

 "زوخ س َاس َة تساًة خسا"-      

 ؽ أماًسلي" جممتؽ كري مس خلص" افلمت -      

 جممتؽ ٍمتزي ة: "ظلَان اًـائةل واًلدَةل"   -      

 "لك اتزخي أماًسف ُو اتزخي ثوايل إالهنَازاث واًىوازج..."... -      

حىت ٔبهَ يف تـغ أحِاء ًعَق ٔبحاكما ثلوم ؿىل اًيفي ٔبي ٍصنز ؿىل ما ال متَىَ ٔبو 

ماال ًوخس ؾيس أماًسف
7
 ل رعل: ومثا .

 "أماًسف ؾل ًؤسسوا ٔبتسا ذوةل".- 
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"افلمتؽ أماًسلي ؾل ًؤسس سَعة كوًة مبا فهيا اًىفاًة من ٔبخي فصط اًواحداث  - 

 وٕاكامة اًـساةل".

"... ؾل ًـصفوا ثلس مي اًـمي..." -        

"أماًسف ال ًـصفون  هَف ٍزاوحون تني اًـلي اًـمًل واًـلي اًفىصي...".-        

ؿىل افلمتؽ أماًسلي ٕاال ٔبهَ  مـمصيؿىل اًصمغ من ُشٍ أحاكم اًلاس َة اًيت ٔبظَلِا 

ذامئا حياول ٔبن ًلسم ثرٍبصاث ًِا ؾن ظًصق ٕاظساز ٔبحاكم ٔبدصى مرشفة جسـى ٕاىل ٕاػِاز 

افلمتؽ أماًسلي ؿىل ٔبهَ جممتؽ ٍمتخؽ ابـلساوات اًس َاس َة والاكذعاذًة، و ٔبهَ حيرتم اذلصايث، 

ؿىل اًـسل واصلميلصاظَةوكامئ 
8
 ومثال رعل: .

"اًسالةل أماًسلَة سالةل مدضخثة مبىوانهتا فصمغ لك اًخلَرياث ارلازحِة يف ٔبمناظ - 

 ؿُضِا ٕاال ٔبهنا تلِت وفِت صلايهة ٔبسالفِا". 

"ًِشا اًسخة تلي أماًسف ؿىل ؾِسضم وؾل خيضـوا لكَة ؿىل اًصمغ من إالحذالالث  - 

 هتا ٕافًصلِا". اـلخخاًَة اًيت صِس

"لك فصذ جيَة ًلمة ؿُضَ من حلوهل ًوُس هل ٔبًة ثحـَة يف ادلاهة ًٓدٍصن، نٌل  - 

 ال وحوذ ٌَخفاوث اـلاذي تُهنم." 

 "ٔبي كصاز رمٌل اكن ظلريا يف تالذ )أماًسف( ًخعَة موافلة ازلَؽ". - 

"اًفَسفة أماًسلَة عم فَسفة معََة حزذزي اًـخبٔمالث اًيت ال ثفيض ٕاىل هخاجئ  - 

 معََة ومَموسة". 

ًذلي من حاةل  مـمصييف ارلامتة فلط ٍىضف  ؾن اهامتئَ ٌَمجمتؽ اطلي ٍىذة ؾيَ. ًو

اًوظف ارلازحِة ٕاىل حاةل اًوظف اصلاذََة. ووضفَ ؾن اهامتئَ ًِشا افلمتؽ اطلي ًلوم 

و مصمغ توظفَ عم  هوغ من اـلعاذلة مؽ اطلاث واؿرتاف ابًوضؽ اـلبٔساوي ًـُضَ أُايل ُو

 ؿىل وظف جممتـَ نٌل ميَََ ؿَََ آدص) اقلخي(.

ٔبن ثحني ًيا بٔن مـمصي ؾل ٌس خعؽ  مـمصي يف ذزاس هتا حول ملال ٔبزاذث مََىة هحاش

، من ٔبمالءاث الاس خـٌلز  و يف اًواحس واًـرشون من معٍص اطلي احذفي ٔبن ًخزَط، ُو

مبؤوًخَ يف ادلزائص. فـىل اًصمغ من ٔبن  "افلمتؽ أماًسلي"كدي س خة س يواث من نخاتخَ 
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
326 

اكهت من اصلاذي ًىهنا ثـشز ؿَهيا ٔبن حىون نشعل. وكس ٔبزحـت رعل مـمصي ذزاسة 

ٕاىل اًخىوٍن اطلي ثَلاٍ من اًفصوس َني، وؾل حىن اًيؼصت ارلازحِة اكدذَاز تي  مََىة هحاش

 يف ارلامتة تلوهل: مـمصيؿَََ. وكس ؿرب ؾن رعل ٔكمص فصط 

" ... اهخلايل من اًثلافة أماًسلَة ٕاىل منط حِات بٓدص خمخَف ادذالفا خشزاي ؾهنا،  -  

 اكن مبثاتة ظسمة يل".

 "...لك اذللائق اًيت ثـَمهتا وخسث هفيس مصمغ ؿىل الاؿرتاف خبعهئا و ًسلِا".  -    

 ٕادفائَ  مـمصيُشا اًضـوز اطلي ؾل ٌس خعؽ 

اكن مبثاتة اًيط اًخبٔسُيس ٌضلزاساث مـمصي ُشا اـللال اطلي نخحَ       

أهرثوتوًوحِة ؾيسٍ وؿىل اًصمغ من ٔبهَ هط كايس يف ٔبحاكمَ ؿىل افلمتؽ أماًسلي ٕاال ٔبهَ 

ٍىضف ًيا ٔبن اًيؼصت ارلازحِة ًن جس خعَؽ ٔبن ثعي ٕاىل فِم حلِلي ٍمنط ؿُش افلمتؽ 

ا يف ٔبحسن ٔبحواًِا متازش ؿَََ اًـيف اًفىصي وجيسء ٕاًََ وجضٍو ظوزثَ.ادلزائصي ؤبهن
9
  

ًِشا محي ؿىل ؿاثلَ رممة اصلفاغ ؾن اًثلافة ادلزائًصة وابرلعوض يف تـسُا أماًسلي واكن 

حًصعا يف ذزاساثَ ٔبن ًفِم زلافذَ من اصلاذي ذون الاؾامتذ ؿىل مـاًري قًصحة ؾهنا. فلس 

زلافة مٌعق وؾلي وهؼام حماًر ًِا و ٔبن ًلك صـة ثعوزٍ ارلاض ٔبذزك فامي تـس ٔبن ًلك 

ٌَحًصة و اًـساةل و اصلميوكصاظَة، ؤبن اصلازش اذللِلي ُو رعل اطلي ًفِم آدٍصن اهعالكا 

 من زلافاهتم. 

  موًوذ مـمصي يف مٌعلة اًلوزازا:   

ُو ٕاسٌلغ ظوث لك اًثلافاث اـلوحوذت يف ادلزائص حِر ؾل  مـمصي ًلس اكن مسـى

حىن ذزاساثَ ملذرصت ؿىل مٌعلة اًلدائي فلط تي اكن حًصعا ٔبن جضمي لك اـلياظق 

ادلزائًصة ًَجس يف حصصاء ادلزائص و ابًخحسًس يف مٌعلة اًلوزازا حصااث ضازاب يف اًخازخي ًـرب 

سٍص ابصلزاسة واًححر. وكس اكن اُامتم ؾن زلافة افلمتؽ اًعحصاوي وزٔبى ٔبهَ حصاج خ

ٔبي تـس س يدني فلط  2972مبيعلة اًلوزازا وتثلافهتا اـلمتثةل يف أََُي ًـوذ ٕاىل مـمصي 

من حصٔبسَ مصنز اصلزاساث أهرثوتوًوحِة، حِر حٌس ٍلوؿة من اًحاحثني من خمخَف 

 اًخرععاث صلزاسة اًلوزازا  يف لك مٌاظلِا اكلخَفة.
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ًًس َان مزذوح ن اصلزاساث اـلخـَلة ابًرتاج اًعحصاوي ثـصط ٔبذزك مـمصي بٔ 

: اكن من ظصف اـلس خـمص اطلي ؾل ًحسي اُامتما هحريا تَ ؾىس اـلياظق أدصى يف ،أول

ا. ٔن ُشٍ اـلياظق ٔبتسث ملاومة ضس  ادلزائص مثي: مٌعلة اًلدائي وأوزاش وكرُي

وحِة اـلىثفة حوًِا هصذ فـي ًفِمِا الاحذالل اًفصويس فاكهت ُشٍ اصلزاساث أهرثوتوً

ومـصفة مىوانهتا حىت ٌسِي  اذرتاكِا واًس َعصت ؿَهيا. ٔبما مٌعلة اًعحصاء حبنك اًحُئة و 

اًوضؽ الاحامتؾي والاكذعاذي اـلرتذي وكساوت اذلَات و اًخـساذ اًساكن اًلََي اكن سِال 

شا يف ًفرس قَاة  مـمصي هؼص اذرتاكِا واًس َعصت ؿَهيا زمغ اـللاوماث اًيت ٔبتسهتا، ُو

اصلزاساث أهرثوتوًوحِة الاس خـٌلًزة اًاكفِة حوًِا.
10
: فاكن تـس اًًس َان اًثاينٔبما  

ا ؿىل ٔبهنا من تلااي  الاس خلالل حني ت اختار موكف ٕاساء اصلزاساث أهرثوتوًوحِة واؾخحاُز

شا ًزمع اًسَعاث اًوظَة ٔبهنا ختَق  اًضلاق واًفصاق الاس خـٌلز اًيت ًًدلي اًخزَط مهنا ُو

وهتسذ اًوحست ادلزائًصة، وـلا اكن أمص نشعل فوحة مٌؽ ومقؽ ُشٍ اصلزاساث.
11
ًىن فامي  

تـس ت اًخزًل ؾن ُشٍ آزاء اًصحـَة وت ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌضلزاساث أهرثوتوًوحِة 

 وٕاذذاًِا ٕاىل ادلامـاث ادلزائًصة يف معَؽ اًدسـَياث من اًلصن اـلايض. 

مبيعلة اًلوزازا ًـوذ ٕاىل تساًة س يواث اًس حـَياث حني اوضبٔ  مـمصيم كَيا ٔبن اُامت

فصكة حبر مضت ؿسث خمخعني يف مِاذٍن ؿَمَة خمخَفة: يف اًخازخي ويف اًسوس َوًوحِا و 

االزيوًوحِا واًعة واـلوس َلى وكس كسموا ًيا ذزاسة مذاكمةل حول مٌعلة اًلوزازا حتت 

معال بٓدص حيمي ؾيوان :" ٔبََُي  مـمصي" وورشث يف جمةل ًَحاك. ؤبظسز اًلوزازاؾيوان "

اًلوزازا" مجؽ فَِ لك ٔبصـاز ٔبََُي اًلوزازا ونخهبا ابًٔماًسلَة وحصمجِا ٕاىل اًفصوس َة واكن 

ا موًوذ مـمصي  معهل ُشا ٔبول مؤًف حول ُشا اـلوضوغ. وتفضي ُشٍ أؾٌلل اًيت ٔبجنُز

زازا من اًًس َان وحصاهثا من اًضَاغ. واسدٌاذا ٕاىل ُشٍ وفًصلَ ت اهدضال مٌعلة اًلو 

أؾٌلل واصلزاساث اًيت احنزث حول ٔبََُي اًلوزازا ت ٔبذزاخَ من كدي اـليؼمة اًـاـلَة 

( مضن اًلامئة اـلمثةل ٌَرتاج إالوساين اًالماذي يف l’UNESCOٌَفٌون واًثلافة اًَووسىو)

 . 1001هومفرب 
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 وثـًصف بََُٔي اًلوزازا: موًوذ مـمصي: يف مسـى فِم

ٔبََُي اًلوزاز، ظلس من اًعلوش اًضـحَة ـليعلة اًلوزازا ًلام يف أؾَاذ 

واـلياس حاث اصلًًِة وؿىل رشف اذلجاح، نٌل ًلام ٔبًضا يف اـلياس حاث اصلهَوًة مثي أفصاخ 

ـصف  ٔبََُي اًلوزازا:"ؿىل ٔبهَ امزتاح لك من إالًلاؿاث  موًوذ مـمصيوأؾصاش. ًو

س َلِة  وأتَاث اًضـًصة و اذلصاكث ادلسسًة مؽ تـضِا اًحـغ حتىي ٕاما يف اـلياس حاث اـلو 

اصلًًِة ٔبو اصلهَوًة."
12
و ُشا الامزتاح تني اًضـص واـلوس َلى اـلخيامغة واًصكعاث ازلاؾَة،  

 حيسج حاكمال وثواسان وثياقٌل تني اًصوخ وادلسس.

 / بََُٔي: اص خلاكا وذالةل:2

ٔبهَ ميىن ٔبن جنس ًِا ؿسث ذالالث مـمصي ٍصى  "بََُٔي"وفامي خيط جسمَة

من حِر عم مٌاس حاث  بََُٔيواص خلاكاث ختخَف ابدذالف اـلياس حاث اًيت حيىي فهيا ال:

سامِة اًيت -ذًًِة ٔبم ذهَوًة. مفن حِر الاص خلاق ٍصى مـمصي اهَ ٍصحؽ ٕاىل اٌَلاث اذلامو

شُة ٔبتـس من رعل ًَلول ٔبهَ ميىن ٔبن جنسُا يف خمخَف اٌَِجاث أماًسلَة ونشا اًـصتَة ًو

ًـوذ اص خلاكِا ٕاىل اٌَلة اًـرًبة. فاًحًس حة ٔظَِا أماًسلي ًلول ٔبهَ ًـوذ ٕاىل ًِجة ٔبماًسف 

اًيت ثـين اـلساحئ اصلًًِة اًيت ثؤذى تعًصلة  بََُٔئبظَس اًعحصاء اـلض خلة من لكمة: 

اطلي ًـين حصذًس ٌَعَلة اًخوحِسًة  اٍهتََيصـًصة. ٔبما ٕارا اكن ٔبظَِا من اًـصتَة :فِـوذ ٕاىل 

ا ؿربي ال ٕاهل ٕاال ػل".ؼل " " اًيت ثـين حهييي ًميفريحـَ ٕاىل " ٔبما ٕارا اؾخربان ٔبن معسُز

اـلزامري ٔبو اًرتاهمي.
13
ا مبٔدورت من:   ياك من اصلازسني من ًـخرُب ًىون ٔبُي اٌََي ُو

 أََُي ميازش ؿاذت يف اٌََي.
14
اًـرًبة واًـصتَة ل"  وٕاصازت مـمصي ٕاىل الاص خلاكاث 

 من ٔبخي ٔبن ًحني ًيا ٔبن ُشٍ اـليعلة يف مصاحَِا اًخازخيَة ثبٔثصث ابٍهيوذ و ابٕالسالم. بََُٔي

 / ًلة أََُي:1

شا حبنك أُاًَي ٔبما اٌَلة اـلس خـمةل يف  عم اًزانثَة ًىن ُياك ملاظؽ مهنا ابًـصتَة ُو

ي ًفصضَ اـلـعى اصلًين فمبوحدَ متت اًعاتؽ اصلًين ًِا، رفضوز اٌَلة اًـصتَة يف أُاًَ

 اذلفاع ؿىل ُشٍ أراكز واٍهتََالث تَلهتا أظََة.
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 /اًفصق تني بََُٔي و اثكصاتر:   1

 اثكصاترهعا من  11و أُاًَيهعا من ُشٍ  41يف ذزاس خَ  مـمصيوكس ذون ًيا 

ة ذابػ و  مجـِا يف مخسة مٌاظق خمخَفة من مٌاظق اًلوزازا عم: فاثُس و ٔبخري و ساًو

شٍ ا مهنا اًلسمية و مهنا ادلسًست، مهنا ما ًـصف ٔبحصاهبا اثكصتني و ُٔاًَيكصوٍن و كٌخوز. ُو

ا، ًىن اًيشء أهَس، حسة مـمصي، ٔبن ٔبكَة مؤًفهيا اكهوا من  ومهنا ما جنِي مؤًفُو

ٔبهنٌل يف أظي مذلازابن مـمصي فريى اثكصتر و بََُٔيا من حِر اًفصق تني اـلصاتعني. ٔبم

ٌل يف أفصاذ؛  والكٌُل ًمت ٕاحِاهئٌل يف اٌََي. ًىن خيخَفان يف ظًصلة ثبٔذٍهتٌل و مس خوى ثبٔزرُي

ًؤذى يف اٌََي ويف ٔبماهن مفذوحة ٍىون فَِ اـلؤذون يف حاةل اًوكوف  بََُٔيفٕارا اكن 

ختىش أماهن اـلفذوحة وثفضي أماهن  اثكصاتر ىل حٌة، فٕان وحىون ٔبنخافِم حٌحا إ 

اـللَلة وثؤذى يف حاةل خَوش وحىون اًصهة حٌحا ٕاىل حٌة . ٔبما من حِر اـلواضَؽ 

ة. اثكصاتر بٔكَهبا ذًًِة ٔبما ٔبََُياـلـادلة فٕان  فبٔكَهبا ذهًَو
15
  

 /مواضَؽ بََُٔي:4

 فهيا: ختخَف مواضَؽ ٔبََُي ابدذالف اـلياس حاث اًيت ًؤذى 

 ٕاىل زالزة ٔبكسام عم: مواضَـِافبٔما اصلًًِة فلس ظيف مـمصي 

 ثوحِس ػل ومتجَسٍ. -بٔ 

اًخعوف ثضلَِ: أول:اطلي ًخلىن ابذلة إالًِيي واًثاين: اطلي ًخلىن حبة  -ة

َاء اًعاذلني.  اًعحاتة وأًو

اًخلين ابٔذالق واًلمي إالسالمِة.  -ح
16
 

ٔبما ٕارا اكهت اـلياس حاث ذهَوًة مفواضَـِا: أحساج واًحعوالث اـلِمة يف اتزخي 

شا اٍمتَزي تني اـلواضَؽ اصلًًِة واصلهَوًة ال  اـليعلة، اذلة، بٓالم اذلَات ومعاؾهبا... ٕاخل. ُو

ًـين ٔبن ُياك فعال اتما تُهنٌل تي ميىن ٔبن متزتح ملاظؽ حتيك ٔبموز ذهَوًة مؽ ٔبدصى ذًًِة. 

وال ًوخس ادذالفا هحريا يف أُاًَي إالصازت ٕاىل ٔبن لك مٌاظق اًلوزازا حتىي ُشٍ  وجتسز

ظًصلة ٕاحِاهئا فلط ميىن ٔبن جنس ادذالفاث ثس َعة يف مواضَؽ اًلعائس اًضـًصة اًيت ًمت 
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ِا وُشا ًفصضَ ادذالف ص َودِا اًيت ثخلري مضاؾصضم من ص َخ ٕاىل بٓدص، ؤبًضا  ثساًو

تخازخيِا وتعوالهتا ارلاظة هبا، مبـىن ٔبن الادذالف ٍوكن  دعائط لك مٌعلة اًيت ثـصف

ا ٔبما ظًصلة ؤبماهن ؤبوكاث ثبٔذٍهتا فِيي ٔبموز مضرتنة  فلط يف هط أصـاز اًيت ًمت رهُص

ِا يف لك اـلياظق. فامي تُهنا. ًىن ُياك هعوظا اثتخة، اصلًًِة مهنا ابًخحسًس، ًمت ثساًو
17
  

 /مصاحي أََُي: 1

 َُ كش خسًس فٕاهَ ًيلسم  َي ًلام يف اٌََي من تساًخَ ٕاىل ظَوغ مشسابؾخحاز ٔبن أ

 ٕاىل زالج مصاحي ًولك مصحةل مزيهتا:

 ٔب/ اـلرسخ: من تساًة اٌََي ٕاىل مٌخعفَ. وحيرضُا ازلَؽ. 

 ة/ اوكصوج: من مٌخعف اٌََي ٕاىل هناًخَ.

ح/ زريا: من تساًة تَوح جنوم اًعحاخ ٕاىل ظَوغ اًضمس. وعم مصحةل خمععة 

ازفني.ٌَـ
18
  

 بضٔم ص َود أََُي: /1

ٔبما ابًًس حة ٌَض َود اطلي هلم اًفضي يف ٕاتساغ ُشٍ أُاًَي رهص ًيا مـمصي تـغ 

أسٌلء اًيت اكهت مذساوةل ٔبزياء ٕاؿساذٍ صلزاس خَ حول مٌعلة اًلوزازا. ًىٌَ ؾل ًخعصق ٕاىل 

 زسذ حِاهتم وانخفى فلط تشهص ٔبسٌلهئم وعم:     

 ) ٔبزسول ٔبس َسي(.موالي ذلسن اًرشوًين   

 ذميا ؾَيب ) ًوحِس ٔبموالان(.  

 الال مصايما ) ظىل ػل ؿََم ٔبس َسان(.  

 ايخا ابؿًل ) الًَيو(.  

 وبٓدصون حفؼهتم اطلاهصت ازلاؾَة فسون مـمصي ٔبسٌلهئا:

 تَزري اسلَان.   

 س َسي موىس اـلسؾو اـلسـوذ.   

 الال ذميا اتية س َسي موىس.   
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 س َسي َلس اـلسؾو ؾحس اذلي.  

ذاذا حاسا.  
19
 

ىصى من ُشٍ أسٌلء ٔبن أُاًَي ًُست ملذرصت فلط ؿىل اًصخال تي حىت اًًسوت 

ذمن ميخَىن انظَة وسج أََُي ٌضازهن يف ٕاثصائَ. وهؼصا ٌَماكهة الاحامتؾَة واًلساسة 

شا ذًَي ؿىل اـلاكهة اقلرتمة اصلًًِة اًيت حيخَِا أََُي وجنس ٔبن اًًساء ًِن ماكىهتم فَِ ُ

 اًيت حتيض هبا اـلصٔبت اًلوزاًزة.  

 / أََُي: فَسفة اًلوزاًزني يف مواهجة كسوت اذلَات: 7

فامي ًخـَق توػَفة أََُي سـى مـمصي ٕاىل ٔبن ًحني ًيا ٔبن اـلخبٔمي يف ٔبََُي اًلوزازا 

متـن يف مـىن أصـاز اًيت ثلال واـلوس َلى اًيت ثـزف واذلصاك ث ادلسسًة اًيت ثدٌامغ مؽ ٍو

ٔبحان اـلوس َلى وكافِة أصـاز واًوكت اطلي ًؤذى فَِ واـلياس حاث اًيت حيىي فهيا 

ٍىدضف ٔبن أََُي ًُس وس َةل ٌَرتوحي واًدسََة تلسز ما عم مهنج فَسفي يف فِم اذلَات. 

ًلة من فبََُٔي اًلوزازا ثـرب ؾن اًخبٔمالث اًعوفِة واًفَسفِة ؾيس ساكن اًلوزازا، وظص 

ظصق مواهجة ظـاة اذلَات. واطلي حيرض ُشٍ أُاًَي، حسة مـمصي، جيس ٔبهنا ثـرب 

عم ظًصلة ٌَرتوحي ؾن بٓالرمم ؤبحزاهنم ؤبفصاهحم وكميِم ومـخلساهتم ومضاؾصضم ؤبحاسُسِم. 

 ؾن اًيفس ووس َان اهلموم وأوخاغ، عم ثعِري ٌَيفس وؾزاء ًِا. 

مـمصي يف الاهرثوتوًوحِا ال ثيفعي ؾن ٔبؾٌلهل ودذاما هلول ٔبن ٕاسِاماث موًوذ 

أذتَة وذزاساثَ اٌَساهَة. ؤبن كاًخَ اكهت اصلفاغ ؾن اًثلافة ادلزائًصة وابرلعوض يف 

ن يف مسـاٍ ُشا ٔبهَ وظين ابمذَاس وكس كسم ٌَجزائص اًىثري ؿىل  تـسُا أماًسلي. وكس جُص

ثَ اًفىًصة. فدفضي هجوذٍ ٔبظحح ٌَثلافة اًصمغ من اـلضاًلاث واًـصاكِي اًيت ظاذفِا يف مسري 

َة. وازلَي يف موًوذ  ةأماًسلَة ماكه اًَوم؛ سواء يف اقلافي اًوظيَة ٔبو إالكَميَة ٔبو اصلًو

ة حِاثَ لكِا من ٔبخهل. وأمجي ٔبهَ اكن ٌض خلي تـلََة  مـمصي ٔبهَ بٓمن مبرشوغ فىصي فُو

 وؿَ اًفىصي. اـلسزسة حِر ٔبوضبٔ وهون حوهل ثالمِش حيمَون ًواء مرش 

 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أهرثوتًووحِإاسِاماث مًووذ مـمصي يف 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
332 

 اًِوامش:اـلصاحؽ و 

                                                           

حدث خالف حاد جدا بشان ما جيب أن تكون عليو الدولة اجلزائرية بني من يرى أنو ينبغي أن  
على التعدد. ولكل موقف مربراتو اليت يستند  *تقوم على الوحدة ومن يرى أنو ينبغي أن تقوم

لتاريخ والدين والسياسة. أما خبصوص احلكم ادلتعلق إليها. وأنوه فقط ان ىذا اخلالف مرتبط با
باالحتالل الفرنسي فهناك استثناءات تنفلت عنو وال تصدق عليو. وجتدر اإلشارة أن ىذا ادلقال 

 مل يضع من أولوياتو اخلوض يف ىاتني ادلسألتني بالقدر الذي يفي ادلوضوع حقو.
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 (ووػائفَ ؤبطمَخَ ماَُخَ) ابفلمتؽ اًلصاتة هؼام
 ادلزائص -ثسىصت خامـة -حاميوي هدِجة.ذ

 

 : اـلَرط

 فِم ٌس خعَؽ ال أهرثوتًوويج اًحاحر ٕان

 تني ابًـالكة اـلخـَلة سواء إالحامتؾَة اًـالكاث

 افلموؿاث تدضىِي ،ٔبو واًًساء اًصخال

 ٔبو افلموؿاث تني ابًـالكاث ٔبو إالحامتؾَة،

 ثعوز و وإالزج أزيض وٕامذالك اًسىن

 واًرتاثخِاث ابٔخساذ واًـالكاث اًضرعَة

 اًلصاتة، تخحََي اـلصوز ذون وكرٍي إالحامتؾَة

 ٔبن ؿىل ًخفلون اـلفىٍصن من اًـسًس ٔبن ونٌل

 إالحامتؾَة اًوػائف من اًـسًس ثؤذي اًلصاتة

 ثـمي اًيت وإالكذعاذًة اًس َاس َة و واًيفس َة

، اًخرشي افلمتؽ ٕاس خلصاز ؿىل  وٕاس متصاٍز

 اًحياء ذاذي يف نربى ٔبطمَة حىديس وماحـَِا

 ُشٍ ذالل من س يحاول ومٌَ. إالحامتؾي

 :اًخاىل اقلوزي اًدساؤل ؿىل إالخاتة اـلساذةل

    ابفلمتؽ؟ ووػائفَ ٔبطمَخَ وما اًلصاتة هؼام مامفِوم

 Résumé : 

L'anthropologue chercheur ne peut pas 
comprendre les relations sociales, 
qu'elles soient liées à la relation entre 
les hommes et les femmes, ou la 
formation de groupes sociaux, ou les 
relations entre les groupes, le logement 
et la possession de la terre et à 
l'héritage et de la perception 
personnelle et les grands-parents de 
relations et hiérarchies sociales et 
l'autre sans passer par l'analyse de la 
parenté, et aussi que beaucoup de 
penseurs conviennent que la parenté 
effectuer de nombreuses fonctions 
Alajtmaiho stabilité psychologique, 
politique et économique qui travaillent 
sur la société humaine et de la 
continuité, et qui a fait, il est d'une 
grande importance dans la structure 
sociale. Et nous allons essayer à 
travers cette intervention, la réponse à 
la question cruciale suivante: Qu'est-
ce que le concept de système de parenté 
et quel est son importance et les 
fonctions de la communauté? 
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 ملسمة:

ٌَـالكاث الاحامتؾَة ًلوم ؿىل ؿالكة وزاتعة اصلم ثـس اًلصاتة هؼام احامتؾي ٔبو هؼام 

ٔبساسا، حِر خيضؽ ٔكي هؼام احامتؾي فلموؿة من اًلواؿس واـلحاذئ اـليؼمة ٌَـالكاث فامي 

تني ٔبفصاذُا،وثـسراث ٔبطمَة نربى ذاذي اًحياء إالحامتؾي هؼصا ًوػائفَ اكلخَفة ذاظة 

 إالحامتؾَة وإالكذعاذًة واًس َاس َة .

 :اًلصاتةمفِوم  -2

صلكت اًلصاتة مبـياُا اًواسؽ اطلي ٌضمي حتاًفاث اًزواح وؿالكاث اـلعاُصت موضوؿا 

ٔبساس َا من موضوؿاث أهرثوتَوحِا مٌش وضبهٔتا
(1)
تُامن اكهت ٔبكي اُامتما ؾيس ؿٌَلء  

الاحامتغ ورعل زاحؽ ٕاىل ضـف ذوزٍ يف افلمتـاث اًعياؾَة اذلرضًة)اًلصتَة( وـلا اكهت 

ٔبذتَاث وهؼصايث ؿؿل الاحامتغ كس نخخت وورشث يف اًـاؾل اًلصيب فٕاهنا ؾل ثرًثَ ٔبو مـؼم 

ثيرضٍ نٌل فـي ؿٌَلء أهرثوتَوحِا
(2)

،ومٌَ جنس ثـاًزف مذـسذت ـلععَح اًلصاتة، ختخَف 

"ؿالكة ابدذالف افلمتـاث ًلك مهنا كواؿس ًخحسًس ُشا اـلفِوم مفهنم من ًـصفِا ؿىل ٔبهنا 

س ؿىل اًصواتط اصلموًة اذللِلِة ٔبو ارلَاًَة ٔبو اـلععيـة"احامتؾَة ثـمت
(3)
. 

ـصفِا "لكوذ ًَفي سرتوش" " "تبهٔنا "ثـخرب مؤسسة احامتؾَة C.Lévi-Straussًو

ثلوم ؿىل زواتط ذموًة ٔبو زواتط اـلعاُصت حِر ًـخرب أة والاجن ٔبكازة جتمـِم ظةل 

ـخرب اًزوح واًزوخة ٔبظِاز" اصلم،ًو
(4)
. 

" فذلول ٔبن "اًلصاتة ثـين يف ٔبن واحس:أكصابء M. Segalenس َلالن"ٔبما "مازحن 

أد، أؾٌلم، أدوال ٔبتياء أدوال، وسواء اكهت  أدت، اطلٍن ًـيون أة، أم،

ُشٍ اًلصاتة ؾن ظًصق اصلم ٔبو اـلعاُصت  ونٌل ثـين ٔبهنا مؤسسة ثيؼم يف ٔبظاز سريوزت 

اذلَاث إالحامتؾَة
(5)
. 

كائال: وال ثـين اًلصاتة يف  R.Foxٔهرثوتوًويج ٌَلصاتة فِوحض "فوهس"ٔبما اًخـًصف ا

ؿؿل أهرثوتوًوحِا وؿؿل الاحامتغ واًـالكاث اًـائََة واًزواح وٕامنا ثـين ٔبًضا ؿالكاث 

اـلعاُصت، فاًلصاتة عم ؿالكة ذموًة واـلعاُصت عم ؿالكة سواحِة فـالكة أة إبتيَ عم 
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َ وؿالكذَ اًلصاتَة ؿالكة كصاتَة وؿالكة اًزوح  َس ٔبتًو جزوحذَ عم ؿالكة معاُصت، واًعفي ًو

ميىن ان ثلذيض من ذالهلٌل"
(6)
ؤبوحض ًزفصس " ٔبن اًلصاتة اؿرتاف وكدول احامتؾي ٌَصواتط .

اًحَوًوحِة واًلصاتة ثـرب ؾن اًـالكاث الاحامتؾَة يف مععَح تَوًويج
 (7)
. 

 هؼام اًدسَسي اًلصايب: -1

ٕان اًيؼم اًيت حتسذ ٔبؾضاء ازلاؿة اًلصاتَة اصلموًة ختخَف تعوزت هحريت من جممتؽ 

 ٓدصوميىن ثَرَط ٔبضم ٔبهؼمة اًدسَسي اًلصايب اًيت جضري ؿَهيا افلمتـاث فامي ًًل: 

ـين اهامتء اًفصذ ٕاىل ازلاؿة اًلصاتَة اصلموًة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا واصلٍ،  :اًيؼام أتوي -1-2 ًو

لك اًصواتط اًيت حصتط اًضرط تبٔسالفَ ؾن ظًصق ٔبتََ ٔبي ٔبن زواتعَ اًلصاتَة وعم ثضم 

ًـرتف هبا ؾن ظًصق اطلهوز فلط
(8)
  

حتسذ ُشٍ اًلاؿست ٔبكصابء اًفصذ تبهٔنم ازلاؿة اًلصاتَة اصلموًة اًيت  اًيؼام أموي: -1-1

ثًمتي ًِا ٔبمَ، ٔبي ٔبن جسَسي اًلصاتة ُو ؾن ظًصق إالانج ًوُس اطلهوز
(9)
شا اًيؼام   ، ُو

ثس َط ابؾخحاز ٔبن اًعفةل ثؼي ؾيس واصلهتا ؤبدهيا)ارلال( واًعفةل اًيت ثـُش ؾيس ٔبدهيا 

حتافغ ؿىل ؾعحُهتا وؿىل امسِا وحتول امسِا وؾعحُهتا ؤبمالوِا ٕاىل ٔبظفاًِا ؤبدهيا ًـخرب 

مثي واصل ٔبظفاًِا ابؾخحاز ٔبهنا ثـعي امسَ ٕاىل ٔبظفاًِا
(10)
.  

ُو اهدساة مزذوح، مبوحدَ ًعحح اًفصذ ًيدسة ٕاىل  اًثيايئ: هؼام الاهدساة -1-1

ٔبتََ ٔبو ٔبمَ يف هفس اًوكت ومٌَ ًعحح وسة اًفصذ ٍصحؽ ٕاىل مجَؽ ٔبكازتَ من حِر أة 

وأم ومـا ويف ُشا اًيؼام هوؿني من الاهدساة ٌُل، اًيؼام اًثيايئ الادذَازي واًيؼام 

 اًثيايئ إالحدازي.

صاتة يف افلمتؽ إالوساين ال حتسذُا ظالث اصلم وال اًصواتط وتشعل وس خًذج ٔبن هؼم اًل

ٍُ اًـلي ازلـي  لوم ؿَََ افلمتؽ من هؼم وما ًُِلُص اًحَوًوحِة، تي ٕامنا ًخحنك فهيا ما ًخواضؽ ًو

 طلعل افلمتؽ من كواؿس وهؼم ذاظة تَ.  
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
338 

 بضٔم ٕالجتاُاث اًيؼًصة ٌَلصاتة: -1

 :الاجتاٍ اًخعوزي -1-2

من ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ يف هؼٍصهتم ؾيس ذزاسة هؼام اًلصاتة ٕاجتاُا ثعوزاي  ًخجَ اًـٌَلء

ورعل ابًححر ؾن اًحساًة أوىل ٌَيؼم اًلصاتَة، مث ثددؽ اـلصاحي اكلخَفة اًيت مصث هبا 

وأصاكل اًيت اختشهتا ثغل اًيؼم يف خمخَف اـلصاحي
(11)
ومن ٔبجصس من نخة يف ُشا  

( ٔبحس اًـٌَلء أهرثوتوًوحِني اطلي ثبٔثص 2111-2121) الاجتاٍ ًٌوس ُرني موزخان

ابًزنؿة اًخعوزًة وضؽ هؼصت ٔبساسِا ثعوز اذلَاث اًـائََة واًزواح من اًخساظة ٕاىل 

اًخـلِس
(12)
وسلا ٌَلصاتة من ٔبحزاء خمخَفة من اًـاؾل واس خزَط من ثغل 219فلس كسم  

مصث تثالج مصاحي بٔساس َة وعم اصلزاسة ٔبن اًـائةل الاوساهَة بٔو اًخرشًة يف معورما كس 

مصحةل اًخوحش ٔبو اًِجومِة ومصحةل مصحةل اًربجًصة مث ٔبذريا مصحةل اذلضازت ٔبو اـلسهَة
(13)
.  

جنسٕاىل خاهة هؼًصة موزخان هؼًصة اًحاحر اًسٌورسي "ابدوفن" من ذالل نخاة 

زست ، ووضؽ من ذالل ذزاس خَ ُشٍ ثخاتـا سمٌَا ًيؼم اًزواح وأ 2112"حق أم" س ية 

واـلزيت واًرتهَة الاحامتؾي وثخَرط بٓزاءٍ يف وحوذ ؿست مصاحي ٔبكسرما مصحةل الادذالظ 

سمي  ادلًيس ثَهيا مصحةل اًيؼام أموسم اطلي ثثخت فَِ ظالث أرماث ابٔتياء ٌو

"ابدوفن" ُشٍ اـلصحةل ابٔماسوهَة
(14)
مبـىن اهخلال اًس َاذت اًس َاس َة ٕاىل اًصخال تـسما  

اكهت اكهت يف افلمتـاث أوىل ًٌَساء ٔبي حتول اًيؼام، احنساز اًًسة أسم ٕاىل اًًسة 

أتوي
(15)
( فلس ذزش يف نخاتَ "اًزواح اًحَسايئ" اـلصاحي 2112-2117ٔبما مالكَيان) 

اًـاؾل حِر رهص تبٔن اًضاؾحة ادلًس َة  اًخازخيَة اًيت مصث هبا ثلاًَس اًلصاتة واًزواح يف

اكهت مس َعصت ؿىل افلمتؽ اًحَسايئ مٌش تساًة حىوًيَ ويف ػي ُشٍ اـلضاؾَة حىون مجَؽ 

اًًساء يف افلمتؽ حق مضاؿا زلَؽ اًصخال ومجَؽ اًصخال حق مضاؿا زلَؽ اًًساء ذون ٔبي 

ذلضاًزة ثلري ُشا اًيؼام ٕاىل ثلِس تيؼام اًزواح اـلـصوف وتـس ثلسم إالوساهَة يف اـلصاحي ا

هؼام اًلصاتة واًًسة أسم اطلي اكن مازال يف اًَوانن اًلسمي مث حتول ٕاىل اًيؼام أتوي 

ؤبذريا ٔبظحح هؼام اًلصاتة واًًسة مضرتؿا ٔبي ميىن اكذفاءٍ من ذالل دط اطلهوز ودط 

إالانج
(16)
.  
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فذحت جماال واسـا  ٕان اًخعوزًَون هلم اًس حق يف جسََط اًضوء ؿىل كضااي رممة

ٌضلزاساث اًـَمَة اًيت ٔبؾلدهتا يف اًلصن اًـرشٍن مثي ذزاساث حول اًلصاتة وأزست 

ا من اًِامتماث أهرثوتوًوحِة .  والاحنساز اًلصايب ومععَحاث اًلصاتة وكرُي

 )إالجتاٍ اًحيايئ اًوػَفي(:1-1

 من ٔبجصس هؼصايث ُشا إالجتاٍ ماًًل:

س َعصث هؼًصة اًًسة )ٔبو الاحنساز  از اًلصايب(:هؼًصة اًًسة)الاحنس 1-1-2

اًلصايب( ظوال اًفرتت ما تني اًثالزٌُاث واًس خٌُاث واكهت مصثحعة تبٔؾٌلل ؿاؾل أهرثوتوًوحِا 

(واصلزاساث اًيؼًصة "ًصاذ M- Fortss) اـلخرعط يف اصلزاساث الافًصلِة "ماٍزفوزجس"

لكَف جصاون"
(17)
صى ٔبحصاة ُشٍ اًيؼًصة ٔبن اًخياسي ال اًزواح ُو اطلي ًضمن   ٍو

اس متصاًزة ومتاسم افلموؿاث اًخرشًة أساس َة اًيت ًخبًٔف مهنا افلمتؽ، فٕاس متصاًزة وثضامن 

افلموؿاث اًخرشًة ًلومان ؿىل ٔبهؼمة اًلصاتة اـليحـثة من سالًيت أة وأم ومن ُيا 

ايس يف جضىِي ما هعَق ؿَََ امس اًيؼام الاحامتؾي ًَـة اًًسة اًحًِوي  اصلوز أس

تبٔتـاذٍ الاكذعاذًة واًثلافدة واًصمًزة واالثعاًَة
(18)

شُة ٔبحصاة هؼًصة اًًسة ٔبو  ، ًو

وحوذ ازلاؿاث اًلصاتَة  الاحنساز اًلصايب ٕاىل ٔبن هؼم اًلصاتة عم اًيت ثضمن اس متصاز

ـين ُشا ٔبن اًـالكاث  ذاذي ازلاؿاث اًلصاتَة جية ٔبن وىِاانث س َاس َة ؿرب اًزمن، ًو

ثخبٔسس وثدس متص من ذالل ظالث الاحنسازاًلصايب اذللِلِة واـلخرَةل اًيت ميىن ازخاؾِا 

ٕاىل ٔبحس اًواصلٍن ٔبو لكهيٌل فدؤزت الاُامتم ُيا عم اًـالكة تني أة والاجن واًـالكة تني 

الادوت
(19)

حامتؾَة اًيت حمتخؽ ؿاذت ، كس ٔبذش جصاون ًـُش الاؾخحاز ٔطمَة ازلاؿاث الا  

تسزخة ؿاًَة من اًلسزت ؿىل اًحلاء والاس متصاز ، وكس تلي حصنزٍي ؿىل اًـالكاث تني أفصاذ 

ٔبو ماٌسمََ ابًـالكاث اًثيائَة ٔبي اًـالكاث اًيت ثلوم تني فصذ وبٓدص فاًيؼام أزسي 

ني الادوت ًخىون من ؿالكاث زيائَة تني اًزوح واًزوخة وتني اًواصلٍن وأتياء وت

َة اًوحست اًحيائَة ًٌَسق اًلصايب  وأدواث وتني أزست هفسِا وأكازة، ومتثي أزست أًو

يف مهنج جصاون اًخحًََل واـللازن واًوحست أساس َة ٌَحياء اًلصايب وؿالكاث اـلعاُصت ٔي 

رسط وعم ازثحاظاث ميىن ثددـِا من ذالل واصلًَ وٕادوثَ وكًصيَ وبٔتياءٍ
(20)
مت زاذ واُ 
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لكَف جصاون مباكهة "ارلال" ؤبطمَخَ فِو ٍصى ٔبن مفِوم ارلؤوةل ًخضمن وسلني مذـازضني 

من الاجتاُاث، يف اًًسق أول ميثي ارلال اًسَعة اًـائََة وابًخايل فِو ٍمتخؽ تحـغ 

ضـص ابًصقحة وارلوف مٌَ، تُامن يف اًًسق  اذللوق ؿىل ٕاجن ٔبدذَ اطلي ًؼٍِص حنو اًعاؿة ٌو

ٍمتخؽ ٕاجن أدت تحـغ الامذَاساث اًيت اًيت حمتثي يف ؿسم أًفة حنو ارلال ورعل  اًثاين

يف افلمتـاث اًيت حىون اًسَعة اًـائََة ٔبتوًة، حِر ميثي أة اًسَعة وارلال خاهة 

اذليان وحني ميثي ارلال اًسَعة يف افلمتـاث أموًة حىون اًـالكة مؽ أة ثدسم ابـلوذت 

وأًفة
(21)
  

مٌَ فٕان خي ُشٍ اصلزاساث ٔبؾعت أطمَة أوىل ًٕالحنساز اًلصايب وارلالفة وثدسم و 

تبهٔنا ذزاساث ٔبمرًبلِة ٕاىل حس ػاُص نٌل ثدسم إبزثحاظِا اتزخيَا ابًيؼًصة اًوػَفِة ، حِر 

ًشُة ٔبحصاة اًيؼًصة إالحنساز اًلصايب ٕاىل ٔبن هؼم اًلصاتة وخسث ًيك حصمس ثـني اذللوق 

افلمتـاث  واًواحداث ذاذي
(22)
  

نٌل ٔبذزك مجَؽ مٌؼصي ُشا الاجتاٍ جصاون، مازس َي موىس، ماًَيوفسيك ٔبن اًـالكاث 

اًلصاتَة عم وسائي احامتؾَة مـست ٌَلِام توػَفة احامتؾَة ٔبال وعم ثبٔمني اًخواسن الاحامتؾي 

وثبٔظَي اًسؿل تني ٔبفصاذ ومتخني اًخالمح تني ٔبؾضاء افلموؿة
(23)
  

 حاًف ًلكوذ ًَفي سرتوش :هؼًصة اًخ 1-1-1

ًـخرب ًَفي سرتوش ٔبحس زواذ أهرثوتوًوحِا اـلـادضٍن حِر وضؽ هؼًصة ؿامة يف 

َة ٌَلصاتة  ن وذزاس خَ ٔهؼمة اًلصاتة" ثوظي م 2949اًلصاتة يف نخاتَ أول "اًحىن أًو

ًوـة  : رزت اًلصاتة، وهؼًصة الاحتاذ )اًخحاًف( واًزواحذالًِا ٕاىل مفِومني ٔبساسني ٌُل

صي يف حتسًس وفِم مسبةٔل اًلصاتة يف مٌؼوزُا اذلسًر  ُشٍن اـلفِومني ذوز حُو
(24)

لس   ًو

احهتس ًفي سرتوش يف ثخِان هَف ًخواظي أفصاذ وافلمتـاث مؽ تـضِم اًحـغ ووخس يف 

اًخواظي واًخحاذل مفِوما موحسا فِو ٍصى ٔبن افلال الاوساين ُو ؿاؾل من اًخحََلاث وهون 

خـصف ؿىل زالج مس خوايث ًَٔة اًخواظي ٕار ًخوفص اـلس خوى أول ؿىل من اًصسا ئي ًو

ثيؼمي وثحاذل ارلرياث وارلسماث تُامن اـلس خوى اًثاين ًخعسى ٕاىل ؾلَية ثحاذل اًصسائي 

واـلـاين ٔبما اـلس خوى اًثاًر فِضحط مس خوى ثحاذل اًًساء وثساًوِن وؿَََ جيزم ًفي 
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و اًيؼام الاكذعاذي ٔبو هؼام اٌَسان ال ختَو من متازي سرتوش تبٔن ذزاسة هؼام اًلصاتة بٔ 

تًِوي
(25)
ووحوذ تًِة اًلصاتة ثخعَة اص امتل ُشٍ اًحًِة ؿىل منارح اًـالكاث اًـائََة  ،

اًثالزة اـلحًِة ذامئا يف افلمتؽ اًخرشي وعم ؿالكة اًـعة وؿالكة سواح وؿالكة وسة تـحازت 

وحذَ  وؿالكة كًصة تعفي وهبشا الاؾخحاز ٔبدصى ؿالكة صلِق ثضلِلذَ وؿالكة سوح جز 

 ختَق تًِة ؿالكاث كصاتة مـَية. 

سرتوش مؼاُص حتصمي اًزواح أكازة ًَوحض ٕاجياتَاهتا حِر ٔبن مٌؽ -حيَي لكوذ ًَفي

شا ًـين حـي  الاحتاذ ابًًساء تـَساث رضوزاي، وابًخايل حتٍصص أًووايث ًصخال ٔبتـس، ُو

سل ٔبحتاذ ادلًسني موضوؿا ٌَخحاذل  ىشا ثًضبٔ معََة اًخواظي، ًو ٔبي ٕاحتاذا ثعاُصاي ُو

سرتوش ؿىل ٔبهنا ثـمي تعًصلة مٌخؼمة حِر اًخعاُصاث اًالحلة عم اًخعاُصاث  -ًَفي

اًساتلة
(26)
ويف هؼص ًفي سرتوش ٔبن الاتية ثرتك ٔبَُِا ًوُس الاجن حامةل ٕازج ؿائَهتا  

الكاث الاحامتؾَة ثمت مؽ ارلازح ٔبي اـلاذي واًلصايب واًثلايف اًصمزي واالثعايل رعل ٔبن اًـ

مؽ افلمتؽ ال مؽ اصلاذي يف تلاء إالجن  يف ٔبحضان ؿائَخَ
(27)
.  

ٕان سان اقلازم ؾيس سرتوش ُو كاهون ؿام ٌَخحاذل تني ازلاؿاث اًلصاتَة واًيت ثفصط 

اًزواح ارلازيج ومتيؽ اًزواح اصلاذًل تني ٔبفصاذ هفس ازلاؿة
(28)
. 

َة ٍصى ًفي سرتوش ٔبن هؼ َة ٔبو مصهحة ففي ػي اًيؼم أًو م اًلصاتة ٕاما ٔبن حىون ٔبًو

خيخاز اًفصذ رشًم اًـالكة اًزوحِة وفلا ًلواؿس ٕاحامتؾَة حمسذت حمىومة ًلاهون سان اقلازم، 

مفثي اًخيؼمي اطلي ًلال ؾيَ زيايئ ًؤذي ابفلمتؽ ؿىل الاهلسام ٕاىل ظائفذني خمخَفذني ختضؽ 

اًزواح ارلازيج فِيي ثَزم  اًصخي اًزواح من ظائفة مٌافسة، يف تـغ أحِان ٕاىل كاؿست 

فأصزاض من هفس اًعائفة ضم ٔبكازة مذواسون ٔبما أفصاذ من ظائفة ادصى ضم ٔبكازة 

ابًخلاظؽ،و ٍلوغ مفصذاث اًلصاتة ثرتثة ابصلزخة أوىل من حٌلؿة إالدوت وأدواث اطلٍن 

لاظؽ فـىس رعل فِم أكازة أوائي اطلٍن ابٕالماكن مييؽ اًزواح فامي تُهنم تُامن أكازة ابًخ

 اًزواح مهنم
(29)

َة ميزي   ميزي"ًفي سرتوش" تني هؼامني ٌَلصاتة أول اـلخثي يف اًيؼم أًو

افلمتـاث اًحسائَة واًخلََسًة ٔبٍن خيخاز اًضرط رشًم اًـالكة اًزوحِة وفلا ًلواؿس 

اؿس اًلصاتة تُامن ؿىل اًـىس من رعل ال خيخاز احامتؾَة حمسذت كاًحا ما حىون ممتثةل يف كو 
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ُشا اًرشًم يف اًيؼم اـلصهحة اًيت متزي افلمتـاث اـلخلسمة وفلا ٌَلواؿس اًساتلة وٕامنا وفق 

الادذَاز اًضريص
(30)
 . 

 بٔطمِـة اًلصاتـة:   -4

متىٌيا ٕان اًـالكة اًوػَفِة تني اًلصاتة واًفصذ واًلصاتة وأزست ونشعل ؿالكهتا ابفلمتؽ 

من اس خزالض أطمَة اًحاًلة ٌَلصاتة ابًًس حة ًِشٍ اًثالزَة: اًفصذ واًـائةل وافلمتؽ واًيت 

هَمس من ذالًِا وحوذ هوغ من اًخفاؿي اـلخحاذل تني اًلصاتة يف أزست واًلصاتة يف افلمتؽ. 

ـس ُشا الاُامتم ٌَحـس اًلصايب ـلسى فـاًَخَ يف افلمتؽ.  ،ًو

لِلِة ًٔكازة يف ملسزهتم ؿىل ٔبن ٍىوهوا معاذز موكةل ًٔزست اًيوات وحوكن اًلمية اذل 

َة اـلدسمة  اـليـزةل، ًىون ُشٍ أذريت ثًمتي تَوًوحِا واحامتؾَا ٕاىل ُشٍ ازلاؿة أًو

ابًوحست واًامتسم، واًيت ًَمتس اًفصذ من ذالًِا ٕاص حاغ خمخَف حاخاثَ، نٌل ٍىس حَ ُشا 

دول واـلاكهة الاحامتؾَة ًىون مسبةٔل الاهامتء ٕاىل وسة مـني الاهامتء ٔبًضا الاحرتام واًل 

ًَـة ذوز فـال يف ٕاؾعاء كمية احامتؾَة ٌَفصذ ذاذي افلمتؽ ومٌَ ثعحح اًلصاتة مبرخَف 

ؿالكاهتا واهامتءاهتا من ٔبضم اـلواضؽ اذلساسة يف واكـيا ويف اًىثري من افلمتـاث والس امي 

َِ "الاهامتء ٕاىل حٌلؿة احامتؾَة ٌس خزسرما اًـصيب افلمتؽ اًـصيب اطلي ًـين اًًسة ف 

اـليدسة ٕاٍهيا وجٌلؿة مصحـَة ٌَامتزي واًخعاتق يف ثفىرٍي ٔبو ثرصفَ الاحامتؾي مؽ فىص 

ومـخلساث ٔبؾضاء ازلاؿة اًيت ثيعوي حتت وس حَ، وميثي اًًسة ٔبًضا مسازا ٍصتط اًفصذ 

اًخازخيَة ًِشا اـلساز حيسذان ماكهة اًفصذ  تبٔحس مىوانث افلمتؽ، والاهامتء الاحامتؾي وارلَفِة

ووحساثَ اًفصذًة ذاذي افلمتؽ
 (31)
. 

شا  وهيمت لك زخي وامصٔبت اُامتما ابًلا مبسبةٔل وصؤون اًـائةل اًيت ًًمتون ٕاٍهيا، ُو

الاُامتم ًخجسس يف هوؾَة اًـالكاث اًلري زمسَة واـلامتسىة اًيت حصتعِم تحلِة ٔبؾضاء اًـائةل 

لصاتَة، وظحَـة ُشٍ اًـالكاث جتـهل ٌضـص ابالزثَاخ واًعمبٔهٌُة، وحبٌلًخَ من وازلاؿاث اً

اًـزةل الاحامتؾَة وأدعاز ارلازحِة اًيت كس هتسذ هَاهَ ومس خلدهل
(32)
.  
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فاًفصذ ذامئا ٍصى يف ٔبُهل ؤبكازتَ امذساذا ًيفسَ، ومهنا ثـس اًلصاتة وس َةل ًالهسماح يف 

واتط ذموًة ٔبو معاُصت ًعـة ؿىل اًفصذ اصلدول يف حٌلؿة أُي وأكازة، فدسون ز 

ؿالكة مؽ اًـائةل، فلس ًيسمج اًفصذ وعسًق، ٔبو مؽ خاز وًىن اهسماخَ ال ٍىون تيفس 

ذزخة اًلًصة، وتشعل حىدسة اًـالكاث اًلصاتَة ٔبطمَة هحريت اتخساء من اًـالكة تني ٔبؾضاء 

وتسزخاث كصاتَة مذفاوثة، حِر ثفِس  أزست اًواحست ٍمتخس ٕاىل كاًة لك فصوغ دسصت اًـائةل

اًلصاتة يف ثـًصف ُوًة اًفصذ ذاذي وحساثَ اًلصاتَة وماكهخَ ذاذَِا، ٔبي ثـًصف اًفصذ 

تبٔظوهل وفصوؿَ، ونشعل ٔبضم اـلحاذئ واًلمي اًيت ًُـصف هبا ثحـا ًوحساثَ اًلصاتَة وماكىهتا 

ِوًة وثـًصف يف اًـالكة مؽ طلعل، ثلول مازحن س َلالن" "ُىشا ثؤذي اًلصاتة ذوز تعاكة اً 

و ال ًـصفِا، ًوىن توظوهل ٕاىل  آدص، ؤبؾعت ًيا مثي ؾن صاة خاء جزايزت معخَ ُو

ماكن ٕاكامهتا وتخلسمي هفسِا ؿىل ٔبهَ اجن ٔبدهيا فٕان اًـمة مسحت هل ابصلدول واـلحُت 

ؾيسُا
(33)
    

 

يا حوكن أطمَة اًحاًلة ٌَلصاتة وؿىل مجَؽ أظـست اًس َاس َة  مهنا والاكذعاذًة ُو

والاحامتؾَة يف افلمتؽ، وحتؼى اًلصاتة هبشٍ أطمَة وثعحح مـرتف هبا يف لك افلمتـاث هؼصا 

 ـلا ثؤذًَ من ٔبذواز ووػائف خمخَفة ثـوذ ؿىل ازلاؿاث اًلصاتَة ذاظة وافلمتؽ ؿامة.

 وػائف اًلصاتة:  -1

ًخفق اًـسًس من اـلفىٍصن ؿىل ٔبن اًلصاتة ثؤذي اًـسًس من اًوػائف الاحامتؾَة  

، ٔن  واًيفس َة واًس َاس َة والاكذعاذًة اًيت ثـمي ؿىل اس خلصاز افلمتؽ اًخرشي واس متصاٍز

ِشا فٕان ٔبي تياء كصايب ميىن ٔبن ًلوم توػَفذَ  اًحياء اًلصايب يف ظحَـخَ ٍمتزي تسوامَ ًو

َِا ٔبن حىون كاؿست ٔبساس َة راث تعوزت ٔبفضي ٕار اص   متي ؿىل زواتط ظوًةل اـلسى ذما ًُؤ

ذوز فـال ؿىل ٔبفصاذ وحساهتا وسط افلمتؽ ٔبو ـلـصفة مسى ٔبطمَة ووػائف زاتعة اًلصاتة يف 

ا ذاظة ؿىل اـلس خوى اًس َايس  افلمتؽ زنزان ؿىل مساطمة اًـالكاث اًلصاتَة ؤباثُز

 والاكذعاذي والاحامتؾي يف افلمتؽ.
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 ؿىل اـلس خوى اًس َايس: 1-2

حتخي اًلصاتة ماكان مصنزاي يف ذزاساث أهرثوتوًوحِا اًس َاس َة حِر ثـصضت اًـسًس 

من اصلزاساث اًخلََسًة ـلواضَؽ افلمتـاث اًيت ثًذؼم حول اًلصاتة وخمخَف مؤسساهتا اًيت 

 ُشٍ ثلوم ؿىل ٔبساسِا وجتـَِا معسزا ًلك اًسَعاث مبا فهيا اًسَعة اًس َاس َة، ويف

ىون اًفصذ مسٍن ًلدََخَ اًيت  افلمتـاث ًرتك مفِوم اًوظن واصلوةل ماكهة ـلفِوم اًًسة، ٍو

عم حعَةل اًًسة ٔبو أوساة، وفهيا ثـَوا اًـالكاث اًلصاتَة فوق لك ؿالكة، " ٕان 

الازثلاء ٕاىل مصانز اًلصاز ٌضرتظ يف اـلرت حش ٔبن ٍىون مٌمتي ٕاىل كصاتة كوًة مبَىِهتا 

ا وحتاًفاهتا ووالءاهتا هبا حىون اًلصاتة راث ذوز يف حتسًس وثـَني اذلاكم ٕار ؤبفصاذُ

ٌساطمون حبٌلالث ووضؽ ٕاصاؿاث ًيجاحَ واًوظول ٕاىل اذلنك"
(34)
  

نٌل جنس ٔبن اًلصاتة ًِا ذوز يف ٕاتلاء مٌاظة اذلنك مذساوةل وؿرب ٔبحِال ذاذي ازلاؿاث 

شا ؾيس افلمتـاث اًيت ثـصف هؼا م حنك مَيك ٔبي ٔبن اذلنك واًسَعة فهيا ًحلى اًلصاتَة، ُو

مذساول ذاذي ؿائةل راث ماكهة ؾؼمى تشعل افلمتؽ، ومٌَ ًُْحِلي ؿامي اًلصاتة سَعة اذلنك 

ذاذي وحسهتا اًيت ثدسم ابًخضامن واًامتسم تني ٔبفصاذُا، حِر جس خزسم تـغ اًيؼم 

اًس َاس َة اذلاهكة زواتعِا اًلصاتَة يف ثثخِت ذؿامئ حوكِا
(35)
  

ونشعل اصلوز اًفـال اطلي خيسم تَ اًزواح واطلي ًـس نخوس َؽ ًيعاق اًلصاتة
(36)
 

شا جصتط اًزوح تبٔكازة سوحذَ واًـىس، وابًخايل حصتط ٍلوؿة هحريت من ٔبفصاذ أزسثني  ُو

وأزست اـلمخست واًحسهة واًـضريت  مؽ تـضٌِل يف ػي ثيوغ ازلاؿاث اًلصاتَة اكٔزست اًيووًة

 واًلدَةل...

دٌوغ تدٌوغ اًخحارما وجتزئهتا يف أوكاث  ٕان اًرتهَة اًس َايس واًحًِة اًلدََة ًخىون ًو

واـلياس حاث اكلخَفة اًيت جتصى يف حِاتاًلدَةل، وحصتط اًزؿامة اًس َاس َة ابًلصاتة، وأذواز 

 واـلصانز اًزؿامِة واًلِاذًة نثريا ما جضلي من اًسَف ٕاىل ارلَف ؾن ظًصق ارلط

اًلصايب.ومعوما ثـمي اًلصاتة هحًِة س َاس َة ثؤسس ٍلوؿاث اهلسامِة ٍصثحط فهيا اًلكي يف 

صلك وزَق تخساذي أحزاء فامي تُهنا واصلًَي ؿىل رعل مٌاد اصلميلصاظَة واـلساوات اًًسخِة 

اًيت متزي ازلـَاث اًس َاس َة اًلامئة ؿىل اًلصاتة مثي مجـَاث أوساة وجماًس اًض َود 
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َني ًـائالث اًلًصة واًـضريت فاًزؾمي يف ُشٍ اذلاالث ال ًعيؽ اًلصاز اجتاٍ فصذ مـني اـلمث

ٌَـلاة ٔبو اًضلط ٕاال ابًصحوغ ٕاىل ٕاحٌلغ افلموؿة ابٕالظلاء واًسـي ًىداز ازلاؿة وهس هبم 

وثلسٍصضم وهبشا ثبٔذش اًلصاتة ؿىل ؿاثلِا ثيؼمي اًلمي واًخعوزاث واـلعاحل اًيت جتصى ابمسِا 

 اصلوام ومعََة ٕاؿاذت ثوسًؽ اًرثواث وأًلاة واًسَعة ذاذي افلموؿة.ؿىل 

واًلدَةل واًـضريت ال حزالان ثَـحان ذوزا رمٌل يف افلمتـاث اًـصتَة يف اذلصض ؿىل 

ؼِص ُشا جبالء  حفغ أوساة، وجصسث أطمَة اًـضائًصة حىت يف الاهخزاابث اًربـلاهَة، ًو

هخزاتَة اقلََة حِر ًخوكف جناخ اـلصحش )زئُس اًحضلًة( يف ادلزائص ذاظة يف اسلالث الا

مثال ٔبو اًـضوًة يف اًربـلان ثضلك هحري من ؾضريثَ يف ملاتي ٔبن خيسرما فامي تـس. "والاهامتء 

اًلدًل ُو من تني ٔبنرث الاهامتءاث اًخلََسًة زسوذا وثبٔزريا يف ٍلي اذلَاث اًـصتَة، واًلدَةل 

نك يف ادلٍزصت اًـصتَة وارلََج حىت ٔبهَ ثوخس ؿائالث حاهكة ابـلـىن ال حزال عم ٔبضم زاكئز اذل

اطلي ًلال ٔبن ُياك ظحلاث حاهكة يف افلمتـاث اـلخلسمة"
(37)
أمص اطلي ًـزس اًلصاتة سواء  

ذمعت أمناظ اًلصاتَة اذلامك ٔبو ؿازضخَ ٔهَ يف لكخا اذلاًخني ثامتسم اًصواتط اًلصاتَة ذاذي 

َة اصلامعة ٔبو اـلـازضة، هبشا ثـس اًلصاتة من ٔبضم اًـوامي اـلخحوكة واـلؤثصت ؿىل ازلاؿاث اًلصات 

 تـغ أهؼمة اًس َاس َة ابفلمتؽ.

 : ؿىل اـلس خوى الاكذعاذي 1-1

ٕان اًوػَفة الاكذعاذًة ٌَلصاتة وسدضفِا يف هون اًحياء اًلصايب ًـس من ٔبضم اـلؤسساث 

ص الاحامتؾَة اًيت حىون وحست اكذعاذًة مذاك مةل، ثَـة ذوز فـال يف زمس مـاؾل ادلُو

اصلاذًل ٌَمجمتؽ وحتسًس ظحَـخَ اـلاذًة، واًلصاتة ثخفاؿي مؽ تلِة اـلؤسساث اًحيائَة ابفلمتؽ 

ة ًخًض ئة اًفصذ ؤبساش ٔبذالكَ وملاًُسَ وكميَ  حِر ثؤثص وثخبٔثص هبا" اًـائةل ثـس جحص اًزاًو

الثَ اًـَمَة واـلِيَة، وهبشا ثعحح اًـائةل وذرباثَ تي وحىت ثسًزحَ، ومٌَ فِيي ٔبساش مُؤ

وحست كصاتَة جساضم يف حتسًس وكِاش ذزخة ثلسم افلمتؽ وزكَِ الاكذعاذي هوحست حزئَة 

رممة ذاذي اًحياء الاحامتؾي"
(38)
 . 

نٌل ٌساضم اًحياء اًلصايب يف ثسؾمي اـلس خوى الاكذعاذي ٔفصاذ وحساهتا من ذالل 

وحصف مـَية جتاًزة اكهت ٔبو فالحَِ وظياؾَة ثـوذ ابـليفـة اـلضازاكث ازلاؾَة يف رمن 
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اـلضرتنة تُهنم، نٌل جساضم من ذالل مساؿست ٔبحس ٔبفصاذ ازلاؿة اًلصاتَة ابكرتاضَ ٔبموال 

ٌَلِام مبرشوغ مـني ٔبو ٌضلزاسة يف تـثاث ٕاىل ذازح وظيَ، حِر ًـوذ ُشا اصلمع ابـليفـة 

ًزس يف كوت اًوحساث اًلصاتَة اكذعاذ اي واحامتؾَا ابفلمتؽ سواء اًخلََسي مٌَ ٔبو اذلسًر ٍو

ضِس ُشٍ إالماكهَة ٌَحياء اًلصايب ؤبضم وػائفَ يف  حِر ٔبن ُشا أذري ما سال حمافغ ٌو

ساضم ابًخحاذل  خمخَف اـلَاذٍن الس امي الاكذعاذي مٌَ ُشا "ٔن اٍمنو اًخىٌوًويج ٌسمح ٌو

اًلصايب ؿرب مساحاث هحريت"
(39)
صض تـغ أفصاذ واًوحساث اًلصاتَة ؿىل وتشعل فٕان "ح 

ٕاتلاء واس متصاًزة زواتعِم اًلصاتَة ًـوذ ٕاىل حتلِق تـغ ٔبُسافِم الاكذعاذًة وتـغ 

اـلاكسة واـلواكؽ اًس َاس َة ابفلمتؽ"
(40)
 . 

