
 

 

 -ادلزائص -خامـة َلس دِرض ثسؼؼؼؼؼؼىصت 
 والاحامتؾَةالاوساهَة لكَة اًـَوم 

 
 

 

 

 

 لةــــجم

 التغري االجتماعي
 

َة ؿَمَة حموكة  ذوزًة ذًو
ا    -خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائصًعسُز

 خامـة ثسىصت

 

 
 

 
 

 - العدد الثالث -
ََة  1027 حًو

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

3 

 
ISSN 2507-7473 



 

 

 



 

 

 ادلزائص –خامـة َلس دِرض ثسىصت 
 

 جملة التغري االجتماعي
 

َة ؿَمَة حموكة  ذوزًة ذًو
ا   -خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص ًعسُز

 خامـة ثسىصت 

 

 - العدد الثالث -
ََة  ه2418 صوالاملوافق ًؼ  1027 حًو

 

 

 

3774-ISSN 2507 

        

 مطبعة جامعة حممد خيضر بسكرة
 

 



 

 

 جمةل اًخلري الاحامتؾي
َة ؿَمَة حموكة  ذوزًة ذًو

ا   خامـة ثسىصت   -خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائصًعسُز

  ٌَمجةل اًرشيف املسٍص

 بٔمحس توظصفاًة ذ.بٔ 

 

 اًخحٍصص زئُسو اجملةل مسٍص

  مٌادضًة مميوهة.ذ

 
 اًخحٍصص َُئة

 ظوًي فذَحة.ذ

 معص جن سامِة. ذ

 كامسي صويق.ذ

 سَاميين ظحاخ.ذ

 ذزهوين سَمي. ذ

 ؾصؾوز مََىة.ذ

 اًـَسي ظوهَا.ذ

 اًـٌلزي اًعَة.ذ

 
 اًخحٍصص ٔبماهة

 ظسزايت فضَةل.ذ

 بٔ.سـاذ قَاتة

 اًـَمَة اًَِئة     
    ادلزائص   ثسىصت خامـة - سالظيَة تَلامس ذ.بٔ 

    ادلزائص ثسىصت خامـة - جصكوق اًصحٌلن ؾحس ذ.بٔ 

 ادلزائص  سعَف خامـة  - ؿُضوز انذًة ذ.بٔ 

 ادلزائص  كس يعَية خامـة  - قصيب ؿًل ذ.بٔ 

 ادلزائص  سعَف خامـة -  سفازي مَِوذ ذ.بٔ 

    ادلزائص   ثسىصت خامـة  -  ذتةل اًـايل ؾحس ذ.بٔ 

 اٍمين  ؿسن خامـة – اًضمريي اًصحٌلن ؾحس مسري ذ.بٔ 

 ادلزائص   ابثية خامـة -  توكصت نٌلل ذ.بٔ 

 ادلزائص   سىِىست خامـة -  كريت اسٌلؾَي ذ.بٔ 

 ادلزائص  كس يعَية خامـة -  دصوف محَس ذ.بٔ 

 ادلزائص   كاملة خامـة -  تورمصت اصلٍن هوز ذ.بٔ 

 خامـة ثسىصت ادلزائص –حسان ادلَالين  ذ.بٔ 
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  عميد الكلية كلمة

 وجصاكثَ ػل وزمحة ؿََنك اًسالم

ألهرثوتوًوحِا ؿمل ؾىف مٌش ثبٔسُسَ ؿىل ذزاسة إلوسان هكزَوق رو ظحَـة 

تَوًوحِة ذمزيت، وتىن احامتؾَة فًصست من هوؾِا، حتوكِا كمي ومـاًري، مهنا ما ٔبتسؾِا تيفسَ   

يف ٕاظاز ما ٌسمى ابًـلس الاحامتؾي، ومهنا ما ُو ثـاًمي ذًًِة جضلك هل رشؿة ومهناخا، ٕاىل 

ة جلك جممتؽ ثرشي، مهنا ماعم زلافة فصؾَة ومهنا ما عم زلافة ؿامة ومهنا خاهة زلافة ذاظ

شا اًـمل  ًسزش اذلَات اًحسائَة، واذلَات اذلسًثة املـادضت، وحياول ما عم زلافة مذرععة، ُو

 .مبس خلدي إلوسان مـمتسًا ؿىل ثعّوزٍ ؿرب اًخازخي إلوساين اًعوًي اًخًدّؤ

ساطمت ألهرثوتوًوحِا يف مهنجة اذلَات وٕاساةل اٌَخس واًلموط ؾهنا ثضلك  ٕارن فلس

ٕار ٔبظححت مبثاتة توظةل ًلُس ؿىل ٔبساسِا إلوسان سَسةل حِاثَ ومذلرياثَ اًيت  ،مدارش

ًـُش يف زياايُا مـمتست تشعل ؿىل اًخساذي يف ادلشوز مؽ اًـَوم ألدصى واًيت صلكت 

فصوغ مـصفِة ٔبدصى ثـىن تؼاُصت مـَية هتم اًىِان ولص خلاق  ،اهعالكاث هوؾَة ًِا

وزمغ اجساغ ُشا اًـمل يف اجملمتـاث اًيت اهعَق مهنا وابث ميثي ؿالمة فازكة ٕاىل  ،إلوساين

ألمص  ،ؿىل مس خوى اجملمتؽ اًـصيب حمسوذا ٕال ٔبن اجساؿَ ما سال ،خاهة اًـَوم ألدصى

ا اًـمل وإلفاذت مٌَ ثضلك ًؤذي ٕاىل فذح اطلي حيخاح ٕاىل هجوذ هحريت جساؿس ؿىل ثوظني ُش

 بٓفاق ٔبوسؽ ٌَخـصف ؿىل دفااي اًضبٔن إلوساين يف اذلَات.

ووفلا طلعل اخنصظت لكَة اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة جبامـة َلس دِرض تخسىصت، 

اؿىل قصاز ادلامـاث ألدصى ؿرب اًوظن، يف ثوظني ُشا اًـمل ذاذي  ، ؾن ظًصق ٔبسواُز

ٔلهرثوتوًوحِا، حِر ثـخرب من ادلامـاث ألوىل اًيت ًخواخس هبا ًُساوس فذح ختعط ا

 م. 1021يف ُشا اًخرعط مٌش  LMDوماسرت 
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جنسٍ حافال ابٔلوضعة  -زمغ كرصٍ-ة ثسىصت ٕاىل مساز ُشٍ اًضـحة جبامـابًيؼص و

َخلى ما امل ـَمَة ٕاىل خمخَف املياظق ابًًزحان وألوزاش، و املَساهَة اً صخاث ارلاًـَمَة، و 

  مؤسساث، رسعَاث،) اًزمن من كصن هعف ذالل اًـصتَة ألهرثوتوًوحِااصلويل "

ٕال ذًَال ؿىل اًثلة اًاكمةل ابًيفس اًيت ثسة يف ٔبوظال فًصق " (اُامتماث نخاابث،

اًخىوٍن وظَحخَ، ًسفـِم ظوة اًححر واًخيلِة وإلتساغ، يف سخِي إلثصاءاًـَمي 

سواء ؿىل  جساؤلث ؿست حول مجةل من اًلضااي املَخلى منًثرٍي ُشا  واملـصيف، ملا

مس خوى اًضرعَاث، ٔبو ؿىل مس خوى املؤسساث اًيت اؾخًت ابًححر ألهرثوتوًويج، 

ن، اضف ٕاىل رعل اًىذاابث ولك وونشا جمالث الاُامتم اًيت اوضلي هبا  ألساثشت واًحاحث

ألحٌحَة، ؤبذريا اذلضوز  إلفرتايض ما مت اهخاخَ حول اًـامل اًـصيب ابًـصتَة ٔبو ابٌَلاث 

 ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة ٕارا ما كوزهت ابٕلزج ألهرثوتوًويج املىذوة ابٌَلاث ألحٌحَة.

ُا حنن اًَوم يف املوؿس احملسذ وامليخؼص، ًيلعف مثاز لك ُشٍ ادلِوذ، هجوذ 

يـمي ؿىل ٔبن حىون ألهرثوتوًوحِا  حبق املصبٓت اًيت هفِم املضازنني، وامليؼمني، واملرشفني. ًو

 هبا رواثيا ورواث كريان، واملصبٓت اًيت ثـىس ادذالفاثيا تًٌَا، وادذالفاثيا ؾن كريان.

 وفِق.خوىمتىن ٔلصلال املَخلى لك اً                                       

 

 عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية                               

 ٔب.ذ. ؾحس اًصحٌلن جصكوق                                                    
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 املشرف على امللتقى كلمة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 بٔما تـس: واًعالت واًسالم ؿىل اًييب اًىصمي،

 

ا ابٔلهرثوتوًوحِا اًرتحِة ؿسم اًـصة اًحاحثني  من اًـسًس ؾزا ًلس  واهدضاُز

 ابلس خـٌلز، اًخازخيَة وتساايهتا ألهرثتوًوحِا وضبٔت ازثحاظ ٕاىل اًـصيب، اًـامل يف

 تيُهتا مـصفة هبسف واملخزَّفة، اًحسائَة اجملمتـاث ؿىل ثتّ  اصلزاساث اكهت حِر

ا، ٌسِّي ذمّا اًثلافِة، وظحَـهتا اًرتهَخِة  اجملمتؽ فَِ اكن اطلي اًوكت يف اس خـٌلُز

سـى والاس خـٌلز، الاحذالل من ًـاين اًـصيب  .واًخلّسم ٌَخحّصز ٌو

ا من ٔبنرث تسزاساث اًـصتَة اصلول تـغ حؼَت  جنس ل وزمبا تي كرُي

 ًوـي ٔبخاهة، ذازسون هبا كام اًيت اصلزاساث ذاظة الٓدص، تـضِا يف ذزاساث

 ؿىل ذوةل لك وثلصزُا ثفصضِا اًيت واًححثَة اًلاهوهَة إلحصاءاث ٕاىل ٍصحؽ رعل

 ُشٍ ثؼفص مل ًىن اًـصتَة، ٕاىل حصمجت اصلزاساث ُشٍ تـغ ٔبن ومؽ. حست

 مؽ ونشعل ادلامـَة، امللصزاث ٕاىل ظًصلِا جتس ومل واًخحََي، ابًيلس اًرتحٌلث

 ٔبن ٕال اًيلس، يف واملضازنة اصلزاساث ُشٍ يف احملََني ألهرثتوًوحِني تـغ ٕاسِام

ىشا ٔبحٌحَة، ٔباكذميَة ٔبوساظ ويف ؾصتَة، كري تَلاث ًت ما كاًحا، رعل  ثلسو ُو

 اًـامل تسازيس واُامتم فضول موضؽ ألهرثتوًوحِة اصلزاساث ألحِان من نثري يف

 .ذازخَ من اًـصيب

 ٔبو اًخـَمي ظـَس ؿىل سواء ملَلة ُضاصة ُياك املؤسسايت اًعـَس ؿىل

 وما اًـصتَة، ادلامـاث مـؼم يف ألهرثتوًوحِا ٔلكسام ٔبثص ًوخس ل حِر اًححر،
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ٌل اذلرضًة ٔبو اًس َاس َة اكٔلهرثتوًوحِا اًفصوغ تـغ ُو  ثسٌزسَ ًت  ابؾخحاُز

 .الاحامتغ ؿمل ٔبو اًس َاس َة ٌَـَوم اًخوايل ؿىل موكَني

 ألحٌحَة، ادلامـاث دصجيي وابس خثٌاء الٓن، حفىت اًضرعَاث، ظـَس وؿىل

ِشٍ. خمخَفة بٓفاق من اًلاذمني ألهرثتوًوحِني تني اًـعامِة جسوذ  اًسريوزت ًو

 وعم اختشثَ، اطلي ابًضلك ألهرثتوًوحِة املٌلزسة اكهت ملا فوًولُا ٕاجياتَاث،

 اًلصتَني ألهرثتوًوحِني من فـسًس اًـصتَة، اًخجصتة فلط ختط ل اًيت اًؼاُصت

شٍ اًعحَـَة، وحىت واًلاهوهَة إلوساهَة اًـَوم من خمخَفة ختععاث من كسموا  ُو

 ادلِاث ظصف من دعوظا املزتاًس، اًعَة مؽ ثخـازط املؤسساثَة اًِضاصة

َة وامليؼٌلث اًصمسَة  وجصاجمِا اًـمومِة س َاساهتا مضن اًثلايف اًحـس ٕلذماح اصلًو

ة  من واُامتم احرتام من ألهرثتوًوحِا ٔبًضا تَ حتؼى ما مؽ ٔبًضا وثخـازط. اًخمنًو

 مٌش امليحورت ألهرثتوًوحِا ؤبظححت اصلوةل، وبهٔجزت إلؿالم وسائي ظصف

 .ؿامة احامتؾَة تلضااي املِمتني املثلفني تـغ صلى حىت ملصاي ؾيواان س يواث،

 فٕاهنا اًـصيب، اًـامل يف ألهرثتوًوحِة املٌلزساث حلي ُضاصة اكهت وهَفٌل

 ألفـال فِم يف ٔبطمَخَ اًثلايف ٌَحـس مٌحت ٕار خسًست، وملرتابث بٓفاكا فذحت

 الٓن حىت ؿَََ املخـازف اًـمي ثلس مي ػي يف ألهرثتوًوحِا وثـخرب الاحامتؾَة،

 ألمص ٔبن رعل. اصلوز هبشا ٌَلِام اس خـساذا الٔنرث اًـمل الاحامتؾَة، اًـَوم تني

 وٕاهٌّل اًـصيب، واجملمتؽ اًـصتَة ٌَثلافة املمزّيت ألزيوقصافِة اًخفعَالث ًُس  املِم،

 ُشٍ يف الاحامتؾي اًيؼام وفلِا ًـمي اًيت امليعلِة، واًلواهني الًَٓاث يف اًححر

 .اًـامل من اًحلـة

 متام واؾون وحنن اًـصتَة، ألهرثوتوًوحِا حول ٕاصاكًَة تعَاكة مقيا ًلس

 ُشا ٔبن ُو الاثس متوًوحِة، اًياحِة من هيم ما ًىن خسل، من ثثرٍي مبا اًوؾي،

 مس خلدي يف ذالًِا من هفىص ٔبظص زمس ٕاىل صم ذون تيا س َفيض واًيلس ادلسل
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 ؾن ومهنجَا، مـصفِا  ؿاحزت ذامت ما ألدصى، إلحامتؾَة واًـَوم اًـمل، ُشا

 .اًـصتَة اجملمتـاث مبس خلدي اًخًدؤ

شا ما ىؼصوم ٕاىل اًخفىؼري فِؼَ مؼن ذؼالل ثيؼمييؼا ًِؼشا املَخلؼى  اصلويل، ُو

حِر سدٌىة هوهحة من املفىٍصن واًحاحثني املخرععني يف اجملال، من ذازح 

ادلزائؼؼص، ومؼؼن ذاذَِؼؼا، ًإلصؼؼ خلال ؿؼؼىل :سؼؼة حمؼؼاوز عم: اًضرعؼؼَاث، 

املؤسساث، اًىذاابث، جمالث الاُامتم، اًواكؽ الافرتايض. وحنن وازلون تؼبٔن 

ٔلهرثوتوًوحِؼا يف ُشٍ اًىوهحة من اًحؼاحثني سؼ خزَط ٕاىل زؤًؼة حؼصمس مـؼامل ا

 اًـامل اًـصيب.

 

 املشرف على امللتقى                          

 اصلنخوز سَمي ذزهوين                      
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 زتؽ كصن من اًححر ؾن إلوسان ادلامـاث اًـصتَة...

اًفىصي يف ٕاثصاء .... زُلَت مواًسيَ تثلي مفىًصَ اطلٍن ٔبتسؾوا ترتامك وحوذضم ُشا اًـسذ

ظفحاثَ، وجتاوس اًلضااي ألساس َة اًـاًلة هسؤال اٍمتوكؽ والاؿرتاف الأكذميي، وإلهخاح 

املـصيف، فبٔن حمتوكؽ ألهرثوتوًوحِا ًـين ٔبن حتجز ماكان ٍصاُا فَِ الٓدصون ممتزيت تبٔفاكز 

  ومٌاشم وظصائق حبر وٕاهخاح فىصي ًعيـَ ألهرثوتوًوحِون.

حِا فِشا ًـين ٔبل جس خلصة املائة ضفريت ؿىل زٔبش ٔبصـر اًضـص ٔبن حىون ٔبهرثتوًو 

ن ٔبو صـصك ألمَس ٔبو كامذم اًفازؿة، ؤبل  ختاظة الٓدٍصن من مصنًزة ؾًَِم ارلرضاٍو

ن تني اًياش    .... فِشٍ ساللث اًخرشثفىص يف زمس دط مَوَّ

ـاثسة ٔبن حىون ٔبزرنوتوًوحِا ًـين بٔن ثخوكف ؾن ثلعَة حاحدَم ٔبمام اًوحٍو اً

واًضفاٍ اًَاثسة، ؤبن ثلفص ٌَؼصوف اًيت ٔبجنحت املالمح اًلاس َة، فِيي كس ثمن ؾن صؼف 

  فإلوسان اجن تَئذَ.اًـُش ٔبو ًحاة ألزط، ٔبو كصظة ادلوغ ٔبو ؾصتست ادلِي ...

صت ؾحاذ اًضمس وذؾسوكة  ثخعسز  ٔبن حىون ٔبهرثوتوًوحِا ًـين ٔبل جس خلصة ُس

ٔبل جس خلصة امدضاق ارلياحص يف اذلي واًرتحال يف  مقَط مسؤول ساٍم يف اصلوةل....

وكت مل ثـس ارلياحص جتسي هفـا....... ٔبل جس خلصة ٔبًضا سكاًزس اًًساء ذَف هـوص 

 فذغل زلافة فصؾَة زلاؿة من اًخرش.املوىت...... 

ٔبن حىون ٔبهرثوتوًوحِا فِجة ٔبن حترتف مس اًحرص لدذالش اًيؼص ؿرب صلوق 

ف جسرتق اًسمؽ، ألتواة اًـخَلة ...بٔ  ن ثرتكة اذلصاكث وثخحسس اهلمساث، وحبس مُص

ٔبن ثخعَس سلث اٌَسان وسلعاث املواكف... ٔبن جضازك اًياش ٔبفصاهحم ؤبحزاهنم، ؤبن 

فلط ثححر يف ظلوش اًـحوز ؾن كمية إلوسان من ذالل اًولذت واًوفات ؿىل اًسواء...

 ًخفِم اًحىن الاحامتؾَة ًحـغ اًخرش.  

وتوًوحِا ًـين ٔبن حترتف هتًصة مومِاء ألفاكز ؿرب راهصت اًـجائز، ٔبن حىون ٔبهرث 

ؤبفواٍ املخحسزني، وٕاًلاؿاث املَحيني، ؤبُاسجي اًصحاتة ؤبايذي اًعِات، ؤبانمي اًيحاثني 
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ٔبََُي كوزازتوخمعوظاث اًصحاةل،.... فلس جحز "


ًِوا ورزاز" و"


اي اًىـحة اي تُت " و"

ًيفسَ كسوزا ومثازذ،  اًىسىسماكان ٌَمتوكؽ  مضن اًرتاج املسموغ، وظيؽ  زيب حمالك"

 اذلصوسموامس اًفصخ ذون مٌاسغ، وهسشث  اذلياءوموائس ثخحَق حوًِا ازلاؿاث، وحصٔبست 

حة ٌَـحوز ٕاىل اًـامل الٓدص، وحصاءث  واًامتمئ ؿىل حدني املياسل وظسوز  ارلُْمَسةمسافاث اًُص

َاهني"... اًًساء ونفا خبمسة ٔبظا ـْ َ َِص ًَىسش صونة اذلساذ و"امل فذغل عم مـُضة تؽ ٌُض

 تـغ اًخرش.

ٔبن جتوة يف ٔبزوكة كمي اًياش ومـاًريضم ؤبؾصافِم ... وحتت ٔبصـة اًضمس ثفذح 

ظفحاث اًخازخي املًلء ابملواحؽ، ًخلصٔب ٔبزص َف املس خـِمٍصن وذفاحص املس خـَمٍصن، ؤبس حاة 

بًٔوف، وكس حتين اًِامة ٔبحِاان يف سخِي اًوظول ٕاىل اس خـٌلزضم، ثـرب اًزمن وجتخاس امل

فِيي من ويح دِال اذللِلة ٔكن ثعسق ارلصافة وجس متؽ مََا ٕاىل ثفاظَي ألسعوزت .... 

 إلوسان وراهصثَ اًيت ص َسُا ؿرب اًزمن.

فالهرثوتوًوحِا عم اكرتاة الاوسان من هفسَ جلك اًوسائي وألساًَة، وؿرب خمخَف 

شٍ املساذي اًفىًصة  شٍ اًعفة ُو واملهنجَة.... واًححر يف زس وحوذٍ هبشا اٌَون ُو

اًثلافة، تخساظة عم ثوق الاوسان ٕاىل ثفسري سَونَ وثرٍبص ظلوسَ، وزمبا الاس خلصاة 

 من ثفىرٍي واًضحم ؿىل هفسَ ٔبحِاان .

جبامـة ثسىصت حافال  1027من صِص ٔبفًصي  21و 22وهكِصخان ألًوان تسا ًوما 

حتت ٕارشاف معَس لكَة اًـَوم إلوساهَة  ذ. سَمي ذزهوينًصة، ٕار مجؽ ابًخعاممي اًفى

والاحامتؾَة ص خاث ألهرثوتوًوحِني ادلزائًصني مصفلني تلاماث من ًحيان ومرص وفصوسا 

ذمثةل اًوفوذ املضازنة من ادلامـاث – بٔذ. مََىة جن مٌعوزوثووس .... حِر ٔبتسث 

ت توحوة ثفاؤل توحوذ ختعط ألهرثوتو   -ادلزائًصة ًوحِا يف خامـة ثسىصت حِر هُو

                                                           

   ادلزائًصةاًواحِة  كوزازتٔبََُي كوزازت :  حصاج صـصي وقيايئ من مٌعلة 

   مليعلة ألوزاشًِوا ورزاز: ثـين ابًـصتَة ُواء ادلحي ، وعم ؾيوان ٔبقيَة من اًرتاج ألماًسلي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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اذلصض ؿىل حـي ألهرثوتوًوحِا ختععا ؤبذات حتصز ثًذـش و ثفصخ وحصحة ابلدذالف 

 .يف سـهيا ٕاىل مـصفة ألان من هجة ومـصفة الٓدص من هجة ٔبدصى يف بٓن واحس

حئيا اىل ادلزائص  :"وابذلصف  بٔذ. ؿًل جزيفامي كال ذمثي املضازنني من ذازح ادلزائص 

زمز اًثوزت واًخحصز واىل خامـة ثسىصت اًرصخ الأكذميي واملـصيف. من مرص اًخحصز 

وظََـة اًـصوتة، من ثووس ارلرضاء مؽ ؾحق اًَامسني، من فصوسا مصحـيا اًـَمي واًيؼصي 

من واملفاُميي يف جمال الاهرتوتوًوحِا، من ألزذن اًضِامة، من امللصة اًرتاج واًـصاكة، و 

، ومثن ادلِس املحشول يف ُشا املَخلى بٓمال ٔبن ثت تَوزت ًحيان تضل ألزس وانرش ألجبسًة"

مفاُمي حسًثة ًصظس ؾيادض زلافذيا  وكصاءهتا تـَون اًـرص وثوػَفِا رلسمة وحمنَة ٕاوساهيا 

 .اًـصيب وإلوسان ثضلك ؿام

ًفِم إلوسان، حِر ُشا وكس ثواجش اًحاحثون يف زظس مسريت ألهرثوتوًوحِا هكَسان 

دميت ؿَهيم زقحة اًخـازف واًخـًصف مبا حىذزٍن املَاذٍن اًيت اكهت مسشحا ملالحؼاهتم 

"بٔثفعح ؾن اذللِلة  :"، ؤكن اًعامت تُهنم ًلول ًلٓدصبٔحتمَين ٔبم بٔمحغلًوسان حاهلم "

خبٔسُس "، فامي ثلاظـت ٔبزاءضم املسموؿة واملىذوتة يف مجةل من املسائي، اكً بٔم بٔس حلم ٕاٍهيا

اًعحَح ًٔلهرثوتوًوحِا نخرعط مـصيف يف خمخَف اًحضلان وادلامـاث، ونشا اًححر ؾن 

اطلاث من ذالل اس خلصاء اًرتاج احملًل ونشا اًزنؿة حنو الاس خلالل ؾن اًرتاج املـصيف 

    امليخج يف خماجص اًلصة وتبٔكالمَ نٌل ًحسو يف امللالث ألثَة:

مس خلامن اًرتاج اًفىصي ٌَمسَمني يف مِسان  من خامـةذ. مٌعوز مصكومة ٌس خـصط 

ألهرثوتوًوحِا ، ٕار ًـصح ؿىل اًصحاةل اجن تعوظة وثيشء من إلخالل ًبئت ؿىل رهص مؤًفَ 

"حتفة اًيّؼاز يف قصائة ألمعاز وجعائة ألسفاز" اطلي ذذي تواسعخَ اتزخي 

ا، ٕاىل خاهة ا ًـالمة ؾحس اًصمحن جن ألهرثوتوًوحِا ملا ثضميَ من هفائس مـصفِة كي هؼرُي

ذضلون اطلي ذزش اتزخي وظفاث وؿاذاث اًضـوة واملٌلعل اًـصتَة واًـجمَة واًربجًصة.. 

ٕاىل خاهة ؿٌَلء بٓدٍصن ونثرٍين اكجن حوكي و... فامي ًبئت يف ألذري واسدٌاذا ٕاىل كصاءت يف 

ألذواث ٕار  املوضوغ ٕاىل ٔبن اًـَوم الاحامتؾَة حباخة ٕاىل بٔسَمة وثبٔظَي تواسعة مجةل من

ٔبذواث مهنجَة،  اثهَا:فَسفة احامتؾَة ومفاُمي ٔبهعوًوحِة،  ٔبول:هخاح :سة ؾيادض: ٔبهنا 
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مـَوماث ٕاذزاهَة واهعحاؾَة  زاتـا:مـَوماث تًِوًة )حول تىن احامتؾَة موضوؾَة(،  اثًثا:

: ثلسمي حَول وثسذي احامتؾي وهفيس ، من هجة وبٔذريا، (perception)ٌَفصذ وازلاؿة 

حسًثة ؾن ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائص ثَازث من خامـة  ذ. اًعسًق زلاًةٔبدصى خيعط 

ومرص، ٕار ٍصى تبٔن اًـامل اًـصيب اطلي ثـصط ًالس خـٌلز كس ؾصف ألهرثوتوًوحِا مدىصا، 

كة ٕاىل ثسٌزس خامـاهتا ٔلهَ اكن مِساان دعحا ٌضلزاساث اًلصتَة ، وكس اكهت مرص اًس حا

ٕافاىز جًصدضازذ، زاذ لكَف جصاون، ٕاىل خاهة اًحـثاث ًٔلهرثوتوًوحِا ابس خلسام لك من 

صي، فامي  تسا ألمص  اًـَمَة ًعالهبا اطلٍن ذزسوا ابًلصة  ٔكمحس ٔبتو ًسس وارلضاة وادلُو

زائًصة اكفة، قَخت ألهرثوتوًوحِا نخرعط ٔباكذميي يف ادلامـاث ادلخمخَفا يف ادلزائص ، ٕار 

فلس ٔبذللت هبا ثغل اًومصة املسوسة وعم ٔبن ألهرثوتوًوحِا ؿمل اس خـٌلزي ٔبو يف ألكي 

شٍ اًيؼصت اًسَحَة مل حىن موحوذ يف مرص، ابًصمغ من ٕان إلزج  مساهست ًالس خـٌلز، ُو

اًسوس َوًويج والاهرثوتوًويج حول ادلزائص يف اًفرتت الاس خـٌلًزة ًفوق جىثري ذما ُو صلى 

ملرصًني وزمبا ل ًخوفص ٔلي ذوةل ؾصتَة اكهت مس خـمصت، تي وهدِجة كوثَ جضلك يف صلك ا

اجتاُاث ومسازش، وؾن ألًووايث اًححثَة يف اذللي ألهرثوتوًويج صلى ازلاؿة 

تبٔن  ذ. بٔمحس موىس تسويالاهرثتوًوحِة املرصًة، نخة اًحاحر اًسوس َوًويج املرصي 

لُامتم اًاكيف يف مرص، ما ٔبثص سَحًا ؿىل ثعوزٍ نيؼام اذللي ألهرثوتوًويج مل حيغ اب

مـصيف ٔبظَي ذاذي الأكذميَاث املرصًة، فمل ثلسم ازلاؿة الاهرثتوًوحِة املرصًة اسِاماث 

هؼًصة ومهنجَة ٔبو مـصفِة مؤثصت يف اًرتاج اًـاملي ًٔلهرثتوًوحِا، وجساءل ؾٌل ٕارا اكهت ُشٍ 

وس هبا املصحةل اًخلََسًة لندساة واهخاح املـصفة، ٕاىل ازلاؿة متخغل زؤًة مس خلدََة، ثخجا

مصحةل ٕاهخاح ؿَمي وثعحَلي، ٌس خسمج اًرتاج ألهرثتوًويج إلوساين يف املس خزَط من 

 اًوكائؽ واًؼواُص ارلاظة ابجملمتؽ املرصي؟.