ٕان اًخاكفي الاكذعاذي رشظ رضوزي ذلعول اًوحست مضن اًـائةل وجساهس ٔبؾضاهئا، 

اًصخي ؿىل سوحذَ رشظ من رشوظ ٕامتام اًزواح، تي ورعل حـي إالسالم من هفلة 

ًرتثة ؿَََ حزاءاث يف حاةل ؿسم الاًزتام تَ ٔبزياء اذلَات اًزوحِة وهفس اًيشء ؿىل ٔبوالذٍ 

نٌل جنس اصلمع اـلاذي تني ادلس ؤبحفاذٍ إبجناس مرشوغ وثوػَف من ذالل ؿالكاث كصاتَة 

وهبشا ثعحح اًـالكة تني ٔبفصاذ  ٔبو مـازف ٔبدصى ذاظة من ٔبفصاذ اًـضريت ٔبو اًلدَةل

اًوحساث اًلصاتَة هصٔبش مال احامتؾي واًيت ثيسزح يف ص حىة ؿالكاث كصاتَة وعم ثـس 

معاذز ثرشًة ميخَىِا اًفصذ وثفِسٍ يف حتلِق اًلاايث اًفصذًة من هجة وازلاؾَة اًلصاتَة من 

 اكفة ٔبؾضاء هجة ٔبدصى "فصٔبش اـلال الاحامتؾي ٌسمح إبهخاح مٌفـة حٌلؾَة ثـوذ ؿىل

اًزمصت راث اـلعاحل اـلضرتنة سواء "ٔبصازهوا ٔبو ؾل ٌضازهوا يف ٕاهخاح ُشٍ اـليفـة، نٌل ٔبن 

اًض حىة من أفصاذ يف مجـَة ما جسمح ًِا تخبٔمني ماكن متازش فَِ ٔبوضعهتا"
(41)
 . 

وهبشا ثلوم اًـالكاث أزسًة ؿىل اًخـاون واًخضحَة والاًزتام اًضامي اًلري اقلسوذ 

شا ًـزس ٔبساش ٔبفصاذ أزست اًصاخس ابالظمئيان  واًلري اـلرشوظ، من ذون ٔبي حتفغ، ُو

شا تضٌلن ؿسم الاحذَاح اـلاذي ٌَلري من ذالل اًـالكاث اًلصاتَة  والاس خلصاز اًيفيس، ُو

 ذاذي اًـائةل ونشعل ازلاؿاث اًلصاتَة لكِا.

ذي افلمتؽ اًـائًل ابًصمغ من نٌل ٔبن اًخيؼمي الاكذعاذي ميَي ٕاىل ثلوًة الازثحاظاث ذا

ؤنس ؿَََ فٕان زئُس اًـائةل ادلس أول ٍىون  ٔبن اًلاهون إالسالسم ٌسمح تخلس مي اـلرياج ًو
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و مدسٔب ال ًياكش ثلًصحا حسة زٔبي توثفٌوصت ففي  مدسٔب الاهلسام ٌَرتاج اًفاليح ُو

خلسم تني خمخَف افلمتؽ ادلزائصي أزايض واذللول اًيت ثـوذ ًـائةل نربى ؾل حىن ٔبتسا ً 

اطلٍن هلم اذلق يف اًوزازة ؾيس موث اًحعًصق، ًوىن وازاث واحسا اكن ًـني مضيَا من 

شا اًوازج ًعحح اًسَعة اًوحِست اًيت ال ثياكش ٔن مدسبٔ  ظصف اًحعًصق كدي موثَ، ُو

الاهلسام ًضمن اًحلاء اطلي ثضميَ ازلاؿة جاكمَِا ٔؾضاهئا يف يشء من مدسٔب اًـساةل 

ؾَةالاحامت
(42)
 . 

ٕان ارلاظَة أساس َة يف افلمتـاث اًخلََسًة اًيت ثـمتس الاهلسام يف اًرتاج ًِا ذاظَة 

ٔبساس َة عم ٔبهنا ال متَي ٕاىل الاس هتالك ًوىن متَي ٕاىل الاذذاز ٔبنرث هوس َةل ٌَحلاء بٔو 

اًـُش ٔبي الاس هتالك اًضئَي ابس خثٌاء اـلياس حاث اًىربى والاذذاز ال ًـين خبي ٔن 

 ئةل يف افلمتـاث اًخلََسًة ثدسم ثسمة اًىصم واًضَافة.اًـا

"ٕان اهلسام اًرتاج الاكذعاذي والاحذَاظ ًوسائي اًحلاء ؿىل اـلسى اًحـَس تواسعة 

اًخلضف والاحذَاظ الاكذعاذي ٔبي اًـوـلة ؿىل مس خوى اًفصكة)اًـضريت( يف أوزاش 

واـلعموزت حتت اًرتتة يف مٌعلة اًلدائي"
(43)
ٔبصاكل وثلاًَس اكذعاذًة ثضمن  واًيت ثـس 

شٍ  اًخضامن واًحلاء تني وحساث ازلاؿاث اًلصاتَة وذاظة تني ٔبفصاذ اًـائةل واًـضريت ُو

أصاكل من اًخيؼمي الاكذعاذي ًخواخس تبٔساًَة خمخَفة ؿرب خمخَف ٔبحناء اًحالذ ابدذالف 

 ثلاًَسضم. 

لوماث ومؼاُص اًوحست ثـخرب اذلَاست اًلدََة ًٔزط ٔبو اًوظن اًلدًل من ٔبضم م

واًامتسم اًلدًل ومن ٔبجصس مؼاُص اًخضامن ابفلمتـاث اًلدََة ٌضلفاغ ؾن اـلوازذ الاكذعاذًة 

لدسم اًـمي تني ٔبؾضاء ُشٍ اًوحست اًلصاتَة مبـىن ٔبهَ ثوخس  ضس ٔبي اؾخساء ثخـصط هل، ًو

اتَة من هجة ؿالكة وػَفِة تني أوضاغ إالٍىوًوحِة والاكذعاذًة من هجة واًحًِة اًلص 

ٔبدصى
(44)
 . 

 :ؿىل اـلس خوى الاحامتؾي 1-1

ا ؿىل اـلس خوى الاحامتؾي ابًًس حة ٌَمجمتؽ ٔبو اًفصذ, يف  ثخجىل وػَفة اًلصاتة ؤبثُص

ا  هوهنا ثلوم تخحسًس مواكؽ أزس وازثحاظاهتم هبا، وٕاساء ُشا اًخحسًس متازش هفورُا وثبٔزرُي
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احماهتا ؿىل ٔبتياهئا، فضال ؾن وضؽ فصوط وثضؽ مواهـِا وحمصماهتا وثعصخ موافلهتا ومس

ٔبذالكِة ؤبذتَة وماًَة وواحداث جتاٍ ٔبوساة اًلصاتة اًواحست وتشعل متيح اًلصاتة اـلاكهة 

الاحامتؾَة ٌَفصذ وثـعََ اؾخحاز ذاذي وحسثَ اًلصاتَة وافلمتؽ, نٌل ثضمن هل الاظمئيان 

 هَ مؽ ٔبفصاذ حٌلؾخَ اًلصاتَة.اًيفيس واًخاكفي الاحامتؾي واًضٌلن الاكذعاذي يف ثـاو 

متثي اًلصاتة مؤسسة احامتؾَة ذاذي اًىِان الاحامتؾي اًـصيب ٔهنا حصتط اًـصيب 

تًس حَ ؤبكازتَ صلزخة ثعي ٕاىل ٔبهَ ال ٌس خعَؽ ٔبن ًخزش كصاز ؿائًل خيعَ ٔبو خيط ٔبكازتَ 

َ يف أفصاخ ٕاال ابسدضازهتم وأذش تبٓزاهئم, نٌل ٌساضم اًفصذ يف اـلضازنة ومساؿست ٔبكازت

شا ما ًحني ذمازسة اًلصاتة وهفورُا وثبٔزرياهتا اًـصكِة ؿىل اًفصذ اًـصيب، حِر  وأكصاخ،  ُو

ٕارا ذاًفِا ٔبو دصح ؾهنا فٕان ماكهخَ الاحامتؾَة تُهنم ثلي وثفلسٍ اكمي اًعالحِاث ارلاظة 

سة ماًَة ٔبو مهنا ما ًخـَق ابختار اًلصاز ذاذي رعل اًحياء اًلصايب، ونٌل كس حيصم من ماك

رميَة ٔبو حصفِة، ذما ًـوذ ؿىل ثسُوز ماكهخَ الاحامتؾَة
(45)
،ونٌل جساضم اًلصاتة يف حي  

اًـسًس من اًزناؿاث واصلفاغ ؾن ٔبفصاذُا واًلضاء ؾن اـلضالك وأدعاز اًيت ثواهجِم من 

ساؿست ذالل خمخَف اًـالكاث واًخفاؿالث مؽ اًـاؾل ارلازيج، نٌل ثـس ؾون ٔفصاذُا هكس اـل 

شا اًخضامن يف افلمتـاث اًـصتَة ًـوذ ٕاىل  ًىداز اًسن وزؿاٍهتم ٔبو ٕاؿاهة اقلخجني مهنم، ُو

ا ُو متسم   ثبٔزري اًحـس  اصلًين، حِر ٔبن متسىِم تـالكهتم اًلصاتَة واذلصض ؿىل اس متصاُز

ة ابصلٍن إالسالسم وما حير ؿَََ، ًَعحح ُشا اًيؼام اًلصايب ٔبذات ووس َةل ٌَخضامن وٕاؿاه

ا من ظوز اًخضامن اطلي جضِسٍ افلمتـاث  اقلخجني من ذالل اًعساكاث وذفؽ اًزاكت وكرُي

 اًـصتَة إالسالمِة.

ًلس حسذ اصلٍن إالسالسم هؼاما مذسزخا ٌَخضامن اتخساء من اـللصتني ذاذي اصلوائص 

ُشا كوهل اًلصاتَة ٌَفصذ وابًخسزح ٕاىل كاًة وأفصاذ ارلازخني من ذائصثَ اًلصاتَة وجنس يف 

ََخَاَمى ﴿ ثـاىل: ْحَسااَن َوِتِشي اًُلْصََب َواً
ِ
ٍِن ا َِ َصُْئَا واِبًَواصِلَ َواْؾُحُسوا اَؼل َوَال جرُْشُِنوا ِت

َواـلََساِننِي َوادلَاِز ِري اًُلْصََب َوادلَاِز ادلُيُِة َواًَعاِحِة اِبدلَيَِة َواجِْن اًَسِخِِي َوَما َمََىَِت 

َن 
ِ
ُة َمْن اَكَن ُمْرخَاَال فَُروَزابًَْٔماىنُُكْ ا (11سوزت اًًساء، آًة ) ﴾ اَؼل َال حُيِ

 
،
 

ومن ُشا 

الاس خسالل اًلصبيٓن وسدضف ٔبثص اًحـس اصلًين ؿىل اًحياء اًلصايب واًحياء الاحامتؾي ما ًـزس 
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شا م ا ذوزٍ ؤبطمَة اًلصاتة يف افلمتؽ اًـصيب وما ثـوذ تَ من بآثز ؿىل افلمتـاث أدصى ُو

 ًحلي اًلصاتة وؿىل مسى ظوًي راث ٔبطمَة وذوز فـال يف افلمتؽ.

 :امتةؼؼؼؼؼؼؼد

وهبشا حىون اًلصاتة من ٔبضم اـلؤسساث الاحامتؾَة اًيت ًِا أثص اًحاًف ؿىل اـلس خوى 

الاحامتؾي والاكذعاذي ونشعل اًس َايس ابفلمتؽ من ذالل خمخَف وػائفِا اًيت ثدسم 
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، اًعحـة 1001رشًف فاحن، الازست واًلصاتة ذزاسة يف الاهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة، ذاز اًوفاء صلًيا اًعحاؿة واًًرش، الاسىٌسًزة،  -12

 .11، ض2
 .2221حوزذن مازصال، مصحؽ ساتلن ض -11
ة ٔبو حق الادذالفن ذاز َلس ؿًل اذلاسم، ظفاكط ث -11  .70، ض2،اًعحـة 2971ووس، جن ٔبمحوذت َلس، أهرثوتوًوحِا اًحيًو
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ة يف أهرثوتوًوحِة، ذاز اًخيوٍص ًٌَرش واًخوسًؽ، تريوث،  -11  .22، ض1001ذان س حريجص، اًحًًِو
 .11فًصسًزم مـخوق، مصحؽ ساتق، ض -17
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                       اصلًًِة ابًزوااي ادلامـة ظَحة مـصفة مسى
 ادلزائصي افلمتؽ يف وذوزُا

 ادلزائص -ثسىصت خامـة  - ساؿس ظحاخ. ذ                                                                  

 ادلزائص -ثسىصت خامـة  - مزوسي هوزت.بٔ                                                                    
 

 : اـلَرط

 ؾن اًىضف ٕاىل اذلاًَة اصلزاسة هتسف

 اصلًًِة ابًزوااي ادلامـة ظَحة مـصفة مسى

 ظصخ ذالل من ادلزائصي، افلمتؽ يف وذوزُا

 :اًخاًَني اًسؤاًني

 ابًزوااي ادلامـة ظَحة مـصفة مسى ما -2  

 ادلزائص؟ يف اصلًًِة

 تسوز ادلامـة ظَحة مـصفة مس خوى ما -2

   ادلزائصي؟ افلمتؽ يف اصلًًِة اًزوااي

 اًساتلني اًدساًؤني ؾن ًٕالخاتة حماوةل ويف

 ملسمة ؾحازت 11 من مىوهة اسدداهة ثعممي ت

 اـلـصفة تـس ًلُس ٔبحسٌُل ٔبساس َني حموزٍن ؿىل

 اـلخـَق اًحـس ًلُس واًثاين اصلًًِة، ابًزوااي

 ثعحَلَ ت حِر افلمتؽ، يف اًزوااي ُشٍ تسوز

 ادذَازضم ت وظاًحة ظاًحا 41 كوارما ؾَية ؿىل

 وت اًعسفِة، اـلـاًية ٔبسَوة ظًصق ؾن

 . الاس خىضايف اًوظفي اـلهنج ؿىل الاؾامتذ

 Abstract : 

this study is to reveal the state of 

knowledge of university students 

towards the Zaouïas and their role in 

Algerian society by asking the 

following questions: 

1- Do the university students know 

about the Zaouïas in Algeria?     

2- What is the level of knowledge 

of university students on the role of 

Zaouias in Algerian society 

The study used the exploratory 

descriptive method and a 

questionnaire consisting of 22 

questions, divided into two parts, the 

first measures the students' 

knowledge of the Zaouia, and the 

second measures the role of these 

Zaouias in the community, the 

questionnaire is applied on an 

accidental sample of 45 students.  
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 ملسمة:

صِسث اًزوااي اصلًًِة اهدضازا هحريا يف ذول اـللصة اًـصيب ذاظة ادلزائص، ٕار اكهت ًِا 

ماكهة ُاّمة وذاّظة يف افلمتؽ هؼصا ٌضّلوز اًـؼمي اطّلي كامت تَ ؿرب اًخازخي ؿىل اًعـَس 

وادلِاذي واًخـَميي. و"ًلس حيض موضوغ اًّزوااي اصّلًًِّة ابُامتم اًـٌَلء أخاهة الاحامتؾي 

اـلسدرشكني، فبًّٔفوا فَِ اًىذة ووضـوا اًححوج اـلعّوةل، ومن ُؤالء اًـٌَلء هشهص )اًفون 

ثريا( ،)ًوي ٍزن( و)فريو( وكريضم، نٌل اكن ًـٌَلئيا ٕاسِاماث هحريت يف ذزاسة ُشا اـلوضوغ، 

ثضبٔهَ اًـسًس من اًححوج واصّلزاساث واًخّحلِلاث ٔبمثال )ٔبمحس ثوفِق اـلسين( فًرشوا 

و)ؾحس اًصمحن ادلَاليل(.
1
ـلا ٌَزوااي من اًفضي اًـؼمي واصلوز اًىدري ؿرب اًخازخي يف حٌلًة  

افلمتؽ واقلافؼة ؿَََ، حِر ػَت ًـلوذ من اًزمن حعيا مٌَـا ضس اـلـاذٍن واـلرتتعني 

وابًوظن، رفافؼت ؿىل ٔبظاةل افلمتؽ من الاهعِاز يف ؿاذاث اًلصة  ابصلٍن إالسالسم

وثلاًَسٍ من ذالل حصتَة أحِال ؿىل ثـاًمي اصلٍن وثوؾَة ٔبفصاذ افلمتؽ وذؾوهتم ٌَامتسم 

واًوحست وملاومة اًخفىم واًفصكة، نٌل اكن ًِا اصلوز اًفـال يف حىوٍن اًفلِاء واًـٌَلء 

زائص، وال حزال ثضعَؽ هبشا اصلوز ٕاىل ًومٌا ُشا، حِر ثـمي وحفؼة اًلصان اًىصمي يف ادل

تبٔموز ذٍهنم وحمازتة ارلصافاث  ؿىل اذلفاع ؿىل افلمتؽ من الاحنصافاث, وثـَمي أفصاذ

 وأفاكز اًيت حزح ابًض حاة يف مذاُاث جتـهل ًًسَخ من ٔبظاًخَ وذًيَ.

 -ة ادلامـي تعفة ذاظةذاظة اًض حاة تعفة ؿامة، واًض حا-ٔبن مـصفة ٔبفصاذ افلمتؽ 

ـزس زلهتم  ابًزوااي اصلًًِة وتسوزُا من صبٔهَ ٔبن ًـزس اكرتاة ُؤالء من ُشٍ اـلؤسساث ًو

لس ٔبصازث اًـسًس من  هبا فَِخفون حوًِا من اخي حٌلٍهتم من اًخعصف واًلَو.    ًو

ؾّصفت  ( اًيت1009اصلزاساث ٕاىل ذوز اًزوااي اصلًًِة يف افلمتؽ، نسزاسة جن ًحاذ اًلايل )

ة واًلاذًزة( وزنزث ؿىل ذوزُا اًرتتوي واًخـَميي، وذزاسة  تحـغ اًزوااي)اًخَجاهَة واًـًَو

( واًيت ثياول فهيا اصلوز الاحامتؾي، اًثلايف، اًرتتوي واًخـَميي،  1021اًعَة خاة ػل )

يف  ٌَزوااي اصلًًِة، وان اًححر يف مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًزوااي اصلًًِة وتسوزُا

افلمتؽ ادلزائصي ٌضلك ُسف اصلزاسة اذلاًَة. وؿَََ كسمت اصلزاسة اذلاًَة ٕاىل خاهحني 

 -اًيؼصي واًخعحَلي وثفعٌََِل نٌل ًًل:
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ضم إالظاز اًـام ٌضلزاسة وحيخوي ؿىل حتسًس ٕاصاكًَة اصلزاسة مؽ  :ادلاهة اًيؼصي ًو

ثوضَح ٔبُساف اصلزاسة  ؤبطمَهتا، نٌل ثضمن اًخـًصف مبععَحاث اصلزاسة، واس خـصاط 

اًرتاج أذيب من حِر ثـًصف اًزوااي اصلًًِة ونشا وضبهٔتا واضم ٔبهواؾِا، وما ذوزُا يف 

َّة، وابًخّايل اًوكوف ؿىل ما افلمتؽ. ونشا اصلزاساث اًّساتلة راث  اًعةل ابصّلزاسة اذلاً

 ثوظي ٕاًََ اًححر يف ُشا افلال ٕالجصاس ماكهة اصّلزاسة اذلاًَة من اصّلزاساث اًّساتلة. 

خضمن  أولملسم ٕاىل حزٔبٍن.  :ادلاهة اًخعحَلي ذاض تـإالحصاءاث اـلهنجَة ٌضلزاسة: ًو

اسة والاساًَة الاحعائَة اـلس خزسمة مهنج اصلزاسة وؾَية اصلزاسة ونشا ٔبذات اصّلز 

ا.  ًخحََي تَاانث اصلزاسة. ٔبّما اًثاين ًضم حتََي وؾصط اًيخاجئ وثفسرُي

 إالظاز اًـام ٌضلزاسة: -ٔبوال

 مضلكة اصلزاسة: -2

ٕاّن اًخّعوز اطّلي مّس حواهة اذلَات ٔبًلى تثلهل ؿىل افلمتـاث اًـصتَة وإالسالمِة، 

انكوش  ن ًسكونالاحامتؾَة، أمص اطّلي حـي ؿٌَلء اصّلٍ فدسَي ٕاىل ٔبتيُهتا ومٌؼوماهتا

سؾون ٕاىل اٍمتسم ابًـصى اًوزلى ٌضّلٍن ٌَمحافؼة ؿىل اًلمي وأذالق وأظاةل،  ارلعص ًو

رعل ٔبن ٌضّلٍن كسزت ؿىل اًخبٔزري يف اًخعوزاث واـلـخلساث واًخّلاًَس ًٔفصاذ وافلمتـاث، من 

 ًض هئا افلمتؽ.ذالل اـلؤّسساث اصّلًًِة اًيّت ً 

َّة  وثـخرب اًّزوااي اصّلًًِّة ٔبضم ُشٍ اـلؤسساث واًيّت ؾصفت اهدضازا واسـا يف اصّلول اًـصت

وإالسالمِّة ذاّظة يف ادلزائص، حِر ًدّسؽ ثواخسُا يف اًلصى واـلسن ويف خمخَف هجاث 

ة 110تؼ  2910اًوظن ٕار  كّسز ؿسذُا  س ية  ساًو
2

 وجضري بٓدص إالحعاءاث ٕاىل وحوذ  

ساوًة. 1900
3
 

لس ُؾصفت اًزوااي اصلًًِة يف ادلزائص تبهٔنا مؤسساث ذًًِة ثؤوي ظَحة اًلصان واًـؿل  ًو

وجس خلدي اًّزواز اطّلٍن ًلعسوهنا حبثا ؾن اًفذوى وٕاظالخ راث اًحني، وعم تشعل ؾّزسث 

وز ماكىهتا صلى ٔبفصاذ افلمتؽ، حِر حؼَت ابُامتمَ واُامتم اصّلوةل يف آوهة أذريت ٌضلّ 

َّة ـّال اطلي ًـحخَ يف اذلفاع ؿىل اًّضرعَة اًوظيَّة ؿىل مّص اذللة اًخّازخي اًف
4
نٌل اكن ًِا  
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َاس َّة، فَلس اكهت مٌازت ٌَـؿل  اًخّبٔزري اًىدري ؿىل اذلَات الاحامتؾَة واًثّلافِّة وحىّت اًس ّ

سانني واًَخازم وورش اًوؾي اصّلًين وثعحَح اًـلِست صلى ٔبفصاذ افلمتؽ، ومبٔوى ٌَفلصاء واـل 

ثلوم ؿىل زؿاٍهتم واًخّىفي هبم وثـَميِم، واكهت اًّزوااي وال حزال كدةل ٌَمجمتؽ ٔذش اًفذوى 

والاسدضازت يف ٔبموز اصلٍن وفغ اًزّناؿاث، فاكهوا حيخوكون ٕاىل مضاخيِا هوهنم حمي زلة 

 وثلسٍص واحرتام من افلمتؽ. 

"ورش ثـاٍميَ  يّاش تسٍهنم رفسة، وٕاهٌّل يفوال ًلذرص ذوز اًّزوااي اصّلًًِة يف ثـَمي اً 

واذلفاع ؿىل اًوظن وحصتَة أحِال".
5
واس خلعاة اًض حاة واحذوائَ سلاًخَ من اطّلٍن  

صى اكلخّط يف اًخّىٌوًوحِا )ؾامثن ؾحس اٌَّوص( بّٔن  ًرتتعون تَ واًّزح تَ يف اـلخاُاث. ٍو

ا موزواث زلافِّا وذًًِّا  ًًدلي ٔبن ٍُصمقن ٕالحساج اًخّفاؿي اًصويح مؽ اًّزوااي اصلًًِة ابؾخحاُز

ؤنس ارلحري الاكذعاذي  )ثضري مععفي( اهَّ ؿىل  حاة ومس حسوز اًخّواظي مـَ. ًو اًض ّ

حاة اًيّت ثخعوز  اًزوااي اصلًًِة ٔبن ثسمج ٔبوضعهتا وثعوز ٔبساًَهبا ًخواهة احذَاخاث اًض ّ

َّة ثـًصف حاة  هبشٍ اًزوااي وذوزُا  وثخلري تخلري افلمتؽ، و حتمي ؿىل ؿاثلِا مسؤوً اًض ّ

َّة ًخجَة ؿىل اًدّساؤل اًصئُيس ايٓت:  -اـلِم يف افلمتؽ. وؿَََ خاءث اصّلزاسة اذلاً

يخثق  - ما مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًزوااي اصّلًًِة وتسوزُا يف افلمتؽ ادلزائصي؟ ًو

 ؾن اًدّساؤل اًّصئُيس اًدساًؤني اًفصؾَني آثَني: 

 ما مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًّزوااي اصّلًًِة يف ادلزائص؟ -

 ما مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة تسوز اًّزوااي اصلرًًِة يف افلمتؽ ادلزائصي؟ -

 بُٔساف اصلزاسة: -1

 جسـى اصلزاسة اذلاًَة ٕاىل حتلِق أُساف آثَة: 

 اًخـصف ؿىل مسى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًّزوااي اصّلًًِّة ابدلزائص. -

 اًخّـصف ؿىل مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة تسوز اًزوااي اصّلًًِة يف افلمتؽ ادلزائصي. -
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 -حوكن ٔبطمَّة اصّلزاسة يف ايٓت:بٔطمَة اصلزاسة:  -1

اجئ ذزاسة مِساهَة خسًست جسـى اصّلزاسة اذلاًَة ٕاىل ٕاثصاء اًرتاج أذيب من ذالل هخ -

 ختط مس خوى مـصفة اًض حاة ادلامـي ابًزوااي اصلًًِة وذوزُا يف افلمتؽ ادلزائصي.

كس ثفِس ُشٍ اصلزاسة اًلامئني ؿىل اـلؤسساث اصلًًِة تعفة ؿامة واًزوااي تعفة  -

ذاظة مـَوماث جساؿس يف ثعوٍص بًَٓاث ثفـَي ذوز اًزوااي مبا ًامتىش وثلرياث افلمتؽ 

 ـلدسازؿة.ا

كس ثَفت ُشٍ اصلزاسة اهدداٍ ادلِاث اًوظَة ٕاىل رضوزت اًححر ؾن بًَٓاث اًخـًصف  -

ابًزوااي اصلًًِة ؿىل مس خوى اًض حاة ادلامـي تعفة ذاّظة وتلِّة ٔبفصاذ افلمتؽ تعفة ؿامة، 

َّة اصّلوز اطلي ثَـحَ.   وورش اًوؾي تبطٔم

 اًرتاج أذيب واصلزاساث اًّساتلة: -اثهَا

َّة اًيّت ثـىن ترتتَة أحِال  ثـخرب اًّزوااي اصّلًًِّة احسي مؤسساث اًخًّض ئة الاحامتؾ

حصتَة زوحِة، من ذالل ثـَميِم ثـاًمي اصّلٍن إالسالسم وحصس َخ الاهامتء ٕاىل اًوظن واقلافؼة 

ؿَََ، وال ًلذرص وضاظِا ؿىل اًخّـَمي وٕاهٌّل ثلّسم اـلساؿساث طلوي اذلاخة من فلصاء 

نني ؤبًخام واًخّىفي هبم، وسُذعصق يف ُشا اـللام ٕاىل ثـًصف اًّزوااي اصّلًًِّة ووضبهٔتا، ومسا

 وما ذوزُا يف افلمتؽ، ونشا ٔبهواؾِا يف ادلزائص.  

 ثـًصف اًزوااي اصلًًِة: -2

 -ميىن ثـًصف اًزوااي من اًياحِة اٌَلوًة والاظعالحِة اكيٓت:   

ة من فـي سوى ٔبي اهـزل، ٔخي رعل ادذاز اـلخعّوفة  ًلة: -2-2 اًّزوااي مجؽ ساًو

واـلصاتعني الاىزواء مباكهنا ٌَخّـّحس واًخّبٔمي.
6
 

ثـصف اًّزوااي اصّلًًِة تبهّٔنا ٔبتًِّة راث ظاتؽ ذًين وزلايف ًخـحس فهيا  اظعالحا: -2-1

ة.  ـخىف، خيسمَ مذعّوؾون هشزوا ٔبهفسِم رلسمة اًّزاًو َخ اًض َخ، ًو َخف حول اًض ّ ًو

ة لك مذعَحاث اًعَحة اـللميني هبا، نٌل جس خلِي  مًصسون ًخـَمون ظًصلذَ، وثوفص اًّزاًو
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اًوافسٍن ٕاٍهيا من اقلحني واًزواز، وثعـم اـلسافٍصن ؤبتياء اًسخِي.
7
ٔبّما )كسعاين( فِـّصفِا  

ين واصلًين ًٔفصاذ تبهّٔنا:"مؤّسسة ثواظي تني أفصاذ وازلاؿاث، فِيي اـلؤسس اًثلايف وأم

وازلاؿاث".
8
 

َّة وزلافِّة ثوفّص اًخّـَمي اصّلًين وثلّسم     ة مؤّسسة احامتؾ ٌضري اًخّـًصفني ٕاىل ٔبّن اًّزاًو

َّة طلوي اذلاخة من مسافٍصن وؿاجصي اًّسخِي، وثـّس مسزسة ثضمن ثـَامي  ذسماث احامتؾ

غ ؿىل سالمة ؤبمن افلمتؽ، من ذًًِّا نٌل ثضمن  اًخّواظي تني أفصاذ وازلاؿاث وحتاف

 ذالل ثـَمي ذًين مذاكمي وورش اًوؾي اًصويح تني ٔبفصاذ افلمتؽ.

 ػِوز اًّزوااي اصّلًًِّة:  -1

ٕان اذلسًر ؾن ػِوز اًّزوااي اصّلًًِة ًبٔذشان ٕاىل اذلسًر ؾن اًّعوفِة واًّزوااي يف 

ااي موحوذت، مفا ُؾصف ٔبحصاة ؾِس اًييّب ؿَََ اًّعالت واًّسالم، ٕار ؾل حىن اًّعوفِة واًّزو

زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل ابـلخعوفة، وما اخّتشوا ٔبماهن ٌَـحاذت ٔبظححت مزازاث 

َاحِنّي وما كِي ٔحس مهنم  اذ واًس ّ وملاظس ًلعسُا اًيّاش بٓن راك تي"ُؾصفوا ابًـحاذ واًُز

ظويف"
9
  

و ماكن خمّعط      وثـوذ فىصت ٕاوضاء اًّزوااي اصّلًًِة ٕاىل اًّصابظاث)مجؽ زابظ( ُو

ًالؾخاكف وادلِاذ، واًيّت اهدرشث يف ٔبوادص اًفذح إالسالسم ًضٌلل ٕافًصلِّا واس متّصث ٕاىل 

َّا، فذعّوزث رمارما واجسـت  اذلنك ٔبـلصاتعي. مّث ٔبذشث اًّزوااي حتي حمي اًصابظاث ثسزجي

 21فِّة، ذفمـت تني اًـحاذت واًخّـَمي وإالظالخ وادلِاذ، مث اهدرشث يف اًلصن ؿىل ًس اًعو 

ة. م يف ادلزائص، فؿل خيَو ًزف وال مسًية وال مقة حدي من ساًو
10
م  21وما ٔبن حي اًلصن  

حىت اهدرشث ٔبوسؽ من ري كدي.
11

ة اًض َخ )سـاذت( اـلوحوذت ابًلصة من    وثـس ساًو

ة ػِصث يف م و  21 ادلزائص، مث تسٔبث يف الاهدضاز اًواسؽ تني اًلصن ذائصت ظوًلة ٔبول ساًو

م. 21
12
ضري تـغ اـلؤزذني آدٍصن ٕاىل ٔبن ٔبكسم زابظ ٔبوضبٔ يف اًلصن   يف توهة  22ٌو

و آن ٌسمى مبسجس توهة. توالًة ؾياتة ؿىل ًس اًعويف )مصوان جن َلس أهسًيس( ُو
13
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 ذوز اًزوااي اصلًًِة يف ادلزائص: -1 

اًزوااي اصّلًًِة ذوزا ُاّما يف افلمتؽ ادلزائصي مٌش ٔبن ػِصث ٕاىل اًَوم، فاكن ًـحت     

ًِا اًخّبٔزري اًىدري يف اذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة، من ذالل ما ثلّسمَ ٔفصاذ افلمتؽ من ثـَمي 

َّة واسدضازاث ذًًِة، حِر ًعفِا تـغ اًحاحثني يف ُشا افلال مبؤسسة اـلسجس  وثوؾ

سزسة.ومؤسسة اـل
14
متثي ذوز اًّزوااي اصلًًِة يف أيت:   -ٍو

 اصلوز اصلًين ٌَزوااي -1-2

ثـخرب اًزوااي اصلًًِة ٕاصـاغ ذًين ومٌاجص اًِساًة، فِيي حصخس مدسٔب اًخّمسم ابصّلٍن امام 

صى )ؾحس اًلاذز محالوي( اهدضاز اًحسغ وارلصافاث يف افلمتؽ. ٍو
15
ٔبن اصلوز اصلًين ٌَزوااي  

  -ٍمتثي يف:

 حتفِغ وثـَمي ٌَلصان اًىصمي. -   

 احذضان اٌَلة اًـصتَة.  -   

 ٕاكامة حَلاث اطلهص واًـؿل.  -   

 مساؿست اطلٍن ػَّوا اًعًصق ذاظة اًض حاة اطّلٍن ٔبقوهتم ٔبفاكز اًفاسسٍن واـلخعصفني.  -   

ضَف)ظالخ، ض  -( ٕاىل ما س حق ٔبن ذوز اًزوااي ٍوكن يف:279ًو
16
 

و اصلوز أسايس مٌش ٔبن ػِصث، حِر اكن ص َود ورش اصلٍن إالسالسم و  -    ثـاٍميَ ُو

َخ اًخَّجاين.  اًّزوااي ٍصحتَون ٕاىل)اًّسوذان( و)اًلاتون( وتـغ ٔبحزاء بٓس َا ٔبمثال اًض ّ

 ثعحَح اًـلِست صلى ٔبفصاذ افلمتؽ.  -   

 ٕاحِاء وجتسًس اصّلٍن.  -   

 اصلوز الاحامتؾي ٌَزوااي: -1-1

متثّي اًّزوااي حعوان مٌَـة وذزوؿا واكِة حتفغ ًٔمة ُوٍهّتا ؤبظاٍهتا، وثـمي ؿىل 

متاسم وحسهتا ٔبمام لك ٔبصاكل اًفصكة واًدّضدت، نٌل ٔبهّنا ثخعسى ٌَجِي وثلاوم أمِّة تني 

ٔبفصاذ افلمتؽ، وجساؿس اقلخاخني ماذاي ابًخّعسق ؿَهيم مبا ٍصذ ٕاٍهيا من مسادِي أوكاف 
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ش اكٔزايض وكاابث اًًزخون مبيعلة اًلدائي، وكاابث اًيّرَي ابدليوة واًـلازاث والاحدا

ونشا اًِحاث واًخرّبؿاث.
17
متثي اصلوز الاحامتؾي ٌَزوااي اصلًًِة يف:  ومـيواي تخـَميِم، ٍو

18
   

 ملاومة ارلصافاث واًـاذاث واًخلاًَس اًيت ال متُّت ٕاىل اصلٍن تعةل. -  

 حمازتة ادلِي وأمِة ترتس َخ كمية اًـؿل ومٌافـَ. -  

 اس خلدال اًياش ًعصخ كضاايضم.  -  

 ٕاجصام اًعَح تني ازلاؿاث وٕاظالخ راث اًحني. -  

 ثلسم فذاوى ٌَياش ًخيؼمي صؤون حِاهتم. -  

  -  ّ ة اًـًَو ة ٕاًواء اـلسافٍصن وؿاجصي اًسخِي وٕاظـام اًفلصاء، أمص اطلي ٔبنّسٍ ؾن اًّزاًو

اـلخواخست توالًة مس خلامن، واًيت اكهت ثلسم مساؿساث ٌَمحخاخني ذازح حسوذ ادلزائص 

 مثي مايل واًس يلال. 

حاة ًخَلون فهيا حىوًيا يف خمخَف اًّعياؿاث ونشا  -   ٕاوضاء مصانز اتتـة ٌَّزوااي موهجة ٌَض ّ

ت ذازح وظيَ.إالؿالم ايٓل واـلَاكهَاك ًضٌلن مس خلدي رمين حيول ذون ثفىرٍي يف اًِجص 
19
 

 اصلوز اًثلايف ٌَزوااي: -1-1

ثـس اًزوااي اصلًًِة موزوج حضازي ٌَمجمتؽ يف ؾٌلزهتا ٔبو يف حفاػِا ؿىل اًـاذاث 

واًخّلاًَس وأؾصاف اًيّت حتنك افلمتؽ واًيّت ثخفق واًرّشًـة إالسالمِّة، حِر ًًذلي ُشا 

حاث اصلًًِّة اًيّت جس خلعة إالزج اـلاذي واـلـيوي من حِي ٕاىل بٓدص، إكحِاء اـلياس  

اـلًصسٍن واقلحني واًزّواز يف حو ٔبدوي ًـّمَ اًفصخ واًرّسوز، فذلام اًوالمئ والاحذفاالث، 

وادلَساث اًّضـًصة يف مسخ اًييّب َلس ؿَََ اًعالت واًسالم.
20
  

 نٌل ثيؼم اًزوااي اصلًًِة مَخلِاث وحمارضاث يف اصلؾوت ٕاىل إالسالم واًخـًصف تَ، واكن -

ة اًـَوًة، حِر ٔبوضبٔ ص َرِا  ـّال ٕالزساء مـاؾل إالؿالم إالسالسم، ٔبمثال اًزاًو ًِا اصّلوز اًف

َّة وجمةل ٔبحداة إالسالم ابٌَّلة اًفصوس َة يف ابٌزس.   ؿسالن ذاصل جمةل اًصساةل ابٌَّلة اًـصت

َّة واًفصوس َة ًٔخاهة. - ظحؽ اًىذة واًصسائي اصّلًًِة ابٌَّلخني اًـصت
21
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 اصلوز اًخـَميي ٌَزوااي: -1-4

ٕان ثبٔسُس اًّزوااي اصّلًًِة ًلوم يف أساش ؿىل اًرّتتَة اًّصوحِّة واصّلًًِة ٕاضافة ٕاىل 

َّة ٍمتيح اًعَحة اـلخرّصخني صِاذت ٕامام ٔبو مسزش كصبٓن،  ُشٍ اـلِمة فٕاهّنا ثضعَؽ مبِمة ثـَمي

ومن اًـَوم اًيّت ثسّزسِا اًّزوااي:
22
 

 ؿؿل اًلصبٓن واًخفسري.  -

َّا يف جرشًـاث اًيّاش وفِم ٔبحاكم اًلصبٓن. -  ؿؿل اذلسًر: هوهَ معسزا ٔبساس 

ية ًخيؼمي  - َّة اـلس خرصخة من اًىذاة واًس ّ اًفلَ: ابؾخحاٍز مجةل اًلواؿس وأحاكم اًرّشؾ

َّة والاكذعاذًّة.  حِات اًيّاش اصّلًًِّة والاحامتؾ

 اٌَلة وما ازثحط هبا من ؿَوم اكًيحو واًرصف. -

 ص ؤبقصاضَ.:اًضـ -

اًخازخي: الزثحاظَ ابًرّتامج وأوساة وأذاين، فِو ميثي وؿاء حيفغ ٔبدداز وسرّي  -

 اًعوفِّة.

 بٔهواغ اًّزوااي اصّلًًِة يف ادلزائص: -4

ٕاّن الاهدضاز اًواسؽ ٌَّزوااي اصّلًًِة يف ادلزائص هخج ؾيَ ثـسذ ٔبهواؾِا، حِر ٌضري 

ٔبهَّ ثوخس ٔبهواغ من اًزوااي اًّعوفِة يف ادلزائص وعم  )ظَِة مقصت( ارلحري يف صؤون اًّزوااي

-كٓاليت:
23
 

 سوااي اـلضاخي بٔو اًعصق اًعوفِة: -4-2

خرصف فهيا نٌل ٌضاء، حِر ًـُش وؿائَخَ من  وعم اًّزوااي اًيّت ميَىِا ص َخ ًو

موازذُا اًيّت ثعي ٕاٍهيا ؾن ظًصق اًخرّبؿاث واًِحاث. ؤبحصاة ُشا اًيوغ من اًّزوااي ؿاذت 

سّمون إالدوان. ٍوصج ُشٍ اًّزوااي واحسا من  ما ٍىوهون ٔبحصاة ظًصلة ًدّدـَ مًصسون ٌو

َّة ٔبو ختخاٍز اًـائةل. ومن ٔبمثةل ُشٍ اًّزوااي:  ؿائةل اًض َخ تـس وفاثَ، ٕاّما ؾن ظًصق وظ

ة اسلالوي تلس يعَية،  ة اًِامي تحوسـاذت، ساًو ة ؿًل جن معص تسائصت ظًولة، ساًو ساًو

ة ابًىد  ري توالًة ٔبذزاز.وساًو
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 ساوًة اـلصاتعني:  -4-1

عم سوااي ًُس ًِا ظًصلة ظوفِة وال مًصسٍن، وعم مَىِّة حٌلؾَة كامئة ؿىل اًِحاث 

واًخرّبؿاث، وال حيق ٌَمصاتعني من ٔبحفاذ مؤسسِا الاول ٔبن ًًذفـوا هبا تي ثوخَ اىل 

ة وظَحة اًـؿل.  اًزاًو

ة اًعَحة:  -4-1  ساًو

ا من اًّزوااي يف ٔبّن اًعَحة ضم اـلسؤوًون ؾهنا وجس َري  ختخَف ُشٍ اًزوااي ؾن كرُي

ة  ة. وثـخرب ساًو صؤوهنا ذاذََا وذازحِّا، فِيي ال ختضؽ ًض َخ ٔبو مصاًط ٕامنا ًلاهون اًّزاًو

س َسي ؾحس اًصمحن اًََويل اـلخواخست يف ذائصت ؾزاسكة  توالًة  ثزيي وسو واًيت ثبٔسست 

 م. 2111س ية 

 :اًزوااي اـلًسوتة -4-4

وعم سوااي ثًسة ٕاىل رسط مِت ًلّسسَ ؿاّمة اًيّاش، حِر ٍىون رضحيَ ذاذي 

ة ًلعسٍ اًّزواز ٌَزايزت فلط.  اًزاًو

وذالظـة ـلا س حق اكهت اًّزوااي وال حزال مٌحـا ٌَرّتتَة اًصوحِّة واصّلًًِة، واًسّس اـليَؽ 

َّة حِر حافؼت ؿىل ُوًة افلمتؽ ادلزائصي وؿىل زوات  خَ ؤبظاًخَ، ٌَّضرعَة اًوظي

وثعسث ًياز اًفذية اًيّت ًعاـلا ُسذث وال حزال هتسذ متاسم افلمتؽ ووحست أمة، ػَت 

لس ٔبنّس )لكوذ ًلصون ثـؿل ثـَمي اصّلٍن إالسالسم، ًو
24

"اصّلٍن ًؤنس الاس متصاًزة  ( ٔبن:11،ض

س خزسم هوس َةل ٌَخـًصف هب ؤنس ؿىل وحست ازلاؿة واوسجارما، ٌو وًة تني اـلايض واذلارض ًو

 رسعَة ُشٍ ازلاؿة". 

وؾل ًلذرص ذوز اًّزوااي اصلًًِة ؿىل ادلاهة اصلًين والاحامتؾي من افلمتؽ تي ثـّساٍ ٕاىل 

َّة ؿىل ؿَوم  اًخـَمي، فذرصح مهنا اصلؿات وأمئة ومسزيس اًلصبٓن، طلا زنزث يف مٌاصمِا اًخّـَمي

ني مبوضوغ اًّزوااي اصلًًِة اًلصبٓن واًـَوم اًرشؾَة، أمص اطّلي حـي اًحـغ من اـلِمت

ًلرتحون ثـَمي اٌَلاث وآذاة واًصايضَاث واًـَوم أدصى، ؤبّن ثعوز من جصاجمِا وظصق 

ثسٌزسِا ًخواهة اًخعوزاث اًرسًـة اًيت ًخبٔثص هبا افلمتؽ.
25
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 اصّلزاساث اًّساتلة:  -1

ساث اًيت مؽ اهدضاز اًزوااي اصلًًِة واجساغ حسوذ ذوزُا، ػِصث اًـسًس من اصلزا

ثياًوت اًخـًصف ابًزوااي وذوزُا يف افلمتؽ، وسُمت اًرتنزي ُيا ؿىل اصلزاساث اًيت ثياًوت 

 -اًزوااي وذوزُا يف افلمتؽ، ووس خـصضِا نٌل ًًل:

( واًيت ُسفت ٕاىل اًخـًصف ابًزوااي اصلًًِة يف 1009ذزاسة جن ًحاذ اًلايل ) -1-2

اًلصة ادلزائصي )اًخَجاهَة واًـَوًة واًلاذًزة( وذوزُا يف افلمتؽ، حِر اؾمتس يف ذزاس خَ 

ؿىل اـلالحؼة ابـلضازنة واـلسوانث اًخازخيَة اًيت ثخـَق ابًزوااي واًخعوف، نٌل اس خزسم 

 ٌلزي ـلـصفة اًخوافق واًخجاوس تني اًزوااي اًيت مشَهتا اصلزاسة:اًحاحر اـلهنج اـل

ة اًخَجاهَة اـلخواخست يف مسًية مايض واًيت ثحـس ؾن مسًية الاقواظ ة -  مك. 7اًزاًو

ة اًـَوًة اـلخواخست مبس خلامن -  اًزاًو

ة اًلاذًزة اـلخواخست مبـسىص وثوظَت اصلزاسة ٕاىل ٔبن اًزوااي مؤسساث فضاء -  اًزاًو

زلافِا وزوحِا ثًضبٔ وضبٔ ظَحا وفـاال يف اذلَات الاحامتؾَة ًوىن ؿَهيا ثعوٍص مٌاشم اًرتتَة 

 واًخـَمي اًيت ثًهتجٌِل.

( واًيت ُسفت ٕاىل مـصفة اًيؼم اًخـَميَة يف اًزوااي، 1021ذزاسة ذزام اًض َخ ) -1-1

ة اًِامي تيوايح مسًية توسـاذت ٔبمنورخا ٌضلزاسة، حِر اؾمتس ث اًحاحثة ؿىل فاكهت ساًو

اـلهنج اًوظفي الاس خىضايف، واؾمتسث يف مجؽ اًحَاانث ؿىل اًواثئق واًسجالث اـلوحوذت 

ة، نٌل بٔحصث ملاتالث مؽ تـغ  ة وؿىل اـلشهصاث اًضرعَة ـلضاخي اًزاًو يف مىذحة اًزاًو

ة ؾل ًلذرص ؿىل  اًضرعَاث اًيت ًِا ؿالكة ابـلوضوغ. وذَعت اصلزاسة ٕاىل ٔبن ذوز اًزاًو

 اهة الاحامتؾي واًثلايف تي ًخـساٍ ٕاىل اًخّـَمي.ادل

( واًيت ُسفت ٕاىل مـصفة ذوز اًعصق 1021ذزاسة ظَة خاة ػل ) -1-1

اًخعوف واًزوااي يف افلمتؽ ادلزائصي، وذَعت اصلزاسة ٕاىل ٔبن اًزوااي اصلًًِة ساطمت يف 

 ورش ثـاًمي اصلٍن إالسالسم وحصس َخ كواؿس اٌَلة اًـصتَة.
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ط ُشٍ اصلزاساث جنسُا ادذَفت من حِر اًِسف مفهنا ما زنّز ؿىل من ذالل ؾص 

اًخـًصف ابًزوااي اصلًًِة ومسى اًخوافق واًخجاوس مؽ تـضِا اًحـغ نسزاسة)جن ًحاذ، 

(، ومهنا من زنّز ؿىل اًيؼم اًخـَميَة ابًزوااي اصلًًِة ومٌاصمِا اًخـَميَة ؿىل وخَ 1009

ز اطلي ثَـحَ ُشٍ اًزوااي اصلًًِة ارلعوض، ابٕالضافة ٕاىل اًىضف ؾن اصلو 

(، نٌل ثياًوت اصلزاسة الاذريت مسى مساطمة اًّزوااي اصلًًِة يف 1021نسزاسة)اًض َخ، 

ورش ثـاًمي اصلٍن الاسالسم، من ذالل مـصفة ذوز اًعصق اًعوفِة واًزوااي يف افلمتؽ 

ن حِر ٔبهنا (. وثدضاتَ اصلزاسة اذلاًَة مؽ ُشٍ اصلزاساث م1021نسزاسة)خاة ػل، 

هتسف ٕاىل اًخـًصف ابًزوااي اصلًًِة، ونشعل اصلوز اـليوظ ٕاٍهيا، ٕاال ٔبهنا ختخَف مـِا يف 

ادلاهة الاحصايئ ذاظة حِر ٔبن اصلزاسة اذلاًَة جسـى ًخحلِق ٔبُسافِا من ذالل وهجة 

هؼص ظَحة ادلامـة واس خزسمت الاسدداهة ٔكذات زلؽ اًحَاانث، يف حني اصلزاساث اًساتلة 

ٕاىل اس خلعاء اصلوز ونشا اًخـًصف ابًّزوااي من ذالل اـلالحؼاث واـللاتالث  سـت

ا.  وكرُي

 ادلاهة اـلَساين ٌضّلزاسة: -اثًثا

 إالحصاءاث اـلَساهَّة ٌضّلزاسة:  -2

َّة:  -ًخحلِق ٔبُساف اصلزاسة ت ٕاثحاغ ارلعواث اًخّاً

 مهنج اصلزاسة: -2-2

َّة ٕاىل اًخـصف ؿىل  مس خوى مـصفة ظَحة ادلامـة ابًّزوااي اصّلًًِة جسـى اصلزاسة اذلاً

وذوزُا يف افلمتؽ ادلزائصي، ومن ٔبخي حتلِق ُشا اًِسف اؾمتسث اصلزاسة ؿىل اـلهنج 

مهنج ٌس خزسم ٌَىضف ؾن بٓزاء اًيّاش  اًوظفي الاس خىضايف اطلي ًـّصف ؿىل ٔبهَّ:"

َّة حمّسذت، ثخـَّق جبٌلؿة ٔبو  واجّتاُاهتم حنو موكف مـنّي، نٌل ٌس خزسم ٔبًضًا ٌَوكوف ؿىل كض

َّية". فئة مـ
26
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 حسوذ اصلزاسة:  -2-1

اذلسوذ اـلوضوؾَة: ثلذرص اصّلزاسة اذلاًَة ؿىل اًححر يف مس خوى مـصفة ظَحة  ٔب(     

 ادلامـة ابًزوااي اصلًًِة وذوزُا يف افلمتؽ ادلزائصي.

 -ثسىصت –اذلسوذ اـلاكهَة: اكذرصث اصّلزاسة يف خامـة َلس دِرض  ة(   

اذلسوذ اًزمٌَة: ٔبحًصت اصّلزاسة اذلاًَة ذالل صِص فِفصي وصِص مازش من اًس ية  ح(    

َّة   1027 -1021اصلزاس 

اذلسوذ اًخرشًة: اكذرصث اصلزاسة اذلاًَة ؿىل ظَحة ادلامـة رهوز وٕاانج من خمخَف  ذ(    

 اًخرععاث اًـَمَة.

 ؾَية اصلزاسة: -2-1

ظاًحا خامـَا وظاًحة من خامـة ثسىصت ومن خمخَف  41حىوهت ؾَية اصلزاسة من 

ا ؾن ظًصق اًعسفة.  اًخرععاث اًـَمَة، وت ادذَاُز

 بٔذواث اصلزاسة:   -2-4

خاتة ؾن جساؤالث اصلزاسة وحتلِق ٔبُسافِا، ت اس خزسام اسدداهة ثلُس مس خوى ًالٕ 

لس كامت اًحاحثخان إبؿساذ الاسدداهة  اـلـصفة ابًزوااي اصلًًِة وذوزُا يف افلمتؽ ادلزائصي، ًو

ورعل تؽ الاظالغ ؿىل اًرتاج أذيب، يف جمال اًزوااي اصلًًِة واًعصق اًعوفِة، حِر 

 زت موسؿني ؿىل تـسٍن:ؾحا 11اص متَت ؿىل 

ضم  اًحـس أول: - ؾحازاث جياة ؾهنا مضن تسًَني)هـم/ال(، 1اـلـصفة ابًزوااي اصلًًِة ًو

 ثضميت اس ئةل فصؾَة يف حاةل إالخاتة تيـم ورعل ًخبٔهَس الاخاتة ؿىل اًـحازت اًصئُس َة.

ضم  اًحـس اًثاين: - ؾحازت جياة ؾهنا مضن زالج  24اـلـصفة تسوز اًزوااي اصلًًِة ًو

 تسائي وعم)موافق، ال ٔبذزي، مـازط(

ؿىل اًحسًي ال ٔبذزي، ٔبّما اًحسًي  1ؿىل اًحسًي مـازط. وذزخة 2حِر ثـعى ذزخة

. وثفرس اصلزخة ؿةل ٔبحس اًحسائي اًثالج من ذالل اس خرصاح ظول فئة 1موافق فسزحذَ
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. وتـس ٕاضافة ُشٍ اًلمية ًلك تسًي 0.11= 2/1-1ًحسائي. ومٌَ ٍىون صلًيا اًـحازت/ؿسذ ا

 هخحعي ؿىل اقلم اًخايل ًخفسري اصلزخة ؿىل اًحسائي اكاليت:

[. 1-1.14، اًحسًي موافق ][1.11 -2.17[، اًحسًي ال ٔبذزي]2.11-2اًحسًي حماًس]

اًـَية سُمت  وؿَََ فٕان لك مذوسط حسايب ًخحعي ؿَََ من ذالل اس خجاابث ٔبفصاذ

 ثفسرٍي اسدٌاذا ؿىل ُشا اقلم. 

 ؾصط ومٌاكضة هخاجئ اصلزاسة: -1

 ؾصط هخاجئ اصلزاسة: -1-2

واـلمتحوز يف ما مسى مـصفة ظَحة   ؾصط اًيخاجئ اـلخـَلة ابًدساؤل الاول: -1-2-2

ة  ٕالخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل ت حساة اًخىصازاث واًًسة اـلئًو ادلامـة ابًزوااي اصلًًِة؟ ًو

 -واـلخوسعاث اذلساتَة ًلك سؤال من ٔبس ئةل اقلوز أول نٌل ثوحضِا ادلساول اـلواًَة:

ة واـلخوسط اذلسايب2خسول زمق) الس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ؿىل  ( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 اًسؤال أول

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

ة ذًًِة  0.21 14.44 11 21.11 7 ُي ثـصف ٔبكسم ساًو

 مج اًلاذًزة اقلمسًة اًًزخوهة اًخجاهَة ماعم: 

 7 2 1 1 1 اًخىصازاث

 1 1 اـلسًة / / / / 2 اًواذي ماكن وحوذُا

 2 /// // // // 2 2172 مىت ثبٔسست

   

ٔبفصاذ اس خجاتوا تيـم حول اًسؤال اـلخـَق تبٔكسم  7من ذالل ادلسول ٔبؿالٍ جنس ٔبن 

ة ذًًِة ورعل تًس حة  اس خجاتوا تال،  %14.44يف حني جنس ٔبن ما وسخذَ  % 21.11ساًو

ة ثوسؾت الاس خجاابث  وحول اًسؤال اًفصؾي ٌَسؤال أول اـلمتثي يف رهص ُشٍ اًزاًو

اًس حـة تني اًخجاهَة واًًزخوهة واقلمسًة واًلاذًزة. ويف ما خيط ماكن وحوذُا رهص ازيان 
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 تبهٔنا يف اًواذي واس خجاتة ثلص تبهٔنا يف اـلسًة. ومن تني مجَؽ اـلس خجَة رهص ٔبحسضم ٔبنّ 

 . 2172س ية اًخبٔسُس ُو 

وس خًذج من الاس خجاابث اًّساتلة اّن مجَؽ افصاذ اًـَية ال ًـصفون الاخاتة اًّعحَحة 

ة ذًًِة، فـىل اًصمغ من ٔبن حوايل  اس خجاتوا تيـم،  21.11ؿىل اًّسؤال اـلخـَق تبٔكسم ساًو

 ااي اًخَجاهَةٕاال ؾيس ثفحط اس خجاابهتم ؿىل أس ئةل اًفصؾَة جنسضم ًخبٔزحجون تني ازتـة سو

ة عم: ساوًة سـاذت واًًزخوهة، اقلمسًة واًلاذًزة. ٕاال ٔبن اًىذاابث جضري اي ٔبن ٔبكسم ساًو

 

ابًلصة من مسًية ظوًلة. ورعل حني اوؾز ٔبُي ظوًلة  ابًلدغ ؿَََ، زفصح مهنا وتىن يف 

ة ىزل هبا ُو ؤبحصاتَ. مث مجؽ مجَؽ ٔبحصاتَ اـلصاتعني واكن ٌسمهيم اً  سًِة، ٔبحناهئا ساًو

وكعـوا خنََِا، وامذيـت ؿَهيم فصحَوا  701وسحفوا ٕاىل ثسىصت وحادضوا اجن اـلزين س ية 

ا س ية  . وامذيـت. مث احنسز ٔبحصاة سـاذت من اًزواوذت ٕاىل 704ؾهنا. مث ٔبؿاذوا حعاُز

خَ من ساة ظوًلة. ومجؽ من اكن اًََ من 701مضاحهيم س ية  . ؤبكام اـلصاتط سـاذت جزاًو

 اـلصاتعني 

خزَفني ؾن اًياحـة، وقزا مًََل وحادضُا ٔبايما... واكهت تُهنم حوةل فلذي فهيا اـل 

سـاذت.
27
 

ة ذًًِة، حىت من  وؿَََ ميىن اًلول ٔبن مجَؽ ٔبفصاذ اًـَية ال ًـصفون ابًفـي ٔبكسم ساًو

تني اطلٍن اس خجاتوا تيـم، حِر وابًصحوغ ٕاىل اس خجاابهتم ؿىل أس ئةل اًفصؾَة جنسُا 

 ذاظئة.
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ة واـلخوسط اذل 1خسول زمق)                       سايب الس خجاابث( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 اًسؤال اًثاين ؿىل ٔبفصاذ اًـَية
 

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

 0.11 11.11 10 11.11 21 ُي ثـصف الاظي اطلي كام ؿَََ اوضاء اًزوااي

 % ث الاس خجاابث اًفصؾَة ٌَسؤال

 19.21 9 اًلصان اًىصميحتفِغ 

 11.01 1 اًخفلَ يف اصلٍن

 21.04 1 اًلضاء ؿىل ادلِي وحمو أمِة

 01.19 1 اًخعوف

 01.19 1 حمازتة اًضـورت  وارلصافاث

 4.14 2 ثـَمي مداذئ اٌَلة اًـصتَة

 200 11 ٍلوغ الاس خجاابث اـلخىصزت

 

اًثاين واطلي ًيط ؿىل أظي من ذالل تَاانث ادلسول ٔبؿالٍ واـلخـَّلة ابًدساؤل 

 41% من ٍلوغ  11.11ظاًحا تًس حة  21اطلي كام ؿَََ ٕاوضاء اًزوااي اصلًًِة، جنس ٔبّن 

. 0.11%  مبخوسط حسايب كسز تؼ 11.11ظاًحا ٔبي تًس حة  10ظاًحا، يف حني جنس ٔبّن 

لس ثحاًًت الاس خجاابث حول أظي اطلي كامت ؿَََ اًزوااي اصلًًِة ومتصنزث انرب  ًو

% من ٍلوغ الاس خجاابث، مث 19.21وس حة ًالس خجاابث يف حتفِغ اًلصبٓن اًىصمي تًس حة 

%، ومهنا اًلضاء ؿىل ادلِي وحمو أمِة، ومهنا ما 11.01اًخفلَ يف اصّلٍن ورعل تًس حة 

ٍصى ٔبهنا كامئة ٌَخعوف، ونشا حمازتة اًضـورت وارلصافاث، نٌل رهص ٔبحس اًعَحة ٔبهنا كامت 

 مداذئ اٌَلة اًـصتَة. ؿىل ٔبساش ثـَمي

لس خاء يف اًرتاج الاذيب ٔبّن أظي اطلي كام ؿَََ ٕاوضاء اًزوااي ُو اًصابظاث  ًو

و ماكن خمعط ًالؾخاكف وادلِاذ،  )مجؽ زابظ( ماكن ًالؾخاكف وادلِاذ. واًصابظاث ُو

مث  ،واًيت اهدرشث يف ٔبوادص اًفذح إالسالسم ًضٌلل ٕافًصلِا واس متصث ٕاىل اذلنك ٔبـلصاتعي

ٔبذشث اًزوااي حتي حمي اًصابظاث ثسزجيَا، فذعوزث رمارما واجسـت ؿىل ًس اًعوفِة 
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م يف ادلزائص، فؿل 21ذفمـت تني اًـحاذت واًخـَمي وإالظالخ وادلِاذ، مث اهدرشث يف اًلصن 

ة، وما ٔبن حي اًلصن  م حىت اهدرشث ٔبوسؽ 21خيَو ًزف وال مسًية وال مقة حدي من ساًو

حوغ ٕاىل اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية جنس خَِّا زنزث ؿىل اـلفِوم اذلسًر من ري كدي. وابًص 

و الاؾخاكف  حص اًلول، ٌَزوااي ٕان وؾل ثشهص ٔباي مهنا أظي اطلي كامت من ٔبخهل ُو

 وادلِاذ. 

ة واـلخوسط 1خسول زمق) اذلسايب الس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ؿىل ( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 اًسؤال اًثاًر

 

من ذالل ادلسول ٔبؿالٍ ًحني اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ؿىل اًسؤال اـلخـَق تخلسمي 

ة اصلًًِة، حِر جنس ٔبن ما وسخذَ  وا ثلسمي ثـًصف، 17.77ثـًصف ثس َط ٌَزاًو % حاًو

واثفلت  مـؼم الاس خجاابث ؿىل ٔبهّنا ماكن ٌَـحاذت  وحفغ اًلصبٓن واًخفلَ  يف اصلٍن، 

شٍ اًـحازت حىصزث تًس حة  حىصازا.  41% من افلموغ اًلكي ٌَخىصازاث  واـللسز تؼ 41.11ُو

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

ة  0.17 41.11 29 17.77 11 ُي جس خعَؽ ان ثلسم ثـًصفا ثس َعا ٌَزاًو

 % ث اًفصؾَة ٌَسؤال:حمخوى اًخـًصفالاس خجاابث 

 21.11 7 ثـَمي اصلٍن وورشٍ يف اكفة زتوغ اًوظن

ة  41.11 29 ماكن ٌَـحاذت وثـَمي اًلصان واًفلَ واًس ية اًيحًو

 7.24 1 ثـَمي مداذئ اًلصاءت واًىذاتة

 1.11 2 ثلسمي ذزوش ذًًِة

 4.41 1 مشُة وظًصلة ثعوفِة راث مداذئ اسالمِة واسـة

 22.91 1 اًخوؾَة وحمازتة اًفساذ وادلِي واصلخيورش 

 4.41 1 ورش الاذالق اًفاضةل تني اًياش

 1.11 2 وسزة ملضلت ؾن اـلسجس حازهبا اجن ابذٌس وماعل جن هيب

 4.41 1 ماكن حيي حمي اـلسجس

 200 41 ٍلوغ الاس خجاابث اـلخىصزت
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ثالُا اًخـًصف اطلي ٍصى ٔبهّنا ماكن ًخـَمي اصّلٍن وورشٍ يف اكفة زتوغ اًوظن 

% اًيت حصى ٔبهنا ماكن ًًرش اًخوؾَة 22.91%، نٌل كسزث اًًس حة اـلئوًة تؼ 21.11تًس حة

ث تني ورش الاذالق واًفضَةل، وحمازتة اًفساذ وادلِي واصلخي. وثوسؾت ابيق الاس خجااب

 ماكن حيي حمي اـلسجس، ثـَمي مداذئ اًلصاءت واًىذاتة وثلسمي اصلزوش اصلًًِة. 

لس ثـسذث اًخـاًزف ٌَزوااي اصلًًِة ٕاّال ٔبهَ ميىن اًلول ٔبهنا: "حصهَة مؤسسايت  ًو

من ًثالج مس خوايث، ًخذسهئا اـلس خوى اـلشُيب ٔبو اًعًصلة)ٔبي اًعًصق اـلصسوم ًالثحاغ 

شا اـلس خوى اًلائة من ذالل  ة يف ظَلة بٔوزاذ ؤبراكز ؤبحزاة(. ُو ظصف ص َخ اًزاًو

اس خجاابث افصاذ اًـَية. ٔبما اـلس خوى اًثاين ُو اـلس خوى اًخيؼميي ٔبو اًعائفة  ٔبي اًعًصلة 

وكس اختشث صالك مٌؼٌل حيسذ اًـالكاث تني اـلًصسٍن فامي تُهنم ونشا ثض َرِم، مثٌَل ٌسمح 

شا ًخفق ٕاىل حس ما مؽ تخحلِق اًخو  اظي وضٌلن اًوحست وٕان ثحاؿسث أمىٌة وأسمٌة. ُو

ة اصلًًِة من ٔبهنا مشُة وظًصلة ثعوفِة  ما وزذ يف ٔبحس اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ٌَزاًو

ة ٔبي اًوحوذ اـلاذي يف  راث مداذئ ٕاسالمِة واسـة. وخيخمتِا اـلس خوى اـلَساين ٔبو اًزاًو

ِشا اًسخة وحسة)اًزاعم،اـلاكن واًزمان ًلك من اًعص  ( 1،ض1022ًلة واًعائفة. ًو

ة ؿىل الاظعالحاث أدصى ٔبي ؿىل اًعًصلة واًعائفة، مفن ذون  ًلَة اظعالخ اًزاًو

ة ٔبي من ذون حتلق مِساين ٌَعًصلة ًن ٌس خعَؽ اًض َخ ؤبثحاؿَ حتلِق ملاظسضم. ٕاّن  ساًو

ة جضلك يف ُشا اًس َاق اـلؤسسة وإالظاز اـلصنّة من  ظًصلة مٌّؼمة وجمّسست يف اًّزاًو

اًواكؽ. ويف جمال ُشا اًخجس َس ثؼِص مسى كوت ٔبو ضـف اًعًصلة مث مسى فـاًَهتا بٔو 

ضـف تياهئا اًخيؼميي ٔبو مسى كوت ٔبو ضـف ص َرِا ومس خوى احرتام وظاؿة مًصسهيا 

ا.   ومسى هفور واجساغ حلي ثبٔزرُي

ة عم و اـلصحج ٔبّن ٔبكسم ساًو ة توهَ تـياتة،  ٕاال اهَ ُياك ٕاصازاث ٔبدصى ُو ساًو

واـلـصوفة جصابظ مصوان اًحوين، ٔبسسَ ٔبتو ؾحس اـلغل أهسًيس أظي، سىن توهة)ؾياتة( 

واكن من اًفلِاء اـلخفٌّيني، ماث كدي الازتـني والازتـة مئة تـياتة وذفن هبا وكرٍب من ٔبصِص 

 اـلزازاث يف اًرشق ادلزائصي.  
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ة واـلخوسط اذلسايب الس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ؿىل ( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـل 4خسول زمق) ئًو

 اًسؤال اًصاتؽ
 

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

ُي صلًم مـَوماث حول 

ي اًزوااي اصلًًِة  معاذز متًو
10 44.44 11 11.11 0.44 

الاس خجاابث اًفصؾَة ٌَسؤال: 

ي  رهص معاذز اٍمتًو

وةل
اصل

ي 
دِ
سا
اـل

 

َة
ظ و
 اً
ازت
وس
اً

 

ث 
ربؿا
ًخ ا

ث
ِحا
ً وا

 

ضلًة
ًح ا

 

ث
رتااك
الاص

 

ث
ـَا
زل
ا

 
رًية
ارل

 

 1 1 2 27 4 2 1 14ٍلوغ الاس خجاابث= 
 

% من ٍلوغ ٔبفصاذ اًـَية 44.44( ٔبن ما وسخذ4َ)هالحغ من ذالل ادلسول زمق

اس خجاتوا تيـم، ٔبي ٔبهنم ًـَمون معاذز متوًي اًزوااي اصلًًِة،  ؤبنرث اًـحازاث وزوذا 

 27حسة ما خاء يف اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية ُو ٔبهنا حمتثي يف اًخربؿاث واًِحاث، تخىصاز 

%  24.70حِر حىّصزث تًس حة % ثَهيا اصلوةل10.11حىصازا، ورعل تًس حة 14من ٍلوغ  

نٌل ثحاًًت الاس خجاابث حول معاذز اٍمتوًي أدصى من ازلـَاث ارلرًية، الاصرتااكث، 

 اًوسازت اًوظَة، واًحضلًة. 
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ة واـلخوسط اذلسايب الس خجاابث 1خسول زمق)                      ( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 ارلامس واًساذشٔبفصاذ اًـَية ؿىل اًسؤال 

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

ُي ثـصف مك 

اًزوااي  ؿسذ

 اصلًًِة

2 1.1 44 97 0.011 

 رهص اسٌلء تـغ اًزوااي اصلًًِة

معص
ن 
ًل ج
ؿ

 

ًوة
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اًـ

 

سةل ساؾل
ـزا
اً

َة 
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ا

 

َة
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َة 
ه حٌل
ًص
ا

 

سًة
قلم
ا

َة 
ه ال
دلَ
ا

 

َة
ه زاي
اً

 

 مج

1 2 2 2 21 9 21 1 1 2 2 14 

   

ًخخني ًيا من ذالل تَاانث ادلسول ٔبؿالٍ واـلخـَلة ابًسؤال ارلامس واطلي مفاذٍ: ُي 

من اًعَحة ٔبهنم ال ًـصفون ؿسذُا  % 97ثـصف ؿسذ اًّزوااي اصلًًِة ابدلزائص، خاءث وس حة 

 210ًوو ابًخلًصة، يف حني جنس ظاًحا واحس ٔبخاة تيـم  ورهص تبٔن ؿسذ اًزوااي ُو حوايل 

َّة وإالسالمِّة ذاّظة يف لس ساوًة. ًو ؾصفت اًزوااي اصلًًِة اهدضازا واسـا يف اصّلول اًـصت

ادلزائص، حِر ًدّسؽ ثواخسُا يف اًلصى واـلسن ويف خمخَف هجاث اًوظن ٕار كّسز ؿسذُا 

ة. وجضري بٓدص إالحعاءاث ٕاىل وحوذ  110تؼ  2910س ية   من ٔبنرث ادلزائص حتيصساًو

ا ًددؽ كصبٓهَة، زسةمس بٓالف ٔبزتـة ًِا ساوًة 110 ا مذـسذت ظوفِة ظصكا مًصسُو  ٔبصُِص

ددـِا  اًلاذًزة واًصحٌلهَة واًـَوًة واًحَلاًسًة واًخَجاهَة اـليدرشت يف اًـسًس من ذول اًـاؾل، ًو

...مََون رسط ؿرب اًـاؾل 110ٔبنرث من 
28
  

ويف ما خيط اًسؤال اًساذش حول رهص ٔبسٌلء تـغ اًزوااي جنس ٔبن ٔبصِص اًزوااي 

ة اًلاذًزة حِر حىصزث  صلى من  %11.11مصت ٔبي  تًس حة  21ٔبفصاذ اًـَية عم اًزاًو

ة اًخَجاهَة  تًس حة  14ٍلوغ اًخىصازاث اـللسز ؿسذضم تؼ ة  %17.77. ثَهيا اًزاًو مث اًزاًو

. وميىن ثفسري ُشٍ اًيدِجة من ٔبن مـؼم ٔبفصاذ اًـَية من مسًية %21.11اًـامثهَة تًس حة 
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 مذلري اـلسًية ُو اطلي حـي تـغ اًزوااي حتوس ؿىل حىصازاث ثسىصت واًواذي ومن مث

ة ادلَالهَة، واًصحٌلهَة، واًزايهَة  ؿاًَة وتفازق هحري تُهنا وتني تـغ اًزوااي أدصى اكًزاًو

ا.  وكرُي

ة  ة ورضحي ؾحس اًصمحن اًثـاًيب، وساًو ٌوضري اًرتاج أذيب ٕاىل ٔبّن ٔبكسم اًزوااي ساًو

ة ؾحس ا نثري من  ويل ذاذت، وساًو ة س َسي َلس اًرشًف... وكرُي اًلاذز ادلَاليل وساًو

اًزوااي يف ادلزائص اًـامصة، وميىن رهص سوااي ٔبدصى. يف مسًية كس يعَية و هواحهيا كامئة 

ة، فِياك سوااي وذَواث  ظوًةل ٔبدصى تَلت حسة تـغ إالحعاءاث ست ؾرشت ساًو

ا ، نٌل اكهت  ٌَـائالث اًىدريت ابـلسًية سواايُا مثي س َسي اًىذاين وس َسي اـلياظلي وكرُي

ة زضوان دوخة، ويف  ة ٔبوالذ، واكهت ُياك سوااي ذاظة ابٔحصاك واًىصاكةل مثي ساًو ساًو

ة اذلسن جن ٔبيب اًلامس جن ابذٌس: )ث  هوايح كس يعَية اص هتصث ُؼ( ٔبسسِا 717ساًو

 اًـَمَة واصلًًِةاًلامس جن ابذٌس ؼ ؤبزست اجن ابذٌس من ٔبنرب أزس  اًض َخ حسن جن بئب

اصلٍن  تلس يعَية ؼ اطلي اكن من مضاخي اًعًصلة اًلاذًزة اًيت ٔبذشُا ؾن ص َزَ ظالخ

ُؼ وذفن 787 اًـاليئ تحُت اـللسش. ؾصفت صِصت هحريت، ثويف اًض َخ جن ابذٌس س ية

خَ  . جزاًو

ة  وكس اص هتصث بًٔضا ثَمسان وهواحهيا جزواايُا و ٔبرضحهتا ومضاُسُا هشهص مهنا ساًو

ة ٔبمحس اًلٌلزي  ة َلس اًس يويس، وساًو ة س َسي تومسٍن وساًو س َسي اًعَة، وساًو

ورضحي س َسي اذلَوي أهسًيس...، وثـخرب مٌعلة سواوت وجباًة من ٔبقىن مٌاظق ادلزائص 

ة اًض َخ َلس ابًزوااي، فلس ثعي فهيا ٕاىل مخ  ة ثزيي زاصس، وساًو ة، هشهص مهنا ساًو سني ساًو

ة اجن ؿىل اًرشًف تبٓكدو ونشعل  صي تبًٓت ٕاسٌلؾَي، وساًو ة أُس اًخوايت تحجاًة وساًو

ا.. وعم لكِا سواي اص هتصث تًرش اًخـَمي وختصجي ٔبحِال  س َسي مٌعوز تبًٓت حٌاذ وكرُي

 من اـلخـَمني.  
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ة واـلخوسط اذلسايب الس خجاابث ( ًحني اًخىصازاث 1خسول زمق)                      واًًسة اـلئًو

 ٔبفصاذ اًـَية ؿىل اًسؤال اًساتؽ واًثامن

 اًـحازت
 ال هـم

 م
 % ث % ث

ة  0.21 11.11 19 21.11 1 ُي س حق وان ظَحت فذوى من ص َخ ساًو

 0.21 14.44 11 21.11 7 ُي ثرتذذ ؿىل اًزوااي اصلًًِة من حني ٔدص

 

ًخضح ًيا من ذالل ادلسول ٔبؿالٍ ٔبهَ ابًصمغ من كةل الاظالغ اًواسؽ حول اًزوااي 

ظالة ًرصحون تبٔهَّ س حق هلم ؤبن ظَحوا  1اصلًًِة ٕاال ٔبهَ وتخفحط الاس خجاابث جنس 

شا ما ًربز من ٔبهنم ًرتذذون تني اذلني وأدص ؿىل اًزوااي  ة، ُو فذوى من ص َخ ساًو

 اصلًًِة. 

واطلي مفاذٍ ما مسى مـصفة اًعَحة ادلامـَني  اًدساؤل اًثاين:ؾصط هخاجئ  -1-2-1

ة  تسوز اًزوااي اصلًًِة؟ ًٕالخاتة ؾن ُشا اًدساؤل ت حساة اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 واـلخوسعاث اذلساتَة وادلسول اـلوايل ًوحض رعل:

ة واـلخوسط اذلسايب الس خجاابث 7خسول زمق)                      ( ًحني اًخىصازاث واًًسة اـلئًو

 ٔبفصاذ اًـَية ؿىل اًدساؤل اًثاين
 

 اًصمق
 مـازط ال اذزي موافق

 اًصٔبي الاحنصاف اـلخوسط
 % ث % ث % ث

 ال اذزي 0.79 1.14 11.11 20 11.11 21 41.11 10 9

 مـازط 0.71 2.11 41.11 11 11.11 21 21.11 7 20

 موافق 0.74 1.11 21.11 7 21.11 1 72.22 11 22

 موافق 0.74 1.12 22.22 1 11.11 20 11.11 10 21

 ال اذزي 0.71 1.27 10 9 41.11 29 17.77 27 21

 ال اذزي 0.17 1.14 21.11 1 41.11 11 17.77 27 24

 موافق 0.11 1.11 4.44 1 14.44 22 72.22 11 21

 موافق 0.72 1.44 1.11 1 17.11 27 11.11 11 21
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 موافق 0.19 1.11 1.11 1 10 9 71.11 11 27

 موافق 0.74 1.4 21.11 7 11.11 21 11.11 11 21

 موافق 0.17 1.17 4.44 1 11.11 21 11.11 11 29

 موافق 0.17 1.17 4.44 1 11.11 21 11.11 11 10

 ال اذزي 0.49 1.11 1.11 2 41.11 10 12.22 24 12

 موافق 0.11 1.11 4.44 2 11.11 21 14.44 19 11
 

ثفحط اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية جنس ٔبن بٔؿىل الاس خجاابث اكهت ؿىل من ذالل 

ظاًحا  11واًيت مفاذُا)ثسؾو اًزوااي اصلًًِة ٕاىل وحست ومتاسم افلمتؽ( تخىصاز  27اًـحازت زمق 

، وابحنصاف 0.19% ومبخوسط حسايب كسز تؼ71.11ظاًحا ٔبي تًس حة  41من ٍلوغ 

 ثيط ؿىل )ثًرش اًزوااي اصلًًِة أذالق اًفاضةل واًيّت  21. ونشا اًـحازت زمق 0.19مـَازي 

% ذّما ٌضري ٕاىل ٔبّن ٔبفصاذ اًـَية جُيمـون 72.22 تني اًياش( ورعل تًس حة مئوًة كسزث تؼ

واـلمتحوز حول )ٔبان جباخة  22ؿىل ٔبطمَّة اصّلوز الاحامتؾي ٌَّزوااي اصّلًًِة، ثَهيا اًـحازت زمق 

% مبخوسط حسايب 72.22اًزوااي اصلًًِة( ورعل تًس حة ٔحزوذ مبـَوماث اكفِة حول ذوز 

ذّما ٌضري ؿىل اًصقحة اًىدريت من ظصف ٔبفصاذ اًـَية يف الاظالغ ؿىل اًزوااي  1.11كسٍز 

ا تعفة ذاظة.  نٌل ثوسؾت الاس خجاابث ؿىل اًحسًي موافق ؿىل  اصلًًِة تعفة ؿاّمة وذُز

 اًـحازاث اًخاًَة ؿىل اًرتثُة:

% 11.11وكِا)ثًرش اًزوااي اصلًًِة ثـاًمي اصلٍن الاسالسم( تًس حة ومٌع 21ؾحازت زمق 

)ثلمي اًزوااي الاحذفاالث اصلًًِة( مبخوسط  11. واًـحازت زمق 1.12ومبخوسط حسايب كسٍز 

اطلي ًسل ؿىل ٔبهَ ال ثوخس ادذالفاث هحريت  0.11وابحنصاف مـَازي  1.11حسايب كسٍز 

ة حِر  10و 29زت. ٔبّما اًـحازت زمق تني بٓزاء ٔبفصاذ اًـَية حول ُشٍ اًـحا اكهخا تًسة مدساًو

 ومٌعوكٌِل ؿىل اًخّوايل: 21و 21% وادص وس حة حاسث ؿَهيا اًـحازثني11.11كسزث تؼ

 )ثخىفي اًزوااي اصلًًِة ابًفلصاء وأًخام( حتازة اًزوااي اصلًًِة اًـاذاث واًخّلاًَس اًفاسست.

زهون حِسا ٔبطمَة اصلوز اطلي ثلوم تَ من ذالل اس خجاابث ٔبفصاذ اًـَية جنسضم ًس

اًزوااي اصلًًِة يف خمخَف افلاالث من حِر اضعالؾِا مبجموؿة من اًوػائف اكًوػَفة 
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ة مؤسسة ذًًِة متازش فهيا اًـحاذاث من ظالت  اصلًًِة واًـَمَة، فال ذالف من ٔبّن اًزاًو

ة ووػَفهتا اصلًًِة وثالوت اًلصبٓن وأراكز...فِياك ثالسم معَق وحصاتط وزَق تني اًز  اًو

واًـَمَة، ٕار ثيعَق من حصتَة زوحِة مـصفِة يف بٓن واحس وجس هتسف يف اـلًصس ٔبن ًلوي 

 ٕامياهَ ابؼل ثـاىل...

واًيّت  09وابًًّس حة ٌَحسًي ال ٔبذزي فٕان ٔبؿىل الاس خجاابث اكهت ؿىل اًـحازت زمق 

 12و 24و 21 اًـحازاث زمق مفاذُا)ال ميىن الاس خلياء ؾن اًزوااي اصلًًِّة يف افلمتؽ( مث

وعم ؿىل اًخّوايل:)ثعحح اًزوااي اصلًًِة اًـلِست صلى اًياش()حتازة اًزوااي اصلًًِة اصلخي 

وارلصافاث( )ثلمي اًزوااي اصلًًِة اًيسواث اًـَمَة(. وتياء ؿىل اـلخوسعاث اذلساتَة ًِشٍ 

اًزوااي اصلًًِة ومسى الاس خجاابث، جنس ٔبن ٔبفصاذ اًـَية كري كاذٍزن اًفعي حول ٔبطمَة 

رضوزت وحوذُا، وميىن ثفسري رعل ٔبّن ٔبفصاذ اًـَية ًُست صلهيم ذَفِة هؼًصة ومعََة ؾن 

اًزوااي اصلًًِة وذوزُا اطلي وخسث من ٔبخهل مثي حتفِغ اًلصبٓن اًىصمي واًلصاءاث، حِر 

ن وظَحة... ٔبمجؽ ص َود اًّزوااي ؿىل حتفِغ اًلصبٓن اًىصمي ـلن ٍصاتذ سواايضم من ٔبظفال مًصسٍ

نٌل متثَت ؾياًة اًّزوااي ابًلصبٓن اًىصمي يف ذزاسة اًلصاءاث اًلصبٓهَة وثـَمي اًّصمس اًلصبيٓن، 

ىشا حيفغ اـلًصس واًعاًة اًلصبٓن نخاتة، زسٌل وضحعا، وكواؿس اًخّجوًس، مث ٌرشغ يف  ُو

ا. ثفسري مـاين اًلصبٓن اًىصمي...نٌل ًسزش ٔبس حاة اًزنول واـلًسود وكرُي
29
 

% 41.44( تًس حة مئوًة 20ابًًس حة ٌَحسًي مـازط فاكن ؿىل اًـحازت زمق)ٔبما 

ة حتي حمي اـلسجس وثبٔذش  2.11مبخوسط حسايب كسٍز  حِر ثيط ُشٍ اًـحازت ؿىل)اًزاًو

 ٔبحاكمَ اًرشؾَة(.

 امتة:ؼؼؼؼؼؼؼؼد

ٕاّن اًزوااي يف ادلزائص ًـحت ذوزا هحريا يف حفغ أمة الاسالمِة، كصبهٓنا ًولهتا 

ِا مساطمة فـاةل يف ثًض َط ومداذهئ ا، ؤبذالكِا اًّسامِّة ٕاىل خاهة ما كامت تَ من هجاذ، ًو

اذلصنة اًفىًصة واًـَمَة، نٌل ًـحت اًزوااي اصلًًِة ٔبذوازا ؿسًست يف اًلسمي وادلسًس، حِر 

اكهت ؾحازت ؾن مـاُس ٌَـؿل واًخثلِف اصلًين. وحصثحط اًزوااي ابًّعصق اًعوفِّة اًيت ثعي 
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 ادلزائص ٕاىل ٔبنرث من زالزني ظًصلة، ٔبطمِا: اًصحٌلهَة، اًخَجاهَة، اًلاذًزّة واًـَوًة وحسُا يف

ا نثري.  واًس يوس َة وكرُي

وهؼصا ٔطمَة اصلوز اطلي ثَـحَ اًزوااي اصلًًِة يف خمخَف افلاالث: اصلًًِة، الاحامتؾَة، 

ذت وؾََ ابًزوااي اًس َاس َة واًثّلافِة...وؿَََ رضوزت ثعوٍص مـصفة ادلَي اًعاؿس وساي

اًخـَّق ابقلافؼة وثعوٍص حصازيا الاحامتؾي واًصويح من حِر ٔبن ذوز سواايان ُو اصلًًِة، ف

حىوٍن اطلاهصت الاحامتؾَة واًيت عم اًرتاج الاحامتؾي واًصويح جية ٔبن حىون يف مس خوى 

  اًخحسايث ادلسًست ومساٍصت ًًٔفِة اًثاًثة ٕارا ٔبزاذث ٔبن ثحلى موحوذت.
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   اكن ُشا اًصخي من مسؿل احسى صـوة زايخ ، مث من زحٌلن مهنم، واكهت ٔبّمَ ثسؾى دضَحة  واكهت يف ٔبؿىل ملاماث اًـحاذت

لي ص َخ اًعاذلني  واًفلِاء طلعل اًـِس تيوايح اتست ٔباب ٕاحساق اًدسويل س وازحتي ٕاىل اـللصة، ًو ، واًوزغ. ووضبٔ ُو مٌخحال ٌَـحاذت واًُز

زمَ وثفل  َ ؿَََ، وزحؽ اىل  وظن زايخ تفلَ حصَح ووزغ وافص، وىزل ظوًلة تحالذ اًّزاة .ؤبذش ؾيَ ًو
27

 .11( ض1000، ادلزء اًساذش، تريوث، ذاز اًفىص ًٌَرش واًخوسًؽ)4، ظاتزخي اجن ذضلونؾحس اًصمحن اجن ذضلون،  - 
28

                  اًزوااي ابدلزائص..من ثـَمي اًلصبٓن ومٌح ظىوك اًلفصانادلٍزصت،  - 

                : 2075. : 07/03 . H http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/4/ 6 . Date 

 
29
اتسون ظاحة ملال،  - http://www.blog.saeeed.com/2012/02/fonctions-      وػائف اًّزوااي يف اـللصة ؤبذواُز
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  هيب جن ماعل ًفىص  اهرثوتًووحِة كصاءت

 (رشوظ اٍهنضة نخاة حتََي)

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - متصسُت فذَحة. ذ                                                 
 

 : اـلَرط

 اًلمي اٍهنضة رشوظ نخاتَ هيب جن تسبٔ  ًلس

 ادلزائص اتزخي من ـلصحةل اهرثوتًوويج تخحََي

 ٔبن اكذث ،2911 س ية ٕاىل 2911 تني امذسث

 ؿٌَلء كاذُا اًيت إالظالخ حصنة فهيا حُتسج

 ٔبدصى مصت ٌَسري افلمتؽ ٕاؿاذت من حاةلً  ادلزائص

 اذلصنة ذَـت ٔبن فدـس ..اًخازخي موهة يف

 كامت اًيت اصلزوصة زذاء هفسِا ؾن إالظالحِة

 اذلصوس، واكذياء اًرباكث ابًامتش اًزوااي يف

 ابًواحداث اًلِام ظًصق يف وسازث

 يف وازلال واًخياسة ابًىصامة والاس متساك

 وٕاكامة إالوسان ثلَري ٕاىل ُاذفةً  اًـام اـلؼِص

  اـلهتاًىة. هفسَ ؾصى

 صعصَ  وهجِا اذلصنة ثوخَ لكَ رعل تـس

 فعول يف ًرتكس وؿاذث اًس َايس اًرساة

 اـلعصتة اًضـازاث ٔبؾلاة ؿىل خسًست ذزوصة

.. ثـعى وال ثؤذش اذللوق ٕان: كدَي من

 وٕاىل اهخزاتَة ٔبوزاق ٕاىل واًامتمئ اذلصوس فذحًوت

 . ادلزائصي ارلَال هبا ًدٌلم ؤبماين حلوقٍ 

 تـصط اًىذاة ًِشا كصاءثيا يف هلوم وسوف

 ماعل ؾصضِا اًيت أهرثوتًووحِة أفاكز تـغ

 .اٍهنضة رشوظ نخاتَ حماوز يف هيب جن

 Abstract : 

Ben Nabi began his book The 
Conditions of the Renaissance with 
Valuable Anthropological Analysis 
of a Period in the History of Algeria, 
where the reform movement led by 
the Algerian scholars almost revived 
the situation of the society to walk 
again in the procession of history. 
After the reform movement took off 
itself, Seeking the blessings and the 
acquisition of the treasures, and 
went in the way of the duties and 
the appropriation of dignity and 
proportion and beauty in the overall 
appearance aimed at changing the 
human and establish the labyrinth of 
his own dilapidated. 

After that, the movement turned 
its face to the political mirage and 
returned to the new classes of 
Darwshh, turned Ahroz and amulets 
into electoral papers and rights and 
aspirations of the Algerian 
imagination.  

In our reading of this book, we 
will present some of the 
anthropological ideas presented by 
Malik bin Nabi in his book The 
Conditions of Renaissance. 
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 ملسمة:

ًلس ًفت اهدداعم ؾيس كصاءيت ًىذاة رشوظ اٍهنضة ـلاعل جن هيب ٔبهنا حتوي ظصحا 

اـلواضَؽ راث اًعةل تخازخي ادلزائص، ورعل اذلضس من اـلضالك اًيت ـسًس من َٔبهرثوتوًوحِا ٌ

ا ُشا اـلسذي، وظًصلذَ اًفًصست يف ثياول اًؼواُص تـمق اًخحََي ودضامة اـليعق  ًثرُي

مٌعَلا من جتازتَ اًضرعَة اًيت ذؾخَ ٌَخبٔمي واس خزسام اـلهنج اًخازخيي يف زسذٍ ٌَوكائؽ، 

اًضوء ؿىل رعل اًرتاج اًوزين، واطلي تلِت زواس حَ واًيت اس خعاغ من ذالًِا ان ًَلي 

يف ٔبؾٌلق اًضمري اًضـيب ادلزائصي، واطلي وحسة زٔبي ماعل جن هيب جضلك تفـي اًلصون 

اـلََئة خبصافاث اصلزاٌوش، واًيت ٔبظَق ؿَهيا امس "زيائَة اًفىصت واًوثن"، حِر ػَت 

صي اطلي اس خلهل اـلس خـمص ًس يني ظوًةل ظاتـا مزي اًوضـَة الاحامتؾَة ٌَفصذ ادلزائ

 اًفصويس هكحم ذاذي ُشا اًرصاغ.

رو اًلـست  1ُو ماعل )ظسًق( جن اذلاح معص جن رلؼص جن مععفى جن هيب، وصل يف 

 م  مبسًية كس يعَية، واهخلَت ٔبزسثَ ٕاىل مسًية ثخسة،2901خاهفي   2ُؼ اـلوافق ًؼ  2111

ويف ثخسة حفغ اًلصبٓن اًىصمي ؤبت  مث ذلق هبا تـس فرتت كضاُا يف كس يعَية ؾيس بٔكازتَ، 

 ثـَميَ الاتخسايئ وإالؿساذي.

، ويف ُشٍ اًفرتت 2911زحؽ ٕاىل كس يعَية ـلواظةل ذزاس خَ اًثاهوًة اًيت ٔبهناُا س ية 

تسٔب وؾََ ًخىون، فلس اكهت كس يعَية مصنزا ثلََساي ٌَثلافة اًـصتَة إالسالمِة، وكس 

 واكذعاذاي واحامتؾَا هحريا .ٔبظححت تـس الاحذالل اًفصويس مصنزا زلافِا 

اًخحق ماعل جن هيب مبسًية بٓفَو ٌَـمي يف حموكهتا، ويف ُشٍ اـلسًية  2917يف س ية 

اًعلريت ثـصف ؿىل ظَحة ٔبَُِا وهصرمم ، وكس ٍىون ماعل اجن هيب ٔبزاذ ٔبن ًـصف ساكن 

ا، اـليعلة مبصحؽ فىصي ٌساؿسضم ؿىل اٍمتسم تخغل اًفضائي واًلمي، وٕاحِاء ما ماث مهن

 وٕاظالخ ما ٔبفسسٍ الاس خـٌلز يف مٌاظق ٔبدصى . 

، ُشٍ  ًلس ًفذت هؼص اجن هيب يف بٓفَوا ػاُصت س خبٔذش مس خلدال حزيا ُاما من ثفىرٍي

ًسق انكوش  -مٌش رعل اًوكت-اًؼاُصت عم سحف اًصمال ؿىل أزايض اًززاؾَة، وكس تسٔب 

ا ؿىل أمن اًلشايئ ٌَجزائص ًؤمة إالسالمِة اًيت ًُـاين نثري  ارلعص، وحيشز من ٔبدعاُز
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ا من اًؼاُصت هفسِا، ٔبحس رشوظ اٍهنضة، وؾيادض « اًرتاة» وكس ٔبظحح من ٔبكعاُز

 اذلضازت، يف مرشوغ اجن هيب ذلي مضالكث أمة إالسالمِة. 

ؾل ثعي ٕاكامة اجن هيب يف بٓفَو فاهخلي ٕاىل مسًية صَلوم اًـَس كري اًحـَس ؾن 

سًية فصظة هل ًَلازن تني إالوسان ادلزائصي فهيا اطلي كس يعَية، واكن وحوذٍ يف ُشٍ اـل

، «مصنزا هحريا ٌَمس خـمٍصن»فلس فضائهل ٔبو ٔبفلسٍ الاس خـٌلز فضائهل، حِر اكهت اـلسًية 

ؾل ًَحر هبا ٕاال كََال  حِروتني إالوسان ادلزائصي يف بٓفَوا اطلي احذفغ تخغل اًفضائي، 

 فاس خلال من اًوػَفة هنائَا .. 

، كاذز اجن هيب ادلزائص ٕاىل ابٌزس ـلواظةل ذزاس خَ، فذوخَ ٕاىل 2910ويف س ية 

ٕاىل  . وتـس فرتت من وظوهل2911مسزسة اًالسَيك اًيت ختصح فهيا رميسسا وِصابئَا س ية 

ابٌزس ُسى ػل ؿىل ًسًَ فذات فصوس َة ٕاىل إالسالم، ثفاءًت ابمس ذسجية فاختشثَ اسٌل 

  مهنٌل ٔبثص ظَة يف ظاحدَ . ًِا، ومجؽ ػل تُهنٌل ابًزواح، واكن ًلك

ا ال يف  ويف ابٌزس ؿاص جتصتة قيَة ابًخـصف ؿىل اذلضازت اًلصتَة يف زوهحا ؤبفاكُز

مزتَهتا نٌل ثفـي ٔبكَحَة اـلثلفني اـلسَمني، وكس ذذي اجن هيب ٕاىل ًّة ُشٍ اذلضازت من 

 اًـسًس من أتواة.

ـاذُا اًصوحِة واًفىًصة ان ثغل اًخجصتة اًـمَلة واًـيَفة يف اًوكت هفسَ، تبٔت

ست، وفىٍص اـليفذح  والاحامتؾَة، حـَت اجن هيب ًـؿل ؿؿل اًَلني ٔبن إالسالم تـلِسثَ اـلوِحّ

وزوحَ الاحامتؾي من مساوات، وثضامن، ؤبُدّوت ٔبكسُز « اكصبٔ »ؿىل اًـلي مٌش تساًخَ وعم 

سَمني ... ٔبي ؿىل مواهجة اذلضازت اًلصتَة والاهخعاز ؿَهيا، ًوىن اـلضلكة عم يف اـل 

 إالوسان هوحست ٌَخحََي .

ًلس اس خعاغ اجن هيب تـس ثغل اًخجصتة اًفىًصة واـلَساهَة واـلالحؼة ابـلـاٌضة ٔبن 

حيسج هلةل هوؾَة يف اًفىص إالسالسم اذلسًر، وٕان اـليعفني ًَـصفون هبشٍ اًيلةل اًيوؾَة 

امتؾَة واهرثوتوًوحِة  ثياكش اًيت ٔبضافِا ماعل اجن هيب ٔبًفاػا وثـحرياث مدخىصت، ؤبفاكزا اح

 اًـسًس من اـلضالك اًيت ٌضلك فهيا إالوسان وحست ٌضلزاسة .
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ؾل ًًضلي ماعل جن هيب ظوال حِاثَ تلضَة كري كضَة أمة إالسالمِة، فاىىة ؿىل 

خبٔمهل، وؿىل مس خلدَِا ٍصمس مـاـلَ.  مس خزسما اتزخيِا ًسزسَ، وؿىل حارضُا ًالحؼَ ًو

وكس ن تني اًفىص اًلصيب وإالسالسم، وتني إالوسان اـلسؿل وكري اـلسؿل، يف رعل اـلهنج اـللاز 

دصح من اصلزش اًـمَق ًخغل اـللازهة واًصظس اصلكِق ًِشا اذلارض مبـصفة مجةل من أمصاط 

اذلضاًزة اًيت ٔبكـسث أمة، واهزتؾت مهنا اًلِاذت، ؤبفلسهتا اًس َاذت وحـَهتا من اًخاتـني 

 -اًوزًِة -اًالفـاًَة -اطلًزة -اًض َئِة  -شٍ أمصاط: اًخىسٌستسل اًلِاذًني، ومن ُ

ا.    أفاكز اًحاًَة، أفاكز اًلاثةل، اًلاتََة ًالس خـٌلز... وكرُي

ا، ًوىٌَ احهتس  ؾل ٍىذف ماعل جن هيب ابًخـًصف تخغل أمصاط واًخحشٍص من ٔبدعاُز

هنضة. فلس وحض هلم اًوهجة يف وظف اذلَول وس حي اًوكاًة مهنا، ظيفِا يف نخاتَ رشوظ اٍ

وىهبِم ٕاىل مضلكة اًثلافة، وفذح ٔبؾَهنم ؿىل اًرصاغ اًفىصي.
1
 

ٕان ادلاًس ٕاًََ حيس مدارشت تبٔهَ ٔبمام مفىص هحري مشويل اًيؼصت، واسؽ اًخجصتة، ؿاـلي 

اًثلافة، ٌرشف ؿىل أموز واـلضالكث ٕارشافا، ًعي ؿَهيا من صاُق وال ًيؼص ٕاٍهيا  من 

ىشا  صهة، وان حيَط ابًلكَاث وادلزئَاث مـا، وان ٍصتط خاهة، ُو ًخاخ هل ٔبن حيَي ٍو

أس حاة ابًيخاجئ، وان ًـعَم يف اٍهناًة اذلنك اًسسًس، واًصبٔي اًياجض اًـمَق اطلي ال 

حتس مـَ تبٔي سعحَة.
2

 

تسٔب جن هيب نخاتَ رشوظ اٍهنضة اًلمي جصاثء مصحةل من اتزخي ادلزائص امذسث تني  ًلس

، اكذث ٔبن حُتسج فهيا حصنة إالظالخ اًيت كاذُا ؿٌَلء ادلزائص 2911ة ٕاىل س ي 2911

حاةًل من ٕاؿاذت افلمتؽ ٌَسري مصت ٔبدصى يف موهة اًخازخي.. فدـس ٔبن ذَـت اذلصنة 

إالظالحِة ؾن هفسِا زذاء اصلزوصة اًيت كامت يف اًزوااي ابًامتش اًرباكث واكذياء اذلصوس، 

والاس متساك ابًىصامة واًخياسة وازلال يف اـلؼِص  وسازث يف ظًصق اًلِام ابًواحداث

اذلصنة  وخَاًـام ُاذفًة ٕاىل ثلَري إالوسان وٕاكامة ؾصى هفسَ اـلهتاًىة، تـس رعل لكَ ث

وهجِا صعَص اًرساة اًس َايس وؿاذث ًرتكس يف فعول ذزوصة خسًست ؿىل ٔبؾلاة 

اذلصوس واًامتمئ ٕاىل  اًضـازاث اـلعصتة من كدَي: ٕان اذللوق ثؤذش وال ثـعى.. فذحوًت

 ٔبوزاق اهخزاتَة و ٕاىل حلوٍق ؤبماين ًدٌلم هبا ارلَال ادلزائصي .
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وسوف هلوم يف كصاءثيا ًِشا اًىذاة تـصط تـغ أفاكز أهرثوتوًوحِة اًيت ؾصضِا 

 ماعل جن هيب يف حماوز نخاتَ رشوظ اٍهنضة  واـلمتثةل يف:

"ماعل جن هيب" حتًََال ؿَمًَا ًؼاُصت يف ُشا اًحاة  ًـصط اـلفىص : اذلارض واًخازخي

اذلضازت ؿىل منط ما حيسج ؾيس ؾصط اًؼواُص اًفزًيلِة، حِر ًلوم  تخفسري ػاُصت 

 . اذلضازت ؿامة واًرتنزي ؿىل ذزاسة اذلضازت يف اًيعاق إالسالسم ذاظة

وحض نشعل  اقلاوالث اًساتلة يف ذزاسة مضلكة اٍهنضة يف ٕاظاز افلمتؽ إالسالسم،  ًو

لول ٕان ُشٍ اصلزاساث اكهت ثفذلس ٌَخحََي اـلهنجي ٌَمصط اطلي ًـاين مٌَ افلمتؽ ًو

إالسالسم يف ُشا اًعسذ، فلك من ثعسوا ًِشا اـلوضوغ كس وظفوا اًوضؽ اًصاُن ثحـًا 

 ٌَصٔبى و اـلزاح و اـلِية .

وكس اس خزسم جن هيب اـلهنج اـللازن يف حسًثَ ؾن حمعالث اذلارض اًيت ًِا ذَفِاث 

اًخازخي، وكس ساضم احذاكنَ ابذلضازت اًلصتَة ؿىل ثفـَي ُشا اـلهنج يف ذزاساثَ  من

وثبٔمالثَ، حِر اس خزسم فىصت "هرسًيج" حول ذوز أفاكز اـلس َحَة يف حصهَة اذلضازت 

اًلصتَة ،ًوىن مبيؼوز ٕاسالسم حِر "ال ميىن ًضـة ٔبن ًفِم ٔبو حيي مضلكخَ ما ؾل ٍصثفؽ 

ساهَة، وما اذلضازاث اـلـادضت واذلضازاث اًضازتة يف ػالم تفىصثَ ٕاىل أحساج إالو 

اـلايض، واذلضازاث اـلس خلدََة ٕاال ؾيادض ٌَمَحمة إالوساهَة مٌش ذفص اًلصون ٕاىل هناًة 

اًزمن ، ُىشا ثَـة اًضـوة ذوزُا، ولك واحس مهنا ًحـر ًَىون حَلذَ يف سَسةل 

اذلضازاث".
3
  

 ذوز اًفىصت اصلًًِة يف اصلوزت اذلضاًزة، ٕار ويف جمال اهرثوتوًوحِا اصلٍن ٔبنس ؿىل

ٍىضف ًيا ؾن اًخبٔزري اـلحارش ٌَفىصت اصلًًِة يف دعائط اًفصذ اًيفس َة والاحامتؾَة، 

حِر حاول جن هيب ثوضَح ذوز اًفىصت اصلًًِة يف حىوٍن وثعوٍص اًواكؽ الاحامتؾي، ؤبنس 

لسز ما حىون ممتسىة تلميِا اًلَخِة ؿىل  ٔبن اًفىصت اصلًًِة ال ثلوم تسوزُا الاحامتؾي ٕاال ت

 يف هؼصان .
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وىف حسًثَ ؾن ذوز اًوزًِة و اًيت اثضح ٔبهنا ًُست حلدة من اًخازخي، وٕامنا عم فىصت 

ا  موحوذت يف لك ؾرص خيخَف صلكِا ؤبذواهتا ًخواهة زوخ اًـرص اًيت ثُحـر فَِ نلرُي

 من أفاكز.

ري اًضـيب اطلي صلكخَ اًلصون اـلََئة فلس ظوز ًيا حصااث وزًِا مذبٔظال يف ٔبؾٌلق اًضم

خبصافاث اصلزاٌوش، وؿىل اًصمغ من حصاكث إالظالخ فان قول اصلزاٌوش نٌل وظفَ جن 

َاء او ٔبجححة وحصوس، وٕامنا ٔبواثن  هيب  كس جضلك يف ظوز ٔبدصى ال جضرتظ وحوذ ٔبًو

 س َاس َة وتعاكاث ٌَخعوًت . 

اتـا خسًسا ٌَمبٔسات ادلزائًصة، ُشا ُو اًرصاغ تني اًفىصت واًوثن، واطلي ٔبظحح ظ

وتسهييي ٔبن إالذازت الاس خـٌلًزة ؾل حىن كافةل وعم ثـصف هَف جس خلي ُشا اًوضؽ ًيك 

 ًخفصق اًضـة ادلزائصي وثددـرث كواٍ .

نٌل ؾصط ًيا ظوزا من اتزخي ادلزائص اًس َايس ثرسذ اصلوافؽ وأس حاة اًيت ٔبذث 

مست ٔبفاكٍز ٔبًضا جمال الاهرثوتوًوحِا ٕاىل اًلاتََة ًالس خـٌلز يف ادلزائص واطلي ال

، اًس َاس َة ـلا وظفَ من اًلاتََة ًالس خـٌلز وظياؿة أواثن اًس َاس َة يف جممتـيا ادلزائصي

حِر ًؤنس ماعل ٔبن ًٕالوسان كميخان: ذامة ظحَـَة ال سَعان ٔحس ؿَهيا من ذازح 

احامتؾَة جضلّك اًحُئة اًيت إالوسان ٕاال ٔبن ٍىون اًـعة ذاذََا، و كمية ذازحِة ظياؾَة 

كس حتوي ٍلوؿة من اًـصاكِي اًيت ال ثدِح ـلواُة إالوسان ٔبن ثبٔذش جمصاُا اًعحَـي حنو 

اًيحوػ. فٕارا ظَحت اًلمية أوىل ظَحت اًثاهَة ثسزجيَا ؿرب حاكزف معي أفصاذ ؿىل 

  ..‛.ٔبدصحوا اـلس خـمص من ٔبهفسنك خيصح من ٔبزضنك“ٔبهفسِم وسَووِم، وتـحازت ٔبدصى 

نٌل ٔبنس يف ٍلي كوهل ؿىل ٔبن الاس خـٌلز ًُس جمصذ ؿازط تي ُو هدِجة حمتَة 

الحنعاظيا، " ًوىِال ىىون مس خـمٍصن جية ٔبن هخزَط من اًلاتََة ًالس خـٌلز"
4
 

يلَيا من اًخىسٌس  :اـلس خلدي حتسج اـلفىص ؾن اـلس خلدي فدسٔب تبٔوضوذت زمًزة، ًو

ارلاصلت وؾيادضُا وثوحهيِا ومدسهئا أذاليق وروكِا ٕاىل اًحياء وحيسزيا ؾن رشوظ اصلوزت 

ازلايل يف تياء اذلضازت، والاس خـٌلز واًضـوة اـلس خـمصت واـلـامي الاس خـٌلزي ومـامي 

 اًلاتََة ًالس خـٌلز.
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وكس ؾصط ًيا اـلفىص هؼصثَ الاسدرشافِة مٌعَلا يف حتََهل الاهرثوتوًويج من فىصت 

ن ٌَخازخي ذوزت وجسَسال، فِو اتزت ٌسجي ًٔمة مبٓثص اًخلَري الاحامتؾي، حِر ٍصى "إ 

ا ًُسَمِا ًيورما اًـمَق، فٕارا ما ٔبذشان ُشٍ  ؾؼمية ومفادص هصمية، واتزت ًَلي ؿَهيا ذاثُز

اـلالحؼة تـني الاؾخحاز حتمت ؿََيا يف حي مضالكثيا ان هيؼص ماكهيا من ذوزت اًخازخي، 

حنعاظ، وما ثيعوي ؿَََ من ٔبس حاة ؤبن هسزك ٔبوضاؾيا وما ًـرًتيا من ؾوامي الا

فٕارا ما حسذان ماكهيا من ذوزت اًخازخي سِي ؿََيا ان هـصف ؾوامي اٍهنضة او  اًخلسم،

 اًسلوظ يف حِاثيا.

ًعف ماعل جن هيب اذلضازت مبـاذةل خرًبة اـلمتثةل يف  حضازت= ٕاوسان+حصاة+وكت، 

)مصِنّة اذلضازت( ٔبي اًـامي اطلي ًىن ُشٍ اـلـاذةل حتخاح ٕاىل مصهة ما ٌسمَة ٕاجن هيب 

نٌل   ًؤثص مبزح ُشٍ اًثالزة تـضِا تحـغ. ُشا اـلصهة نٌل ًعفَ ٕاجن هيب ُو اًفىصت اصلًًِة

ٍصى ٔبًضًا ٕاجن هيب ٔبن اذلضازت ثحسٔب تًدش ادلِي وهرس أظيام وأواثن نٌل ًعفِا يف كوةل: 

حلِلذَ وزًِة" "وٕارا اكهت اًوزًِة يف هؼص إالسالم خاََُة فٕان ادلِي يف
5
 

ٍصى ماعل جن هيب يف حسًثَ ؾن إالوسان اطلي ُو حموز ذزاساثَ ووحست  :إالوسان

حتََهل  ٔبّن إالوسان كدي ذدوهل يف ذوزت حضازت من اذلضازاث )إالوسان اًعحَـي( ًؼي 

مس خـسا ٌضلدول يف ذوزت اذلضازت، ٔبما تـس دصوخَ مهنا ٍىون كس ثفّسخ حضازاي وسَحت 

اما، فؿل ًـس كاتال ٕالجناس معي حمرّض ٕاال ٕارا ثلرّي ُو هفسَ ؾن خشوزٍ مٌَ اذلضازت مت

ِشا اًسخة جضرتظ اًفىصت اصلًًِة سَوك إالوسان حىت جتـهل كاتال ٕالجناس  أساس َة، ًو

زساةل ُمحرضت وال حىذفي هبشا اذلس وٕامنا حتي ًيا مضلكة هفس َة احامتؾَة راث ٔبطمَة 

فافلمتؽ ال ميىٌَ جماهبة اـلضالك اًيت ًواهجَ هبا اًخازخي ٔبساس َة ثخـَق ابس متصاز اذلضازت، 

هكجمتؽ ما ؾل ٍىن ؿىل تعريت خََة من ُسف وحوذٍ، رعل ٕارن مفـول اًفىصت اصلًًِة اًيت 

جرشظ سَوك اًفصذ وختَق يف كَحَ اًوؾي هبسف مـنّي، ثعحح مـَ اذلَات راث ذالةل 

  ومـىن.

وكس اؾمتس جن هيب ؿىل اـلسذي الاٍىوًويج حِامن ٔبكص تبٔن اـلضالك اًيت حتَط 

ابٕالوسان زخال ٔبو امصٔبت ختخَف ابدذالف تَئذَ وثحـا ًخيوغ مصاحي اًخازخي، وٕاّن ٔبسمة اًحالذ 
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إالسالمِة حوكن يف مضلكة إالوسان اـلخوظن فهيا، واطلي ؾزف ؾن اذلصنة واسدسؿل 

زهة اًخازخي، و وضـَ يف حاةل ثواسن ذامس ومخول اتم، يف  ٌَصهوذ، وكـس ؾن اًسري يف

 اًوكت اطلي دعت فَِ اذلضازت دعواث حدازت .

ٕاىل ٕاوسان  individuel وؿَََ فان اًـمي اًواحة اًلِام تَ ُو حتوًهل من جمصذ فصذ  

، ورعل تخلَري ظفاثَ اًحسائَة اًيت حصتعَ  personneدضؽ ٌَخىِف حىت ًعحح رسعا

ىزؿاث احامتؾَة حصتعَ ابفلمتؽ. ابًيوغ ٕاىل
6
 

ٕان إالوسان حسة فىص ماعل جن هيب  ُو ؾيرص اـلضلكة أسايس، و ؿََيا ٔبن هفِم 

هَف ًؤثص يف حصهَة اًخازخي، والتس هل من فىصت اًخوحَِ اطلي حتصنَ ذفـة ذًًِة، فِىدسة 

 مهنا مـىن ازلاؿة ومـىن اًىفاخ.

فلس ٔبسِة جن هيب اًىثري يف جمال اًفٌون ويف جمال اهرثوتوًوحِا اًفن وازلال، 

ًدلي ؿَََ ان  ازلَةل، واجصس ٔبطمَهتا يف موكفني  ٕاما ذاؾَة ٌَفضَةل وٕاما خاًحة ٌَصرًةل، ًو

 حيسذ وسائهل وظوزٍ اًفٌَة ٌَخبٔزري ؿىل إالوسان .

صى ٔبن اذلَات يف جممتؽ مـني كدي ٔبن ثخبٔثص ابًفٌون واًعياؿاث ثخزش ًِا اجتاُا ؿاما  ٍو

الن مجَؽ ثفاظََِا مصثحعة ابـلحسٔب أذاليق وتشوق ازلال اًضائـني يف ُشا افلمتؽ، جيـ

وهدِجة ُشٍ اًـالكة ًلسم او ًؤدص اـلحسٔب أذاليق ؿىل روق ازلال يف سؿل اًلمي اًثلافِة، 

حىت ًخىون منورخا مـَيا من افلمتؽ ثسخة ُشا اًرتثُة، وكس كس م ًيا مثاال ؿىل رعل 

اـلصٔبت يف كدائي اًىوهلو حِهنا جضق صفذهيا ًرتهة فهيٌل كصظني من حناش ٕامنا حِر ٍصى ٔبن 

ثلوم تـمََة جتمَي معاتلة ًخعوز وسعِا، نٌل ٕان اـلصٔبت اًعًَِة اـلـادضت ًسون ايث سون  

واًيت اكهت يف ظفوٍهتا ثضؽ كسمهيا يف كاًة من حسًس حىت الًٍزس ظوهلٌل ؾن كسز مـني 

 ثي ُشٍ اًـمََة اًلاس َة.امنا عم يف رعل ثخجمي مب 

من ُيا ًخضح ًيا ان افلمتؽ ًًذج تشوزا ٔبذالكِة وحٌلًَة جنسُا يف ؾصفَ وؿاذاثَ 

وثلاًَسٍ، ٔبي ما ًععَح ؿىل جسمَخَ ابًثلافة يف ٔبوسؽ مـاىهيا، وتلسز ما حىون ُشٍ 

اًثلافة مذعوزت فان اًحشوز أذالكِة وازلاًَة حىون اكصة ٕاىل اًىٌلل.
7
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حِر ٍصى ٔبن  اـلفىص اـلهنج اًخازخيي يف اس خـصاضَ ًخازخي اًفن وازلال، اىهتجكس و 

اًصكط ثعوز ؾيس إالوسان، فبٔظحح فَِ يشء من اًضـص ؾيس اًَوانن، ويشء من 

اًخعوف يف ظلوش تـغ  أذاين، ويف لك ُشٍ اًخعوزاث جنس أذالق كس حسذث 

 َة.ٔبُسافِا، وتلِت اًوس َةل اًيت ثـعي اًصكعة ظوزهتا اًفٌ 

وٕارا اكهت ٔبفاكز ماعل جن هيب ثسوز يف ٍلَِا يف فىصت اًخلَري الاحامتؾي اًيت ثحسٔب من 

إالوسان وثًهتيي ٕاىل اذلضازت، فان اول ما جية ثلَرٍي ُو اًفصذ يف حاًخَ اًعحَـَة اًيت 

ذَق ؿَهيا، مث ٌرشخ هَفِة اًخـاٌش تني إالوسان واًرتاة واًزمن ؿىل اًعـَس الاحامتؾي،  

َة إالوسان يف تياء اذلضازت، ًبئت اُامتم ماعل جن هيب تخٌاء إالوسان، واطلي ٌس خَزم ؤطم 

ؿامي اًزمن، ؤبسَوة اًخسزح  وؿامي اًخوؾَة واًخبٔظَي
8
 . 

ـَس اـلفىص حصنزٍي ؿىل إالوسان هوحست ٌضلزاسة، حِر ًؤنس ؿىل ان تياء إالوسان  ًو

ًيا اكئيا خاُزا، الن اذلوكة إالًَِة  مٌش ذفص اًخازخي ُو رممة اًصخال، فاًعحَـة ال ثضل

ٔبوذؾت اًسنن واًلواهني اًيت ثلري إالوسان من فـي راثَ، وحتخي اًثلافة ابًًس حة ًٕالوسان 

اـلصثحة اًصئُس َة يف تياء رسعَخَ، ٔهنا اًصمح اطلي حمنو فَِ ٔبفاكٍز وثعَـاثَ، وثخحسذ فَِ 

عم اًيت حتلق اًخواسن يف ذاذي كميَ ؤبُسافَ ،فاًثلافة اًيت ثلوم ؿىل ٔبساش ٕاسالسم 

إالوسان، وثـَمَ هَف ًيرصظ يف ازلاؿة ًَؤذي ذوزٍ من ذالهل ثضلك مذاكمي، ٔبي ٔبن 

ٕاظالخ اًثلافة ًـين  ٕاظالخ اًفصذ وافلمتؽ.
9
 

و إالوسان وذوزٍ  ومن ُيا ذَط جن هيب ٕاىل حتسًس ٔبضم رشظ من رشوظ اٍهنضة ُو

ة ًُست كضَة ٔبذواث وال ٕاماكهَاث، وٕامنا اًلضَة وفـاًَخَ ذاذي افلمتؽ، ورعل الن "اًلضَ

عم يف اًوحست الاحامتؾَة أوىل واًيت عم إالوسان"
10
. 

ُشٍ تـغ أفاكز راث اًعصخ الاهرثوتوًويج واًيت مضهنا ُشا اًىذاة ارلعة 

"رشوظ اٍهنضة" وال ٍزال اًىثري من أفاكز اـلعصوحة مضن ُشا اًىذاة واًيت الٌسـيا 

َفِا مضن جماالث الاهرثوتوًوحِا ثضلهيا اًثلايف والاحامتؾي، طلعل فان رممة حتَََِا وثعي 

اًحاحثني الاهرثوتوًوحِني ابثت واحضة اـلـاؾل جتاٍ ٔبفاكز وذزاساث ماعل جن هيب، ؾىس ٔبن 
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ىهني من ؿَمَ وهلذخس من ٔبفاكٍز وذزاساثَ ماذت خسًست ثضاف ًِشا اذللي ارلعة واطلي 

 اًـصتَة .ُو جمال الاهرثوتوًوحِا 
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 زؤًة يف مسازاث أوس ية َلس ٔبزهون:  

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - سزفة توًلواش. ذ                                              
 

 : اـلَرط

هتسف ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٕاىل رفط وحتََي 

موكف َلس ٔبزهون جتاٍ أوس ية، واًيت عم 

ٔبساش اًفىص اًخيوٍصي، ٕار ابزغ يف اًخيلِة ؾن 

خشوز اـلفِوم فَسفِا وابٔدط يف حضازت 

اًـرص اطلُيب اًالكس َىِة دعوظا حِي 

 .َ  اًخوحِسي ومسىًو

وادذَاز موضوغ أوس ية قلمس ٔبزهون اكن 

َِ ًُس موكفَ يف حس راثَ، وٕامنا هَف اـلِم ف 

اس خسل ؿىل وحوذٍ كدي اًلصن اًخاسؽ ؾرش يف 

اًفىص اًلصيب، وذالالث الافذزاز جىوهَ ٔبول من 

اس خـمي مععَح أوس ية يف اًفىص إالسالسم، 

زمغ اؿرتافَ ابسذُاز اًخَاز إالوساين اًـلالين يف 

  .اًلصن اًصاتؽ اًِجصي

وس ية وثوكفت اصلزاسة ؾيس منارح أ 

أزهوهَة ذون جتاوس زؤًخَ ًٔوس ية اًىوهَة وما 

، ابٕالضافة يف اًواكؽ حتمهل من ظـوتة اًخحلق

ٕاىل حتََي ٔبضم ٔبتـاذ أوس ية، تسءا ابًـلََة 

 وثوكفا ابًخازخيَة.

 حمي اصلزاسة ؿىل ظول اًفرتت مساز اًححر.

 

Abstract : 

This study aims to analyze 

Mohammed Arkoun's vision of 

humanity, which is the basis of 

Enlightenment thought. Sought to 

find the roots of the philosophical 

concept, especially in the classical 

golden Age civilization and precisely 

the atawhidy and Muskawih 

generation. 

The choice of Muhammad Arkoun's 

humanism was important not to his 

position, but how he was confirmed 

before the nineteenth century in 

Western thought, and signs of pride 

as the first to use the term humanism 

in Islam thought, despite the 

recognition of the flourishing human 

rationalism in the fourth century AH 

 The models of humanism were 

discussed at Arkoun without 

exceeding his vision of humanism and 

the difficulty of achieving it in reality, 

in addition to analyzing the most 

important dimensions of humanity, 

from the mentality to the historical. 
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 ملسمة:

إالوسان ٕاىل اًوحوذ ذون ٔبن ٍىون هل ذذي يف ادذَاز تَئذَ اًـامة وارلاظة، كري  ًبئت

ٔبهَ ًخبٔثص ابًخَلني واًخلََس واقلااكت ـلن ضم حوهل يف افلمتؽ، واًـسًس من ادلزائًصني وصلوا يف 

تُئة ٔبكي ما ًلال ؾهنا ٔبهنا تُئة اس خـٌلز فصضت اًلِص ؿَهيم، واهـىس رعل ؿىل ثوهجِم 

ن اكن حمؼوع ابن ًَخحق ابـلسزسة اًفصوس َة، نٌل اكذيط اًحـغ آدص ُشٍ اًـَمي ـل

طمَ يف رعل ٔبن ًعَح ما  اًفصظة ومهنم َلس ٔبزهون اطلي ذذي اًخازخي من اًحواتة اًضَلة،

 ًحسوا هل كامغ فىصاي وجضوتَ اًـسًس من اًدساؤالث.

سم من ٔبنرب اـلـضالث واكهت اًزنؿة إالوساهَة ٔبو ما ٔبسٌلُا أوس ية يف اًفىص إالسال

اًيت اس خوكفذَ، ذما حـهل ٍىصش ٔبظصوحذَ اًـَمَة يف اًححر ؾن أوس ية اًيت ادذفت من 

ساحة اًفىص إالسالسم، وؾل جس خعَؽ ٔبن حتي حمَِا ىزؿة ٔبدصى مضاهبة ثسخة اـلٌلزسة 

 اـلخوحضة ٌَـامي اصلًين.

ياشم اًيلسًة وما ثخحلق يف اًلصة من اسذُاز حسة ٔبزهون ًـوذ ٕاىل ثعوز اـل 

اـلـادضت، واًيت ٔبظححت جضلك إالظاز اـلـصيف ٔي ثفىري ؿَمي حول افلمتؽ، وطلا ًسؾو 

ٕاىل ٕاىزال اًفىص واًخعوزاث ازلـَة اًيت حتنك اكلَال إالسالسم ٕاىل ظحَـهتا أهعوًوحِة 

 تسل ٔبن حىون مَجبٔ ٌَملذَـني من خشوزضم ٔبو مبٔوى ٌَيامقني، نٌل وس َةل ٌَعاحمني، طلا

جتسٍ ًرص ؿىل رضوزت اًـمي ابـلوكف إالوساين اطلي جية ٔبن ًخواخس يف لك اًثلافاث 

زانيا اًفىص اًفَسفي واًالُويت، وابًخايل ٕاؿاذت جضىِي فىص ٕاوساين وفق مٌعق ٕاوساين 

 كري الُويت وؿرب مساز واحض اـلياشم واًخلٌَاث وحمسذ أتـاذ.

    َلس بٔزهون ومساز ٕاوسان: -ٔبوال

 2911وصل َلس ٔبزهون يف أول من صِص فِفصي ؿام اًًضبٔت ومٌحى الاهعالق:  -2

تلًصة اتوزٍصث مميون توالًة ثزيي وسو يف مٌعلة اًلدائي اًىربى ابدلزائص، وُو من ٔبزست 

ٔبماًسلَة ثس َعة ثلعن يف ٔبسفي اًلًصة، مفوكؽ اًسىن اًـائًل ٌضري ٕاىل ُصمِة انسةل حصثحط 

ـائةل، وجضري اطلاهصت اًضفَِة ًـائَخَ ٔبهنا حصهت انحِة كس يعَية ًعَة ابًخازخي ومباكهة اً
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اسلاًة يف ذواز تين ًين.
2
شهص ٔبن َلس ٔبزهون   ويف ُشٍ اًلًصة ؿاص ظفوًخَ ومصاُلذَ، ًو

ػي ال ًـصف ٕاال ٌَلة أماًسلَة حبنك ٔبهنا اٌَلة أم ًساكن اًلدائي واٌَلة اًفصوس َة اًيت 

اًلدائي  دصوخَ من مٌعلة تخسائَة، ٔبما ثـَمَ اٌَلة اًـصتَة فاكن تـسثـَمِا يف اـلسزسة الا

صان ٔبٍن اتتؽ فهيا ثـَميَ اًثاهوي صبٔهَ صبٔن  ٕاىل اًلصة ادلزائصي، وابًضحط ٕاىل مسًية ُو

 .ٔبكَحَة ادلزائًصني أماًسف

 ٔبما ذزاس خَ ادلامـَة فاكهت تؼسءا جلكَؼة آذاة جبامـؼةسريت اًخـَمي اًـايل واًـمي:  -1

ادلزائص، حِر ذزش أذة واًفَسفة واًلؼاهون، مث اًخحؼق جبامـؼة "اًرسؼتون " تيؼاء ؿؼىل 

ثوظَة من اـلسدرشق "ًٌوس ماس ًَِوش" وفهيؼا حؼاس ؿؼىل صؼِاذت اصلنخؼوزاٍ يف اًفَسؼفة 

. 2919س ية 
1
 

ـمؼي ٔكسؼ خارا يف ؿسًؼس ادلامـؼاث ٕان ذًيامىِة َلس ٔبزهون ودساؾخَ اًفىًصؼة حـَخؼَ ً

(، وخامـؼؼة 2919 -2912مـؼؼة اًرسؼؼتون، حِؼؼر ذّزش اًخؼؼازخي إالسؼؼالسم)اًـاـلَؼؼة مثؼؼي خا

(. 1001 -1002(، خامـؼة هَوًؼوزك)2999 -2977(، خامـؼة جؼًصني)2971 -2970ًَون)

َؼة، ونؼؼشعل  واؿرتافؼا جىفاءثؼَ وذربثؼَ ادذؼري ؾضؼو يف ؿؼؼسذ مؼن دلؼان حتىؼمي ادلؼوائز اصلًو

اصلزاساث إالسالمِة يف ًيسن س ية افلاًس اًـَمَة، فلس حؼي تـضوًة جمَس ٕاذازت مـاُس 

ٕان ُشا اًخواخس يف اًلصة ًؤنس ٔبن َلؼس ٔبزهؼون مؼن ٔبجؼصس وحؼٍو . 1020حىت وفاثَ 2991

اًفىص إالسالسم اـلـادض اطلي ثخعَة مٌَ دساؿة فىًصة ومصوهة مٌعلِة ٔبدضـخَ يف اًـسًس 

 من اقلعاث ٕاىل مساءالث جساًَة، ٔبكٌؽ هبا اًحـغ نٌل ؿازضَ اًحـغ أدص.

ًـس َلس ٔبزهون من ٔبجصس اـلفىٍصن اطلٍن اُمتوا تيلس اًـلي اصلًين حمعاث اـلوكف:  -1

اهعالكا من اًيعوض اصلًًِة ؤبظول اًفلَ يف ؿالكة ابًؼصوف اًخازخيَة والاحامتؾَة 

واًس َاس َة واًـلائسًة مذحًِا يف رعل ملازابث مهنجَة حسًثة مثي أهرثوتوًوحِا اًخازخيَة، 

ثبٔسُس ما ًـصف "إالسالمِاث اًخعحَلِة"، ومهنا اكن اُامتمَ ابـلفاُمي وكس سـى ٕاىل 

واتزخيَهتا مثي اصلٍن اصلوةل واًويح واذلالل واذلصام واـللسش واًـلي...
1
ٔبما مواكفَ فذجَت  

من ذالل نخاابثَ اكلخَفة، واًيت نخخت يف حزء هحري مهنا ابٌَلة اًفصوس َة، وحصمج اًحـغ 

َة مثي:"اًفىص اًـصيب"، "إالسالم تني أمس واًلس"،"اًفىص إالسالسم مهنا ٕاىل اٌَلة اًـصت 
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كصاءت ؿَمَة"، "ىزؿة أوس ية يف اًفىص اًـصيب"، مـازك من ٔبخي أوس ية يف اًس َاكاث 

 إالسالمِة".

 اثهَا:أوس ية اـلفِوم واـلصحىزاث:

أذؼريت مؼن ٕان مععَح أوس ية ؾل ًـؼصف يف اًفىؼص اًـؼصيب إالسؼالسم ٕاال يف اًـلؼوذ 

اًلصن اًـرشٍن ؤبزثحط ابصلزخة أوىل مبحمس ٔبزهون، حِر اصؼ خلي ؿؼىل موضؼوغ أوسؼ ية 

L’Humanisme Arabe Au YX يف ٔبظصوحة كسرما ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ تـيوان:
ème 

فبٔزهون اكرتخ مععَح أوس ية ًََفت الاهدداٍ نٌل ًلول:"ٕاىل ثؼغل أتـؼاذ اًلائَؼة تـؼس 

ا يف ؾِس  أذة وأذابء، مث ًيك ٔبذؾو إبذلاخ ٕاىل رضوزت ٕاحِؼاء اـلوكؼف اًفَسؼفي اسذُاُز

يف اًفىص اًـصيب ذاظؼة واًفىؼص إالسؼالسم ؿامؼة، ونيؼت ٔبؾخلؼس وال ٔبسال تبٔهؼَ اًسؼخِي ٕاىل 

الاؾخياء مبعري إالوسان اؾخياء صامال  هلساي مٌريا، تسون اًدساؤل اًفَسفي ؾن بٓفاق اـلـىن 

سافؽ ؾهنا. اًيت ًلرتهحا اًـلي ًو
4
   

رفسة ٔبزهون ذامئا فٕان أذتَاث اًفَسفِة ٌَلصن اًصاتؽ اًِجصي ٔبو اًـارش اـلؼَالذي،  

ٔبوحضت وحؼوذ ىزؿؼة فىًصؼة ممتصنؼزت حؼول إالوسؼان يف افلؼال اًـؼصيب، وعم ىزؿؼة ٕاوسؼاهَة 

ؼُس ابؼل فلؼط، مفؼا  جض حَ اًزنؿة إالوساهَة اًلصتَة يف ؾرص اٍهنضة،ٔهنا اُمتت ابٕالوسان ًو

 عم أوس ية؟  

ثـؼؼصف أوسؼؼ ية تبهٔنؼؼا: ثؼؼغل اـلصنًزؼؼة اًؼؼيت ثيعَؼؼق مؼؼن مـصفؼؼة إالوسؼؼان، اـلفِؼؼوم:  -2

وموضوؾِا ثلومي إالوسان وثلميَ واسددـاذ لك ما من صبٔهَ ثلًصحَ ؾن راثَ، سواء إبدضؼاؿَ 

ًلوى ذازكة ٌَعحَـة اًخرشًة ٔبم تدضوهيَ من ذالل اسؼ خـٌلهل اسؼ خـٌلال ذوهَؼا ذون اًعحَـؼة 

اًخرشًة.
1
 

وس ية: كعَـة حامسة مؽ لك هؼصت الُوثَة كصوسؼعَة ظؼاذزث هَؼان إالوسؼان ومتثي أ 

ابمس إالميان، ومتثي يف اًوكت هفسَ ثبٔسُسا ًصؤًؼة خسًؼست حتؼي إالوسؼان حمؼي اـلصنؼز مؼن 

اًوحوذ تـس ٔبن اكن من اًوحوذ ؿىل ُامضَ.
1
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ص وهبشا فأوس ية حمتفعي مؽ اًـلالهَة واًـٌَلهَة واًخازخيَة، فِشٍ اًـي ادض جضلك حُو

أوس ية ٔن الاُامتم ابٕالوسان مـياٍ ٕاؾعاء أًووًة ًـلهل يف إالذزاك واٍمتَزي وتياء أحاكم 

 اـلـَاًزة.

ة وثبئت لكِا يف اٌَلة  نٌل ظاحدت أوس ية مععَحاث اكًزنؿة إالوساهَة والاوساهًو

الثًَِة "واطلي ٌض خق من اٌَلة اHumanismeًاًـصتَة نرتحٌلث ٌَمععَح اًفصويس"

" واًيت ثـين ثـِس إالوسان ًيفسَ ابًـَوم اٌََرباًَة اًيت Humanistasوحتسًسا من لكمة"

هبا خالء حلِلذَ إكوسان ممتزي ؾن سائص اذلَواانث.
7
   

" فؿل جض خق ٕاال Humanismeٔبما لكمة اًزنؿة إالوساهَة ؿىل َُئة الامس ٔبو اـلعسز"

اكن موحوذا مٌش وكت ظوًي، واكهت لكمة  يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش، مؽ اًـؿل ٔبن مسًوًِا

إالويس ٔبو إالوساين ثعَق ؿىل اًححازة اـلخححٍصن يف اًـؿل وخباظة ؿَوم أكسمني اًَوانن 

واًصومان.
1
ًخجىل من اًخوضَحني ٔبن مـاين أوس ية تبٔصاكًِا اكلخَفة رضتت خشوزُا يف  

 اًـعوز اًلسمية، وابٔدط منورح ثـاظي اصلزاساث أذتَة. 