من ادلامـة اٌَحياهَة فلس اس هتي ملاًخَ حبسًر ملذضة ؾن  ٔبذ. ؿًل جزئبما 

ثلسمًا ابزسًا، وذفـًا ٔبذى ٕاىل اصلزاساث إلوساهَة اًيت ختعت اًـسًس من اًـصاكِي ًخحصس 

يف الاس خسلل واذلنك. واؾمتسث  ثضلك بٓحاذيختََعِا من الاحذاكم  ٌَميعق اًعوزي 

ات الاوسان واكئن فصذ ٔبو يف جتمـَ واهدضاٍز املهنج اًـَمي يف زظس اًؼواُص اًيت حصثحط حبَ
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يف اًزمان واملاكن. مث فعي ووسغ حسًثَ ؾن اصلزاساث الاحامتؾَة وألهرثوتوًوحِة يف 

ن مذـسذت من تُهنا: هؼام اًخـَمي ٌَـَوم الاحامتؾَة ونشا ادلامـة  ادلامـاث اٌَحياهَة ؿىل ؾياٍو

خاح املًضوز، واصلزاساث الأكذميَة اٌَحياهَة واًححر ألهرثوتوًويج، من ذالل إله 

واصلنخوزاٍ..( ٕاىل خاهة تـغ اًحاحثني اطلٍن راغ ظَهتم يف مِسان  )املاحس خري

 اهُس فصحية.سالم اًصايس ونشا  فؤاذ ٕاحسق ارلوزي و:  ألهرثوتوًوحِا نؼ

 َلس سَامين ص ياق. ذ  وكري تـَس ؾن ًحيان، وتيفس اًصقحة يف اًرثاء املـصيف ًضفي

حنو مسزسة بٔهرثوتوًوحِة صلزاسة اجملمتـاث  يف امليعلة  "تعمة ذمزيت وتَون ملاٍص، تـيوان 

اطلي ًـُش مضن زلافة امليعلة اًـصتَة، ًفِم مضالكثَ  ٕار ٍصى ٔبن إلوسان" اًـصتَة

الاوساهَة وػواٍُص الاحامتؾَة واًلضااي املخـَلة جىِيوهخَ وملوماث وحوذٍ، ٔبظحح ًزامَا 

ؿَََ مبـَة مجةل اًحاحثني ٔبن جيس ًيفسَ، ٕاظازا هؼصاي ذاظا ابمليعلة اًـصتَة وتبٔذواث 

يعلة، جلك سِوةل يف ػي اًخىٌوًوحِا مهنجَة ؿَمَة حتخوي لك اًثلافاث اًفصؾَة ٌَم 

اذلسًثة وٕاماكهَة اًخواظي مؽ اًيؼصاء، ويف راث اًس َاق ًلسم اًحاحر كسم ألهرثوتوًوحِا 

اطلي اكن  ؿًل اًوزذييف خامـة اًريموك ابٔلزذن مذحوؿا تبضٔم املفىٍصن ألهرثوتوًوحِني نؼ: 

ٔكول  وصاهص مععفى سَميايق ٔبول ٔبهرثوتوًويج ذزش رسعَة اًفصذ اًـصايق واجملمتؽ اًـص 

اطلي كُس هـمة اًيوزي اهرثوتوًويج ؾصايق ٔبذذي اًخرعط ٕاىل خامـة تلساذ ٕاىل خاهة 

حتول من ختعط الاكذعاذ ٕاىل ألهرثوتوًوحِا، ُشا ٕاىل خاهة ابحثني بٓدٍصن اكن هلم 

 فضي اًخبٔسُس ًٔلهرثوتوًوحِا يف خمخَف ادلامـاث.

َّة"من ألهرثوتوًوحِا مع: "وحتت ؾيوان ٔب.ذ.  نخؼة وما ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِا اًحالذ امللازت

مـصوف ملاةل ابٌَلة اًفصوس َة، حصمجِا ٕاىل اًـصتَة وتَلة زاكِؼة ولكؼٌلث مٌخلؼات وححؼاث هشٍص 

، وىزول ؾيس دعائط اًلصاء من اًعَحة وألساثشت ازثبٔث َُئة ٔبذ. ؾحس اسلَس توزاًواًٌَؤؤ 

اًخحٍصص ثضمني ُشا اًـسذ ابًًسؼرخني )اًـصتَؼة واًفصوسؼ َة(، ٕار اسؼ هتي ملؼاهل ؾؼن املعؼري 

اًحؼؼؼائس ٌَـَؼؼؼوم الاحامتؾَؼؼؼة ملازهؼؼؼة ابًـَؼؼؼوم اًخلٌَؼؼؼة، حِؼؼؼر ويف مـؼؼؼصط حسًثؼؼؼَ ؾؼؼؼن 

يت مؼصث هبؼا نخرعؼط ٍؼصاذ مٌؼَ فلؼط ألهرثوتوًوحِا خال حوةل حول املصاحي اًخازخيَة اًؼ

ثـٍزز اًرتاج واًفَلكوز واظعياغ اًـالكؼة اًلوًؼة تٌُؼَ واًِوًؼة اًوظيَؼة، فؼامي ٌسؼ خثىن ُؼشا 
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اًخرعط من املضازنة يف معََاث اًحياء واًخمنَة، حِر اس خـصط ٔبًضا املصاحي اًيت مصث 

ًاكهدِؼؼة املسؼؼدٌست ؿؼؼىل هبؼؼا ألهرثوتوًوحِؼؼا واًؼؼيت متثَؼؼت يف املؼؼصحةل اًصومًسؼؼ َة. واملؼؼصحةل ا

 املوزوج ألزسعي. واملصحةل اصلوزاكميَة. الاس خـٌلًزة . ومصحةل ما تـس اًىوًوهَاًَة.

زفلة ٔبؾضاء من خمرب حبر ؤكهنم ٍصسحون حتت ؾةء  ٔبذ. خمخاز زحاةفامي تسا 

الاهرتتوًوحِا اًـصتَة، مـضةل اًوحوذ، وخسًَة اًخحـَة زلِي، ٕار نخحوا ملال تـيوان: " 

، ويف ػي اًصؤى -زمغ ثساذَِا مؽ اًـَوم الاحامتؾَة–، حاًووا من ذالهل ًخبٔظَي احملًل"وا

واًعصوحاث املخحاًية واملخيافصت ٔبن ًخددـوا مسازاث جضلك ألهرثوتوًوحِا  يف اًـامل اًـصيب 

نخرعط مـصيف مصنٍزن ؿىل مصاحي ثوظَهنا مضن تـغ ادلامـاث اًـصتَة، ومربسٍن ٔبضم 

 ححثَة، ومسى الاس خفاذت من ُشٍ اًخجازة اًوًَست. اوضلالهتا اً 

" ثبٔظؼَي ألان اًوحوذًؼة مبلال ؾيواهَ:  ذ. ٔبسٌلء ابًض َخويف راث اًس َاق جس خعصذ 

صاي ٔبسٌلءًخجَة ؾن جساؤل حصاٍ ذ. يف ػي اًضزيوفِيَا ألهرتوتوًوحِة"  مؼا مؼسى  " حُو

واكـَة اجيؼاذ ُوًؼة حمََؼة ًـؼمل ألهرتوتوًوحِؼا ومؼا واكـؼَ اليٓن يف ػؼي املـعَؼاث املَساهَؼة 

والأكذميَة واًيرحوًة والاسدرشؼافِة؟ وهَؼف ميىؼن اًؼخزَط مؼن ُاثؼَ اًضؼزيوفِيَا معََؼا 

واحصائَا؟"، وتشعل حوكي جساؤلث مؼن سؼ حلِا حؼول اًخبٔسؼُس ًٔلهرثوتوًوحِؼا مبلؼازابث 

ذواث مهنجَؼؼؼة ؿَمَؼؼؼة مواهحؼؼؼة ًخلؼؼؼرياث اًـرصؼؼؼ، ٕار ٔبن اًفعؼؼؼام اطلي ثـاهَؼؼؼَ حمََؼؼؼة وبٔ 

ألهرثوتوًوحِا زمبا ُو سخة اهخفاء ادلسوى من ُشا اًخرعط يف اجملمتـؼاث اًـصتَؼة، وهبؼشٍ 

كس حاًوت ٕاكالق حَلة اًدساؤلث حول متوكؽ ألهرثوتوًوحِا مضن  ذ. ٔبسٌلءاًعوزت حىون 

مؼن خامـؼة ابثيؼة  ذ. وَِيؼة ٕافؼصوحنـؼاث اًـصتَؼة، تَؼس ٔبن اًخرععاث الأكذميَة يف ادلام

تسث ؤكهنا كس جتاوسث سؤال اٍمتوكؽ ٕاىل اًححر يف اًعوزت اًيت تسث ؿَهيا ألهرثوتوًوحِؼا 

 ٔبزهرتتؼوشُؼي ٔبسؼس املوكؼؽ الاًىؼرتوين ، وجسؼاءًت: "ٔبزهرتتؼوشمضن املوكؽ الاًىرتوين "

ؿؼىل زسذ اًفىؼص ألهرثوتوًؼويج اًلؼصيب  ٔلهرثوتوًوحِا ؾصتَؼة ذاًعؼة؟ ٔبم ٔبن رممخؼَ ثلذرصؼ

اًفضؼؼاء الافؼؼرتايض إبماكهؼؼَ اًخبٔسؼؼُس  ؤبفىضؼؼ هبؼؼا اذلؼؼسًر ٕاىل ٔبناذلؼؼسًر و املـؼؼادض؟، 

ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة، مؼن ذؼالل ورشؼ ذزاسؼاث ؤبحبؼاج ختؼسم تياءُؼا اًخؼازخيي واًثلؼايف 

ؾؼن لك ألفؼاكز اًؼيت  والاحامتؾي والاكذعاذي، احرتاما ملحسٔب اًـؼمل واملـصفؼة، مؼؽ الاتخـؼاذ
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ثُفلس ؿمل ألهرثوتوًوحِا حمخواُؼا اًـَمؼي والاس خلعؼايئ، ويف راث الٓن ومؼن خامـؼة ثخسؼة 

 "سايزت ذزاس َة ملَؼاذٍن ألهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة )واكؼؽ وبٓفؼاق("من  ذ. سَمية تَزرييثـوذ 

ًخحمؼؼي ٔبددؼؼازا ثؼؼويح ترضؼؼوزت اًدضؼؼمري ٌَخبٔسؼؼُس واٍمتوكؼؼؽ، حِؼؼر ثًهتؼؼيي سايزهتؼؼا جبمؼؼةل 

مؼؼن تُهنؼؼا ٔبن ُيؼؼاك ذسؼؼا يف املؼؼاذت اًـَمَؼؼة اًؼؼيت ختؼؼسم خمخَؼؼف  -كؼؼاتةل ٌَيلؼؼاص-مالحؼؼؼاث 

ملازهة ابصلزاسؼاث ألحٌحَؼة، فألهرثوتوًوحِؼا يف اًوكؼت اطلي اًـصتَة حواهة ألهرثوتوًوحِا 

اًـصيب ٌضلفاغ ؾن هفسَ ضس اًلؼزو اًلميؼي وإلؾعؼاز الاكذعؼاذي اًلؼصيب ًخرحط فَِ اًـامل 

ٔبحضؼؼت ؿَؼؼٌل  وزاي ٔبنؼؼرث مؼؼن ري كدؼؼي ورعل ٌَحفؼؼاع ؿؼؼىل ٔبظؼؼاٍهتا ومـؼؼادضت اًخلؼؼرياث 

 اذلاظةل يف اًـامل اًَوم.

"واكؼؽ حتؼت ؾيؼوان:  ذ. سٌَلن جن كؼِةلومن خامـة حسُدة جن توؿًل ابًضَف نخة 

حِؼر ة ادلزائًصة تـس ٔبنرث من زتؽ كصن من الاؿؼرتاف الٔاكذميؼي" ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـ

ثيؼؼاول ألهرثوتوًوحِؼؼا يف ادلزائؼؼص نخرعؼؼط مـؼؼصيف، وهكلِؼؼاش ٔبو مؼؼاذت ثؼؼسزش ٌَعَحؼؼة 

ابدلامـة، ٕار واهعالكا من وؾؼي ادلزائؼًصني ابٔلهرثوتوًوحِؼا وـؼمل ازثؼحط ابلسؼ خـٌلز، حؼاول 

 إلخاتة ؿىل اًدساؤلث الٓثَة:

املصاحي اًيت مصث هبا ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائص ذالل اًفرتت الاس خـٌلًزة ماعم  -

 عم ذمزياث لك مصحةل مهنا؟ وتـس الاس خلالل، وما

 ما ُو واكؽ ثسٌزس ألهرثتوًوحِا يف ادلامـاث ادلزائًصة ذالل اًفرتت اذلاًَة؟ -

ـاث ماعم خماجص اًححر اًـَمي املخرععة يف ألهرثتوًوحِا اًياصعة يف ادلام -

 ادلزائًصة، وما ٔبجصس وضاظاهتا؟

كؼةل اًحؼاحثني  ًًَهتيي يف ألذري ٕاىل ٔبن ألهرثوتوًوحِا ثـاين من ؿست مضؼالكث ٔبطمِؼا 

اخملخعني فهيا، وكةل اصلزاساث املخرععة واًىذاابث، ونشا ثلَُة ثلاًَؼس اصلزاسؼة املَساهَؼة 

ل ألظؼواز اخملخَفؼة ٌَخـَؼمي واذللََة، سواًء يف وضاظ خماجص اًححر ٔبو يف حىوٍن اًعَحة ذال

 اًـايل، ٔبو حىت يف نخاابث ومًضوزاث ألساثشت واًحاحثني. 
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لخَ اًفَسؼفِة اًصاكِؼة، ًيحؼو ألسؼ خار املمتؼزي ؼص ًـلِؼيب  وهبسوئَ املـخاذ ًو مٌحؼى ٔب. ًُز

فِم اًس َاق واًؼصوف اًواكـَؼة والاثسؼ متوًوحِة اًؼيت ثؼسؾوان ٕاىل تيؼاء  بٓدص، حِر حاول

اًفَسفِة، ؤبطمَة تياهئا مضن فصوغ ألهرثوتوًوحِا اًـصتَؼة املـؼادضت، واسؼدٌاذا ألهرثوتوًوحِا 

"وخؼؼَ اذلاخؼؼة ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِؼؼا فَسؼؼفِة ؾصتَؼؼة  ٕاىل حصسؼؼاهة مؼؼن املصاحؼؼؽ اًرًثؼؼة نخؼؼة :

اذؼزتال ألهرثوتوًوحِؼا يف اًعؼاتؽ اًـَمؼي ذون ٔبفؼق  ًًَهتيي ٕاىل هدِجة مفاذُؼا ٔبنمـادضت"، 

اًعؼؼاتؽ اًفَسؼؼفي ذون ٔبسؼؼاش ؿَمؼؼي، ًفلؼؼس ألهرثوتوًوحِؼؼا مـياُؼؼا  فَسؼؼفي، ٔبو اذزتاًِؼؼا يف

و فِم الاوسان ًيفسَ. ٕان ألهرثوتوًوحِا يف مفِورما اًـَمي عم ٔبكصة ٕاىل اًـَوم  وقصضِا ُو

اًعحَـَة واًـَوم الاوساهَة ألدصى، هتت مبا ُو حزيئ، ومبا ُو خمخَف تني اًيؼاش، وثـؼسذ 

ٌضِس اًَوم ؿىل ُشا اًدضيض، اطلي ًيؼص ًإلوسؼان ٔكحؼزاء فصوغ ألهرثوتوًوحِا املـادضت 

مذياثصت ل زاتعة تُهنا. ولصم ٔبن ألهرثوتوًوحِا اًـصتَؼة جسؼري يف ُؼشا اصلزة اطلي لهناًؼة 

هل، ألمص اطلي ًسؾوان ٕاىل حتىمي ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة ثـَس الاؾخحاز ٕاىل اًدسؼاؤلث 

يب ولك، وابًخايل ثـعي ٔبفلؼا ًؼلك ٔبهرثوتوًوحِؼا ؿَمَؼة ألساس َة حول ماَُة الاوسان اًـص

وؿسٍ دلامـؼة ثسؼىصت  ذ. سايس سفِانوثعحَلِة وحزئَة، تُامن من خامـة اًعازف مل خيَف 

ابملضؼؼازنة يف لك اًًضؼؼاظاث، فـؼؼاذ ابحثؼؼا يف مسؼؼبةٔل اًححؼؼر يف ألهرثوتوًوحِؼؼا مؼؼن كدؼؼي 

املخـؼسذت ػِؼصث ٔبًضؼا ابحثؼاث اًـيرص اًًسؼوي، ٕار وحزامٌؼا مؼؽ ػِؼوز اذلؼصاكث اًًسؼوًة 

ٔباكذميَاث قصتَاث دضن اًححر يف زلافاث اًضـوة اخملخَفة واًيائَة، وزمغ ٔبن املَسان اكن 

حمفوفؼؼا ابخملؼؼاظص ٕال ٔبهنؼؼن سَؼؼن ٔبسؼؼٌلءُن يف كانيؼؼاث اًحؼؼاحثني، وجسؼؼاءل اًحاحؼؼر ؾؼؼن 

اًـحَسي، فاين  فاظمة املصهُيس، ًَََاالأكذميَاث اًـصتَاث واًخحسايث اًيت ًواهجهنا، فوخس 

ُشٍ ألذريت وزمغ ٔبهنا فصوس َة ألظي ومسؼ َحَة اصلايهؼة ٕال ٔبهنؼا ومؼن ويح وضؼبهٔتا هوًوان، 

ؾرشؼًؼة اًسؼؼ حـَياث كامؼؼت  يف ادلزائؼؼص نخخؼؼت ؾؼؼن اًخؼؼسٍن اًضؼؼـيب صلى ادلزائؼؼًصني، ويف

 تبحٔباهثا الاهرثوتوًوحِة يف حميميون وألوزاش.

ظفحة ٔبدصى يف ؿمل الاوسان ؿرب اؾص ذ. بٓس َا و  وتَون بٓدص ثفذح من خامـة ؾياتة

اذلسًر ؾن ٕاماكهَة بٔسَمة املـصفة ألهرثوتوًوحِة، فذبئت ؿىل رهص  اًـامل ألهرتوتوًويج 

ٔبحس  ٔبؿالم ؿمل إلوسان املـادضٍن اطلي اكن هل  ؾؼمي   -ٔبنرب. ش. بٔمحس –اًحاهس خاين 
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"، فألهرثوتوًوحِا مل حىن حنو ؿمل إلوسان إلسالسمألثص  يف ُشا اجملال ذاظة يف مؤًفَ "

ًوما من اتخساغ اًـلي اًلصيب واتزخي اًفىص إلوساين صاُس ؿىل ٕاسِاماث لك من اجن 

 تعوظة، ان ذضلون ، اًحريوين، اجن مسـوذ...و كريضم يف ُشا اجملال.

، طلعل ثـخرب (ألخاهة)ؤلهَ ؿمل الادذالف ٔبو نٌل ٌسمََ اًحـغ ؿمل ألقصاة 

ضم مداذئ ؿمل الاوسان، ذما جيـي اًحاحر ألهرثوتوًويج جمربا ؿىل ٔبن ٍمتخؽ امللازهة من تني بٔ 

شا ما ٔبنسٍ لكوذ ًَفي سرتوش مدازنة . ذهبشا اًوظف اس هتَت ... تلسزاث رُيَة مـخربت ُو

صان ملاًِا  تَحسن املٌلزسة ألهرثوتوًوحِا تني الاهامتء : "املوسوم تؼ من خامـة اًحاَُة ُو

خاءث وٕاضافة ٕاىل كضااي مذـَلة ابٔلهرثوتوًوحِا امللازيب  منورح ملازيب" –واًيؼصت ؾن تـس 

و  املوًوذ   ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخؿىل رهص امس مل ٍىن مذساول صلى ألهرثوتوًوحِني، ُو

، ُشا اطلي ذزش هواوضوظ مبوزًخاهَالكم ؿىل  210ابملميون اًلدًل يف ضوايح توثََمَت، 

هَاًَة، وكس جصس تعفة كوًة هناًة اًامثهًَِاث، ابدذعاظَ يف يف املسزسة اًفصوس َة اًىوًو 

ألهرثوتوًوحِا اًخازخيَة والاحامتؾَة حِر اُت تثالزَة اًـالكة تني اًحساوت واًسَعة 

وإلسالم، ابٕلضافة ٕاىل اُامتمَ ابًـالكة تني اًلدَةل واًـصق يف س َاق حٌوة حصصاء 

زذ فـي ؾن ٔبوضاغ احامتؾَة ثلََسًة مديَة ؿىل  ٕافًصلِا، ؤكن ذزاساثَ، يف مـؼمِا مبثاتة

 .اًامتٍز واًعحلِة

واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف " ذ.ذاصل دواينوتَون خمخَف وملاٍص ومن خامـة اًواذي حبر 

حِر ثعصق ٕاىل بٔطمَة ألهرثوتوًويج اًـصيب يف حمنَة  اًخعحَلِة يف اصلزاساث اًـصتَة"

ن مـازفَ وذرباثَ متس لك اجملالث اجملمتـَة جممتـَ و وزت وحوذٍ يف لك اًلعاؿاث لٔ 

)ارلسمة الاحامتؾَة، اًلعاغ اًثلايف، اًعحة، اًخرعَط ملضاًزؽ معصاهَة حترتم ظحَـة 

اجملمتـاث، وضؽ كواهني ثامتىش مؽ اًيؼم واًثلافة اًسائست يف اجملمتؽ ... ٕاخل(، مؽ ؾصط تـغ 

 .ؾن جممتؽ اًحساوت ذ. بٔمحس ٔبتو ًسسزاسة اًامنرح اصلزاس َة اًـصتَة راث اًعةل ابملوضوغ، نس

من خامـة ابثية ؾن مـامل ألهرثوتوًوحِا  ٔب. ثوفِق جن َلسويف ابة اًضرعَاث حبر 

اًىضف ؾن مـامل "يف نخاابث ماعل جن هيب، وتـحازاث مذلعـة نخة ملاهل املـيون تؼ: 

وذَط ٕاىل الاهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افًصلِا من ذالل مؤًفاث ماعل جن هيب"، 
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ٔبن ماعل جن ويف ػي اًوحوذ الاس خـٌلزي مبٌلزساثَ اًفضة وخَ مؤًفاثَ ٕاىل اًخبٔسُس 

من خامـة ابثية ٔبًضا حول  ذ. مجـة جن سزوالٌَهنضة، ويف س َاق مذعي نخخت اًحاحثة 

"ألس خار سـسي جزاين ونخاابثَ ألهرثوتوًوحِة ؾن اجملمتؽ اًـصيب سـسي جزاين  ألس خار

ُشا اًاكثة واًعحفي اطلي ًـخرب منورخا من اًىذاة ادلزائًصني املِمتني  املسمل يف املِجص"

ابًىذاتة الاهرثتوًوحِة ؾن اجملمتؽ اًـصيب املسمل يف املِجص، فـىل مس خوي مساٍز املِين ٔبًف 

ت نخة ؾن اجملمتؽ  اًـصيب يف ٔبوزاب ذاظة يف فصوسا وؾن إلسالم واملسَمني يف ألس خار ؿس

املِجص رمامت تـست مواضَؽ مهنا الاحامتؾَة اكًزواح اخملخَط ومضلكة اًِوًة وىذاة اًض حاة 

ادلزائصي يف املِجص واًححر ؾن اًِوًة اًثلافِة، ؤبًف ؿست نخة ؾن واكؽ إلسالم 

ؿًل واكـِم اًثلايف من ٔبخي اذلفاع ؿىل ُوٍهتم اًـصتَة  واملسَمني يف اًلصة مصنزا

:"خسًَة اًخلََسي و اذلسايث، كصاءت يف حتََي إلسالمِة، ويف هفس اًس َاق وحتت ؾيوان

ذ.ساوي نخة "حٌلل قًصس" ًثيائَة اًثاتت و املخحول يف   اًحًِة اًثلافِة ادلزائًصة"، 

 حٌلل قًصسرثوتوًويج اطلي اكرتحَ من خامـة س َسي تَـحاش ؾن املرشوغ أله فىصوين

حول "اًثيائَة اًثلافِة" . فداًًس حة هل اجملمتؽ ادلزائصي ُو جممتؽ زيايئ: حسايث وثلََسي، ولك 

احملاولث اًيت ظحلت ًخحسًثَ فضَت، تي اكهت ًِا هخاجئ ؾىس َة. ٔبهَس ٔبن ُشٍ اًثيائَة 

توضوخ من ذالل الافـال اًَومِة عم زلافِة  ابملـىن الاهرثتوًويج اًرصحي ، ًىهنا حمتؼِص 

ًٔلفصاذ وازلاؿاث الاحامتؾَة. وابًصمغ من ٔبن "حٌلل قًصس" كس اس خـاز املفِوم من 

ختععاث ٔبدصى مثي اًفَسفة وؿمل الاحامتغ والاهرثتوًوحِا، ٕال ٔبهَ ٔبظحف ؿَهيا ملسة احملًل 

ث اذلَات الاحامتؾَة. ًيك ًعحلِا يف حبوزَ املَساهَة اًيت ٔبحصاُا ؿىل كعاغ واسؽ من جمال

و الامص اطلي جيـَيا جنزم ٔبهَ ساضم يف مسـى ثبٔسُس لتُس متوًوحِا حمًل، حنن  ُو

 .اًحاحثون اًـصة تبٔمس اذلاخة ٕاًََ

صت كًصعاث من خامـة ثَازثتَس ٔبن  حنْت ظوة خاك تريك وٕاسِاماثَ يف  ذ.اًُز

ألهرثوتوًوحِا امللازتَة، ٕار ٔبن ذزاساثَ اًيؼًصة وجتصتخَ إلذاًزة واملِيَة ومـاٌض خَ ٌَمجمتؽ 

امللصيب وادلزائصي جتـي مٌَ ٔبهرثوتوًوحِا ابس خحلاق من ذالل نخاابثَ اخملخَفة اًيت ثبٔزحجت 

حًِة واذلسج، تني اًفصذاهَة واًـاملَة تني املـصفة واًسَعة ،تني اًيؼصي واًـمًل ،تني اً 
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واملخعفح هصوهوًوحِا ًىذاابث خاك تريك جيس ٔبن نخاابثَ مل حمتحوز حول إلسالم فلط تي .