"هؼًصؼة حؼصفغ لك ٔبصؼاكل الاكؼرتاة والاضؼعِاذ  نٌل ثـؼصف اًزنؿؼة إالوسؼاهَة تبهٔنؼا:

وثعاًة ابحرتام اًىصامة إالوساهَة وحق أصزاض يف ٔبن ًـامَوا نلاايث يف راهتا.
9
 

اهعالكا ذما س حق فأوس ية عم اًوخَ أدص ٌَـَمية، مفا ٔبجنزثَ اذلسازة اًلصتَة ُو هوهنا 

مييهتؼا ؿؼىل اًـؼاؾل،  اًالُوثَؼة معومؼاؿىل اًعحَـة حمؼي  وس َعصثَٔبحَت س َاذت إالوسان  ُو

 ورعل ؿىل ؾىس ما اكن سائسا يف اًلصون اًوسعى.

: يف اًلصهني ارلامس ؾرش واًساذش ؾرش حعي إالوسؼان اًلؼصيب ؿؼىل اـلصحىزاث -1 

ؼا  ي اًىذاة اـللسش ثضلك مدارش، نؼٌل ت زفؼغ ثـؼاًمي اًىٌُسؼة الحذاكُز حق كصاءت وثبًٔو

لائؼؼس إالميؼؼان ومهنؼؼاح اًخفسؼؼري، ومتؼؼت زفؼؼغ معََؼؼة اًخوسؼؼط تؼؼني إالوسؼؼان وػل، وتؼؼني ؾ

إالوسان واًيط، فبٔظؼححت ؿالكؼة إالوسؼان ابًؼيط مدؼارشت، واسؼ خلي إالوسؼان يف وؾَؼَ 

وفِمَ وسؼَونَ وٕازاذثؼَ، واحذؼي تؼشعل مصنًزؼة اًىؼون ؤبظؼحح كاًؼة يف راثؼَ، ومؼن ُاثؼَ 

واـلمتثةل ٔبساسا يف اًيلاظ اًخاًَة: اًفىصت ت اس خًداظ مصحىزاث أوس ية
20
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 جية ؿىل إالوسان ٔبن ًححر ذامئا ؿىل مـىن وحوذٍ وحِاثَ. -

سؼؼ خحق ٔبن ًـُضؼؼِا إالوسؼؼان رمؼؼٌل احذؼؼوث ؿؼؼىل  - اذلَؼؼات يف حؼؼس راهتؼؼا يشء زائؼؼؽ ٌو

 دضاؿاث وثياكضاث.

دسَح ابٔمي يف هفس اًوكت. -  ؿىل إالوسان ٔبن ًواخَ أؾل ًو

هيمت ابـلاذت كدي اًصوخ،ٔهنا اًيشؼء اًوحِؼس اطلي ٌسؼ خعَؽ ٕاذزانؼَ ؿىل إالوسان ٔبن  -

 واًس َعصت ؿَََ.

ٕان ما ًالحغ ؿىل ُشٍ اـلصحىزاث عم ٔبهنا مٌخوح ؾرص اًخيؼوٍص واًرتاحؼؽ ؾؼن اًصؤًؼة 

 اًالُوثَة ٌَـاؾل وإالوسان مـا.

 اثًثا: أوس ية أزهوهَة وس َاكاث اـلساز:

اًصاتؽ اًِجؼصي ٌَفىؼص إالسؼالسم وفؼق زؤًؼة ٔبزهؼون عم ًلس اكهت مصحةل ما كدي اًلصن 

مصحةل ما كدي أوس ية، ٔن اًيعوض اصلًًِة عم اًيت اكهت ثعف ماَُؼة إالوسؼان وحتؼسذ 

هل ما ًفـهل من ؿسمَ، فاًيط اكن هلعة اًحساًة واٍهناًة. وحبَول اًلصون اًوسؼعى جؼصس ثَؼاز 

ق اسلَست ومداذئ إالسالم اذليَؼف، ٕاوساين ؾصيب حيمي ىزؿة مصحىزت ؿىل اًفَسفة وأذال

 فامي ٔبزواب مٌلمسة يف ػالم أظوًَة اـلس َحَة.

: ٕان ثعوز ٔبزهون ٌَزنؿة إالوساهَة اًيت متثي حمحة أوس ية يف اًفىص اًـصيب إالسالسم -2

إالوسان واحرتامَ، ابؾخحاٍز ٔبؾؼم اكئن ؿىل وخَ أزط، يف حلِلذَ اكن امذساذ ممثص 

مسَمني،  -ُيب اطلي ٔبهخج خنحة من اـلثلفني ؿىل ادذالف ذايانهتمٔوس ية اًـرص اطل

ؤبؾصاكِم ؾصة ٔبم فصش ٔبم ٔبما ًسف،اـلِم ؿربوا ؾن ىزؿة ٕاوساهَة زاكِة من  -مسحَني، هيوذ

ذالل اًخوفِق تني اًرتاج اصلًين وتني اًفَسفة اًـلالهَة،ٔبما دعائعِا فاكهت:
22 

شا ًـ - ين ٔبن اـلوكف إالوساين ًـرتف ابًخـسذًة اهفذاهحا ؿىل اًـَوم أحٌحَة، ُو

شا اًخـسذ ظفة ٔبساس َة من ظفاث اـلوكف إالوساين،  اـلشُحَة واًثلافِة واٌَلوًة، ُو

ا يف توثلة ما، وتُئة ما.  وإالوس َة عم اـلزح تني اًثلافاث واذلضازاث وظُِص
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ال حعول ؾلَية ٌَؼواُص اصلًًِة، ورعل ؾن ظًصق ضحعِا ومصاكدهتا، وٕافساخ افل -

ي اًـَمي ٔبو اًسخيب ٌَؼواُص.  ٌَخبًٔو

ة ًالُامتم ابـلضالك أذالكِة واًس َاس َة. - ًو  ٕاؾعاء أًو

حعول حمنَة ٌَفضول اًـَمي ٌوَحس اًيلسي،اًيشء اطلي ٔبذى ٕاىل ثيؼمي خسًس  -

 ٌَمـصفة.

 ػِوز كمي خسًست ؾل حىن مـصوفة من كدي نفن اًـٌلزت واصلٍىوز. -

اـلوكف إالوساين ٌس خوحة ثعـميَ جصوخ اًححر وٕازاذت ًخضح من ُشٍ ارلعائط ٔبن 

 الاهفذاخ، ذون اًخفًصط وذمازسة اًـلالهَة اًيلسًة،اًيت متثي مرشوغ ٔبزهون.

: اؾخلس َلس ٔبزهون توحوذ ٔبوس ية ؾصتَة اًخعوز أزهوين ًربوس أوس ية إالسالمِة -بٔ 

وزا ًِا، ؤبضم اًـوامي اًيت ٕاسالمِة ثلوم ؿىل اًفَسفة اًـلالهَة اًيت ثخزش من إالوسان حم

ساؿسث ؿىل رعل:
21
  

 حصاحؽ َُحة ارلالفة وؿَمية اًسَعة اًس َاس َة. -

 كَحة اًـلي اًفَسفي ؿىل اًـلي اـلشُيب واًعائفي. -

 اهدضاز زوخ اًدسامح ؾن ظًصق ثـسذ اًثلافاث وادذالفِا. -

 اهدضاز اًفَسفة والاُامتم هبا زمغ حتجميِا من كدي. -

 ازق تني إالميان واًـلي،وتني اذلوكة واًخازخي.ثلََط اًفو  -

ًىن ُشٍ اًـوامي ادذفت ٕاىل كري زحـة تخفىم اصلوةل اـلصنًزة اًيت حصحىز ؿىل اصلمع 

اًفىصي اًفَسفي واًـَمي، ابٕالضافة ٕاىل حتول اًعصق اًخجاًزة ؾن اـليعلة اًـصتَة ـلعَحة 

 ٔبزواب وفق حتََي ٔبزهون ًخازخيَة اًفىص اًـصيب.

زمغ هجوذ ٔبزهون يف اًححر ؾن منارح  وائق أوس ية يف اًفىص اًـصيب اـلـادض:ؾ -ة 

أوس ية يف اًفىص اًـصيب اًالكس َيك ٔبمثال اًخوحِسي، اطلي زفغ اًزنؿة إالوساهَة 

اًضلكَة واًسعحَة حس حَ، ٕاال ٔبهَ ثوظي ٕاىل كٌاؿة ؾن ٔبس حاة ؿسم اٍمتىن من ٕاحِاء 

ؿة اًلصتَة وعم:ُشٍ اًزنؿة ًخدٌامغ ابًخواسي مؽ اًزن 
21
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ثسذي اًسَعة اًس َاس َة ابس متصاز يف حتسًس ما ُو زلايف وما ُو ذًين، واًِسف  -

 ُو فصط منط زلايف موحس ٌَخلعَة ؿىل اًخـسذًة اٌَلوًة واصلًًِة اًيت متزي افلمتؽ إالوساين.

 ؿسم زؤًة اذللِلة من ؿست سوااي. -

ٔبو س َاس َة ٔبو فىًصة،ٔبهنا ؿىل اؾخلاذ لك مشُة ٔبو لك فًصق ٔبو حٌلؿة ذًًِة  -

ا ؿىل ابظي.  ظواة وكرُي

ا من ازلاؿاث،ٔهنا رضتت ؿىل  - لك حٌلؿة حتخىص اذللِلة طلاهتا، وال ثيفذح ؿىل كرُي

 هفسِا س َاخا ذوقٌلثَا ؤبظححت جسَية هل.

 ظـوتة اٍمتَزي تني اًفىص أسعوزي واًفىص اًـلالين. -

جصوس أوس ية تـرص إالظالخ اصلًين وؾرص : ازثحط أوس ية يف اًفىص اًلصيب -1

اٍهنضة يف ٔبزواب يف اًلصهني ارلامس ؾرش واًساذش ؾرش اـلَالذًني، حِر تسٔب اًخحول يف 

ثغل اًفرتت من اصلٍن ٕاىل اًـؿل، ومن اـلايض ٕاىل اذلارض واـلس خلدي، ؤبضم ما زنز ؿَََ 

ص، وسؾزؿة أس خارًة إالظالخ اصلًين ُو الاؿرتاف تسوز اًـلي وماكهخَ يف اًححر اذل

اًـلائسًة اًيت اكهت متازسِا اًىٌُسة ذون ارلصوح اٍهنايئ ؾن إالظاز أهعوًويج اًـام 

ٌَويح، ويف ُشا اًس َاق تسٔب زفغ فىصت اًخوسط تني ػل وإالوسان، وحـي ؿالكة 

إالوسان ابؼل مدارشت، نٌل ت زفغ احذاكز ثفسري اًىذاة اـللسش، وٕاؿالن حًصة إالميان.
24 

 
ٕان ازثحاظ أوس ية تـرص اٍهنضة،ال ًـين ابدلزم ٔبن خشوزُا كري ذمخست ٕاىل اًفىص 

اًلسمي، وذاظة اًَوانين ومن مث اًـرص اًـصيب إالسالسم يف اًلصن اًـارش اـلَالذي، ٔبٍن 

ٔبؾعي الاُامتم ًٕالوسان تلغ اًيؼص ؾن تَئذَ اًثلافِة، و أوس ية اًلصتَة من حِر 

ا ٌظلاث إالوس ي يف ؾرص حتٍصُص اهَة يف وؾهيا طلاهتا ٌوَـاؾل جصسث ثضلك ال ًلدي اًخبًٔو

اٍهنضة ومصث تـست حمعاث مذخاتـة ٔبطمِا:
21 

يف ُشٍ اـلصحةل ًخجىل الاُامتم ابٕالوسان، ٕار ٔبظححت مصنًزة بٔوس ية ؾرص اٍهنضة:  -

 إالوسان عم اًسمة أساس َة ًالُامتماث اًفىًصة واًفَسفِة.
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مغ الادذالفاث اًفىًصة اًسائست يف ُشٍ اًفرتت ، ٕاال ٔبن زبٔوس ية ؾرص اًخيوٍص:  -

ٔبوس ية ُشا اًـرص اثضحت يف اندضافِا ٌَـلي اًيلسي، ويف فِمِا اًخازخيي ٌَؼواُص 

 إالوساهَة، ويف ظَاقهتا ًحساايث اًـَوم إالوساهَة والاحامتؾَة.

ق اًخلسم :ٕار ثبٔنسث يف ُشا اًلصن كسزاث اًـؿل ؿىل حتلِبٔوس ية اًلصن اًخاسؽ ؾرش -

من ذالل ٕاؿاذت ظَاكة اًـاؾل ؾن ظًصق ثخين اـلرشوؿاث الاكذعاذًة اًعياؾَة ادلسًست، 

 ؤبظحح اًخلسم اًـَمي مٌَِل ًعَاكة اًلواهني الاكذعاذًة.

: متثَت يف جصوس ؿَوم احامتؾَة خسًست وـؿل الاحامتغ وؿؿل بٔوس ية اًلصن اًـرشٍن -

اُص ٕاوساهَة تـَست ؾن اًخلََس اًيفـي اطلي اكن اًيفس ًِا مٌاصمِا ؤبذواهتا يف ذزاسة ػو 

 سائسا يف اًفىص الاحامتؾي معوما.

فأوس ية ثؤمن تبٔن إالوسان ُو معسز ًلك مـصفة، نٌل ٔبهنا حصفغ لك ٔبصاكل  

الاضعِاذ وثعاًة ابحرتام اًىصامة إالوساهَة وحىت أصزاض يف ٔبن ًـامَوا نلاايث يف 

اًلصتَة، ًىن اًفـي اـلٌلزش من كدي اًلصتَني ٔبهفسِم يف  راهتا، وٕان اكن ُشا مٌعق أوس ية

اًلصن اًـرشٍن ويف تساايث اًلصن اًواحس واًـرشٍن ثؤنس ٔبهنا ىزؿة فىًصة ثخجارهبا 

الاجتاُاث اكلخَفة بٔنرث مهنا كمي ٔبذالكِة جسـى ًخحٍصص إالوسان من اًصؤًة اًالُوثَة، 

لك ما ًخـَق مبـازفَ ومساؾََ ومبهٓل  وجتـي يف مصثحة اذلامك أول وظاحة اًسَعة يف

 واجناساثَ.

 زاتـا: منارح أوس ية أزهوهَة:

متثي أوس ية مٌحى فىصي جضرتك فَِ اًـسًس من الاجتاُاث اًفَسفِة وأذتَة  

وأذالكِة واًـَمَة، نٌل ثؼي ثـحريا ؾن وهجة هؼص رسعَة، وؿىل ُشا أساش هصش 

ثوظَف ٔبهواغ أوس ية، ورعل وفق اـليعق اًفىصي  ٔبزهون مـؼم ذمازساثَ اًفىًصة ٕاىل

 اًسائس اطلي ؿادضٍ ومهنا:

 ٕان اصلايانث ثلسم هفسِا ؿىل ٔبهنا ٍلوؿة من اًـلائس واًضـائص، :أوس ية اصلًًِة -2

ثخضح ؿىل صلك حلائق معَلة يف اًخعوزاث واًسَوهَاث اـلوهجة ًٕالوسان واـلَزم هبا 
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اـلوكف اصلًين ٌَصوخ ال ٌسمح ٕاال تعَلة مـَية من ظَف  ٕاثحاؿا، ويف ُشا ًؤنس ٔبزهون:"ٔبن

لسم مؤًف  أوس ية، ظَلخَ حمعوزت ذاذي خسزان اًيؼام اًـلائسي ارلاض جلك ذٍن، ًو

ُشا اًيؼام ؿىل ٔبساش ٔبهَ إالهل اـلخـايل اـلًلء ابًيَاث اًعَحة واذلس ية جتاٍ إالوسان.
21 

ة اصلًًِة مصثحط ابًخـاًمي إالًَِة ًخضح من موكف ٔبزهون ٔبن معري إالوسان يف أوس ي

اـلزنةل، ٔن ػل ُو اطلي ٍصمس ًٕالوسان حسوذ فاؿََخَ اـلـصفِة وأذالكِة، وؿَََ ًسؾو 

ٕاىل رضوزت ٕاؿاذت اًخفىري من خسًس جلك اـلسائي اـلخـَق ابًضرط واًيت ُزنيت يف ذاهة 

ًلصن اًثاًر واًصاتؽ مس خحَالث اًخفىري فهيا، ورعل ابًـوذت ٕاىل اًفرتت إالوس َة يف ا

 اًِجًصني ًرتكِة إالوسان يف اًس َاكاث إالسالمِة.

ٕان أوس ية أذتَة وفق زؤًة ٔبزهون عم اًيت"حصثحط  :أوس ية أذتَة واًفَسفِة -1

تبٔزس خلصاظَة اـلال واًسَعة، فدـغ اـلواُة ال ثيفذح ٕاال يف ساحاث أمصاء ٔبو يف 

شا اٍمنط من أوس ية س َعص ؿىل لك اذللة اـلضَئة يف  ظاًوانث أقيَاء اًىداز، ُو

اتزخي اًثلافاث وسُدلى.
27 

ًخجىل من ُشا اًعصخ ٔبن أوس ية أذتَة حزذُص يف فرتاث 

اًخازخي اًثلايف اـليخـش، نٌل حسج ابًًس حة ٌَس َاق إالسالسم يف اًلصهني اًثاًر واًصاتؽ 

 اًِجًصني.

حموز اذلَات فوق أزط، نٌل ٔبهنا  ٔبما أوس ية اًفَسفِة فرتنز ؿىل إالوسان جىوهَ

ثلازة اـلسبةٔل اصلًًِة مبهنجَة ملازهة أذاين، وثخجاوس الادذالف تني اـلـصفة اصلًًِة 

اـلسدٌست ؿىل إالميان كري اًيلسي وتني اـلـصفة اًـَمَة اـليخجة ؾن ظًصق اًـلي اـلس خلي 

 .واـلخفاؿي مؽ أدص

اكن ٔبزهون ًوذ اًخوظي ٕاىل ىزؿة ٕاوساهَة لكَة جس خعَؽ ٔبن ثخجاوس أوس ية اًىوهَة:  -1

حسوذ أذاين واًعوائف واًلومِاث وأؾصاق،ىزؿة ٕاوساهَة حلِلِة ال جس خثين ٕاوساان 

واحسا، واًزنؿة اًىوهَة إالوساهَة يف ثعوزٍ عم اًزنؿة اًيت ًًدلي ؿَهيا ٔبن جضمي:"مجَؽ 

هلم ادللصافِة ٔبو اصلًًِة ٔبو اـلشُحَة ٔبو اًـصكِة ٔبو ٔبفصاذ ادلًس اًخرشي تلغ اًيؼص ؾن ٔبظو 

اٌَلوًة، حصَح ٔبن إالوسان ًوصل ذاذي ذٍن مـني ٔبو ًلة مـَية ٔبو مشُة حمسذ،مث ًرتَب 

 احامتؾَا من ذالل اًيوامُس أذالكِة واًلاهوهَة ٔظهل ُشا. 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
  ادلزائص - ثسىصت خامـة -سزفة توًلواش .ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
397 

ن ًمت ٕاال طلا ًـخلس ٔبزهون ٔبن ٔبوس ية اًـالكاث الاحامتؾَة ٔبمص رضوزي، وال ميىن بٔ  

من ذالل تُئة حمسوسة وحمسذت تسكة، ًوىن اـلوكف إالوساين ٍمتثي ابىهتاك وجتاوس لك 

اذلسوذ ادللصافِة واًعائفِة واـلشُحَة واٌَلوًة، وال ًـرتف ٕاال ابٕالوسان.
21 

حلى اًـيف ُو اًـائق اًىدري ٔبمام حتلِق اًزنؿة إالوساهَة اًىوهَة، اًيت ال جس خثين  ًو

ن هـميِا، وعم اًزنؿة اًيت ٌضسو ٔبزهون ٔبن ثخحلق ًَمت جتاوس اًؼصوف ٕاوساان واحسا م

 اًرصاؾَة ٕالهخاح اًخازخي اًخرشي.

 بٔتـاذ أوس ية أزهوهَة: ذامسا:

ٕان ٔبتـاذ أوس ية وفق مساز ٔبزهون اًفىصي، حمتحوز يف اًفَسفة، ؤبطمِا ٔبوس ية اًيط 

ًولك تـس من ُشٍ أتـاذ مس خوايث واًـلي، ابٕالضافة ٕاىل أوس ية اًس َاس َة واًخازخيَة، 

مـصفِة ٍمتصنز حوًِا، ويف ُشٍ اـللازتة سُمت اسددـاذ ٔبوس ية اًيط، ـلا جضلكَ من معق 

 ٕاثسدميوًويج والانخفاء ابٔتـاذ اًثالزة وعم:

صى بٔن أوس ية اًـلََة:  -2 ٕان ٔبوس ية اًـلي ابًًس حة ٔزهون ال ثخحسذ ٕاال تخازخيَخَ، ٍو

اطلي ًـمي ؿرب مِاكهزيماث تـَست ؾن مساز اًثاتت واـلعَق. وكسم اًـلي اًخازخيي ُو 

اًـلي إالسالسم اطلي ميثي حموز اُامتمَ ٕاىل ٔبسمٌة مـصفِة، ثحسٔب مبا ٔبسٌلٍ أظي الاًِيي 

ٌَـلي اطلي ًـخرب مضرتك تني مجَؽ أذاين اًخوحِسًة. ومسَمة ُشا اًـلي ُو اًويح 

ضؽ ذللِلة اًويح ؤبن أؾٌلل يف اذلَات اصلهَا ال ثخزش وإالميان تَ، واًخازخي ابًًس حة هل خي

 مـياُا اًسَمي ٕاال يف اذلَات أدصى.

فاًـلي هفسَ هل اتزخي، فاًـلي اطلي اكن ٌس خزسمَ اذلسن اًحرصي ًُس ُو اًـلي 

هفسَ اطلي اس خزسمَ اجن ذضلون، واًـلي اطلي اس خزسمَ اجن ذضلون ًُس ُو هفسَ 

اًـلي اطلي اس خزسمَ َلس ؾحسٍ ًُس ُو هفسَ اطلي اطلي اس خزسمَ َلس ؾحسٍ.و 

اس خزسمَ اطلي اس خزسمَ ظَ حسني، وؾلي ظَ حسني ًُس ُو اًـلي هفسَ اطلي 

ٔبس خزسمَ رسعَا.
29 
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ًالحغ ٔبن اًعاتؽ اـلخلري واـلخحول ٌَـلي ًلوذ حسة ٔبزهون ٕاىل ثـسذ اًـلالهَاث، 

شا لكَ ثسخة ادذالف اـلصاحي اًخازخيَة، ٔن لك مصحةل  من مصاحي اًخازخي ًِا ُو

دعائعِا، وابًخايل اًـلي مصثحط ابـلرشوظَاث الاحامتؾَة ومس خوى اًخلسم اـلـصيف اطلي 

 وظي ٕاًََ افلمتؽ اًخرشي.

ًلس حبر َلس ٔبزهون يف اًـسًس من إالصاكًَاث اـلفِمَة اـلخـَلة أوس ية اًس َاس َة:  -1

َاذت اًـََا  سواء يف اًفىص اًـصيب ابًس َاسة اكًـَمية واًسَعة اًس َاس َة، ومفِوم اًس  

إالسالسم ٔبو اًلصيب ؿىل حس سواء، ووضف جتََاث ؿست، مهنا ابٔساش ثوػَف اًسَعة 

اًس َاس َة ٌَس َاذت اًـََا، فاًسَعة فبٔن اكهت عم حمعةل ٌَلوى اـلخعازؿة، واـلس خحور 

ثـين ٔبن اًؼاُصت ؿَهيا ًربز مرشوؾَهتا ًيك ًلدي هبا ازلَؽ، وهبشا فبٔن أوس ية اًس َاس َة 

 من حِر عم ػاُصت احامتؾَة ًِا حمسذاهتا. اًس َاس َة ميىن فِمِا ثضلك موضوؾي،

واًؼاُصت اًس َاس َة ؾيس ٔبزهون ثححر من ذالل حماوةل تَان اٍمتفعي تني اصلهَوي 

و فضاء حٌلؿة اذلاكم وحٌلؿة  اًخرشي والاًِيي اـللسش، يف فضاء احامتؾي حمسذ، ُو

و فضاء  شا اٍمتفعي ًمت اقلىومني، ُو ُصسم حصاثيب ًدضلك من اًصئُس واـلصؤوش، ُو

أذاليق/اًلاهوين، اًصويح/اًزمين، اًس َاذت  حتسًسٍ من ذالل ؿست زيائَاث عم:

اًـََا/اًسَعة، اـلرشوؾَة/اصلوةل، اصلٍن/اًس َاسة.
10 

ؤبنس ٔبًضا ٔبن اًسَعة يف اًخازخي إالسالسم اكهت سَعة سمٌَة موهجة من كدي 

 ًـََا.اًس َاذت ا

ٕان ٔبوس ية اًخازخي ؾيس ٔبزهون ثلوم ؿىل زفغ اًيؼصت ارلعَة  أوس ية اًخازخيَة: -1

ًصة ٌَخازخي، ٔبي زفغ ٕاؾعاء مـىن مس حق ٌَخازخي، فإالوسان ُو اطلي ًضفي اـلـىن  وادلُو

ؿىل اًخازخي، نٌل ٔبن أوس ية ثلوم ؿىل ثـسًي اًخازخياهَة يف ثعصفِا اـلاذي، ٔهنا ال هتمت ٕاال 

ابًوكائؽ اـلاذًة، وعم تشعل ثَلي حواهة كري ماذًة رممة يف حِات إالوسان اكرلَال واذلؿل 

وأسعوزت...اخل.
12 
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فأوس ية حىصش ؾوذت إالوسان ٕاىل اًخازخي، فإالوسان ُو اًفاؿي واًعاهؽ، وهبشا 

ضؽ فبٔوس ية اًخازخي متثي تـسا فَسفِا ٔبساس َا يف مرشوغ أوس ية ؾيس ٔبزهون، رشًعة ٔبال خي

 اًخازخي ٌَخعوزاث اـلس حلة.
 

 امتة:ؼؼؼؼؼؼؼد

ًـخرب َلس ٔبزهون سََي نربايث اـلسازش واـلياشم اًلصتَة اًيلسًة، راك ما اهـىس يف 

ٔبؾٌلهل اًححثَة دعوظا موضوغ أوس ية يف اًفىص اًـصيب إالسالسم، واًيت ثـخرب ابًًس حة 

اصلًًِة حس حَ سواء اكهت ٕاسالمِة بٔو ٕاًََ تواتة ًفم الازثحاظ ابـللسش، ؿٌَل تبٔن أهؼمة 

مس َحَة ٔبو هيوذًة ، عم ٔبهؼمة ملَلة ثس َاخاهتا اصلوقٌلثَة، ومتازش ذوزُا تعفهتا ٔبهؼمة 

 زلافِة.

وزمغ كٌاؾخَ تبٔن أوس ية اًيت صِسُا افلمتؽ اًـصيب إالسالسم يف اًلصهني اًثاًر واًصاتؽ 

 ٔبهَ ٔبؾعى ثعوز ًٔوس ية اًىوهَة اًِجصي ؾل ثـس واكـة،تي ٔبظححت يشء من اًخازخي، ٕاال

ثيعِص مضن بًَٓاهتا لك صـوة اًىون ؿَال ادذالف ذايانهتم ؤبؾصاكِم  وتبٔتـاذ فََفِة،

لاهتم، والسم ُشا اًخوكؽ ثفعن ٕاىل ظـوتة جتس َس اًخعوزاث الاثس خوموًوحِة ؿىل  ًو

 أزط ـلـعَاث ٔبذزك ُو راثَ اًحـغ مهنا.
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 .111.، ض1021، 1ذاز اًسايق، ظ: اًفىص إالسالسم هلس واحهتاذ، تريوث. ُامش ظاحل:َلس ٔبزهون، حصمجة -
10
 .107.هَحي مععفى، مصحؽ ساتق، ض -
12
 .119.اـلصحؽ هفسَ، ض -

 

 

 

 

 

 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
ةل جن ؿامص. ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ادلزائص -ثسىصت خامـة - فاٍزت حالسة –وسَ 

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
401 

 

 ادلزائصي  اًرسظان يف اكلَال الاحامتؾي
   -  اهرثوتوًوحِة-ذزاسة هفسو -

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - وس َةل جن ؿامص .ذ                                                     

 ادلزائص -خامـة ثسىصت  -ٔب. فاٍزت حالسة                                                             

 : اـلَرط
 تَ ذاض منط افلمتـاث من جممتؽ ًلك ٔبن

 خيخَف اـلصط ثـًصف ٔبن جنس طلا اًثلافة، من

 ؤبي اًثلايف، منعَ حسة ٓدص جممتؽ من

 يف ًـين ٕامنا افلمتؽ ُشا يف احامتؾي ثعوز

وحنن يف ُشٍ اًوزكة  ٌَمصط. اًثلايف اًخعوز

اًححثَة سًسـى ٕالجصاس أطمَة يف اًخاكمي تني 

ؿؿل الاهرثوتًووحِة اًعحَة وؿؿل اًيفس يف 

مِسان اًـالح اًيفيس ـلصط اًـرص 

"اًرسظان". ًىوهَ مصضا ؾضواي تيُت حوهل 

ٔبساظري مذـسذت ومذفصكة تـسذ صـوة اًـاؾل 

اًيت ثخحنك يف اًلاتََة ٌَضفاء وحتسذ معري و 

 اـلًصغ.
 

 Abstract : 

As for culture, it is ostensible every 
nation has its own particular 
interpretation to that issue. That is 
why when it comes to define a disease 
, the latter may vary from  one nation 
to another. Likewise, the 
understanding of any disease is 
relevant to the nation’s   development. 
Thus, in this research paper,  we have 
sought to outline the correlation 
between two disciplines Anthropology 
and Psychology for one of these 
diseases, cancer, from a psychological 
perspective. Such a perspective has 
been guided by the great stories and 
legends  of different peoples who have 
strived to provide many ways on how 
to cure this disease and give also a 

hope to the patients to recover. 

 :متَِس

 يف اًيوؾي اًخبٔزري راث ٌَحىن اـلضموين اًرشظ حتسذ اـلساؿست اًـالكة ٔبن من هيعَق

 ًخعَة اـلساؿست اًـالكة تياء ٔبن اًلائي الاذؿاء تعحة هـخلس وال .ابـلخـاجل اـلـاجل ؿالكة

 اًـالكاث من الاس خفاذت يف اـلًصغ ًواهجِا اًيت فاًعـوتة .حمرتفة ورمازاث كسزاث وحوذ

 يف ٔبو اكلَال الاحامتؾي يف صسًست تـَوة حصثحط ٔبن ميىن اقلَط يف اـلوحوذت اـلساؿست
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 ثلَِساث مؽ اـلصيض اـلًضبٔ  ًرتافق مٌَ يف ادلزئَة اًيت ثخـَق ابًعحة واـلصط. وؾيسما حزء

 اًيفس َة الاضعصاابث ٔبهواغ كاًحَة يف اذلال ُو نٌل اًخفاؿي ثيؼمي ؿىل اًلسزت يف رممة

 اًـالكة ؿىل ًعـة حبَر اًـالكة، ظحَـة اًـجز ًعحف ُشا فٕان اًيفيس، ٌَـالح اًلاتةل

 .مذرعط مساؿست ذالل من اًـجز ًِشا أكي ؿىل ؿاجص ثـوًغ ذون فاؿةل ثعحح ٔبن

واطلي س َفضي يف معهل ٔبن ًلط يف اكلَال الاحامتؾي اطلي حيمهل اـلصىض ٔبو ٔبَُِم ؾن 

اصلزاساث اًيت من حِر سخة اًًضوء واًلاتََة ٌَـالح، حِر رهص يف  رعل اـلصط،

( Shamanismاًضاماهَة  وس حة اىل) ؾيُت هبا الاهرثوتوًوحِة اًعحَة كسزت اًضامان

ػاُصت ذًًِة كسمية، اهدرشث يف ذول ؿسًست من اًـاؾل، ذاظة يف ذول بٓس َا اًوسعى 

ٌل كدََخان من  .واًضٌلًَة وكس ٔبؾعَت اًخرشًة حسة مـخلساث اًحوزايث واًَاكوظ )ُو

ماان واحسا ـلاكرفة أزواخ اًرشٍصت اًيت جسخة اـلصط واـلوث. وكس هخج كدائي اـللول(، صا

ُشا اًضامان أول من حزاوح تني امصٔبت ثرشًة وورس ري زٔبسني حيمي امس اًاكئن أؿىل 

واًضامان ٕاهل سٌلوي حامك، ٔبظحح ٕاًًِا  مقة دسصت اًـاؾل.  اطلي ًرتتّؽ فوق« بيٓج ارلاًق»

و اًلاذز  اًـصتَة(. أظف،اـلوسوؿةمفازكا(ً)ٔبمحس  ؿىل ؿالح خمخَف أمصاط اًيت ُو

شٍ اًيجاؿة  ثعُة ٔبُي اًلًصة اًيت ًلعن هبا، وكس متخس ثغل اًلسزت اىل اًلصى افلاوزت، ُو

الحوكن يف اًلسزت اذللِلِة ؿىل اًضفاء ؿىل كسز اًلسزت ؿىل اًس َعصت اًالصـوزًة ؿىل 

من ذون ٔبًة ملاومة من ذالل معََاث اًخًض ئة الاحامتؾَة اـلًصغ واًيت ُئي  الس خلداًِا 

واؾزاء اًلسزاث ارلازكة،  طلعل اًضامان وؿىل مص اًس يني ًلة ُشا اًيوغ من اًـالح يف 

 (.(Placeboاظاز ؿؿل اًيفس حتت مسمى اًـالح اًوطمي

 اصاكًَة اـلساذةل: -2

ثَجَة صامةل من ٔبخي ان اًخعوزاث الاحامتؾَة ٌَعحة واـلصط ًفِسان يف وضؽ اسرتا

ورش زلافة حصَة، واسددسال اًسَوهَاث اـلفضَة ًالظاتة ابـلصط ثسَوهَاث حصَة، ويف 

ُشا اًعسذ ٔبصازث وسازت اًعحة أمٍصىِة ٔبن وس حة اًوفِاث  ثـوذ اىل خماظص ثـوذ 

 ٔبساسا اىل اًسَوك.
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هوؾَهتا، كس ثعحح ان اـلـَوماث اًـامة حول اًعحة واـلصط، ارا ؾل ًمت اًخبٔزري ؿىل 

مضَةل وجضلك هواحب زلافِة  حتول ذون الاس خفاذت من ارلسماث اًعحَة، وثعـة من 

اطلٍن ؿَهيم حىَِف ثـامَِم مؽ اـلصىض تياء ؿىل  رمية اًـامَني واـلٌلزسني ابًعحة،

 . (41:  1001سَامين تومسٍن، )اًخعوزاث الاحامتؾَة اًسائست

ًفصذ الاظاز اطلي ًمت من ذالهل ثفسري لك اًؼواُص فاالهامتء اًثلايف ُو اطلي ًـعي ا

 اًيت متس ادلسم ثضلك ذاض اـلصط ؤبؾصاضَ.

ان اًثلافة حمنط اس خجاابث ٔبفصاذُا  اجتاٍ اًعحة واـلصط،  فاطلي ًثري دوف وكَق 

اًحـغ يف زلافة ما كس ال ًَلى هل ابل يف زلافة ٔبدصى، واـلًصغ كس ًخين منورخا ثفسرياي يف 

تياءٍ اًفصذي، ًوىن ُشا اًحياء اًخفسريي كس ٍىون يف اًلاة مٌلصسا تـمق تـغ حواهة 

و ما اسٌلٍ اًحاحثون ص حىة مـاين اـلصط.  ذاذي اًثلافة اًيت ًًمتي اٍهيا اًفصذ، ُو

فلك جممتؽ ًسزك اًعحة واـلصط وفلا ًلميَ وؿاذاثَ اًيت حتسذُا اًثلافة، حىت ٔبن تـغ 

ثًذج مصضاُا،  وـلا اكن اًخعوز الاحامتؾي ًعحَـة اصلزاساث رُحت ٌَلول ٔبن لك زلافة 

سَامين اـلصط ؤبس حاتَ ُو اطلي حيسذ سَوك اًياش يف هَفِة ؿالخَ ٔبو اًوكاًة مٌَ)

 (.114:  1001تومسٍن،

ُياك ادذالفاث زلافِة اثتخة يف زسؿة متَزي أؾصاط وهوؾَهتا، ففي ذزاسة ٔبحًصت 

(،ثحني ٔبن Burnman.timbers.hough1984ٌَملازهة تني الاجنَزي واـلىس َم)

الاجنَزي ميََون تسزخة ٔبنرب اىل الافاذت تـسم ثـصضِم اىل حىصاز أؾصاط ؿىل ؾىس 

اـلىس َىِني. ان الادذالفاث اًثلافِة يف اًضـوز ابٕالؾصاط وإالكصاز توحوذُا ؾصفت مٌش 

رعل  اًلسم، ًوىن أس حاة اًيت حوكن وزاء ُشٍ اًفصوق ًُست مـصوفة ومفِومة اىل حس

ثضلك اكمي، وثؤثص اًفصوق يف الاهدداٍ ويف الاحساش ابٔؾصاط، فأفصاذ اطلٍن ٍصنزون 

ؿىل ٔبهفسِم )ٔبحسارمم واهفـاالهتم، وزذوذ ٔبفـاهلم ثضلك ؿام(، ٍىوهون ٔبزسغ يف مالحؼة 

أؾصاط من ٔبوالئم اطلي ًوهجون اهدداُِم اىل اًحُئة ارلازحِة اقلَعة هبم، واىل ما 

ن وضاظ، وتشعل فان أفصاذ اطلٍن ًؤذون وػائف ذمةل، ومـزوًون احامتؾَا، ًلومون تَ م

ومَزمون ابًحلاء يف تَوهتم، ٔبو ًـُضون ًوحسضم، ٔبنرث مِال ٔن ًفِسو توحوذ ؿسذ ٔبنرب من 
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 1001ص ًَل اتًَوز،)اًـَوة ادلسمَة صلهيم من ٔبوالئم اطلٍن ًـمَون يف وػائف ذمخـة 

:401.) 

 م يف ُشٍ اـلساذةل ابٕالخاتة ؾن اًدساؤل ايٓت:واهعالكا من رعل س يلو 

 ما مضامني اكلَال الاحامتؾي ادلزائصي حنو مصط اًرسظان؟

 ُسف اصلزاسة: -1

ٍوكن ُسف اصلزاسة أسايس يف مـصفة أفاكز واًخفسرياث اًيت حيمَِا ٔبفصاذ افلمتؽ 

حوهل. من ذالل زظس ادلزائصي حول مصط اًرسظان واـلمتثةل يف ثعوزاهتم الاحامتؾَة 

اًفىص الاهرثوتوًويج واًيفيس الاحامتؾي  ٌَرسظان من حِر ثفسرياهتم ًـوامي اًًضوء 

 واًـالح.

 اًخـًصفاث الاحصائَة: -1

ُو رعل اـلصط اًيت ًعُة ذالاي ادلسم، ذما ًؤذي اىل ثسُوز حاةل اًرسظان:   -بٔ  

خثىن مهنا اذلاالث اًيت اـلعاة صُئا فضُئا وظوال اىل اـلوث يف ٔبكَة اذلاالث. جس  

 اندضفت مدىصا ومهنا زسظان اًثسي وزسظان اصلم صلى أظفال.

 :اكلَال الاحامتؾي ادلزائصي -ة

عم ٍلوؿة أفاكز واًخفسرياث اًيت حيمَِا ٔبفصاذ افلمتؽ ادلزائصي حول مصط اًرسظان 

هلي اًـاذاث واًيت ص حـو هبا ؿىل مص ٔبحِال من ذالل معََاث اًخًض ئة افلمتـَة ؿرب 

ا.  واًخلاًَس وظلوش اًـالح وكرُي

 اكلَال الاحامتؾي: -حؼ

ُو مجةل  اكلَال الاحامتؾي" ؾن الاًسًووحِا اًس َاس َة ٔن اكلَال الاحامتؾي ًـرّب 

واًصموس واصلالالث واـلـاًري واًلمي اًيت ثـعى ًالًسًووحِا اًس َاس َة يف فرتت  اًخعوزاث

اتزخيَة ما، وصلى حٌلؿة احامتؾَة مٌؼمة تيُهتا اًالصـوزًة، ومثي اكلَال ازلـي مصحـَة 

و يف اذلاًخني   ػاُصت مجـَة، ٕامنا جيس  ٔبساس َة  واًـلي اًس َايس هكٌلزسة واكًسًووحِا ُو
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َال الاحامتؾي ًوُس يف اًيؼام اـلـصيف، الا ٔبن ُشا اًـلي ًوػف لك ٔبمناظ مصحـَة يف اكل 

لوم ُشا اًـلي ؿىل بًَٓة  اهَة يف الاكٌاغ  واًخرٍبص، ًو اًيؼم اـلـصفِة، اًحَاهَة واًـصفاهَة واًرُب

الاؾخلاذ، ومن ُيا اس خـٌلل ارلَال واًصمز ذما جيـهل من اًالمـلول وميىٌَ اًلفز ؿىل اًـسًس 

 (.114: 1021)ؾصويس ًسمص،لائق من اذل

 اكلَال من وهجة هؼص ؿؿل اًيفس: -ذ

 اًيؼام يف ٕاذزانَ مث ٌَحلِلة مـني جسجَي اسدامثز اًخعوز ٔبن  S.Freudفصوًس  ٍصى

و  اًيفيس،  .ترصي ٔبي مصيئ ثعوز ؾن ؾحازت ٍىون اًيشء، ثعوز ُو أول :هوؿان ُو

 فأان .اًسمؽ ظًصق ؾن اًفصذ ًعي ما ٔبي مسـي ثعوز وُو اًلكمة، ثعوز فِو اًثاين ٔبما

 ُو وأان الاحامتؾَة، اًعحلة ذالل من اًيفيس اًيؼام يف الاحامتؾي اـلىون ًـخرب أؿىل

ري،اًحَوًويج اـلىون فِو اًِو ٔبما اًيفيس، اـلىون  (.21،:1001)توس ية ؾحس اًوايف ُس

 اكلَال من وخَ هؼص ؿؿل الاحامتغ والاهرثوتوًوحِا: -ه

اًيؼص ؾن الاس خـٌلل اـلحىص من ظصف ؿٌَلء الاحامتغ ـلفِوم اٍمتثي فلس دط تلغ 

"ٕامِي ذواكمي" ٔبطمَة كعوى ـلفِوم اٍمتثي، ونشا اصلوز اطلي ثـَحَ اٍمتثالث يف حىوٍن 

اذلَات الاحامتؾَة واًـلائسًة. حِر ٍصى ذوزاكمي ٔبهَ ال ميىن فِم اٍمتثالث اًفصذًة ذون فِم 

َوالث واًثلافة اًيت ٌس خًدعِا أفصاذ، واًيت حتنك زؤٍهتم ٕاىل اًـاؾل أوضاغ واـلواكف واـل 

وٕاىل ٔبرواكِم نٌل حتنك ٔبمناظ ثفىريضم ؤبسَوة ؿُضِم وظصق ٔبرواكِم واـلـاًري اًيت ًـمتسوهنا 

يف ثعيَف جماالث اذلَات، حبسة أًووايث، فٕان متثالث أفصاذ حسة "ٕامِي ذوزاكمي" 

ا من افلمتؽ وابدذالف اس خـساذاهتم اًـلََة ختخَف ابدذالف اًلمي اًث لافِة اًيت اندس حُو

واًوخساهَة وادلسسًة، واٍمتثالث ثحـا ًِشا اـلفِوم عم ثعوزاث احامتؾَة ثخبٔسس يف صلك 

ا ثَازاث زمًزة جس َعص ذاذي جممتؽ  كمي ومـاًري ٌَسَوك واًخشوق واًلول، تي ميىن اؾخحاُز

ث وأحاكم، حبَر حمثي ظوزت اـلايض ازلاؿة، مـني وثيؼم مضهنا اـلواكف واًسَواك

 وثـىس زؤٍهتا ووؾهيا ثرشظ وحوذُا.

ًلول ٕامِي ذوزاكمي "ٕان اٍمتثالث عم رعل اًخسفق اصلامئ من ظوزت اذلَات ثسفؽ تـضِا 

اًحـغ نخسافؽ جمصى هنص ذامئ اًس َالن، وال ثحلى ؿىل حاًِا ٕاهنا ثخلري تخلري اذلَات 
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ٍمتثالث رسعَة فاـلفاُمي ًُست نشعل ومن ذالًِا حمتىن اًـلول الاحامتؾَة، وٕارا اكهت ا

من اًخواظي" ووسدضف من ُشا اًلول ٔبن ٌَمتثالث ذوز ٔبسايس يف جضىِي اذلَات 

 الاحامتؾَة ونشا اطلُيَة ًٔفصاذ .

ٕان اًخعوزاث والاذزااكث اـلخـَلة ابدلسس أهثوي ثَـة ذوزا ٔبساس َا يف جضىِي 

ًلصوًة ومن ٔبجصس سٌلث ُشا اًسَوك اطلايت يف ثستري اـلصط، اًسَوك اًعحي ٌَمصٔبت ا

اس متصاز اًًساء اًلصوايث ؼ ؾىس اًصخال ؼ يف حتمي ٔبؾصاط اـلصط ٕاىل ٔبن ًعحح ادلسس 

يف ٔبكىص حاالث اس خزنافَ. ورعل ٔن اًخعوز اًسائس ؾن كمية ادلسس أهثوي اًلصوي، 

صىصي ؾحس صٔبت اًلصوًة )جيـي من اـلصط مٌعق ثلري سَيب يف وضـَة وماكهة اـل

 (.70: 1001اصلامئ،

 اـلخعوز اـلوضوغ ًخين اطلي ُو اًضرط فَِ ٍىون ذاض مـصيف منط ُو اًخعوز ٕان

ـَس  معََة ُو اًخعوز فٕان اثهَة هجة ومن هجة، من ُشا اـلوضوغ رعل حلِلة جضىِي ًو

 ثمت اًخعوز تياء فـمََة (،Un processus et un produit socialاحامتؾَني) واهخاح

 احامتؾي، ظاتؽ هل ًـعي ٌَفصذ اـلـصيف فاًًضاظ الاحامتؾي، واالثعال واًخحاذل اًخفاؿي ٔبزياء

شا  (.21: 1021ذالًفِة، هعريت)ٌَمـصفة الاحامتؾي اًخيؼمي ًضمن اطلي ُو اًخعحَؽ ُو

 حٌلؿة وكمي ـلـاًري وفلا وحىوًيَ حصتُذَ متت مـصفِا، ٕاهخاخا اـلخعوز اًفصذ ًـخرب نٌل

 مٌَ ٔبمصا مفصوكا الاحامتؾي ٌَخعوزاث ًعحح اًعاتؽ فٕان وؿَََ وافلمتؽ، اًوسط ٔبو الاهامتء

 فاًخعوزاث عم ٌَخفىري، الاحامتؾي اًخعحَؽ ؤبزياء أفصاذ  تني الاحامتؾَة اًخفاؿالث ٔبزياء

 جىوص مومن) اٌَلة تواسعة افلمتؽ وزلافة ًلمي انكةل وعم احامتؾَة، ؿالكاث هخاح

 (.271-271: 1024ازلوؾي،

 اًرسظان يف اكلَال الاحامتؾي: -4

 حتمي اًلصون ذمص ؿىل وضبٔث ؿام، مـىن راث فِيي تـَس سمن ٕاىل اًرسظان لكمة ثـوذ

 اًيّت ارلاظئة اـلفاُمي ُشٍ ومن .مـىن وتسون أدعاء من هحريا ؿسذا أحِان تـغ يف

 .ٌَموث صم تسون ذامئا مصاذفة لكمة وعم أتياء ٕاىل اآبء من صفَِا ثواظَت
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 اًضـحَة الاؾخلاذاث كاؿست مس خوى ؿىل موحوذت واًلَق ابًصؾة ذمَوءت مفاُمي ٕاهّنا

 .اًرسظان حول

يا ٕارا  ًيا ٔبمىن اًىدري ارلوف ُشا حصٔبش اًيّت اًصئُس َة الاؾخلاذاث عم ما حتسًس حاًو

 أؾضاء مجَؽ ميس مصط .مذـسذت ٔبوهجَ ًىن واحس اـلصط تبٔنّ  اًلائةل اًضـحَة اـللوةل كدول

 أمصاط، تـغ يف موحوذت كري رشٍصت ذالةل ًوحسٍ ٍىسة إالحٌلغ ُشا ماكن ٔبي ويف

 هفس يف ارلالاي حاكثص من ًًضبٔ  ٔبهَّ ما مذياكضة ذاظَة اـلصط ُشا ميغل رعل ؿىل سايذت

 .ثخحعم اًوكت

لعؽ خيصة مصط تبٔهَّ مسزك  اًصمز ُشا حىون اًضـيب اكلَال يف اًرسظان، مثي ًو

 ٕاىل ذالايٍ وٕازسال ماكن ٔبي يف اًخيلي ؿىل وكاذز هيزم ال اطّلي اًوحش فىصت ميثي اطّلي

شا حسميا يف ماكن ٔبتـس  ًعوز اطّلي اـلصط تشعل ؿاذت هسزنَ .رعل يف وضم ٔبن تسون ُو

 خمخَف ؿىل سايذت .اًـاؾل ُشا من هلهل يف سخدا ٍىون ٔبن تـس ٕاالّ  ًرتنَ وال تـمق خشوزٍ

 من اًىدريت اًيؼصت ثسمع ُشٍ اًيّت اًىدريت وآالم اًعحَة اـلضالك ثؼِص الاؾخلاذاث ُشٍ

 .اًصؾة

 كَلا، أنرث أصزاض كصة ًِا اـلساؿست اًؼصوف جتس اًرسظان ٔبسعوزت اكهت ٕارا

 ُشٍ ًخثخِت مساؿسا ؿامال ؿاذت حىون اًضـيب اكلَال ٕاظاز ذاذي واًخلاًَس اًـاذاث

 هل اـلصافلة واًيـوث فَِ ارلوط وؿسم اًعمت ثخاتؽ ٕاىل ٕاضافة اـلصط، ُشا ؾن اًعوزت

 ٔبنرث الؾخلاذاث بٓدص ٕاضايف ؿامي اـلصط ًِشا اـلصافق اًىدري وادلِي اًلَق ُشا ًخسؾمي ثبئت

 .حٌلكة

 اًخحلِق ظـة مهنا واًحـغ اًواكؽ مؽ مذـازط ُو ما مهنا اًيّت الاؾخلاذاث ثـسذ ٕانّ 

 .موضوؾي حتََي قَاة ػي يف ُشا لك اًعحة، من ٔبساش ًِا ًُس ٔبو

 اـلصط هبشا اـلعاة ثالحق اًيّت اًـاز ومصة من انجتة ٔبهنّا ثحسو أوىل اًخرمَياث

 من صالك حيجة إالحسايس ادلاهة اذلاالث من اًـسًس ويف اًـلي، تسل اًلَق سايذت

محوذي ) اـلخعوز اًوحِس اكلصح إبذزاوِا اـلوث من ارلوف ثسمع واًالمداالت اًخفىري

 . (77-1024:71حٌلل،
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 الاحامتؾي اٍمتثَي ًخحََي ملسمة" :يف Herzlich 9191 ُازسًُش صلى وزذ ونٌل

 ذالل من واـلصط ٌَعحة الاحامتؾَة اٍمتثالث اًخعوزاث ٔبو فهيا ذزش"واـلصط ٌَعحة

 نٌل ٌَمصط، وهفس َا مٌعلِا منورخا وثضؽ حتسذ اًيت الاحامتؾَة، واـلـاًري اًلمي من ٍلوؿة

 ُشٍ ًوىن ؿَمَة، ٔبو حلِلِة كري اًعوزت ُشٍ اكهت ان و حىت ٌَمصط مـىن حتسذ

 .اًسَوك جضلك اـلصط متثي ٔبو ثعوز يف اـلمتثةل اـلـازف

 اًعحَة، أهرثوتوًوحِا اصلزاساث  يف ذاظة ذزاسة اًخعوزاث الاحامتؾَة وحصحىز

 ٕاال اكلخَفة اـلسازش كدي من حتسًسُا وظـوتة اـلععَحاث يف الادذالف من اًصمغ فـىل

 اٍهتسًساث ومسى اًخرشًة واـلـاانت اـلصط فِم ميىن ٔبٍن اصلائصت، هفس يف ثيعة ٔبهنا

 مذعَحاث ٕاظاز يف لكَ ُشا فِم ميىن وهَف اـلصط، ٌضلكِا اًيت والاحامتؾَة اًضرعَة

ا ٌَمصط اًخعوزاث الاحامتؾَة اؾخحاز ميىن نٌل "اًعحَة اـلٌلزسة  منارح ٔبو ذسؿة ابؾخحاُز

 .ًِا مـىن افلمتؽ حيسذ اًيت واًثلافِة الاحامتؾَة اًخـحري ٔبصاكل ٔبو مـصفِة،

 ارلاظة اكلخَفة الاهرثوتوًوحِة الاحامتؾَة ابصلزاساث  اكلخعون اـلفىصون ٔبنس نٌل

 ثـًصف ٔبن جنس طلا اًثلافة، من تَ ذاض منط افلمتـاث من جممتؽ ًلك ٔبن واـلصط ابًعحة

 ٕامنا افلمتؽ ُشا يف احامتؾي ثعوز ؤبي اًثلايف، منعَ حسة ٓدص جممتؽ من خيخَف اـلصط

 كوى تبٔهَ اـلصط ًـصفون اكهوا اًلسمية افلمتـاث يف مفثال ٌَمصط، اًثلايف اًخعوز يف ًـين

 يف ٔبما اـلوث، وزمبا أؾل هل وجسخة حسمَ ذاذي وجسىن اًضرط هتامج رشٍصت وزوخ

 اآثم، من ٕامث ازحاكتَ هدِجة ًٕالوسان ؾلاة ٔبهَ ؿىل اـلصط ًـصف فاكن اًوسعى اًلصون

 ًضفاء ورعل اصلًًِة الاجهتاالث ظًصق ؾن حىون اذلاةل ُشٍ يف ابـلصط اًـياًة ؤبن

 اـلصط ٔبن ٍصى :اًـَمي واًخـًصف اـلـاانت، من حاةل تبٔهَ ًـصف فاـلصط اًَوم ٔبما اـلًصغ،

 ؿىل ثؼِص مـَية ط ٔبؾصا ثسخة ؾلًل، اضعصاة  ٔبو ظحَـي كري تَوًويج ٔبؾل ُو

خعَة إالوسان،  (.92-1024،90)ظوةل فريوس،اًصؿاًة  من مـني هوغ ًو

 

 

 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
ةل جن ؿامص. ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ادلزائص -ثسىصت خامـة - فاٍزت حالسة –وسَ 

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
409 

 

 اس خزسام اًعة اًخوكًَل يف مـادلة اًرسظان: -1

ٌس خزسم اًىثري من مصىض اًرسظان اًعةز اًخوكًَل؛ فعحلا صلزاسة ؿىل أمٍصىِني 

و ما ًـاذل حوايل ، فٕاّن ٔبنرث من 1007ٔبحصًَِت ؿام  ٪، كس 11زَر ؿسذ اًحاًلني، ُو

اس خزسموا تـَغ ظصق اًـالح ابًعة اًخوكًَل. نٌل ٔبػِصث اصلزاساث ٔبّن كاًحََة 

٪ 40أصزاض اطلٍن اس خزسموا اًـالح ابًعّة اًخوكًَل اكهوا من مصىض اًرسظان. ورهص 

الث من اس خزسموا ذمن ثـافوا من اـلصط ٔبهنم اس خزسموا اًعة اًخوكًَل. وثدضاتَ مـسَ 

اًعة اًخوكًَل يف ؿالح اًرسظان ومـسالث من ًـاهون من ٔبمصاط مزمٌة ٔبدصى، مثي 

اٍهتاة اـلفاظي واًصتو ومصط أمـاء الاٍهتايب ومذالسمة اًلوًون اًـعيب واًلصحة. ؤبصِص 

اًعصق اًيت اس خزسرما اًياحون من اًرسظان اكهت اًـالح ابٔؾضاة واـليخجاث اًعحَـَة 

 ٪.9٪، مث اًخبٔم ي تًس حة 24٪، ًَهيا اس خزساُم ظًصلة اًخيف س اًـمَق تًس حة 10ة تًس ح

جضري ذزاساث ٔبدصى اىل ٔبّن اًـالَح ابًعة اًخوكًَل صائؽ تني مصىض اًرسظان، 

ابًصمغ من ٔبهَّ ٌس خزَسم ؿىل هعاٍق واسؽ يف حاالث ٔبدصى. نٌل ٔبػِصث اصلزاساث ٔبنز 

ًضفاء ؾيس اس خزسارمم ظصق اًـالح ابًعّة اًخوكًَل، مصىض اًرسظان كاًحا ال ًخوكـون ا

ًوىهنم ٌس خزسموهنا ًخلوًة هجاس اـلياؿة وختفِف آالم ٔبو ًـالح تـغ اآثز ادلاهخِة اًيت 

لول اًلََي من مصىض اًرسظان ٕاهنم  ًـاهون مهنا واًياجتة من اـلصط ٔبو ؾن مـادلخَ. ًو

الح اًرسظان اـلـخاذت. وثـس حٌلس هتم ٌس خزسمون اًعة اًخوكًَل ٔهنم ًئسوا من ظصق ؿ

ؾيس اس خزسام ظصق اًـالح ابًعة اًخوكًَل مزيت  انفـة، حِر ٌسـون ٕاىل اًس َعصت ؿىل 

 حصهتم ٔبو ٍىون صلهيم ٕاميان هحري ابًعّة اًخوكًَل.

وجضري اصلزاساث ٕاىل ٔبن اًىثري من مصىض اًرسظان ٔبو اًياخني مٌَ ٌس خزسمون 

 .(1021)ؾحس ػل ؾحس اًـٍزز، ؿل ملسسم اًصؿاًة اًعحَة هلماًفِخامِياث واـلـاذن، ذون ؿ

 اًعة اًضـيب:-1

ٔبن اًعة اًضـيب ؾيرصا من اًفَلكوز، ًوخس يف زلافاث ًشُة  Yoderًوذزًـخرب 

، ابالضافة اىل اـلياظق ادلحََة اـليـزةل اًيت ال حصتعِا  اًخلََس تني تًِة ظاذلة ٍمنٍو واسذُاٍز
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 ًوذزمؽ اًـاؾل ارلازيج وسائي اثعاالث ٔبو مواظالث، مضن اًياحِة الاظعالحِة حسذ 

اًيت ثوظي اىل ثـًصف ًِشا اـلفِوم، ًُس  ًزدضازذ فاٌسمععَح صـيب ؿىل حنو ما حسذٍ 

مبـىن اًعحلة ٔبو اـلس خوى اًثلايف يف افلمتؽ، وٕامنا وعًصلة ٌَخفىري ًـُش أفصاذ يف ذاذَِا، 

ا من ٔبمناظ ٔبدصى ٌَخفىريوثخحسذ يف ؿاؾل  .  اًَوم مؽ كرُي

ًـخرب ًوذز اًعة اًضـيب ؾحازت ؾن مجَؽ أفاكز ووهجاث اًيؼص اًخلََسًة، حول  نٌل

اـلصط واًـالح، وما ًخعي تشعل من سَوك وذمازساث ثخـَق ابًوكاًة من اـلصط،ومـادلخَ 

 (.201:1021جن اتسم زىض،)ترصف اًيؼص ؾن اًًسق اًصمسي ٌَعة اًصمسي

 تسًال ٔبي اًخلََسي اًعة ماكن اًعة ُشا ٌس خزسم" وال هلعس اًعة اًحسًي اطلي

 مـَيا كشائَا هؼاما مثال ٌس خزسم فَِ اًحسًي اًـالح ٔبن جنس اًحسًي اًعة ؿىل واـلثال ؾيَ

 اًعة تَ ًويص واطلي اًىميَايئ اًـالح ٔبو الاصـاغ ادلصاحة ٔبو من تسال اًرسظان ًـالح

 (.270: 1024صني،اًخلََسي)سـَست 

 "اًعحَـي اًضـيب اًعة" :ٔبوهلٌل كسمني، ٕاىل اـلس خـمي اًضـيب اًعة ثلس مي وميىٌيا

 اًضـيب اًعة" :ٌسمى واثىهيٌل أؾضاة اخل، واس خـٌلل اًىسوز واًخجحري اًيك :ك

َاء ٔبرضحة وسايزت اًلصبٓهَة ابٔجححة اكًـالح "اًلَيب  اـلاء، يف اًصظاض مـسن ورضة أًو

ا اًصظاض، مـسن وثشًوة اًحروز، واس خزسام  ما اًيت أدصى اًـالحِة اًعصق من وكرُي

 نثري ؿالح يف جناؾهتا يف واؾخلاذضم هبا اًياش ًخـَق ورعل اأكذميي، اًعة ثُيافس حزال

 (.291:  1022أمصاط)ؿاصوز زسمقية، من

 اـلـاجل يف اًعة اًضـيب:-7

اًعحَة سواء اكهت حسًصة ٔبو ظحَـَة ٔبو  ُو رعل اًضرط اطلي حيرتف اـلٌلزساث

حصاحِة، واطلي ًَجبٔ اًََ اًضرط ثسخة ملسزثَ ؿىل جضرَط اذلاةل اـلصضَة، وحتسًس 

احذَاهجا  ٌَخـامي مـِا ابًوظفاث او اًعصق ادلصاحِة او اًسحًصة  وكس ثًذلي ثغل اًلسزت 

 (.1021،221ن اتسم زىض،ج )ٔبو ابًوزازة، ٔبو ابالذؿاء   اًـالحِة ؾن ظًصق اًِحة اًالَُة،
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 تلوى متزتح ؿاذت اًيت واًلوت اًاكٍززما ظاحة" ٔبهَ ؿىل ٔبًضا ًـصف اًضـيب اـلـاجل

 وحصاكثَ حسسٍ، بٔؾضاء واس خزسام وارلساغ اًىشة اذماح ؿىل اًلسزت وصلًَ حسًصة

 واًخعسًق الاجعاس من هباةل وذمازساثَ ثفسرياثَ حيَط ًيك اـلًصغ ًفِمِا ال تعصق ؤبًفاػَ

سـَست )اًـَاذت  ( مبـىنthe clenicاـلـاجل) ُشا ؿىل ًعَق ٔبن أمص ًعي وكس

 (.1021،112صني:

 واًضامان: اًضـحَني اـلـادلني تني اـلضرتنة ارلعائط-1

 ارلعائط تـغ يف اًـاؾل ٔبكعاز لك يف اًضـحَني واـلـادلني اًضامان من لك ٌضرتك

 :مهنا تـضا س يشهص واـلزياث 

 اًََ افلمتؽ من ٔبفصاذ ذمىن ؿسذ انرب دلشة واٍمتزي اًلموط من هباةل اًضرط ٕاحاظة

 .ثعسًلَ مث ومن

 ٔبدصى ووسائي اًعحَـة من ٌس متسُا ؿالحِة ؾيادض ؿىل اًضـيب اـلـاجل ًـمتس

خفٍو حسًصة،  اًيت ادلسسًة اذلصاكث من تـسذ اًلِام صلزخة واًلكٌلث أًفاع تحـغ ًو

 .اـلـاجل اًضرط صلى مفِومة وكري قًصحة ٔبكَهبا يف حىون

 ٔبو ؾضوًة اكهت سواءا اـلصضَة اذلاةل جضرَط وابًخايل أحالم ثفسري ؿىل كسزثَ

 .هفس َة

 ابٔؾضاة، اـلـاجل مفهنم اًخعيَفاث من ؿسذ اىل اًضـحَون اـلـادلني ًعيف

 (.114:1024سـَست صني،)..اًىسوز، ؿالح يف واـلخرعط اًسحص، فم يف واـلخرعط

 ابٔؾضاة:اًـالح  -

 طلعل .ذواء ذاء ًلك ذَق كس ثـاىل ػل ٔبن ملوةل ؿىل اًضـيب اًعة ًـمتس

 واُخسى ابًـلي، مهنا ٌضفَِ ما ٕاىل إالوسان اُخسى وكس .ماكن لك يف ثيخت فأؾضاة

از من اًدسـة ؤبكسارما واًضجرياث أدساز فِياك .ابًلٍصزت مهنا ًيفـَ ما ٕاىل اذلَوان  ٔبُس

 ٔمصاضَ، ؿالخا إالوسان اس خزسرما اخل،... وذلاء وؾعائص وتشوز وخشوز ؤبوزاق ومثاز

 فِو نشعل .ادلشوز اثًثة واتزت اًحشوز، ٌس خزسم ٔبدصى واتزت أوزاق، ٌس خزسم فذازت
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ضَف وجيففِا ٔبدصى، مصت مٌلوؾِا وٌس خزسم مصت ارلام حاٍهتا يف ؿَهيا ًـمتس  ؾيادض ٕاٍهيا ًو

ىشا اتًَة مصت ٔبدصى  .ُو

 اًؼالل، ويف اًصظحة أماهن يف ثيخت اًيت اًعحَة اًيحااتث إالوسان اس خزسم ونشعل

 اذلَواانث ذلوم ؿىل اؾمتس نٌل .واًضـاة واـلصوح واًححرياث وأهناز اًصانست اـلَاٍ ويف

 اذلرشاث ٔبهواغ اكفة واس خزسم وزٌش، وكسذ وافصاساث وؾؼام، خَوذ اكلخَفة من واحزاهئا

 يف وخمَفاثَ اذلَوان حسم من ٔبحزاء واس خزسم اًـالح، يف ًخجصجهتااُخسى  اًيت وخمَفاهتا

 ثوزم ـليؽ اًعصي وادلنب أؾعاة، دلصوخ أقيام نلالف )مصازت(ومهنا الاسدضفاء

 ٔبحصق نشعل .ادلصاحِة اًـمََاث تـس ٌوَمًصغ اًصذًئة ٌَلصوخ اًلسمي وادلنب ادلصاحاث،

 اًلصوخ وؿالح واًلصحة، واًسي اـلزمن اًصتو ٕالساةل اًفَفي مؽ ًخخلكس اكمةل اًسَحفات

 ومزاايُا دواظِا فـصف .اًـالحِة وأؾضاة اًيحااتث ارلحُر.، الس امي واًرسظاانث

 ابٔؾضاة، اًـالح يف تبهٔكَِا ؿائالث فلس دععت ُشا من ؤبنرث اًعحَة، وفوائسُا

 اًيحااتث جعزث فٕارا .ٔحفاذوا أتياء وٍصهثا مهنم وأخساذ، اآبء من ارلربت و اـلـصفة ٍصزون

 (.1-2: 1024)ؾٌلز ؿًل،اًـالحِة  ذلاخاهتم ٍىفهيم ما ارلازح من أفصاذ خَة اقلََة

َس اـلصىض تـغ ظصف من اًـَمي اًعة كدول ؿسم ٕان ـوذ ًومِة، مالحؼاث ًو  ًو

 اًيت اصلالةل ذاظة ؤبذالكِة، وذًًِة فَسفِة اؾخحازاث راث ؾوامي ؿست ثساذي ٕاىل ُشا

 اًخعوز مؽ ثخـازط ٔبن ميىن واًيت الاؾخلاذاث، وثـسذ واـلصط ٌَعحة إالوسان ًضـِا

 ظيب ًخفىري رضوزي ثلَري حسوذ يف ثفىري رضوزت ٕاىل ًؤذي ما ُشا ٌَعة، اًـَمي

شا اًوضـَاث ُشٍ مؽ ًخبٔكؿل ًيك منوريج شٍ اًـوامال كس جتـي .اًرصاؿاث ًخفاذي ُو ُو

شٍ اًـالخاث  اـلًصغ ؤبزسثَ ًَجبٔون اىل ؿالخاث ٔبدصى كري اًـالخاث اًعحَة، ُو

ختخَف من جممتؽ اىل بٓدص حسة اًثلافة واـلـخلساث اًسائست ذاظة مهنا اًيت ختط خمَال 

 اًعحة واـلصط ومهنا هشهص:

 اًعة اًسحصي: -

صثحط ُشا اـلفِوم مبصحةل متص هبا افلمتـاث  و هوغ من ٔبهواغ اًعة اًضـيب، ٍو ُو

مصحةل ماكدي اًـمََة، ٌسوذ فهيا هوغ من اًعة اًضـيب الاحامتؾي، واًثلافاث، ًعَق ؿَهيا 
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وثـمتس ظصكَ اًـالحِة ؿىل ذمازساث حسًصة واًضـورت، ذما ٔبذى اىل ػِوز مسمَاث حمََة 

 مثي:اًساحص ،اـلـادلني اًصوحاهَني وكريضم.