جتاوسهتا ٕاىل ؾصط مـاٌض خَ هكالحغ وفاؿي يف اذلَات الاحامتؾَة وثبٔثصا واحضا ابٌَلة 

 .واصلٍن واًـاذاث واًِوًة

من خامـة اًضَف  ذ. َلس ساينسة، نخة تـَسا ؾن اًضرعَاث، ومن دعم املٌلز 

إلزيوًوحِا ومسبًٔخا إلدذالف إلزين وادلًيس وٕاهخاح املـصفة ألهرثوتوًوحِة يف ؾن "

ِا ملوضوؿني ُامني: ادلزائص "، ٕار ُسف ٕاىل ثوضَح ذوز إلزيوًوحِا اًفصوس َة وهَفِة ثياًو

ثياول زيائَة اًربجص واًـصة،  ألول حول املصٔبت ٔبو ابٔلحصى ؿالكة اًصخي ابملصٔبت، واًثاين

وابًخايل ثخِان اًىِفِة اًيت مّت فهيا اًخـاظي مؽ كضاايُا اًصاُية اًَوم وذوزُا يف اهخاح املـصفة 

هلعة اًحساًة اًيت  -يف هؼٍص-ألهرثوتوًوحِة يف ادلزائص، ًوـّي ُشٍن املوضوؿني ًُمثالن 

مـة ادلزائًصة، وثحَوزث ٔبنرث يف ٔبؾٌلل ُبوضاث ؿَهيا تشوز اًخسٌزس يف ألهرثوتوًوحِا ابدلا

 ازيوًوحِة ًلك من خريمني ثَون وتَاز توزذًو ولهوست ذي خازذاٍن

 -ااكذميَة اًفٌون-املـِس اًـايل ٌَفٌون اًضـحَة اًامتش من ألهرثوتوًوحِا ومن وؿىل 

ظوة اًفَلكوز هكجال ٌضلي حزيا مـخربا يف ثفىري اًضـوة  .ذ. مععفى خاذًـصح بٔ  مرص

 واذلاكايث واًلعط وذمازساهتم اًَومِة، رعل ٔلهَ ًـرب ؾن ٍلوؿة اًفٌون اًلسمية

امليحرصت مضن ؿاذاث وثلاًَس ٍلوؿة ساكهَة مـَية يف تضل ما، حِر ثُيلي  وألساظري

ظًصق اًصواًة اًضفَِة كاًحًا، وكس املـازف املخـَلة ابًفَلكوز من حِي ٕاىل حِي بٓدص ؾن 

ًلوم لك حِي إبضافة ٔبص َاء خسًست ٔبو حشف ٔبص َاء ًخخوافق يف اٍهناًة مؽ واكؽ حِاثَ اًيت 

شا إلتساغ ًُس من ظيؽ فصذ ًوىٌَ هخاح ازلاؿة إلوساهَة ولك يف جممتؽ ما  .ًـاٌضِا ُو

ـىفون ولك من اًفوًلكوزًني وألهرثوتوًوحِني ٌس خلون ماذهتم اًـَمَة  من املَسان، ًو

ا، لك مبهنجَ ؤبذواثَ. ٕال ٔبن اًفوًلكوزًني كس ثفوكوا يف معََاث  ؿىل حتَََِا وثفسرُي

اًخعيَف واس خزسام ٔبذةل ازلؽ املَساين وثعحَلِا ثضلك احرتايف، ألمص اطلي ذفـَ ٕاىل 

اًححر، الاؾخلاذ تبٔن ثوزَق اًرتاج ألهرثوتوًويج مبا حيخوي من مواذ مِساهَة جملمتـاث 

فضاًل ؾن اًححََوحصافِاث، ؤبؿالم اًخرعط، واملؤسساث ألهرثوتوًوحِة من مصانز 

ا.. ُو مرشوغ خسٍص ابًخيفِش يف املصحةل اًصاُية  ٔبحباج ومؤسساث ثـَميَة ومذاحف وكرُي
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حىت وسِم يف حصنة اًححر ألهرثوتوًويج اًـصيب املـادض، نٌل سُسِم املرشوغ حمتًا 

 لكوز اًـصيب املـادض ٔبًًضا.ابصلفؽ ذلصنة اًفوً

" -اتسـسًت ايسني ٔبمنورخا -"مالمح املٌلزسة ألهرتوتوًوحِة ادلزائًصة وحتت ؾيوان 

امزتحت فَِ إلصاذت مبجِوذاث اًاكثحة  ملالذ. هوال حٌلذوص  نخخت من خامـة سعَف

ٔبحصاة اًفىص  اتسـسًت ايسني واًرتاج ألماًسلي، حِر خاءث ؿىل رهص اًـسًس من

لمل ألماًسؽ، فٌلصبٔ تشعل نثريا من ألسٌلء ذاظة ذمن نخحوا ابًفصوس َة ٔبمثال : موًوذ واً

فصؾون، موًوذ مـمصي،.... نٌل هلصٔب ذَف سعوز حسٍهثا ؾن اتسـسًت سؤالا حىصز يف 

و سؤال اًِوًة ألماًسلَة، ًخعي ما ميىن  ٕاىلذ.هوال حٌلذوص  ٔبنرث من موضؽ، ُو

ة صلى اس خـصاضَ من كدَي املثال ما ث وظَت اًََ اتسـسًت ايسني يف صبٔن مبٔسق اًًِو

 "اجن بٓوى بٔو حِةل امللِوزٍن"،املثلفني ادلزائًصني، من ذالل نخاهبا املمزي و املـيون تؼؼ : 

ٔبن ما ذفـِا ًىذاتة ُشا اًىذاة، ُو اًصقحة يف فِم ألسس ألهرثوتوًوحِة ٌَِوًة 

ًربجص ماكهة ابًلة ألطمَة، رعل ملا ثدِحَ  ذزاسة واًثلافة ادلزائًصخني اًيت حتخي مضهنٌل زلافة ا

ادلشوز اًثلافِة واًححر يف اًـمق اًخازخيي ٌَمجمتؽ من فِم ٔبفضي ٌَوضؽ اذلايل حِر 

وذون  -ثسخة اًثلي ألًسًوًويج ٌَعموحاث اًـصتَة وإلسالمِة  -ثخساذي ألص َاء توؾي 

 .-مل ًسزش ثضلك موضوؾيابًيؼص ًـواكة اتزخي ظوًي  -وؾي 

، الاىىداة اًـَمي ؿىل اذلاكايث وألمثال ًخاسـسًت ايسنيًَىون اًضلي اًضاكي 

واذلنك وألساظري وارلصافاث اًضـحَة اًيت متثَِا اًَوم ٔبتَف متثَي ؿىل املس خوى اٌَلوي، من 

هجة، وٕاؿاذت نخاتة ُشا إلزج اًضفِيي وورشٍ يف اًىذة واجملالث اخملخعة، هكجةل 

بٔوال"


 اثهَة."، من هجة 

ثلصؤان سعوزُا هربت اصلؾوت ٕاىل ثبٔظَي اًِوًة ألماًسلَة  ذ. هوال حٌلذوصوٕارا اكهت 

مضن اًرتاج املىذوة واصلزاساث املَساهَة ونشا اًىذاتة مبا حىذزٍن اطلاث من ثعوزاث 

                                                           


 ٔبوال : ؾيوان جمةل ، وعم مفصذت ٔبماًسلَة وثـين "اًلكمة" .  
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واجتاُاث فامي خيط املوضوغ املسزوش، ٔلن ذزاسة الٓدص عم ٔبًضا ؾحازت ؾن حصمجة ملا 

ؾحس  ٔبذ.وتسا يف صلك سَوك ٔبو ذمازساث ًومِة، فٕان اًحاحر اذلعَف حىذزٍن اطلاث 

اذلاكًة ارلصافِة تني " حسس رعل من ذالل ملاهل من املصنز ادلامـي ثُداست اسلَس توزاًو

ٕار ؾصط  اصلزش اًحًِوي اًس ميَايئ واصلزش ألهرثوتوًويج ؾيس اصلازسني ادلزائًصنّي"،

نٌلل ؾحسو  ذزاسة،ٕاضافة ٕاىل وارلصافِّة ادلزائًصّةيف ذزاسة اذلاكايث اًضـحَة جتصتخَ 

 ذزاسةونشا  ٔبهرثوتوًويج -زسذي-ٌَرعاة ألهثوي يف اذلاكًة اًضـحَة اًخحََي اًس ميَاء 

َة   مضريا يف تساًة حسًثَ ٕاىلًفضاء اًيوغ )ادليسز( يف اذلاكًة اًلدائََة اًـجَحة، ظصاحة ُس

اًس ميَائَة املس خزسمة ؿاذت -ؿىل املهنجَة اًحًِوًة اصلازسني ألهرثوتوًوحِني ًـمتسون ؿاذتٔبن 

 يف اصلزاساث ألذتَة واٌَلوًة مىِفني رعل مؽ ظحَـة ألهرثوتوًوحِا.

من مصنز اًححر ي ؾعوز ماكدي اًخازخي  ذ. زضوان ؾحاشويف س َاق مذعي نخة 

" -بمٔنورخااًىصهوز -بٔهوام اذلجازت امللسسة "ثَمسان ملال تـيوان:  -ؿمل إلوسان واًخازخي

اطلي ًدضلك من ٔبهوام اذلجازت ؿىل ادذالف  "اًفضاء اصلًين امللسش"اًىصهوز مبـين فؼ

ٔبهواؾِا، اًىصهوز ُو ؾحازت ؾن جحازت ثلَؽ من اذللول ًُسِي حصهثا مث جتمؽ يف ٔبهوام، فلس 

 ثدِحٔبفاكزا وختَالث ًِا ملزى،  ل حًزس ؾن ٔبن حىون ؿالماث ٔبو جمصذ ٕاصازاث حتمي 

 صلك ؿىل ثؼِص ؤبسس كواؿس اًوكائؽ من ُشٍ ثخبًٔف هبا، حصثحط وكائؽ ٕلجياذ اًفصظة

 مزنةل امللسش. ذالًِا من اًرضحي وذمازساث ًفصط سَوهَاث

مربوك توظلوكة  وفامي مل ًـس ٌَـمل من سخِي ٔبكوى من ألهرتهُت ًالهدضاز ٌض َس ذ.

موكؽ  مذرعط يف ألهرثوتوًوحِا يف ؿامليا مبوكؽ ٔبزهرتوتوش اطلي ًـس ٔبول جتصتة ؤبنرب 

اًـصيب، واطلي ٔبظحح تـس س حؽ س يواث ؿىل ٕاظالكَ حمعة ل قىن ؾهنا ًلك رمت هبشا 

اًخرعط املـصيف، وانل الاؿرتاف اًـَمي من ذالل ادذَاٍز هكوكؽ مصحـي ووحِس يف 

صنز اًـصيب ؾن امل 1021اًخلٍصص ألول ٌَمصظس اًـصيب ٌَـَوم الاحامتؾَة اًعاذز س ية 

ن مبا فهيا فىصت ٕاوضاء ُشا  ٌَـَوم الاحامتؾَة يف تريوث، حِر اس خـصط اًـسًس من اًـياٍو

املَخلى اصلويل حول اًححر اًسوس َوبٔهرثوتوًويج يف املوكؽ ، ٕار هٍو اًاكثة تخوظَاث 

اًيت  اصلنخوزت وس َةل جصويقؤبصاذ تسوز  1020اًـامل اًـصيب جبامـة ثخسة اطلي اهـلس س ية 
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رشفت ؿىل ُشا املَخلى، وحِر صازك ابحثون ؿسًسون ساطمت اًيلاصاث املعصوحة يف بٔ 

زمس ظوزت مززًة ًواكؽ اًححر ألهرثوتوًويج يف اًـامل ٕال ٔبهنا صسذث ؿىل  وزت 

ارلصوح من ثغل اًوضـَة والازثلاء ابٔلهرثوتوًوحِا نٌل وهَفا ابس خزسام لك اًوسائط 

 املخوفصت.

واًواكؽ ٔبن ُشا اًصظَس املـصيف اطلي ثضميخَ خمخَف امللالث مل ٍىن ًَشُة سسى 

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث يف وحوذ ختعط ألهرثوتوًوحِا جبامـة ثسىصت، فلس بٓثص 

ورش ُشا اًصظَس ذسمة زلوغ اًعَحة وألساثشت واًحاحثني، حِر مت اًـامة يف ادلزائص 

ىل ؿسذٍن مذخاتـني، فصمبا ٔبانزث هلم ُشٍ اًعفحاث ظًصق ثلس مي ُشٍ املساذالث ؿ

ارلالض من سؤال اٍمتوكؽ والاؿرتاف الأكذميي، واًخحـَة من اًرتاج اًفىصي اًلصيب، وزمبا 

ٔبظححت ألهرثوتوًوحِا ًوما ختععا ًلوذ كاظصت اًخمنَة، فضىصا ملن ساضم وصىصا ملن فىص 

 يف املساطمة.
 

 التـحرير مديرة املخرب ورئيـسة                                      

 ذ. مميوهة مٌادضًة                                                                                                                         
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          اًخبٔسُس يف وذوزضم نوواملسَم اًـصة اًـٌَلء

 .ٔلهرثوتًووحِاً

 ادلزائص - مس خلامن خامـة -مصكومة مٌعوز.ذ

 : املَرط
 الاحامتؾَة اًـَوم من(  إلوسان ؿمل) ألهرثوتًووحِا

ا ؾصفت اًيت اذلسًثة وإلوساهَة  ومصانز ادلامـاث ٕاىل مساُز

 اًلصن من اًثاين اًيعف يف ذاظة فـًل ثضلك  اًححر

 اًلصة يف وصل اًـمل ُشا ٔبن اًضائؽ ومن. ؾرش اًخاسؽ

 ألوىل اصلزاساث واكهت ابلس خـٌلز، هحري ثضلك وازثحط

 وابحثََ اًلصة ؿٌَلء ٕاهخاح من املَسان ُشا يف ؾصفت اًيت

 وٕاذاًزة ؾسىًصة ثلاٍزص)  ؤبُسافِم مٌاصمِم ادذالف ؿىل

 اًفضي اصلازسني من اًىثري ٍصحؽ نٌل(. ٔباكذميَة وذزاساث

 مذـمس وزمبا واحض ٕاىاكز مؽ اًـمل ًِشا اًخبٔسُس يف اًلصة ٕاىل

 وكواؿس دعط وضؽ يف وحلِم واملسَمني اًـصة ًفضي

حياث  فىصت حصس َخ اًحـغ حياول نٌل اًخرعط، ُشا ًو

 ألخاهة، اًـٌَلء ؿىل اًحاة ُشا يف اًـَمي الاحهتاذ اكذعاز

 ؿٌَل ٍىون ٔبن ألحوال من حال تبًٔة ميىن ل اًـمل ُشا ؤبن

 تضلان وثحلى ،(حبثَة ؤبسسا وظصكا مهنجا) ٕاسالمِا ٔبو ؾصتَا

 إلسالمِة، اًـصتَة اجملمتـاث ومـِا وجممتـاثَ، اًثاًر اًـامل

 ٌَححر رممة ومواضَؽ اًخجازة وٕاحصاء ٌضلزاسة دعحا جمال

 ًوو ٌَمساطمة واحملاوةل اًفصظة ًِا ثـعى ٔبن ذون واًخيلِة،

 اًـصة اًـٌَلء مساطمة ٔبن ؿٌَل رعل، يف اًُسري ابًيشء

 اسلوي، ايكوث تعوظة، اجن ذضلون، اجن) واملسَمني

 ؿٌَلء مساطمة ؾن ٔبطمَة ثلي ل...( اًحريوين امللسيس،

 احهتاذاث ؾن ثلي ل واًالحلة اًساتلة واحهتاذاهتم اًلصة،

 فاق كس( املسَمون اًـٌَلء) تـضِم ٔبن تي ألذرٍين، ُؤلء

/  تعوظة اجن) ٕاسِاماثَ يف( اًلصة ؿٌَلء) ؿٌَلهئم من تـضا

 اًوزكة ُشٍ يف هخعصق سوف رعل ًلك وهؼصا(. تًوو مازهو

 اًخبٔسُس يف املسَمني اًـٌَلء وٕاسِاماث ذوز ٕاىل اًححثَة

ا، اًيت واملياشم كواؿسٍ، ووضؽ اًـمل ًِشا  اًيؼصت ونشا اثحـُو

 ؾصتَة ٔلهرثوتًووحِا اًخبٔسُس حنو املس خلدََة إلسدرشافِة

 .ٕاسالمِة

 Abstract : 

Anthropology is one of the social and 

human sciences which knew its way 

for the universities and the research 

centers from especially in the second 

half of the centurythe nineteenth, who 

widespread that this science delivered 

in the west and related significantly in 

the colonization. The first studies of 

production were the knowledgeable 

west and his researchers (military and 

administrative reports and academic 

studies). As the plenty give greater 

weight that this science it is nor 

possible that two arabic sciences are or 

islamic (method and knock and 

research bases).The arabic islamic 

countries remain two fertile domains 

for study and measure the experiences 

and important subjects for the 

searching and prospection. Will this 

research paper to role and contributions 

of the muslim scientists in the 

establishment raise inconsequently the 

science and status bases, the methods 

which followed her, and as well as the 

perceptive look the futurism towards 

the establishment islamic arab 

anthropology. 
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 بٔول: ٕاسِاماث ؿٌَلء املسَمني يف اًخبٔسُس ًـمل إلوسان

ميىٌيا الاهعالق ٌَخبٔسُس ًـمل ٕاوسان ٕاسالسم "ٔبهرثوتوًوحِا ٕاسالمِة" من اًخازخي 

اًـصيب إلسالسم يف حس راثَ، وتياء املس خلدي املـصيف واًـَمي ًِشا اًخرعط يف تالذ 

املسَمني من ذالل  ما كسمَ زواذ ألهرثوتوًوحِا والاحامتغ املسَمون يف ُشا اًضبٔن. 

 اماث ؿٌَلء املسَمني يف اًخبٔسُس ًـمل إلوسان يف ما ًًل:وؿَََ ميىن اًخـصط ٕلسِ

ٕان اًفرتت املـصوفة ؾيس اًلصة ابًـعوز اًوسعى، اجسمت ؾيس املسَمني ابًخعوز 

اًفىصي واًـَمي والاحامتؾي
1

، ممتثةل يف املؤًفاث اخملخَفة والاندضافاث والاذرتاؿاث يف 

ا من ؿَوم اًفصش واًِيس ص ىت املَاذٍن، واًيت كّشاُا إلكدال ؿىل اًـَوم  إلسالمِة وكرُي

واًَوانن. فلس ثعوزث اًححوج اًخازخيَة والاحامتؾَة وإلزيوقصافِة املمتثةل يف اذلوًَاث، 

ا من اًـَوم ذاظة تـس اهدضاز إلسالم، حِر ػِصث  واملشهصاث ووظف اًصحالث وكرُي

ة ٔبحوال اًضـوة تواذز اًخلسم واذلضازت، وثوسـت اًفذوحاث اًيت اكهت هتت تسزاس

ادلسًست، نٌل ثوسـت اًحـثاث اًـَمَة، فاثعي املسَمون تلريضم من صـوة اًـامل ًًرش 

اًصساةل اًـاملَة اذلضاًزة احملموةل ابٌَلة امللسسة، ًلة اًلصبٓن اًىصمي ٔبي اٌَلة اًـصتَة، اًيت 

اس متصث  اس خعاؾت ٔبن حتوي ًلاث وزلافاث اًضـوة اخملخَفة واًيت زمغ مـاهلهتا ًإلسالم

يف اذلَات ويف تـغ ألحِان يف اًخبًٔق ذاذي ُشا اجملال. من هجة ٔبدصى وابًخحسًس يف 

اًفرتت املمخست من اًلصن اًثامن حىت اًلصن اًـارش، فٕان اًـٌَلء واًصحاةل املسَمون اس خعاؾوا 

تفضي اًعصق اًيت فذحت ٔبمارمم رشكا وقصاب ٔبن ٍىدضفوا، ويف هفس اًوكت، ٔبن ًعفوا 

ٔبوزواب، ومٌاظق اًلوكاس، واًرشق ألكىص، واًِيس، وٕافًصلِا، يف امذساذ ؿاملي  حزءا من

من ألهسًس ٕاىل اًعني، ومن تلساذ ٕاىل  تالذ اًحَلاز، ومن اًلاُصت ٕاىل تالذ اًيوتة.
2
 

ابٔلهسًس املَلة  2019ظاؿس ألهسًيس املوًوذ س ية  -ٔبؾٌلل  ومتثي رعل يف

مبيدسىِو اًـصة، وظاحة نخاة ''ظحلاث ألدم''، حِر كسم ٔبظصوحة مفاذُا ٔبن مجَؽ 

ٔبدم ألزط املـصوفة مرشوظة، فامي ًخـَق تبٔهؼمهتا املـصفِة، تخوسؾِا ادللصايف ؿىل سعح 

ألزط.
3
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م( اطلي خال 2177-2104جن تعوظة )واًصحاةل امللصيب ٔبتو ؾحس ػل َلس املـصوف اب

ٔبحناء اًـامل يف زحالث زالج ساز ذالًِا ٕافًصلِة وتالذ اًـصة وبٓس َا واًرشق ألكىص، 

"حتفة اًيّؼاز يف قصائة ألمعاز  ؼؼومجؽ مالحؼاثَ وذّوهنا يف نخاة "اًصحةل" اطلي ٔبسٌلٍ ت

اًـؼمية اًيت ٔبظححت وجعائة ألسفاز"، ُشا اًـامل ادلََي ذذي اًخازخي من ابة زحَخَ 

مصحـا رمٌل ٌَجلصافِني واملؤزذني وؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا، واملِمتني ابذلَات اٌَلوًة والاكذعاذًة 

لس ٔبظححت اًصحةل اًَوم تـس ذزاس هتا واسدِـاهبا وثددؽ مضامِهنا  واصلًًِة واًس َاس َة. ًو

ة من زالزني س ية، ورسعَاهتا إلسالمِة، ٕاىل خاهة ظول فرتهتا اًيت امذسث ٕاىل ما ًلص 

واجساغ زكـة مساحهتا اًيت جتاوسث ٕافًصلِا ٕاىل بٓس َا ؤبوزواب، وثيوغ مـَوماهتا ومعساكِة 

ا... ٔبظححت هدِجة ًلك رعل ثُيـت تبهٔنا ٔبؾؼم زحةل يف اتزخي اًخرشًة مجـاء. ٔبدداُز
4
 

لرتن رهص اجن تعوظة يف اًلصة تشهص "مازهو توًو" اًحيسيق، ُشا ألذري اطلي اكن بٔ  ول ًو

تالذ اًرشق ألكىص، وسَت  -كدي حنو من زالزني س ية من حتصك اجن تعوظة -من كعس

ا  مشهصاثَ اًيت اكهت حمي ثـََق واسؽ...ًىّن املالحغ ٔبن زحةل اجن تعوظة اجسؽ فضاُؤ

ٔبنرث ذما اكن ألمص ابًًس حة ًصحةل "مازهو توًو"، ؿالوت ؿىل اذلعَةل اًـَمَة اًيت اكهت 

 الٓدص.ختخَف من اًواحس ٕاىل
5
 

م(، اطلي ذزش اتزخي وظفاث 2401-2111ؤبؾٌلل اًـالمة ؾحس اًصمحن جن ذضلون )

وؿاذاث اًضـوة واملٌلعل اًـصتَة واًـجمَة واًربجًصة، تيوغ من اًخفعَي واًخحََي اطلي مل 

ٍىن مـصوفا، ل كدي اجن ذضلون ول يف ؾرصٍ و ل حىت ًلصون ؿسًست من تـسٍ، مؤسسا 

ألهرثوتوًوحِا وؿمل الاحامتغ اذلسًر )ؿمل اًـمصان اًخرشي نٌل اسٌلٍ  ًـَوم ص ىت ٔبطمِا

بٓهشاك(. رعل املفىص ألهرثوتوًويج ''من اًعصاس ألول ٔلهَ اؾخرب زلافة اًضـوة اًياتـة من 

ا ومِوًِا اًسَوهَة. من ُيا ثبئت هؼًصخَ املِمة  تُئاهتا اذلَاثَة ٔبضم اًلوى املخحوكة يف ثفىرُي

ة ؾن اًـعحَة ا ا حلِلة موضوؾَة جضلكت يف س َاكاث حِات اًلدائي اًحسًو ًلدََة ابؾخحاُز

يف ػصوف اًواكؽ إلٍىوًويج والاكذعاذي اًعحصاوي وامذساذاث ُشا اًواكؽ اًفىًصة 

واًيفس َة ؿرب اًخازخي الاحامتؾي ًِشٍ اًلدائي''
6

. وسايذت ؿىل ما رهصان من مساٌُلث اجن 

خي وؿمل الاحامتغ، فلس نخة يف اًس َاسة واذلنك والاكذعاذ ذضلون يف ألهرثوتوًوحِا واًخاز
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واًثلافة تعفة ؿامة، نٌل ثعصق ٕاىل اًفلَ واًفَسفة واًضـص واًخعوف واًفٌون اخملخَفة. مجؽ 

اجن ذضلون ٔبؾٌلهل يف مؤًفاث ؿسًست ٔبطمِا نخاتَ املـصوف تخازخي اجن ذضلون واطلي ٔبسٌلٍ 

يف ٔبايم اًـصة واًـجم واًربجص ومن ؿادضضم من روي  ة" نخاة اًـرب وذًوان املحخسبٔ وارلرب

اًسَعان الٔنرب، حِر كام تخلس ميَ ٕاىل ؿست فعول )حاًَا يف س حـة جمضلاث( ٔبطمِا جمضل 

امللسمة املـصوف مبلسمة اجن ذضلون. نٌل نخة ٕاجن ذضلون يف مهنجَة اًححر حِر ٍصنز 

ضم اًـلًل واٍمتحَط، اًدضرَط ؿىل  وزت اًلواؿس املهنجَة اًيت جية ٔبن ثددؽ ومهنا اً 

املاذي اطلي ًلعس تَ مالحؼة وزظس اًؼواُص الاحامتؾَة ؿىل ما عم ؿَََ يف اًواكؽ، 

وحتىمي ٔبظول اًـاذت وظحائؽ اًـمصان اطلي ًلعس من وزائَ اًخحصي يف هلي ألدداز كعس 

مـصفة اذلق فهيا من اًحاظي، واًلِاش ابًضاُس واًلائة، اًلِاش والاس خسلل...
7
 

ومن ٔبؿالم املسَمني اطلٍن اكن هلم فضي يف اًخبٔسُس ًـمل إلوسان ٔبو ؿىل ألكي اًخعصق 

 ًِشا اًـمل من كًصة ٔبو من تـَس زمغ قَاة املععَح "ٔبهرثوتوًوحِا" يف ٔبايرمم، هشهص:

و زحاةل ٔبهسًيس، ؾصف جىذاتَ 2128-2241اجن حدري ٔبتو اذلسن َلس جن ٔبمحس ) - ( ُو

ا."زحةل اجن حدري"   اطلي وظف فَِ زحالثَ ؾن ؿاذاث وزلافاث اًحضلان اًيت ساُز

و حلصايف ومؤزد تلساذي نثري ألسفاز 901اًَـلويب ٔبمحس )املخوىف تـس س ية  - م( ُو

ا، وهل نخاة "اًخازخي"،  ن فَِ مالحؼاثَ ؾن اًحضلان اًيت ساُز اص هتص جىذاة "اًحضلان" ذوَّ

ؤبزمِيَا واًِيس وكسم يف ُشا اًعسذ  و''نخاة "اًسَوان" اطلي وظف فَِ صـوة مرص

ماذت ثيعوي ؿىل ػواُص وحلائق ٔبهرثوتوًوحِة خسٍصت ابًخحََي''.
8
 

و زحاةل وحلصايف من ٔبُي تلساذ، 982)املخوىف س ية  َلس ٔبتو اًلامساجن حوكي  - م( ُو

خاة اًـامل إلسالسم، هل نخاة "ظوزت ألزط" نٌل اص هتص ثرشخ ومصاحـة وثعوٍص نخاة 

 ًإلظعرصي.املٌلعل"  "مساعل

امللسيس ٔبتو ؾحس ػل َلس اجن ٔبمحس اطلي ثـصط صلزاسة اًيؼم الاحامتؾَة واًلصاتة  -

وإلٍىوًوحِا )ؿالكة إلوسان ابًحُئة( ورعل من ذالل اًوظف واًخحََي يف نخاتَ "ٔبحسن 

اًخلاس مي يف مـصفة ألكاًمي"
9
. 

و ٔبحس اًصحاةل اطلٍن كّسموا ثضلك واحض ٌٌَلذت  - اًحريوين ٔبتو اًصحيان َلس جن ٔبمحس ُو

ٔبو مصروةل" ٌضري  ألهرثوتوًوحِة. ًوـي نخاتَ "حتلِق ما ٌَِيس من ملوةل ملدوةل ٌَـلي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A5%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%8A
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توضوخ ٕاىل مفاُمي ألهرثوتوًوحِا والزيوقصافِا وإلزيوًوحِا، حِر حيَي اًحياء الاحامتؾي 

ا(. وألمناظ  ٌَِيس ؤبهؼمة ُشا اًحياء اخملخَفة )اصلًًِة واًلضائَة وألزسًة واًعحلِة وكرُي

و ل ًلف ؾيس اًوظف تي ًلازن وحيَي وٌس خًذج ًو ـمماًثلافِة املخـسذت، ُو
10
. 

( مؤزد 487/2094-404/2040) ؾحس ػل جن ؾحس اًـٍزز جن َلساًحىصي ٔبتو ؾحَس،  -

و  هل نخاة "مـجم ماس خـجم"  ،ألهسًسٔبول ادللصافِني املسَمني يف وحلصايف ٔبهسًيس، ُو

اًضٌلًَة، وهل  وٕافًصلِا، ؤبوزوابوظف فَِ حلصافِة ألهسًس ونخاة "املساعل واملٌلعل" 

 نخاة "فعي امللال يف رشخ نخاة ألمثال"، ونخاة "اص خلاق ألسٌلء".

ػل جن ٕاذٌزس اًعلًل ٔبو اًرشًف ٔبتو ؾحس ػل َلس جن َلس اجن ؾحس إلذٌزيس  -

(، زحاةل ملصيب ذزش يف كصظحة وجصغ يف اًَِئة 112/2211-491/2200) إلذٌزيس

ادللصافِة واًعة، اس خلص يف ظلََة يف تالظ "زوحَِ اًثاين" وظيؽ هل هصت ٔبزضَة من 

و من ٔبصِص نخة ادللصافِا  ة املض خاق يف اذرتاق الٓفاق" ُو اًفضة، من مؤًفاثَ: "ىُز

 لسمية.اً

و َلس صىصي الًٓويس، ألهرثوتوًويج اًـصيب ذزش اجملمتؽ اًـصيب...ؤبصاز  - الًٓويس ُو

ٕاىل ٔبثص إلسالم يف اًخلري الاحامتؾي، نٌل ثـصط يف ذزاساثَ ٕاىل تـغ اًـاذاث اًيت كىض 

ؿَهيا إلسالم اكًؤبذ، نٌل ثـصط ٕاىل اًـسًس من اًـاذاث واًخلاًَس اًـصتَة إلسالمِة، نٌل 

حلكم يف اًـَوم اخملخَفة وـمل ألوساة، وؿمل اًفصاسة وؿمل اًزحص واًـَافة.
11
  

وجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن مساٌُلث نثري من ألهرثوتوًوحِني اًـصة املسَمني املـادضٍن ل 

ثلي ٔبطمَة معن س حلوضم من ألوائي. وهشهص مهنم ؿىل سخِي املثال ل اذلرص: ٔبمحس ٔبتو ًسس 

وتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب وابٔلس خار املـمل، وؿىل اًوزذي، وفؤاذ املَلة جصائس ألهرث 

ٕاحساق ارلوزي، ؤبمني اًصحياين، وحسن ارلويل، وَلس ؾحسٍ حمجوة، وصاهص مععفى 

سَمي، وؾحس ػل اسلوذي، ؤبتو جىص ابكاذز، وحسن زص َق، وماعل جن هيب، وحمفوع 

ًسوًسي، وكريضم من زواذ ألهرثوتوًوحِا تيون، واَلس توذزبت، وؾحس املاعل ظَاذ، وَلس ا

 والاحامتغ.
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%82%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A7
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 اثهَا: بٓفاق ٕاسالمِة يف ؿمل إلوسان:

ًلسم اًحاحر حسني فِمي يف نخاتَ كعة ألهرثوتوًوحِا
12
فىصت ؾن ثعوز انذى تَ  

ا تالذ اًـصة  و  وزت تساًة خسًست يف ؿمل إلوسان ٍىون معسُز ؿسذ من اًحاحثني ُو

واملسَمني، واًفاؿَني فهيا ؿٌَلء من ٔبتياهئا ًبٔذشون ؿىل ؿاثلِم مسؤوًَة ذزاسة جممتـاهتم 

َة ختخَف احملََة وألذش تـني الاؾخحاز دعوظَاهتا اًثلافِة والاحامتؾَة، وتبٔذواث مهنج 

و اًفًصق ألول اطلي ًسؾو ٕاىل اًلعَـة مؽ اًلصة يف  ؾن دعوظَاث اًلصة ؤبذواثَ. ُو

ِا ابًيلس  جمال اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة واًصفغ املعَق ملياُجَ وزؤاٍ. وفًصق بٓدص ًدٌاًو

واًخـسًي حسة ما ثلذضََ اًرضوزاث
13

. ٕان هؼصت اًحاحر حسني فِمي ًدضلك فىص 

ٕاسالسم ثًدؽ من جتصتخَ ارلاظة يف جمال اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ٔبهرثوتوًويج ؾصيب 

اذللََة اًيت كام هبا ُو هفسَ ٔكحس اصلازسني احملََني اطلٍن ختخَف هؼصهتم ؾن اصلازسني 

ألخاهة، فٌؼصت )اجن اًحضل( وملازابثَ ملوضوغ حبثَ ومصحىزاثَ ومٌعَلاثَ اًيؼًصة واًخعحَلِة 

عم راهتا صلى ألحٌيبوزمبا حىت ًيخاجئَ، ًُست 
14
 . 

ٕان ما ًسؾوان ٌَخوخَ حنو ظصوحاث حمََة ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة إلسالمِة 

ؿسذ من ألس حاة اًيت ىصاُا نٌل ٍصاُا كريان من اًحاحثني وحهية ومذعَحاهتا  وًزة، وعم 

ثخـسى اًصقحة اًضرعَة ٕاىل املس خَزماث اًححثَة اًـَمَة. ٕان املبٔسق اطلي وخسث 

و هفار اجملمتـاث اًحـَست ٔبو اًلًصحة اصلزاساث ألهرثوتوًوح  ِة اذلاًَة هفسِا ثواهجَ، ُو

وحعول كاًحَة اصلول املس خـَمصت مبا فهيا اصلول اًـصتَة، واًيت اكهت مسشحا ًِشٍ اًححوج، 

ؿىل اس خلالًِا، وزحِي اصلازسني ألخاهة، حـي من ألًووايث صلى املؤسساث اًـَمَة 

حثني احملََني ٔبذش سمام ألموز ٌَهنوط هبشا اًـمل ادلامـَة ومصانز اًححر، وصلى اًحا

ٕان ألهرثوتوًوحِا ؿىل اًصمغ من ٔبهنا هؼصاي ''قصتَة املًضبٔ واًخعوز، ٕال ٔبن اًـصة ومِاذًيَ. 

س حلوا اًلصة يف اندضاف زلافاث اًضـوة ووظفِا وملازىهتا وسرب ٔبقواز اًـَوم اًعحَـَة 

، مفن مٌخعف اًلصن اًثامن حىت هناًة اًلصن اذلاذي والاحامتؾَة ومٌاصمِا اًـلََة واًخجًصخِة

ؾرش اكن اًـصة ضم ''ؾحاكصت اًرشق'' نٌل ًعفِم اًـامل املؤزد حوزح سازثون، واكهت 

اٌَلة اًـصتَة عم ًلة اًـمل اًخرشي''.
15
ومل ثخوكف احهتاذاث اًـصة واملسَمني، تي  
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ألهرثوتوًوحِة ؾن ؿٌَلء ابهس خاهَني ثواظَت زمغ كَهتا، وٕان "ظسوز ؿسذ من اصلزاساث 

يوذ ومسَمني يف حماوةل ًعصخ فىص وهلس ٕاسالمِني ًٔلهرثوتوًوحِا، ًِيي ذؾوت دضحية  ُو

ودعوت ٔبساس َة ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِا ٕاسالمِة".
16
 

شهص ٔبحس اًحاحثني اطلٍن كّسموا ذزاساث حتََََة هلسًة ًفىصت ٔبسَمة وثبٔظَي اًـَوم  ًو

الاحامتؾَة عم هخاح :سة ؾيادض: ٔبول، فَسفة احامتؾَة ومفاُمي  الاحامتؾَة، ٔبن ''اًـَوم

ٔبهعوًوحِة؛ اثهَا، ٔبذواث مهنجَة؛ اثًثا، مـَوماث تًِوًة )حول تىن احامتؾَة موضوؾَة(؛ 

؛ ؤبذريا، ثلسمي حَول (perception)زاتـا، مـَوماث ٕاذزاهَة واهعحاؾَة ٌَفصذ وازلاؿة 

ـني الاؾخحاز إلماكانث املاذًة واملعَحة اًيت وثسذي احامتؾي وهفيس، ثضلك ًبٔذش ت

ثلَة فئة احامتؾَة ما ؿىل فئاث ٔبدصى، واًوؾي اًفصذي وازلـي، واملفازكاث واملـضالث 

املصثحعة تلِاش امليافؽ واملضاز واذلنك تني ما ٌضلك ٔبدف اًرضزٍن.
17

ٕان ُشٍ اًـيادض ل   

ألموز ترصامة ٔبنرب، ''ؤبن كسزا من ميىن ٔبن ثـوس اًحاحثني اًـصة واملسَمني ٕارا ٔبذشوا 

ا،  املوضوؾَة ميىن ٔبن ًخحلق ٕارا ٔبذزك اًحاحر املوهجاث اطلاثَة، ٔباي اكن صلكِا ومعسُز

وحتسًس اًـمي ؿىل ضحعِا... ؤبن اًـمي ألهرثوتوًويج، ٔبو ألهرثوتوًوحِا وـمل، ل مييؽ 

وحوذ زوافس فىًصة ٔبو ٔبظص حمََة''
18
ذيا. نٌل ًخحت ؿىل اًحاحثني انتـة من جممتـيا ومن زلاف  

اًـصة ٔبن ًخزشوا موكفا هلساي من املـازف إلوساهَة )ل كدول ابٔلهرثوتوًوحِا نٌل عم، ول 

زفضِا زفضا معَلا(
19

، وحماوةل املواسهة تني ُشا ورعل ٌَخوظي ٕاىل هلاظ جضاتَ وثوافق بٔو 

واًحياء. ٕان  وزت  ادذالف تني اًعصحني، وٕاجياذ ٔبسس ٌَخفاضم واًخواظي اًـَمي ادلاذ

ٕاذذال مٌاشم خسًست ل تس مهنا، واًلِام تبٔذواث حبثَة مالنية من ألطمَة مباكن، ذاظة ثغل 

 اًيت ثبٔذش ارلعوظَاث اًثلافِة واصلًًِة والاحامتؾَة جملمتـاثيا احملََة حبزم وجبسًة. 

 ذامتة: 

ياٍ يف ُشٍ اًوزكة، ٕاىل هلعة  ًـَيا مل هخعصق يف س َاق اًخحََي املوحز واطلي ثياًو

ًصة يف املوضوغ، وعم ٔبن فئة ٔبدصى من اًـٌَلء اًـصة، كاًوا تـسم حواس  ٔبساس َة وحُو

ذزاسة اجملمتـاث احملََة من ظصف ٔبتياء ُشٍ اجملمتـاث، وضم ٍصنزون اًلول ؿىل جممتـاثيا 

ىل ٔبتياهئا من اًـٌَلء واًحاحثني. فِم ٍصون ٔبن ألهرثوتوًوحِا ل ميىن ٔبن احملََة اًـصتَة، وؿ
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حىون ٕال ذزاسة ًلٓدص اخملخَف واًحـَس ؾيا، ثبٔس َا مبا فـهل تـغ اًصواذ ألوائي، 

  Germaine)"خريمان ثَون" ؿىل قصاز ومؤسيس ومٌؼصي ألهرثوتوًوحِا اًساتلني،

Tillion) واز مؽ زلافة ٔبدصىاًيت حصى تبهٔنا كدي لك يشء ح
20
فداملواهجة مؽ اًلري وكدوهل  .

هكضاتَ وخمخَف يف اًوكت هفسَ، ثخوصل ألهرثوتوًوحِا. ٕان ما ميىن ٔبن وضري ٕاًََ ُو ٔبن 

 ؿسذا من ُؤلء اًـٌَلء ًلومون تسزاساث ٔبهرثوتوًوحِة حول جممتـاهتم احملََة.

اث ألهرثوتوًوحِا ومٌاصمِا، ٕان  وزت اذلزم وادلسًة املضاز ٕاٍهيا بٓهفا يف ثياول موضوؿ

جية ٔبن ثت وفق كواؿس ؿَمَة دضفة، وتبٔذواث مهنجَة وٕاتُسدميوًوحِة واحضة، '' جية يف 

زٔبًٌُا ٔبن ثوخَ ادلِوذ حنو ظصخ ألفاكز ومٌاكض هتا حٌحا ٕاىل حٌة مؽ املفاُمي واًخـاًمي 

اصلًًِة، يف ٕاظاز اصلزاسة اًلكَة املخاكمةل ؾن إلوسان واذلَات''
21
فاملفاُمي اًيت ىىوهنا . 

حول اًؼواُص كس ل حىون حصَحة لكَة، وبٔن وس حة من الازثَاة ميىن ٔبن جسجي، 

فاًضم يف ألحساج واًـمي ؿىل متحَط اذللائق من ٔبًووايث املهنج اًسَمي يف اًححر 

اًـَمي، ؤبن نثري من اذللائق واملـازف ثخسذي يف ظَاقهتا س َاكاث حصازَة وسَوهَة 

لمي واًخلاًَس واًعلوش واملٌلزساث واًضـائص، وثخساذي يف ظياؾهتا مؤسساث هفس َة، يف اً

مـصفِة خمخَفة، اكملسجس واملسزسة واًىٌُسة وإلراؿة واًخَفًزون...فاًوؾي اًفصذي واًوؾي 

ازلاؾي ًخحصاكن ذاذي ُاثني اصلائصثني كدي وتـس ٕاهخاح اًثلافة.
22
ٕان زتط اًؼواُص  

وألحساج ثس َاكاهتا اًخازخيَة واًس َاس َة واًثلافِة، ًـخرب يف زٔبًٌُا من تني ٔبضم رشوظ 

جناخ اًححر اًـَمي يف اًـَوم الاحامتؾَة ؿامة، وألهرثوتوًوحِا ذاظة. ؤبهَ ل ميىن فِم 

ثيا احملََة ُشٍ اًس َاكاث فٌِل حِسا ٕال ٕارا اكن اٍمتحَط ذكِلا، ذاظة من ظصف ٔبتياء جممتـا

 ٕارا فلِوا نٌل فلَ ألًوون ذمن اكن هلم اًس حق يف اًخبٔسُس ًِشا اًـمل. 
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 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

 متخس ُشٍ اًفرتت من مٌخعف اًلصن اًساتؽ حىت هناًة اًلصن اًصاتؽ ؾرش املَالذي.  1
2
 .Monder Kilani, Introduction à l’anthropologie, pagot, France, 1996ملًزس من املـَوماث ٔبهؼص مٌشز هَالين :   

P. 201. 
3
 .21فصذًزم مـخوق، ثعوز اًفىص اًسوس َوًويج اًـصيب، حصوش جصش، ذ. ث، ًحيان، ض   

4
 .20، ض 1001ؾحس اًِاذي اًخاسي، اجن تعوظة ٔبمري اًصحاةل، اصلاز املرصًة اٌَحياهَة،   

5
 .11ؾحس اًِاذي اًخاسي، مصحؽ ساتق ض   

6
 .21، ض2992كُس اًيوزي، مسازش ألهرثوتوًوحِا، ذاز اذلوكة ٌَعحاؿة واًًرش، تلساذ،   

7
صي، حمسن ًوسف، )ٕاؿساذ وحتٍصص(، ٕاجن ذضلون ٕاجناس فىصي مذجسذ، مىذحة الاسىٌسًزة، مرص،    ٔبهؼص يف رعل لكَ: َلس ادلُو

 .81-81، ض 1008

 
8
 221. ض 1007مسذي صلزاسة اجملمتؽ واًثلافة، ذاز املـصفة ادلامـَة، مرص، مععفى معص حٌلذت، ؿمل إلوسان،  ٔبهؼص هبشا اًعسذ 
9
ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ: ؿسانن ٔبمحس مسمل، حما اث يف ألهرثوتوًوحِا ؿمل إلوسان، املوكؽ املـصيف، املوضوغ، املَاذٍن واملهنج، مىذحة   

 .17-11. ض. 1002اًـحَاكن، اًصايط، 
10
 .18-17تق، ضؿسانن ٔبمحس مسمل، مصحؽ سا 
11

 .221و ض  221مععفى معص حٌلذت، مصحؽ ساتق، ض   
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 صيبؼؼاًـ املــــاًـ يف َاــ الاهرثوتًووح 

 -وادلزائص  مرص حاًخا -

 ادلزائص -ثَازثخامـة  -اًعسًق زلاًةذ.
 

 : املَرط

 اًلصة يف ألهرثوتًووحِا ؿمل وضبٔت اكن ًنئ

 فبٔن ألوىل، تَئذَ يف وحصزغ املس خـِمص ألوزيب

 اًـامل ومٌَ اًثاًر املُس َخـمصاًـامل  اكن املفضي مِساهَ

. الاس خـٌلًزة ٌَحصنة هدِجة إلسالسم، اًـصيب

 مدىصا ألهرثوتًووحِا ؿىل اًـصة ثـصف وتشعل

ا  تـغ ؾصفت اٌَحؼة ثغل ومٌش اًـَوم، من نلرُي

 ٔباكذميي وـمل ألهرثوتًووحِا ختعط اًـصتَة ادلامـاث

  يف اًس حاكة مرص واكهت ادلامـاث، يف ًسزًّش

 تفضي ورعل اًـصيب، اًـامل يف اًـمل هبشا اًخـصف

 وابرلعوض اًلصة من ٔلساثشت خامـاهتا اس خلسام

 ،(جصاون لكَف زاذ جًصدضازذ، ٕافاىز) جًصعاهَا

 ادلامـاث يف حىوهوا ذمن ٔبًضا اًعالتَة وتـثاهتا

صي ارلضاة ًسس، ٔبتو ٔبمحس) اًلصتَة  ويف ،(وادلُو

 ؤبكسام مـاُس فبٔسسوا توزذًو، تَري ادلزائص

 ُياك اكهت وٕان. ابدلامـاث الاهرثوتًووحِا

 ٌَمسزسة ادلزائص دضـت ٕار اًحضلٍن تني ادذالفاث

 ٔبهرثوتًووحِة ذزاساث ُياك واكهت اًفصوس َة

 ٔبثحـت مرص فبٔن ألس خـٌلًزة، اًفرتت ٔبابن مِساهَة

  .اًرًبعاهَة املسزسة

 مسريت ؾصط املساذةل ُشٍ يف حناول

 يف ودعوظا اًـصتَة اًحالذ اًـصتَة ًٔلهرثوتًووحِا

 وحىت الاس خـٌلز فرتت مٌش وادلزائص مرص خامـيت

 ًِا الأكذميي اًخبٔسُس ٔبي الاس خلالل فرتاث يف

 وكذيا وحىت املست ثغل ذالل زافلهتا اًيت واًخـرثاث

 .اذلايل

 Abstract : 

Although the appearancce of 
anterpology science was in the western 
Europe (the colonizer) as its first 
environment , yet the third world (the 
colonized) was the best field to be 
applied in and through it to the islamic 
world as a result for clonization 
movement. The Arabs knew anterpology 
science early , as a result some Arabic 
universities assigned it as a module to 
be taught as an accadimic science. 
EGYPT was the first to adopt this 
science in its universities thanks to 
bringing of teachers from the west 
mainly from England (Effanz Brichard, 
Radcliff Brown), Egypt also sent 
students to the west to be formed 
(Ahmed Abouzid, Elkhchab and 
Eldjouhari). In Algeria it was pierre 
Bordio who established departments 
and institutions of anterpology in 
universities.The difference between the 
two countries is that there were some 
anteropological studies under the french 
colonization while in Egypt was 
affiliated to England Sschools. 

Through this word, we are trying to 
show how the anterpology science was 
in the colonial period and even after 
indpendence in the Arabic world and 
also the differnent obstacles it met both 
in the past and present time . 
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 ملسمة:

ٕان اذلسًر ؾن ألهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـصيب وحتسًسا يف مرص وادلزائص ل ًـين تخاات 

ـمل كامئ تشاثَ واحض املـامل وحمسذ ألُساف نٌل ُو ؿَََ الٓن  اذلسًر ؾن ٔبهرثوتوًوحِا  و

ٔبو يف حاةل ثبٔسُسَ يف رمسٍ ألول اًلصة وٕان اكهت مِاذًيَ ارلعحة اًرشق إلسالسم بٔو 

اًحالذ املس خـمصت  ومهنا اًـامل اًـصيب، وحىت تـس هلهل وسزؿَ سزؿا يف اًحالذ اًـصتَة ُشا 

يؼص ٕاًََ  يف اًحالذ اًـصيب تيفس اًيؼصت  اًـمل )ألهرثوتوًوحِا( ل ٌسري حٌحا ٕاىل حٌة ًو

اًيت ًيؼص ٕاٍهيا ًحلِة اًـَوم ألدصى، دعوظا اًـَوم اًخلٌَة سواء من ظصف اًوظاًة بٔو 

هرثوتودلَا  يف اًحالذ اًـصتَة اًلانيني ؿَََ تي حىت مذَلي دعاتَ، وابًخايل اذلسًر ؾن ا

ٍص حسًر ؾن مرص وادلزائص(، وتـس ٔبًسس من :سة ؾل) وذ من الاس خلالل، ُو يف حُو

 اهرثوتوًوحِا ذمىٌة اًوحوذ ًوُست موحوذت ابًفـي.

كري ٔبن ُشا اًلعوز املـصيف يف اًحالذ اًـصتَة ل ًلذرص ؿىل ألهرثوتوًوحِا  تي ُو يف 

اكفة اًـَوم الاحامتؾَة، ًوىن ل ًـين من الكمٌا ُشا قَاة لكي ًٔلهرثوتوًوحِا يف اًحالذ 

، ٔبو ُو ًـُش حاًخَ املصضَة من اًيسء ٕاىل -اًيت عم حمي اًرتنزي يف ُشٍ اصلزاسة -َةاًـصت 

ألسوء، تي صِس اهعالكة واس خفاكة كعوى ثضاعم اهعالكَ يف اًلصة س امي وٕان ثبٔسُسَ  

)ٕافاىز جًصدضازذ يف  يف اًرشق اكن  يف نثري من ألحِان من ظصف بآبءٍ ألوائي يف اًلصة

لًصحا يف ادلزائص اًيت اكهت حلال لدذحاز فصضَاهتم وهؼصايهتم ومن مرص(، وهفس اًيشء ث

مثة حتللت هلم صِصهتم وجناحاهتم اًـَمَة، ومن ُيا يف ُشٍ اًوزكة اًححثَة جنس ٔبهفس يا 

 هـصط حاةل ثبٔزخي ًالهرثوتودلَا كدي ؾصط حاٍهتا اًححثَة والأكذميَة يف ُشٍن اًحضلٍن. 

ٔلهرثوتودلَا يف اًحالذ اًـصتَة مـادلة مس خلمية ٕارا ومٌَ ل ميىن مـادلة ُيا حال ا

ؾودلت تـَست ؾن اًؼصوف اًخازخيَة اًيت جضلكت فهيا نخةل املـازف الاحامتؾَة يف امليعلة 

اًـصتَة، س امي ؤبن ألهرثوتوًوحِا اكهت ولساًت مَحلة تفصوغ ؤبكسام اًـَوم الاحامتؾَة 

خازخيَة ٌَـَوم الاحامتؾَة اكفة يف امليعلة اًـصتَة. وؿَََ ل ميىن جتاُي املصحـَاث وادلِوذ اً 

مـادلة سَمية تـَسا ؾن اًؼصوف اًخازخيَة اًيت اكن ًـُضِا  نٌل ل ميىن ٔبًضا مـادلهتا

اجملمتـني املرصي وادلزائصي، فالك اجملمتـني اكان ذاضؽ ًِميية اًلوى اًـاملَة سواء يف صلك 
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ِميية نٌل ٌَمجمتـاث املُِميَن ؿَهيا اكهت وحاخة ثغل اًلوى امل  حٌلًة ٔبو اس خـٌلز،

ًٔلهرثوتوًوحِا ٔبنرث من حاحهتا ًـمل الاحامتغ اطلي ُو نشعل تسوزٍ  ثـصف ؿَََ اًـصة 

مدىصا، "ٕار حني ثبٔسس ؿمل الاحامتغ يف مرص اكن اجملمتؽ املرصي ؿىل ؾخحة اًخحولث، 

يت ٔبفضت ػِوز ؿمل الاحامتغ يف ًوىٌَ مل ٍزل جممتـا ثلََساي، فمل خيخرب اًخحولث اًىربى اً

ٔبوزاب، فإلكعاغ اًززاؾي ُو اًيؼام الاكذعاذي اًسائس، وهؼام اذلنك مَيك وزايث وحصنة 

اًخعيَؽ يف رمسُا وهؼام اًخـَمي حمسوذ، مالمئ حملسوذًة فصض اذلصاك الاحامتؾي"
(1)

، وهفس 

اًس َاس َة، ومن ُيا حوكن اًيشء ًيعحق ثلًصحا ؿىل اجملمتؽ ادلزائصي مؽ فصق  يف اًحىن 

 ٔبطمَة ُشا املوضوغ ورشؾَة امللازهة.

 :مرصالاهرثوتوًوحِا يف  -ٔبولً 

 اًوفوذ اًـَمَة: -2

ابًلصة واكهت مرص  اثعاًِااًـامل اًـصيب ؾن ظًصق  ٕاىلذذَت ألهرثوتوودلَا 

خامـاهتا ٔلساثشت من  اس خلسامـصف هبشا اًـمل يف اًـامل اًـصيب، ورعل تفضي اًس حاكة يف اًخّ 

)ٕافاىز جًصدضازذ، زاذ لكَف جصاون(، وتـثاهتا اًعالتَة ٔبًضا ذمن  اًلصة وابرلعوض جًصعاهَا

حىوهوا يف ادلامـاث اًلصتَة، فبٔسسوا مـاُس ؤبكسام الاهرثوتوًوحِا ابدلامـاث املرصًة فامي 

 تـس.

ا وظَت تلوت. فلس نرثث ًونئ وظَت ألهرثوتوًوحِا مذبٔدصت ٕاىل اًثلافة اًـصتَة، ٕال ٔبهن

اصلزاساث اًيت ؾّصفت هبا، وثياًوت كّعة وضوهئا يف رمسُا، اًلصة ألوزويب وألمٍصيك، 

واص خلالهتا وثعوزاهتا وحتولهتا...، ومؽ ُشا مل حىن ثغل اصلزاساث، يف ٔبًة مصت، فائضة 

ؤبذريًا ابٕلوسان،  ؾن اذلاخة، ٔبو ًيعحق ؿَهيا مدسٔب "ًزوم ما ل ًَزم"، حفَر ٕاهنا هتت ٔبولً 

سؾو  فِشا حلي صسًس الاجساغ واًرثاء، ل ًفيض ٕاىل هناًة حىون مبثاتة ذامتة املعاف، ًو

اًحاحثني واملِمتني، ورضوزت، ٕاىل مًزس من اصلزاساث وألحباج اًيت ثدٌاول اًوحوٍ اخملخَفة 

 واملخجسذت ًإلوسان.
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يف مٌعلة اًرشق ألوسط ًزدضازذ ٔبهعون يف ؾصضَ ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة  صىٍ

، حصحؽ ًثالزٌُاث حلِلِة ُامة ؾن اًحساايث ألوىل ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف مرص

اس خضافت ادلامـة املرصًة يف اًثالزًَِاث تـغ ٔبساثشت  ؾيسما. اًلصن املايض

ألهرثوتوًوحِا اًرًبعاهَني اًحازسٍن، واكهوا ًَلون حما اهتم ؿىل اًعالة ابهخؼام يف ثغل 

وٕاًفاىز جًصدضازذ  Hocartادلامـة)خامـة اًلاُصت الٓن(. ومن ُؤلء ألؿالم: ُواكزث

Evans pritchardوجٌصسدِاين ،Peristiany ًوىن املفازكة ٔبن ٔبًوئم ألساثشت اكهوا .

فِا، اسوا ؿمل الاحامتغ ابًفـي ًعالة ٔبكسام ادللص ًـسون ٔبساثشت ًـمل الاحامتغ، وذزّ 

 واًفَسفة والاحامتغ.

صتط ٔبهعون تني ثغل اًيؼصت وتني س َعصت املسزسة اًفصوس َة يف ؿمل الاحامتغ ؿىل ٍو

اًلانيني ؿىل ٔبمص ثسٌزس اًـَوم الاحامتؾَة يف مرص، واكن من صبٔن ُشا ألسَوة من 

فَسفة وؿىل املضالكث الاحامتؾَة. واكن من اًعحَـي بٔل اً اًخفىري ٔبن ٍصنز الاُامتم ؿىل 

 يف مرص اًيؼصت اًخلََسًة اًرًبعاهَة ٕاىل ألهرثوتوًوحِا ٌضازك ٔبثحاغ مسزسة ذوزاكمي

اهعالق اصلزاساث  ٔبؿاق ٔبن ُشا اًوضؽ كس ، وما من صم الاحامتؾَة هحؤزت الاُامتم ألول

ٔبي وحوذ ٔبساثشت وثلاًَس ٔبهرثوتودلَا جًصعاهَا  ألهرثوتوًوحِة املرصًة من هواخ مذـسذت.

ميية فصوس َة ذوزاكميَة ًلاًحَة َُئة اًخسٌزس، وزمبا ٍصحؽ ٕاىل متسم اًلانيني ؿىل ثسٌزس  ُو

"ٍصحؽ ٕاىل هون  -مؽ وحوذ الاجنَزي-ؿمل ألحامتغ ابملسزسة اًفصوس َة اصلوزاكميَة 

اًسوس َوًوحِا اصلوزاكميَة اًيت جضسذ ؿىل اًامتسم الاحامتؾي ثدٌاسة ٔبنرث واًوضـَة 

اًالس خلصاز ٔبذث ٕاىل اًخزَط من ألحامتؾَة ملرص اًـرشًًِاث اًيت اكهت ثـُش  واًلََان و 

 2918، ُشا هؼصاي، ٔبما ثعحَلِا، وابًفـي فلس ٔبجنزث س ية2911اًِميية اًـامثهَة س ية

رشؾت مجـَة ثسؾى:" ازلـَة اًـصتَة ٌضلزاساث الاحامتؾَة"، يف حتلِلاث مِساهَة ًؼاُصت 

ن احملللني اًفلص يف مرص وكس حٌّسث ثغل ازلـَة ٕلجناس ُشا اًـمي اًضرم ؿسذ هحري م

الاحامتؾَني لس خجواة ٔبنرث من زالزة بًٓف ؿائةل"
(2)
. 

ٌوسجي ٔبهعون يف ذزاس خَ املضاز ٕاٍهيا ٔبن زاذلكَف جصاون اكن ٔبول ٔبس خار جًصعاين 

ؾيسما اس خلسمذَ خامـة  2947ًفس ٕاىل مرص ٔبس خارًا ًٔلهرثوتوًوحِا، واكن رعل يف ؿام 
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 39 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث  

اًخاتؽ ًلكَة الٓذاة هبا، واكن ٌضلي يف رعل إلسىٌسًزة ًًَضئ مـِس اًـَوم الاحامتؾَة 

اًوكت، واوسجامًا مؽ اًخلاًَس الأكذميَة املرصًة، هصىس ؿمل الاحامتغ جبامـة إلسىٌسًزة
(3)
. 