ان اـلٌلزساث اًسحًصة اكهت والساًت جس هتسف  حتلِق زقحاث اًياش اًخلََسًة 

وفة، ويف ملسمة ثغل أقصاط ًبئت موضوغ صفاء اـلصط ثض ىت ٔبهواؿَ، حِر ٔبن اـلـص 

ُياك ٔبؾٌلل ووظفاث حسًصة اـلسوهة يف اًىذة اـلخرععة يف ؿالح أمصاط، تسٔب تبٔمصاط 

اًـَون واسلى واًعساغ...،ٔبًضا ؿالح اـلضالك الاحامتؾَة اكرلالف تني اًزوخني 

 مصاط اًيفس َة مثي اذذال اًرسوز ؿىل اذلٍزن،واًعالق، الاحنصاف، اذلزن اصلامئ وأ 

واًخزَط من أحالم اـلزجعة واًوساوش.ومن تني اًعصق اـلس خزسمة يف اًـالح ابًسحص 

 اًخـوًشت او أجححة، اًصىق اًلامضة، وتـغ أؾضاة واًوسائي اًعحَـَة. عم:

 اًـالح تواسعة ظلوش اًزاز)اصلًوان(: -

الل اًعلوش اـلصثحعة مبٌلزس خَ، وبٔن ُياك تـغ ٌضري مفِوم مععَح اًزاز من ذ

أزواخ اًرشٍصت ٔبو ادلن ثخواخس مؽ تـغ أفصاذ)اـلصىض(، وثعَق ؿىل ثغل اًاكئياث 

اًرشٍصت مسمَاث مذـسذت مثي:اتَُس، ادلن، اًخاتـة، اًض َعان، وضم خمَوكاث قَخِة 

صون هبا يف جسخة اـلصط واؾخالل حصة أفصاذ حتت ػصوف حصَة وهفس َة مـَية مي

 حِاهتم، ذما ثخعَة حاٍهتم اـلصضَة رضوزت اكامة حفالث اًزاز.

لوذ ثغل اًـمََة ص َخ اًزاز ٔبو اكُن اًزاز ؾيس اـلس َح، واطلي ًلوم تـمََة جلك  ًو

زلة صلزخة ثويح ٌَمًصغ تفـاًَة اًعلوش، اًيت ًلوم هبا رعل اًساحص يف ختََعَ ذما فضي 

لوم رعل اًلائس ت  يلي زقحاث ادلن اىل اـلًصغ، من ذالل ثَخس حين اًعة صفائَ، ًو

او حلِلي( فَِيب اـلًصغ لك ما ًبٔمص تَ كائس اًزاز من مال ٔبو ٔبضايح هبسف -)مًزف

و ؿالح اـلًصغ.  ٕازضاء ادلن ًخيفش عم تسوزُا اًعصف اًثاين من االثفاق ُو

َاء اًعاذلني: -  اًـالح ؾن ظًصق سايزت أًو

َاء اًعاذلني ضم انش ظا ذلني ؿاصوا يف وكت مىض تني اًياش، واكهو مذفوكني أًو

َاء يف اـلـخلساث  َاء، وأًو ؿىل كريضم  واكهت هلم هصاماث ما ًسل ؿىل خسازهتم تَلة أًو
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اًضـحَة صلهيم هصاماث متىهنم من اًلِام مبٌلزسة ٔبظياف من اـلـجزاث من تُهنا: صفاء 

ٔبمص من أموز، ومن ٔبصِص أمصاط اـلصىض، ثَحَة ذؾوت من ًَور تَ من اًياش يف ٔبي 

َاء اًعاذلني عم اسلى، أمصاط اًـعحَة  اًيت ًشُة اًياش من ٔبخَِا ًًٔو

ابٕالضافة اىل اـلضالك  وأمصاط اـلس خـعَة مثي اًرسظان، واًيفس َة،ٔبمصاط اًـَون،

 (.217-211: 1021) ظوىل فريوس، الاحامتؾَة

 اًلَيب:الاؾخحازاث اًيت ًلوم ؿَهيا اًعة -9

 :اًضـيب اًرتاج -

 واـلـلساث اًثلايف واـلوزوج اًفَلكوز مهنا نثريت ؾيادض يف اًضـيب اًرتاج ًخجىل

 اًيت اًثلافِة اًـيادض ؿام ثضلك ؾين "حصاج" ًوفغ ؤبساظري، دصافاث  من اًضائـة

 اًضـيب اجاًرت  جمال يف رمٌل حزيا  وأساظري ارلصافاث  حتخي نٌل حِي ٕاىل حِي من ثَلاُا

ا خضمن وأمثال، اكذلنك اًضـيب أذة من وكرُي  مذيوؿة اؾخلاذاث اًضـيب زج ا اًت ًو

 :مهنا

 مؽ ثـامَِا وهَفِة...اـلوىت ؤبزواخ واًـفاًزت اكدلن اًـَوًة ابًاكئياث الاؾخلاذ -

 .مٌَ دصوخا ٔبو تَ حَوال إالوسان

 اًيحس جيَة ذما ٔبفـال ٔبو ٔبص َاء من ابًخفاؤل ٔبو ابًدضاؤم ارلاظة الاؾخلاذاث -

 . واًخربك اـلَـون ٕاراء تلعس اـليؼوزت كري اًلوى واٌَـن هبسف اس خسزاز 

 أؾٌلل ومعي "أثص" ٔبحس ذالل من واًخـزمي ابًسحص إالميان ًخضمن ما ومهنا -

 .وأصاكل اـلـاذن ًحـغ اًسحًصة وارلواض

َاء الاؾخلاذ -  .واًلصاتني ابًلَحاث وإالميان واًوسعاء ابًٔو

 .واًزاز واًصكِة واذلجامة ابًيك اًـالح مثال وفَِ اًضـيب ابًعة الاؾخلاذ -

 ارلخان، وأس حوغ، اًوالذت حول ثسوز واًيت اذلَات تسوزت اـلصثحعة اًـاذاث مهنا -

 .ٕاخل...اـلوث اـلصط، اًوضؽ، اًزفاف، اًـصوش، ُسااي ارلعحة،
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 :اصلٍن -

 وثـاًمي هعوض من ٍلوؿة هوهَ يف ًُس حضازت، ٔبو ًضـة اكمةل زلافة اصلٍن ميثي

 ٔبي ؤبفـال، وثلاًَس ٔبمناظ يف ابـلٌلزسة ومدَوز احامتؾَا جمسس هَان ُو ما تي رفسة، وكمي

 .اًخعوزاث من هؼاما هوهَ ؾن فضال اـلٌلزساث، من هؼاما ظريوزثَ حِر من

و وإالوسان واًوحوذ ٌَعحَـة اًـاؾل زؤًة ؾن ًـرب فاصلٍن  ثعوز ٌَحياء ًلسم ٔبًضا ُو

 (12-10، 1024)ظوةل فريوس،.إالوساين الاحامتغ

 آزاء ٕاىل ابًيؼص اًوضـَة يف اًخحنك ٔبخي من اـلـصفة ثوحَِ رضوزت أحِان تـغ يف

 .ٌَمًصغ اـلس حلة

 مؽ ٌَـالكاث مضوصا ؿامال متثي زلافِة اًسوس َو اًـائََة الاؾخحازاث ؿىل سايذت

-11: 1024)محوذي حٌلل،اـللرتحة اًـالخاث ثلَري أحِان تـغ يف جس خعَؽ هنأ  اـلًصغ

14.). 

 واـلًصغ اًعحُة تني اًـالكة ٕاظاز يف مهنا مفص ال واًيت اًيفس َة الاؾخحازاث ٔبما

 ابـلًصغ. ٔبخي اًخىفي من حس ية ؿالكة توضؽ جسمح

 :ارلامتة

يف تساًة ُشٍ اصلزاسة ظصحٌا جساؤال اكن اًِسف مٌَ مـصفة مضامني اكلَال 

الاحامتؾي اًيت حيمَِا حنوى مصط اًرسظان من ؿست ٔبتـاذ من حِر ظحَـة اـلصط ُي 

ُو مصط ؾضوي حلِلي ٔبو ُي ًعاة تَ الاوسان تفـي مِخافزًيلي قَيب اكالظاتة ابًـني 

سخداث، ابالضافة اىل اًحـس الاسدضفايئ ٔبو مس من اًض َعان واىل كري راعل من اـل 

كلخَف اًـالخاث اـلخاحة اًيت ميىن ان جضفي ُشا اـلصط اكًـالح ابالؾضاة، وتـغ 

ا، وكس ثوظَيا اىل هدِجة ُامة  َاء واىل كرُي اًـالخاث اًسحًصة اكًـالح اًزاز،وسايزت أًو

اث اـلَخافزًيلِة ًِشا اـلصط خسا وعم ٔبن افلمتؽ اذلزائصي حيمي يف خمَاهل اًحـغ من اًخفسري 

وكس رهص رعل يف اًرتاج الاهرثوتوًويج اـلخددؽ ًِشا اـلصط مٌش اًلسم ؿىل ٔبهَ هوغ من 

ة  اًومص الاحامتؾي ارا ص حَ مصط اًرسظان ابرلزٍنص، ورعل من خمَفاث اًثلافِة اـلضُو
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ًيعق ًوىن  فاكن اًـصة ًلضلون ا cancerاًيت حصوِا اـلس خـمص ٔن اـلععَح أحٌيب ُو 

ة هوؿا ما ؾوط ًلوًوا اكورس او هووساز فاهنم ًلوًون  اكىٍزص وُشا اًيعق  تعًصلة مضُو

ُو كًصة ًلكمة ذزٍنص وطلعل ازثحط مفِوم اًلكمة تعفاث رعل اذلَوان اًيت ؾصف ؾيس 

 اًـصف ابًيجاسة واًلشازت.  

 كامئة اـلصاحؽ:

 -الاحامتؾَة واًححوج زساث ا اصل جمةل هؼصي، مسذي الاحامتؾَة اًخعوزاث ،(1024)ازلوؾي جىوص مومن.بٔ /خَول ٔبمحس .2

 .اًساذش اًـسذ اًواذي خامـة

و اهرثتوًوحِة ـلسًية ثَمسان، -اًعة اًضـيب يف اـلسًية (،1021)جن اتسم زىض .1 زساةل ذنخوزاٍ كري مًضوز  ملازتة سوسًو

صان، ختعط ؿؿل الاحامتغ،  ادلزائص. خامـة ُو

ري- .1  خامـة. ثسىصت جبامـة مِساهَة ذزاسة -ادلامـي اًعاًة صلى الاهخحاز ًؼاُصت الاحامتؾي اًخعوز(2008).توس ية ؾحس اًوايف ُس

 -كس يعَية -مٌخوزي

 ظحَة ٔبهرثوتوًوحِة ملازتة - ادلزائصي افلمتؽ يف اًخلََسي واًعة اذلسًر اًعة تني اًرسظان مصط(: 1024)محوذي حٌلل .4

 .ادلزائص -خامـة ثَمسان-يف الاهرثوتوًوحِا اظصوحة ذنخوزاٍ-ٔبمنورخا ثَمسان مٌعلة

اظصوحة ذنخوزاٍ كري مًضوزت -اًًزحان مٌعلة يف مِساهَة ذزاسة اًضـيب ٌَعة الاحامتؾَة اًخعوزاث ،(1024)سـَست صني .1

 .ادلزائص خامـة ثسىصت، ختعط ؿؿل الاحامتغ،

 http://www.univ-:ملال مذوفص ؿىل اًصاتط اًخايل ،اًثلافة واـلصط (:1001سَامين تومسٍن) .1

tebessa.dz/fichiers/master/master_469.pdf 

ذزاسة اس خعالؾَة ٌَميمتَاث زلـَة اًىصامة ٌَمـاكني :متثالث ادلسس ؾيس اًفذات اـلـاكة حسساي (.1001)،صىصي ؾحس اصلامئ .7

  1920:12/  2/  1001 - 1271: اًـسذ-اذلواز اـلمتسن .ابًلٌَعصت

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123156  

 ذاز حامس ًٌَرش واًخوسًؽ ،2،ظفوسي صاهص ظـمية -حصمجة وسام ذزوٌش جًصم ؿؿل اًيفس اًعحي، (:1001)ص ًَل اتًَص .1

 ٌَىذاة. اصلاز اًخووس َة ه(امنورخا،11اًـيف واـللسش يف الاسالم، نخاة اقلن اليب اًـصة اٍمتميي)ث (:1021ؾصويس ـلرس)- .9

جمةل اًواحاث ٌَححوج  ،(اًعحصاء ادلزائًصة امنوذخا)اتزخي اًثلافة واذلَات الاحامتؾَة يف اًعحصاء اًىربى ،(1022)ؿاصوز زسمقية .20

 .21اًـسذ  واصلزاساث،

يف  اظصوحة ذنخوزاٍ ،تثسىص  مبسًية مِساهَة ذزاسة  ؿالخَ اـلصط ؤبساًَة ًخعوز الاحامتؾَة ،اـلخلرياث(1024)ظوىل فريوس .22

 ادلزائص خامـة ثسىصت، -ؿؿل الاحامتغ اًخمنَة

اظصوحة ذنخوزاٍ ؿَوم  ثسىصت، مبسًية مِساهَة ذزاسة -ؿالخَ ؤبساًَة اـلصط ًخعوز الاحامتؾَة اـلخلرياث(: 1024)ظوةل فريوس .21

 .ادلزائص ثسىصت، كري مًضوزت، ختعط ؿؿل احامتغ حمنَة،

اظصوحة نخوزاٍ ؿَوم ختعط ؿؿل اًيفس :ٌَمسزسة صلى الاحساج اـليحصفنياًخعوزاث الاحامتؾَة (:1021)هعريت ذالًفِة .21

 .ادلزائص خامـة مٌخوزي كس يعَية، الاحامتؾي كري مًضوزت،

 

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_469.pdf
http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/master/master_469.pdf
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2175
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2175
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=123156
http://psycho.sudanforums.net/t2261-topic#4039
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 اًضـحَة ـاكون تني اٍهتمُش واصلمج الاحامتؾي يف اًثلافةاـل

 مرص -اًفٌون ااكذميَة- اًضـحَة ٌَفٌون اًـايل اـلـِس - ؾحس اذلىمي ذََي س َس ٔبمحس. ذ                       

 : اـلَرط
اًسؼؼ يواث  ا يفا ابًلًؼؼُامتًمؼؼإ انل جمؼؼال إالؿاكؼؼة 

صحؼؽ  أذريت من اصلزاساث اًـَمَة وإالحامتؾَة ٍو

اكلخَفة تؼبٔن ُامتم ٕاىل إالكٌاغ يف افلمتـاث ُشا االٕ 

اـلـوق نلرٍي من ٔبفصاذ افلمتؽ أسوايء هلؼم اذلؼق 

يف اذلَات وهلم اذلق يف اٍمنو تبٔكىص ما متىهنم مٌَ 

ُؼامتم إ ومؼن انحِؼة اثهَؼة فؼٕان  ،كسزاهتم وظؼاكهتم

حؼؼصثحط تخلؼؼري اًيؼؼؼصت  افلمتـؼؼاث تفئؼؼاث اـلـؼؼوكني

ؾخحؼازضم إ افلمتـَة ٕاىل ُؤالء أفصاذ واًخحول من 

ذًة ٕاىل اًيؼص ٕاٍهيم وجؼزء مؼن اًؼرثوت حاةل اكذعا

ًؼة ذمؼؼا حيؼؼمت حمنَؼؼؼة ُؼؼشٍ اًؼؼرثوت اًخرشؼؼًؼة  اًخرشؼ

والصؼم  اذت مهنؼا ٕاىل ٔبكىصؼ حؼس ذمىؼن.فس خواالٕ 

متثي ٔبحس فئة اـلـاكني ٔبن معََة اصلمج إالحامتؾي ً 

 صلهيؼم اـلواظيؼة زوخ حمنَؼةاًـوامي أساس َة يف 

 . جممتـِم يف

حي وحوكن مضلكة ُشا اًححر يف هَفِة 

ابٕالؿاكة اـلوظوم  اًض حاة هتمُشاًخياكغ تني 

وحماوةل ٕاذماخَ يف هفس اًوكت؟ فَُست 

يف وحوذ وسائي مذعوزت مساؿست  ااـلسبةٔل ٕارً 

ٌَضرط ري إالؿاكة ؿىل إالهسماح وٕامنا ال تّس 

واطلي  من جتاوس اقلَط اـلـَق ٌَخواظي اًخفاؿًل

  .ميثهل اًثلافة اًضـحَة

 Abstract : 
The field of disability has received 

great attention in recent years of 
scientific and social studies. This concern 
is due to the conviction in various 
societies that the disabled, like other 
members of the normal society, have the 
right to life and have the right to grow to 
the fullest extent possible. Are related to 
changing the societal view of these 
individuals and the transformation from 
being an economic situation to looking at 
them as part of the human wealth, which 
necessitates the development and 
utilization of this human wealth to the 
maximum extent possible. There is no 
doubt that the social integration of the 
disabled group is one of the main factors 
in the development of the spirit of 
citizenship in their community. 

The problem of this research is how to 
solve the contradiction between the 
marginalization of young people marked 
by disability and try to integrate it at the 
same time? It is therefore not a question 
of sophisticated means of assistance to 
the person with disabilities to integrate, 
but it is necessary to overcome the 
environment that impedes the interactive 
communication represented by the popular 
culture. 
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 :متَِس

هصم ػل إالوسؼان وادذعؼَ مبواُؼة نثؼريت ذفـؼهل كؼري حمؼسوذ إالسؼ خـساذ، وال حمؼسوذ 

َ خَسزؼَص ) ىل:اًصقحاث، وال حمسوذ اًـمي، لك رعل ًيك ًـمص أزط. كال ثـا َبًَؼْم حَؼَص َبنز اؽلز

ا يِف اَْْزِط  (ًنَُك مز
(2)

. ويف رعل ذالةل ؿىل ٔبهَ ًُس ُياك صئ ًعـة ؿىل إالوسان ثيؼاوهل 

ٕارا ما ٔبمعي كسزاثَ وتشل لك ما ٌسؼ خعَؽ مؼن هجؼس وظاكؼة ويف رعل ٕاصؼازت ٕايل ٔبن اًيؼاش 

 مدساوون يف إالهخفاغ خبرياث أزط لك حسة كسزاثَ واس خـساذاثَ. 

صسق وكؼري رعل، ٔبن جيـي اًياش مذفاوثني يف اًعؼحة واًلؼسزت واًؼ وكس صاء ػل 

نٌل منز ؿىل ؾحاذٍ تلسزاث خمخَفة لك حسة ظحَـخَ ادلسٌلهَة واًلسزاث اًـلََة واًيوؾَة. 

يَؼا ) :كال ثـاىل ـْ ََؼا َوَزفَ ْ ه ََؼاِت اصل  هَتُْم يِف اًَْح ُضؼ َ ـِ ؼُن كََسؼْميَا تَُْؼهَنُم مز ِّؼَم حَنْ َة َزت َبضُمْ ًَْلِسُموَن َزمْحَ

ٍغ َذَزخَ  ـْ َ َضُِْم فَْوَق ت ـْ َ ونَ ت ـُ َم ا جَيْ مز َِّم َذرْيٌ ّمِ ِصايا َوَزمْحَُت َزت ًضا خُسْ ـْ َ ُضُِم ت ـْ َ ََخزِزَش ت ًِ (اٍث 
(1)

. 

وكؼؼس انل جمؼؼال إالؿاكؼؼة ٕاُامتًمؼؼا ابًلًؼؼا يف اًسؼؼ يواث أذؼؼريت مؼؼن اصلزاسؼؼاث اًـَمَؼؼة 

صحؽ ُشا إالُامتم ٕاىل إالكٌاغ يف افلمتـاث اكلخَفة تبٔن اـلـوق نلؼرٍي مؼ ن ٔبفؼصاذ وإالحامتؾَة ٍو

افلمتؽ أسوايء هلم اذلق يف اذلَات وهلم اذلق يف اٍمنو تبٔكىص ما متىهنم مٌَ كسزاهتم وظؼاكهتم، 

ومن انحِة اثهَة فٕان ٕاُامتم افلمتـاث تفئاث اـلـوكني حصثحط تخلري اًيؼصت افلمتـَؼة ٕاىل ُؼؤالء 

اًؼرثوت اًخرشًؼة ذمؼا  أفصاذ واًخحول من ٕاؾخحازضم حاةل اكذعاذًة ٕاىل اًيؼص ٕاٍؼهيم وجؼزء مؼن

حيمت حمنَة ُشٍ اًرثوت اًخرشًة وإالس خفاذت مهنؼا ٕاىل ٔبكىصؼ حؼس ذمىؼن
(1)

. والصؼم ٔبن معََؼة 

اصلمج إالحامتؾي ًفئة اـلـاكني متثي ٔبحس اًـوامي أساس َة يف حمنَة زوخ اـلواظيؼة صلهيؼم يف 

 جممتـِم. 

وحوكن مضلكة ُشا اًححر يف هَفِة حي اًخياكغ تني هتمُش اًض حاة اـلوظوم 

ابٕالؿاكة وحماوةل ٕاذماخَ يف هفس اًوكت؟ فَُست اـلسبةٔل ٕاًرا يف وحوذ وسائي مذعوزت 

مساؿست ٌَضرط ري إالؿاكة ؿىل إالهسماح وٕامنا ال تّس من جتاوس اقلَط اـلـَق ٌَخواظي 

 اًخفاؿًل. 

 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
س ٔبمحس .ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  مرص -اًفٌون ااكذميَة - اًضـحَة ٌَفٌون اًـايل اـلـِس - ؾحس اذلىمي ذََي سَ 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
419 

 اـلـاق تني اـلفِوم واـلععَح:  ٔبوًال:

الث اًحسهَة  ًـصف اًضرط اـلـوق تبٔهَ :"لك رسط هل هلط ذامئ يف اًلسزاث واـلُؤ

ٔبو اًـلََة ٔبو اذلس َة وصل تَ ٔبو ذلق تَ تـس اًوالذت، حيّس من كسزثَ ؿىل ٔبذاء وضاظ ٔبو 

لَّط من فصض ٕاذ ماخَ يف ٔبنرث من أوضعة أساس َة اًَومِة اًضرعَة ٔبو إالحامتؾَة ًو

 افلمتؽ".

ُؼؼشٍ اًفئؼؼة ؾل ثَؼؼق حؼؼىت آن إالُؼؼامتم اـلياسؼؼة مؼؼن أزست، وافلمتؼؼؽ اًلؼؼامئ ابًسؼؼَعة 

اًدرشًـَة واًخيفِشًة ؿىل ٔبزط اًواكؽ. من حِر ًخضمن معََة حىِف ادلواهؼة إالحامتؾَؼة 

مؼا واًـضوًة واـلِيَة ٌَمـوكني مؼؽ افلمتؼؽ، مؼؽ مصاؿؼات اذلاخؼاث ارلاظؼة جؼلك فؼصذ وادذَؼاز 

ًياس حَ من اًؼصوف اًحَئِة
(4) 

 . 

وثـمتس ٔبي حماوةل ٌَخـامي مؽ ٔبو ٌَخزَط من اًعـوابث اًيت ًـاين مهنؼا اـلـؼوكني ؿؼًل 

وخس ظًصلذني خمخَفذني ًخفسري ما  ما ًـخلس ٔبهَ اًسخة يف إالؿاكة واًعـوابث اـلصثحعة هبا ًو

وزت ُاثني اًعًصلذني فامي ًعَق ًـخلس ٔبهَ اًسخة يف إالؿاكة وثساؾَاهتا اًيفس َة وكس ٔبمىن تَ

ٌل:    ؿََة منورًخا ًخفسري إالؿاكة ُو

  Medical Model of Disability   اٍمنورح اًعيب ًٕالؿاكة:  ؼ2

صنز ٔبهعاز ُشا اٍمنورح ؿًل اـلالمح وارلعائط أساسؼ َة ٌَفؼصذ مؼن حِؼر اًحًِؼة  ٍو

كؼسزت اـلـؼاكني ؿؼًل إالزثحؼاظ اًخىوًًِة اًـضوًة. ٔبي اًيؼؼص ًٕالؿاكؼة ؿؼًل ٔبن: جعؼز ٔبو ؿؼسم 

 واـلضؼؼازنة يف ٔبوضؼؼعة وذؼؼرباث اذلَؼؼات حصحؼؼؽ ابٔسؼؼاش ٕايل مـؼؼاانت اًفؼؼصذ مؼؼن ٕاظؼؼاتة

Impairment  مؼؼن إالسؼؼ خفاذت  ًَرتثؼؼة ؿَهيؼؼا كعؼؼوز ٔبو جعؼؼز وػَفؼؼي صؼؼسًس ال ميىٌؼؼ

واـلضازنة يف فـاًَاث وذرباث اذلَات إالحامتؾَة وال ٍصحؼؽ ُؼشا اًـجؼز مؼن كًصؼة ٔبو تـَؼس 

ودعائط ؤبوساق اًلؼمي واـلـخلؼساث يف افلمتؼؽ. وؾيؼسما ًفىؼص ظؼياغ اًس َاسؼة يف ـلالمح 

إالؿاكة وفق اٍمنورح اًعيب فٕاهنم ميََون ٕايل حصنزي جمِوذاهتم يف ثـؼوًغ روي إالظؼاابث ٔبو 

اًخَف اًـضؼوي ومؼا ٍؼصثحط تؼَ مؼن كعؼوز وػَفؼي ورعل مؼن ذؼالل ظؼَاكة هؼؼم حصتوًؼة 
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ِة واًخبَََُٔة يف مؤسساث كامئة ؿؼًل اًـؼزل وإالسؼددـاذ وزؿاًة وحزوًسضم ابرلسماث اًـالح 

 من فـاًَاث وذرباث اذلَات إالحامتؾَة اًـاذًة.    

فىص اـلـاكون هبؼا حؼول  نٌل ًؤثص اٍمنورح اًعيب ًٕالؿاكة ٔبًًضا ؿًل اًعًصلة اًيت ًيؼص ًو

اًؼيت ثواخؼَ ٔبهفسِم ٕار ؿاذت ما ًخخىن اًىثريون مهنم زساةل سَحَة مفاذُا ٔبن لك اـلضالكث 

روي إالؿاكة ثًضبٔ ؾن امذالوِم ٔبحساذ كؼري ؿاذًؼة ٔبو هبؼا ؾَؼة حىؼوًين، وؿؼاذت مؼا ميَؼي 

اـلـاكني ٕايل إالؾخلاذ تبٔن ٕاظاجهتم حتؼول ابًرضؼوزت ذون مضؼازنهتم يف أوضؼعة إالحامتؾَؼة، 

ؤذي ٕاس خسذال ُشٍ أفاكز واـلـخلساث يف اًحًِة اًفىًصة طلوي إالؿاكة ٕايل ؿسم ملاومهت م  ًو

يف فـاًَؼاث وذؼرباث  Mainstreaming حماوالث اسؼددـاذضم ٔبو اٍهتمؼُش مؼن إالهؼسماح

اذلَات إالوساهَة يف افلمتؽ
(1)

. 

  Social Model of Disabilityاٍمنورح إالحامتؾي ًٕالؿاكة  ؼ1

ًخخؼؼين مؤًؼؼسو اٍمنؼؼورح إالحامتؾؼؼي اًخفسؼؼرياث اًؼؼيت ثـمتؼؼس ؿؼؼًل ارلعؼؼائط أساسؼؼ َة 

وما ٌسوذ افلمتؽ ثضلك ؿام من ٔبوساق كؼمي ومـخلؼساث جتؼاٍ إالؿاكؼة  ٌَمؤسساث إالحامتؾَة

 واـلـوكني.

وثحسٔب اًصؤى اًخفسرًية ًٕالؿاكة وفق ُشا اٍمنورح من اًخحسًس ًٕالدذالف تني مفِؼوسم 

وكس تؼسٔبث  Disability واًـجز ٔبو إالؿاكة  Impairmentإالظاتة ٔبو اًخَف ٔبو  اًـعة

تـؼغ اًـَؼٌلء ٕاثؼص ٕاػِؼاز اًـسًؼس مؼن اـلـؼوكني اسؼدِاهئم  ظَاكة اٍمنورح إالحامتؾي من كدؼي

وامذـاضِم من اٍمنورح اًفؼصذي ٔبو اًعؼيب ًىوهؼَ ال ًلؼسم ثفسؼرياث ملٌـؼة ٕالسؼددـاذضم مؼن 

إالهسماح يف مساز اذلَؼات إالحامتؾَؼة ؤن ُيؼاك اًـسًؼس مؼن ارلؼرباث ـلـؼاكني ٔبػِؼصث ٔبن 

تة ٔبو إالؿاكة يف راهتا، ًوىن ثـوذ ابٔساش مضالكهتم اذلَاثَة واًخوافلِة ال حصحؽ ٕايل إالظا

ٕايل اًعًصلة  اًيت ًيؼص هبا افلمتؽ ٕاٍهيم
(1)

 . 

يا ًحسو ٔبن افلمتؽ ُو سؼخة إالؿاكؼة مبـؼين ٔبن افلمتؼؽ ُؼو اـلـؼوق ٔن اًعًصلؼة اًؼيت  ُو

ٌض َس هبا متيؽ روي إالؿاكة من إالصرتاك يف فـاًَاث ؤبوضعة وذرباث اذلَؼات اًَومِؼة، وٕارا 

ًزس ٕاصرتاك وٕاهسماح روي إالؿاكة يف مساز اذلَات إالحامتؾَة التس ٔبن ًـؼاذ ثيؼؼمي افلمتؼؽ ما بٔ 
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من حِر تيائَ ووػائفَ، واًلضاء ؿًل لك اذلواحز واـلواهؽ واًـلداث اًيت حتؼول ذون ُؼشا 

 إالهسماح. ومن ُشٍ اًـلداث ٔبو اذلواحز: 

 خمنَط. اًخحزي ضس إالؿاكة واـلـوكني واـلَي ٕايل اًومص واً   ٔبؼ

 ؿسم مصوهة إالحصاءاث واـلٌلزساث اـلؤسساثَة. ة ؼ

 ثـشز اذلعول ؿًل اـلـَوماث واًحَاانث اًعحَحة واـلؤسساث اـلياس حة. ح ؼ

ثـشز وحوذ وسائي اـلواظالث واًيلي اـلياس حة ذؼ
(7)

. 

ـخلؼؼس "ُيؼؼت" ٔبن اـلـؼؼاكني ًواهجؼؼون ٕاضؼؼعِاذ وٕاسؼؼاءت مـؼؼامةل مؼؼن كدؼؼي  (Hunt)ًو

ٔبو اٍهتمؼؼؼُش ٔبو  discriminationآدؼؼؼٍصن وثخضؼؼؼح جتََؼؼؼاث رعل يف ػؼؼؼاُصت اٍمتَؼؼؼزي 

إالسؼؼددـاذ مؼؼن فـاًَؼؼاث اذلَؼؼات إالحامتؾَؼؼة اًعحَـَؼؼة، وذَؼؼط "ُيؼؼت" مؼؼن حتَؼؼَهل ًِؼؼشٍ 

ؾَؼؼة واًثلافِؼؼة أوضؼؼاغ ٕايل اًخبٔهَؼؼس ؿؼؼًل وحؼؼوذ ؿالكؼؼة مدؼؼارشت تؼؼني إالجتاُؼؼاث إالحامت

وإالكذعؼؼاذًة حنؼؼو إالؿاكؼؼة واـلـؼؼوكني، واًخؼؼساؾَاث اًيفسؼؼ َة واًسؼؼَوهَة ًٕالؿاكؼؼة إبسؼؼ خزسام 

ؿؼؼًل اـلـؼؼاكني مؼؼن كدؼؼي   Imposedمعؼعَحاث اًلِؼؼوذ واذلؼؼسوذ، واًـلدؼؼاث اًؼؼيت ثفؼؼصط

اـلؤسسة
(1)

 . 

وابدذعاز ًؤنس اٍمنؼورح إالحامتؾؼي ٔبن اًـجؼز وإالؿاكؼة انجتؼة ؾؼن ؿؼسم ٕاذزاك وؿؼسم 

قحة افلمتؽ يف اًخـامي واًدسؼَمي ابٕالدذالفؼاث واًفؼصوق يف ارلعؼائط وإالمؼاكانث اًحسهَؼة ز 

 واًـلََة تني روي إالؿاكة ؤبكصاهنم اًـاذًني. 

ًَا: زلافة أزست وافلمتؽ يف هتمُش اًض حاة اـلـاق:  اثه

ِْمُش" هكفِوم وكضَة حموزًة يف ذزاسدٌا ُشٍ, طلعل ازثئٌُا رضوزت  هؼًصا ٔطمَة "اٍهتز

ق ًِشٍ اًلضَة إالسرتاثَجَة ىف حماوةل ٕالساةل ُشا اٍهتمُش ٔبو تـًضا مٌَ  .اـلساطمة ىف اًخعص 

ا )طَمزَش(, ؿىل   Marginفلس وَزذ ىف كاموش اـلـاىن مـىن لكمة "ُامش" ومعسُز

اًيحو اًخاىل
(9)

 َِ : ؿىََل َحاِصَُِذ فرَْتِ اِمِش اصلز َُ اِمِش اًْ  ،: ؿىََل  َُ ُُش ؿىََل  ـِ َ َذاِزَح  ُمْجخََمؽِ:ً

ََاِق اًُْمْجخََمؽِ، هْتِمَُش: " َِ ٔبطَمَِّزةً Marginalizeس ِ هَلُ ؿىََل اًَِاِمِش، ٔبْي ؿََسَم ٕاْؾَعائِ ـْ  ." َح
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لول حامس اًخضري ٕاجصاُمي:"ٕان لكمة اٍهتمُش ثـين اًـزل ٔبو إالكعاء ٔبو الاس خثٌاء ٔبو  ًو

كسزت افلمتؽ ؿىل ثفـَي لك ٔبفصاذٍ ؿسم اًضمول واٍهتمُش يف تـغ حواهحَ ًـين ؿسم 

ابصلزخة اًيت حيللون فهيا رواهتم وًفـَون فهيا ملسزاهتم وكسزاهتم ومواُهبم وظاكاهتم"
(20)

. 

وافق مفِوم اٍهتمُش مفِوم إالسددـاذ إالحامتؾي، اطلي ُو هلِغ إالهسماح ٔبو  "ًو

جممتؽ، فإالسددـاذ  إالسدِـاة، فِو موضوغ حِوي واكصف ًعحَـة اًحًِة إالحامتؾَة يف ٔبي

ا ٕاىل ثسين اًلسزاث اًفصذًة فلط تلسز ما ُو حعاذ تًِة  ـً ًُس ٔبمًصا رسعَاا، وال زاح

ٕاحامتؾَة مـَية وزؤى حمسذت ومؤرش ؿىل ٔبذاء ُشٍ اًحًِة ًوػائفِا"
(22)

. واًيدِجة اذلمتَة 

اـلرتثحة ؿىل اٍهتمُش عم إالمضحالل فٕاهَ حني هتمش ٍلوؿة من كري سخة معًل 

وضوؾي فٕاهم ثسفؽ هبا حنو إالمضحالل ورعل من ذالل حتجمي فصض ٕازثلاهئا ومن ذالل وم

صثحط حمادضهتا ؿىل اًعـَس اًثلايف.  ِمُش هكفِوم "ٍصثحط ؾيس اًحـغ تؼاُصت اًفلص، ٍو واٍهتز

ؾيس اًحـغ آدص تفىصت ٕاهـسام اًفاؿََة، وقَاة اصلوز واـلضازنة اًفاؿةل يف افلمتؽ"
(21)

 . 

ًـس اٍهتمُش اـلخـمس اكٕالكعاء. ؤبّول ظَلة من ظَف إالكعاء ُو اًومصة وابًخايل
(21)

. 

ُشٍ اًومصة تسوزُا ثًدؽ من حنك اًلمية اـلسَّعة ؿىل اـلُِّمضني )ال ُبظاذق فالن ٔهَّ 

فىصت اٍهتمُش ٌَمـاكني طلا ثخحسذ ٔبمعى، ٕاتًيت ًن ثزتّوح فالن ٔهَّ مـوق، ٔبو نفِف(. 

يف هؼام مـني. طلعل ثـخرب اًفئاث  افلمتؽ ؿىل ذجمِم ٔبو ؿسم إالهسماحوحصثحط مبسى كسزت 

 .اًيت الثيسمج يف اًيؼام اًلامئ ُامض َة ابًًس حة هل

يا هلسم ٔبهواغ اٍهتمُش ارلاض ابـلـاكني حسة اـلصاحؽ اًخرععَة واًىذة  ُو

 اذللوكِة ٕاىل :

  هتمُش فصذي: ؼ2

ىون ضس فصذ ٔبو رسط تـَيَ ودعوًظا ؾيسما  ختخي اًـالكة تني اًعصفني وخيخفي ٍو

مدسٔب اـلساوات يف اـلـامةل. وميىن زظسٍ ذاذي أزست اًواحست من حِر مـامةل اآبء 

ٔتياهئم وهتمُش ظاحة إالؿاكة ذاذي أزست.وابًخايل ٍىون من اًعحَـي ٔبن هيمش ذازح 

 ُشٍ أزست ثضلك ؿام.
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  هتمُش كاهوين: ؼ1

ذَاخاث ارلاظة ؿىل حلوكِم اًلاهوهَة ثسخة اـلواذ وهلعس هبا ؿسم حعول روي إالح 

اًلاهوهَة اًيت كس هتمش ُشٍ ازلاؿة ٔبو اًفئة توخَ ذاض ؾيس ٕاؿساذ اصلساثري ٔبو اًلواهني، 

ٔبو الثفـي ثغل اًلواهني اًيت ظيـت ٔخي اقلافؼة ؿىل حلوكِم ابؾخحازضم ٔبكََة ذاذي 

 افلمتؽ.

  هتمُش مؤسيس: ؼ1

و ٌضري ٕاىل ؿسم اـل  ساوات يف اـلـامةل اـلرتخسة يف اـلؤسساث إالحامتؾَة أساس َة ُو

جتاٍ اـلـاكني، مثي اًخـٌَُاث ودضف اـلس خحلاث اـلاًَة هلم وامذياؾِم ؾن مـامَهتم ثضلك 

ظحَـي ذاذي ُشٍ اـلؤسساث ٕاالز يف ٕاظاز من اًضفلة واًـعف ًوُس يف ٕاظاز اًواحة 

  سساث جتاٍ روي إالحذَاخاث ارلاظة.اـلؤسيس واٌَواحئ اـليؼمة ًـمي ُشٍ اـلؤ 

ويف ُشٍ اذلاةل فٕان اصلوةل ثَـة ذوًزا دفِا يف "ظياؿة اٍهتمُش" فِيي ثـعي 

إالمذَاساث واًِحاث ٔفصاذ تـَهنم فذزَق تـس فرتت ما ٌسمى تيؼام اًعحلاث فِشٍ اًعحلة 

شٍ اًعحلة فلريت اكذحة. و ما ًؤذي يف هناًة أمص ٕاىل  قيَة مصفِة ُو اث خشًزة ؿىل ثلري ُو

ذزخة إالهامتء ٌَوظن أم، مبا ًـوذ ابًسَة ؿىل اكفة ٔبصاكل اًخمنَة افلمتـة وخباظة ؿىل 

 حمنَة زوخ اـلواظية صلى فئة اًض حاة روي إالحذَاخاث ارلاظة.

َّة ؾن ٔبتياهئا اـلـاكني ثضلك ذاض  وـلّا اكهت أزست ٔبوىل مِاذٍن اـلسؤوً

اكن افلمتؽ تسوزٍ ظاحة اًَس اًعوىل يف اـلس ئوًَة ؾن وأسوايء مهنم ثضلك ؿام وـلا 

و ما ًخفق ومفِوم اذلسًر  ٔبتيائَ واحذضاهنم وثوفري وسائي اًـُش اًىصمي هلم ُو

"لكنك زاغٍ ولكنك مس ئول ؾن زؾَخَ":اًرشًف ٌَييب
(24)

 . 

اـلسدرشًة  طلا اكن ًزاًما اًوكوف ؿىل تـغ ٔبصاكل اٍهتمُش اـلصثحعة تثلافة أزست

جس متس وحوذُا من دضخ اًـاذاث واًخلاًَس واـلـخلساث اًضـحَة ذاذي افلمتؽ، واًيت 

ٌَمجمتؽ اـلرصي، واًيت محَِا اـلرصي ؿرب اًزمن يف ِحنَكْ ومـاين راث ذالالث زلافِة 

 وٕاحامتؾَة معَلة أثص يف اًوخسان واًـلي ازلـي ذاذي "أمثال اًضـحَة" اًيت ثدٌاول
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توظفِا زلافة مسؤوةل ؾن هتمُش اًض حاة اـلـاق يف موضوؿاهتا؛  تـغ ظفاث اـلـاكني

 ذاذي أزست وافلمتؽ.

 اًـاذاث اًضـحَة واـلـاق:  اثًثًا:

ثَـؼؼة تـؼؼغ اًـؼؼاذاث إالحامتؾَؼؼة
(21) 

فسؼؼَوك ذوًزا ابزًسا يف سايذت مضؼؼالك أزست، 

ا. ـً واًيت كس ًًذج ؾهنا ٔبحس ٔبصاكل إالؿاكة؛ اًيامجة  إالوسان ُو هخاح ؾوامي وزازَة وتَئِة م

ؾن اٍمتسم تحـغ اًـؼاذاث واًخلاًَؼس اـلخواززؼة، واًؼيت كؼس ًثؼري اًؼخزىل ؾهنؼا خؼسًال ٔبزساًي 

 ومٌاسؿاث واحضة؛ ٔبو ملٌـة تني اًزوخني. 

وسوف ىصنز ٕاُامتمٌا حول اًـالكة تني اًـاذاث واًخلاًَس وتني تـغ مضالك اًض حاة 

ثؤذي ٕاىل هتمُش اًض حاة اـلـاق  بٔزري واًخبٔثص ٔبو أس حاة واـلسخداث ؼ اًيتاـلـاق ؼ اًخ

 .ذاذي أزست وافلمتؽ

 ؿاذاث مذـَلة تثلافة اًزواح صلى اًض حاة اـلـاق: ؼ2

ؿؼىل ظؼَاكة ٔبحالمؼَ وظموحاثؼَ، فؼٕارا اكهؼت  متثي هؼصت افلمتؽ اقلَط ابًضؼاة اـلـؼاق

آدؼٍصن، فسؼ َىون ٔبنؼرث جتؼاواًب مؼؽ اذلَؼات،  ُشٍ اًيؼصت سوًة وال جضـٍص تبٔهَ خمخَف ؾن

وابهتا، ٔبما ٕارا اكهت ُشٍ اًيؼصت جضؼـٍص ابصلوهَؼة، مفؼا مؼن صؼم ٔبهؼَ  ـُ وكسزت ؿىل مواهجة ُظ

سوف ًعحح فٌصسة سِةل ـلضاؾص إالحداظ واًَبٔش، ومَن اـلؤِسؼف ٔبهؼَ مؼا ساًؼت جممتـاثيؼا 

 ا اًزواح.انمًِة فىصايا ثبٔذش ابـلؼاُص يف ٔبكَة ٔبموز اذلَات، ومهن

فٌجس ٔبن اـللِاش أول ًلعاغ هحري من اًضؼ حاة ُؼو اًوسؼامة، وحسؼن اـلؼِؼص، ٔبمؼا 

و سخة فََضؼي نثؼرٍي مؼن  ص اًعَة، وُحْسن ارلَُُق واًخسٍ ن، فِبئت يف مصثحة اتًَة، ُو ادلُو

ًَا من اً  ًسؼق اًزجياث. ومتثي أزست يف زلافهتا اـلـوكة ُشٍ اًيت ثخخٌاٍ جتاٍ اـلـاكني وسلًا فصؾ

 اًـام ٌَمجمتؽ، ؤبضم ُشٍ اـلـوكاث ما ًًل:

إالؿاكة صلى اًض حاة اـلـاق، واًيت جتـي اًحـغ مهنم ًفلس اََمَي يف ٔبن جيَس رشٍاًك  ٔبؼ 

 ٌَحَات .

 كالء اـلِوز، وازثفاغ هََفلاث تُت اًزوحِة ادلسًس. ة ؼ
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ز. ح ؼ ِ  زفغ اـلـاق ٔبو اـلـاكة ذون ُمرَبّ

 ادلوُص.ُظلَان اـلؼِص ؿىل  ؼ ذ

 هؼصاث اًضفلة اًيت ثالحق اـلـاق )صاة ٔبو فذات( يف مضواز حِاثَ. ؼ ه

ًوىن وؿىل اًصمغ من رعل فٕان ُشا أمص ال ًًهتيي ترصف هؼص أزست ؾن ادذَاز 

صاة مـاق ٔبو فذات مـاكة، فلس ثخسذي اًـاذاث واًخلاًَس ًخىون سخدًا من ٔبس حاة حسوج 

يف اًزواح واىهتاًء مبا جس خوحدَ ُشٍ اًـالكة أزسًة من الاؿاكة!! تسًء من مصحةل إالدذَاز 

ؿَهيٌل كس ال حيمي ظفة اـلـاق؛ ٔبو  من هـم ػل اس خلدال اًواصلٍن ًعفي ميثي هلٌل هـمة 

 كس حيمَِا نيدِجة حمتَة ًِشٍ اًـاذاث واًخلاًَس.

 ؿاذاث مذـَلة ابًثلافة أزسًة مؽ اًض حاة اـلـاق مبصىض اًخوحس: ؼ1

مؼؼن ٔبضم اًـؼؼاذاث واًسؼؼَوهَاث اـلصثحعؼؼة ابٔزست يف ثـامَِؼؼا مؼؼؽ ٕاجهنؼؼا اـلـؼؼاق وذاظؼؼة 

)مًصغ اًخوحس( إالمذياغ ؾن اذلسًر ؾن اًًضاظ ادلًيس. حِر ًـُش كاًحَؼة أزس يف 

هوًما من اًخلافي تي ومن اًـمى إالحامتؾي حبَر الٍؼصون ٔبن اذلؼسج اـلؼًصغ ابًخوحؼس ٍمنؼو 

ىرب من ادلاهة ادلًيس. وكؼس ٍصحؼؽ  ٍو
 

رعل ٕاىل جتاُؼي اًؼواصلٍن ًٌَضؼاظ ادلًيسؼ واذلَؼات 

ادلًس َة ٌَضاة ٔبو اًضاتة اـلًصضة ابًخوحس، رلوفِم من ٔبن خيَؼف ٔبتيؼاء ثخواظؼي توحؼوذضم 

ؼُس جمؼصذ صؼاة هل  حَلة اـلؼصط. "فؼاـلصاُق اًخوحؼسى ًيؼؼص ٕاًَؼَ ٔبوًال هكصاُؼق مؼًصغ ًو

، فِو مـخرب كري اكمؼي، ٕاًرا ف  ؼي ٌَمؼصوز مبرخَؼف مصاحؼي ٕاحذَاخاث مثي كرٍي ِؼو كؼري مُؤ

اًـمص، ظفوةل ومصاُلة، ووِوةل"
(21)

 . 

 ؿاذت إالفذلاز ٕاىل إالس امتغ واـلخاتـة: ؼ1

َيب معؼاٍهبم اـلرشؼوؿة، وذاظؼة  حِر ًفذلص اًض حاة اـلـاكني ٕاىل من ٌس متؽ ٕاٍهيم، ًو

يف  ػل  ثغل اـلعاًة اـلخـَلة ابـلٌلزسة ادلًسؼ َة صلى اًحؼاًلني، توظؼفِا قٍصؼزت وضؼـِا

إالوسان، جية ٕاص حاؾِا تعًصلة رشؾَة ٔبال وعم اًزواح، حتت ؿني ومذاتـة ومسؼ ئوًَة ويل 

ة ٔبو اقلصمة.  ٔبمص اًضاة ٔبو اًفذات اـلـاكة، ًوُس ؾن ظًصق اًـالكاث ادلًس َة اـلض حُو



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـلـاكون تني اٍهتمُش واصلمج الاحامتؾي يف اًثلافة اًضـحَة 

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        اًـامة يف ادلزائص واًـالكاثخمرب اًخلري الاحامتؾي  
426 

 
 
 

 ؿاذاث مذـَلة ابًيؼافة ادلسسًة ٌَض حاة اـلـاق: ؼ4

ادلًسني )رهصًا اكن ٔبو ٔبهىث( من ؿسم اًلؼسزت  ؿاذت ما ًـاين كاًحَة اًض حاة اـلـاق من 

و ٔبمص ابًؼف أطمَؼة ٌَمـؼاق وذاظؼة ًـؼسم  ؿىل اًلِام تـمََة اًيؼافة اًضرعَة ٔهفسِم، ُو

اهدضؼؼاز أمؼؼصاط اـلـسًؼؼة واًؼؼيت كؼؼس ثدسؼؼخة يف سايذت مـؼؼاانهتم اـلصضؼؼَة ٔبو كؼؼس ثعؼؼي يف 

 حاالث إالٌُلل اًضسًس ٕاىل اًوفات. 

ٌَجًسني توظفٌِل ابًلني يف اًخـامي مـٌِل ودعوظًا ٕان ؾل ًخوفص نٌل ثوخس دعوظَاث 

ي ٌَلِام تـمََاث اًيؼافة اًضرعَة هلم.  اًضرط اـلُؤ

 ؿاذاث مذـَلة ابًوؾي اًعحي صلى اًض حاة اـلـاكني: ؼ1

ًـاين اًض حاة اـلـاق من إالفذلاز ٌَوؾي اًعحي ذاذي ٔبزسضم وجممتـاهتم اقلََؼة توخؼَ 

ذاض، وابًخايل ما سال ًيدرش يف ثؼغل افلمتـؼاث اًضؼـورت واصلخؼي وارلصافؼاث فؼامي ًخـَؼق 

ابٔموز اًعحَة وإالجناتَة أمص اطلي ذَف ًيؼا ٔبؿؼساًذا هحؼريت مؼن إالؿاكؼاث تؼي واًوفِؼاث 

 جمؼؼاالث اًعؼؼحة اًـامؼؼة واًعؼؼحة إالجناتَؼؼة فؼؼامي ًخـَؼؼق تفحؼؼوض مؼؼا كدؼؼي ٔبًًضؼؼا. وذاظؼؼة يف

 اًزواح، ًخلََي ٔبهواغ إالؿاكة ٔبو اـلصط كدي اسلي ٔبو ٔبزيائَ. 

 ؿاذاث مذـَلة ابًثلافة افلمتـَة: ؼ1

ًـاىن اًض حاة اـلـاق من اًـزةل وؿسم إالهسماح يف افلمتؽ ًـؼسم كسزثؼَ ؿؼىل ٔبذاء ذوزٍ 

ـؼىن اـلؼصط إالؿاكؼة اًؼيت ثدٌؼوغ ظحلًؼا ًيؼوغ اًـجؼز اطلي  يف افلمتؽ. وثـىن اًـزةل اـلصط، ًو

 ًـاىن مٌَ اًضرط اـلـاق.

ا: ـً  اـلـخلساث اًضـحَة والاؿاكة: زات

وعم ثغل اـلـخلساث اًيت ازثحعت ابًواصلٍن، وابًعَلة إالؾخلاذًة اًيت ًمت اًخـحري ؾهنا 

 مس خوى اًوؾي اًسائس ؾيس اًواصلٍن من ذالل ذمازساث راث ذالةل ٕاؾخلاذًة؛ واًيت جضلك

جتاٍ إالجن اـلـاق، واًيت سوف ثُْيلَي مسًوالثؼَ ؿؼرب ذمازسؼاث سؼَوهَة ومؼصوايث وحؼاكايث 
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صؼؼفَِة ٔظفؼؼاهلم تـؼؼس رعل، مبؼؼا ًؼؼؤثص يف سؼؼَوهَاهتم ومىؼؼوانث رسعؼؼَاهتم يف مسؼؼ خلدَِم 

اًلًصة
(27)

.   

 اـلرصًة ما ًًل:ؤبضم ثغل اـلـخلساث اـلصثحعة ابـلـاكني يف اًثلافة 

 اًىصاماث واـلـاق: ؼ2

َؼؼاء ٔبثحؼؼاغ أهخِؼؼاء. وظم ؾيؼؼس  اًىصامؼؼة عم ٔبمؼؼص ذؼؼازق ٌَـؼؼاذت ثؼِؼؼص ؿؼؼىل ٔبًؼؼسي أًو

اًياش:" ٔبمص ذازق ٌَـاذت ًؼٍِص ػل ؿىل ًس زخي ظاحل ٔبو امؼصٔبت ظؼاذلة ٕاهصاًمؼا هلؼم "
(21)

 .

ـىن رعل ٔبن اًىصامة عم اًخـحري ٔبو اـلؼِص اًسَويك اًفـؼًل ؾؼن  ؿالكؼة اًضؼرط ابًؼويل ًو

خَلَُس فَِ ـْ ُ اطلي ً
(29)

 . 

لؼول ؿؼًل ًسـؼوز:" ٕان اًىصامؼة ختخرصؼ اـلـخلؼس اصلًؼين، وهتضؼم هؼؼصاث جممتـِؼا ٕاىل  ًو

اًىؼون وإالوسؼان واـلسؼ خلدي"
(10)

. نؼٌل ٍؼصى ٔبهنؼا:" ثـحؼرياث ٕاسؼلاظَة ؾؼن ٔبمؼاين اًعؼويف 

اـلىدوثة "
(12)

 . 

ني( كؼسًزا ُاًمؼا يف اـلـخلؼساث اًضؼـحَة وحتخي فئة افلارًة )فاكؼسى اًـلؼي مؼن اـلـؼاك

اـلصثحعة ابًوالًة، حِر ًضفي ؿَهيم اًياش ؼ وذاظة يف افلمتـاث اًًصفِؼة ؼ ظؼفاث اًوالًؼة 

تلسزاهتم وهصاماهتم، فدضري هلم تبهٔنم ٔبُي ادلشة ٔبو افلؼشوتني ٌَحرضؼت إالًَِؼة. فِلميؼون هلؼم 

حتؼت صؼـاز زت ٌَحعؼول ؿؼىل اًربنؼة اـلواصل وأرضحة واًلداة اًيت ًلعؼسُا اًيؼاش ابًؼزاي

َاء ػل اًعاذلني يف اـلـخلس اًضـيب اـلرصي.   ٔبًو

 اًخفاؤل واًدضاؤم: ؼ1

حِر ًوخس بٔصزاض ًخعريون جصؤٍهتم ٔبحس ٔبفصاذ روي إالؿاكة مثي )أؾوز(، اطلي 

ًدضامئ اًياش من زؤًخَ وذاظة يف تساًة اًَوم يف اًعحاخ اًحاهص، وذاظة اـلصٔبت اذلامي 

َسُا تَ ؿاُة ٔبو ظفة مضاهبة ًِشا اـلـاق. نشعل  واًيت ثخعري من زؤًخَ حىت ال ًبئت ًو

ًدضامئ تـغ أصزاض جصؤًة هفسَ ٔبو ٔبحس من ٔبظسكائَ يف حاةل من حاالث إالؿاكة 

 تبٔحالمَ.
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 أحالم: ؼ1

الصم ٔبن أحالم حصثحط صلى إالوسان اًسوي ابًالوؾي ازلـي، اًيت حتمي كسًزا من 

اًيفيس اطلي ًـُضَ إالوسان اذلاؾل، وال ٌس خعَؽ حتلِلَ يف اذللِلة ٔبو ال ٍصقة يف  اًواكؽ

حسوزَ هل. ومن مث فٕان بٔحالمَ ثـرب ؾن مىٌوانثَ اصلاذََة، سـاذت ٔبو صلاء ؼ فصًحا بٔو 

حزاًن ؼ دوفًا ٔبو ظمبٔهٌُة، ٕاخل. وابًخايل حتمي أحالم ثفسرياث مضيَة ثؤثص يف ظاحة 

ؾيسما ًلوم اذلاؾل تلط حَمَ ٔبو زواًخَ ًحسٔب تلوهل:"ذري اٌَِم ٕاحـهل اذلؿل، وذالةل رعل 

 ذري". ومن أحالم اًيت حصثحط ابٕالؿاكة راث أثص ؿىل اًضرط ظاحة اذلؿل:

اًخفسري اـللرتخ اذلؿل م
(11)

 

 امذحان ًٕالوسان. ؾلاة من ػل. إالؿاكة 2

 وس َان اًلصبٓن. ضالةل يف اصلٍن. أمعى 1

 أؾوز 1

 ٔبظاة ٕامثًا هحرًيا ؾؼميًا

ًشُة هعف معٍص ٔبو ماهل ٔبو ذًيَ 

 موث ٔبد ٔبو وصل.

 ًعاة يف هفسَ ٔبو ٕاحسى ًسًَ ٔبو صفذََ.

 سوال اًيـمة.

 ًعَحَ طًما ٔبو مصًضا ذمَت.

4 

أدص 

 ش

 )أجنك(

 فساذ اصلٍن وكول اٍهبخان.

 ٕاتعال جحة ٌَحامك.

 ؾزل ؾن والًة.

 ٌسة اًعحاتة زيض ػل ؾهنم.

 ٔبرشافا من اًياش.ًلخاة 

 ٍىون فاسلًا.

 ؼ فساذ يف ذًيَ. اًعمم 1

 

 أمثال اًضـحَة واـلـاق: ذامًسا:

ثـىس أمثال
 

اًضـحَة
(11)

مفصذاث مواكف افلمتؽ من أصزاض اـلـاكني يف ٕاظاز  

راث مـاين دضحية ٔبو مضيَة ٌَمـاكني ثضلك الفت ٌَيؼص، ًَلي تؼالٍل؛ تـضِا مس خفّزت 

َُ تعفاث ثضـَ ىف مصثحة سادصت واثًثة هتوكَة ؿىل اـلـاق وصمومِّة ؤبدصى م ُِ ِِ ؛ ثْوِض

، ثسفـَ ٕاىل اٍهتمُش واًسَحَة واًخوالكَة وإالؾامتذ ؿىل آدص ٕارا سؿل ًِا اصلوهَة ابس متصاز

ا ذاذي افلمتؽ اطلي ًـُش فَِ. وابًخايل فِشٍ  ٔبرهََ وؾلهل ذما ًوكؽ اًىثري مهنا فٌصسة ٔثُص
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ُس أمثةل يف ٔبكَهب ـَ ظَلًة من ِظَزف إالكعاء واٍهتمُش إالحامتؾى, هوهنا ثًدؽ من ُحنك اًلمية ا ثُ

شٍ تـغ من فِغ من أمثةل اًضـحَة اصلاةل ؿىل رعل   :اـلُسَعة ؿىل "اـلُِمزضني", ُو

 اـلضمون/اصلالةل اـلثي اًضـيب م

2 
، وذس ؾضاٍ من ؾح َ، ما هخاص ٔبزمح ؿَََ   َ ٕان صفت أمعى ذت

َ من   زت
 وظفِة ثلسًٍصة

 خسًصة اًسـس ـلا ًبيٓت خيًل أمعي سـايت 1

 كميَة أؾوز وسط اًـمى سَعان 1

 هتوكَة ؾوزا وتخلمز 4

 هتوكَة اًٌل ًلوٌَِا حوسُا اي ؾوزت ًَـحوا اًياش جهيا اًىوزت 1

ٔبم أدصش ثـصف ًلة اجهنا 7
(14)

ة   حصتًو

اًساهت ؾن اذلق ص َعان ٔبدصش 1
(11)

ة   حصتًو

اًٌل ماهل ًسان اتلكَ ارليفسان 9
(11)

 خسًصة 

 كميَة سـسك اي ٔبظصص 20

مذزافش من اًِحةل وذاف من ذَفهتا 22
(17)

 وظفِة ثلسًٍصة 

اكسم ًٔؾصح ٌس حلم ىف اًلَط 21
(11)

 ثـَميَة 

اـلصٔبت ؿاكةل ؾيس إالزجتال جميوهة ؾيس اًخفىري 21
(19)

 وظفِة ثلسًٍصة 

 

حىّت وس خعَؽ ٔبن هلرّي اًيؼصت اًسَحَة جتاٍ  وس خعَؽ ٔبن هلسم ُشٍ اـللرتحاث ودذاًما

أصزاض روي إالؿاكة واًيت ثؤذي ٕاىل هتمُضِم وٕاكعاهئم ٕاىل اًـمي ؿىل ذجمِم ذاذي 

 اذلَات إالحامتؾَة يف افلمتؽ :

ٕاؿؼاذت اًيؼؼص يف اًثلافؼة اًضؼـحَة وذاظؼة ثؼغل اًؼيت جيسؼء ٕاىل صؼ حاتيا ن اـلـؼاق    ؼ2

اًـمي ؿىل قصتَهتا، إبكعاء لك ما ًخـازط مؽ ثـاًمي أذاين، واًـمؼي ؿؼىل ٕاحِؼاء أمثؼال و 

ؼا مؼن ذؼالل ثلؼسمي  اًضـحَة اًيت ثؼِص اًعوزت اًياظـة واـلضؼَئة ًضؼ حاة اـلـؼاكني وثـٍزُز

زؤًة واحضؼة ًؼامنرح ؿَمَؼة وزايضؼَة ورميَؼة وذًًِؼة انحجؼة حؼارث كدؼول وزىض افلمتؼؽ يف 

  اـلايض واذلارض.
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حمنَة وثفـَي اكفة اًلمي اصلًًِة وإالحامتؾَة اصلاؾَة ٕاىل هحش اًيؼصت اصلوهَة ٌَلري  ؼ1

واطلي ٔبسفص ؾيَ مبصوز اًوكت قَاة اًوؾي اًـام مبحسٔب "أدوت إالوساهَة"، أمص اطلي 

س َجـي ازلَؽ يف ملدوًَة اًدسامح واًخـاٌش فامي تُهنم، ؤبن ٍىوهوا يف اًواكؽ واذلنك 

ني. واًلاهون  مدساًو

ٔبطمَة اًخبٔهَس ؿًل اذللوق اذلَاثَة ًضؼ حاة اـلـؼاكني ؼ وذاظؼة مؼصىض اًخوحؼس ؼ يف   ؼ1

 اًخـَمي واًـالح واًزتاوح وإالجناة واصلمج يف افلمتؽ.

 رلسمؼة افلمتؼؽإالُامتم تدمنَة اًلسزاث صلى ص حاة اـلـاكني مبا ميىهنم من ٔبذاء ذوزضم   ؼ4

 ٌَلضاء ؿىل اًـزةل اًيت ًـاىن مهنا اًض حاة اـلـاق. 

اًـمي ؿىل ذَق وثفـَي إالثعاالث اـلخحاذةل تني ص حاة اـلـاكني ؤبكصاهنم اًـاذًني،   ؼ1

اًيت ثلعؽ مؽ مضاؾص اًـاز وإالسذزاء ذلاةل اًومص واًـزل واٍهتمُش إالحامتؾي. اًيت حتسذ 

وف ؿَََ فِمت ؾزهل ؾن ٔبكصاهَ فِؤذي رعل ٕاىل هؼصثَ ٕاىل راثَ وجتـي ؿائَخَ ثحاًف يف ارل

 اًـزةل واًوحست.

 إالُامتم ابًثلافة اًضاتعة ًسَوك أفصاذ وثسٍزهبم ؿىل هَفِة اًخـامي مؽ اـلـوكني.  ؼ1

ؿىل افلمتؽ مبؤسساثَ اًخسذي ًخلسمي اصلمع ٌَـائالث اًفلريت وذاظة ذمن ًـوًون    ؼ7

ثخـامي مؽ   امن ويف هعاق مجـَاث افلمتؽ اـلسين اًيتٔبفصاذًا مـاكني، ورعل يف هعاق اًخض

 وضؽ إالوسان تعفة ؿامة.

جية ٔبن ٍىون اصلوز أضم ٌضلوةل مساؿسهتم تخوفري مصانز مذرععة ٌَـياًة تشوي    ؼ1

الاحذَاخاث ارلاظة وثبَُٔي هواذز مذرععة ـلساؿسهتم ونشعل ختعَط زواثة مٌاس حة 

فهيم اًض حاة اطلٍن ًُس هلم اًلسزت ؿىل اًـمي ًخلََي  زلَؽ روي الاحذَاخاث ارلاظة مبا

احذَاهجم ٌَـائةل، ٔبما ٕارا اكهت هلم اًلسزت ؿىل اًـمي فِيحلي ثوفري فصض اًـمي هلم يك ًمت 

 جرسًؽ اهسماخَ ابفلمتؽ.
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 اـلعاذز واـلصاحؽ

 اًلصبٓن اًىصمي. -2

احتاذ َُئاث زؿاًة اًفئاث ارلاظة واـلـوكني جبمِوزًة مرص اًـصتَة، ذزاساث ومؤمتصاث إالحتاذ، معحـة  -1

 م.  2994اًـمصاهَة، ادلزيت، 

دِة اـللازهة، ظ -1 ت، 2، ح2ٔبمحس اًخرش اًصوسم و ظفوث نٌلل، أمثال اًىًو  م.2971، وسازت إالؿالم، اًىًو

َوهُسف، مٌؼمة اً م، اـللعون واقلجوتون، 1001أظفال يف اًـاؾلتُثاين سدِفرن، اًـُش مؽ الاؿاكة، وضؽ  -4

 م .1001أدم اـلخحست ٌَعفوةل، 

 Cognitiveادليسى، اًعفي اًخوحسي تني اًواكؽ واـلبٔمؤل )ارلعائط اـلـصفِة ٌَخوحسًني ؾحساًيادض حٌلل -1

Characteristics   ،م.1020(، اًلاُصت، مرص اًـصتَة ًٌَرش واًخوسًؽ 
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 م.1022ذنخوزات، لكَة إالكذعاذ واًـَوم اًس َاس َة، خامـة اًلاُصت، 

اُمي ؾعوت ؾوط، اًلاُصت، معحـة ًوسف جن ٕاسٌلؾَي اًيهباين،  خامؽ هصاماث أًوَاء، حتلِق ومصاحـة: ٕاجص  -24
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 .12،ضم2914
(12)

، ذاز اًعََـة، تريوث، ًحيان، 1ؿىل ًسـوز، اًـلََة اًعوفِة وهفساهَة اًخعّوف، سَسةل اًخحََي اًيفيس ٌظلاث اًـصتَة، ظ 

 .211م، ض2979
(11)
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 فـاًَة أهرثوتًووحِا اًعحَة يف فِم اًعحة واـلصط
 - بٔمنورخااـلثي اًضـيب  -

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - اسٌلؾَي زاحبي. ذ                                                                 

 ادلزائص -ثسىصت خامـة - بٔ. ؿائضة حوحو                                                                  
 

 : اـلَرط

من اًرتاج  ميثي اـلثي اًضـيب حزءًا ُاما

اًثلايف كري اـلاذي اطلي ًدٌاول يف مضامِيَ 

وحمخوايثَ اًـسًس من اًخفسرياث واصلالالث 

الاحامتؾَة اًيت ثَرط جتازة –اًثلافِة

اًضـوة يف ثيؼمي حِات أفصاذ وازلاؿاث يف 

 مجَؽ ٔبتـاذُا ومس خوايهتا.