ًوىن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة حللت يف إلسىٌسًزة، وتفضي جصاون ذفـة كوًة ًِا، 

غ مـِس اًـَوم الاحامتؾَة من ذالل ذدوًِا نخرعط ذزايس من انحِة، ونفصغ من فصو

املشهوز. واكن من ٔبجنة ثالمِش مسزسة إلسىٌسًزة يف ألهرثوتوًوحِا اصلنخوز ٔبمحس 

و هفسَ اطلي صلي ٔبول هصيس ًٔلهرثوتوًوحِا ٔبوضئ يف مرص ؿام   .2970ٔبتوسًس، ُو

 اًخبٔسُس الأكذميي: -1

اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف مرص ؿىل املس خوى الأكذميي يف ؾلس اًس حـَياث،  تسٔبث

حِر ثـسذث هصايس ألهرثوتوًوحِا وختععاث اًصسائي واًححوج ألهرثوتوًوحِة، ونرث 

ؿسذ اذلاظَني ؿىل ذزخاث املاحس خري واصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا، ؤبوضئ هصىس 

ي صلهل املصحوم اصلنخوز ٔبمحس ارلضاة، ؤبوضئ كسم ًٔلهرثوتوًوحِا جبامـة اًلاُصت، اطل

ًٔلهرثوتوًوحِا مبـِس اًححوج واصلزاساث ألفًصلِة، وجلكَة الٓذاة خامـة إلسىٌسًزة. ًون 

ًدسؽ ُشا اجملال احملسوذ ًدسجَي اكفة الاهخعازاث ألهرثوتوًوحِة ؿىل اًعـَس الأكذميي، 

 ـمل.وحس امب ٔبن وسجي الاجتاٍ اًـام ذلصنة ُشا اً

واهعَلت اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة جبامـة اًلاُصت من ذالل ؾوذت اصلنخوز ٔبمحس 

(،  وتشعل ذذَت مـَ 2911ارلضاة من خامـة ًيسن تـس حعوهل ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ)

اًخلاًَس اًرًبعاهَة يف ألهرثوتوًوحِا، ويف مٌخعف اًس خٌَُاث ؿاذ اصلنخوزؿاظف وظفى 

ش ألهرثوتوًوحِا يف ٔبمٍصاك، فسذَت ثلاًَس ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ألمٍصىِة ٕاىل تـس ٔبن ذزَ 

ومن هجوذ  ،من كدئبنرث الاحامتغ اًـخَس جبامـة اًلاُصت، وثيوؾت وثـسذث ؿمل كسم 

وٕاسِاماث وسمالء وثالمِش ُشٍن ألس خارٍن ًيك ًدسؽ وتدٌوغ اًرتاج ألهرثوتوًويج 

 ي إلصـاغ ٕاىل سائص ادلامـاث ومصانز اًححر املرصًة.جبامـة اًلاُصت، ومٌَ ًًذل

ويف ُشا اًوكت هفسَ اكن ألس خار اصلنخوز ؿًل ٔبمحس ؿُىس ٔبس خار ألهرثوتوًوحِا 

جبامـة إلسىٌسًزة ٌساضم جبِسٍ يف إلرشاف ؿىل زسائي ظالة ُياك مثي: اصلنخوز ٔبمحس 

نخوزاٍ(، اصلنخوز ؿًل ٔبتوسًس)ماحس خري(، واملصحومني اصلنخوز َلس ؿاظف قَر )اصل
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
40 

اصلنخوز ؾحس اسلَس ًعفي )اصلنخوزاٍ(. ًويك هفِم معق ُشا و ٕاسالم اًفاز)اصلنخوزاٍ(، 

اًخبٔزري هشهص ٔبن الك من ٔبحصاة ثغل ألسٌلء ٔبرشف ًس يواث ظوًةل ؿىل كسم من ٔبكسام 

الاحامتغ ابدلامـاث املرصًة، فدضـة اًخبٔزري، وٕان اكن كس ثحاٍن ٕاسِام لك مهنم ؾن 

لٓدٍصن، مفهنم من مزح يف هجوذٍ تني اصلزاساث اًسوس َوًوحِة وألهرثوتوًوحِة، ومهنم ا

ٔبو كري حمسذ الاجتاٍ ثضلك  ملضلامن كَة اًعاتؽ ألهرثوتوًويج ؿىل معهل، ومهنم من اكن 

مؤثص. ول صم ٔبن ُشا اًـصط اجملمي ًخعَة ثلِاميً حمسذًا ٕلسِام لك من وزذ امسَ، ًيك 

ذ ٔبو ثخساذي إلجناساث، ومؽ جسَميي تشعل فٕاين ٔبؾخلس ٔبن تـغ ألسٌلء ل ختخَط ادلِو 

 اًيت رهصث ٔبنرب ؤبصِص من ٔبن ثخساذي مؽ ٔبحس ٔبو ختخَط ؿىل ٔبحس.

ٌوسجي ًزدضازذ ٔبهعون ٔبًضًا مالحؼة خسٍصت ابلُامتم واًخبٔمي، حِر ًالحغ متزي 

اصلزاساث املَساهَة ؿىل هعاق اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة املرصًة مٌش تساايهتا ألوىل إبحصاء 

واسؽ وثضلك مصنز. ووسجي يف ُشا اًعسذ ذزاساث ؿىل ؿُىس ؤبمحس ٔبتوسًس، وؿاظف 

قَر، وكريضم, كري ٔبهَ ًالحغ ٔبن اًفصوط اًيت اهعَلت ثغل اصلزاساث ٌَخحلق مهنا 

 اكهت مض خلة من نخاابث ؿٌَلء الاحامتغ اًفصوس َني، ذما حلق هوؿًا من الثعال تني اًرتاج

اًسوس َوًويج اطلي اكن كانيًا يف مرص، وحصاج اًـمي املَساين املس خحسج اًوافس مؽ 

رو اًخلاًَس ألجنَوساهسوهَة الاُامتم ألهرثوتوًويج
(4)
 . 

ووخَ ألطمَة يف ُشٍ اذللِلة ٔبن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة مل حىن ٔبتسًا ٔبؾٌلًل 

ا ٔبو ُياك، ٔبو ًحـغ اجملمتـاث ٕازيوحصافِة وظفِة ثس َعة ًحـغ اًيؼم الاحامتؾَة ُي

 احملََة، ًوىهنا اكهت ٔبؾٌلًل ؿَمَة حتََََة، مسدٌست ٕاىل ماذت مِساهَة.

ومثال رعل ذزاسة ٔبمحس ٔبتوسًس ٌٌَلحس خري ؾن "ظلوش ادليائز ؾيس املسَمني 

ا اًيؼصي من نخاابث ُريحز، وفان حِية، وزاذلكَف  املرصًني"، وكس اس متسث ٕاظاُز

اًرتاج اًخحًََل يف ألهرثوتوًوحِا املرصًة حِر كسمت ؿََاء صىصي  جصاون، واس متص هفس

ذزاس هتا ؾن " اًثحاث واًخلري يف ؿاذاث املوث يف مرص من اًـرص املمَويك حىت اًـرص 

اذلا "، مسدٌست ٕاىل ماذت من املسوانث ومن اصلزاسة املَساهَة، ًُس هبسف اًخجمَؽ، 

  اًـمََاث وذًيامِاث ُشا اًخلري ومعََاثَ.ًوىن تلصط اًىضف ؾن ػواُص اًخلري يف ثغل
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 41 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث  

تـس ٔبمحس ٔبتوسًس ؾن حتلِق فصوط وكِاش  فامي  وثـسذث اًصسائي اًيت ٔبرشف ؿَهيا

ًِا مثاًل جصسائي اصلنخوز اًس َس حامس ؾن  رضابً ممضالكث وجضرَط معََاث احامتؾَة، 

َلس ؾحسٍ حمجوة تة ادلسًست، واصلنخوزت ؿَََ حسني ؾن اًواذي ادلسًس، واصلنخوز ااًحو 

 ؾن اًىوًت...ٕاخل.

نشعل ثيوؾت وثـسذث اًصسائي اًيت ٔبرشفت ؿَهيا ؿََاء صىصي تلعس حتلِق 

سـاذ زساةل  فصوط وزظس ػواُص وجضرَط مضالكث، ٔبرهص مهنا ؿىل سخِي املثال: 

َاء )املاحس خري( وجممتؽ ادلريت ) جنوى ؾحس ٔبظصوحة (، و ٔبظصوحة اصلنخوزاٍؾامثن ؾن ألًو

 ،ؾن ازلاؿاث اًـصكِة يف مٌعلة ٔبسوان )اًـحاتسًة واًيوتَني واًعـاًست( ٌٌَلحس خرياسلَس 

وؾن اًخًض ئة الاحامتؾَة يف ٕاكَمي اًفِوم )اصلنخوزاٍ(، ومىن اًفصهواين ؾن ثلري املـخلساث 

 اًسحًصة يف جممتؽ حرضي)املاحس خري(، وؿاذاث ذوزت اذلَات )اصلنخوزاٍ(...ٕاخل

ن مصنٍزن من مصانز كوت اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف مرص: ُشان جمصذ منورخني ميثال

كسم ألهرثوتوًوحِا جبامـة إلسىٌسًزة، وكسم ؿمل الاحامتغ جلكَة اًحياث جبامـة ؿني 

ا من إلسِاماث ألهرثوتوًوحِة يف  مشس، وكسم  ؿمل الاحامتغ جبامـة اًلاُصت، وكرُي

 ًة.ٔبكسام ؿمل الاحامتغ ألدصى يف ادلامـاث املرص 

صى ٔبهعوان ٔبًضًا ٔبن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف اًس حـًَِاث ماساًت حصنز اُامترما  ٍو

ألول ؿىل ذزاسة مضالكث مرص الاحامتؾَة والاكذعاذًة، وذاظة مضلكة اٍمنو اًساكين 

اًسشًؽ، وألزست وثيؼميِا، واًخحرض، واًخعيَؽ، وثوظني اًفالحني يف ألزايض املس خعَحة 

س  دضِس ؿىل رعل مبوضوؿاث اًصسائي اًيت ٔبخزيث يف كسم ؿمل الاحامتغ وكري رعل. ٌو

وألهرثوتوًوحِا جبامـة إلسىٌسًزة )كدي اس خلالل كسم ألهرثوتوًوحِا(، واًححوج اًيت 

واس متص ُشا الاجتاٍ يف  ،جيصهيا مصنز اًححوج الاحامتؾَة يف ادلامـة ألمٍصىِة ابًلاُصت

سائص ٔبكسام ؿمل الاحامتغ ابدلامـاث املرصًة، وٕان اكن حسج ٔبن ٔبضَفت ٕاىل اًلانية تـغ 

املضالكث اًيت اس خجسث ؿىل اًساحة الاحامتؾَة، ؤبطمِا مضلكة اًـٌلةل املرصًة املِاحصت 

مبس خوايهتا اخملخَفة، وكري رعل من املضالكث
(5)
. 
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صلزاساث ألهرثوتوًوحِة كس اس خعاغ ظوال اًس حـًَِاث ًوىن الاجتاٍ اًثلايف يف ا

ٔبن حيلق ذفـاث كوًة، متثَت يف مك اًصسائي اًيت ٔبخزيث ٌٌَلحس خري  2988وحىت ؿام 

واصلنخوزاٍ، ومرشوؿاث اًححوج اًيت ٔبحًصت يف تـغ ثغل ألكسام ويف املصنز اًلوسم 

ا.  ٌَححوج الاحامتؾَة وادليائَة ويف اًححََوحصافِاث واصلوزايث  وكرُي

هالحغ من ذالل ُشا اًـصط ٕاىل مسة ذاظة ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة ادلامـَة يف 

مرص، حِر ثـُش ألهرثوتوًوحِا يف اًلاًحَة اًـؼمى من اذلالث مؽ ؿمل الاحامتغ يف 

ةل ألوىل وضـًا مـوكًا لهعالق  و وضؽ كس ًـخرٍب اًحـغ يف اًؼاُص ٌوَُو كسم واحس، ُو

شٍ ًَويج، ًوىٌَ ميثي يف هؼصي ؿالمة حص اًـمل ألهرثوتو  ة ووس َةل من وسائي اًلوت، ُو

املزيت ًُست ملعوزت ؿىل ادلامـاث املرصًة تي لك ادلامـاث اًـصتَة ومهنا حاةل ادلامـة 

وتـس اًصحوغ احملدضم ٌضلزاساث  ادلزائًصة، ٕار وتـس هعف كصن من الاس خلالل،

  الاحامتغ ومضيَ)كسم ؿمل الاحامتغ(.ألهرثوتوًوحِا لساًت ماذت ٔبو ختعط من ؿمل

، ٍصى يف ُشا ألمص ػاُصت -اطلي كسم ٕاىل مرص -ن اكن ألهرثوتوًويج توثوموزإ و  

حصَة وسَمية، ٕار ٔبكص هبشٍ اذللِلة ؤبنسُا ؤبكام اصلًَي ؿَهيا من واكؽ ذربثَ اًـَمَة 

 الاًخلاء سواء من اًـًصضة، حِر ًؤنس ؿىل اجتاٍ لك من ؿمل الاحامتغ وألهرثوتوًوحِا ٕاىل

 حِر املوضوغ ٔبو من حِر املهنج.

ومل ثلذرص الاهرثوتوًوحِا اًـصتَة ؿىل ادلامـاث املرصًة تي ثحـهتا خامـاث ؾصتَة يف 

اًرشق ألوسط اكدلامـاث اًـصاكِة و اًسوزًة وألزذهَة، وػِصث هبا هواذز راث مسـة 

يف ألزذن، واصلنخوز خالل اكػم ؾصتَة، مثي ؿًل اًوزذي يف اًـصاق، واًصابًـة ٔبمحس 

حِا يف ٔبكسام ؿمل و اًـؼم يف سوزاي، وؿىل هنج ادلامـاث املرصًة اتخسٔبث ألهرثوتوً

الاحامتغ مث ٔبظححت ًِا كسم دط هبا، ٔبو مؽ ؿمل الآثز مثٌَل ُو اذلال يف املمَىة ألزذهَة 

 جبامـة اًريموك.

ٌسًزة(، ٔبهنا ثـصفت ؿىل إلسى  )اًلاُصت، ٕال ٔبن ما ميزي ادلامـاث املرصًة

تي ٔبن املؤسسني ألوائي ًِشا اًـمل، ضم من ٔبسسوا اًخلاًَس  الاهرثوتوًوحِا مدىصت،

ألهرثوتودلَا جبامـاهتا)زاذ لكَف جصاون، ٔبفاىز جصجضازذ(، ويف اًوكت اطلي اكن اًعالة 
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حِا يف ٔبوح و وًًالهرثوت ألوائي الآبءاملرصًني فَِ ًـسون ٔبظصوحاهتم ادلامـَة اًـََاء اكن 

 ،ؾعاهئم اًـَمي، تي وثخَمشوا ؿىل ٔبًسهيم يف ٔبمٍصاك وجًصعاهَا)بٔمحس ٔبتو ًسس، وارلضاة(

شا س ثًِيا اًـصاق)ؿًل اًوزذي اطلي ذزش امل ًخح ٌَحضلان اًـصتَة ألدصى، ٕارا ما  ألمص ُو

ألكي  يف ٔبمٍصاك(، ًىن مل وسمؽ تـامل ٔبهرثوتوًويج قصيب ٔبسس كسم ًالهرثوتوًوحِا، ٔبو يف

 ش الاهرثوتوًوحِا يف خامـة ؾصتَة مثٌَل ُو اذلال يف مرص. ذزّ 

س حق، ٔبن ًِشا اذلسج ذلًخني ٔبزيدني: اصللةل ألوىل، وعم ٔبن اًـصة  وس خًذج ذما

ودعوظًا املرصًني مهنم ؿىل ألهرثوتوًوحِا مدىصًا، واصللةل اًثاهَة ُو ٔبهنم ثـصفوا ؿَهيا من 

ا( ألول. ًىن ًـاة ؿىل اصلزاساث ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة ؿىل جتززُا  ما مٌحـِا)معسُز

لساًت ٔبسريت اًححوج الأكذميَة فمل ختصح تـس من ٔبسواز ادلامـاث ومل ثوػف رلسمة 

اًخمنَة ٔبو ُسف بٓدص حيفز من ثعوزُا، حفاٍهتا وحاةل اًسوس ًَووحِا يف اًـامل اًـصيب ًِيي 

ٔبهنا ؿمل املس خـمص  وختسم ثوهجاثَ)فصق جسس(، حمي ثبٔسم ؤبصاكل، فال سال ًيؼص ٕاٍهيا ؿىل 

وان اصلزاساث واملواضَؽ احملََة اًيت جض خلي ؿَهيا اكًلدَةل وألزًِة واًخعصف وألكََاث، 

شا ابًصمغ  ٕاسؿاخاجضلك هبا  ٌضلوةل ووحسهتا اًوظيَة، فِيي ثخـازط مؽ ثواهجاهتا اًىربى، ُو

ا)ؿمل الاحامتغ وألهرثوتوًوحِا ألحامتؾَة من وحوذ تـغ املصانز اًـصتَة يف ألهرثوتوًوحِ

صان/ادلزائص، مصنز اًححر يف ألهرثوتوًوحِا وؾعوز ماكدي اًخازخي(، كسم  واًثلافِة ُو

  اًثلافة اًضـحَة تخَمسان، مصنز بٔجن ذضلون ٌضلزاساث الاحامتؾَة)مرص(.

 اثهَا: الاهرثوتوًوحِا يف ادلزائص من اًوزحة ٕاىل اًيىدة:

ًر ؾن ألهرثوتودلَا يف ادلزائص ابًًس حة ٌَحاحر جيس هفسَ مَزما ؿىل ابًًس حة ٌَحس

ثلس ميِا ٕاىل فرتاث زالج، رعل ٔلن لك ختخَف ؾن اًفرتاث ألدصى من حِر اًلوت 

واًضـف ًلك مهنٌل وظحَـة اصلزاسة واملصاسم وألُساف اًيت اكهت من وزاهئا وميىن 

س خـٌلزوعم اصلزاساث ألس خىضافِة، ثلس ميِا ٕاىل زالزة مصاحَوعم مصحةل ما كدي الا

 ومصحةل واملصحةل ألس خـٌلًزة، ومصحةل الاس خلالل.
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 مصحةل اًوزحة: -املصحةل الاس خـٌلًزة -2

 مصحةل ماكدي الاس خـٌلز)اصلزاساث الاس خىضافِة(. 2-2

وحتسًسا كدي اتزخي اًِجوم اًفصويس يف  ،كدي تساًة اسلةل الاس خـٌلًزة اًفصوس َة

فٕان إلذازت الاس خـٌلًزة كس وفصث لك اًرشوظ اًرضوًزة ٕلجناخ اًـمََة  ،2810حوًََة24

اًىربى املمتثةل يف مرشوغ اس خـٌلز ادلزائص. فالُامتم ابدلزائص جممتـا وثيؼامي اكن من تني 

اًدساؤلث املعصوحة مضن املواضَؽ املوحوذت حول اتزخي مٌعلة صٌلل ٕافًصلِا. هفِم من ُيا 

وٕامنا تسٔبث كدي ُشا اًخازخي  ،2810ًة اذللِلة مل ثحسٔب ٕال يف س ية ٔبن اسلةل الاس خـٌلز 

حبَر ٔبن اسلةل الاس خىضافِة كس تسٔبث مٌش اًس يواث ألوىل ٌَلصن  ،ثس يواث ؿسًست

ؾرش. واصلًَي ؿىل رعل ُو وحوذ اًىثري  28وٕاس متصث حىت هناًة اًلصن  ،اًساتؽ ؾرش

ص" ومٌعلة "ٕافًصلِا اًضٌلًَة" واًيت  اًربجئق واخملعوظاث اًيت ثعيف مٌعلة "من اًواث

ا. ولك ُشٍ اًواثئق واملـَوماث  ثخحسج ؾن املٌلًَم اًربجًصة وذماًَم فاش وادلزائص وكرُي

ونشا املـعَاث اًخازخيَة اكهت من احهتاذ اًىثري من املـادضٍن واملسافٍصن واًلٌعََني 

ا ٕاىل صٌلل ٕافًصلِااملخوهجني ٕاىل اًضفة ادليوتَة ٌَححص ألتَغ املخوسط وحتسًس
(6)
. 

اكهت هتت  2810ُشٍ اًواثئق واًيعوض املىذوتة حول مٌعلة صٌلل ٕافًصلِا كدي س ية 

نٌل ٔبهنا حصنز اُامتما ؿىل  ،نثريا توظف اًـاذاث ؤبذالكِاث وكمي ازلاؿاث واملٌلًَم اًربجًصة

شا ما جيـي تـغ اًخازخي الاحامتؾي و ألتـاذ ادللصافِة املمزيت ٌَوسط اًعحَـي ٌَميعلة.  ُو

اًحاحثني واًيلاذ حول امليخوح املـصيف والاهرثتوًويج ٌضلزاساث اًىوًوهَاًَة ألوىل حول 

ىل من اًىذاابث ابملصحةل الاس خىضافِة. حبَر حيسذون ُشٍ املصحةل ألو ،صٌلل ٕافًصلِا

اًىوًوهَاًَة اكهت  ًلوًون ٕان املصحةل ألوىل ًؼِوز ألذتَاث ألهرثتوًوحِة وألثيوقصافِة

جتِي اًىثري من املـعَاث اًخازخيَة وإلحامتؾَة حول ادلزائص. ًىن لكِا ثحني ألطمَة اًىربى 

 ًـمََة اس خـٌلز دضوغ امليعلة.

 ،2810( اطلي ورش يف F.Panantiوجنس يف ُشا اًعسذ نخااب ُاما "ًفصاوسا تياهيت")

حبَر ًـوذ حىت ٕاىل  ،ًًس حة ٔلوزوابواطلي ٍصنز ؿىل ٔبطمَة احذالل اًضٌلل  إلفًصلي اب

املايض الاس خـٌلزي ًِشٍ امليعلة املخـَق ذاظة ابًوحوذ اًصوماين
(7)

.لك ُشٍ املؤرشاث 
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واًواثئق ثسل جلك وضوخ ؿىل ٔبن مرشوغ اس خـٌلز ٕافًصلِا اًضٌلًَة وادلزائص ؿىل وخَ 

شٍ 2810ارلعوض, مل ًحسٔب ثيفِشٍ س ية  اًضِاذاث  وٕامنا كدي ُشا اًخازخي جىثري. ُو

اًخازخيَة ثـىس ًيا حِسا الاُامتماث اًىربى اًيت اكن ٍىهنا اًـسىًصون ألوزوتَون 

واًفصوس َون ذاظة وامليعحة ؿىل اس خـٌلز مٌعلة حٌوة اًححص ألتَغ املخوسط. وهدِجة 

ًِشٍ الاُامتماث املـصفِة وإلًسًوًوحِة ًإلذازت الاس خـٌلًزة اًفصوس َة, ػِصث ٕاىل اًوحوذ 

اساث هوًوهَاًَة راث اًعاتؽ اًخازخيي وألهرثوتوًويج وألزيوقصايف. ًىن ما ميزي لك ؿست ذز 

 ُشٍ اصلزاساث ُو اًعاتؽ اًخازخيي اطلي ثًمتي ٕاًََ.

  -املصحةل ألس خـٌلًزة -1-1

 اصلزاساث اًـسىًصة:1-2

تـس ٔبن متت اًـمََة الاس خىضافِة من ظصف اصلزاساث اًىوًوهَاًَة ألوىل وذاظة 

ػِص ؿىل اًساحة  ،2810املصثحعة تخحضري اسلةل الاس خـٌلًزة ؿىل ادلزائص كدي ثغل 

اًس َاس َة واملـصفِة هوغ بٓدص من اصلزاساث اًيت ميىن ٔبن هعيفِا مضن اصلزاساث 

 اًـسىًصة.

ؤبكَة اصلزاساث اًخازخيَة ثخفق ؿىل ٔبن اصلزاساث اًخازخيَة اًـسىًصة عم ثغل 

. رعل ًىون ُشٍ 2870حىت س ية  2810مخست تني س ية ألحباج اًيت متت يف املصحةل امل 

ألحباج ثرتمج تعوزت واحضة اًوحوذ اًـسىصي يف املَسان اطلي ٔبكميت فَِ اصلزاساث 

 هفسِا وثرتمج نشعل ظحَـة ألُساف وألفاكز اًيت جسـى ٕاىل حتلِلِا مثي ُشٍ ألؾٌلل.

حتَََيا وملازتدٌا ؿىل ٔبؾٌلل ٌوَخلصة ٔبنرث من ُشٍ اًـَية من ألحباج اًـسىًصة زنزان 

 ،" يف ذزاس هتٌل املضِوزت حول مٌعلة اًلدائيLetourneuxونشا Hanoteauلك من "

م. وعم من اصلزاساث ألوىل 2891تـيوان:" مٌعلة اًلدائي و ٔبؾصافِا" اًيت ظسزث س ية 

 اًيت كامت هبا فئة اًضحاظ واًـسىًصني, تي ٕان ٔبحصاهبا حيخَون مٌاظة ُامة وزفِـة يف

صؤون إلذزات اًـسىًصة ابدلزائص. اًيشء اطلي ًرتمج اُامتماهتم واوضلالهتم إلًسًَوحِة 
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واملـصفِة حول تـغ اًلضااي اًيت هـادلِا ؾيس ؾصضيا حملخوى اصلزاسة اًيت حنن تعسذُا 

 واملضاز ٕاٍهيا ٔبؿالٍ ، ومن ٔبمثةل اصلزاساث اًـسىًصة عم:.

  "ذزاسة "حول ًَوزال– (JulesLiorel) 

حمتحوز ذزاسة " حول ًَوزال" حول ألؾصاق اًربجًصة مليعلة كدائي  حصحصت, وثيسزح 

مضن حلي اصلزاساث اًـسىًصة اًيت ثحَوزث ذاظة تـس جناخ اسلةل الاس خـٌلًزة اًيت 

ٔبي كدي اتزخي  ،2810َُبٔث ٔبزضَهتا ألحباج الاس خىضافِة اًيت حىثفت كدي س ية 

ًىن اًيشء اًصئُيس اطلي ميزي ُشٍ اصلزاسة ُو اًخازخي اصلدول اًفصويس ٕاىل صٌلل ٕافًصلِا. 

و هناًة  وابًخايل فِيي ثبئت مدارشت تـس اصلزاسة اًيت س حق  ،2891اطلي ػِصث فَِ ُو

اًخـصط ٕاٍهيا. ًوُس قًصحا ٔبن جنسُا ابًخايل مذبٔثصت ٕاىل ٔبتـس حس ابرلالظاث واًيخاجئ 

 ت.اًس َاس َة وإلًسًًووحِة اًيت ثوظَت ٕاٍهيا ُشٍ ألذري 

 اصلزاساث الأكذميَة -1-1

ٕاىل خاهة اصلزاساث الاس خىضافِة وألحباج اًـسىًصة اًيت اكهت جضلك اذلزي 

جنس اهدضاز ظيف بٓدص من اصلزاساث حول الاهخاح  ،املـصيف ذللي اصلزاساث اًىوًوهَاًَة

و اًخازخي اطلي ميزي ،2870اتخساء من س ية  ،املـصيف الأكذميي, واًيت ثعوزث نثريا  ُو

ونشعل حول  ،تساًة ػِوز ألحباج ادلامـَة حول ازلاؿاث اًساكهَة املس خلصت يف ادلزائص

نثري من املواضَؽ اًيت ًِا ؿالكة مدارشت تـمََة اًخيؼمي إلذزاي واًس َايس خملخَف ازلاؿاث 

صحؽ سخة ثعيَف ُشٍ اصلزاساث ٕاىل حلي  الاحامتؾَة واًًصفِة ؿىل وخَ ارلعوض. ٍو

ونشعل ٕاىل ٔبحصاهبا اطلٍن ًًمتون  ،ٕاىل ظحَـة اًححوج يف حس راهتا ،ذميَةاصلزاساث الأك

ٕاىل فئة ادلامـَني اطلٍن متىٌوا من ثبًَٔف ذزاساث ؤبظصوحاث خامـَة خمخَفة متحوزث 

ٔبساسا حول الاًسًوًوحِة املـصفِة واًـَمَة ًإلذزات الاس خـٌلًزة. ٔبي ٕان ُشٍ ألحباج زمغ 

َة تلِت ذانيا يف ذسمة اذلاخاث واملضاًزؽ وألقصاط هوهنا ٔبحبااث خامـَة ؤباكذمي 

حبَر ٔبهنا جضلك إلظاز املـصيف واًـَمي ًىثري من اًخوحهياث وإلحصاءاث  ،الاس خـٌلًزة

اًـَمَة ًإلذازت الاس خـٌلًزة ذالل س يواث ؿسًست
(8)
. 
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 " EmileMasquerayذزاسة ٕامِي مسىصاي " -

ةل ألوىل ٔبن هعيف ذزاسة ُشا ألذري مضن ٔبضم اصلزاساث اًيت جضلك  ميىٌيا من اًُو

ًىن ثعيَفٌا  ،اذللي اصلزايس الٔاكذميي يف ٕاظاز اصلزاساث اًىوًوهَاًَة امليجزت حول ادلزائص

ل ًـين تبهٔنا تـَست ؾن الاوضلالث اًس َاس َة واًفىًصة  ،ًِشٍ اصلزاسة مضن ُشا اذللي

شا زاحؽ ًلك املواضَؽ املخحَوزت يف إلصاكًَاث الاس خـٌلًزة إلذاًزة واًـسىًصة . ُو

اًيت كاًحا ما ثععسم ابٔلُساف  ،واملسائي اًيت ثـصضت ٕاٍهيا مـؼم ألحباج الأكذميَة

فِحسج ٕاؿاذت ثوحهيِا واس خلالًِا ًعاحل ُشٍ  ،واملعاحل اًـَمَة ٌَمرشوغ الاس خـٌلزي

ُشا من خاهة ومن خاهة بٓدص لحؼيا ٔبن اًخوحهياث إلًسًوًوحِة  ًِشٍ  ،ألُساف

اصلزاساث ثيعة ٔبساسا ؿىل ٕاجياذ اًخفاسري اًـَمَة ًحَوزت الاسرتاثَجَة الاس خـٌلًزة يف 

املَسان اًخيؼميي وإلذازي
(9)
. 

بٔهرثوتوًوحِا تسون  -ألهرثوتوًوحِا يف مصحةل الاس خلالل: مصحةل اًيىدة -1

 بٔهرثوتودلَني

مل حىن اصلزاساث ألهرثوتودلَا يف اًـلسٍن ألًوني من الاس خلالل مذعوزت، ٔبو 

موحوذت ٔبظاًل، تي قَخت ألهرثوتودلَا هوهنا ؿمل الاس خـٌلز، ومل ٍىن مصقوة فهيا مؽ 

)ألصرتاهَة( فألُساف ُيا ادذَفت وامليعَلاث ثلريث.  اًخوهجاث اًىربى ٌضلوةل

ا "اًـمل  ،س َاس َا و ٕاًسًوًوحِا تـس الاس خلاللالاهرثوتوًوحِا امللضوة ؿَهيا  ابؾخحاُز

س خرخفي نٌلذت ٌَخسٌزس واًححر, ًخحي حمَِا اًسوس َوًوحِا ًخـومي  ،الاس خـٌلزي ابمذَاس"

وعم س َاسة ثـَميَة, جتس  ،ادلزء يف "اًلك": اًلك ارلاض اطلي ٔبًزس تَ "اًـام" )اًـوام(

ابؾخحاٍز هنجا  ،ألًسًوًويج الاكذعاذي اخملخاز ) الاصرتاهَة( –مذكهٓتا يف اٍهنج اًس َايس 

مٌاُضا ًالس خـٌلز و"ؿَومَ" ووسائي معهل اًيت ًًدلي ٕاحساج اًلعَـة مـِا.واؾخحاز 

 :P.Lucas,J.C.Vatin)ؿىل زٔبي جن حيي. –الاهرثوتوًوحِا " س يسا ًيجاخ الاس خـٌلز" 

L'Algérie des anthropologues.P.264.). 

شٍ اًؼصوف، ؿىل قصاز كاًحَة اجملمتـاث اًـصتَة اًيت اكهت ويف ُش ا اًس َاق ُو

ذاضـة ًالس خـٌلز، اكهت ٕاًسًوًوحِة ٔبهؼمهتا اذلاهكة حصى حاحهتا ًـمل الاحامتغ ًرضوزاث 
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حمنوًة واس خىٌلل ًخحصزُا)اًيؼًصة املازهس َة ومٌادضت اًضـوة املس خضـفة( ٕار حني ثبٔسس 

متؽ املرصي ؿىل ؾخحة اًخحولث، ًوىٌَ مل ٍزل جممتـا ثلََساي، ؿمل الاحامتغ يف مرص اكن اجمل 

فمل خيخرب اًخحولث اًىربى اًيت ٔبفضت ػِوز ؿمل الاحامتغ يف ٔبوزاب، كدََا يف ثيؼميَ 

الاحامتؾي، سزاؾَا وزؾواي يف ثسترٍي املـايش وحصنة اًخعيَؽ اطلي سعصث هل ٔبُساف 

اًززاؿة واًلًصة ػَت سائست يف املسًية  نربى مل ًخوظن زلافِا وتلي يف رمسٍ، فثلافة

واملعيؽ، طلعل مازش مـؼم اًحاحثني ألحامتؾَني الاهرثوتوًوحِا تلعس ٔبو تسون كعس، ٔبو 

تعًصلة ل صـوزًة، ٔلن اجملمتؽ ادلزائصي اذلسًر اًـِس ابلس خلالل اكن ًـُش ؾىس 

كي  ٌَفضاء اذلرضي. رعل، ٔبي ؾىس ما حًصسٍ هل اصلوةل بٓهشاك، ٔبي اجملمتؽ املمتسن اًضا

ويف ثغل اًفرتت حٌسث ذزاساث احامتؾَة نثريت حول املعيؽ يف اًـامل اذلرضي ملواهحة حصنة 

اًخعيَؽ يف اًـامل اذلرضي وهفس اًيشء ابًًس حة ٌَـامل اًًصفي ٕلجناخ حصنة إلظالخ 

وم واًثوزت اًززاؾَة، وكس حاول ارلعاة اًصمسي يف فرتت اًس حـًَِاث، ٔبن جيـي من اًـَ

الاحامتؾَة، وؿمل الاحامتغ حتسًسا ماذت هضاًَة ل ثفسرًية، ثَـة ذوزا يف معََة اًخحصز 

الاكذعاذي واًثلايف"
(10)

شٍ اذللِلة ثالمس اًواكؽ، وذون املحاًلة يف اًلول: "ٔبن ؿمل   ُو

الاحامتغ يف ادلزائص وضبٔ تال موضوغ ًسزسَ، فلس تسا ٌَـسًس من املض خلَني هبشا اًـمل 

ا ٔبنرث مٌَ ٕاس خلصائَا". ٔلن ل سوس َوًوحِا حًصسُا اصلوةل ٕال اًيت اكهت حصى فهيا اس خًداظَ

 ضاٍهتا ومذكهٓتا ألًسًوًوحِة. 

مبا ًـين !ظصخ إلصاكل تـس الاس خلالل: ٔبًة اًسًًووحِا ٔلي جممتؽ؟ ،ؿىل ُشا اًيحو

ًِة واًرتتوًة مبا يف رعل املياشم اًخىوً  ،زفغ ٔبي مهنج " مـازط" "ًٔلًسًوًوحِا اًوظيَة"

انَُم  ،مبا يف رعل اًسوس َوًوحِا ،املسٌلت" مٌاشم جصحواًسة" ،املـخربت" مـاذًة ًالصرتاهَة"

 !ؾن الاهرثوتوًوحِا

ذما حـَِا ثرتاحؽ ثضلك مَحوع ؾٌل اكن  ،ٔبما ألهرثوتوًوحِا, فلس حاًت ذوهنا ؾلداث

ٔبذى يف ألذري ٕاىل  ،ؿَََ اذلال كدي الاس خلالل. حصاحؽ يف اًخىوٍن ويف املٌلزسة املَساهَة

قَاة ص حَ لكي ٔلهرثوتوًوحِني حزائًصني، ومهنم من بٓثص اًِجصت واًًضاظ يف الأكذميَة 

واطلي اىىة ؿىل  ،مثال اًربجًصة، وابس خثٌاء تـغ اًحاحثني املس خلَني)موًوذ مـمصي
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فٕان مـؼم اصلزاساث واًححوج تلِت  ،اًححر يف جمال اًثلافة اًضفَِة واٌَلة ألماًسلَة(

من  ،سوس َوًوحِة. ومن اٌظلٍن اص خلَوا مضن ُشا اذللي تـس لس خلالل-هؼًصة ٔبوماهصو

 ن ٔبتليوذم ،ذمن اكهوا ؿىل ؿالكة ابلُامتماث راهتا كدي الاس خلالل ،ادلامـَني اًفصوس َني

ٕاًف  ،مٌسوس ،ٕاضافة ٕاىل كانية من اًحاحثني: هوًوان ،بٓحصون ،تريك ،توزذًوؿَهيم )

اتزخيي  -كاًُسو...(, حتوًوا ٕاىل ذزاسة إلوسان ادلزائصي من مٌؼوز سوس َو ،لهوست

ذون ٔبن حتؼى  ،واكذعاذي ؿام مضن س َاق اًخلري الاحامتؾي والاكذعاذ اًس َايس ادلسًس

ُامتم ًٔلس حاة املشهوزت. فلس اهفصذ اًحـغ صلزاسة ثحـاث وخمَفاث ألهرثوتوًوحِا ابل

وذزاس خَ يف  ،(Chaulet, Lucas, Berqueالاس خـٌلز مضن هنج" ثعفِة الاس خـٌلز" )

، والاهخلاًَة من جممتؽ حتت الاحذالل ٕاىل جممتؽ "ماعل ًٔلزط" ،س َاق اًخحولث ادلسًست

، " ادلسًس"َفضاء املـٌلزي اذلرضي ٔبو اًًصفيٌ اًضاكيل إلحدازي"اذلص و لمزاول ٌَخـَمي "

املٌلزش ًضـائص ذًيَ وثلاًَسٍ وؿاذاثَ. نٌل جنس رعل الاُامتم تفىصت اًعحلاث ادلسًست اًيت 

( ُشا يف اًوكت ،(R.Galisot; Maghreb; classes et nation ٔبهخجِا اجملمتؽ ادلسًس

ٔلهرثوتوًوحِا اًيت اكهت جسرتؾي اطلي اكهت فَِ ُشٍ اًىذاابث ثرضة ظفحا ؾن املواضَؽ ا

بٔو ًيلي ٔبن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة كس راتت يف  ،الاُامتم كدي الاس خلالل

ٔبو ثضلك بٓدص ٔبن ألهرثوتوًوحِا كس موزست يف قَاة  ،اًسوس َوًوحِا

ألهرثوتوًوحِني
(11)

لسم اًحاحر ؾٌلز ٍزيل ذمن اص خلَوا ؿىل مواضَؽ ٔبثصوتوًوحِا ٕاىل  . ًو

 زالج ظفواث:

اًعفوت ألظاًَة: اًيت حـَت من "اًـصوتة وإلسالم" حلال ومهنجا ابؾخحاز ٔبن  -

ماعل جن  ،ُشٍن اًـيرصٍن ميثالن " ٔبظاةل اًضـة ادلزائصي" )ؾحس اًـٍزز ارلاصلي

 هيب وتـغ ثالمشت اًخَاز إلظاليح(

فَسفة ومهنجا اكذعاذاي )اكثة  ،اًعفوت املازهس َة: واًيت ثحًت اٍهنج الاصرتايك -

 ني مثال ابؾخحاٍز ٔبذًحا وابحثا يف اًرتاج اًضـيب واملسشيح(ايس

موًوذ  ،اًعفوت اًخوفِلِة: واًيت  حاًوت اًخوفِق  تني اًحًَني )ٔبمحس ظاًة إلجصاُميي -

 مععفى ألرشف(. ،كامس
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ٔبما ألهرثوتوًوحِا, فلس حاًت ذوهنا ؾلداث, ذما حـَِا ثرتاحؽ ثضلك مَحوع ؾٌل اكن 

الاس خلالل. حصاحؽ يف اًخىوٍن ويف املٌلزسة املَساهَة, ٔبذى يف ألذري ٕاىل ؿَََ اذلال كدي 

وابس خثٌاء تـغ اًحاحثني املس خلَني)موًوذ  ،قَاة ص حَ لكي ٔلهرثوتوًوحِني حزائًصني

فٕان  ،واطلي اىىة ؿىل اًححر يف جمال اًثلافة اًضفَِة واٌَلة ألماًسلَة( ،مـمصي مثال

 سوس َوًوحِة.-ؼًصة ٔبوماهصومـؼم اصلزاساث واًححوج تلِت ه

وتـس زالج ؾلوذ من الاس خلالل اكن ُياك زحوؿًا حمدضٌلً ٌَمٌلزساث الاهرثوتوًوحِا، 

مؽ توذزبت، حفِغ تيون، هشٍص مـصوف، ٔبمحس جن هـوم، ؾحس اًصحٌلن موساوي، سَمي 

دِاظ، ؾحس اًـٍزز زٔبش املال، وثبٔسُس مصانز حبر، مثي مصنز اًححر يف ألهرثوتوًوحِا 

صان، مـِس اًثلافة اًضـحَة تخَمسان، ؤبظححت ألهرثوتوًوحِا  الاحامتؾَة اًثلافِة تُو

ثسزش يف ادلامـاث وان اكهت هكلِاش ٔبو نخرعط ملعوزت ؿىل ما تـس اًخسزح، خامـة 

صان وخامـة ذًضةل.  ُو

 الاهرثوتوًوحِا يف ادلامـاث ادلزائًصة: اًـخبٔسُس الأكذميي املصثحم -1

وًوحِا ذذَت مرص ؾن ظًصق ادلامـة واهعَلت ثعحَلاهتا املَساهَة ٕارا اكهت الاهرثوت

حنو اجملمتؽ املرصي من ٔبكسام ألهرثوتوودلَا ٔبو ٔبكسام اًـَوم الاحامتؾَة ؿامة، وهؼصاي 

ثبٔسست ٔبكسام ألهرثوتوًوحِا من ظصف الآبء ألوائي اطلٍن ازسوا ذؿامئ ُشا اًـمل يف 

ألمص خمخَف ؾيَ يف ادلزائص، فلس قَخت تضلاهنم، وذمعَ من ظصف اصلوةل فبٔن 

الاهرثوتودلَا نخرعط ٔباكذميي يف ادلامـاث ادلزائًصة اكفة فلس ٔبذللت هبا ثغل اًومصة 

شٍ اًيؼصت اًسَحَة  املسوسة وعم ٔبن ألهرثوتوًوحِا ؿمل ٔبو يف ألكي مساهست ًالس خـٌلز، ُو

لة ابلس خـٌلز هفسَ واًيت اكن مل حىن موحوذ يف مرص، وزمبا حصحؽ ٕاىل ظحَـة اًيؼصت املخـَ

ًيؼص ٕاٍهيا املرصًني ؿىل اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ما كدي الاس خـٌلز ومل ثيؼص اًسَعة 

املرصًة ٕاىل اصلزاساث ألهرثوتوًوحِا اًيت كام هبا ألجنَزي ٕان وخسث ٔبزياء فرتت اسلاًة 

ؿاملا  210جصث ٔلًسس من ًدسَِي معََة اًِميية، وكدَِا اًفصوس َني ملا ٔبظعحة انتََون توان

وابحثا فصوس َا وما اجنزوٍ يف مرص ذوز اصلافؽ واذلافز ٌَخـصف اًـَوم ألوزتَة اذلسًثة 

مبساٍصت الاجتاٍ اًححيث واًـَمي  ةوذمازس هتا"، تي ٔبنرث من رعل اكهت زذث اًفـي ٕاجياتَ
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اكهت مرص ذامئ ٔبنرث، جتىل رعل  يف تـثاث َلس ؿًل اًعالتَة ٌَحضلان ألوزتَة، وابًخايل 

مذلدي ٌَحضازت اًلصتَة ومٌخجاهتا ومهنا ألهرثوتوًوحِا، وزمبا ٍصحؽ رعل ٔبًضا ٕاىل ظحَـة 

 الاس خـٌلز هفسَ اطلي مل ٍىن مذعصفا وؾيَفًا يف مرص مثٌَل ُو اذلال ؿَََ يف ادلزائص.

لك ُشٍ اًـوامي جممتـة ٔبذث ٕاىل اًيؼص ٕاىل ألهرثوتوًوحِا من ظصف اًسَعة يف 

ئص ملاٍصت ٌَيؼصت اًسَعاث يف مرص، ابًصمغ من ٕان إلزج اًسوس َوًويج ادلزا

والاهرثوتوًويج حول ادلزائص يف اًفرتت الاس خـٌلًزة ًفوق جىثري ذما ُو صلى املرصًني وزمبا 

ول ًخوفص ٔلي ذوةل ؾصتَة اكهت مس خـمصت، تي وهدِجة كوثَ جضلك يف صلك اجتاُاث 

زاساث ؤبُسافِا فِيي متثي اًَوم زظَسًا ُاما من ومسازش، "وابًصمغ من مصاسم ثغل اصل

املـعَاث واملـَوماث اًيت لقىن ؾهنا ًفِم حلِلة حامسة من جممتـيا"
(12)

 . 

وطلعل فـوط ٔبن جيس اًحاحر هفسَ   ؾوط اس خلصاء ًوضـَة ألهرثوتوًوحِا ٔباكذميَا 

ٔبي سريوزهتا يف ادلامـاث ادلزائًصة جيس اًحاحر هفسَ يف ؾصط واس خلصاء ًسريوزت 

اًسوس َوًوحِة، ٕار اكهت مَحلة هبا، تي ؤبن ألهرثوتودلَا املمتزٍين اطلٍن اص خلَوا يف حلي 

خملرضمني مهنم)توزذًو، وصويل(، واظَوا هجوذضم اًـَمَة واًححثَة ألهرثوتوًوحِا دعوظا ا

يف ٔبكسام اًسوس َوًوحِا تـس الاس خلالل ُاثَ ألذريت اًيت مل حىن تسوزُا عم نشعل 

مس خلةل ؾن اًفَسفة يف اًس يواث ألوىل من الاس خلالل ذما حـَِا ثـُش حاةل ثبٔسم. 

وكن ثبٔسم اًسوس َوًوحِا ومن وزاهئا ألدت اًخ ؤبمة ألهرثوتوًوحِا، يف ؿسم اًخـصف ؿىل ٍو

اًسوس َوًوحِا من ظصف ادلزائًصني يف اًـلس ألول من الاس خلالل، فمل ًت اًخـصف ؿَهيا 

وـمل مس خلي تـس ؿست س يواث من الاس خلالل، ٔلس حاة ؿست ومهنا الاس خـٌلز هفسَ، ٕار 

امـة اًيت جصسث ٕاىل ول يف ادل 2872مل حىن حمي ثسٌزس يف املـاُس اًـََا اًيت ثبٔسست 

، وؿىل لك حال فمل ٍىن اٍمتثَي ادلزائصي كال متثَال زمزاي، ومن انحِة 2909اًوحوذ س ية

اثهَة ٔبن اًسوس َوًوحِا وـمل مل حىن ًخوػف يف مرشوغ امللاومة نٌل اكن اذلال  ابًًس حة 

غ ٌَخازخي، اطلي وػف مٌش الاس خلالل تي ومٌش تساًة ؾرص اٍهنضة ٔبو الاس خفاكة، هالح

جصوسا كواي ٌضلزاساث اًخازخيَة اًيت ثشُة مجَـِا يف اجتاٍ اًخبٔهَس ؿىل ذميومة ألمة 

 ادلزائًصة ودعوظَاهتا وادذالفِا ؾن فصوسا". 
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تي وان اًسوس َوًوحِا راهتا يف  تساًة الاس خلالل مل حىن ختعط مس خلال تي اكهت 

خامـة ادلزائص يف تساًة اشلس ًَِاث  وزًثة ثلاًَس املياشم اًفصوس َة يف اصلوةل املس خـَمَصت ومهنا

حِر اكهت ثسزش ماذت ؿمل الاحامتغ ًيَي ٔبحس صِاذاث اٌَُساوس يف اًفَسفة ومهنا 

وًوحِا" ومؽ هناًة  "، Moral et Sociologieصِاذت حتت ؾيوان" ألذالق واًسوسًو

من اشلس ًَِاث اكن مضن ملصزاث صِاذت اٌَُساوس يف الٓذاة واًـَوم إلوساهَة مجةل 

املواذ ثّسزش، ومهنا صِاذت يف ؿمل الاحامتغ، صِاذت يف ؿمل اًيفس الاحامتؾي، الاكذعاذ 

اًس َايس، اصلميلصافِا وألزيوقصافِا ًضٌلل ٕافًصلِا. واس متص اذلال ؿىل ُشا اًخلس مي ظوال 

فرتت اًس خٌَُاث، وحىت تساًة اًس حـًَِاث ملا ٔبس خلي ؿمل الاحامتغ ؾن ذائصت اًفَسفة اكهوا 

ِة اًخىوٍن اًفَسفي، واكن وضاظِم اًححيث املَساين ؿىل ؿالكة حبثَة مدارشت مؽ ذَف 

(، اًيت AARDES"ازلـَة ادلزائًصة ٌَححر يف اصلميلصافِا والاكذعاذ وؿمل الاحامتغ")

ٔبسسِا توزذًو مبصافلة ؾحس املاعل ظَاذ اطلي اكهت هل ٕاسِاماث ٔبساس َة  ساؿسث ؿىل 

ـت تني امللازتة اًيؼًصة واًخبٔظَي اًيؼصي ًحوزذًو"جضلك املسزسة اًيؼًصة اًيت مج
(13)

. ومل 

حِر مت ٕاوضاء كسم ؿمل  2980ٌس خلي كسم ؿمل الاحامتغ هنائَا ؾن اًفَسفة ٕال س ية 

، ويف ُشٍ اًس ية Emil Sicard الاحامتغ اطلي اكن ٌرشف ؿىل ٕاذازثَ ٕامِي ساكز

ذي اًصؾَي ألول من مّسزيس ؿمل ابًضحط مت ثـًصة اًـَوم الاحامتؾَة تلصاز س َايس ذما ٔبذ

الاحامتغ حاةل من اًخََ اٌَلوي ٔلهنم اكهوا ًًمتون ٕاىل حِي ٍمتزي تبٔحاذًة  اٌَلة 

اًـَمَة/اًفصوس َة، واًخىوٍن اًفَسفي، ؤبذش وؾََ وىذةل سوس ًَووحِة ملَلة راث 

2971-2970ثوهجاث ٌساًزة يف اًس يواث املمخست ما تني س ية
(14)
. 

ِميَة ذلاةل اًسوس َوًوحِة يف ادلزائص وعم متثي ؾَية ٌَحالذ وتيؼصت موضوؾَة وثل 

اًـصتَة، ًـامل احامتغ حزائصي وُو املصحوم حٌلل اصلٍن قًصس اطلي تسٔب حِاثَ اًـَمَة وـامل 

لامسَ نثريا من ؿٌَلء الاحامتغ اًـصة" اًوضـَة ادلزائًصة  احامتغ ؤبدذمتِا ابٔلهرثوتوًوحِا ًو

ِا ُو ما هالحؼَ اًَوم يف ادلزائص ُو وحوذ مؤسسايت وماذي اًَوم ابًًس حة ٌَسوس َوًوح 

كوي وظادة وسَعة سوس ًَووحِة  يف كاًة اًضـف ومس خوى ؿَمي بٓذش يف الاتخـاذ 

ؾن املس خوى اصلويل، ُشا اًوحوذ املؤسسايت، ٕار ل ختَوا ٔبي خامـة ثلًصحا من ثسٌزس 
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عم خبري، وكس ٍىون ُشا اًسوس َوًوحِا، فصط ٔبهعحاؿًا، تبٔن اًسوس َوًوحِا موحوذت و

ٌلً" الاهعحاغ ُو
(15)

. وحزامٌا مؽ ثوسؽ ثسٌزس اًسوس َوًوحِا يف خامـاث اًوظن 

صان( يف مٌخعف اًامثهٌُاث ٕار اكهت ثـلس  اًىربى)كس يعَية، ؾياتة، ادلزائص، ُو

اًخؼاُصاث اًـَمَة اًىربى اًوظيَة واصلًوَة حول اًسوس ًَووحِا ابهخؼام ثلًصحا من تُهنا 

، "ٕار مت اًرتنزي 2971اصلويل اًصاتؽ واًـرشٍن ًـمل الاحامتغ اطلي ؾلس ابدلزائص س يةاملؤمتص 

يف ارلعاة اًخوحهييي اطلي ٔبًلاٍ وسٍص اًخـَمي اًـايل اًس َس اًعسًق جن حيىي ؾن ٔبس حاة 

ا مـصفة جس متس ومتثي اس متصاز املـصفة  اذلشز واًخيفري من املـصفة اًسوس َوًوحِة ابؾخحاُز

وذاظة ادلاهة املصثحعة تـمل ادلياسة )ألهرثوتوًوحِا(، وعم ماذت ختعط اًىوًوهَاًَة، 

ٔبوخسهتا حسة ارلعاة اًصمسي ػصوف اتزخيَة ذاظة وكانية ؿىل الافرتاط اًلائي ابن 

تـغ اجملمتـاث مل ثـصف اًخعوز ؤبن تًَِاهتا جضمي ؿىل مزياث جتـَِا كري كاتةل 

ٌَخعوز"
(16)

واء يف اًخؼاُصاث اًـَمَة. وذالل ثغل اًفرتت وما تـسُا س
(17)

ٔبو ادلامـة جنس  

ثلَُة ًلكمة ٔبو مععَح "ٔبهرثوتودلَا"، وؿسم ووزوذ ٔبمسِا حىت يف دعاابث 

ألهرثوتوًوحِني اطلٍن مازسوا ألهرثوتوًوحِا حتت قعاء اًسوس ًَووحِا فمل حىن هلم 

حملََة، ٔبو اكهت اًضجاؿة ٌَحوخ حىت مبجصذ املععَح فاكهت ثوزذ ابمس اًثلافة اًضـحَة ٔبو ا

ثوظف ابس خـازاث  ٔبدصى.تي ومل حىن وحست ٌَخسٌزس حىت يف ختعط ؿمل الاحامتغ، 

يؼص ٕاٍهيا حبشز  فاًسوس َوًوحِة حىت  اًـلس اًثاًر من الاس خلالل اكهت مصاكدة ًو

وارلعاة اًصمسي ًخوحس مهنا دِفة  ابًصمغ من ؿسم ووزوذ مععَح "ٔبهرثوتوًوحِا" يف 

لساًت حتمي يف زمحِا ألهرثوتوًوحِا،  -يف هؼص اًسَعة -ًَووحِا"رعل اًوكت، فؼ"اًسوس  

 اًـمل املزجع واملضاقة ذومًا.  

ُشٍ اًصؤًة و"ُشا امليعق حـي اًـَوم الاحامتؾَة وإلوساهَة ًيؼص ٕاٍهيا هؼصت ذوهَة، 

ٕان اكن ؿىل مس خوى زمس ألسرتاثَجَاث اًـامة ٌَخـَمي اًـايل، ٔبو اًححر اًـَمي 

اًيت ٔبظحح ًلَة ؿَهيا اًعاتؽ اًخلين املفصظ ؿىل حساة املـصيف ألسايس يف ومضاًزـَ 

لك جتََاثَ اًيؼًصة واًخعحَلة"
(18)

 . 
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وٕارا هؼصان ٕاىل اًخازخي اًلعري ٌَسوس َوًوحِا فبٔهيا هالحغ ادذالفا تًٌُّا تني 

اًسوس َوًوحِا اًـلسٍن ألًوني من الاس خلالل وسوس َوًوحِا اًـلسٍن اًالحلني، 

فسوس َوًوحِا املصحةل ألوىل متزيث ٔبساسا تخعوز مفصظ ًسوس َوًوحِا اًيؼًصة وتلَاة 

وثلَُة ٌَمجمتؽ وكضاايٍ اًـًَِة، تُامن املصحةل اًثاهَة متزيث ابًـىس متاما، ففهيا احذَت 

كضااي اجملمتؽ اخملخَفة ماكن اًعسازت وفهيا حصاحـت وضـفت ملازابهتا اًـَمَة، فالك املصحَخني 

ث تيلط يف خاهة ذما ًحلهيا ذون املس خوى املعَوة، و"يف اًوكت اطلي اكهت متزي 

ثخـعة فَِ اًسوس َوًوحِا يف ادلزائص ٌَامنرح ألثسدميوًوحِة  ٌَس حـًَِاث، اكن اجملمتؽ 

ًخلري ويف ثلرٍي اكن ًعصخ ؿىل اًسوس َوًوحِا منارح ومضالك احامتؾَة خسًست واهحـاج 

ة، اصلٍن....( ػّن اًىثريون ٕاهنا ادذفت ٔبو ٔبوخَ ٔبدصى كسمية، ٔبو ثلََسًة  )ألزًِة، اًزاًو

ٔبهنا ؿىل ألكي يف ظًصق الادذفاء"
(19)

من ارلازظة الاحامتؾَة اكًلدَةل، ًخرتك ماكهنا ٌَحىن  

اذلسًر اكذلزة واجملمتؽ املسين. وإلخازت/اًـمي مل ثـس عم اًضلك اًسائس ٔبو املِمين يف 

زمسَة ًِيي يف ثعاؿس مس متصت، واملعاًة ابذلصايث ؿالكاث اًـمي، تي اًًضاظاث اًالّ 

والاؿرتاف ابًِوايث اًثلافِة جتىل رعل يف حصنة اًصتَؽ ألماًسلي. مؽ ازثفاغ ػاُصت اًحعاةل 

يف املسن اًياجتة ؾن كَق املؤسساث اًعياؾَة اًيت اكهت مِساان ٌضلزاسة اًسوس َوًوحِة  

َة ثلريث ووخسث ومؽ تساًة اًدسـًَِاث نرث اًعَة ؿىل اًسىن  واًـمي واملـعَاث اصلًو

اصلوةل هفسِا ثـُش ؾِس اًخساذالث. فسمحت ابلهفذاخ الاكذعاذي واًس َايس  وحًصة 

اًخـحري، ذما ٔبذى ٕاىل ختفِف ارلعاة ألًسًسودلي اجتاٍ الٓزاء اًـَمَة املزجعة. وحصث ٔبول 

دصح سؾمي حزة س َايس اهخزاابث ثـسذًة حزتَة، فاكهت اًيخاجئ ؾىس ما اكن مذوكؽ ذما بٔ 

ؾن مصخَ: "مل ىىن هـصف اجملمتؽ ادلزائصي"، وعم ؾحازت اكهت اكفِة من اًسَعة ٌَخـحري 

واؿرتاف تبٔن اجملمتؽ اكن ٌسري ؾىس اًسوس ًَووحِا اًيت ُزمست هل ظوال حلدة من اًزمن  

 نٌل ُو اًيت ٔبًزس ٌَمجمتؽ ٔبن ٌسري وفلِا، ٔبي اكهت ثت ملازتة اجملمتؽ نٌل جية ٔبن ٍىون ل

 اكئن.