ومن ٔبنرث أمثةل اًضـحَة اـلخساوةل يف ٔبي 

مبسائي اـلصط وظصائق زلافة جنس ما ًخـَق 

اًـالح و اًوكاًة ، وحصة أتسان وكوت أحساذ 

ا من مؼاُص ارلعوزت وأؾل وارلوف من  وكرُي

و ما وسـى ٕاًََ ذالل ُشا  اـلوث واـلصط، ُو

اـللال اطلي س يدٌاول فَِ منورح اـلثي اًضـيب 

ٔكحس ٕاسِاماث أهرثوتًووحِا اًعحَة يف فِم 

 كضااي اًعحة واـلصط.

 Abstract : 

The popular proverb Constitute an 
important part of the intangible 
cultural heritage, whose contents 
Includes many interpretations and 
cultural-social connotations that 
summarize peoples' experiences in 
organizing the lives of the individuals 
and the communities in all its 

dimensions and levels. 
Among the most popular proverbs 

in any culture are the issues of disease, 
methods of treatment and prevention, 
the strength of bodies and other 
manifestations of danger and pain 
and fear of death and disease. This is 
what we seek in this article in which 
we will discuss the model of popular 
proverbs as one of the fundamental 
contributions of medical anthropology 
to understanding health and disease 

issues. 
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 ملسمة:

اظاث ٕازيوحصافِة مٌش اًـرشًياث  رمسث ًؼِوز الاهرثوتوًوحِا اًعحَة. ٕاال ػِصث ٕاُز

ٔبهنا اسذُصث يف اشلس ًَِاث حِامن ٔبسِمت يف ذزاسة اـلضالكث اًعحَة، وصِسث اًفرتت 

 ثعوزا مَحوػا، حسذ ُوًة ُشا اًـؿل وكضاايٍ وجماالث اصلزاسة فَِ. 2971-2911من 

اًيت سَعت اًضوء وثربس فـاًَة ُشا اًـؿل يف ثغل إالسٌِلث  اًيؼًصة مهنا واًخعحَلِة 

ؿىل مفِوسم اًعحة واـلصط فادذَفت يف رعل اصلزاساث واًححوج حول هَفِة اقلافؼة 

ؿىل اًعحة واًوكاًة من اـلصط، واًخبٔزري اًسَويك واًثلايف ؿىل ُشٍ اًـمََة مصوزا ابًـوامي 

ث وأس حاة اًثلايف  اـلسخدة ٌَمصط ؤبضم اًـالخاث اًضـحَة اًضائـة يف لك زلافة ومتثال

 لك من اًعحة واـلصط يف ؿاذاث وثلاًَس ؤبؾصاف أدم واًضـوة.

ـخرب اـلثي اًضـيب ٔبحس اـلياُي اًثلافِة اًضـحَة اـلِمة اًيت اؾمتسُا اًـٌَلء واًحاحثني  ًو

 يف ُشا افلال تلَة وضؽ مفِوم ٔبهرثوتوًويج واحض ًلك من اًعحة واـلصط.

 ٔبوال: أهرثوتوًوحِا اًعحَة.

 وتوًوحِا اًعحَة:ثلسمي أهرث  .2

ٍصحؽ اتزخي أهرثوتوًوحِا اًعحَة هكجال فصؾي من اصلزاساث ٕاىل مخس ًَِاث اًلصن 

اـلايض و رعل ؿىل اًصمغ من ٔبن اتزخي اًـالكة اًخحاذًَة تني اًعة والاهرثوتوًوحِا ٍصحؽ 

اظاث أوىل ٌَـاؾل أهرثوتوًويج "فريصو"  ٕاىل هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش من ذالل إالُز

"Virchoa" .اـلـصوف ابُامتماثَ يف جمال اًعة الاحامتؾي 

وميىن ٔبن ثوظف أهرثوتوًوحِا اًعحَة ابدذعاز وثضلك ؿام تبهٔنا ذزاسة اـلـخلساث 

اًثلافِة واـلٌلزساث الاحامتؾَة اـلصثحعة مبعسز فِم وٕاذازت اًعحة واـلصط.
)2)

 

ـصفِا "فوسرت" " تبهٔنا "ؿؿل اًثلافة اذلَوًة اطلي ًـىن جلك ادلواهة Foster" ًو

عصائق ًاباًثاكفِة يف اًسَوك اًخرشي، واطلي هيمت تعفة ذاظة -اًحَوًوحِة والاحامتؾَة
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وأساًَة اًيت ثفاؿَت هبا ُشٍ ادلواهة ذالل اًخازخي إالوساين ٌَخبٔزري يف اًعحة 

واـلصط.
)1)

 

َس اـلخيوؿة ٌَـالح واًخساوي مبا يف رعل وميىن ٔبن ثـصف ٔبًضا تبهٔنا ذزاسة اًخلاً 

اـلـادلون اًعحَون ونشعل مهنج وٕاًسًوًوحِة وفَسفة أس حاة واًيخاجئ.ابٕالضافة صلزاسة 

اًخلاًَس واـلوزواثث ٔبو اًسَوهَاث اًثلافِة اًيت ثؤذي ٕاىل ٔبو ثًذلط من حصة اًفصذ وافلمتؽ. 

دٌا ٌَـاذ اث اًلشائَة وأؾضاة اًعحَة ابًًس حة نٌل ًيسزح ذاذي ُشا اًخـًصف مـصفذيا وزًؤ

ٔسالفٌا اًلسماء. ومتثي أهرثوتًووحِا الالكًَِىِة اًخعحَق ًِشٍ اـلـصفة اـللازهة.
(1)

. 

ا اـلوضوغ  معوما فٕان أهرثوتوًوحِا اًعحَة ًححر يف اًـالكة تني اًثلافة )ابؾخحاُز

ٌل  طلعل  موضوؾي اُامتم اًعة(.أسايس يف أهرثوتوًوحِا( واًعحة واـلصط )ابؾخحاُز

ا ؿىل اـلصط واًصؿاًة اًعحَة. فِيي ثـين اصلزاسة اًلكَة اـللازهة ٌَثلافة، ومسى ثبٔزرُي
(4)

 

ٕان الاُامتم تلضااي اًعحة واـلصط  مترغ ؾن ػِوز أهرثوتوًوحِا اًعحَة طلعل 

حة ثؤنس خي اصلزاساث واًححوج الاهرثوتوًوحِا ؿىل ذوز اًثلافة يف فِم كضااي اًع

واـلصط وؿىل ٔبن اسدِـاة ُشٍ أذريت ال ًمت ٕاال ًمت مبـزل ؾن اًحياء الاحامتؾي واًثلايف 

ٌَمجمتؽ.
(1)

. 

ا توضوخ ؿىل  رعل ٔبن ُشٍ اًثلافة حتخوي ؿىل ٍلوؿة من اًـيادض اًيت متازش ثبٔزرُي

 اًعحة واـلصط، وحتنك ثرصفاث إالوسان من ذالل اـلوهجاث اًسَوهَة اًيت ثخضمهنا. ٕاهنا

ثخزَي مـؼم ظوز اًسَوك إالوساين يف اًـاذاث الاحامتؾَة وؿاذاث اًرتتَة واًيؼافة، 

ا من اًـيادض اًيت حتغ ؿىل اذلفاع ؿىل  واـلـخلساث وأمثال واـلفاُمي واًخعوزاث  وكرُي

اًعحة ومـادلة اـلصط.
(1)

 

 معوما ُياك مسذالن ٔبساس َان صلزاسة أهرثوتوًوحِا اًعحَة ٌُل:

شا اـلفِوم ٌضري ٕاىل اًصؤًة أهرثوتوًوحِة اـلساذي اًثلافِة اًحَوًوحِة/  .بٔ   ُو

ًٔساًَة اًيت ًخىِف هبا اًياش مؽ تَئهتم ًلريون من ُشٍ اًحُئة ًيك ثعحح أحوال 

 اًعحَة ٔبفضي ٔبو ٔبسوء و جض متي ؿىل:
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 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        اًـامة يف ادلزائص واًـالكاثخمرب اًخلري الاحامتؾي  
438 

 
 
 

 .اًخعوز اًخرشي واًعحة واًعة 

 .الادذالفاث اًحَوًوحِة يف اًخرش 

  ًوحِة واتزخي اًعحة.اآثز اًحَو 

 .اًحَاانث اًثلافِة واًس َاس َة ٌَمصط 

وثؤنس ُشٍ اـلساذي اًثلافِة ؿىل ذوز أفاكز و اـلـخلساث اـلساذي اًثلافِة/  .ة 

واًلمي يف ظَاكة هؼم ثعيَف اـلصط وٕاؿساذ اًربامج اًعحَة ًـالح أمصاط. وجض متي ُشٍ 

 أذريت ؿىل:

 .اًيؼم اًعحَة اًـصكِة و اـلـخلساث 

 .اًحياء الاحامتؾي ٌَمصط و اًياجت الاحامتؾي ٌَعحة 

 .اـلـادلون من مٌؼوز اًثلافاث اكلخَفة 

 .اًثلافة و اـلصط واًعحة اًـلََة 

 .أهرثوتوًوحِا اًعحَة اًيلسًة
(7)

 

 اًس َاق اًثلايف والاحامتؾي ًٔهرثوتوًوحِا اًعحَة: .1

بطٔمَخَ اذلَوًة يف اًس يواث ًلس ٔبظحح فِم اًس َاق اًثلايف ٌَعحة واـلصط ٔبمصا مـرتفا ت

اذلاًَة.هؼصا ٌَـالكة اـلـلست اًيت ثلوم تني اًصؿاًة اًعحة ؤبمناظ اذلَات ووسَوهَاث اًياش 

وثوكـاهتم من حِر ٔبس حاة اـلصط واًوكاًة مٌَ. طلعل ثعوز أمص من اصلزاسة اًوكَة 

اًعحة واـلصط يف ٔفصاذ افلمتؽ وسٌلهتم ٕاىل ذزاسة اـلـخلساث واًسَوهَاث اـلضرتنة ؾن 

 افلمتؽ.

نٌل ٔبهَ ٕاضافة ٕاىل فِم اًس َاق اًثلايف ٌَعحة واـلصط يف افلمتؽ. التس من ذزاسة 

اًخيؼمي الاحامتؾي ٌَعحة واـلصط يف رعل افلمتؽ واطلي ٌضمي أصاكل اًيت ٍمتزي هبا 

اًياش هكصىض، ونشعل أساًَة واًعصائق اًيت ًـصضون هبا ُشٍ اـلصط ؿىل آدٍصن 
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نٌل ًيعة الاُامتم تعفة ذاظة ؿىل سٌلث وهوؾَاث ُؤالء اـلـادلني من  )ؿىل اـلـادلني(.

واًعًصلة اًيت ًخىِف هبا  حِر ادذَازاهتم وثسًزحاهتم ومفاُميِم وكميِم وثيؼميِم اصلاذًل،

ُؤالء اـلـادلون ذاذي اًيؼام الاحامتؾي ولك من كدَي ثسزهجم الاحامتؾي وكوهتم 

الاكذعاذًة وثلس مي اًـمي تُهنم وتني ابيق ٔبفصاذ افلمتؽ.اًس َاس َة ٔبو 
(1)

 

 اثهَا: مفِوسم اًعحة واـلصط  

ثـصف اًعحة يف ادلًس اًخرشي مبسى اًخواظي اًفزًيلي واًوخساين  مفِوم اًعحة:

" Pirkensواًـلًل ٌَضرط وكسزثَ الاحامتؾَة يف مواهجة تَئذَ. نٌل ًـصف "ترينزن" "

اًخواسن اًًس يب ًوػائف ادلسم واًيت ثًذج من حىِف ادلسم مؽ حاةل من  اًعحة تبهٔنا

اًـوامي اًضازت اًيت ًخـصط ًِا ٌَمحافؼة ؿىل ثواسهَ.
(9)

 . 

وميىن ثـًصف اًعحة من حِر ذزخاهتا تبهٔنا مسزح كِاش ٔبحس ظصفَِ اًعحة اـلثاًَة، 

اًعحة ماتني و اًعصف آدص ٕاهـسام اًعحة ٔبو اـلوث، و تني اًعصفني ذزخاث مذفاوثة من 

ومس خوى الاحذضاز. –اًعحة اـلثاًَة 
(20)

. 

احنصافا ضازا ومؤراي ؾن –ميثي اـلصط نٌل وظفذَ اـلوسوؿة اًرًبعاهَة  مفِوم اـلصط:

اًحياء اًعحَـي ٔبو اذلاةل اًوػَفِة ٌَاكئن اذلي، حِر ثؼِص ؿَََ ؿاذت ؿالماث ؤبؾصاط 

ثسل ؿىل ٔبن حاًخَ كري ظحَـَة.
(22)

. 

فِوم اًثلايف ٌَمصط فٕان مـؼم اـلساذي الاحامتؾَة واًسَوهَة حتصض ٔبما من حِر اـل 

ؿىل ٕاجصاس ذوز اًثلافة يف حتسًس مـىن اـلصط واًخـصف ؿَََ وفِم ٔبؾصاضَ ؤبس حاتَ. حِر 

ان مفِوم ا مـىن اـلصط ما ُو ٕاال مفِوم زلايف ًدٌوغ من جممتؽ ٕاىل بٓدص و ًـىس وهجة 

حِاهتم تي ٕان اس خجاتحة اًفصذ ٌَمصط واًيت ثمت  هؼص ساكن ُشا افلمتؽ وذوز اـلصط يف

تعًصلة مـَية كس ثوحض تـغ اًلمي اًثلافِة والاحامتؾَة اـلوحوذت يف افلمتؽ،او مبـىن بٓدص ٔبن 

ًلك حٌلؿة اس خجاجهتا ارلاظة ًٔمصاط اـلوحوذت ي جممتـاهتا ذما ًوحض مسى اًخحاًياث 

اًثلافِة اـلوحوذت فهيا.
(21)

. 
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 عحة واـلصط يف أهرثوتوًوحِا اًعحَة.اثًثا: كضااي اً

ًلس ػِصث أهرثوتوًوحِا اًعحَة ٔكحس ٔبضم افلاالث اذلَوًة اًيت ًفرس هبا  اًياش 

ٔبمناظ اًـالح ة وزلافِة خمخَفة بٔس حاة اـلصط ؤبهواغ اـلساوات و اـلوحوذٍن يف حٌلؿاث احامتؾَ

اًيت ًـخلسون فهيا.
(21)

ٔهرثوتوًوحِة ؿىل ٔبن ـلِية حبَر ثؤنس اصلزاساث الاحامتؾَة وا 

اًعة ؿالكة وزَلة ابًحياء الاحامتؾي واًثلافة. فٕارا ؾل حىن اًـالكة تني اًعحة واـلصط 

ا، واًخبٔهَس  واًثلافة واحضة اـلـاؾل، فٕان ؿؿل أهرثوتوًوحِا اًعحَة ًخعسى ًخوضَحِا و ٕاجصاُس

ري مـؼم أمصاط، ؿىل ٔبطمَهتا. رعل ٔبهَ وؿىل اًصمغ من جناخ اًعة اذلسًر يف ثفس

وثلسمي اًـالح اًعيب اـلياسة، وؿىل اًصمغ من اهدضاز ارلسماث اًعحَة يف افلمتؽ، فان 

تـغ كعاؿاث اًحياء الاحامتؾي ثرص ؿىل متسىِا تثلافهتا.
(24)

 

اًثلايف ًِشا افلال بٔن  -فلس ٔبنس أهرثوتوًوحِون اطلٍن ذزسو اًِسف الاحامتؾي

َلة ابًعحة واـلصط يف لك افلمتـاث ثـس مَمحا زئُس َا ًثلافة اـلـخلساث واـلٌلزساث اـلخـ

نٌل ثـس اًـاذاث واًلمي اـلصثحعة ابـلصط حزءا من زلافة ٔبوسؽ وال ميىن  ُشٍ افلمتـاث.

ذزاس هتا يف اًواكؽ مبـزل ؾن ُشٍ اًثلافة. نٌل ال ميىن فِم ال ميىن فِم اًعًصلة اًيت ًخفاؿي 

ٔبو ٔبصاكل اـلعائة أدصى ذون ٔبن ًفِموا منط اًثلافة اًيت هبا اًياش مؽ اـلصط ٔبو اـلوث 

ا. وضبٔوا فهيا ٔبو اًثلافة اًيت ٕاندس حُو
(21)

 

من هجة ٔبدصى جنس ٍلوؿة هحريت من جماالث الاُامتم  اكلخَفة. جضلك هلاظ ثساذي 

تني أظحاء وأهرثوتوًوحِني. ٔن اًعحة واـلصط ال ٍصثحعان ابًـوامي اًحَوًوحِة رفسة، 

ٕامنا ٍصثحعان ٔبًضا ابـلعاذز اًثلافِة ٌَضـوة وابًسَوك الاحامتؾي اطلي ٌسدٌس ٕاىل ُشٍ و 

ا ،اـلعاذز . ٔبما هَف ًعُة اـلصط فاـلصط وؿالخَ جمصذ معََاث تَوًوحِة يف ػاُُص

ٔبي ٔبهواغ اـلصط عم اًيت ثعَحَ، فِيي ثـمتس ابصلزخة أوىل ؿىل ؾوامي زلافِة إالوسان؟ و 

ابـلًصغ يف حس راثَ.واحامتؾَة مصثحعة 
(21)

 

معوما فٕان كضااي اًعحة واـلصط يف أهرثوتوًوحِا اًعحَة ثبٔذش ٔبصاكال ؿسًست هشهص 

 من ٔبطمِا:
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حِر ثؤنس اصلزاساث أهرثوتوًوحِة اًـاذاث واًخلاًَس وكضااي اًعحة واـلصط:  - بٔ 

حتسًس هوؾَة اًعحَة ؿىل ٔبن اًـاذاث الاحامتؾَة حصثحط ابًعحة واـلصط، ومتازش ذوزُا يف 

اًصمسَة ٔبو كري –إالحصاءاث اًـالحِة وهوؾَة ارلسمة اًعحَة اًيت ًَجبٔ ٕاٍهيا اـلًصغ 

وادلسٍص ابطلهص ٔبن اًـاذاث حتسذ ًيا هَفِة إالؿالن ؾن اـلصط، ؤبساًَة اًخـحري  -اًصمسَة

يف -توؾي ٔبو تسون وؾي–ؾيَ وظصق اًـالح اًيت ميىن الاؾامتذ ؿَهيا، وعم جساؿسان 

ظًصلة ٕاؿالهيا ؾن اـلصط واًضىوى مٌَ وحتسًس أساًَة اًـالحِة أساس َة حتسًس 

.فٕان  واًحسًةل يف مواهجة اـلصط مفثال: ٕارا اكن اـلصط صائـا ومبًٔوفا وميىن اًخًدؤ مبساٍز

اـلًصغ ال ًـصط هفسَ ؿىل اًعحُة ٕاال ٕارا اكن زاقحا يف الاس خفاذت من ارلسماث 

أمصاط وظـة اًخًدؤ مبجصاُا لكٌل دصحت اذلاةل من اًعحَة، ًوىن ًىٌل ثحاًًت وصشث 

هعاق اًـاذاث اًفصذًة ٕاىل هعاق اًـاذاث الاحامتؾَة يف اٌَجوء ٕاىل ارلسمة اًعحَة. من 

انحِة ٔبدصى فٕان ُشٍ اًـاذاث حتسذ منط اًـالح واًخوكِت اـلياسة ٌَجوء ٕاىل ارلسماث 

ِر اًخلشًة واسلي واًصضاؿة، نٌل اًعحَة، و اًـاذاث اـلخـَلة تعحة أم واًعفي، من ح 

ثؤنس ذزاسة اًـاذاث الاحامتؾَة يف كضااي اًعحة واـلصط ؿىل س َعصت فىصت رضوزت 

اذلعول ؿىل اصلواء ؾيس سايزت اًعحُة وبٔطمَة إالحياءاث إالجياتَة ٔبو اًسَحَة اًيت ًحَلِا 

اًعحُة من ذالل ثـامالثَ مؽ مصضاٍ.
(27)

 

ٕان مفِوم اًعحة واـلصط ًخحسذ يف ضوء صط: اـلـخلساث اًضـحَة واًعحة واـل - ة

اؾخحازاث مهنا اـلـخلساث اًضـحَة اـلخـَلة توحوذ إالوسان،واكلَوكاث اكلخَفة واًاكئياث 

ة إالوسان ٌَعحة واـلصط واذلَات واـلوث  وثبٔزري اـلوحوذاث وؿالكهتا تخين اًخرش وزًؤ

انث...اخل وابًخايل ًدضلك سَوك اًعحَـَة و فوق اًعحَـَة ؿَََ اكدلن واًعحَـة و اذلَوا

بٔتياء اًثلافة اًواحست يف ثفسري بٔس حاة اـلصط وس حي ؿالخَ. وكس فعن زواذ 

أهرثوتوًوحِا اًعحَة ٕاىل اًـالكة تني اـلٌلزساث اًعحَة واـلـخلساث ؾيس اًضـوة ومحي 

حِامن كسم ذزاسة تـيوان "اًعة واًسحص  2917ًواهئا مٌش ؿام  Rivers  "W.H"ًزفصس

اصلٍن" ٍصنز فهيا وعحُة ؤكهرثوتوًويج ؿىل ذزاسة اًعة نًسق زلايف ٌَخواىل تـسُا و 

اصلزاساث أهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ًخياكش ثغل اًـالكة وثخحلق مهنا مِساهَا يف ضوء 
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اذلرضًة –تـغ اـلخلرياث اـلِمة اكًعحلة الاحامتؾَة واًفصوق ادلحََة واًفصوق اًًصفِة 

ا واىهتت ُشٍ اصلزاس اث ٕاىل ٔبن اـلـخلساث اًسائست يف اًوسط الاحامتؾي متازش ثبٔزرُي

وؿىل ثفسري ٔبس حاتَ  ابًخايل ؿىل اٌَجوء ٕاىل ارلسمة  اًواحض ؿىل ثلِمي ٔبؾصاط اـلصط،

 اًعحَة اًصمسَة ٔبو اًضـحَة.

معوما ٌضري أهرثوتوًوحِون ٕاىل ٔبن مصهة اـلـخلساث اًضـحَة اـلصثحعة تلضااي اًعحة 

ًزتحزخ وال ًخلري ٕاىل حس ما. حىت يف حاالث كعوز اًـالح وفضي الاسدضفاء واـلصط ال 

ٕاضافة ٕاىل ٔبن ُشٍ اـلـخلساث ثًرش س َعصهتا ؿىل اًـسًس من اًلضااي اكًخلشًة واًـالح 

واًـلم واسلي واًصضاؿة واًفعام ...اخل وحىت اًـالكة اًصوحاهَة تني إالوسان وزتَ وما 

اة.ٍصثحط تشعل من خسط وزمحة وؾل
(21)

  

ثسل اًضواُس إالزيوحصافِة ؿىل اًـالكة اًوزَلة اصلٍن واًعلوش واًعحة واـلصط:  - ث

اًيت حصتط تني اصلٍن وتني اًعحة واـلصط مٌش اًـعوز اًلسمية. فاًواكؽ ٔبن اصلٍن ميازش 

صاي يف الاُامتم ابًعحة،واٌَجوء ٕاىل ارلسماث اًعحَة، مبا ًخضميَ من ٔبوامص  ذوزا حُو

اًيؼافة واًعِازت اًصوحِة وادلسسًة وإالزساغ ابًخساوي وإالميان تبٔن ًلك  وهواٍ حتغ ؿىل

واًخسجص وابًخايل اًوكاًة من أمصاط اًفزًيلِة واًـعحَة  وهؼافة اًـلي ابًخفىري ذاء ذواء،

 واًيفس َة.

ثؤنس ذزاساث ؿؿل الاحامتغ وأهرثوتوًوحِا اًعحَة اًلمي اًثلافِة واًعحة واـلصط:  - ج

خجىل ثبٔزري ؿىل ٔبن اًلمي  اًثلافِة اًسائست يف افلمتؽ ثؤثص ؿىل اـلس خوى اًعحي ٔؾضائَ، ًو

ُشٍ اًلمي مثال يف ٔبهنا ثفصط كِوذا ؿىل ثياول ٔبظـمة مـَية موحوذت ابًفـي ذما ٌسخة 

هلط اًخلشًة وما وزاءٍ من سوء اًخلشًة اكًلمي اًيت حتر ؿىل حتصمي ٔبلك ذلوم أتلاز يف 

لعا يف اًربوثني واًدسخة مبصط أىميَا. وثيدرش فىصت س َعصت اًلمي اًِيس ما ًًذج ؾيَ ه

ا ؿىل ادذَاز اًعـام وهوؿَ ومذعَحاث اًـالح  ؿىل كضااي اًعحة واـلصط من حِر ثبٔزرُي

واًخوسؿاث اًساكهَة وحتسًس أسَوة اـلياسة اطلي  يف اًحُئاث اًخلََسًة ومح أزس

هبا ٌَـالح ٔكن متخيؽ ٔبو متيؽ اـلصٔبت يف تـغ  وضىو تَ من اـلصط واًعًصلة اًيت وس خجَة
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افلمتـاث من سايزت اًعحُة ومن ان ثيىضف ؾيَ فلصذ اهَ زخي و ثرص ؿىل اٌَجوء ٕاىل 

ظحُدة تسال ؾيَ ذوزن اًيؼص ٕاىل رمازت ٔبو ذربت الكٌُل.
(29)

 

 زاتـا: اـلثي اًضـيب

وذربت وًلك صـة ًـخرب اـلثي اًضـيب من ٔبضم ؤبظسق ؤبنرث جتازة إالوسان حوكة 

من اًضـوة ٔبمثاهل ارلاظة تَ، ًوـهل من اًِام اًلول تبٔن أمثال اًضـحَة عم ٔبًفاع ومجي 

هعق هبا فصذ يف افلمتؽ يف موكف من اـلواكف ثمن ؾن حوكة ٔبو جتصتة كس ًخـصط ًِا ٔبي فصذ 

لس ثضازتت اًخـًصفاث وثساذَت فامي خيط اـلثي اًضـيب وؾل ًوضؽ  .مهنم وٍصذذُا ثـًصف ًو

خامؽ صامي، وٕامنا لكِا ثخلازة فامي تُهنا، وٕارا هؼصان ٕاىل ثـًصف اًلسماء اًـصة ٌَمثي جنس 

 ثـًصفاث مذـسذت مهنا:

وافق مـياٍ مـىن رعل : »اجن اًخىِتكول  اـلثي ًفغ خياًف ًفغ اـلرضوة هل ًو

 «.اٌَفغ ص هبٍو ابـلثال اطلي ًـمي ؿَََ كرٍي

ٕارا حـي اًالكم مثال اكن ٔبوحض ٌَميعق ؤبهفا ٌَسجؽ ؤبوسؽ » اجن اـللفؽ: وكال

«ًضـوة اذلسًر
.
 

جيمتؽ يف اـلثي ٔبزتـة ال جيمتؽ يف كرٍي من اًالكم: ٕاجياس اٌَفغ، : »ٕاجصاُمي اًيؼاموكول 

 «.ٕاظاتة اـلـىن، وحسن اًدضخَِ، وحوذت اًىذاتة، فِو هناًة اًحالكة

واغ أذة متخاس إبجياس اٌَفغ، وحسن عم هوغ من ٔبه»اطلي ًلول فَِ:  بٔمحس ٔبمني

اـلـىن، ًوعف اًدضخَِ، وحوذت اًىٌاًة، وال حاكذ ختَو مهنا ٔبمة من أدم .مفزيت أمثال ٔبهنا 

«. من لك ظحلاث اًضـة
(10)

 

 ذامسا: كضااي اًعحة واـلصط يف مضامني اـلثي اًضـيب. 

كضااي اًعحة واـلصط من ٔبنرث اـلضامني اًيت حصذ يف أمثال اًضـحَة حبَر ثوزذُا 

اًضـوة يف صلك مجي مذياسلة راث وسن مـني ختخرص جتازهبم اًـسًست مؽ اـلصط واـلوث 

 و اًعحة و اًـالح. 
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ـاذت اًيت حمتخؽ هبا اً -ٕان أمثال اًضـحَة ال حمتخؽ تعفة ادلرب وإالًزام اـلحارش ؿىل اًفصذ

ٕاال ٔبن ًِا وكـا هفس َا ومـيواي كري مدارش ًسفؽ أفصاذ ٕاىل الاهعَاغ ٕاىل  -واـلـخلس واًـصف

ما ثليض تَ كوت اًـاذت واًـصف واـلـخلس ؾن كٌاؿة وزضا. ومصذ رعل اهنا حمني اصلوافؽ اطلاثَة 

شا ٍصثحط ًضرعَة اًفصذ. وثـسٍ مـيواي ًخلدي واحرتام لك ما ثـازف ؿَََ ٔبتياء افلمتؽ. وًِ

اـلثي اًضـيب تلضااي إالجناة وارلعوتة وهوغ اـلوًوذ، وكميخَ يف اذلَات واذلفاع ؿىل حصخَ 

ابًوكاًة واًـالح. ومن ُيا ثخضح اًعةل اًوزَلة تني أمثال اًضـحَة وتني كضااي اًعحة 

 واـلصط و ارلسماث اًعحَة .

ٍ ًـخرٍب زخي اذلوكة واًلول فٕارا هؼصان ٕاىل اًرتاج اًضـيب أمٍصيك ٕاىل اًعحُة وخسان

" ـلا هل من مـصفة وحوكة ابًحياء ادلسمي إالوساين "ابذلىمياًسسًس، وطلعل جسوذ جسمَخَ 

ومن حِر حصخَ وسلمَ. وحتمي اـلضامني اًضـحَة اًـصتَة هفس اًلمية ٌَعحُة. ٔبم أمثال 

ًـصة ؿامة. اًـضخِة اـلصثحعة ابًعحة واـلصط فِيي ثـىس اـلـخلساث اًيت ًـخلس هبا ا

ٌوسوذ الاؾخلاذ يف اًلاًة تبٔن اذلسس نثريا ما ًؤذي ٕاىل اـلصط، ؤبحِاان ًليض ٕاىل اـلوث 

ط ٌَوكاًة من اًـني واذلسس.  و ًِشا حيمي تـغ أفصاذ ودعوظا أظفال أجححة واًخحاًو

رعل ٔبن ُشٍ أمثال اًضـحَة حتغ يف مضامِهنا ؿىل اًوكاًة واذلَعة واًامتش اذلشز من 

أس حاة واًؼصوف اـلؤذًة ٕاىل اـلصط حىت ال ًلؽ. وأمثال اًضـحَة اًيت ثلول هبشا 

و مثي صـيب حير ؿىل رضوزت حٌلًة  اـلضمون "ال ؾيسك وصلك ؾٍزز اهس ََ يف اًصتَؽ" ُو

 اًعفي ووكاًخَ من ادلو اـلخلَة اطلي وضِسٍ يف فعي اًصتَؽ.

ـخس من كمي -اًضائؽ آن -نشعل ًلايل اـلثي اًضـيب  ة اًخجصتة اًضرعَة وارلربت، ًو

"اسبٔل هبا ٔبنرث من اؾخساذٍ ابًعحُة راثَ وجضرَعَ ٌَمصط ووظفَ ٌَـالح. فِلول اـلثي 

ذما ًؤثص سَحا ؿىل زسؿة دلوء أزست ٔبو اـلًصغ هفسَ ٕاىل جمصة وال جسال ظحُة" 

ا ٔبُي ارلربت اًعحُة ٔبو اًوحست اًعحَة. ؿىل ٔبساش ٔبن ارلربت واًخجصتة اًيت ٌضري ؿَََ هب

 من أُي وادلريان ميىن ٔبن ثليََ ؾن اًعحُة.

من انحِة ٔبدصى ثَـة أمثال اًضـحَة ذوزا دعريا يف ؾَاذت اـلصىض ويف حهثم ؿىل 

اٌَجوء ٕاىل ارلسماث اًعحَة اًصمسَة. وؿىل سخِي اـلثال، فٕان لك اـلصط دعريا 
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س خسؾي ٕاحصاء معََة حصاحِة دعريت، فٕان ؾواذ اـلًصغ حيث وهَ و ٌضجـوهَ ؿىل الاكسام ٌو

اكـلثي اًلائي "رضتة  ؿىل ثغل ادلصاحة تخـحئذَ مـيواي و هفس َا من ذالل أمثال اًضـحَة.

تلاذوم وال ؾرشت ابًفاش".
(12.)

 

ؤن اًعحة واًلوت واًـافِة عم أساش يف جممتؽ ًـمتس لكًَا ؿىل اًلوت اًـضََة يف 

يب ؿىل ُشا ادلاهة، مٌخجًا اًىثري من أمثال اًيت ٔبؾٌلهل واحذَاخاثَ، فلس زنز اـلثي اًضـ

ثسؾو ٕاىل اًوكاًة من أمصاط، وثوحض تـغ ظصق اًـالح ًِا، مـمتست ؿىل اـلثي اًضـيب 

شا اًلول اًضـيب حيغ ؿىل رضوزت اذلَعة  اًلائي )اًٌل ؾضو اذلًش خياف من اذلحي( ُو

 جتازتَ.واذلشز واًوكاًة اًالسمة ٔن إالوسان اًفعن ًخـؿل من 

نشعل حتمي أمثال اًضـحَة يف مضامِهنا مدسٔب إالميان ابًلضاء واًلسز وأمي يف ػل 

و ابًخايل ملذيؽ تبٔن )مااكوش يل ميوث كدي ساؾخو(  ٕالن جممتـيا جممتؽ مؤمن تعحَـخَ، ُو

 زافضًا تفعصثَ موضوغ الاهخحاز ٔبو الاسدسالم ٌَموث.

أس حاة اًيت اهددَ ٕاٍهيا اـلثي اًضـيب، ٌوَوكاًة من أمصاط ٍلوؿة من اًعصق و 

وذؿا ٕاىل الاؾامتذ ؿَهيا ًـي يف ملسمهتا هوؾَة اًعـام وحوذثَ من ٔبخي تياء ادلسم وحصخَ، 

فاًعـام ادلَس ُو اطلي ًخين حسٌلً حصَحًا كواًي ٌساؿس ظاحدَ يف ٔبذاء ذوزٍ ووػَفذَ ؿىل 

س ما ًـجة اًياش" ٔبي ٔبن هول ما ًـجحم واًخٔبحسن وخَ ، اكـلثي اًضـيب اًلائي "

 حصة حسمَ و فائسثَ.-إالوسان ؿَََ ٔبن ًًذلي ما ُو ٔبظَح ل

وظًصلة ثياول اًعـام ؾل ًلفَِا اـلثي اًضـيب ًرتاتعِا ٔبًضًا مؽ اًعحة واـلصط اكـلثي 

 "ثلسى ومتسى وثـىش ومتىش" واـللعوذ مٌَ جسَِي معََة اًِضم. اًلائي

من أمثال اًضـحَة ٕاىل ما ٌَفعول واـلياد من تـَسا ؾن اًخلشًة كس ٔبصازث اًـسًس 

ُشا اـلثي اًضـيب ي اًلائي "سزق وصلك وال ثـصكو" و ذذي يف حصة إالوسان ٔبو ؿَخَ، اكـلث

 ٌضري ٕاىل دعوزت اذلصازت و اًخـصط ًِا يف ملاتي اًخـصط ٌَربذ. 

يف لك وكس محي اـلثي اًضـيب يف ظَاثَ مضامني أوخاغ وآالم وظصق اًخـحري ؾهنا 

و مثي ٌضري ٕاىل صست أوخاغ ايل صاف اـلوث ٌس خلٌؽ ابسلىجممتؽ اكل مثي اًلائي " " ُو
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شا اـلثي ًسؾو ٕاىل اًخحًل ابًعرب  يف تـغ أمصاط ملازهة تحـغ اذلاالث اًـاجصت ُو

والاؾخحاز من اًلري.
(11)

. 

ة اـلضمون وخسان معوما  اهامتءُا ٕاىل ٕارا هؼصان ٕاىل أمثال اًضـحَة يف ٍلوؾِا من ساًو

 ٔبحس اـلضامني اًخاًَة:

ومثال ؿَهيا أمثال اًيت ثـرب ؾن موكف من تـغ اـلسخداث اـلصضَة، : كميَة -2

، "اًخس ما سرت و هول ما حرض:"واًيت ٔبنرث ما حىون ثغل اـلصثحعة تـاذاث اًلشاء، مثي

 .وعم جس هتسف ٔبساسا وضؽ ضواتط وحمسذاث سَوهَة ثؤظص مواكف اًعحة واـلصط

ايل ما راق اـلص  : "تـغ أهواغ من آالم وحماوةل ثلسٍص صسهتا، مثي وظف -1

ال ًـصف كمية اذلَو" وعم جس هتسف ثخِان اـلفازكة واـلٌلزةل تني اذلاالث اًضـوزًة ونشا 

 اًوخساهَة اـلساٍصت ٌَمصط واًعحة.

".اًـمضا وسط اًـمَان مىحوةل الاهؼاز: "اًخـاتري اٍهتوكَة، مثي -1
(11)

 

ابٔساش الاصازت ٕاىل كمية اًعحة ملازهة ابـلصط، وهفس اـلحسٔب يف اـلفاضةل وجس هتسف 

 واـللازهة تني أمصاط ؿىل ثـسذُا وثحاٍهنا.
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 .211-211،مىذحة أجنَو اـلرصًة، مرص، ض ضزلافة اًعحة واـلصط–ؿؿل الاحامتغ اًعيب (. 1001جنالء ؿاظف ذََي.) .1
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 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        اًـامة يف ادلزائص واًـالكاثخمرب اًخلري الاحامتؾي  
448 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
 ادلزائص - اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ماكدي اًخازخي وؿؿل الاوسان واًخازخي صنزاـل - مصمي توسًس س حاتو .ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
449 

أهرثوتًوويج يف ادلزائص من ذالل جمةل ًَخِاك-اًرتاج إالزيو  
  مصمي توسًس س حاتو. ذ                                                                                    

 ادلزائص - يف ؾعوز ماكدي اًخازخي وؿؿل الاوسان واًخازخي جو اـلصنز اًوظين ٌَحح                             
 

 : اـلَرط

 س يحاول، من ذالل ثفًصف ٔبؿساذ جمةل ًَخِاك

 Lionel( اًيت ٔبسسِا ًَوهَي ابًو )2911)

Balout ٕاىل  2911( من ادلزء أول اًعاذز

، زظس الاهخاح 2991بٓدص ؿسذ ظسز يف ؿام 

أهرثوتًوويج وموكـَ يف جمةّل اؾخربث اـلـصيف 

ابٔساش جمةل ًـَمي اآثز ٌوَىذاابث اًلسمية، 

ٕاضافة ٕاىل ؿؿل ماكدي اًخازخي وأهرثوتًووحِا 

َّة.  اًفزيايئ

نٌل حناول من ذالل ُشا اًخسذي مـصفة 

هَفِة جضلك ٔبهرثوتًووحِا افلمتـاث اقلََة، ٔبي 

هة هَفِة فِم ومساءةل مواضَؽ مذـَلة جبوا

ي ؾىست افلةل اقلعاث  اًثلافة يف معورما. ُو

الاحامتؾَة واًثلافِة وواهحت ثعوزاهتا، ومامسى 

"اقلًل"  مواهحة ُشا اـليخوح أهرثوتًوويج

 ٌَس َاق اًـام ًٔهرثوتوًوحِا؟

ويف ٔبي ػصوف ت ٕاذزاح اصلزاساث 

االزيوقصافِة ابفلةل، ؿٌَل ٔبن أؿساذ أوىل )من 

ٕاىل كاًة ادلزء اًثامن،  2911ة ادلزء أول، س ي

( ؾل حىن هبا ٔبي ذزاسة مذـَلة ابي 2910س ية 

جمال من جماالث ؿؿل الاوسان، ٔبي 

 أهرثوتوًوحِا.

: ًَخِاك، ٔبهرثوتًووحِا احامتؾَة لكٌلث مفذاحِّة

 زلافِة، ازيوقصافِا، حصاج، زلافة ماذًة.

 Abstract : 

Through the analysis of  Libyca 
issues (1953) founded by Lionel Balout, 
starting with the first issue in 1953 to 
the last one in 1998, we will attempt to 
detect the anthropological and cognitive 
product as well as its position in a 
journal that is, initially, deemed to be a 
journal for archeology and ancient 
writings in addition to prehistoric 
studies and physical anthropology.  

We will try also by this intervention 
to uncover how the local societies' 
anthropology is formed, that is to say 
how to understand and question 
subjects in relation with general culture 
aspects, did the Journal reflected and 
followed the development of the social 
and cultural phases and how far this 
"local" anthropological product is 
keeping up with the general context of 
Anthropology.  

Moreover, we will undertake the 
circumstances that characterized the 
integration of anthropological studies 
within the Journal, given that all the 
first issues (from the first one in 1953 
to the eight issue in 1960) were deprived 
of any human-related studies, that is to 
say " Anthropology''.  

Keywords: Libyca, social and 
cultural anthropology, ethnography, 
heritage, material culture. 
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 ملسمة:

،  2911ذٌسمرب17 واـلاكدي اتزخيَة واالزيوقصافِة ثبّٔسس مصنز اًححوج أهرثوتوًوحِة

(، اطلي اكن تسوزٍ ازيوًوحِا، J. Soustelle) مبصسوم ظسز ؾن اذلامك اًـام سوس خال

(  اطلي حي حمي Camps, G., 1967مـِس اًـَوم الاوساهَة) 2911واظحح اـلصنز ؿام 

اكلخرب اـلخواضؽ اطلي اكن ذاذي مدىن مذحف اًحازذو)خمخرب أهرثوتوًوحِا وؿؿل بآثز ماكدي 

(، ُشا وت  هلي Lionel Balout اًخازخي( واطلي ت ٕاوضاٍؤ من كدي أس خار ًَوهَي ابًو)

ا دعَعا هل ؿام  .2919اـلصنز من اًحازذو ٕاىل اًحياًة اذلاًَة اًيت ت ٕاوضاُؤ
1
  

 ، مثهل مثي مصانز ٔبدصى: CNRSتلي اـلصنز اتتـا ـلؤسسة اًححر اًـَمي 

، CRAPE"مٌحت ٕاثلاكِاث ٕاًفِان ٕاذازت فصوس َة وـلست ٔبزتؽ س يواث ـلـاُس مثي  ٕار

َوم اقلَعاث ومـِس أحباج ؿىل اًرسظان ومـِس اًححوج اًيووًة، ومـِس  حبوج ؿ

ا دلية ثـاون فصوس َة حزائًصة.")  (Gast, M., 2002واكهت ثرتٔبش متوًَِا وجس َرُي

تسٔبث جمةل ًَخِاك اـلخـَلة ابٔهرثوتوًوحِا وؾعوز ماكدي اًخازخي يف اًعسوز ؿام 

شا تـس اًيجاBalout، حتت ٕاذازت ابًو )2911 خ اطلي ؾصفَ اـلؤمتص الافًصلي اًثاين ( ، ُو

، واطلي  مسح توضؽ ؾعوز ماكدي 2911ًـعوز ماكدي اًخازخي اطلي ؾلسٍ يف ادلزائص ؿام 

شا ابًزتامن مؽ جمةل Souville, G., 1993اًخازخي اـللازيب يف ٕاظاز اًلازت الافًصلِة.) (، ُو

 ًَخِاك

اًالكس َىِة، اـلس َحَة واٌََخِة مبا  اًسَسةل اـلخـَلة تـؿل اآثز واًىذاابث )ؿؿل ارلط(

 (Libyca, T. I, 1953يف رعل اًىذاابث اًفِيَلِة.)

ؾل ثعسز ٔبي مساطمة  2910ومٌش اتزخي ظسوز ٔبول حزء، ؿسذ، من افلةل ٕاىل ؿام 

َّة الاس خلالل، يف  يف جمال االزيوقصافِا تََخِاك، تي تسٔبث الاسِاماث يف ُشا افلال ؾض 

 نخاة واحس. ، يف2911-2912اًـسذٍن 
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( ٕاذازت اـلصنز وافلةل ػِصث Gabriel Campsٔبي مٌش ثويل كاجًصَي اكمخس )

الاسِاماث االزيوقصافِة. طلعل زنزان الاُامتم ؿىل مصحَيت ٕاذازت اكمخس وموًوذ مـمصي 

 ًـست ٔبس حاة ٔبطمِا:

)فرتت اكمخس  2911ٕاىل  2912ظسوز افلةل تعوزت مٌخؼمة وتسون اهلعاغ، ٔبي مٌش 

Camps)  فرتت ٕاذازت مـمصي، ٕار تـس رعل صِسث افلةل ثشتشاب يف  2971ٕاىل  2919ومن

 (1027الاظساز، وثـعَال، وفامي تـس ثوكفا ٕاىل ًومٌا ُشا.)

حزء  14س ية، وجمةل ؾل جساٍص ُشا اًـمص، ٕار ظسز  11فميىن ان هخعوز مصنز معٍص 

ظسز ؿسذ وحِس من  مهنا ومٌش فرتت اًدسـَياث، ؿىل مساز ٔبنرث من ؾلسٍن من اًزمن،

 .2991، س ية 11جمةل ًَخِاك، ادلزء 

ًالحغ ؿىل اًفرتت أوىل، ؾِست اكمخس، جصوس اصلزاساث اـلخـَلة ابًثلافة اـلاذًة من 

 ذالل مواضَؽ مثي:

 اـلؤًفون اـلواضَؽ 

ETHNOGRAPHIE 
Le portage de l’eau dans deux villages de 
Petite Kabylie 

1. G. LEFEBVRE 

 Remarques sur les stèles funéraires en bois de 
l’Afrique du Nord 

2. G. CAMPS 

 Le cadenas des Kel Ahaggar. Étude technique 3. M. GAST 

 Grilloir à café ou cuiller à soudure (collections 

ethnographiques du C.R.A.P.E.)  
4. H. CAMPS-

FABRER 

 Signi_cation des rites et coutumes relatifs aux 
céréales au douar Ighram (Petite Kabylie) 

5. L. LEFEBVRE 

 Un vase de Fedj-M’zala { décor rare 
6. G. CAMPS et G. 

LEFEBVRE 

 La toilette féminine dans deux villages de 

Petite Kabylie 
7. G. LEFEBVRE 

 Aspect de l’artisanat chez les Kel Ahaggar en 

1963 
8. M. GAST. 

 Partage de la viande à Idelès 9. M. GAST 

 Enquête sur le portage de l’eau en Algérie 10.  

  11. P. CADENAT 

 1- Stèles funéraires en bois  
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 2- Briquets  

 1- Une «takouba» d’origine européenne 12. M. GAST 

 2- Remarque complémentaire sur le cadenas 

des Kel Ahaggar 
 

 3- La clé de voile d’ Agoulli Ag Abbès  

 Une nouvelle synthèse sur l’ethnologie 

touarègue : Ecology and Culture of the 

Pastoral Tuareg de J. Nicalaïsen. 

 

 Enquête sur le portage de l’eau en Algérie. 

Premiers résultats (septembre 1964) 
13. L. LEFEBVRE 

 A propos du décor chiromorphe d’une poterie 
kabyle 

14. F.-E. ROUBET 

 Les «pilons» sahariens. Etude technologique 15. M. GAST 

 Premiers résultats d’une nouvelle mission 

ethnographique en Ahaggar (octobre-

décembre 1964) 
16. M. GAST 

 Note sur les peignes touareg à une dent 17. G. CAMPS. 

 Anneaux de cheville d’Algérie 18. J.-P. SAVARY 

 Présages de la région de Cap-Aokas Petite 

Kabylie 
19. L. YAKER-

RAHMANI 

 Les poteries du Chenoua. - Etude des formes 20. G. LEFEBVRE 

 Etude sur les villages de regroupement du 
Chenoua en 1966-1967 

21. L. LEFEBVRE 

 Cimetières à stèles en bois taillé du douar 

Sahel, (S.-O. de Marengo). 
22. J.-P. SAVARY. 

 Stèles funéraires en bois sculpté de Cherchel 23. M. J ANON. 

 Quelques observations sur les échelles 
musicales des Touaregs de l’Ahaggar 

24. P. AUGIER 

 Usage des encens dans le Sahara central 25. M.GAST 

 Enquête sur le portage de l’eau en Algérie. 

Résultats obtenus en septembre 1966 
26. L.LEFEBVRE 

 Anneaux de cheville d’Algérie. (Note 
complémentaire) 

27. J. P. SAVARY 

 Fabrication de la poterie au Chenoua 28. M. CLAVIÈRES 

 Seconde étude des villages de regroupement 

du Chenoua. Etude de quelques maisons 
isolées de la région. (Septembre 1967.) 

29. L. LEFEBVRE 
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 مارا ميىن ٔبن هالحغ ؿىل ُشا الاهخاح االزيوقصايف والاهرثوتوًويج يف اًفرتثني؟

ؿىل ادلواهة اكلخَفة ٌَثلافة اـلاذًة صٌلال ًالحغ ٔبّن خّي الاسِاماث اكهت حصنز 

وحٌواب، الا فامي هسز مهنا، ؤبهّنا مشَت اٌَلة اًربجًصة جلّك ثفّصؿاهتا: كدائََة، متاُق، ص يوت، 

وڤوزازت...اخل الا فامي هسز )وڤواڤ، ذزاساث حول ػواُص أهرثوتوًوحِا اذلرضًة، ادلزائص 

هكواظةل ًٕالهخاح اـلـصيف اًساتق، مٌش اكمخس، وثَمسان(، وكس ٍصحؽ ُشا تـس الاس خلالل 

زت  وزمبا الؾخحازاث ذدول ؾيرص اًحاحر اًوظين )مـمصي...( ومن مث اًحاحر اقلًل ) ًٍو

 زحٌلين حول مٌعلة ٔبوكاش، جن ڤصڤوزت ؿىل مذَجة...(، 

و ماًعَق ؿَهيا نشعل 29فسزاسة اًثلافة اـلاذًة، اجتاٍ ساذ مٌش تساايث اًلصن  ، ُو

 افِا ٔبي اصلزاساث اًيت ٔبزست كواؿس اًححر أهرثوتوًويج فامي تـس. ٕازيوقص 

اكهت ثعوزًة ابٔساش، واكهت جس خـمي  10وتساايث اًلصن  29فاهرثوتوًوحِا اًلصن 

شا ما هّصس خَ اًخوهجاث  اـلؤرشاث اًخّلٌَة ًخعيف افلمتـاث اًخرشًّة ثعيَفا حصاثخِا. ُو

ة اًلعؽ أثًصة اـلىدضفة يف اذلفصايث واطلي ٔبؾعى اًيّؼًصة ًفرتاث ماكدي اًخازخي تواسع

ذفـة حامسة ًِشا اًخوّخَ اًخازخيي واًحَوًويج ًالهرثوتوًوحِا. ًىن ُي ثيعحق ُشٍ 

 اًخوهجاث اًيؼًصة اًخعوزًة ؿىل اهخاح ًَخِاك يف ُشٍ اًفرتت؟

 علوشال ميىن اؾخلاذ رعل، ّٔن اًححوج مشَت مؼاُص زلافِّة مذيّوؿة، مهنا ذزاسة اً

 )اًسالؾل اـلوس َلِة ابًعحصاء...(  )اًخاوسة، اًخفاؤل واًخعرّي...( واصلزاساث اـلوس َلِة

ا من اـلؼاُص اًيت ثسذي مضن اًخوخَ  واًخجمـاث اًسىٌَة )كصى ص يوت، مذَجة...( وكرُي

 اًثلايف والاحامتؾي ٌَححوج.

يا ٔبكف ُياك فصق يف  ٔسبٔل ماخسوى اًلول ابٔهرثوتوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة؟ ُي ُو

 اـلواضَؽ اًيت قعت ادلاهة إالزيوقصايف وثغل اـلخـَلة ابٔهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة؟

 2971( ًس ية 12) XXIميىن اًحسء مبالحؼة صلكَة يف افلةل ٔبهَ اتخساء من ادلزء 

هة جنس ٔبهَّ اكن ٍىذة ؾوط ازيوقصافِا اهرثوتوًوحِا ٕاحامتؾَة وزلافِة، ٌَخّـحري ؾن ادلا
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اكلّعط ٌضّلزاساث أهرثوتوًوحِّة مبجةل ًَخِاك يف ملاتي ادلزء ارلاض ابٔهرثوتوًوحِا 

 اًفزًيلِّة وحبوج ماكدي اًخّازخي، مارا ًـين ُشا؟

ثرسؿة خسا، زنز مـمصي  ؿىل ٕاؿاذت ثيؼمي اـلصنز اـلسؤول ؾيَ، يف اجتاُني "

خسزجيي ٌَرصجيني اًض حاة ، ومن زئُس َني: ٔبوال، حزٔبزت َُئة من اًحاحثني مؽ اًخوػَف اً 

هجة ٔبدصى، ٕاؿاذت اًخواسن ٌَخرععني اـلمثَني ابـلصنز، ؾعوز ما كدي اًخازخي واالزيوًوحِا 

)اـلععَح اطلي سُمت اًخزًل ؾيَ ثسخة ذالالثَ الاس خـٌلًزة والاس خـاضة ؾيَ مبععَح 

 (Rachid BELLIL & Salem CHAKER, 2001 ٔبنرث حِاذا، و ُوأهرثوتوًوحِا(.)

ٕارا حّصت ُشٍ اـلالحؼاث، فاًدّساؤالث حزذاذ حّست، ـلارا ؾل ًمت اًخّزًّل ؾن 

اـلععَح فوز ثويّل مـمصي اذازت اـلصنز وافلةّل وتـس اس خلالًَّة اـلصنز ؾن مصنز اًححوج 

َّة وزلافِّة؟ 2971(، ـلارا اهخؼص س ية CNRSاًفصويس )  ًَلرّي حنو اهرثوتوًوحِا احامتؾ

ًٔهرثوتوًوحِا اًفزًيلِّة، فلط؟ ٔبو التـاذ اصّلالالث اًىوًوهَاًَة، يف  ُي ُشا ملاتي

َّة.-دعاة ٔبّسس ٌَخرّعط  اًضح

َّة عم من ثلاًَس اـلسزسة اًرًبعاهَة  ٔهَّ وتخساظة فٕان مععَح أهرثوتوًوحِا الاحامتؾ

هبة وأهرثوتوًوحِا اًثلّافِة من ثلاًَس اـلسزسة أمٍصىِّة، واًدّسمَاث ُشٍ الثحـ س اًض ّ

 الاس خـٌلًزة وص هبة اًِميية.

ثحنّي ثـاون اًخّرّعط مؽ  12حىت اًلصن  29فلصاءت يف اتزخي أهرثوتوًوحِا مٌش اًلصن 

اـلضاًزؽ الاس خـٌلًزة اًىربى يف اًـاؾل، مٌش حصة اًفِخيام ٕاىل حصة افلاوس خان واًـصاق، 

 الادضاز واًرتّظس...ومك ثوّزظ اهرثوتوًوحِني هحاز يف حصوة كشزت توؾي ومؽ س حق 

ابًلَق حصاء الاس خزسام اًيّسء ًالهرثوتوًوحِا، ٔهنا جس خزسم  David Priceٌضـص 

ضس اًيّاش اطلٍن ثسزسِم، ذون مصاؿات ٔبذالكِاث اًخرعط، واس خـٌلل زلافهتم ضسضم...
2
 

شا تـس ظسوز نخاتَ اـلـيون ت : جسََح أهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَة يف ذسمة ؼؼُو

ان اًدسََح  اطلي جضِسٍ : "ؼؼ( اطلي ٍصى يف ملسمذَ ت1022) اصلوةل اًـسىًصة

أهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَة أدصى، يف اًوكت اذلارض، اكن كس حسج  مٌش سمن 
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ظوًي ، ٕار ٔبّن مٌاد ارلوف  اطلي ؾصفذَ ٔبمٍصاك ما تـس اذلاذي ؾرش من سخمترب، اكن  

حوج أكذميَة  اًخلََسًة واطلي ذَق ػصوف ًيوغ من ملرتان تخرفِضاث يف متوًي اًح

 ؿاظفة مثىل من ٔبخي ٕاضفاء اًعاتؽ اًـسىصي ؿىل اًخرعط واأكذميَة يف معورما".

(Price. D., 2011 : 1) 

ٕاّن اسددسال ازيوقصافِا ابهرثوتوًوحِا احامتؾَة وزلافِة يف احزاء افلةّل، اكن كدي اـلؤمتص 

وسٍص اًخّـَمي اًـايل َلس اًعسًق جن حيىي الافذخايح، ذّما كس ًـؿل الاحامتغ، ودعاة  14

َّة تبهّٔنا عم اًسخّة يف ًفت هؼص موًوذ  ًويح تَ مصّويج دعاة أهرثوتوًوحِا اًّضح

شا  مـمصي ًخلَري الامس، ًخفاذي ًخس ٕاًعاق اًزّنؿة اًىوًوهَاًَّة ؿىل أهرثوتوًوحِا، ُو

َايس ؾل ًؤثص ؿىل ثوهّجاث اـلصنز جماهة ًواكؽ اـلٌلزسة يف اًىصاة بٓهش اك، ّٔن الكم اًس ّ

 اًححثَّة، واكهت ٌَمصنز اذلًصة يف اصلزاساث اـليجزت. 

و"هتمة" وسٍص اًخـَمي اًـايل ًالهرثوتوًوحِا تـس اس خـٌلز ذام انرث من كصن، ال ًربز 

َّة تـؿل فـال ذسم اًلوى اًىربى، تي حصتعَ ؿالكة كصاتة  اختارٍ رًزـة ٕالًعاق ذوز اًضح

 (Amselle J. L., 1977ابٕالمربايًَة: فأهرثوتوًوحِا عم اتية  الامربايًَة )

( ٔبة أهرثوتوًوحِة أمٍصىِّة ذري ذًَي ؿىل ثوّزظِا اـلحىّص، Boasوزساةل تواش)

 ٕار ًشهص ٔبسٌلء ٔبهرثوتوًوحِنّي ممتّصسني اس خلَوا ماكىهتم هحاحثني يف اًخّجّسس...

Assayag,J., 2008)) 

ُشا حىت ٔبظي ٕاىل ٔبّن مثة دعاابث ثلف وزاء أهرثوتوًوحِا وثوهّجِا، من لك 

دعاابث ثوّسـَة ودعاابث ُميية ثبٔذش ظَلا نفِم الادص ٌَحّس من اس خـٌلل اًّسالخ، 

 ودعاابث أكََاث، ودعاابث أظول اـللاٍصت....اخل

 ٕاصاكًَة مفِوسم اًثلافة واًرتاج يف افلةّل؟

َّة هَف ثـامَت ملاالث ًَ  ي ؿرّب رعل ؿىل مذعَّحاث جممتـ خِاك مؽ مفِوم اًثلافة، ُو

َاكاث اًيت ميىن ٔبن حىون ًَخِاك ؿرّبث ؾهنا من ذالل ٕاهخاح  وملازابث هؼًصّة، وماًس ّ

 اًحاحثني واـلساطمني فهيا؟
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 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        اًـامة يف ادلزائص واًـالكاثخمرب اًخلري الاحامتؾي  
456 

 
 
 

 ، مصنز اًححوج أهرثوتوًوّحِة وؾعوز ماكديCRAPEيف ثلٍصص  مذـَق تخلسمي ال 

واالزيوًوحِا، تلصط ثلسميَ ٌَجَسة اًثّاًثة ٌَمجَس اًوظين ٌَححر، يف مازش اًخازخي 

، وظف ؿىل ٔبهَ مصنز ٌَححر يف اًـَوم الاوساهَّة. وبٔن اـلصنز هيسف ٕاىل ذزاسة 2977

زلافة )مبفِورما اًواسؽ( اًّضـة ادلزائصي، ًوُس فلط يف حاًخَ اـلاضَة، ًوىن ٔبًضا يف 

 ُضِا افلمتؽ ادلزائصي. طلعل فٕان أؾٌلل اـليجزت ثبٔذش صلنّي:اـلصحةل الاهخلاًَّة اًيت ًـ 

جضىِي وذزاسة أزص َفاث اًثّلافِة ٌَضـة ادلزائصي مٌش ماكدي اًخازخي حىت  .2

 .اـلصحةل اذلاًَة

ذزاسة تـغ اًؼواُص الاحامتؾَة اذلاًَة، اًيت من ذالًِا ثؼِص توضوخ  .1

  .اًخلرياث اًيت ٔبثصث ؿىل افلمتؽ ادلزائصي

وابًصمغ ذّما ًالحغ ؿىل حماوالث ادلزٔبزت اًيت اىهتجِا مـمصي، سواء فامي ثـَق ابفلةل 

ٔبو تخوػَف ابحثني حزائًصني ص حاة، ٕاّال ٔبهَّ ؾل خيصح ؾن ثلاًَس اـلصنز اًيت س حلذَ، تي 

، اكن CRAPE"ؿىل الاجتاٍ اطلي اكن كس تسٔب يف ثيفِشٍ من س حلَ ؿىل زٔبش ٔبنّس :

اس متصاًزة يف ذزاسة اًثّلافاث اًيت ثواًت ؿىل ادلزائص، مٌش ؾعوز مـمصي ًٍصس ٕاكامة 

ماكدي اًخازخي حىت فرتاث انرث حسازة. ابالضافة ٕاىل اًخـٍزز اًضامي ًلعة أهرثوتوًوحِا، 

واًـمي ارلاض مبوًوذ مـمصي ًيـىس ؿىل اًّؼِوز  اًخسزجيي، ابًىصاة، ٔحباج مىصسة 

ة اًلدائي، ڤوزازت...موس َلى اًضـوة، واالزيو ًٔذة اًضفاعم اًربجصي )مجؽ مبيعل

"اتزخي...(
3
  

 programme etذامئا يف هفس اًخّلٍصص، ويف ادلزء ارلاض ة: جصانمج واجناساث )

réalisations:َّة واًثلافِّة، ًشهص مـمصي تبّٔن  (، وفامي ًخـَّق تلسم أهرثوتوًوحِا الاحامتؾ

هرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة )ابًيؼص ٕاىل "بٓدص أكسام اـلىّوهة ٌَمصنز، ُو كسم أ 

ُشا اطلي صِس يف اًس يواث أذريت  كسم ماكدي اًخازخي، كسم أهرثوتوًوحِا اًفزًيلِة(،

ثعوزا هحريا..."
4
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حـًَِاث، وماخسوى  ٕارا ما خسوى اًلول جهتمُش اصّلزاساث أهرثوتوًوحِّة يف اًس ّ

 ثغل اًفرتت ٌَخّـحري ؿىل رعل الاكعاء اـلخـمس؟ادصاح دعاة وسٍص اًخّـَمي اًـايل يف 

 فـن أهرثوتوًوحِا اًثلافِة، وزذ يف اًخلٍصص ماًًل:

"حسذ كسم أهرثوتوًوحِا اًثلافِة ُسفَ اـلمتثي يف ذزاسة خمخَف مِاذٍن اًرتاج 

 اًثلايف اًوظين ونشعل ٔبصاكل اًخعوز اًيت ظصٔبث ؿَهيا."

 ضرتك فَِ لك اًخرععاث اـلوحوذت ابـلصنز: ٌس خـمي مفِوم اًثلافة هكفِوم ؿام ج 

شا الاس خـٌلل  تُامن حصاج زلايف، هل اس خـٌلل ذاض مصثحط ابٔهرثوتوًوحِا اًثّلافِة، ُو

 ًُس احصائَا فلط، تي وكايئ ٕان حّص اًخّـحري، ّٔن اًخلٍصص ًفّعي ؾن خسوى ُشا اـلفِوم:

َلى ٕاوضاء ٔبزص َف "فـىل اـلسى اًعوًي، اكرتحت فصكة أذة اًضفاعم واـلوس  

َّة ثَيب زالزة ٔبُساف: شٍ اًـمَ  حلِلي ٌَثلافة اًضـحَة ادلزائًصة. ُو

هون أًوان اًخلََسًة أذتَة مهنا واـلوس َلِة ثحسو ٕاما رمّسذت ابالهلصاط ٔبو يف   بٔوال:

 (14)هفس اًعفحة ثعوز زسًؽ، ذما جيـي رضوزت ذزاس هتا، ٔبمصا مس خـجال.