ٔبمام ُشا اًواكؽ اطلي ٔبفصس واكـًا بٓدص تسوزٍ ل ًلي ٕاصاكل ؾن ساتلَ، ًـاذ ظصخ 

ألصاكل من خسًس وفق مـعَاث جصؤى خسًست ملوضوؿاث خسًست ٔبي ٕاوسان ؤبي جممتؽ 
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هخـامي مـَ وفَِ ومٌَ؟ ٔبًة حصهَحة رُيَة ثخحنك يف مساٍز وابًخايل جية ذزاسة 

ائصي نٌل ُو، ل نٌل جية ٔبن ٍىوناجملمتؽ/إلوسان ادلز 
(20)

زمغ ارلوف اطلي ٔبتسثَ تـغ  -،

ا ،  وكس جتسس رعل معََا يف -ألوساظ من "مـامل اًخيوٍص" ًِشا اًـمل املضاقة يف هؼُص

صان، مث  ٔبوضاء ٔبول وحست ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا يف تساًة اًدسـَياث  يف اًساهَة ُو

ل حىوٍن هل يف اصلنخوزاٍ ٌَعَحة من اكفة ثعوزث ٕاىل مصنز حبر هل فصوغ وفذح ٔبو 

اًخرععاث يف اًـَوم الاحامتؾَة وإلوساهَة وحىت ادللصافِا، ؤبظَق وضاظاثَ اًـَمَة  

واًححثَة اس خىٌلل اًـلس ألول من ثبٔسُسَ فىرثث اصلفاحص واصلوزايث واجملالث اًـَمَة، 

ا "جمةل ٔبوساهَاث" يف ألهرثوتودلَا واًيت ساًت ثعسز  حىت اًَوم، ول ميىن جتاُي ٔبصُِص

" حول 2999ادلِوذ املعيحة  يف ثيعمي اًخؼاُصاث اًـَمَة، من تُهنا وكائؽ مَخلى ؾلس س ية 

مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص، ونشا ٔبهخاخَ ًىذاة حوظةل اًـَوم املـازف  يف 

دلزائص من ظصف اًـَوم الاحامتؾَة وإلوساهَة يف ادلزائص تـس :سني س ية اطلي ورش يف ا

1008املصنز س ية
(21)

. مث ٔبؾلهبا ٔبوضاء مـِس اًثلافة اًضـحَة  يف ثَمسان واطلي ُو ٕاًضا 

ٔبدذط ابًخىوٍن ٔبنرث من اًححر واس خلدي ختععاث يف ؿمل اًيفس والاحامتغ والٓذاة 

من محةل اٌَُساوس، ٍمييحِم صِاذاث فامي تـس اًخسزح يف اًخرعط واكهت تساًخَ حتت 

اًثلافة  ًخخوىل وظاًخَ وسازت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي فامي تـس، ونشا سَعة وسازت 

املصنز اًوظين ٌَححر يف ؾعوز ما كدي اًخازخي وؿمل إلوسان واًخازخي، واطلي ُو تسوزٍ 

مٌش ٕاوضائَ وٕاىل اًَوم حتت وظاًة وسازت اًثلافة، وذالل ُشٍ املست ثلًصحا ٔبي حلدة 

ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـاث فاًخجصتة ألوىل ًالهرثوتوًوحِا اًدسـًَِاث مل ًفذح ختعط 

اكهت مسموخ هبا ذازح ادلامـة وتـغ مهنا ذازح وسازت اًخـَمي اًـايل، واكن ؿىل ادلامـة 

يك ثفذح مرشوغ مساتلة املاخُس خري ٌَخىوٍن فامي تـس اًخسزح 1001ٔبن ثًذؼص حىت س ية 

صان، محي املرشوغ  من ظصف املصحوم حٌلل اصلٍن قًصس تلسم ؿمل الاحامتغ جبامـة ُو

ٔبمس" ٔبهرثوتوًوحِا ادلزائص املـادضت" ثس خة مٌاظة وعم ٔبول جتصتة يف ادلزائص ؿىل 

هرثوتودلَا يف ادلامـة، مث ٔبؾلدهتا ذفـة ٔبدصى تامثهَة مٌاظة إلظالق ٌَخىوٍن يف الٔ 

مرشوغ  1001، وس ية 1004رشوغ محي هفس ألمس يف اًس ية املواًَة، مث يف س يةمب 
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ٔبهرثوتودلَا املـصفة من ظصف ألس خار: قًصس هفسَ وثَهتا ذفـاث يف ٔبهرثوتوًوحِا املسًية 

 واهرثوتوًوحِا اًعحة ولك رعل ٕال يف ٕاظاز ما تـس اًخسزح.

ومؽ زايخ اًخلَري اًيت ذللت ابدلامـة مضن ٕاظاز اًخىوٍن وثلَري اًربانمج يف ٔبظاز" ل 

سوس َواهرثوتوًوحِا ًوُس ٔبهرثوتوًوحِا مبفصذُا، جبامـة ، مت فذح ختعط LmDم ذ"

وثَهتا ٔبزتـة  1001-1001صويق وس َةل اكن رعل س يةجمن ظصف ألس خارت  1007ثخسة

ذفـاث يف اٌَُساوس مذخاًَة ًَخوكف املرشوغ، وصِاذ ت امللسمة اكهت جسمى ة" صِاذت 

ومضن كسم اًـَوم  ِا"اٌَُساوس يف ؿمل الاحامتغ  صـحة ؿمل الاحامتغ ألهرثوتوًوح 

، محَت بمٔس 1008/1009ألحامتؾَة، واس متص اًخىوٍن يف املاسرت تبٔول ذفـة س ية

ٔبهرثوتوًوحِا ؿامة ؤبرشفت ؿَهيا ألس خارت جصويق وس َةل، وثَهتا زالج ذفـاث مذخاًَة، ٕاىل 

، وهفس اًيشء ثلًصحا ابًًس حة دلامـة 1021اكهت س ية LMDٔبول س ية ذنخوزاٍ ل م ذ 

 هفس املست ٕار اتخسٔبث اًخىوٍن يف اًسوس َؤبهرثوتًووحِا يف اٌَُساوس واملاسرت ذًضةل ويف

وختمتَ ابٔلهرثوتوًوحِا، واكن اًخىوٍن يف اًسوس َؤبهرثوتوًوحِا يف اًخسزح ٍاكذ ٍىون حرصًا 

يف ُشٍن ادلامـخني فلط ٕاىل ًومٌا ُشا، ٔبما اًخىوٍن يف ما تـس اًخسزح، مييح ذنخوزاٍ ل م 

يف خامـة  LMD–ؤلجناخ هؼام ل م ذ  –بٔس متص توثريت مدسازؿة ، فلس  LMDذ 

-1021/1021مذـسذت من اًوظن وجامـة ثَمسان، وخامـة مس خلامن )ذفـخني

، 1021(، بٔرشف ؿَهيٌل اصلنخوز  س َىوك كوًسز، وخامـة وزكةل ٔبنخوجص1021/1024

وتوًوحِا يف حزائص ٔبرشف ؿَهيا اصلنخوز ذََفة ؾحس اًلاذز اطلي ًًمتي ٔلول ذفـة يف ألهرث 

صان  الاس خلالل واًيت كام تخىوٍهنا مصنز اًححر الاهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ُو

وكس يعَية يف هناًة جسـًَِاث اًلصن املايض. ويف اًوكت راثَ ٔبس متص اًخىوٍن يف 

ُو ألهرثوتوًوحِا يف املاخُس خري يف ٔبظاز املسزسة اصلنخوزاًَة تني خامـخني ٔبو ٔبنرث مثٌَل 

 .1024اذلال تني خامـة ٔبذزاز وخامـة مس خلامن س ية

ِا يف ألوساظ  وس خزَط من ذالل ُشٍ املسريت ًٔلهرثوتودلَا مٌش اًسٌلخ تخساًو

يف ألًفِة اًثاهَة  وارلعاابث الآكذميَة مٌش مٌخعف اًدسـًَِاث، وحىت اًـلسٍن اًالحلني

ا اًخلََسًة الٔ  وىل )ادلامـة واملؤسساث الأكذميَة(، ٔبن ألهرثوتودلَا مت جتٍصهبا ذازح ٔبظُص



 

جم
ر
ثاً
ً  ا
سذ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

 
 ادلزائص -خامـة ثَازث –اًعسًق زلاًة  ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 57 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث  

مصنز اًثلافة اًضـحَة تخَمسان، تي ؤبحِاان ًُس حتت وظاًة اًخـَمي اًـايل، تي وسازت 

اًثلافة مثٌَل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمصنز اًوظين ٌَححر يف ؾعوز ما كدي اًخازخي وؿمل 

صمبا ًخوػف ٔكهرثوتودلَا ه سًة ًلك ٔبهرثوتودلَا مٌاوئة إلوسان، ورعل ًُسِي اًخحنك فهيا، ًو

ومزجعة ٌضلوةل كس ثبئت من ادلامـة ؤبكسام اًـَوم الاحامتؾَة، ٔبو ألظحاػ اصلوز اًثلايف 

ؿَهيا ًوُس اًـَمي، واملزيت اًثاهَة وعم ٔبن ألهرثوتوًوحِا مل حىن حمي اًخىوٍن يف اًخسزح 

وةل عم اًيت ثلصز ان اصل سواء يف اًيؼام اًالكس َيك بٔو حىت هؼام ل م ذ، ذما ًـين

اًخىوٍن يف اًخسزح ومتًل امللصزاث، وابًخايل ختضؽ ًس َايس ًوُس اًـَمي، حىت وٕان 

حسج فِو كس ٔبحنرص يف خامـخني يف اًرشق ادلزائصي)ثخسة، وذًضةل(، وملست مـَية 

فلط، وخاء ابمس "اًسوس َواهرثوتودلَا" ًخـومي ادلزء يف اًلك ؿىل حس ثـحري ألس خار ؾٌلز 

ُس مععَح/ختعط" ٔبهرثوتودلَا" ذاًط، ذما ًسل ؿىل ٔبن املععَح لٍزال ٍزيل وً 

مزجعًا، وابًصمغ من ُشٍ املسريت اًعوًةل واًخىوٍن اًخرشي، مل جس خلي تلسم وحسُا  مثٌَل 

ُو اذلال يف خامـة بٓل اًحُت ابًريموك ابملمَىة ألزذهَة اًِامشَة، واملزيت اًثاًثة وان خي 

ـسذث ختععاهتم فامي كدي اًخسزح، واكهت كري ألهرثوتودلَا ذما ًرتك املىوهني فهيا ثيوؾت وث

 صلهيم ٔبهعحاؿا ًسَعة حىوٍهنم ألويل ابًصمغ من مشوًَة ُشا اًـمل.

ًىن ابًصمغ ومن لك ُشا جية ٔبن ىمثن لك رعل ادلِس املحشول واملخياسم، فَلكي حواذ 

، ٔبظححوا اًَوم من  CRASCهحوت. ؤبن من هوهنم مصنز اًححر يف ألهرثوتوًوحِا  

ٌرشف ؿىل اًخىوٍن يف ألهرثوتوًوحِا ؿىل مس خوى اصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا، ؤبن رعل 

لف ابًيسًة  املصنز رلري ذًَي حصة حاةل ألهرثوتوًوحِا يف تالذان، اطلي ٔبظحح  ًيافس ًو

وتودلَني اًـاملَني ملصانز اًححر اًـصتَة تي واًـاملَة، وما سايزت هحاز ؿٌَلء الاحامتغ وألهرث 

ا" رلري ذًَي ؿىل  ًَحا وا فَِ ٔبو ًلميوا هسوت ؿَمَة، واحذضاهَ ًخؼاُصاث ؿاملَة اكن بٓدُص

رعل، ًىن ُشا اًخعوز ؿىل مس خوى مصنز اًححر ٔبما ابًًس حة ٌَجامـة، مفيش تساًة ألًفِة 

هتا واصلزاساث وذذَت مـِا ألهرثوتودلَا ٌَجامـة،" متت ٕاؿاذت اًيؼص يف وػَفة ادلامـة را

الآكذميَة، ابًصمغ من فذح ادلامـاث ادلسًست جصاجمِا ٌَـَوم الاحامتؾَة وومهنا ألهرثوتودلَا، 

ًىن يف اًوكت راثَ مت اًرتنزي واًـمي ؿىل ثبٔسُس هؼام تَساقويج خسًس مضالًك من 
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مىوانث ٔباكذميَة، ؤبدصى رميَة، مؽ ٔبؾامتذ جسمَاث خسًست ٌَضِاذاث ثـعي ألهعحاغ 

اكذعاذًة، ُسفِا حتضري اًعَحة -وثعوز ٌَجامـة  ؤكهنا ملاولث  راث ظحَـة سوس َو

شا ُو اذلال  ًٔلهسماح يف اًًضاظ الاكذعاذي والاحامتؾي ًوُس اًًضاظ اًححيث، ُو

اخملخَف ؿىل  LMDابًًس حة ٕاىل ادلامـة ادلزائًصة الٓن ذاظة تـس اؾامتذ هؼام  ل م ذ 

وذاظة ؿىل مس خوى اًـَوم الاحامتؾَة ومهنا اًسوس َوًوحِة  ،22ثوهجاثَ وجناؾخَ املـصفِة"

حلى ًلك جمهتس معاة.    وألهرثوتوًوحِا، ًو
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 اًـصتَة ألهرتوتوًوحِا يف ًحيان مساطمة

 -ألهرتوتوًويج اًححر يف اٌَحياهَة ادلامـة ٕاهخاح ملازتة -

 ًحيان -اٌَحياهَة  ادلامـة -ؿًل جزي ذ..بٔ 
 

 : املَرط

 مٌش ثبٔسست اًيت اٌَحياهَة ادلامـة ثـخرب

 ثلوم اًيت ألساس َة املؤسسة  ،2912 اًـام

 اًـايل، املس خوى راث اًـَمَة اًاكذزاث ابؿساذ

 يف واملساطمة املـَوماث واذازت تدٌؼمي ثـىن واًيت

ـخرب. ؿَََ واحملافؼة وهلهل املـصيف الاندضاف  ًو

 اًـام يف اوضبٔ  اطلي الاحامتؾَة اًـَوم مـِس

 يف واًححر اًخـَمي ثوىل اطلي اًرصخ ُو 2912

 وٕاؿساذ ؿام، ثضلك إلحامتؾَة اًـَوم مِاذٍن

 نٌل.  ذاض ثضلك ألهرتوتًووحِة اصلزاساث

 اٌَحياهَة ألزايض ؿىل ارلاظة ادلامـاث ًحايق

  إلظاز يف تلي ًوىن ألهرتوتوًويج، ٕاهخاهجا

 ٌَجامـة .   اٌَحياهَة ادلامـة مؽ ابمللازهة احملسوذ

 ومساؿسهتم اًعالة، اىل املـصفة هلي يف اصلوز

 ؾن وجتَة حتسذ اًيت ابلحباج ٌَلِام

ا املـَوماث ثيؼم اًيت وعم املضالكث، . وثسٍُص

 إلخاابث ثلسمي يف اسايس ذوز ٌَحاحثني

 ٕاجناس ؿىل اًلصاز ظاهـي ملساؿست اًـمََة واذلَول

 واًثلافِة واًرتتوًة الاكذعاذًة ألُساف

 ....والاحامتؾَة

 Abstract : 

The Lebanese University, founded 
since 1951, is the primary institution 
that prepares the Lebanese University 
High-level scientific cadres, which are 
concerned with organizing and 
managing information and 
contributing to knowledge discovery 
Keep it. The Institute of Social 
Sciences, founded in 1961, is the 
edifice of education Research in the 
fields of social sciences in general, and 
the preparation of anthropological 
studies in particular. How the rest 
The private universities on the 
Lebanese territory have their own 
anthropological production but remain 
in the framework of Lebanese. The 
university has the role of transferring 
knowledge to demand, and helping 
them to carry out research that 
identifies and responds On problems, 
which organize and manage 
information. Researchers have a key 
role in providing answers and 
practical solutionsTo help decision-
makers achieve economic, educational, 
cultural and social goals. 
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 يجٔبطمَة اًـمي ألهرتوتوًو .2

ًلس ٔبحصسث اصلزاساث الاوساهَة ثلسمًا ابزسًا، وذفـًا ٔبذى ٕاىل ختََعِا مؼن الاحؼذاكم  

يف الاس خسلل واذلنك. ؤبؾمتؼسث املؼهنج ألهرتوتوًوحِؼا يف  ثضلك بٓحاذيٌَميعق اًعوزي 

زظؼؼس اًؼؼؼواُص اًؼؼيت حؼؼصثحط حبَؼؼات الاوسؼؼان واكئؼؼن فؼؼصذ ٔبو يف جتمـؼؼَ وٕاهدضؼؼاٍز يف اًزمؼؼان 

 واملاكن.

حامتؾَؼة مؼن ذؼالل اًرتنؼزي ؿؼىل اًؼؼواُص وثددـِؼا وامللازهؼة فؼامي وٕاس خفاذث اًـَوم الا

 تُهنا، واكن رعل حمعةل ٌَجِوذ املَساهَة، اًيت ٔبمثصث ًربوس هخاجئ حصَحة ٔبو ملازتة ٌَعحة.

ساؿسث رعل يف زمس فصوط ثخعَؼة املالحؼؼة واملضؼازنة واًصظؼس. وٕاؾؼامتذ امليؼاشم 

ًـسًؼؼس مؼؼن املفؼؼاُمي، ومل ًـؼؼس إلذاء ملذرصؼؼًا ؿؼؼىل اًعؼؼاتؽ اًفؼؼصذي. اًؼؼيت ٔبذث ٕاىل ثعؼؼحَح ا

وابًيدِجة فؼٕان ُؼشٍ اصلزاسؼاث تؼسٔبث ثلؼرتة مؼن اًـَؼوم اًعحَـَؼة صؼُئًا فضؼُئًا. وثخحؼول 

 ثسزجيًَا ٕاىل اًخجصتة املوضوؾَة، ملفِوم اًـمل اًعحَـي. 

مؼؼن ذؼؼالل ثعؼؼوزث ألحبؼؼاج الاحامتؾَؼؼة والاوسؼؼاهَة وحتوًؼؼت ٌَخجصتؼؼة املوضؼؼوؾَة 

ٕادضاؾِا ٌَصظس واًدسجَي، وجصسث ألؾٌلل املَساهَة اًيت ٔبزحدت مصوذُا ؤبظححت املـؼني 

ٔبو اصلامع ألسايس ٔلي ؿؼمل، ٕار ل ميىؼن جتاَُِؼا ملؼا ًِؼا مؼن كميؼة ؿَمَؼة ومـعَؼاث ذكِلؼة 

ًيوايح خمخَفة من حِات اًخرش. فاصلزاساث يف جمال اًـَؼوم اًعحَؼة ٔبو اًِيسسؼ َة مؼثاًل: عم 

خؼؼة ماسؼؼة ٌَخـؼؼصف ٕاىل ألحبؼؼاج املخـَلؼؼة ابًخىِؼؼف الاحامتؾؼؼي ٔبو اًثلؼؼايف. فذىؼؼون ُؼؼشٍ حبا

يا ثربس ٔبطمَة اًدضخِم تني خمخَف اًـَوم.  ألحباج ممتمة ًحايق اًـَوم، ُو

ل ٍؼؼزال اًـَؼؼٌلء ًـىفؼؼون ؿؼؼىل جتؼؼازهبم، حٌحؼؼًا ٕاىل حٌؼؼة، ومؼؼن ذؼؼالل مؼؼهنج اًـَؼؼوم 

ًخىضؼف ؾؼن ألتـؼاذ  ثخعؼوزاًؼيت ًًدلؼي ًِؼا  ٔبن اًعحَـَة،  ٕلؿساذ اصلزاسؼاث الاوسؼاهَة 

اًيفس َة وإلحامتؾَة واذلضاًزة ًالوسان، ؤبطمَؼة مضؼاؾفة ادلِؼوذ ملـصفؼة حِؼات ألفؼصاذ نؼٌل 

ازلاؿاث وحتََي املواضَؽ  من ٔبخي اًوظول ٌَخًدؤ اًـَمي، واس خزالض اًيخاجئ واًؼؼصوف 

 عصت ؿَهيا.املخلريت ٕلحساج ثواسن اكمي مؽ اًحُئة احملَعة واًس َ
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اذللََؼة ألهرتوتوًوحِؼة يف جممتـاثيؼا راث ٔبطمَؼة ذمؼزيت، ورعل مؼن ذؼالل   ثـخرب اصلزاساث 

ا ؿىل إلوسان مباضََ وحا ٍ ومبيؼوز حمنوي. "هـعي مثاًل ذزاسؼة   املؼوزوج اًثلؼايفحصنُز

ايث يف ؿامليا املـادض وٕاجصاس ٔبطمَخَ. وذاظة تـس ٔبن صاؾت يف اذللدة ألذؼريت تـؼغ اًيؼؼص

مصاذفؼًا ٌَخزَؼف ٔبو ازلؼوذ ٔبو اًدضؼخر  املؼوزوج اًثلؼايفاًيت حـَت مؼن ُؼشٍ املؼاذت، ٔبي 

 املحاًف فَِ ابملايض"

رمٌل ٍىن من فـي ٔبو زذت فـي، فٕان اًخلرير اًثلايف ل ًت تعًصلة بًَٓة ثس َعة، ٕار ًوخس 

 اًخلَري، فِياك هوغ من اًرصاغ تني اًلسمي وادلسًس، فٕارا اكن ُياك من كوت خرًبة ثؤذي ٕاىل

كوت مـاهسة ثفصط الاس متصاز.  وٕاهيا هلؽ ؿىل دعوظ متاش تؼني ظؼصفني،  مفؼن هجؼة هـؼُش 

وحيَط تيا لك ما ُو حسًر، ومن هجة اثهَة خناف الاتخـؼاذ ؾؼن اًحؼىن اًخلََسًؼة املـخؼاذت. 

ن وجسجَي املاذت اًرتازَؼة جؼلك ثفاظؼ  يا ثربس ٔبطمَة اصلزاساث ألهرتوتوًوحِة يف ثسٍو ََِا، ُو

و مؼا ٌسؼمََ تـؼغ ذؼرباء اًَووسؼىو  وخباظة يف ُشٍ املصحةل اًيت حيعي فهيا ثلري زسًؽ ُو

"ابًخفىم اًثلايف اًـمَق".  ُشٍ اصلزاساث ثـمؼي ًخحسًؼس اًحوظؼةل ملؼا ًِؼشٍ املواضؼَؽ مؼن 

ٔبطمَة، وذاظة املوزوج اًثلايف ًخوحَِ ألهؼاز ٔلطمَخَ وحـهل مصثحعًا ثضلك ؾضؼوي تحًِؼة 

وتواكؽ وٕاجتاُاث الاكذعاذ اًوظين، ومن هجة اثهَة كؼصاءت اًوافؼس اًثلؼايف اطلي هخخٌؼاٍ  اجملمتؽ،

ووس خزسمَ يف مـاص يا اًَوسم، لك رعل مضن كصاءت ؿَمَة موضؼوؾَة تـَؼست ؾؼن اًخـعؼة 

 واًضوفِيَة ًالك اذلاًخني.

 ادلامـاث يف ًحيان وثسٌزس ألهرتوتوًوحِا .1

 بٔوًل: ادلامـة اٌَحياهَة

املؤسسؼة اًصمسَؼة اًوحِؼست  عم ،2912ادلامـة اٌَحياهَة اًيت ثبٔسست مٌش اًـام ثـخرب 

اًيت ثلوم مبِام اًخـَمي اًـايل اًصمسي مبرخَف ادذعاظؼاثَ وذزخاثؼَ، وعم مؤسسؼة  يف ًحيان

، وعم ثضم ٔبنرث من لالل الأكذميي واملايل وإلذازيؿامة، حمتخؽ ابًضرعَة املـيوًة والاس خ

، وثؼسزش فهيؼا خمخَؼف الادذعاظؼاث ٔبحباج خامـَة تني لكَة ومـِس ومصنزؾرشٍن وحست 
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و ثـىن تدٌؼمي واذازت املـَوماث واملساطمة يف الاندضاف املـؼصيف وهلؼهل  .اًيؼًصة واًخعحَلِة

 واحملافؼة ؿَََ. 

 مـِس اًـَوم الاحامتؾَة 

اًخمنوًؼة   ةمضؼن ارلعؼة اًس َاسؼ َٔكحس فصوغ  ادلامـة اٌَحياهَؼة،  2912اوضبٔ يف اًـام 

" يف رعل اًوكؼؼت، مؼؼن ٔبخؼؼي حمنَؼؼة 2914 -2918اًؼؼيت وضؼؼـِا اًؼؼصئُس فؼؼؤاذ صؼؼِاة " 

يف هلؼي املـصفؼة اىل اًعؼالة، ومسؼاؿسهتم ٌَلِؼام ألسؼايس ٌَجامـؼة اصلوز . و وذزاسة اجملمتؽ

ا.  ابلحباج اًيت حتسذ وجتَة ؾن املضالكث، وعم اًيت ثيؼم املـَوماث وثسٍُص

 ارلاظة اثهًَا: ادلامـاث

فؼوق ؿؼسذُا ألزتـؼني، مـضؼمِا ل  ثخوسغ يف ًحيان اًـسًس من ادلامـؼاث ارلاظؼة ، ًو

 الامريهَؼةادلامـؼة " ًسزش ألهرتوتوًوحِا. سوى مضن زالج خامـاث فلط،  وعم اًخاًَة: 

خامـؼؼة تؼؼريوث و خامـؼؼة اًلؼؼسٌس ًوسؼؼف واملـصوفؼؼة " ابدلامـؼؼة اًُسؼؼوؾَة"  ، يف تؼؼريوث

 اًـصتَة..." 

 وتوًوحِا يف اًخـَمي ادلامـيألهرت   .1

ثـخرب ادلامـة املؤسسة ألساس َة اًيت ثلوم ابؿؼساذ اًؼاكذزاث اًـَمَؼة راث املسؼ خوى 

اًـايل، واًيت ثـىن تدٌؼمي وٕاذازت املـَوماث واملساطمة يف إلندضاف املـصيف وهلهل واحملافؼؼة 

حؼر يف مِؼاذٍن اًـَؼوم ُو اًرصؼخ اطلي ثؼوىل اًخـَؼمي واًحومـِس اًـَوم الاحامتؾَة  ؿَََ. 

إلحامتؾَة ثضلك ؿام، وٕاؿساذ اصلزاساث ألهرتوتوًوحِؼة ثضؼلك ذؼاض،  وكؼس تلؼي املـِؼس 

، مث ثفؼصغ  اىل :سؼة فؼصوغ يف احملافؼؼاث اشلؼس، مؼؽ 2971مؤسسة واحست ًلاًؼة اًـؼام 

 اذلصة ألََُة اًـحثِة.  

 : يف ظؼِص وثوحِؼس اًعؼالة اطلٍؼن ًًمتؼون اىل تُئؼاث خمخَفؼة اً ٔبساسؼ َ اً ٌوَجامـة ذوز

، وثلؼؼوم نؼؼشعل يف هلؼؼي املـؼؼازف اىل  اًعؼؼالة، ...وزلافِؼؼة ذًًِؼؼة   حلصافِؼؼة ٕاحامتؾَؼؼة

 ومساؿسهتم ٌَلِام ابٔلحباج اًيت حتسذ وجتَة ؾن املضالكث. 
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ة مؼن اًـَؼوم وملـِس اًـَوم الاحامتؾَة اصلوز واًوػَفة املمزيت، ٔلهؼَ حيخؼوي ؿؼىل ٍلوؿؼ

ثعال اجملمتؽ وإلوسان وما حيَط تَ من مؤثصاث ماذًة وكري ماذًة، وعم ؿَوم ٕاوساهَة حصنؼز 

تـالكذَ مؽ هفسَ ومؽ ٔبكصاهَ ومؽ اًحُئة اًيت و ، ًِا ؿىل الاوسان اطلي ٌضلك احملوز ألسايس

زت ؾؼن مصوحؼة فِيي ؾحا  حتخضيَ مبا فهيا من ازلاذ واذلَوان واًؼواُص واملاوزائَاث.... اخل،

املمؼزي وارلؼاض، ونؼشعل ٌَحؼاحثني  َمن اًـَوم ثخاكمي مضن ٕاظاز مـني ًـعي ٌَمـِس ظاتـ

ذوزًا ٔبساسؼؼ ًَا يف ثلؼؼسمي إلخؼؼاابث واذلَؼؼول اًـمََؼؼة ملسؼؼاؿست ظؼؼاهـي اًلؼؼصاز ؿؼؼىل ٕاجنؼؼاس 

اخل، وعم املِمؼة ألساسؼ َة اًؼيت  الاكذعاذًة واًرتتوًة واًثلافِؼة والاحامتؾَؼة.... :ألُساف

 اوضبٔ املـِس من  ٔبخَِا.