ا كمية يف حس راهتا،  اثهَا: ا اتساؿاث ٔبظََة من اًثّلافة اًّضـحَة، ابؾخحاُز ابؾخحاُز

لميهتا ازلاًَة من هجة ادصى، وميىن ًِشٍ اـليخجاث ٔبن حىون مَِمة  ٔظاٍهتا من هجة، ًو

 التساؿاث حسًثة مذعوّزت.)هفسِا(

يواث أذريت، ٔبحًصت حتت زؿاًة اًَووسىو، ضحط ٕاذزاح اـلعاذز  اثًثا: يف اًس ّ

ة ٌَّضـوة ٔبو ٌَفرتاث اًيت ثفذلص ٕاىل واثئق مىذوتة. اًّضفَِة وعًصلة حبر)حتلِق( اتزخيَّ 

َّة ثخـَّق دعوظا تخازخي ٕافًصلِا )بٔس خار يك ٍسصتو  (، اًيت ٔبحًصت Ki Zerboُشٍ اًـمَ

حا تواسعة واثئق )واُامتماث( قًصحة ؿىل اًلازت.حىت آن ؿىل وخَ اذلرص ثلصً 
5
 

مفن اـلصحج يف تضلان ٔبن مجؽ ومـادلة واثئق اًخّلاًَس اًّضفاَُة، سواء أذتَّة ٔبو 

و ٔبًضا اًِسف اطلي ًلرتحَ اـلصنز اًوظين  اـلوس َلِّة، سُسِم يف ثبٔسُس اتزخي ادلزائص، ُو

فرتاث وٌَمَاذٍن ٔبٍن ثيـسم، ثلًصحا،  ٌضّلزاساث اًخازخيَة، ؿىل هعاق ؿام، ُشا دعوظا ٌَ

اـلعاذز اـلىذوتة، ًضَف اًخّلٍصص.
6
 وؾن هَفِاث حتلِق رعل وزذ يف اًخّلٍصص ماًًل: 
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 هَف ًخحلّق ُشا هؼصاّي؟

ٔبو لك هؼصت ماضوًة " rejet de tout folklorismeزفغ لك فَلكصت "  . بٔ 

"passéisme . فاالهخاح اًضفاعم ًُس، نٌل اكن ًٍصسٍ اًححر اًحاًَو ازيوقصايف

مذحف "، ٔبو هوغ من "réservoir d’archaïsmes"اًساتق، دزان ًلك رمجوز 

ذما جيـي الاُامتم اًوحِس تَ ٌَحفاع ؿىل صِاذاث من أصاكل الاحامتؾَة  "صفِيي

ىل اًـىس ٔبهَ، ومٌش واًثلافِة    اًلاجصت. مفصاحـة، حىت وٕان اكهت سعحَة، ثحني ؿ

تساايث الاس خـٌلز، اكهت ُشٍ الاهخاخاث يف ثعوز زسًؽ وابس متصاز، واهنا حىِفت مؽ 

اًؼصوف ادلسًست، واس خجاتت ذلاخاث خسًست.
7

 

زفغ اـلهنج اًّضالكين اًححت ٔهَ ًٍزي مضالك اًـالكة تني الاهخاح أذيب  . ة

ا. واـلٌلزساث الاحامتؾَة ٌَمجموؿاث اًيت ثعسُز
8
 

ثلري واحض يف ارلعاة اـلعاحة ٌَححر يف اًفرتثني، ًىن ُي ٔبثّص ارلعاة ُياك 

 اًثّاين ؿىل مساز ُشا الاهخاح الاهرثوتوًويج؟

َّة، هبٔذش  ٌضّلالةل ؿىل مسى اًخّلرّياث اًيت ظصٔبث ؿىل أهرثوتوًوحِا اًثّلافِة والاحامتؾ

 تـغ اًامنرح:

خاابث رشًفة وڤواڤ، مازسو منورح اس متصاًزّة اًرّتاج االزيوقصايف، من ذالل ن 

 ( )ٔبهؼص ادلسول( M. Gastڤاست)

َّة افلمتـاث اًيت بٔضافِا دعاة مـمصي، هالحغ ٔبّن ًَخِاك ؿرّبث ؾن  وـلـصفة حصه

َايس وافلمتـي جلك وضوخ يف اصّلزاساث اًّسوس َوًوحِة اًيت ٔبثت يف ادلزء  ارلعاة اًس ّ

حِّةوثغل اـلخـَلة تؼاُصت اًلصى اًفال 2971من س ية  14
9

َاس َة  ، حتت وكؽ اًخّلرّياث اًس ّ

 اًيت مّسَت ابًثّوزاث اًثّالج واًثّوزت اـللعوذت ُيا، اًثوزت اًززاؾَة.

ؤكن اًخلٍصص ُو ـلساٍصت اًس َاسة اًيت اكهت مذحـة بٓهشاك وهوغ من ظبٔظبٔت اًصٔبش ٔبمام 

وحماوةل "ٕاؾعاز"، ّٔن يف اًـسًس من اـللاالث ُياك وؾي وٕاصازاث ٌَمخلري من اًؼواُص 
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ًعَاهة اًثلافة اًخلََسًة من اًخحوالث اًيت ثفلسُا نهنِا ودعائعِا: اًخوّخَ حنو كوزازت، 

 مزاة، وذزاسة أذة اًضفاعم واـلوس َلى...

التس من الاصازت ٕاىل ٔبّن الاهفذاخ ؿىل زلافاث ؿاجصت ٌَمحسذاث اًثلافِة وأًسًِة اًيت 

ا ًرشًفة وڤواڤ نزال، مؽ اـلضاًزؽ اًححثَة  هصس هتا حبوج ًَخِاك، اكهت كس الحت تواذُز

َّة  اًيت ومن ذالل رممة ٌَىوًت اس خلَت اًفصظة ال كامة ملازانث تني الاحذفاالث اـللازت

واـلرشكِة يف صـائص الاسالم ُشٍ.
10

 

يف أذري، الميىن الاّذؿاء تبٔن اصّلزاسة صامةل ووافِة فلةل حبجم ًَخِاك، وحبجم 

َّة وما  ذَعت اًََ من هخاجئ، وذلجم اًّصُاانث اًيت ٌضلّكِا اًخّفىري حول اـلضاًزؽ اًححث

افلةّل ومسازاهتا وثلاظؽ اًوظي واًفعي يف ورشُا واس متصاٍزهّتا، جمةل اكهت سزتذُص 

َّة ـلصوز ٔبنرث من س خنّي ؿاما ؿىل ثبٔسُسِا، ابؾخحازٔبّن افلّالث واصّلوزاّيث عم  ابحذفاً

َّة،  اًيت جضلّك اًححر وثعلي كسزاث اًحاحر ومتىِيَ من ٔبًلوانث اـلؤّسساث اأكذمي

 أذاء اًـَمي.

ثـخرب ُشٍ الاظالةل ؿىل ًَخِاك، تساًة ذزش خسًس ًلصاءت ٔبهرثوتوًوحِة ٌَرّتاج 

 أهرثوتوًويج واصّلزش ماسال مس متصا.
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 سس أهثوي وذالًخَ اًصمًزة يف كصاءاث ادل 
 ٔبهرثوتًووحِة مذـسذت

 ادلزائص -ٔبو اًحوايق خامـة - هوزت كٌَفة .ذ                                                     

 : اـلَرط
ٕان كصاءاث ؿسًست ٔحباج ٔبهرثوتًووحِة  ًلك ٔبن

اكمِي يف "ُمييخَ اطلهوزًة"،  تَاز توزذًوُامة خسا مهنا 

مسَة هـٌلن "ٔبرماث ضس وساء"،  يف الهوست ذو خازذان

يف "تال حضومة"، مصمي توسًس وكصاءاهتا ٌَمصٔبت كسوش 

ا من اًلصاءاث  كّوت مـصفِة  -حزال ال- ؾىساًرتكِة وكرُي

ٔبهرثوتًووحِة مـّملة من هجة، ومصحـَة فىًصة حتََََة 

ُامة خسا من هجة ٔبدصى نثريا ما ساطمت يف حتََالثيا 

 ـلوضوغ اـلصٔبت ... 

 "اؾخحاز"زذ ًوـي جمصذ اذلسًر مّعا ُو يف اؾخلاذان 

ؿَمي ًحاحثاث كّسمن اًىثري يف جممتـاث حمََة ال حزال 

ثـُش وثخـاٌش مؽ اًىثري من اـلخياكضاث افلمتـَة تفـي 

 ثبٔزري اًثلافاث اصلدِةل يف ملاتي ُميية مـاذةل ادلًس/

تي وحصفغ ُشٍ  اـللسش ؿىل اكلَال الاحامتؾي،

ا افلمتـاث الاؿرتاف الاحامتؾي هبا ٔبو ارلصوح ؾهنا ذم

جيـي من ذمازسة ٔبي اكرتاة احامتؾي ٔبهرثوتودلي ظـحا 

 خسا صلزخة اـللامصت ..

عم ٔبًضا يف اؾخلاذان حصٔبت حبثَة دعوظا يف ؿالكهتا 

ابدلسس أهثوي وما ازثحط تَ من ظاتوُاث يف ػي 

ملاومة صـحوًة ًلك ما ًخـَق تعاتو ادلسس ومصحـَاثَ 

ة واًـاز.. افلمتـَة اـليخثلة من اًرشف واذلضمة واًـَ

عوظَة ادلسس اطلي ًعـة حتسًس واًيت ثـىس د

ُوًخَ ذازح ٕاظاز مـاؾل اـلـاذةل ، دعوظَة ؿىل اًصمغ 

من ثحاٍن مفصذاهتا واًيت مهنا: اًـشًزة، اًزواح، اًخًض ئة 

ٕاالّ ٔبهنا جضري ٕاىل  الاحامتؾَة، اـللسش، واقلّصماث..

ازثحاظ حِوي ٍصتط اـلصٔبت نشاث ابٓدص من ذالل 

اقلّسذ اًزماكين وفـي اًخفاؿي الاحامتؾي اصلامئ واـلس متص 

 مؽ اقلَط الاحامتؾي حبَثِاثَ اكلخَفة..

اؾامتذ ثلٌَاث ثخعَة ًوـي أظـة يف لك ُشا 

 لك ٔبصاكل اذلضوز صلزاسة اًرتاج اًالماذي...

 Abstract : 
As In many reviews of very important 

anthropological researches among which those of 
Pierre Bourdieu in “His manhood domination”, 
Camille Lacoste du Jardin in “Mothers against 
women”, Soumaya Naamane Guessous in 
“Without shame”, and Meriem Bouzid and her 
reviews of the Tuareg women and other reviews 
that had reflected and -still do- a powerful deep 
and very important analytical  anthropological 
knowledge from one side ,and referential 
thoughts  from the other side , that  had 
participated in our analysis of the woman’s 
subject. 

    Perhaps talking about what we believe to 
be a scientific return of esteem to researchers 
who gave a lot in our local societies , still live 
and cohabitate with many social inconsistencies 
due to the impact of exterior cultures face to the 
domination of gender/sacred equation on the 
social imagination , These societies even refuse 
its social recognition or abandon  it, which 
makes any implementation or social  
anthropological approach  very difficult  and 
even an adventure. 

    Which we believe also to be a scientific 
enterprise as it is  related to the female body and 
the taboos which goes with , in front of  a 
popular resistance to anything to do with  body 
taboos and its social references emanated from 
honor, shyness, shame, and dishonor …which 
reflects the particularity of the body and the 
difficulty to determine its identity outside 
parameters of equivalence, a particularity added 
to its varied words such :virginity, marriage, 
socialization , sacred, religious bans…But it 
indicates a vital relations  that ties woman as an 
entity  with the other ,through time 
determinants and social permanent interaction 
with the social environment and its different 
aspects, and  may be the at most difficulty of all 
of that resides in the use and the techniques that 
require all forms of presence to study immaterial 
heritage… 
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 :متَِس

حىت وٕان ّت الاُامتم تَ  ٕان الاُامتم ابدلسس ًُس ضازاب يف اًلسم ثضلك هحري خسا،

كسميا ظحَا ًىٌَ ؾل ٌضمي متؼِصاث ؤبطمَة اًـياًة يف ٕاجصاس ظوز ثبٔزري ادلسس ؿىل اًفصذ 

ضَف ٌَجسس ٕاّال يف تـغ إالصازاث اًيت  واًـالكة اًرتاتعَة تٌَُ وتني افلمتؽ اطلي ًبٔذش ًو

 (2خاءث تعوزت الاُامتم اًثاهوي وارلَط تني ادلسم وادلسس..)

ًلس صلي ادلسس إالوساين موكـا ممتزيا يف خسل اًيؼًصة الاحامتؾَة ؿىل مساز اًـلسٍن 

ـلياكضاث اًواسـة اًيت كسمهتا اـلساذي اـلخيوؿة أذرٍين، ورعل من ذالل أظصوحاث وا

يف اًيؼًصة الاحامتؾَة، فمثة احذفاء ابدلسس ابؾخحاٍز مفِوما انتضا من هجة وحارضا فـََا 

يف ٕاظاز اذلسازة اًصاُية من هجة ٔبدصى، فِو حيخي ماكهة ؿاًَة يف ثغل اذلسازة، نٌل ٔبهَ 

ط ٔبن هخبٔمي ثغل اذللائق صسًست اًوضوخ ميثي مفذاحا رمٌل يف ثفسرياهتا، فٌحن حنخاح فل

 (1اـلخـَلة ابرلربت ادلسسًة ًيىون ؿىل وؾي ابًسمة اذللِلِة ٌَحَات اـلـادضت. )

ًونئ ٔبظححت اًححوج أهرثوتوًوحِّة واًّسوس َوًوحِّة اـلخـَّلة ابدلسس مٌش ٔبوائي 

َّة  حـَياث من اًلصن اـلايض جلّك من ٔبمٍصاك ونيسا ؤبوزواب اًّضٌلً َّة ثـّس من اًس ّ واًلصت

اـلساذي اًىربى يف أهرثوتوًوحِا وؿؿل الاحامتغ، فٕاّن ُشا افلال ما ٍزال يف تساايثَ يف 

َاس َّة اًىربى اًيت جضِسُا ٔبكَة  َّة واًس ّ َّة، وكس ٍىون ٌَخّحّوالث الاحامتؾ افلمتـاث اًـصت

َّة يف اًوكت اًّصاُن ٔبثص ابًف يف ذفؽ وثوحَِ الاوس َّاث معوما افلمتـاث اًـصت اه

واًّسوس َوًوحِا وأهرثوتوًوحِا ؿىل وخَ ارلعوض ٕاىل اًححر يف موضوغ ادلسس اطلي 

َّة، واـلسىوث ؾهنا يف ُشٍ اـليعلة من  َّحة، واـلًس  اكن وما ٍزال من اـلواضَؽ اـلل

 (1اًـاؾل..)

ٕاهَ وابًصمغ من تَوػ اًيوغ إالوساين ٕاىل ما ٌسمى ظوز اًـرصًة ومصاحي إالزثلاء 

دوهل ٕاىل أًفِة اًثاًثة، ماسال موضوغ وهَان ادلسس ٌضلك ؿالمة اس خفِام ومجةل وذ

اهتا ٕاّال من اُمت ثضلك هحري هبشا اًيشء اـلالظق طلواثيا  مضفّصت ال ميىن ذدول اتتُو

، ًىٌيا ال هـصف ذواذهل ثضلك مٌعلي .. يا مـصفة زمبا هحريت تؼاٍُص  ورسعَاثيا، ًو
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َا مذـسذ اصلالالث واًوػائف خيرتق إبذلاخ ٍلوؿة ٕان ظحَـة ادلسس ابؾخحاٍز  هَاان ٔبًو

من اـلحاحر واًـَوم من ظة ٕاىل ؿؿل إالحامتغ، ؿؿل اًيفس، ٕاىل ؿؿل اصلايانث. وٕارا اكن 

ُشا ادلسس مفِوما زلافِا، فٕان كاتةل اًخفىري اًفَسفي اًيؼصي واًخحََي اًـَمي اًثلايف يف 

ون اًسلوظ يف ٔبي هؼصت جتـي مٌَ حسسا مسوسا آن هفسَ ُو ما ًؤنس دعوتة اًححر ذ

 ًلعن يف اـلصثحة اصلوهَة ذون إالوسان.

ُىشا ًعحح ادلسس يف ؿالكة وزَلة مؽ مفِوم اطلاث هكوضوغ ٌَححر مؽ اًفَسفة 

اًوحوذًة اـلـادضت فذحول من اًّالمصيئ ٕاىل اـلصيئ ومن اًلَاة ٕاىل اذلضوز وت ٕادصاخَ 

التَ من اًالوؾي ٕاىل اًوؾي ومن جمال اـلسىوث ؾيَ ٕاىل من اًِامض َة ٕاىل اـلنت واس خج

 (4جمال كول اذللِلة مؽ اًفَسفة اًفِيومِيًووحِة..)

نٌل ثعوز فِم ادلسس يف اصلزاساث اًثلافِة من ذالل إالؿرتاف تبٔهَ ملص اـلـىن ومصنٍز 

سل ؿىل رعل ثوظَف ٌَجسس تبٔهَ "بةٓل ٌَخواظي". فادلسس ًُس جمصذ   Umberto Ecoًو

موحوذ وحلِلة من حلائق اًعحَـة ٕامنا ُو حزء من أحزاء اـليسجمة يف هَان اًثلافة.  يشء

ّـس ادلسس موكـا ٔبساس َا ًمت فَِ اًخـحري وإالفعاخ ؾن اًثلافة واًِوًة اًثلافِة.. ومن  ًو

 (1ذالل ادلسس فلط ٍمتىن أفصاذ من اًخواؤم مؽ اًخوكـاث اـلفصوضة ؿَهيا ٔبو ملاومهتا.)

ؽ ٔبنرث "ظـوتة" حني ًمت ثياول ادلسس أهثوي ٔبهرثوتوًوحِا الس امي يف ًوـي اًوض

افلمتؽ اًـصيب اطلي حتوكَ اًىثري من أتـاذ اًثلافِة اـلؤسسة ٌَِوًة الاحامتؾَة ، واقلسذت 

ٌَىثري من أذواز واـلصانز اًيت جتـي من اًححر أهرثوتوًويج حول ادلسس أهثوي حبر 

 ؿالكذَ ابكلَال الاحامتؾي واـلٌلزساث اًثلافِة من ظلوش من هوغ ذاض دعوظا يف

اث جممتـَة، ًوـهل ًعحح ٔبثص ظـوتة حني ًُيجز من ظصف ابحثاث  ؤبمثال صـحَة وظاتُو

ًخعَة اس متصاًزة ثواخسُن يف اًفضاء اًـام ًَحلى اًححر حول ادلسس أهثوي من ظصف 

ذان الس امي يف تـسًَ أساس َني اًعسق اطلاث اًحاحثة بٔنرث أهواغ دعوتة وثصاء يف اؾخلا

 وادلصٔبت اًححثَة..

ٕان ما حناول ثلسميَ يف ُشٍ اًوزكة اًـَمَة ُو حزء ثس َط من كصاءاث ؿسًست خسا 

 حول ادلسس أهثوي ساطمت 
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يف اًخبٔسُس اًـَمي اذللِلي ًِا،  -زمغ كةل ؿسذُن- ابحثاث حزائصايث وؾصتَاث

ـلن ًححر يف زيائَة اـلصٔبت/ادلسس الس امي ؤبن ٔبكَهبا  ًخخحول ٕاىل مصحـَاث فىًصة ُامة خسا

 ظحـخَ حصٔبت اًعصخ وواكـَة اـلـعى ومٌعلِة اًخحََي.. 

 :يف ادلزائص  ٔبهرثوتوًوحِة -.اًحساًة ...سؤال اـلٌلزسة اًسوس َو2

مٌش ما ًٍزس ؿىل كصن من اًزمان، ؾيسما اتخسٔبث اًـَوم إالوساهَة مسريهتا، اكن من 

إالزيوقصافِا جىوهنا اًسوس َوًوحِا ارلازحِة، سوس َوًوحِا آدٍصن، واذلال اـلمىن ثـًصف 

ٔبن ُشٍ اًسوس َوًوحِا راث الاس خـٌلل ارلازيج كس سَِّت ثضلك هحري يف ما تـس مـصفة 

 جممتـاثيا ارلاظة ٔهنا مٌش اًحساًة اس خوحدت الاكرتاة، ٔبي اًعفاء واًوضوخ..

 ساث ٔبهرثوتوًوحِة ٔبساس َة عم: ًلس حتسزت "لكوذٍن صويل" ؾن زالج ذماز 

 حِر ثلرتن ذزاسة افلمتؽ ادلزائصي جصائسٍن مـادضٍن ٌُل أهرثتوًوحِا اـلِّمضة :

، ؾل ٍىوان مدضاهبني سوى يف هوهنٌل ؾل ًوظفا ؿىل ٔبهنٌل تَاز توزذًوو خاك تريك

)تي اكن ُياك  "ٔبهرثوتوًوحِان"، واكهت ُشٍ اًلكمة كََةل اًخساول يف اذللي اًفصويس

حسًر ؾن االزيوقصافِا ًوظف اـلٌلزساث الاحامتؾَة، وأزيًووحِا ـللازهة و ثفسري ُشٍ 

..واكن اـلععَح اـلخفق حوهل تيوغ من إالحٌلغ واـلس متس من اًخلََس  اـلٌلزساث(،

 ّت زفضَ ًىوهَ مصثحط ابًس َاسة الاس خـٌلًزة... ؿساٍ وما حِا"اصلوزاكميي ُو "سوس َوًو 

وكس ٔبجنزث ذزاساث خاذت ومؤسسة يف ُشٍ اـلصحةل، وحىوهت ٔبكعاة ٌَخفىري يف 

ؾل ثـّصف ثضلك الئق، وؾل ثًرش ثضلك  -اصلزاساث-حىت وٕان اكهت ُشٍ أؾٌلل رعل

 اكف.. 

 بٔذزك اًسوس َوًوحِون يف ُشٍ اـلصحةل ٔبطمَة ًلس  :أهرثوتوًوحِا اًضميَة

اًـمي اـلخـسذ الادذعاظاث، والاس امتغ اصلكِق ٌَثلافة  اـللازابث اًيت هتسف ٕاىل اًفِم،

"ٔبهرثوتوًوحِا" اكدذعاض رضوزي ـللازتة افلمتؽ ؼوعم ثدضلك، وؾصفوا هَف ًعاًحون ت

شا ما ثحَوز فـال ؾن ظًصق إالتساغ..   موضوغ اًححر. ُو
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 جية جتسًس كصاءت أؾٌلل اًالكس َىِة اًيت ٔبهخجِا  :أهرثتوًوحِا اـلٌلزسة

مجة ٕارا اكذىض أمص رعل، وٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَمواضَؽ اًيت ادلزائًصون، ؾن ظًصق اًرت 

 ميىن ذزاس هتا..

ًخؤنس تـس ُشٍ اـلسريت اًـَمَة اًححثَة ٔبن أهرثوتوًوحِا ًُست اًححر يف اًسٌلث 

اًثلافِة وٕامنا يف فِم هؼام اًصموس اـلاذًة واًثلافِة اطلي حياول ادلزائًصون اًَوم يف ػهل 

ىن هل. وسواء مُسي ُشا اًححر ٔبهرثوتوًوحِا ٔبو سوس َوًوحِا جضىِي حِاهتم إبجياذ مـ

فشعل ال ٍىديس يف اٍهناًة ٔبطمَة هحريت. ًوىن أضم ٔبن جتـَِا حوظةل اـلـازف "يف ظَة 

  "(1كصاءهتا مضن اًواثئق اقلعةل..)

ان اًححر يف ارلاض  1  : بٔهرثوتوًوحِا ادلسس أهثوي و ُز

 فَِ ثخضح اتزخيَا مسازا إالسالمِة افلمتـاث ؾن أهرثوتوًوحِة اًىذاابث اختشث

 أهرثوتوًوحِة وضبٔثَ، فاًىذاابث مٌش ؿؿل أهرثوتوًوحِا يف حسزت اًيت اًِامة اًخعوزاث

صحؽ حس ٕاىل اًًساء جتاُي ٕاىل ماًت ؾهنا كس اـلحىّصت  اطلهوزي اًخحزّي  ٕاىل حزئَا ُشا تـَس ٍو

 ؿاـلاث قَاة ٕاىل حزئَا ٍصحؽ نٌل معوما، اأكذميَة اـلـصفة فصوغ  اتزخي تَ اجسم اطلي

 ٕاظالحا الاجتاٍ ُشا وكس صِس اـلَساهَة. اًححوج يف اًـامالث اًًساء من أهرثوتوًوحِا

 تبٔوضعة اُامترمن وتسء اـلـصيف، اًفصغ ُشا ٕاىل أهرثوتوًوحِاث اًحاحثاث ذدول مؽ ثسزجيَا

 إالزيوقصايف اًخوزَق ثلََس ػِوز تسبٔ  ؾيسُا اـلثال. مس حوكة كري تعًصلة اًًساء وحِاهتن

 وحوذ ثعف نخاابث ٔبكَهبا مذيوؿة، واكهت زلافاث ػي يف ًـضن اًاليت اًًساء ذلَات

 واذلرض.. اًًصف يف اـلسَمني جممتـاث يف اًًساء

 اًلصن اًـرشٍن، س حـَياث كدي مس خلي نفصغ ثؼِص ؾل "اًًساء ٔبهرثوتوًوحِا"ًىن

 تعًصلة حتًََل هكفِوم واًثلافِة الاحامتؾَة اًؼواُص ذزاساث يف ادليسز ٔبذذَت حِر

صاي ثلَريا اًفصغ ُشا كرّيث  ؿؿل ٕاىل اًخعوز ُشا هبا ٔبىت اًيت إالسِاماث ٔبضم ومن ..حُو

 جمصذ ًلسم ال ادليسز اًخحًََل ؿىل اًرتنزي تبٔن اًلائةل اذلجة مـصيف نفصغ أهرثوتوًوحِا

 الاحامتؾَة اًّالمساوات ؿالكاث ٕاهخاح هَفِة ثوضَح ؿىل ٌساؿس ًىٌَ اًًساء" ذلَات"وظف
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َلي اًضوء معوما،  ابًس َاساث اـلـيَة اًـامة اـلؤسساث ٕاهخاح وٕاؿاذت اس متصاًزة هَفِة ؿىل ًو

 ؿرب ٌَهتمُش اًًساء فهيا ثـصضت اًيت اـلؤسساث وعم الاكذعاذي، وإالهخاح اصلوةل وهَان

الحغ ا، ظَهتا ؿىل ثـمتس نفئة ادليسز ظّوزث كس اًىذاابث ُشٍ ٔبن اًخازخي. ًو  ال تلرُي

 واًصخال اًًساء تني اًّالمساوات اس خزسمت وتشعل وحسُن، اًًساء حبَات ويشء ًخـَق

 يف وضبٔث اًيت الاكذعاذًة واًثلافِة الاحامتؾَة أوساق معي هَفِة حىضف وـسسة

 (7مـَية..) اتزخيَة ػصوف

 ازثحط ابًحـسٍن الاحامتؾي واًثلايف ٕار ثؤنسًوـي ٔبنرث اًخفسرياث ادليسًزة ٔبطمَة ما 

َة ٌَثلافة، واٌَلة، واًواكؽ اًَوسم  اًخمنَعاث ؿىل اًخفسرياث ُشٍ  اـلفاُمي مبوحة اًضمًو

 اًخفاؿًل واًـمي وأهوزة، اطلهوزت حمنَعاث اـلض خلة من ارلربت اطلهوزًة وأهثوًة، ومبوحة

 هبا ًـمي اًيت واًعصق اًخمنَعاث، ثغل ؿىل اذلفاع ٔبخي من تَ هلوم واـلفاُميي اطلي

 ثغل اًفضاءاث وارلعائط الاحامتؾَة واًيفس َة ٌَصخال واًًساء. حتسًس اًـمي ازلـي ؿىل 

 مٌفعةل يف ٔبذواز أفصاذ ثعِص الاحامتؾي اًخـؿل ذرباث تبٔن ثؤنس اًخفسرياث ُشٍ ٕان

 واُامتماهتا كميِا حِر من ختخَف اـلصٔبت فٕان ُيا ومن .وأهوزة ٌظلهوزت مؤسس َة وفضاءاث

 ًحياء خمخَفة زؤًة وجس خحرض اطلاث وزؿاًة ٌَوؾي، اًـامة واًـمََاث ابًِوًة ، وحسِا

 (1الاحامتؾي.) اًواكؽ

يف هفس اًس َاق، حياول ارلعاة اًسوس َوًويج والاهرثوتوًويج ٔبن ًـعي أًووًة 

فاـللازتة اًسوس َو ٌَعصق اًيت ًعحح من ذالًِا ادلسس موضوؿا ٌَرعاة اًصمزي . 

اهرثوتوًوحِة ال ثخـاظى مؽ ادلسس ابؾخحاٍز هَاان ؾضواي فلط وٕامنا ابؾخحاٍز تًِة احامتؾَة 

و ما ًـصف تعوزت ادلسس واًيت ًـصفِا مـجم اًرتاج أمٍصيك تبهٔنا اًخعوز اطلايت  زلافِة ُو

ة هؼص ٌَفصذ ؾن مؼٍِص اًـضوي مصحىزا يف ُشا اًخعوز ؿىل مالحؼخَ اطلاثَة ووهج

آدٍصن. ويف اًرتاج اًـَمي ثـس ظوزت ادلسس مفِوما مذـسذ أتـاذ ًخضمن إالذزاك اطلايت 

ضمي اًضا الاتـاذ اـلـصفِة واًسَوهَة واًوخساهَة  ٌَفصذ واجتاُاثَ حِال مؼٍِص اًـضوي ٌو

 (9واًخعوزًة ...)
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 : ادلسس أهثوي من اًفضاء ارلاض ٕاىل اًححر اًسوس َوبٔهرثوتوًويج  1

ساذ اؾخلاذ ًفرتاث ظوًةل ٔبن ادلسس ال ٌس خحق ٔبن ٍىون موضوؿا سوس َوًوحِا ٔهَ 

الاحامتؾي وجس خـيص ؿىل اًخحََي اًسوس َوًويج، وؿَََ فلس اكن  ػاُصت ثوخس ذازح

"ماذت سوس َوًوحِة راث  جصثََو مُض َيحضوزٍ ال ًخجاوس اذلضوز اـلضمص ٔبو نٌل كال 

ؾَا من ذالل ٕاهسماخَ مؽ آدٍصن واخنصاظَ يف دسوفاث"، ؤهَ مٌخوح زلايف ًخىن احامت

افلال اًصمزي فلس جّسي حضوزٍ اًلوي هكوضوغ ٌَسوس َوًوحِا الؾخحاٍز ٔبذات وضف 

ؼِص رعل خََا يف ٔبؾٌلل  وحتََي كلخَف اًحًِاث واًـالكاث الاحامتؾَة واٍمتثالث، ًو

فؿل ًـس ثغل اًىذةل ، ًَخجاوس ادلسس رعل اـلفِوم اًضائؽ، تَري توزذًوو  مُض َي فوهو

اٌَحمَة خبعائعِا اًحَوًوحِة نٌل ظوزٍ ًيا ؿؿل اًدرشحي واًعة وادلصاحة ًلصون ظوًةل، 

تي كدي رعل ُو ص حىة من اًصموس واًعلوش ومصظسا كلخَف اٍمتثالث واًخعوزاث اًيت 

 (20ثؤسس ٌَمرَال الاحامتؾي ..)

ٔبهرثوتوًوحِا وسوس َوًوحِا ُشا وال ٍزال ثياول ظوزت ادلسس أهثوي حمسوذت اًعصخ 

يف اؾخلاذان يف جممتـاثيا اقلََة الس امي ارلعحة مهنا ٔبو ابٔحصى أكي ثبٔثّصا ابًخلَرياث 

ة، تي ٕان  الاحامتؾَة وأنرث حفاػا ؿىل دعوظَهتا اًثلافِة مثي افلمتـاث اقلََة اًعحصاًو

ٕاهناء اًخفىري يف ارلوط فهيا  اًححر يف ُشا افلال ػّي وال ٍزال ملامصت حلِلِة نثريا ما تّ 

اث ملوًحة احامتؾَا وزلافِا وذًًِا ٔبًضا حـَت  مدىصا الزثحاظِا مبلسساث وذميوؿاث وظاتُو

 من ادلسس أهثوي ٔبنرث افلاالث اًححثَة أهرثوتوًوحِة ظـوتة..

فاذلسًر ؾن ادلسس أهثوي مثال، ًلوذان ابًرضوزت ٕاىل ظصخ اًىثري من اـلسائي 

اث ؤبجصس منورح الاحامتؾ  َة واًيت كاًحا ما ثُعيف مضن ذائصت اـلسىوث ؾهنا ٔبو اًعاتُو

مسبةٔل اًعحة ادلسسًة واًيت ثحني من ذالل كصاءت حبثَة ساتلة ٔبن "اًـياًة ابدلسس كدي 

اًزواح ًـين اذلفاع ؿىل حٌلهل، زوهلَ، وضاظَ.. ًوُس حصخَ.. فِاحس اًفذات ُو كسزاث 

واًؼفص تَ نزوح، مبـىن ٕاذزتال حصة ادلسس يف تـسٍ  ادلسس ؿىل هَي ٕاجعاة اًصخي

ادلًيس ٔبوال وما ميىن ٔبن ًلّسمَ ُشا ادلسس من ٔبذواز تـس مؤسسة اًزواح)ادلسس اًوٍمية، 

إالجناة، اًعحخ، اًخيؼَف، حصتَة أوالذ...( ونثريا ما ثخجاُي اًفذَاث ظوث ادلسس 
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فىثري من اًفذَاث من حيمَن  ؤبـلَ دوفا من اندضاف مصط ٍىون ؿائلا ٔبمام سواهجا،

مصضا كدي اًزواح وخيفهين ؿىل ٔبسواهجن اؾخلاذا مهنن ٔبن كميهتا يف حسسُا، تي ًخوكفن يف 

تـغ أحِان ؾن اًـالح دوفا من سوهجا اطلي س َلعهيا ٕارا وضف ذَي يف ادلسس وما 

 (22ًَحلَ ُشا ارلَي من رضز ماذي ورضز ؿىل مس خوى اًوػائف ادلًس َة واـلاذًة..)

ًضاف ٕاىل ما س حق اًىثري من اًؼواُص افلمتـَة اًثلافِة اـلصثحعة ابًخعوز اًـام 

ٌَجسس أهثوي مهنا هؼام اًزواح وخمخَف اًعلوش اـلٌلزسة محميَا ؤبزساي واحامتؾَا، واطلي 

ال ٍزال حمي اُامتم اًىثري من أهرثوتوًوحِني زمغ ظـوتة ارلوط فَِ، ًوـي ما كّسمذَ 

ونخوكةل ـلا س حق ظصحَ حول ظوزت ادلسس أهثوي، حول اًفذات وظلس ذزاسة ساتلة، 

اًزفاف يف افلمتؽ اذلساين ٔبنّس كوت ثبٔزري اـلصحـَة اًثلافِة اقلََة جلك ما ثخضميَ من ؿاذاث 

وثلاًَس ؤبؾصاف ومـخلساث ؤبساظري وكمي ذًًِة يف حتسًس ُوًة اًفذات اذلساهَة من هجة، 

َا يف جممتؽ حمًل هل دعوظَخَ اًثلافِة واصلًًِة الس امي ؤبن حموز وظـوتة ٕاجناس اًححر مِساه 

اصلزاسة ُو ادلًساهَة يف تـسُا اـلٌلزسايت جلك مس خوايثَ الاحامتؾَة واًثلافِة، وجلك 

 (  21ٔبتـاذُا اـلاذًة واًصمًزة مثي اًـشًزة ، ًَةل اصلذةل..)

اثضح من ذالل ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٔبن زس حبر وؾن ؿالكة ادلسس ابزلاًَاث 

أهىث ؾن ازلال، ًُس ٕاال كاًة ثخجىل ٔبتـاذُا فامي ُو احامتؾي ٔبهرثوتوًويج وما ُو رايت 

هفيس، ونشعل فصذي وحٌلؾي، ومصسوم يف مٌؼومة اـلفاُمي وبًَٓاث اًخفىري، ومـعي يف 

و زقحة اتتـة ًرنحس َة اـلصٔبت وحهبا طلاهتا و  حتلِلِا ًِا وزضاُا ؾهنا نٌل ثـخرٍب اًواكؽ.. ُو

ثبٔصريهتا الكذحام اًفضاء الاحامتؾي اًـام، واًخجّسز فَِ من ذالل تَوزت ص حىة من 

و نشعل زقحة  اًـالكاث الاحامتؾَة اًيت جسِّي ؿَهيا معََاث االثعال وحتلِق أحالم. ُو

ف آدص وضٌلن حِات كوًة انمجة ؾن الاؾخلاذ تبهّٔنا اًوس َةل أنرث خسوى يف ٕاجياذ اًعص 

ؿاظفِة انحجة مـَ ملكةّل ابًزواح... رعل ٔبن أهىث يف اًرتاج عم : ازلَةل، اًفاثية، 

اـلـضوكة، اـللًصة، اـلَىة، اذلَوت، اًزوخة اـلثاًَة... فاـلصٔبت ؿىل مّص اًس يني يف اطلُيَة 

ًصاخسة يف ُشا اًضـحَة، عم اقلاسن ادلسسًة وظوزت إالقصائَة ، طلعل، ومن اـلـخلساث ا

اكلَال، ٔبن ٔبي هلط يف ثغل اـلواظفاث كس ٍصسم هبا يف سةل اٍهتمُش وإالكعاء.. ؤبهنا 
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ثلوم ، من ذالل معََاث اًخثاكف، تخـسًي متثالهتا اًضرعَة ؾن اًـياًة جبسسُا وفق 

اًامنرح اـلوحوذت يف وسعِا اـلـُيش ادلسًس. فازلال ابًًس حة ًِا واكؽ يف ادلسس واًيفس، 

ُو ابصلزخة أوىل فىصت حمتثي، مث ثَهيا تـس رعل كواؿس ثعحق تيط اـلـصفة اًثلافِة و 

واذلضاًزة واًـلائسًة والاحامتؾَة. نٌل ٔبهَ مسبةٔل روق ًوُس منعا خامسا، كري كاتي ٌَخلَري 

وٕاؿاذت اًدضىِي..فمتثالث اًفذات  ـلـاًري ازلال واًخجمي، عم متثالث انتـة من مصمي افلمتؽ 

احر ٔبتسا ؾن ظوز ازلال ومؼاٍُص تياء ؿىل ٔبزط ادلسس ارلعحة، اًيت ثـخرب وزصة اًح

 (21)...ًـمََاث وذمازساث اًًزية

هعي ٕارا ٕاىل اًخبٔهَس ؿىل ٔبن ادذَازان دلزئَاث ثس َعة من ذزاساث ٔبهرثوتوًوحِة 

ٔبطمَة ُامة خسا حول ٔبتـاذ خمخَفة مؤظصت ـلاَُة ادلسس أهثوي قصضَ أسايس اًخيوًَ ٕاىل 

ا يف جمال  ُشٍ اًلصاءاث يف اًخـًصف حبلائق احامتؾَة زلافِة نثريا ما ت جحهبا وثبٔظرُي

اـلسىوث ؾيَ، ًوـي أطمَة اًىربى حوكن ابرلعوض يف ما ثًذجَ احامتؾَا الس امي يف 

تـسُا إالوساين أهثوي مثٌَل ثحنّي ًيا يف ذزاسدٌا حول اًـيف اـلٌلزش ؿىل اـلصٔبت واطلي اكن 

سٍز أسايس مجةل ذمازساث زلافِة ثلََسًة هصست اًخفوق اطلهوزي واصلوهَة أهثوًة مع

 (24وحـَت من ادلسس حموزا ٔبساس َا ًالدذالف و اٍمتزي..)

 : تَاز توزذًو و بٔهرثوتوًوحِا ادلسس ...اًِميية اطلهوزًة منورخا 4

 ًِمييةيف هفس اًس َاق، وسجي بضٔم ذزاسة توزذًة حول ادلسس واـلمتثةل يف "ا

 منورخا "ادلزائص كدائي"من مذزشا اًيؼًصة  زؤاٍ ظصخ توزذًو واًيت حاول فهيا "اطلهوزًة

 ال وإالانج اطلهوز تني اًحَوًوحِة/ادلسسًة الادذالفاث ٔبنّ  ًخوضَح صلزاس خَ، ساؾَاً 

آًَاث  ذوز ًبئت تـسُا اًيوؿني، تني اًعحَـي ًالدذالف تي ثرٍبص نخبٔهَس ٕاال جض خلي

 .اًيؼام افلمتـي زخّسَ اطلي ادلًيس اًخلس مي تًِاث ًخؤًس اًخازخيَة

ا ػاُصت اًىوين اًعـَس ؿىل ذمازس هتا جض َؽ اًيت اطلهوزًة اًِميية ثلّسم  ابؾخحاُز

 اتزخيي تياء عم هدِجة اًواكؽ يف اًِميية ُشٍ ٔبن كري ادلًسني ادذالف يف مذجسزت ظحَـَة،

 عم ثـخرب اًيت اًفىص ُميية ملوالث هفىص اًيحو ُشا من ؾيادض"مامتزةل"، ؿىل اهعالكا ملام
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 من هؼام ًلوم اـلالحغ، الادذالف اًفزًيوًويج كاؿست اًِميية ؿىل ًِشٍ هدِجة هفسِا

 اًًض َط واًحازذ، اذلاز وأسفي، أؿىل افلاالث تني مجَؽ يف ًلاتي هوين اًخعيَف

َس، واـلوجل،  اًواجل واًسَيب،  .واًضـَف اًلوي اٍمثني واًُز

حياء  توزذًو اًخلََس تَري ٌس خـمي ،"صـوزان ال يف اـلوضوؾَة أزهَوًوحِا" ُشٍ ًو

ٔبهسزو مصنًزة"  هسموًوحِا" "فاًوىصحس َة زؤًة" ابؾخحاٍز هفسَ ؾن ًـَن اطلي اًلدائًل

 ٌسلط هَف ًحني ابًخفاظَي مثة ومن اـلخوسط أتَغ اًححص جممتـاث سائص تني مضرتنة

 مـعَاث ثفسري إبؿاذت مؤهر/اًخلاتي مشهص اًصمزي )اًرشف( ؿىل زٔبسٌلهل جضلَي ما جممتؽ

 .أويل ُشا اًخلاتي حبسة واًصمًزة الاحامتؾَة اذلَات

شا يف اًًساء ثـمي ٔبن ًلذضَان اٌظلان ٌُل ورشفِم اًصخال سَعة ٕان  جيس اـلزنل، ُو

 ظيـت ةاًعحَـ ًٔؿساء: "ٔبهَس ٔبن اًخعسي ؿىل كاذزاث كري  ضـَفاث هوهنن يف ثرٍبٍص

َة ٕاػِاز يف ُيا توزذًو ٔبظاةل وحوكن ...ٔبص َاء  اًيت "واًيخاجئ أس حاة تني كَة اًـالكة ٔبًو

 ادلسسٍن تني اـلصئَة الادذالفاث ظحَـي: ٕان ٔكهَ الاحامتؾي اًحياء ُشا ثلسمي ٕاىل ٔبذث

َة ٌَيلاص. ثعوز اًلاتي كري اًلمي اـلعيوؿة ضامن عم ثلشو وأهثوي اطلهوزي  ذام ما ُز

 ."معحؽ احامتؾي تياء تسوزُا عم تَوًوحِة ظحَـة يف اًِميية تدسجََِا ؿالكة ٌرشؾن"

 ؾيف زمزي ؤكهَ ًـيف جضلَال اًصمزي اًضبٔن تياء يف اًـمي ُشا ًـخرب اًواكؽ، يف

 حتىني ٔبهفسِم جتس اًًساء نشا .سواء حس ؿىل واًصخال اًًساء ًعحؽ ٔبهَ رعل ظحَـي،

 (21اـلَِية..) اطلهوزًة إالًسًوًوحِا مـاًري ٕاىل اسدٌاذا وضـَهتن

ؤخي ثفىِم اـلـخلس الاحامتؾي واًثلايف يف مسخَ اـلفازكة ونشعل اًسريوزاث 

اـلسؤوةل ؾن حتول اًخازخي ٕاىل "ظحَـة" اثتخة وحتوًي الاؾخحاظَة اًثلافِة ٕاىل "ظحَـَة" 

الادذالفاث تني اـلشهص جسَح تبٔذواث إالًثٌوًوحِا ورَاز مِخوذًوويج، تني توزذًو ٔبن 

واـلؤهر مدسٔب اؾخحاظي وظازئ، فاًثلافة عم اًيت اؾمتسث ؿىل ثشنري ادلسس صلى اـلشهص 

( ال ًوخس مفعوال somatisation) وثبٔهُثَ صلى أهىث وـمََة ذمخست ومس متصت السددسان

ؾن معََة حصوًغ ًٔحساذ وٕاًزارما ٍلوؿة من الاس خـساذاث اًيت ثياسة اطلهوزت 

هوزة يف صلك ًلرتة من اصلدول يف ًـحة احامتؾَة حمسذت وظاذكت ؿىل ُشا اًخجًل وأ 
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ٍلوؿة من اًعلوش فامي ٌض حَ اًوالذت ادلسًست، طلا فاـللازتة ادلسٍصت تسزاسة اًحـس اًصمزي 

ا سوى ٔبذواث إالًثٌوًوحِا ابمذَاساث مضاؾفة..)  (21ٌَِميية سوس ًَووحِا ًن ثوفُص

حضومة ...افلمتؽ اًرتيق ..تساايث اًخبٔسُس أهثوي ٌَمٌلزسة  بٔرماث ضس وساء..تال -1

    : أهرثوتوًوحِة

 أهرثوتوًوحِة اًحاحثة من ًخعَة مهنج اـلَساين واًـمي ابـلضازنة ٕان اؾامتذ اـلالحؼة

 ذزاس هتا حتخاهجا اًيت اًحَاانث ًخجمؽ ومحمية، مـاٌضة وزَلة حِاهتم ثححر من ثـاٌش ٔبن

 اكرتاة اًحاحثة ٔبن هـخلس ما ونثريا حِاهتم. ثسزش ـلن اًَومِة ٌَحَات مالحؼاهتا من

 ومـصفة حِاهتم، ذكائق اًخلاظ ؿىل ذمزّيت كسزت مييحِا ثسزسِم ذمن وزَلا اكرتااب أهرثوتوًوحِة

 اًحاحثاث وتـغ .انمعة ٔبم فازكة، دض ية ٔبم حِات مََئة ًـُضون اكهوا ٕارا ما

 اصلؾوى ُشٍ اس خزسمن ًٌَساء متثَََة ظوزت هلي ٕاىل سـني اًاليت أهرثوتوًوحِاث

 اًيت ٌَحَات اـلصهة اًعاتؽ ٌسجي تبٔماهة ٕازيوقصايف تبٔسَوة اًىذاتة ؾن ٌضلفاغ أهرثوتوًوحِة

 اًفئاث ٕاظاز يف زواٍهتن حخس ٍصفغ اًوكت هفس ويف اًًساء، ُؤالء ثـُضِا

 (27ثس َعة..) ثـماميث يف اـلصهة اًعاتؽ ُشا ختزتل أهرثوتوًوحِة اًيت

يف حماوةل ثفىِىِة ًـاؾل اـلصٔبت واًححر يف مؼاُص اًلمؽ اـلٌلزش ؿىل ادلسس أهثوي يف 

ؿالكذَ تيؼام اًلصاتة واًخلاًَس واًيت اؾخربهتا انرث ظةل هبشٍ اـلٌلزساث من ثبٔزري اـلسبةٔل 

ي اًخلرياث من جساؤل حول ثبٔزري اذلَات اًخلََسًة الس امي يف ػ ذو خازذاناهعَلت اصلًًِة.. 

و مٌعلة  اًـمَلة اًيت ًـصفِا افلمتؽ، وكس اؾمتسث جممتؽ حبر اؾخربثَ محميَا ابًًس حة ًِا ُو

اًلدائي، ؿىل اؾخحاز مـصفهتا تَ وكصاءاهتا ٌَـسًس من اصلزاساث اـللازتَة ٕالزيوًوحِني، 

وزت ؿٌَلء الاحامتغ،وهفساهَني واطلٍن زمسوا من ذالل ٔبحباهثم ظ سوس َوًوحِني، مؤزدون

هؼام ٕاًسًوًويج احامتؾي، واطلي حىت وٕان ٔبثصث ؿَََ اذلسازة، ال ٍزال حيخس أفصاذ يف 

ٔبماهن ؤبذواز ًـمتس ؿَهيا  اس خلصاز افلمتـاث اقلََة، أزس، اًلصى وازلاؿاث اصلًًِة. ؤبهنا 

 جضري يف اٍهناًة ٕاىل حاةل من اًخوحص تني اًخضامن ازلاؾي واًخعَـاث اًفصذًة.
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ىل ٔبن اًحـس اًصمزي اـلخجّسس سث من ذالل منورح مـعى )احذفاًَة سواح( ؿًلس ٔبن

افلمتؽ ادلزائصي ال حزال هل أطمَة اًىربى، فِو ًعحؽ ٔبفصاذ افلمتؽ  يف الاًزتام ابًعلوش يف

تعاتؽ موحس، ٌوضلك ٔبساش ؿالكة اطلاث ادلزائًصة ابـلـعى الاحامتؾي اًواكـي، واًيت 

صفة ؾن ظًصق اًعلوش تبٔساًَة زسًة ٍىذيفِا اًلموط، وهباةل )ٔبي اطلاث( ثخَلى اـلـ

ؤبن ؿشًزة ادلسس يف تـسهيا اًصمزي مثٌَل الحؼت.. حسًصة خشاتة ثوحس مـازف ازلاؿة 

واـلاذي خس ممثية يف مجَؽ اـلَاذٍن: الاحامتؾَة، اًثلافِة، واصلًًِة، وابٔدط يف اـلَسان 

اًضاابث اـلالحؼة واـلرّصخ هبا ٔبزياء اًزواح عم صلي الاحامتؾي ما ذامت ؿشًزة اًفذَاث 

وؾصط لك اًـائةل، مث زلافِا وٕاًسًوًوحِا وحىت ذًًِا ما ذامت هفس ُشٍ اًـشًزة ثبٔذش كمية 

 (21متزّي حصىق هبؤالء اًفذَاث ٕاىل اًعِازت اٍمنورحِة...)

ؿىل اؾخحاز ٔبهنا لضَة ادلًس يف افلمتؽ اـللصيب، يف هفس اًس َاق، ويف حماوةل اكرتاتََ ً 

من اًلضااي اـلسىوث ؾهنا، ومن مٌعَق احذواء اًـيوان ؿىل لكمة "حضومة" اًيت ثـين 

مسَة ابصلازخة اـللصتَة ارلجي، اًـَة، اًـاز، مس حوكة تبٔذات هفي ما ًـين ٔبن اًحاحثة اـللصتَة 

اًة ملدةل ؿىل ظصخ ما ًُـس صلى اًـوام ؾَحا وؿازا مـَية هبشا مٌش اًحس هـٌلن حسوش

دصوهجا ؾن ُشا اًًسق، ًوـي الاهعالكة اكهت من فضاء اًحُت اـللَق اطلي حاًوت 

جسََط اًضوء فَِ ؿىل ذوهَة اًحًت وسط اًـائةل مٌش والذهتا مس خـصضة اًسَط اًيت 

ختضؽ ًِا)سَعة أة، ادلس، أم، أد...( اـلزتاًست توظوًِا اـلصاُلة اًيت ًخحول فهيا 

ـائةل وحة ؿَهيا اذلفاع ؿَََ.. مث ظصهحا ـلسبةٔل اًزواح ؿىل حسسُا ٕاىل مغل ؿام ٌَ

اؾخحاز ٔبهَ فـي احامتؾي وحِات ًومِة من ذالهل هخضت يف اًخلاًَس اـلالسمة ٌَزواح واًخحول 

من سوخة ٕاىل ٔبم وما ٌس خددـَ من ٔبذواز خسًست صلى اـلصٔبت وكدي لك ُشا هؼصت اًًساء 

س خجوابث "رضاب من رضوة اًرشنة اًخـاكسًة، ٌَـالكة اًزوحِة اًيت اؾخربهتا ٕاحسى اـل 

فاـلصٔبت متيح اًصخي كوت معَِا وذزاٍهتا وكسزهتا ؿىل إالجناة، نٌل متيحَ حسسُا، وحتعي يف 

ملاتي رعل لكَ ؿىل اـلبٔوى واًعـام وؿىل وضؽ احامتؾي ُو وضؽ اًزوخة، ابٕالضافة ٕاىل 

اء ٌَجًس واذلَات ادلًس َة ظصهحا زلةل ذمازساث ظلس َة مصثحعة ابًـشًزة وثعوز اًًس

َةل اًزفاف ..  واًزواح ًو
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ومن أس ئةل اًيت سـت ُشٍ اصلزاسة ٕاىل إالخاتة ؾهنا نشعل اًيؼصت ٔبو اًخعوز اطلي 

ًـعى ٌَـالكة ادلًس َة ٔبو ابٔحصى اًوػائف وأذواز اًيت كس ثَـهبا ..نٌل  سـت اًحاحثة 

اًححر يف اًـلََة ارلصافِة فذوكفت ؾيس  ٕاىل ثياول اـلوضوغ من اكفة اًزوااي ذما ذفـِا ٕاىل

مجةل من اًؼواُص اـلرتخسة يف اًّالوؾي ازلـي اكًسحص، اًخلاف، اًومش وأذواز اًيت ثَـهبا 

 (29يف ٔبوساظ افلمتؽ.)

ًُس متص اًححر يف فضاء من هوغ ذاض، انرزا ما ّت الاكرتاة مٌَ رلعوظَخَ 

ثخعَة اًخواخس اًلوي.. هخحسج ؾن افلمتؽ اًرتيق ادللصافِة كدي اًثلافِة اًعـحة خسا و اًيت 

الس امي ما ازثحط ابدلسس اـلؤهر تسءا  ـلصمي توسًسواًلصاءاث الاهرثوتوًوحِة اـلخـسذت 

ابًزواح اطلي ًـخرب موضوؿا صائاك صلى ظوازق اًخاس ًَل وما حيمهل من ثعوزاث وكمي 

 كدَةل ابٕالضافة ٕاىل إالجناة ومـاين ففهيا ًَلى اًضوء ؿىل رموز ادلساث ومن مث رموز لك

 الس امي ٕاجناة اطلهص ..

ٕان ما كسمذَ اًحاحثة من كصاءاث مذـسذت خسا حول جممتؽ حمًل حزائصي هـخرٍب تعمة 

ؿَمَة ٔبهرثوتوًوحِة ذاظة خسا دعوظا ؤبهنا اؾمتسث مهنجا حبثَا ذاظا اهعَلت فَِ من 

ًة أص َاء يف س َاكِا، اسددعاز مدسٔب اًرتاتعَة ٔبي اًيؼص ٕاىل اًـالكاث تني أص َاء، زؤ

اًصواتط اًيت حصتط أص َاء مجَـا مـا، اًصحوغ ٕاىل اًوزاء من ٔبخي زؤًة اًعوزت اًىربى 

تي ٔبًضا اًـمي واذلَات مـا ًخسمج ثفاظَي اذلَات اًَومِة ًخحََي ذاذًل ًحـغ من ٔبوخَ 

 (10اًثلافة اـلسزوسة اكًعلوش واًضـائص الاحذفاًَة.)

حزُْدََ“ ٔبهرثوتوًوحِة ًيفس اًحاحثة ثغل اـلـيوهة ة:  ًوـي ٔبجصس ذزاسة ، ”حَْن ِنَْي س َ

ا ذمازسة ظلوس َة كسمية خسا،  ثياًوت فهيا ابًححر واًخحََي ػاُصت صـريت اًس ّحُدة ابؾخحاُز

ػَت ثَُماَزُش من كدي ساّكن حِنّي هحرٍين ميثّالن كسٌل ُاّما من ساّكن خاهت اـلمتزيت ترثاء 

فِة وتعحَـة جممتـِا اقلافغ ؿىل ثلاًَسٍ اـلاّذًة واًالماّذًة...ًوـي ٔبضم حزئَة ذمازساهتا اًثلا

 افلمتؽ  ٍزال مصثحعة ابدلسس ثياول اًحاحثة خمخَف اًعلوش أزسًة وؾخحاث الاهخلال ٕار ال 

َّة اًخًّض ئة كضااي من نثري يف اـلسزوش ًـّول  اًيت واًّضـائص خمخَف اًعلوش ؿىل الاحامتؾ

َّة اًِوًّة واس متصاًزّة هلي ؿىل ُشٍ اًعلوش ثـمي واـلوث، نٌل اذلَات وزتتس حصثحط  ازلاؾ
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ظلس ًـي ٔبجصسُا ظلس اًحَوػ الاحامتؾي وخمخَف  لكّ  ؿَهيا ٔبزياء اًخّبٔهَس ذالل من ٌَفصذ

اـلٌلزساث اًخلََسًة اـلصثحعة ابدلسس وظلس ما تـس اًـّست.. ابٕالضافة ٕاىل اهعِاز لك 

َّة متثّي احذفاًَة س حُدة صـريت حسة اًحاحثة واًيتاًعلوش يف   ادلاهيت وفق افلمتؽ دعوظ

 اًحساًة: مٌش منط ثبٔسُسَ وفق ٌَمجمتؽ أول ابًيؼام وإالذالل اًفوىض من اقلارٍص خمخَف

 وذالالث اًسنّ  فئاث تني خمخَف اًـالكاث ٌَجًسني، وادلسس اـلؼِص ظلوش اًحَوػ،

ّة اًعحول خمخَف زفلة ماكىهتنّ  وزمًزّة افلمتؽ يف ـلس يّاثا اًًساء ٔبطمَّة الاحرتام،  اـلسًو

َّة ابًِوًّة اًفصذًة وؿالكاهتا اًِوًّة تياء ابًواحة،،، شا ازلاؾ  ًخحلّق اطلي اًـؼمي اًّضبٔن ُو

 تُهنا، فامي اًلعوز حتنك اًيت اًـالكاث رعل لكّ  من وأضمّ  ثغل، ظلوش الاهخلال تواسعة

ٌَّل  (12اًلعوز ..) من اقلخفَني الس 

 امتة :ؼؼؼؼؼؼؼد

س َؼي اًححر يف زيائَة اـلصٔبت/ادلسس ٔبنرث افلاالث اًححثَة ٔبطمَة ًلسزثَ ؿىل ثلسمي 

اًوخَ أدص ٔبو ارلفي، ًـي ٕاجناٍس من ظصف ابحثاث هل اًلمية اًـَمَة إالوساهَة أنرث 

ؾلداث احامتؾَة زلافِة اس خحلاكا ٔن اطلاث اًحاحثة ٔبنرث ؾعاءا ؤبنرث ٕادضازا ؿىل جتاوس 

كوًحت افلال اًححيث مبـعَاث حمسوذت ومسحت ًٓدص اًلًصة ٔبن ًلسم ظصوحاثَ وفق 

 ٔبًسًوًوحِا اًخفوق  واًدسَط واًخزَف..

ًيؤنس يف اٍهناًة ؿىل ٔبطمَة اًلصاءاث اًـَمَة إالوساهَة ٌَجسس أهثوي اـلسّجةل تبأنمي 

ة ؾصتَة حاًوت كسز اـلس خعاغ ثلسمي ا اث ٔبهثًو ذللِلة يف مس خوايهتا اـلخـّسذت وهرس ظاتُو

 اًححر حول ادلسس أهثوي. -وال حزال-هّحَت 

 

 

 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

صاتؽ
اً

 
 ادلزائص -ٔبو اًحوايق خامـة - هوزت كٌَفة. ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
475 

 

 اـلصاحؽ اـلـمتست:

  1021، 2ماسن مصسول َلس: حفصايث يف ادلسس اـللموغ ملازتة سوس ًَووحِة زلافِة، ذاز أمان اًصابظ، ظ .2
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Bâtir une anthropologie du Maghreb :          

Inventaire et promesses 

Pr: Nadir Marouf 

Professeur émérite de l’université de Picardie-Jules Verne, France 

 

En Occident, le passage à la modernité a focalisé l'essentiel de 

la pensée sociale sur les conditions historiques de son avènement 

et, d'un point de vue synchronique, sur les différents aspects de 

son présupposé, voire sur les apories qui hypothèquent, le cas 

échéant, sa prégnance. Ces questions paradigmatiques tournent 

autour de la rationalité formelle et de sa capacité à se réaliser au 

sens hégélien du terme. La somme des irrationalités qui, dans la 

vie quotidienne, domestique ou publique, dans l'espace du travail, 

en entreprise ou ailleurs, produisent par effet cumulé, les «grains 

de sable» dans la rationalité dominante, principielle, asymptotique, 

constitue-t-elle, à terme, un frein à la modernité ou la reconduit-

elle sous des formes différentes? Sous-jacente à cette question se 

pose celle de l'individualité et de la sécularisation du social. Si le 

droit subjectif congédie le primat du régime des droits réels 

propres aux communautés locales (essentiellement paysannes), et 

celui des droits éminents propres aux aristocraties, a-t-il, en 

revanche, congédié durablement tout ce qui porte ombrage au 

sujet, c'est-à-dire à l'individu nu défini contractuellement comme 

citoyen  ?  
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Emile Durkheim s'était longtemps interrogé, non sans 

inquiétude, sur l'écart qui persiste -dans la conjoncture des 

événements- entre principe républicain et principe de réalité. 

L'affaire Dreyfus n'avait pas manqué de lui donner raison. Ainsi, 

les hypothèques identitaristes et communautaristes qui pesaient, 

dans des conjonctures de crise notamment, sur l'idéal républicain, 

constituent l'alpha et l'oméga de la pensée critique contemporaine, 

même si les clés de lecture en sont multiples. C'est le socle 

pérenne de l'épistèmé occidentale contemporaine. C'est ainsi 

qu'on a pu parler d'apories au sein de la rationalité produite par la 

modernité occidentale. Ces apories peuvent être évoquées sans y 

entrer de plain-pied, sachant qu'elles portent, en partie, sur des 

controverses actuelles et qui n'ont pas fini de diviser l'opinion. Il 

en est ainsi de la laïcité, dont le présupposé initial ne répond pas 

tout à fait au contexte présent: si cette laïcité a été le résultat d'un 

long processus de sécularisation des sociétés européennes, elle 

interpelle aujourd'hui une catégorie de Français dont les 

antécédents culturels et sociétaux extra-européens, relativement 

récents, auxquels s’ajoutent des conditions d'insertion difficiles, 

pèsent de tout leur poids. Faut-il opter pour une laïcité 

programmatique les concernant? Le dilemme, opposant 

normativistes et pédagogues, reste entier, à un moment où les 

distorsions socioculturelles, voire idéologiques, depuis le 11 

septembre 2001 et par suite, l'intervention américaine en Irak, 

laissent entrevoir certaines résurgences communautaires mettant 

en évidence le vieux face-à-face "Orient-Occident". Autre 
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problématique majeure en appelant au débat: le principe 

d'individuation et du sujet nu a pu apparaître comme garant de la 

liberté, donc de l'espace privé et comme consubstantiel de l'espace 

public, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Sur le registre de 

l'individualité, la réflexion contemporaine, dans le domaine des 

sciences sociales, notamment dans celui de la psychanalyse et de la 

littérature, se consacre de façon significative au désarroi de 

l'individu en quête du "père", c'est-à-dire d'une forme de charisme 

que l'Etat hégélien, jugé trop abstrait, avait résolument éradiqué 

du lien social. Par ailleurs, le principe d'autonomie du sujet n'a 

pas encore résolu la question de la régulation sociale, jadis régie 

par la solidarité familiale, de village ou de quartier (solidarité de 

proximité). L'Etat-parent, signalé par Pierre Legendre dans sa 

fonction de substitut de la fonction parentale tout au moins pour 

une partie de ce qui relevait, entre autres, des obligations morales 

intergénérationnelles, est-il parvenu à s'acquitter effectivement de 

sa tâche? Rien n'est moins sûr, et des "temps forts" comme la 

tragédie des victimes de la canicule de l'été 2003 en France, 

viennent nous le rappeler. Ces victimes ne sont rien d'autre que 

des Iphigénie sacrifiées à l'autel de la solitude, c'est-à-dire de la 

rupture du lien social familial, et de la faillite de son substitut 

moderne que constitue le lien social régalien. Enfin, l'espace 

public, autre image de proue de la condition de "subjectivité" du 

sujet, est-il parvenu à se réaliser concrètement au-delà de l'image 

idéelle que constitue l'AGORA athénienne, et de l'utopie 

habermatienne de l’anonymat ? En dehors des spectacles de rue, et 
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de mouvements de foule qui relèvent de la conjoncture, le 

quotidien des grandes agglomérations urbaines occidentales 

montre que l'espace public occulte des sociabilités structurées par 

le discriminant de la fortune, de la profession ou de tout indice 

reproduisant, en fait, une nouvelle "carte du Tendre" des 

conventions comportementales et des codes langagiers, qui font de 

l'espace urbain un espace ségrégé, public en droit et privé en fait, 

cette privatisation s'opérant de façon virtuelle et s'organisant 

suivant des lignes de démarcation que Pierre Bourdieu avait 

judicieusement qualifiées en terme "d'habitus". Enfin le champ des 

sciences sociales connaît un déplacement depuis la fin des grandes 

utopies, vers les questions du sens, du quotidien, s'arrête sur le 

marginal et le dérisoire, sans doute parce que l'intelligentsia 

représentative de ce champ a dû perdre toute illusion de participer 

au destin du monde. Au Maghreb, en revanche, la situation est 

plus diffuse, plus éclatée. On peut évoquer à ce titre quelques 

paradigmes majeurs qui ont constitué tour à tour la préoccupation 

intellectuelle dominante pour une séquence relativement courte de 

l'histoire. Il faut préciser par ailleurs que ces paradigmes n'ont pas 

eu pour source le Maghreb, et qu'ils ont été des pièces rapportées 

pour les besoins de la comparaison de l'ethnologie classique du 

XIXème siècle ou pour ceux de l'histoire sociale: Marx, au cours 

d'un séjour à Alger sur les hauteurs de Mustapha (station 

d'hivernage concédée à l'Angleterre) n'a pas manqué de rappeler, 

dans ses correspondances avec Engels, les erreurs d'analyse de 

Kovalevsky sur le mode de production féodal que ce dernier 
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voulait appliquer au monde ottoman, en prenant appui sur les 

observations qu'il a pu faire sur la paysannerie du Sahel algérois. 

Pour ce qui est des sciences sociales en général et de la sociologie 

en particulier, la question de la modernité a servi à marquer le 

contraste d'avec la France métropolitaine, l'objet de 

préoccupations étant la métropole, le Maghreb étant le prétexte. 

Les temps, forts furent surtout les réflexions d'ethnologues de la 

première moitié du XXème siècle, celles des juristes dont les plus 

significatives étaient du reste proche de l'ethnologie et dans une 

phase plus tardive des questions à l'ordre du jour dans le débat 

marxiste sur les formations précapitalistes et plus généralement 

celles posées ailleurs qu'au Maghreb par l'anthropologie 

économique et politique et que le Maghreb a pu toutefois 

permettre d'approfondir. 

Ces temps forts furent tout d'abord la société agnatique et 

indivise qui a été essentiellement pensée par les juristes de 

l'époque coloniale (Lefébure et Estoublon pour l'Algérie, Louis 

Milliot un peu plus tard pour le Maroc) voire par les ethnologues 

(Robert Montagne). On assiste ensuite à la mode de la 

segmentarité qui pose en termes plus savants la question de la 

«tribu nord-africaine» (E.Gellner pour le Maroc, G.Tillon pour 

l'Algérie, J.Berque pour les trois pays du Maghreb). Enfin, les 

discussions sur le patrimonialisme dans la mouvance de la théorie 

wébérienne avec, pour le Maghreb cette fois de façon plus 

marquée, une variante «néo-patrimoniale»: cette variante permet 

d'établir une différence entre la nature culturelle et religieuse des 
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leaderships traditionnels (principe d'allégeance et droits éminents 

renvoyant aux formations précoloniales) et celle idéologique et 

politique des leaderships «modernes» dans lesquels les formes 

canoniques d'allégeance et les structures de loyauté sont 

instrumentalisées par le pouvoir dont la stratégie consiste à 

reproduire l'archétype patrimonial sous une verbalisation politique 

laïque ou tout au moins moderniste, rendue intelligible par le 

discours manifeste. Ainsi, se trouvent corrélées, mais l'une au 

service de l'autre, l'instrumentation contractuelle comme forme, et 

la modalité féodale comme structure, la société contractuelle et 

séculière comme ruse, et la société réelle comme régulation sociale 

(C.Geertz, Eisenstadt, J.Waterbury). À côté de la formalisation du 

politique, sociologues et historiens, voire économistes, ont essayé 

de reprendre des analyses marxistes longtemps mises sous le 

boisseau et que la décolonisation a permis d'exhumer. Même si 

certaines questions ont fait l'objet d'un doctrinalisme exagéré et 

d'une casuistique réservée aux seuls initiés (dans l'exégèse des 

textes fondateurs), la discussion autour du mode de production n'a 

pas été totalement inutile. Le mode de production salarial inventé 

pour l'Algérie (R.Gallissot) a permis de repenser le «modèle 

asiatique» centralisé à la lueur du lien social que produit le salaire 

en tant que rente de fonction et non en tant que rémunération 

contractuelle du travail, c'est-à-dire une prestation contractuelle 

justiciable de calcul au regard de la rationalité économique. Sous-

jacentes à cette question, sont posées celles du mode d'articulation 

entre rapport de production et rapport de distribution, celle de 
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l'autonomie de la société salariale par rapport à l'État, et celle de 

son lien avec les franges restées à la marge du salariat administré. 

Dans un tout autre contexte se fait jour une préoccupation de plus 

en plus sensible sur le devenir des villes, sous la poussée 

démographique, des migrations régionales, et d'une manière 

générale sur l'urbanité en tant que telle. Non seulement celle-ci se 

pose au regard des mutations morphologiques, des excroissances 

périphériques défiant toute centralité, des dérèglements 

cacophoniques oblitérant la grammaire urbaine classique, aux 

termes desquels il n'est possible d'identifier ni le quartier de la cité 

coloniale ni la Hawma de l'antique Médina, mais elle se pose aussi 

en termes de sens: quelle humanité est-elle générée par la ville 

d’aujourd’hui?  Dès lors l'idée d'urbanité, sous sa forme complexe, 

invite à se projeter dans le passé lointain, et au débat inauguré par 

Ibn-Khaldoun sur la dyade «Badaoua et Hadar». Cette question du 

rapport à la ville finit par déborder sa trame spatiotemporelle en 

tant qu'objet écologique, pour se poser en termes quasi bibliques : 

l'épopée du monothéisme - depuis Josué s'établissant sur les terres 

de Canaan, jusqu'aux combattants pour l'indépendance algérienne 

finissant par prendre possession de la ville, comme d'une belle 

captive longtemps convoitée – donne sens à la vision 

anthropologique d'un projet de société non exorcisé et dont la ville 

sert de finalité matérielle. Il va sans dire que par ce détour, se 

trouve sous un éclairage nouveau et somme toute original le débat 

de la religion proclamée, de la religion vécue et de son rapport à la 

sécularisation et à la laïcité. Enfin, la question de la démocratie se 
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trouve renouvelée à la lumière du mode de gouvernance des États 

héritiers du modèle républicain français, par trop unitariste, par 

trop centralisateur. Ce modèle n'a pas été généralisé dans les 

sociétés libérales avancées et n'en a trouvé preneurs qu'au sein des 

nouveaux États des anciennes colonies françaises. Y a-t-il place, 

notamment au Maroc et surtout en Algérie, compte tenu des 

pesanteurs de la diversité culturelle interrégionale, pour un modèle 

fédératif à réinventer, au-delà des relents régionalistes que cette 

démarche peut connoter? Comment conjuguer régionalité et unité 

nationale? Telle est l'équation majeure d'une démocratie partagée, 

question essentielle dans les débats de société à venir. Tels peuvent 

être les différentes lignes de strate, plus ou moins sédimentaires, 

qui balisent les horizons de la recherche, nous semble-t-il, à 

l'échelle du Maghreb, mais qui fonctionnent comme des jalons 

isolés, rarement soumis à collaboration, quelquefois discutés à 

l'occasion de rencontres, lesquelles sont, pour la plupart, initiées 

par les universités étrangères au Maghreb. Le choix du terrain 

relève de la conjoncture Elle est liée aux aléas du politique et des 

conditions d'accès à la recherche. En marge des contingences 

matérielles et institutionnelles qui conditionnent le déroulement 

de cette dernière, il y a lieu de souligner ce qui fait communément 

sens à un moment donné, ce qui est donné à voir et à entendre, et 

qu'on désigne par la formule ambiguë de «demande sociale» qui 

peut aussi bien refléter un sentiment plus ou moins clairement 

identifié émanant de la société civile qu'une série d'évènements ou 

d'idées dont l'État reste la catégorie inaugurale. Ce qui fait sens 
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conjoncturellement relève d'une «visibilité syncrétique». Une telle 

visibilité a longtemps penché pour une surpolitisation du réel. 

Cette tendance s'essouffle lentement au profit d'une prise en 

considération de la longue durée et des pesanteurs culturelles, au 

profit également d'approches moins grégaires et consacrant en cela 

une prise de position individuelle et autonome des chercheurs par 

rapport aux conformismes économiques du passé. Le choix du 

terrain reste, en effet, lié à la fois à l'émergence de nouvelles 

problématiques sans cesse renouvelées sous la pression de 

l'environnement national et international et à une posture 

dissidente libérée de l'emprise des paradigmes à la mode. Ce 

processus d'individuation décèle le plus souvent le fait que le 

terrain choisi par le chercheur ressortit moins aux «conditions 

objectives» qu'à sa subjectivité propre, à son itinéraire personnel. 

À ce titre, le chercheur maghrébin cesse, contrairement à ses aînés, 

de prendre sur ses épaules les misères du monde, de vouloir le 

refaire au nom d'une vision prophétique, pour tout simplement 

répondre à des exigences intérieures, non avouées, et susceptibles 

de confiner à l'irrationnel. Ainsi, la rationalité conférée à la 

recherche scientifique se trouve portée par l'irrationalité de l'être 

au monde. 

 

 

 

 



   Bâtir une anthropologie du Maghreb : Inventaire et promessesــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف  
486 

 

 



 

جم
   
ؾي
ؼؼٌل
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

صاتؽ
 اً
سذ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼ

 

ـــــــــــــــــــــــــ  Pr Abdelkader Lakjaa -Université Mohamed Ben Ahmed Oran2- Algérie 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
487 

Etre anthropologue chez soi :                                     

un point de vue algérien* 

             Pr Abdelkader Lakjaa  -Université Mohamed Ben Ahmed Oran2- Algérie        
  

 : اـلَرط
 أهرثوتوًوحِا ثحلى ٔبكرتهحا اًيت اـلساذةل ذالل من

 .رمية ماعم من ٔبنرث هتمين اًيت عم فىصي نخرعط

 ىىون ٔبن ميىن ُي: اًخايل اًسؤال ؿىل إالخاتة سبٔحاول

 ؿىل مدين اًدساؤل ُشا أظًل؟ جممتـيا يف ٔبهرثوتوًوحِني

 ًٔهرثوتوًويج سرتوش ًَفي لكوذ ٔبؾعاُا اًيت اًخحسًس

 اًصحوغ ٕاىل ًسفـين سوف ما ُشا واًحـَس، ارلازيج اكًحاحر

 ًعفَ اكن اطلي ٌَحاحر س ميي ًـعََ اطلي اـلـىن ٕاىل

 س ميي،")وكصة مسافة وحست" ٔبهَ مـىن من ًوىن ابٔحٌيب

 قصاتة ٔبن عم ؾهنا، اصلفاغ ٔبوذ اًيت اًفىصت ثحلى ًىن(. 2901

 ظحَـخَ من ًُس ُشا ٔبن" ادلزائصي-أهرثوتوًويج-أحٌيب

 ٔبًفازوترٌيس،)...(" ) ؿالكة هدِجة ُو ًوىن واكئن

 من ٔبطمَخَ ٌس متس اًدساؤل ُشا ٔبدصى، هجة من.(2997

 وضِس اـلاضَة ٌَس يواث أزتـني ٔبو اًثالزني ذالل ٔبهيا حلِلة

 ٔبهنا مبـىن ،"ٔبهرثوتوًويج موضوغ" حاةل من ادلزائص مصوز

: ارلعوض هبشا اهؼص) ٔبهرثوتوًويج، مِسان ماكهة يف حمعوزت

 ًواكش، وفََِة فاحن لكوذ دلون أهرثوتوًوحِني حزائص

 من أهرثوتوًويج الاهخاح يف جساضم حزائص ٕاىل( 2971

 اًواكؽ ُشا. ادلزائص يف ومىوهني حزائًصني ٔبهرثوتوًوحِني ظصف

 ُشٍ اًلصيب، اًـاؾل ذازح أهرثوتوًوحِا ثوسؽ حصاء ُو ادلسًس

 ثحسوا اًثاهَة، اًـاـلَة اذلصة هناًة مٌش اهعَلت واًيت اًزنؿة،

 .فهيا زحـة ال ٔبهنا

 حصى اًيت سرتوش، ًَفي لكوذ ملوةل اس خـصث ٕارا ًوىن

 نشعل ٔبو" الاحامتؾَة اًـَوم فغل ؿاؾل" ُو أهرثوتوًويج ٔبن

 وأهرثوتوًوحِا" ٔبهفس يا نسزاسة" الاحامتغ ًـؿل ملازهخَ

 ًبٔن ادلزائص ًٔهرثوتوًويج ميىن فىِف"آدٍصن نسزاسة"

 اًت اًخعوزاث لك فصمغ جممتـَ؟ يف ٔبهرثوتوًوحِا ٍىون

 أوىل اًِوايثَة اًعحلة اس متصث كصن، من ٔنرث ٌسجَت

 أدصى، واًثلافاث افلمتـاث ذزاسة"نؼ ًٔهرثوتوًوحِا

 ُحُذاًي، ٔبهسزي" )وزلافاثيا جممتـاثيا ؾن اًحـَست وحىت اكلخَفة

1007.) 

 
Abstract: 

This paper aims to examinethe identity of the 
anthropologist inhis own country This 
preoccupation is based on the sense given by 
Claude Levi-Strauss to the anthropologist as 
external and distant to his fieldwork. This brings 
me back to the sense that Simmel gave to the 
researcher whom he described as a foreigner to his 
fieldwork, but in the sense that “He is the unity 
of distance and proximity”(Simmel, 1908). But the 
idea that I will try to defend here is that the 
strangeness of the Algerian anthropologist"is less 
an ontological attribute, its essence, than the fruit 
of a relationship (...)"(Alvaro Pires, 1997). 

This preoccupation draws its importance from 
the fact that during the last thirty or forty years a 
significant development did come in the 
orientation of Algerian anthropologiststowards 
their fieldwork, transforming it froman 
"anthropologized" Algeria, confined in the 
anthropological status of the fieldwork (See 
L’Algérie des anthropologuesof Jean-Claude 
Vatin and Philippe Lucas, 1975) to an 
"anthropologizing" Algeria, as a producer of an 
anthropological knowledge by the Algerian 
anthropologists evolving in Algeria. This new 
dynamic is part of the tendency of the deployment 
of anthropology outside the western areas. This 
tendency, announced since the end of the Second 
World War, seems to be irreversible. 

But if I refer to Levi-Strauss's metaphor 
according to which the anthropologist is "the 
astronomer of the social sciences" or the 
comparison that sociology is "the study of 
ourselves" and anthropology "the study of 
others",how can the Algerian anthropologist 
evolve in / in frontofthe society to which he 
himself belongs? In spite of all the evolutions 
recorded over more than a century, the primary 
characteristic of the anthropology "as a study of 
societies and other cultures, different or even 
remote from ours" (A.Béteille, 2007) has persisted. 
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Introduction: 

Le propos de cette contribution porte sur les raisons et 

objectifs du passage du statut de sociologue à celui 

d'anthropologue et, dans un deuxième temps, il vise à interroger le 

statut scientifique des anthropologues algériens "locaux", 

producteurs de savoirs anthropologiques sur leur propre société. Je 

tenterai alors de répondre à la question suivante: Peut-on être 

anthropologue chez soi? Ce questionnement s'il ne se conforme 

pas à la délimitation que donnait Claude Lévi-Strauss de 

l'anthropologue comme extérieur et distant il ne l'ignore pas 

totalement. Ceci m'amènera à reprendre à mon compte le sens 

que donnait Simmel au chercheur qu'il qualifiait d'étranger mais 

dans le sens où « Il est l'unité de la distance et de la proximité» 

(G.Simmel, 1908). Aussi l'hypothèse que je voudrais investir ici est 

que ce qui fait de l'anthropologue algérien un étranger en Algérie 

est le fruit de la relation de ce dernier à sa société, relation 

"parasitée" par les effets de l'acculturation.  

Ce questionnement puise sa pertinence du fait qu'on assiste 

depuis les débuts du XXème siècle au déploiement de 

l'anthropologie en dehors de l'aire occidentale; cette tendance, qui 

s'est consolidée depuis la fin de la 2ème  guerre mondiale, semble 

être irréversible. Si un tel propos interroge les anthropologues, 

issus du Sud et pratiquant leurs recherches sur leur propre société, 

sur leur statut scientifique, il s'avère évident que ce 

questionnement ne prend sens qu'en rapport à  «une épistémé qui 
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confère à la science sociale une nature historique(ou contextuelle)» 

(Z.Samandi, 2002) 

Mais si je reprends à mon compte la métaphore de Lévi-

Strauss selon laquelle l'anthropologue serait "l'astronome des 

sciences sociales" ou encore sa comparaison qui veut que la 

sociologie soit "l'étude de nous mêmes" et l'anthropologie "l'étude 

des  autres", comment l'anthropologue algérien peut-il évoluer 

dans/face à sa propre société? Car malgré toutes les évolutions 

enregistrées durant plus d'un siècle, l’identité première de 

l’anthropologie  «comme étude des sociétés et cultures autres, 

différentes voire éloignées des nôtres» (A.Béteille, 2007) a perduré, 

du moins aux yeux des anthropologues occidentaux. Aussi l'on ne 

s'étonnera pas outre mesure des débats que soulèvent les notions 

d'indigénisation, d'africanisation, voire même de 

"maghrébinisation"  de l'anthropologie. 

Cette réflexion s'articule autour de quatre axes principaux. 

Dans un premier temps, je poserai le cadre théorique dans lequel 

s'inscrit cette contribution. Dans un deuxième temps, j'exposerai 

la lecture que je fais du parcours de l'anthropologie en Algérie. 

Dans un troisième  temps, je ciblerai  les enjeux théoriques de ce 

débat sur l'anthropologie en Algérie et finirai mon propos par le 

sens de l'engagement chez les anthropologues "locaux".  

I] Le contexte  

Par delà les nuances entre grandes écoles, la permanence du 

noyau dur de l'identité de l'anthropologie est toujours attestée par 
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la centralité de la notion de l'altérité dans le discours des 

anthropologues. Cette conception de l'anthropologie comme étude 

des sociétés et cultures autres, différentes et éloignées de celles des 

pères fondateurs, n'a pas manqué d'influencer  les anthropologues 

qui travaillaient sur leur propres société et culture dans les pays 

non-occidentaux. On sait que Leach, même s'il se voulait 

provocateur, n'a pas hésité à déclarer qu'une description d'une 

société, pour pouvoir être valide, devait forcément être menée par 

des personnes qui l'observent avec un regard extérieur (A.Béteille, 

2007). De son côté, Claude Lévi-Strauss n'hésitait pas à préciser 

que  «(...)les sociologues étudient dans les sociétés industrielles 

avancées des gens qui leur ressemblent; et les anthropologues les 

personnes avec lesquelles ils partagent peu, et qui vivent dans des 

villages, des campements et des réserves» (1958: 12).  

Ainsi, l'anthropologue, selon CL. Lévi-Strauss,  se charge de 

décrypter  "le sens"  de l'autre:  «L’anthropologue est l’astronome 

des sciences sociales: il est chargé de découvrir un sens à des 

configurations très différentes, par leur ordre de grandeur et leur 

éloignement, de celles qui avoisinent immédiatement 

l’observateur» (1958: 441). C'est la conception de cette altérité, 

élevée au rang d'objet central de l'anthropologie sociale et 

culturelle, qui amène à penser que cette discipline ne saurait être 

pratiquée par des anthropologue qui opèrent chez eux, dans leur 

propre société. Aussi  le statut de l'altérité dans le discours 

anthropologique ramène inévitablement le débat sur 

l'"indigénisation" de cette discipline.  
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On sait que le thème de "l'indigénisation " est venu clôturer, à 

la fin des années 1980 déjà, provisoirement, le débat sur la crise 

des sciences sociales dans le monde arabe. Le sociologue tunisien 

A. Zghal a eu raison de retenir de ce débat que « le paradigme 

développementaliste est structuralo-marxiste et de ce fait a 

surestimé la dimension évolutionaliste et occulté complètement la 

dimension culturelle.» (Z.Sammandi,2002).  En effet, la dimension 

culturelle finit par s'imposer dans le débat sur les sciences sociales 

à la suite de l'accumulation et la succession des crises et conduit   

«à l'émergence d'une demande d'indigénisation des sciences 

sociales.» (Z.Sammandi, 2002).   

Au Maroc la situation ne diffère en rien de celle qui prévaut 

en Algérie ou en Tunisie.  Pour le sociologue marocain Abdelkebir 

Khatibi, le problème nécessite, depuis les années 1970, une 

rupture épistémologique et idéologique  «avec tous les discours de 

la connaissance produits sur les sociétés maghrébines avant et 

après l'indépendance, et ceci par la re-production des concepts et 

des représentations nouvelles sur la réalité sociale (…) et 

l'élaboration de théories sociologiques indépendantes, à la lumière 

de ces concepts qui prennent en considération  la nature des 

spécificités qui caractérisent la société maghrébine.» (Abdelkebir 

Khatibi, 1974).  

Dans ce tableau maghrébin des remises en cause des sciences 

sociales,le sociologue  et philosophe algérien Abdelkader Djeghloul 

trouve tout naturellement sa place. C'est à propos de la panne des 
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sciences sociales face au réel que ce dernier  alerte sur  l’origine de 

cette  panne qui «n’est peut-être pas celle du réel, mais celle de 

notre épistémè. Spontanément, nous fonctionnons sur les concepts 

de la modernité telle qu’elle s’est forgée en Europe aux 18ème et  

19ème siècles et dont les élites politiques de presque tous les 

peuples du monde se sont peu ou prou emparés pour se défaire du 

colonialisme.» (Abdelkader Djeghloul, 2004)  

Mais du fait que les sociétés maghrébines sont aujourd'hui 

dans une phase historique hautement marquée  par le travail de 

recomposition et de combinaison  entre leurs " passés multiples" 

et leurs aspirations actuelles, leur interprétation anthropologique 

passe nécessairement par le décodage de ces  «compositions 

auxquelles elle [s] se livre [ent] en incorporant des pratiques 

récentes et globalisées» (J.-N. Ferrié, 2014). Sans cet effort, ce sont 

les parties les plus majoritaires de ces sociétés qui échappent à 

ceux qui s'efforcent de connaitre ces dernières. 

Mais les termes de ce constat vont au-delà des frontières 

maghrébines. En Amérique latine la problématique est posée en 

termes de pluralisation des vues anthropologiques. Cette 

problématique se révèle pertinente «(...)dans un contexte 

disciplinaire comme celui d’aujourd’hui, où la démarche 

anthropologique peut enfin se vanter de ne plus être réductible à 

une vision unique (occidentale) des sociétés du monde.» (E. 

Gonzales Castillo et al., 2008). Ceci veut dire que l'anthropologie 

a subi durant le XXème siècle l'une de ses plus grandes mutations 
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dont le premier résultat, et de loin le plus significatif, est cette 

prolifération des centres de production du savoir anthropologique 

au-delà des frontières européennes. Le deuxième grand résultat, 

mais non moins significatif, est qu'il y a eu inversion durant ce 

même XXème siècle: l'anthropologue n'est plus cet étranger 

spécialiste des cultures des autres mais bel et bien ce spécialiste 

indigène qui interroge les cultures des "autres" à partir de la 

culture de son groupe: «La fonction d’anthropologue s’est donc 

diversifiée, et l’«autre» n’est plus le sujet étudié, mais plutôt le 

sujet interpellé.» (E.Gonzales Castillo et al., 2008).  

Ceci étant, cette inversion ne parvient pas encore à remettre 

en cause les rapports de pouvoir internationaux régissant les 

positions des uns et des autres dans le champ scientifique.  Les 

anthropologues algériens et maghrébins, comme les 

anthropologues indiens, ne parviennent pas à se positionner dans 

un rapport de pouvoir par rapport au champ scientifique 

occidental. Du moins ceux qui ont fait le choix de pratiquer 

l'anthropologie dans leur société d'origine. Mais pourquoi alors 

certains ont pris option pour l'anthropologie alors qu'ils étaient 

"confortablement" installés dans la discipline voisine, la sociologie?  

II] Le parcours de l'anthropologie en Algérie  

Les trois grands pays du Maghreb ont aussi en commun le fait 

d'avoir condamné l'anthropologie pour services rendus à la 

colonisation1. Lors du colloque d'Essaouira au Maroc, en 2014, 

cette similitude dans le traitement réservé à l'anthropologie a été 
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suffisamment soulignée: «Comment pratiquer sa discipline dans 

un pays qui l’interdit et comment lui reconstruire un espace de 

recherche désormais, dans des institutions qui peinent à en saisir 

la finalité?» (Imad Melliti [pour l'expérience tunisienne]). 

«Comment rendre sensible aux étudiants et aux enseignants-

chercheurs la différence entre sociologie et anthropologie, dans des 

départements où cette dernière est systématiquement minorisée, et 

comment faire valoir la nécessité du terrain quand on l’a 

désapprise?» (Khalid Mouna [pour l'expérience marocaine])." (J.-

N.Ferrié, 2014). Pour l'Algérie, c'est Abderrahmane Moussaoui qui 

retrace le contexte dans lequel fut collé à cette discipline 

"l'anathème de science coloniale": «Accusée d'avoir servi le 

pouvoir colonial, l'ethnologie connaitra une disgrâce solennelle 

lors d'un fameux congrès. Une telle disgrâce pourrait apparaitre 

comme une conséquence logique du sentiment patriotique 

développé par l'idéologie nationaliste du parti FLN de l'époque. 

Cet anathème de science coloniale sera collé à la discipline de 

l'ethnologie et, avec elle, à l'anthropologie qui avait commencé à 

jouer un rôle important au service de la cause berbère» (A. 

Moussaoui, 2014). 

Dans son appel à communication de janvier 2014  pour sa 

Conférence annuelle du 7 au 9 août 2014 à Bamenda au 

Cameroun, l'Association Panafricaine d'Anthropologie (PAAA) a 

tenu à rappeler comment l'anthropologie a été discréditée par tous 

les pays africains, en 1974, lors du XXIVème congrès de sociologie 

tenu à Alger: «Lors du tout premier forum du congrès de 
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chercheurs africains depuis le début de la décolonisation, tenu à 

Alger en Algérie en 1974, un appel au retrait de l’anthropologie 

des programmes universitaires sur le continent africain fut lancé.  

De l’avis de certains, la naissance même de l’anthropologie et 

la contribution qu’elle aurait apportée aux colonisateurs dans la 

conquête et la domination des territoires coloniaux étaient des 

raisons suffisantes pour la suppression de cette discipline en 

Afrique postcoloniale. Qu’Alger fut la ville hôte du congrès peut 

peut-être expliquer en partie un tel  appel car parmi les pays 

africains, l’Algérie indépendante était du camp progressiste. Pour 

certains universitaires africains, l’enseignement de l’anthropologie 

allait permettre { cette discipline de continuer { remplir l’office qui 

était le sien entre les mains des colonisateurs, { savoir, l’utilisation 

des connaissances sur les groupes par les dirigeants [qui sont en 

fait des pantins entre les mains des anciennes puissances 

coloniales] pour manipuler et poursuivre la soumission de leur 

peuples au profit de ceux qui les mettent et les maintiennent au 

pouvoir.» (Dominique Taurisson-Mouret, 2014) 

L'histoire de l'anthropologie dans le monde arabe et en 

Afrique continue ainsi à porter le stigmate de sa "collaboration 

avec les colonisateurs" et, de ce fait, elle témoigne de l'ambiguïté 

et de l'ambivalence des rapports aux sciences sociales  occidentales  

dans ces aires culturelles. La sociologie, elle, en Algérie 

relativement plus qu'au Maroc, a échappé à ce discrédit parce 

qu'elle a été perçue comme la science politiquement neutre et,  

https://www.histoiredroitcolonies.fr/_Dominique-Taurisson-Mouret_
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surtout, comme la discipline aidant au développement 

modernisateur, dans une vision parfaitement évolutionniste.  

Mais c'est plutôt à une accumulation d'indices d'échec de ce 

développement modernisateur et  de tout "évolutionnisme" de la 

grande majorité de la société algérienne que la sociologie du 

développement a dû faire face, depuis les années 1970: «Cette 

sociologie décolonisée de la décolonisation a paradoxalement fini 

par prolonger à l’échelle locale les effets indésirables du 

colonialisme: une hégémonie, une bureaucratie et le refus officiel 

et obstiné d’une science sociale de terrain et des marges. On 

comprend dès lors pourquoi l’anthropologie n’a pas pu trouver sa 

place dans la nouvelle configuration du champ des sciences 

sociales; alors qu’en fait, seule une science sociale de terrain et de 

l’action, comme le rappelle Pascon (1978, 1986), est en mesure 

d’apporter des réponses aux problèmes quotidiens, d’ouvrir la voie 

{ l’innovation en évitant la greffe des modèles importés.» 

(E.Gonzales Castillo et al., 2008) 

Cette situation des plus inattendues a fini par conduire à la 

réhabilitation de l'anthropologie en vue de saisir ce qui a échappé 

à la sociologie. Mais force est de constater que s'il y a eu 

réhabilitation de l'anthropologie, en Algérie celle-ci s'est opérée en 

passant sous silence la question du traitement à réserver à la 

production anthropologique de ce que Mouloud Mammeri appelle 

Anthropologie des périodes pré-coloniale et coloniale. Quand on 

sait que «nul ne parle jamais de nulle part», le discours des 
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anthropologues de la période précoloniale et, plus 

particulièrement, celui de la période coloniale, nécessite d'être 

soumis à un travail systématique de déconstruction que ni sa 

négation ni son rejet sans examen ne sauraient compenser. En 

clair, il s'agit d'opérer à la mise en débat des paradigmes et 

interrogation  des outils d'analyse ayant conduit à la production de 

ce discours.  

Aujourd'hui, il peut être affirmé que cette absence du ré-

examen critique du discours anthropologique produit durant la 

période coloniale sur les sociétés maghrébines a largement 

contribué à la non-accumulation empirique qui aurait 

certainement facilité la formation et l'émergence  d'une sociologie 

et/ou d'une anthropologie algériennes ou encore maghrébines. 

Pourtant ces disciplines  y sont enseignées depuis au moins plus 

de 50 ans 2.  

D'autre part, l'une des conséquences les plus caractéristiques 

de cette situation de l'anthropologie et des sciences sociales en 

général, en Algérie comme au Maghreb et dans le monde arabe, 

est illustrée par l'inexistence d'un champ scientifique. Cette 

situation se traduit généralement par le refus des chercheurs 

d'adhérer ou du moins de discuter les thèses de leurs collègues. La  

réflexion de Bourdieu sur ces aspects éclaire suffisamment cette 

question; cette réflexion comporte les éléments suivants: 

1) "Penser en terme de champ, c'est penser l'espace de 

production comme un système tel que les caractéristiques de 
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chacun des producteurs intellectuels sont définies par sa position 

dans ce système" (P. Bourdieu, 1976: 420). La question est alors la 

suivante: Quelle est donc la position des producteurs intellectuels 

locaux dans le système dominé par les producteurs occidentaux? 

2) L'intérêt  d'une telle approche du champ scientifique, et 

précisément dans le contexte des pays anciennement colonisés, est 

qu'elle amène à s'interroger sur la possibilité d'une science sociale 

décolonisée; interrogation qui se décline en deux temps:  

2-1) Rapports au présent: la nature des rapports qui lient les 

producteurs locaux au "pouvoir intellectuel central, c'est-à-dire 

avec la science métropolitaine".  

2-2) Rapports au passé: les rapports entretenus avec le passé 

de l'anthropologie qui « fait partie des obstacles épistémologiques 

principaux de la science sociale, dans tous les cas et, notamment, 

dans le cas de la science sociale d'une société récemment 

décolonisée"  (P. Bourdieu, 1976: 419), ainsi que le rappelle de 

façon fort pertinente Bourdieu.  Ces questions ont beau être  

anciennes elles demeurent récurrentes parce qu'elles n'arrivent pas 

à avoir un traitement adéquat.  

Cependant, il ne peut aujourd'hui être fait table rase de 

l'existence de l'anthropologie dans les pays du Maghreb ainsi que 

les autres pays du Monde arabe. A l'occasion de la tenue du 

colloque Anthropologie du Maroc et du Maghreb à Essaouira, au 

Maroc, en 2013, le rédacteur de l'éditorial du bulletin du Centre 

Jacques Berque (CJB) n'a pas manqué de mettre en exergue ce fait, 
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du moins pour le Maroc: « Il existe au Maroc une génération 

d’anthropologues dont les travaux dépassent, en précision, en 

collecte de données de première main et en qualité 

« interprétative » (c’est-à-dire sur le propre « terrain » de Geertz), 

les travaux des illustres anciens, qui continuent à être enseignés de 

l’autre côté de la Méditerranée comme si la recherche sur le Maroc 

avait cessé après eux (ou au mieux après leurs disciples) » 

(Ariel Planeix,  2014)  

Néanmoins, en Algérie, comme dans le reste du Maghreb, la 

réalité de l'anthropologue opérant en Algérie relève du dilemme et 

se laisse révéler par deux constats : 

1) Même isolés, les anthropologues existent ainsi que le 

soulignait Jean Copans en 2007 pour l'Afrique: « Non pas qu’il n’y 

ait pas de chercheurs isolés se réclamant explicitement ou 

implicitement, partiellement ou totalement de l’anthropologie 

sociale et culturelle ou d’une certaine forme d’ethnologie voire 

d’ethnographie. » (Jean Copans, 2007)  

2) Pour une large part, l'isolement de ces chercheurs résulte de 

l'absence d'institutions scientifiques autonomes et productrices de 

savoirs anthropologiques sur la société algérienne contemporaine.  

Il ne serait pas productif de vouloir pallier à cette situation des 

anthropologues algériens "at homme" par le renvoi aux 

anthropologues algériens établis à l'étranger et cela pour les 

mêmes motifs formulés par Jean Copans qui souligne l'existence 

d'anthropologues africains et de qualité dans les anciennes 
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métropoles ou encore dans les pays d'Amérique du Nord mais il 

précise que: «(...), l’origine n’importe plus dans ces cas, selon 

nous, puisque ces chercheurs se trouvent intégrés, et cherchent par 

tous les moyens { s’intégrer, au sein des traditions disciplinaires 

centrales. J’ai déj{ donné mon sentiment, épistémologique, et non 

émotionnel et amical, sur ce point: ces chercheurs n’étant plus des 

acteurs directs de leurs champs scientifiques nationaux, la 

configuration sociale de leur personnalité professionnelle n’est 

plus déterminée que de manière secondaire par les contraintes 

africaines de l’exercice de la recherche.» (Jean Copans, 2007) 

Tout comme pour les structures de recherche, en Algérie les 

structures d'enseignement elles aussi sont sous le primat du 

politique. Par exemple dans les universités les départements 

d'anthropologie ont vu le jour bien tardivement par rapport à ceux 

de sociologie. Cette situation crée le paradoxe selon lequel certains 

des meilleurs chercheurs en anthropologie s'intéressant à la société 

et à sa culture sont issus de la sociologie et non de 

l'anthropologie3. Bien qu'elle concerne tout autant les 

anthropologues locaux que ceux établis en Occident, cette 

"translation disciplinaire" répond à des motivations différentes 

chez les uns et les autres.  

Chez les premiers, cette évolution est venue répondre à la 

nécessité d'un changement  de posture chez le sociologue algérien 

qui s'est fait anthropologue afin de faire face au "retour du local". 

Sous cet angle, il peut être affirmé qu'en Algérie le processus 
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d'anthropologisation de la sociologie "développementaliste" s'est 

enclenché de façon différente de ce que pointe Jean Copans pour 

le reste du continent africain: «Ce n’est pas parce que notre 

sociologie du développement est plutôt une anthropologie du 

développement que s’impose aux yeux de ses pratiquants et de ses 

lecteurs africains un besoin d’anthropologie qui subvertisse les 

problématiques, réductrices, du développement.» (Jean Copans, 

2007). En effet, il semble tout à fait juste de penser que certains 

des sociologues algériens les plus aguerris, ont franchi le pas vers 

l'anthropologie  après avoir vécu une "rupture épistémologique 

inversée " au contact de ce que Georges Balandier appelle "la 

société réelle" (Georges Balandier, 1971).  Le franchissement de ce 

pas s'est fait de façon d'autant plus "naturelle" que la sociologie en 

Afrique était, à ses débuts, anthropologique dans son inspiration, 

ses méthodes et ses contenus comme le montre fort bien, pour le 

contexte algérien, la sociologie de Pierre Bourdieu4.  

Mais bien qu' anthropologique par sa vocation et son 

inspiration,  cette sociologie finissait presque toujours par devenir  

"développementaliste" en se voulant conforme à l'idéologie 

dominante de la modernisation; elle avait pour unique paradigme 

celui du développement et de l’occidentalocentrisme. Aussi l'on ne 

s'étonnera pas outre mesure que la sociologie "modernisante", tout 

comme une certaine anthropologie sociale et culturelle, soient 

dans un rapport d'extériorité vis-à-vis de leur société en Algérie et 

au Maghreb. Il me semble que c'est cet ensemble de raisons qui se 
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dressent derrière le succès illusoire enregistré par la notion de 

socio-anthropologie dans les universités algériennes 

Le statut et la posture épistémologiques des anthropologues 

algériens opérant en Algérie ne sont pas sans rappeler les 

digressions de Simmel sur l’étranger. Dans cette métaphore sur 

l'objectivation, le voyageur est celui qui arrive un jour pour 

repartir le lendemain, alors que  « L'étranger, en revanche, est 

celui qui est arrivé aujourd'hui et qui restera le lendemain. Il est 

venu pour rester, et bien qu'il n'ait pas poursuivi son chemin, il 

n'a pas abandonné tout à fait  sa liberté de se déplacer. » (G. 

Simmel, 1908). Comme l’étranger de Simmel, l’anthropologue 

algérien  en Algérie est là pour rester, mais la comparaison s'arrête 

là: car, d'une part,  le statut d'étranger de l'anthropologue algérien 

se fonde sur son extériorité culturelle par rapport à son groupe 

d'origine.  

Pour Simmel l’étranger-chercheur  est libre pratiquement et 

théoriquement dans sa démarche et sa posture. Cette liberté 

signifie, «la capacité de se détacher, au besoin, à différents degrés, 

d'une seule perspective épistémologique, d'une seule façon de 

concevoir les différents objets, d'un seul courant théorique et d'un 

seul type de recherche empirique. On doit être prêt à voyager dans 

toutes les directions.» (G.Simmel, 1908). Voyager théoriquement 

et épistémologiquement dans toutes les directions, et non 

s’amarrer { une seule perspective comme le fait le chercheur 

algérien étranger-anthropologue chez lui qui passe son temps à 
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tordre le cou aux concepts pour les encastrer, coûte que coûte, 

dans des réalités qui leur résistent. Une situation qui a été décrite 

plus d'une fois et par plusieurs sociologues arabes.   

L'expérience des anthropologues indiens est à méditer: ce sont 

bien des anthropologues indiens qui étudient une ou plusieurs des 

communautés indiennes. A la limite les anthropologues algériens 

d'origine arabe pourraient bien étudier la communauté kabyle, ou 

chaouie ou encore mozabite (ibadite), ou enfin targuie, soit l'une 

des communautés berbères ou, inversement, comme ce fut le cas 

avec Mouloud Mammeri dans le Gourara (sud-centre algérien). 

Sinon, et si on pousse à l'extrême le raisonnement de ceux qui 

considèrent qu'on ne peut pas être anthropologue chez soi, il sera 

aussi impossible pour un anthropologue algérien, par exemple, 

d'être anthropologue dans un autre pays du Maghreb, voire même 

dans un des vingt et un autres pays du monde arabe, si l'on tient 

compte de la communauté de la langue, de la religion, de la 

géographie et enfin de l'histoire contemporaine (la colonisation).  

Pourquoi devrait-on considérer que seuls  des anthropologues 

de l'étranger sont à même de produire des connaissances fiables 

sur les sociétés  non-occidentales alors que les "locaux" ont une 

connaissance des langues et des cultures locales qui ne peut en 

aucun cas être égalée par celle d'un étranger. Une partie de la 

réponse se situe chez l'anthropologue africaniste Jean Copans 

selon lequel «L’anthropologie sociale et culturelle est une 

discipline importante { l’échelle internationale, de nombreux pays 
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du tiers-monde ont des écoles, plus ou moins nationales, 

d’anthropologie et par conséquent tout dénigrement disciplinaire 

mérite d’être interrogé quant { ses raisons profondes qui se 

résument probablement aux craintes d’une nouvelle concurrence 

professionnelle au sein d’un marché des sciences sociales de plus 

en plus malmené.» (Jean Copans, 2007).     

Chez les  anthropologues algériens et maghrébins établis en 

Occident, la "translation disciplinaire" de la sociologie à 

l'anthropologie répond à la nécessité de se conformer aux besoins, 

attentes et conditions d'entrée dans le champ scientifique 

occidental.  

III] Les enjeux du débat sur l'anthropologie de soi 

A la lumière du relativisme épistémologique culturel et social, 

reconnu comme le fondement essentiel de la posture 

anthropologique au XXème siècle, il s'agit de réfléchir sur le projet 

d'une anthropologie comme science sociale d'une modernité autre 

que celle de l'Occident, une modernité endogène. Ce projet 

empruntera nécessairement le passage de " l'anthropologie de 

l'altérité" à " l'anthropologie de soi". Ceci étant parce que cette 

discipline intellectuelle se singularise, rappelons-le encore une fois, 

d'abord dans la façon qui lui est propre de se délimiter un objet 

évoluant dans un terrain particulier de recherche et d'enquête mais 

elle se singularise tout autant, voire plus, par le rapport qu'elle 

entretient avec cet objet.  
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C'est en effet comme "Mode original de connaissance" de soi 

que l'anthropologie a été mobilisée en Afrique noire, dès les 

années 1930, pour renouer avec ses origines et ses cultures: et c'est 

là le sens de la leçon africaine: «Ainsi le discours ethnologique ou 

anthropologique africain est lesté, dès les années 1930, d’un 

sentiment de restauration culturelle, certes tout à fait nécessaire et 

compréhensible au plan des dynamiques historiques et 

idéologiques, (...).» (Jean. Copans, 2007)  

Les conditions ayant permis l'éclosion d'autres voix 

anthropologiques sont essentiellement au nombre de trois: la 

défaite du colonialisme, la mise en question de l'européocentrisme 

et la «contemporanéisation» institutionnelle des ex-colonies 

L'émergence d'une anthropologie non occidentale a suscité une 

résistance qui ne dit pas son nom dans le monde des 

anthropologues occidentaux depuis au moins la seconde Guerre 

mondiale. Mais le paradoxe est que cette résistance n'a pas 

manqué de se manifester chez les anthropologues qui travaillent 

sur leur société et cultures non-occidentales (André Béteille, 2007). 

C'est ce rapport ambigu des anthropologues locaux à la discipline 

et à leur propre société et cultures qui mérite d'être examiné. 

Si Cl. Lévi-Strauss s'était évertué à décrire, tout au long de sa 

longue carrière, ce monde non occidental, sous les termes de 

"primitif" et de "sauvage", c'est parce qu'il s'était fixé comme 

mission de tracer les contours d'une altérité par rapport à l'homme 

occidental, sa société et sa culture. A ses yeux, l'anthropologue 
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devait explorer les contrées lointaines pour tracer le limes culturel 

de l'Occident.  Et si Alfred Radcliffe-Brown, comme Durkheim 

avant lui et Pierre Bourdieu, était convaincu que sociologie et 

anthropologie quand elles se fondent sur la méthode comparative 

n'en font qu'une, cela n'empêche pas de soulever la question de 

savoir comment peut-on comparer quand une telle séparation 

entre l'Occident et le reste du monde est maintenue? 

Car on est bien loin de la conviction d'Alfred Radcliffe-Brown 

qui travaillait { développer une approche commune pour l’étude 

de toute société humaine (Alvaro Pires, 1997). La preuve est qu'en 

Occident la tendance est toujours à la distinction, voire à 

l'opposition des deux disciplines:  «Aux États-Unis, et en Grande-

Bretagne, les disciples et successeurs de Radcliffe-Brown n’ont 

guère fait d’efforts pour poursuivre son programme d’unification 

de la sociologie et de l’anthropologie. Les anthropologues ont, au 

Royaume-Uni, continué de se focaliser sur des communautés 

tribales dans le monde, ajoutant à leur répertoire des 

communautés paysannes d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine 

puis des pays méditerranéens et d’Europe de l’Est, alors que les 

sociologues ont principalement étudié la Grande-Bretagne et les 

sociétés industrielles voisines.» (André Béteille, 2007). Dans 

l'hexagone, la situation n'est guère différente puisque « Pendant 

des décennies (jusque dans les années 1990) sociologie et 

anthropologie vivent en France des vies largement séparées; (...).» 

(Jean. Copans, 2007).    
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Même quand il y a échange entre chercheurs des deux rives, 

ou plus exactement des deux mondes, l'inégale division 

intellectuelle du travail est toujours là. Ce que révèle l'expérience  

indienne peut être repris à la lettre pour l'Algérie et le reste du 

Maghreb: «Les anthropologues indiens et occidentaux ont de fait 

pu échanger leurs points de vue dans des séminaires et des 

conférences. Toutefois, les seconds venaient plus pour faire du 

terrain et recueillir des données que pour découvrir de nouveaux 

concepts, méthodes et théories. Et pour chaque chercheur 

américain qui venait en Inde, il y avait au moins dix Indiens qui 

allaient finir leurs études aux États-Unis.» (André Béteille, 2007). 

Les sociologues algériens/maghrébins qui allaient finir leurs études 

ou s'établir en Occident, pour paraphraser André Béteille, se 

découvrent magiciens: sociologues chez eux, ils se 

métamorphosent en anthropologues en Occident. Le sociologue 

algérien qui décide de s'établir en Occident vit la même 

"métamorphose" que son homologue indien: «Quand un étudiant 

indien va aux États-Unis pour faire une thèse, si son travail porte 

sur la stratification sociale aux États-Unis, il sera inscrit dans un 

département de sociologie, même s’il étudie une société qui est 

différente de la sienne. S’il souhaite, { l’inverse, retourner étudier 

la famille et la parenté dans sa ville natale en Inde, son université 

américaine le comptabilisera parmi les anthropologues, même s’il 

écrit une thèse sur sa société et sa culture d’appartenance. Les 

Indiens sont aujourd’hui prisés dans les universités américaines, 
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mais dans les départements d’anthropologie, pas de sociologie.» 

(André Béteille, 2007).  

Cet ensemble de propriétés des conditions de production 

intellectuelle dans le domaine des sciences sociales en Algérie et 

dans les autres pays du Magreb fait que les 

sociologues/anthropologues établis en Occident viennent certes en 

Algérie pour faire du terrain mais presque jamais pour instaurer 

un dialogue avec leurs homologues locaux5. Cette division 

ethnicisée du travail anthropologique est aussi en vigueur quand il 

s'agit de la pratique de l'anthropologie par des non-occidentaux, 

des Maliens et des Sénégalais, en Occident, soit une anthropologie 

réciproque dans les années 1980, et à propos de laquelle  tout ce 

qui a été retenu c'est qu'elle fut une tentative mort-née (Jean. 

Copans, 2007) 

Si l'enjeu réside dans la reconnaissance d' "une autre 

anthropologie", et qui semble difficilement concevable chez les 

anthropologues occidentaux, chez leurs collègues non-occidentaux 

le principe de la réciprocité va de soi. Le cas de Srinivas, 

anthropologue indien et l'un des premiers du Sud, mérite d'être 

cité pour son ouverture d'esprit à l'Autre quand il s'agit de se 

connaître soi-même.  Celui-ci  écrivait à propos des chercheurs 

locaux et des chercheurs extérieurs: «Non seulement je ne suis pas 

opposé { l’étude d’une culture par des chercheurs extérieurs mais, 

au contraire, j’y suis très favorable». Et de conclure: «Il ne saurait 

y avoir une seule vision correcte ou englobante. L’une d’elles 
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devrait être une vision de l’intérieur; diverses visions peuvent être 

complémentaires même – voire spécialement – quand elles sont 

différentes entre elles» (M. Srinivas,2002: 560).  

L'adoption de cette attitude chez un anthropologue du Sud est 

d'autant plus significative que les praticiens des sciences sociales, 

enseignants et chercheurs, dans cette partie du monde, n'ont pas 

cessé de vivre leur vie professionnelle de façon tourmentée. En 

témoignent les innombrables écrits et manifestations scientifiques 

consacrés largement à ces questionnements sur l'inadéquation 

entre les  référentiels  des enseignements et la réalité sous ses 

différentes facettes (A.Lakjaa, 2004). 

La pratique de la sociologie et de l’anthropologie sociale et 

culturelle en Inde nous apprend que dans l’étude de sa propre 

société ou celle d’une autre, avoir l’esprit ouvert importe souvent 

plus que les lointains voyages. Elle nous a enseigné qu’il n’y a pas 

un point de vue unique ou privilégié pour étudier la société et la 

culture. Cela ne change pas grand chose si, au lieu d’un seul, on 

prend en compte deux points de vue, celui du local et celui de 

l’extérieur puisque des chercheurs extérieurs peuvent tout { fait 

voir une même société à partir de perspectives différentes.. 

D'autant plus qu'{ l’intérieur d’une même société, s'affrontent une 

pluralité d’optiques qui varient selon la religion, la classe, le sexe, 

et les préférences politiques ou idéologiques. 

  



   Etre un anthropologue chez soi : un point de vue algérienــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
510 

IV] Pour un engagement des anthropologues 

L'approche de l'anthropologie que j'adopte dans cette réflexion 

montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une méthode adaptée aux 

terrains mais bel et bien d'une posture disciplinaire originale qui 

se situe au fondement d'un projet interprétatif totalisant et que 

«nous avons affaire à un programme scientifique global et 

spécifique, à un projet disciplinaire original.» (Pierre-Philippe Rey, 

1993). Tout à fait dans le sens où Cl. Lévi-Strauss considérait 

l'anthropologie  plus comme un  "Mode original de connaissance" 

qu'une " source de connaissance particulière" et qu'il convient plus 

de s'attacher à dire "Comment elle fait connaître " que " ce qu'elle 

fait connaître" (Pierre Bonté et Michel Izard,  1991).  

Il est en effet question d’engagements dans les actes concrets 

du chercheur qui doit se départir de ce que Bourdieu appelle le 

"biais intellectualiste", qui consiste à préserver sa " virginité " 

épistémologique face au monde qu’on contemple comme  "un 

spectacle " «plutôt que comme des problèmes concrets appelant 

des solutions pratiques» (Wacquant, 1992: 34)  car l’anthropologie 

peut être aussi "un sport de combat" et une science sociale de 

l’engagement et de la reconsidération épistémologique. La réussite 

de cette démarche repose quasi-totalement sur l'engagement des 

anthropologues locaux, seuls, vis-à-vis de leur société, parce qu'ils 

en sont les premiers concernés. 

Ce qui est attendu du chercheur aujourd’hui en Algérie est de 

se muer de chercheur "étranger" en sa propre société en chercheur 
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"appartenant-critique", s'inscrivant dans la  posture  de l' "altérité 

dans l'unité fondamentale" (Alvaro Pirès, 1997), soit dans ce que 

je propose d'appeler "l'altérité locale". Ainsi la pensée scientifique 

et le parti pris, tel qu'il se manifeste { travers  l’engagement, la 

solidarité, l’attention au point de vue de l’intérieur et au point de 

vue d’en bas ne s’éliminent pas, mais s’alimentent mutuellement. 

Car se définir comme sociologue ou anthropologue ne concerne 

pas seulement les aspects liés à la carrière mais beaucoup plus la 

responsabilité intellectuelle et le positionnement ou le re-

positionnement épistémologique.  

Si l'on revisite l'évolution de l'anthropologie française, on finit 

par se rendre compte que la question de l'engagement en ce 

domaine n'est pas nouvelle. Pierre-Philippe Rey en parle en ces 

termes: «Pour ce type de projet, le retour à l'histoire, qui permet 

de comprendre quelles étaient les lignes de force avant que 

commence la tentative de manipulation coloniale, s'avère un 

auxiliaire indispensable: d'où le développement d'une 

anthropologie historique, chez les anthropologues français 

d'abord, puis de plus en plus de l'intérieur des pays concernés ou 

du sein de cette fraction des peuples ex-colonisés qui s'est installée 

en France pour trouver du travail mais garde les yeux tournés vers 

le Tiers monde.» (Pierre-Philippe Rey , 1993).    

En guise de conclusion:  

1) Si les pères fondateurs de l'anthropologie occidentale, avec 

Durkheim en tête, se sont évertué à décrire, tout au long de leur 
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carrière, le "primitif", le "sauvage" et l' "indigène", c'est parce 

qu'ils se sont assigné la mission de tracer les contours de la seule 

altérité concevable en leur temps: celle qui se définit par rapport à 

l'homme occidental seul.  

2) Mais cette anthropologie occidentale, qui s était donné au 

départ le monde non-occidental comme objet, a fini par subir au  

XXème siècle sa plus grande mutation sous la forme  de 

pluralisation des discours anthropologiques au-delà des frontières  

européennes. L'une des répliques de cette grande mutation est que 

la tendance en ce début du XXIème siècle reste dominée par 

l'anthropologie de la réflexivité. Méditons alors la leçon africaine. 

3) Si on accepte le paradigme de la pluralité de modernités, et 

par conséquent de la pluralité d'altérités, il sera alors possible 

d'entrevoir le passage de  "l'anthropologie de l'altérité" à 

"l'anthropologie de soi",   ou encore de "l'anthropologie du Nord 

sur le Sud"  à "l'anthropologie du Sud sur le Sud" en espérant aller 

vers "l'anthropologie du Sud sur le Nord" croisée avec 

"l'anthropologie du Nord sur le Sud"...et c'est en ce sens qu'il me 

semble plus approprié et pertinent de parler de pluralisation des 

discours anthropologiques que d'indigénisation de l'anthropologie.  

4) Ce qui importe le plus ce n'est pas tant de disposer d'une 

définition stricte de chaque discipline, comme ici le cas pour 

l'anthropologie ou l'ethnologie ou enfin la sociologie, mais bien 

plus de maîtriser la posture qui fonde chacune et la globalité du 

projet intellectuel que poursuit chaque discipline.  
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5) Si l'enjeu réside dans la reconnaissance d'une autre 

anthropologie, et qui semble difficilement concevable chez les 

anthropologues occidentaux, chez leurs collègues non-occidentaux 

le principe de la réciprocité va de soi.  Méditons alors la leçon 

indienne.  

6) Les anthropologues non-occidentaux s'ils s'attachent à 

l'esprit fondateur de l'anthropologie comparative, en se montrant 

ouvert aux différents mouvements des idées, ils doivent aussi se 

risquer à se confronter à ceux qui ont des points de vue différents 

sur l'homme et sur le monde. Mais on ne peut prendre ces risques 

de façon féconde que si l'on a un point de vue personnel, ancré 

dans la culture de son groupe d'origine et, aussi, que si l'on sait 

qu'on a un point de vue personnel.  

7) Selon l'approche de l'anthropologie adoptée dans cette 

réflexion, c'est-à-dire pratiquée par les chercheurs "locaux", «ce 

n'est pas seulement la théorie, la méthode ou le sujet qui change, 

mais tout le sens de l'entreprise» (C.Geertz, 1986). En clair, il 

s'agit d'une posture disciplinaire originale qui se situe au 

fondement d'un projet interprétatif totalisant. Car comme le 

souligne Z. Samandi et ainsi que le rappelait aussi Alvaro Pires, 

(1997), par-delà les paradigmes et les théories, «ce sont les 

préconceptions inévitables pour la pensée scientifique qui ont 

changé ainsi que les postulats fondamentaux concernant la nature 

du réel et le statut de vérité de la connaissance  (Duchaste & 

Laberge, 1999).» 
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8) Ce qui est attendu du chercheur aujourd’hui en Algérie est 

de se muer de chercheur "étranger" en sa propre société, en 

chercheur  "appartenant-critique" s'inscrivant dans la  posture  de 

l' "altérité dans l'unité fondamentale", soit dans ce que je propose 

d'appeler "l'altérité locale". Ainsi la pensée scientifique et le parti 

pris, tel qu'il se manifeste { travers  l’engagement, la solidarité, 

l’attention au point de vue de l’intérieur et au point de vue d’en 

bas ne s’éliminent pas, mais s’alimentent mutuellement. En fin de 

compte, la pratique de l'anthropologie sociale et culturelle par les 

chercheurs  locaux  permet «que cette anthropologie soit une 

possibilité (une chance) de subversion, pour contribuer à 

l’émergence d’une pensée de la différence.» (Jean Copans, 2007), 

voire à l'émergence de toute une société, comme c'est le cas en  

Algérie et dans les autres pays du Maghreb.   

9) Dans le tumulte des débats des années 1970/1980, sur 

"l'indigénisation" des sciences sociales au Maghreb et dans le 

monde arabe, la question centrale se ramenait à comment se 

moderniser sans s'acculturer? Abdellah Laroui  (1986, p.96) a été, 

sans conteste, celui qui avait trouvé les mots les plus précis pour 

formuler ce dilemme existentiel «se moderniser, c'est se trahir, 

rester fidèle à soi, c'est mourir à l'histoire». Ne peut-on pas penser 

qu'aujourd'hui, trente après, que les termes de ces débats ont bien 

changé dans le sens où l'anthropologie de soi permet de faire 

connaître une pluralité de modernités subreptices qui s'affirment  

face à La modernité qui prétend à l'unicité?   
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Editions, Alger, 2004. André Béteille, et toujours à propos de l'Inde, comparable sous cet angle à 
celui de l'Algérie et de l'Egypte, exhume deux articles de Karl Mannheim datant de 1930 dans 

lesquels celui-ci étudiait la sociologie américaine dans l'un et la sociologie allemande dans l'autre. 

Alors que la sociologie, au moins comme discipline académique, existait depuis plus longtemps en 
Inde qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis, au moment où Karl Mannheim écrivait ses articles, il n' y 

avait toujours pas, aux yeux de ce dernier, une sociologie indienne qui pût faire l'objet d'un article,  

Être anthropologue chez soi: un point de vue indien, Genèses 2007/2 (n° 67), p. 113-130. 

3
 - Cette situation anormale pour un pays comme l'Algérie a conduit une structure de recherche 

étatique en anthropologie comme le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 

(CRASC) à négocier et à obtenir, au début des années 2000, le feu vert de l'autorité de tutelle pour 

prendre en charge la formation doctorale de ses jeunes chercheurs issus de l'université avec les 
niveaux de master ou de magister.  
4
 - Chez Bourdieu la distinction anthropologie/sociologie est totalement artificielle. Un texte comme 

celui de La maison kabyle ou le monde renversé est plus anthropologique que sociologique,  

Esquisse d’une théorie de la pratique. Précédé de trois études d'ethnologie kabyle, Éd. Librairie 

Droz, 1972, 272 p. D'autre part, son premier ouvrage Sociologie de l'Algérie est difficilement 
classable de façon  exclusive dans l'une ou dans l'autre et dans lequel l'auteur avertit que "Les 

caractères sociologiques des populations algériennes forment un écheveau inextricable",  Sociologie 

de l'Algérie,  Collection Que sais-je?  Ed. PUF, Paris 1958, 128p. 

5
 - André Béteille signale des faits similaires chez les anthropologues indiens: "mais ils viennent en 

Inde pour faire du terrain plutôt que pour établir de significatifs dialogues avec leurs collègues. La 

division intellectuelle du travail leur convient en l’état, ils ne cherchent pas { s’en écarter, et ils ne 

trouvent que peu de choses dans l’environnement indien qui les pousseraient { considérer leur 
travail sous un autre angle. [ mon sens, ils montrent même moins d’intérêt pour ce qui se fait dans 

les universités indiennes que ne le font leurs collègues européens ou américains".   

*Ce titre est, bien sûr, inspiré de celui d'André Beteille, « Être anthropologue chez soi : un point de 
vue indien  », Genèses 2007/2 (n° 67), p. 113-130.  

 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DROZ
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DROZ
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Etude linguistique et sociolinguistique des 

patronymes :cas de wilaya de Biskra 

Amel Ibabar –Université de Biskra 
 

 : اـلَرط

ُشٍ اـللاةل ثخـَق ابفلاالث اـلِمة يف 

اصلزاساث أهرثوتًووحِة، وأؾٌلل اـلًضوزت يف 

ة.  جمال أهرثوتًووحِا اٌَلًو

اـلالحؼة تبٔن أهرثوتًووحِا يف  تسءا من

اـليعلة سوف ثسزش مؽ راثَة مـَية من صبهٔنا 

ٔبن ثسمج الاهامتء أهرثوتًوويج ٕاىل اٌَلة واًثلافة 

 واًس َاسة اخل

 من ُيا هعصخ اًدساؤالث آثَة :

ُي أهرثوتًووحِا ثـاجل اـلواضَؽ اًثلافِة اًيت 

 وما ثـىس واكؽ افلمتؽ ادلزائصي ثضلك مَموش؟

ة؟  عم اـلواضَؽ اًيت ثعصهحا أهرثوتًووحِا اٌَلًو

ؤبي هوغ من  ما عم دعوظَاث ُشا اًححر؟و 

ا؟  اـلًضوزاث ميزُي

اصلزاساث اًيت ٔبحًصت ثضبٔن  مؽ اًـؿل ٔبن

ة كََةل زمغ ٔبطمَة ُشا  أهرثوتوًوحِا اٌَلًو

 اـلوضوغ.

 Résumé : 

En s’inscrivant sur le troisième axe 
comportant les domaines s’intéressant 
aux études anthropologiques, et aux 
travaux publiés dans le domaine de 

l’anthropologie linguistique. 

 En partant du constat que 
l’anthropologie de la région sera 
étudiée avec une certaine subjectivité 
qui intégrera l'appartenance de 
l'anthropologue aux domaines 

linguistique, culturel, politique etc.  

 Est-ce que les thèmes traités 
reflètent concrètement la société 
algérienne?  Qu’a-t-il à dire comme 
nouveauté concernant l’anthropologie 
linguistique?  Quels sont les 
spécificités de ces recherches?  Quel 

genre de publication les caractérise ? 

 Les études qui ont été réalisées 
concernant l’anthropologie 
linguistique sont peu nombreuses par 

rapport à l’importance de ce sujet. 
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[ l’instar de la société targuie, les sociétés nord-africaines 

situées un peu plus au Nord sont passées du statut matrilinéaire à 

celui de patrilinéaire et ce, sous l’influence de divers facteurs 

historiques, civilisationnels, culturels, religieux et économiques. 

Parmi tous ces éléments, le facteur religieux en est certainement le 

plus marquant. L’avènement de l’Islam a constitué un tournant 

fondamental dans ce passage de la matrilinéarité à la patrilinéarité. 

Ainsi, un peu plus au Nord, au Nord-Est algérien plus 

précisément, un changement quasi-similaire { celui qu’a vécu la 

société targuie a eu lieu dans la société biskrite.  

  Ce passage et ce changement révèlent une dynamique 

profonde et des transformations qui ne se sont pas arrêtées après 

les  Foutouhate mais qui se sont prolongées bien au-delà. Bien 

entendu, ce passage de la matrilinéarité à la patrilinéarité a 

travaillé également et continue à travailler en profondeur la société 

biskrite. La place de la femme avant la conquête musulmane, ce 

qu’il en est advenu par la suite, son rôle dans le système de 

gouvernance et dans la sphère familiale, le rôle de l’homme et ses 

conséquences sur la famille sont des questions qui débordent le 

cadre restreint de la problématique qui nous intéresse. Nous nous 

proposons plutôt d’étudier le système de dénomination dans la 

matrilinéarité chez les Amazighs puis dans la patrilinéarité avec 

l’arrivée des Arabes: 

Quels changements ont touché le système de dénomination?  
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Quel a été le rôle de la culture arabe dans le phénomène de 

contact avec le berbère? 

 Quel rôle a joué, des siècles plus tard, la colonisation française 

sur l’évolution du système de nomination? 

Toutes ces questions méritent d’être éclairées dans ce travail ; 

cependant, pour mieux cerner notre objet d’étude, nous nous 

focaliserons sur les dernières interrogations soulevées et qui ont 

trait à la question patronymique et son étroite relation avec le 

linguistique, le social, le culturel, in fine, l’anthropologique. 

Il faudrait peut être d’emblée préciser notre conception de la 

patronymie pour indiquer que nous entendons par patronyme le 

sens que lui donne Toudjet dans son article publié en 2005:  

 «Le patronyme est à la fois un signe d’identification à l’espace de 

référence du groupe, la marque d’appartenance à une lignée et l’inscription 

de cette lignée dans cet espace de référence. Le patronyme sous-tend donc à 

la fois un champ parental et un champ territorial » (Said Toudji, 2005, p.p. 

58-59). 

Dans l’optique de cette définition nous indiquons aussi que 

nous aborderons les questions de notre étude relativement au 

territoire géographique qui portera sur la région de Biskra.   

Cette dernière est connue en Algérie, chez les non-initiés du 

moins, comme région arabophone, cependant, étant nous-même 

native de cette région berbérophone, nous sommes témoin de ce 

chevauchement de deux langues, et au-delà, de deux cultures qui 

se mixent au quotidien: le berbère, en sa variante chaouie ainsi 
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que l’arabe vernaculaire algérien. Ce sont surtout nos observations 

de la coexistence de ces deux apports culturels qui se déclinent 

dans les noms de famille de la région qui nous ont incitée à nous 

intéresser à la question de la patronymie dans la région de Biskra. 

Nous travaillons sur ce thème, qui sous-tend l’identité berbère 

de la région de Biskra, parce qu’il nous semble que cette région est 

occultée et peu mise en avant dans ses dimensions historique et 

culturelle. Pour mettre en évidence l’aspect identitaire de la région, 

nous nous intéresserons dans cette étude à la commune Biskra.  

Notre étude tentera de montrer le lien étroit entre la 

patronymie et le parcours socio-historique qui a travaillé et 

continue { travailler l’étendue géographique, objet de notre 

recherche. 

Les études sur la patronymie connaissent depuis quelques 

temps un certain essor en Algérie. Pourtant, la région de Biskra 

n’a été évoquée dans aucune de ces recherches ; d’où l’intérêt de ce 

travail que nous comptons mener. Pour ce faire, nous nous 

inspirerons notamment des travaux de Yermèche Ouerdia qui a 

mené un travail sur la patronymie algérienne en général.  

Tout au long de cette recherche nous essaierons d’aborder la 

question de la patronymie dans la région Biska relativement pour 

divers facteurs sous-jacents. Les bouleversements socio-historiques, 

économiques, culturels et linguistiques continuent encore de nos 

jours { changer le paysage social de ladite région; c’est en ce sens, 

et dans ce contexte en continuel devenir que sera abordée l’origine 
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berbère et sa trace éventuelle dans le choix des patronymes. Ainsi, 

un certain nombre de questionnements nous interpelleront tout au 

long de ce travail :  

- comment les patronymes de la région de Biskra se 

présentent-ils ?  

- quelle(s) relations(s) entretiennent-ils avec la sphère 

socioculturelle ? 

- selon quels critères les a-t-on choisis ?  

- dans quelle mesure, reflètent-ils l’identité algérienne ?  

- quelles sont leurs significations ? 

Pour mieux approcher notre corpus composé d’environ 700 

patronymes issus de la commune ciblée par notre recherche, nous 

avons émis un certain nombre de réflexions qui sont autant de 

pistes que nous tenterons d’élucider. Ainsi postulons-nous que 

l’origine berbère est dominante dans la patronymie de ladite 

région malgré l’impact de la conquête arabe qui remonte au début 

du VIIe siècle. L’étude étymologique va certainement révéler des 

distorsions induites par des transcriptions arbitraires pratiquées 

par les agents de l’administration coloniale française (cf. Sadat-

Yermèche, 2008).  

Dans une démarche préliminaire Nous avons essayé de 

contacter des agents travaillant à la mairie de Biskra et les archives 

d’état civil de Biskra. 
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Le 2 février 2017, nous sommes allée à la mairie de Biskra où 

nous avons rencontré un officier d'état civil qui nous a permis de 

consulter le registre d’état civil qui est constaté comme le premier 

registre à Biskra, daté en 1891.  

Cette recherche nécessite le recours { d’autres disciplines 

comme la sociologie au niveau des statistiques concernant la 

démographie,  tout en prenant en compte le fait qu’un certain 

nombre des noms de famille ont totalement disparu, ce qui 

n’entrera pas dans l’aire d’investigation de notre recherche. 

Le corpus, objet de notre recherche, est constitué des noms de 

familles tels qu’écrits en langue française sur les registres de l’état 

civil de la commune de Biskra.  

En cherchant le lexème qui a produit le nom de famille, nous 

voulons comprendre son sens originel et sa signification en 

relation avec le facteur social, voire même idéologique. 

Dans le recueil de corpus, notre objectif est d’arriver { 

délimiter, au plan géographique, un espace suffisant pour aboutir 

à des résultats significatifs qui représentent le patronyme arabe. En 

effet, la région étudiée présente, à notre sens, assez de 

caractéristiques pour assurer cette représentativité. 

L’approche linguistique et sociolinguistique : 

Pour mener à bien cette recherche nous allons appliquer deux 

approches complémentaires. La première est purement 

linguistique. Elle consiste à décrire les patronymes en tant 
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qu'unités linguistiques à des niveaux divers. Nous allons recourir à 

la morphologie pour dégager leurs schèmes, de voir s'ils sont 

simples, dérivés ou composés, comme nous allons apporter des 

descriptions sémantiques quand il sera question de donner à 

chaque patronyme le sens qu'il lui revient. La deuxième approche 

sera sociolinguistique, il s'agira de voir quels rapports existent 

entre ces patronymes et les groupes sociaux en tenant compte de 

plusieurs variables, entre autres, statut social, sexe, groupe 

ethnique. 

Par conséquent, cette recherche vise { voir l’étymologie des 

patronymes, leurs lois sémantiques et phonétiques, leurs univers 

historique, géographique, social, culturel et les tribus auxquelles ils 

appartiennent. 

Il est certain que le patrimoine patronymique représente une 

grande richesse pour les communautés concernées mais également 

pour la collectivité nationale d’où la nécessité de le sauvegarder en 

collaboration avec des linguistes et des spécialistes. Ce travail de 

recherche se donne donc pour ambition cette finalité. 
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