خنَط ٌَلول تبٔن ٌَجامـة رممة ٔبساس َة يف ثيؼم املـَوماث وٕاذازهتا، ومن ذؼالل رعل 

هيعَق اىل ألس ئةل اًحسهيَة وألساسؼ َة اًؼيت ثعؼصخ حؼول اًواكؼؽ اًححؼيث يف ادلامـؼة وعم 

 اًخاًَة:

 س خف  اذ مهنا؟ُي ألحباج ادلامـَة املرتاهكة ؿىل زفوف املىذحاث، ثـعى الاُامتم ٌو

  َُي ادلامـة يف قصتة ؾن اجملمتؽ؟ وذاظة ؿمل الاحامتغ والاهرتوتوًوحِا ملا ٌضالكه

من فىص هلسي مصفوط مس حلا من اًِميية اًس َاس َة ٔبواصلًًَِ اًلاًحة اًخبٔزري يف 

جممتـاثيا. ٕار ٔبحِااًن جنسُا "ًزوم مال ًَزم" من ذالل:  ثلََط املزياهَة، حتجمي 

سذي اًس َايس يف اًضؤون الأكذميَة... ذاظة وان ُشٍ ادلامـة مصانز ألحباج، اًخ

اكهت كس ٔبوضبٔث تضلط من اًضازغ وٕاثص نثافة إل اابث   -اي ادلامـة اًوظيَة -

 واملعاًحة تخبٔسُسِا. 

  ُي ُياك هوغ من اًعةل تني اًحاحر وظاهؽ اًلصاز؟ ٕار جنس ٔبحِااًن هوؿًا من ثلََة

 اًس َايس.املعَحة اًفصذًة  تني اًحاحر و 

  ُي من معاذلة تني اًحاحر وزخال األؾٌلل؟ 

 ما عم ؿالكة اًحاحر اًعاًة ابلس خار ابًًس حة ٌضلزاساث ادلامـَة اًـََا؟ 
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  ي ُياك واذريًا اًسؤال الاسايس: ُي ًلوم اًحاحثون تواحداهتم يف ُشا اجملال؟ ُو

 من اتذًة ٌَواحداث تعوزت اكمةل وفـاةل؟

زاًي ؤبساسؼؼ ًَا يف إلؿؼؼساذ ادلؼؼامـي، ٕار مؼؼن ذؼؼالل جتصتدٌؼؼا فالحبؼؼاج ثَـؼؼة ذوزًا مصنؼؼ

 ارلاظة، تسٔبان هخـمل فـًََا ؾيسما تسٔبان هححر، ُشا ؿىل مس خوى مـِس اًـَوم الاحامتؾَة. 

ا ثضؼلك  ٔبما يف ما ًخـَق مبحفزاث اًححر اًـَمي جنس هجوذًا فصذًة مدـرثت مل ًت ثبٔظرُي

فرتط ٔبن ٍىؼون ُيؼاك ذوزًا  اذف، ًو ٔبساسؼ ًَا ملصنؼز ألحبؼاج اطلي ثلَؼط ذوزٍ فاؿي ُو

 ٔلس حاة ؿسًست. 

لك رعل ًخعي ابًؼصوف اًيت ًت فهيؼا اًححؼر، ٔلن ألذاء لميىؼن ؾؼزهل ؾؼن اًحُئؼة 

اًثلافِة وإلحامتؾَؼة واًس َاسؼ َة، ٕار ٔبحِؼاان جنؼس ذؾؼٌلً وجضؼجَـًا، ؤبحِؼاان ٕاحداظؼًا وٕاؿاكؼة. 

املـصفة ٌس خوحة ػصوف مالنية، ٔبجصسُا: حًصة اًحاحر مؼن هجؼة، ومؼسى اًخلؼسٍص  وٕاهخاح

 من مذَلي املـصفة من هجة اثهَة. 

I. هؼام اًخـَمي يف مـِس اًـَوم الاحامتؾَة 

 2970 -2912املصحةل الاوىل  .2

عم املؼؼصحةل اًؼؼيت تؼؼسٔبث مؼؼؽ ٕاوضؼؼاء املـِؼؼس، واصلزاسؼؼة مضؼؼن زؼؼالج سؼؼ يواث، حيعؼؼي 

ؼشا ًخعؼاتق مؼؽ منؼورح اًخـَؼمي  اًعاًة تـسُا ؿىل إلخاست اًخـَميَة يف اًـَوم الاحامتؾَة، ُو

ضؼاف اىل رعل ان مؼواذ اًخؼسٌزس اكهؼت ابٌَلؼة  املـِس ادلامـي اًفصويس يف ثغل اذللدؼة، ًو

 اًفصوس َة. 

 اذ يف اًس يواث اًثالج، ؿىل اًضلك اًخايل:وثخوسغ املو 

اًس ية الاوىل زلافة ؿامة وحتخوي املواذ اًخاًَة:  اًفَسفة، اًخازخي الاحامتؾي،  .2

 إلحعاء، ذميوقصافِا، حلصافِا ثرشًة...

 اًس ية اًثاهَة واًثاًثة، حيعي اًعاًة ؿىل ٔبزتؽ صِاذاث، وعم: .1

  ؿمل هفس الاحامتؾي–  
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 ؿمل الاحامتغ-  

 ؿمل الاحامتغ اًس َايس-  

  .ٕاكذعاذ 

 ادلسازت .1

يف ُشٍ اذللدة ماذت الاهرتوتوًوحِا يف اًخـَمي كري موحوذت، واكن ٌضاز اٍهيا يف تـغ 

 .املواذ ومل ثيفصذ نٌلذت ادذعاض

 2998 -2971املصحةل اًثاهَة  - بٔ 

يف ُشٍ املصحةل تلِت الاخاست مضن زالج س يواث، واًيجاخ من ذالل اذلعول ؿىل 

يا ىصنز ؿىل ماذت الاهرتوتوًوحِا، موضوغ ذزاسدٌا، وكس  املـسل ؿام ًاكفة املواذ، ُو

 ثوسؾت املواذ ؿىل اًضلك اًخايل: 

اًس ية الاوىل: اًفَسفة، اًخازخي الاحامتؾي، إلحعاء، ذميوقصافِا،  حلصافِا  .1

ثرشًة، ؿمل اًيفس، ٕاكذعاذ، موهوقصافِا، مصاحي اًححر الاحامتؾي، ؿمل احامتغ، 

... 

اًس ية اًثاهَة: مسذي ًٔلهرتوتوًوحِا، موهوقصافِا، ذميوقصافِا، ٕاحعاء، جرشًـاث  .1

 احامتؾَة.......اخل 

 اًس ية اًثاًثة: حَلاث احباج يف ألهرتوتوًوحِا.......اخل  .4

 ادلسازت  .1

اًخاًَة: اهرتوتوًوحِا، ؿمل هفس ٕاحامتؾي، ؿمل ٕاحامتغ مضت الادذعاظاث 

 اكذعاذي، ؿمل احامتغ س َايس، ؿمل احامتغ ادلصمية

 ذتَوم اصلزاساث املـملة .1

ثضميت الادذعاظاث اًخاًَة:  اهرتوتوًوحِا، ؿمل هفس ٕاحامتؾي، ؿمل 

 ٕاحامتغ اكذعاذي، ؿمل احامتغ س َايس.
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مٌش اًس ية اًثاهَة،  مث إكدذعاض مس خلي تـس  يف ُشٍ املصحةل ٔبذذَت ماذت الاهرتوتوًوحِا

 س ية ادلسازت، ومن مثة ذتَوم اصلزاساث املـملة.

 1024 -2999املصحةل اًثاًثة   - ة

ًخوّسغ اًخسٌزس ؿىل س يواث زالج يف إلخاست، مث ؿىل س ية زاتـة ادلسازت، مث 

 ارلامسة وعم ابصلتَوم، وظوًل ٕاىل صِاذت اصلنخوزاٍ تـس مثاين س يواث.

غ ؿىل اًضلك اًخايل:  ومواذ اًخسٌزس ثخوسَّ

يف اًس ية ألوىل ًخـملَّ اًعاًة ثضلك ٔبسايس املحاذىء اًـامة ٌَـَوم إلحامتؾَة،  .2

َّة عم مساذي ٕاىل ٔبجصس اًـَوم  جفمَؽ املواذ اًيت ثُسزَّش ذالل ُشٍ اًس ية اٍمتَِسً

لحلًا اًيت جضلّكِ ٔبساش اًخىوٍن اًسوس َوًويج ًعاًة ًُفرتط تَ بٔن ًعحح 

ؿامل ٕاحامتغ: هكسذي ٕاىل الاهرتوتوًوحِا ومسذي ٕاىل ؿمل اًس َاسة ومسذي ٕاىل ؿمل 

 اًساّكن ومسذي ٕاىل إلحعاء ومسذي ٕاىل ؿمل إلكذعاذ، ٕاخل .

ٔبما يف اًس ية اًثاهَة فِخـمَّق اًعاًة مبا ثـَّمَ يف اًس ية الاوىل، حِر ًًذلي من   .1

اًيت ثيضوي حتت ًواهئا ُشٍ اًـَوم. املفاُمي واملحاذىء ٕاىل املسازش ألساس َة 

َّة اًيت متزّي ُشٍ اجملموؿة ؾن ثغل  حِر ًعحح مَّمًا ابًامتٍزاث اًيؼًصة واملهنج

مل اًواحس. ألمص اطلي جيـهل ٔبنرث ٕاذزااكً ٔلتـاذ لك ؿمل من اًـَوم. ـِ  مضن اً

ٔبما اًس ية اًثاًثة فِيي اًس ية اًيت ًلسو فهيا اًعاًة كاذزًا ؿىل دوط قٌلز   .1

اًيلاص اًيؼصي اصلكِق يف لك هؼًصة من اًيؼصاّيث اًيت ثـملَّ مداذهئا يف اًس ية 

الاوىل وٕاظَؽ ؿىل مسازسِا يف اًس ية اًثاهَة. فذبئت اًس ية اًثاًثة يف ٕاوسجام 

ثسزجيي مؽ ُشا اًخىوٍن اًضامي واملفذوخ واملخسّزِح اطلي ًـُضَ اًعاًة س ية 

 تـس س ية.

سازت، ٔبي تـس حعول اًعاًة ؿىل الاخاست يف يف اًس ية اًصاتـة وعم س ية ادل  .4

 ؿمل الاحامتغ، ًُْسَذي اًعاًة ٕاىل ؿامل اًححر ؿىل مس خوًني ؿىل حّس سواء:
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ٔبوًل ؿىل مس خوى ماذت "املهنجَة يف اًـَوم إلحامتؾَة"، ألساس َة، واًيت  - بٔ 

َّاث، مؽ  َّة واًفصض ًخسزَّة اًعاًة ذالًِا ؿىل إلملام ثسؤال اًححر والاصاكً

َّاث.اً   خشنري تبٔجصس اًخلٌ

اثهًَا ؿىل مس خوى مشهصت اًححر املعَوتة مٌَ واًيت حمتحوز حول مسبةٔل بٔو  - ة

َّة. ذ، ًـادلَ اًعاًة من ذالل ما ثـَّمَ يف ماذت املهنج  موضوغ حمسَّ

لة يف اًـَوم إلحامتؾَة )   .1 ( M2اًس ية ارلامسة، فِيي س ية ذتَوم اصلزاساث املـمَّ

اث اًعاًة اًححثَّة ثضلك مٌجز، تـسما ثسزَّة ؿىل وعم س ية ثخفذَّق فهيا ظاك

 اس خزسارما ذالل اًس ية اًصاتـة، حتت كدّة مشهصت اًححر اًيت ثخّوهجا.

 يف مـِس اًـَوم الاحامتؾَة فذحمي مضيًا ٔبنرث من ذلةل وذزش. ٍاصلنخوزا  .1

ذ  900يف ٔبؾلاة ظسوز املصسوم  2981تسٔب اًـمي هبا ٕاؾخحازًا من س ية    ًرشوظِا احملّسِ

صِفت مٌش رعل اذلني ابصلنخوزاٍ اٌَحياهَة يف اًـَوم إلحامتؾَة. ـُ َّهتا. ف  وماُ

    L.M.D تاملصحةل اًصاتـة،  هؼام املياشم ادلسًس - ث

ـس مـِس اًـَوم الاحامتؾَة 1024ظحق ُشا اًيؼام ادلسًس مٌش اًـام         ظالتَ ، ًو

      ًيَي اًضِاذثني الٓثَنت:

 Bachelorابًفصوس َة و  Licenceاًثالج: اًـصتَة و)إلخاست ابٌَلاث  .2

ا ؾن زالج س يواث.   ابٕلىلكزًية(: ل ثلّي مست حتضرُي

 مييح املـِس صِاذت الاخاست يف الادذعاظاث الٓثَة: 

  ادذعاض ؿمل إلحامتغ وألهرتوتوًوحِا 

  ادذعاض ؿمل اًساكن 

   ادذعاض اًخمنَة 

  ادذعاض اًس َاساث إلحامتؾَة 
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و ؿىل  Masterابٌَلاث اًثالج: اًـصتَة و )املاسرت  .1 ابًفصوس َة وإلىلكزًية(: ُو

 هوؿني حبيث ورمين، ول ثلي مست حتضرٍي ؾن س يدني. 

 مييح املـِس ظالتَ صِاذاث املاسرت املِين يف الادذعاظاث الٓثَة:

  ٕادذعاض اصلزاساث اذللََة 

 ٕادذعاض إلذازت  إلكذعاذًة وإلحامتؾَة  

  احملََةٕادذعاض اًخمنَة 

 ٕادذعاض ٕاذازت املوازذ اًخرشًة 

ًـس املـِس ظالتَ ًيَي صِاذت املاسرت اًححيث يف الادذعاظاث اًخاًَة، ابًخًس َق مؽ و

 املـِس اًـايل ٌضلنخوزات يف الٓذاة واًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة يف ادلامـة اٌَحياهَة:

 ٕادذعاض ؿمل الاحامتغ 

 ٕادذعاض الاهرتوتوًوحِا 

 ًيفس الاحامتؾيٕادذعاض ؿمل ا 

 ٕادذعاض اًس َاساث الاحامتؾَة 

 ٕادذعاض اًخمنَة 

 ٕادذعاض اصلميوقصافِا 

 ٕادذعاض احامتغ واكذعاذ 

 اصلنخوزاٍ .1
 

II. ادلامـة اٌَحياهَة واًححر ألهرتوتوًويج 

ٌَحاحثني ذوزًا اساس ًَا يف ثلسمي إلخاابث واذلَول اًـمََة ملساؿست ظاهـي اًلصاز ؿىل 

 واًرتتوًة واًثلافِة والاحامتؾَة....ٕاجناس ألُساف الاكذعاذًة 
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وس يحاول جسََط اًضوء ؿىل اًاكذزاث اًـَمَة، ٔبي ألساثشت اطلٍن ثوًوا ثـَمي 

، واًرتنزي ؿىل ادلامـاث اًيت -مـِس اًـَوم الاحامتؾَة -ألهرتوتوًوحِا يف ادلامـة اٌَحياهَة

مليجزت يف جمال ختصحوا مهنا، واتزخي اًخرصح، ابٕلضافة اىل ألحباج ادلامـَة ا

 الاهرتوتوًوحِا، يف صِاذيت ذتَوم اصلزاساث املـملة واصلنخوزاٍ:

 اًاكذزاث اًـَمَة اًيت ساطمت يف اًيخاح ألهرتوتوًويج. .2

ٔبساثشت الاهرتوتوًوحِا يف ادلامـة اٌَحياهَة، مـِس اًـَوم الاحامتؾَة، ضم دصجيوا 

 اًخايل: خامـاث مذـسذت، حمََة وؿاملَة وضم موسؾون ؿىل اًضلك

 ٔبس خاراً  11   ادلامـاث اًفصوس َة:  

 ٔبس خارًا واحساً        جًصعاهَا:  

 ٔبس خارًا واحساً      تَجَاك   : 

 ٔبس خارًا واحساً      سوٌسشا: 

 اًلسٌس ًوسف) اًُسوؾَة(:   ٔبس خارًا واحساً  

 ٔبس خاراً  21    ادلامـة اٌَحياهَة:  

 
 ادلامـاث اًيت ختصح مهنا اساثشت الاهرتتوًوحِا
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 اتزخي ختصح ألساثشت
 

 اًـسذ اًفرتت اًزمٌَة

2972- 2980 20 

2982- 2990 21 

2992- 1000 1 

1002- 1020 7 

1022- 1021 7 

 

 امليجزت مضن ادلامـة ًعالة اصلنخوزات واصلزاساث املـملة.اصلزاساث  .1

o ٍزسائي اصلنخوزا 

لاًة اتزخية متت مٌاكضة وٕاؿساذ  2991مٌش  اًـام   مـِس يفزساةل ذنخوزاٍ  21ًو

ن اًخاًَة:  اًـَوم الاحامتؾَة، وكس ثوسؾت ؿىل اًـياٍو

 اذلصف اًخلََسًة اٌَحياهَة  (2

 اهرتوتوًوحِا املسًية (1

 َة اًًصفِة) زساًخني(اًثلافة اًضـح  (1

 احملصماث يف اجملمتؽ اٌَحياين (4

 الاهرتوتوًوحِا اصلًًِة )زساًخني( (1

 زلافة اًعـام (1

 اهرتوتوًوحِا اًفصخ (7

 اًلصاتة يف جممتؽ مسًين) تريوث( (8

 اثيوتواتهَم (9

 اهرتوتوًوحِا ادلسس الاهثوي (20
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o :زسائي اصلتَوم اصلزاساث املـملة ثوسؾت ؿىل اًضلك اًخايل 
 

 10 زلافِةاهرتوتوًوحِا 

 12 اهرتوتوًوحِا احامتؾَة

 10 اهرتوتوًوحِا ذًًِة 

 1 اهرتوتوًوحِا املسًية

 1 اهرتوتوًوحِا ادلسس، ادلًس،  

 1 اًِجصت

 2 اهرتوتوًوحِا س َاس َة 

 81 اجملموغ

 

ا احملسوذ .1  وضاظاث مذيوؿة تلِت يف ٕاظاُز

 :عم حماوةل من كدي ٍلوؿة من ٔبساثشت  مجـَة الاهرتوتوًوحِني يف ًحيان

ألهرتوتوًوحِا
(1)
كامت إبوضاء مجـَة وحعَت ؿىل اًرتدِط من كدي املؤسساث  

،  واكن ًيا ؿست وضاظاث يف جمال 2999بٓراز  28تخازخي  11اًصمسَة، تـمل وذرب زمق 

ألزصفة وجتمَؽ ماذت زلافِة، ًوىن ألؾحاء واملخعَحاث املاذًة اكهت ؿائلا، وذاظة ؾيسما 

يا اوضاء مذحف اثيوقصايق، وحنن ٍلوؿة مس    خلةل معَِا ااكذيي وزلايف حبت.حاًو

  :و ًلاء مؽ ظالة اصلزاساث املـملة يف ادلامـة مٌخسى الاهرتوتوًوحِا ُو

ياك ؿست وضاظاث تلِت حمعوزت إبظاز  اٌَحياهَة، مـِس اًـَوم الاحامتؾَة، ظَسا. ُو

ضَق ومل ًت ثعوٍص اًفىصت ٔلس حاة مذـسذت، كامت اجملموؿة تـست ٔبحباج اكهت مذـَلة 

ماث اًعالة اًضرعَة مضن اًخـصف ؿىل ٔبؾٌلل تـضِم اًحـغ من ٔبخي اًخـاون فامي ابُامت

تُهنم، واكهت جتصتة حِست وممثصت مل ًخاتـِا الاؾضاء تـس ختصهجم. واكهت مساٌُلث واظالةل 

ؿىل اًعالة ثضلك ؿام ًخوضَح ٔبطمَة وذوز اصلزاساث الاهرتوتوًوحِة، تـس ٔبن وخسان 

ـسًي املياشم، وكس ؿرب ٔبحسضم ؾن ألطمَة من ذالل امللاةل ٕاتخـاذ ؾن الادذعاض ؾيس ث
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اًيت ورشث وعم تـيوان: مارا ميىٌين ٔبن ٔبفـي ؾيسما ٔبختصح حاماًل اًضِاذت يف 

ألهرثوتوًوحِـا
(2)
 . 

 وضاظاث يف ٕاظاز الاؿساذ .4

 مسوذت مرشوغ مذحف ٕاثيوقصايف يف ادلامـة اٌَحياهَة 

ذوز يف مجؽ اًرتاج وفِمَ، ومن ذالل ٔبسس ؤبتـاذ خمخَفة، واًِسف  ٌَجامـة

ألسايس ٍمتحوز يف وؾي اًِوًة ازلاؾَة اًيت حصمس سٌلث اًفصذ اًثلافِة يف جممتـَ، واًيت 

 ًت ثوازهثا حِاًل تـس حِي.

يَ اصلًًِة، وقين تدثاكفَ مؽ  حيان ُو تضل قين تدٌوؿَ وتامتٍٍز اًثلايف، وقين تخالًو ًو

 ضازاث وزلافاث من اًرشق واًلصة. وثفاؿهل الاجيايب مؽ احملَط ادللصايف. ح

وثخـصط اًثلافاث احملََة، يف سمن اًـوملة، ًخلرياث زسًـة ثفلس اًرتاج اًىثري من 

مىوانثَ دعوظًا مٌَ اًرتاج اًضفِيي املمتزي هبضاصة حىوًيَ، ٔلهَ ل ميغل ٕال اطلاهصت 

 ذلفؼَ.  

طمَة اًيت ثوٍهيا مٌؼمة ألووسىو، زلؽ اًرتاج اًالماذي وثحني رعل من ذالل الٔ 

ٌَمجمتـاث الاوساهَة، وكس وكؽ ًحيان اثفاكِة حفغ وظون اًرتاج اًثلايف كري املاذي يف 

 ، حِر مت اجصاس مسى دعوزت اقفال ُشا املَسان يف ذول اًـامل. 1001اًـام 

ذي وكري املاذي، واًدضخِم مؽ اكفة اوضاء مؤسسة حتفغ حصازيا اًثلايف املا ثربس ُيا اطمَة

ِا  ا اًححثَة واملـصفِة، ًو اًـامَني يف جمال اًـياًة ابًرتاج، وعم مؤسسة زلافِة ًِا  ٔبذواُز

ِا وضاظاهتا املخـسذت.    ٕاذازهتا وًِا زٔبسٌلًِا نٌل ًو

يا ل تس من  وثربس اطمَة اًدضخِم املؤسسايت اًخـاوين يف معََة اًصظس اًثلايف، ُو

ي مؽ املؤسساث راث اًعةل، مـِس اًـَوم الاحامتؾَة، اًفٌون ازلَةل، الآثز، اًخواظ

ادللصافِا، اًخوزَق، اًخازخي، ....)ُشٍ املخاحف عم من ظَة اًـمي الااكذميي، ويف زتط 

الاظص اًيؼًصة ابًخعحَق اًـمًل(. واًدضخِم مؽ اًوسازاث واملؤسساث اًوظيَة واًـاملَة: 
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ة الآثز، ازلـَة اٌَحياهَة ًـمل الاحامتغ، ونشعل املؤسساث اًـاملَة: وسازت اًثلافة، مسًٍص

 وخنط ابطلهص مٌؼمة الاوهُسىو. 

ٕان املاذت اًرتازَة اًيت ٍصحىز ؿَََ املخحف واسـة ومٌدرشت يف لك املياظق ، وعم 

ثعال ثيوغ زلايف، مٌَ املاذي: مسىن، مَخس، ثلٌَاث، ظـام، حصف، اذواث....... 

 .......فٌون جضىََِة، موس َلى،:مـخلساث، ظلوش، زموس، قياء، كعط، ًلة، واًالماذي

ُشا ًؤذي اىل ازثحاظ ادلامـة اٌَحياهَة، ورصخ ؿَمي، ابجملمتؽ احملًل وابًـسًس من 

وظيَة،  املؤسساث اًـامة وارلاظة، الأكذميَة، اًصمسَة، واملسهَة. وابًخايل ُو ميثي: حاخة

ة.   وحاخة ٔباكذميَة، وحاخة حمنًو

 إلهخاح املًضوز ٌَحاحثني يف جمال الاهرتوتوًوحِا. .1

  ثؼِص ًيا ثغل املؤًفاث والاؾٌلل الاهرثوتوًوحِة احملَط اًواسؽ واًخضاٌزس

الاحامتؾَة واًثلافِة واملخيوؿة واًواسـة، وكس مىّهنم من ٕاجناس ثغل اًخجازة اذللََة 

حة ارلاظة. ًولس اهخجت الزيوقصافِة  اًضرعََ الاحامتؾَة املمزيت، وسـة إلظالغ واملُو

وتة يف اًـمي اذللًل،  فِم من  ثغل اًعفاث وارلرباث رسعَة إلزيوقصافِة املاُصت واملُو

هجة ميََون ٌَمٌلسحة وثحاذل اًضحم وادلَساث اسلمية اذلاكايث وألدداز اًض َلة.... ومن 

اهة وثربس توضوخ  يف نخاابهتم اًيت حمتزي ابًـمق الأكذميي واًيت هجة اثهَة ادلسًة واًصظ

ثخضمن زسائي واحضة ٌَعالة او ٌَلصاء ابًسـي ًخلسم وثعوٍص وحمنَة إلوسان واجملمتؽ. 

ثبٔذًة اذوازضم  وٕان اًخجصتة اذللََة وثلٌَاث اًححر ألهرتوتوًويج متىن اًحاحثني من

ا.....  ثضلك ذمزي، ونشعل ملازجهتم ٌَمواضَؽ  اًيت ؿادلُو

 يف ٕاظاز ادلامـة اٌَحياهَة.  ثيوغ اصلزاساث وألحباج ألهرتوتوًوحِة 

ٕان اصلزاسؼؼة ألهرتوتوًوحِؼؼة يف حؼؼسوذُا اًـَمَؼؼة واًـمََؼؼة، هتؼؼسف اىل إلظؼؼالغ ؿؼؼىل 

مـصفؼؼة اكفؼؼة اًخفاظؼؼَي املـصفِؼؼة ٌَوظؼؼول ٕاىل حتسًؼؼس ٕاظؼؼاز هؼؼؼصي ًواكؼؼؽ مـؼؼصيف مدسَسؼؼي 

ومرتاتط املواذ. ٕار ٔبن اًوؾي  اًخرشي ؾصف ٔبصؼاكًل ومنؼارح خمخَفؼة، مصثحعؼة ومٌرصظؼة يف 

املس خوايث، فاًخعوز املـصيف مرتافق يف مصاحهل اخملخَفة مؽ إلظاز  اًحياء إلحامتؾي ؿىل اكفة
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إلحامتؾي اي اذللي اطلي ميسٍ ابملـعَاث واطلي ٌضلك اًـامي املؤثص يف ٔبي ثلري ٕاجيايب ٔبو 

 .سَيب

 %11               حصمجة:                           

 %21          اهرتوتوًوحِا ذًًِة:                            

 %21       اهرتوتوًوحِا س َاس َة:

 %22        اهرتوتوًوحِا زلافِة: 

 %9         اهرتوتوًوحِا احامتؾَة:

 %9                     حمنَة: 

 %4                مهنجَاث: 

 %1           حتلِق خمعوظاث:

 

 :ومن بٔجصس اًحاحثني الاهرتوتوًوحِني يف ًحيان، ضم 

ثويف و  .، يف ًحيان2911وصل فؤاذ ٕاحساق ارلوزي يف اًـام فؤاذ ٕاحسق ارلوزي:  - بٔ 

حاظي ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة من خامـة ولًة ، 1001س ية 

واكهت اظصوحذَ ٌضلنخوزاٍ مديَة ؿىل معي حلًل اثيوقصايف ؾن  .ٔبوزًلون ألمريهَة

 اٌَحياهَني املِاحٍصن يف افًصلِا، حِر اُت تسزاسة اصاكًَة ذمازسة اًيفور. 

مازش معهل الااكذميي ابدلامـة الامٍصىِة يف تريوث اكس خارا ًالهرثوتوًوحِا ُشا اىل خاهة 

وًََ مس ئوًَة زئاسة مصنز اصلزاساث اًـصتَة ثوًََ مس ئوًَة زئاسة كسم ؿمل الاحامتغ، مث ث

 .واًرشق اوسعَة تيفس ادلامـة

اًلدَةل ، من اًلًصة ٕاىل اًضاحِة ،ظسز هل ؿست مؤًفاث، مهنا: ٔبًسًوًوحِا ادلسس

ًلة ، اًـسىص واذلنك يف اًحالذ اًـصتَة، اًسَعة صلى اًلدائي اًـصتَة، واصلوةل يف اًححٍصن

، ، ٔبن ثـىؼؼون ذزسًـاً مشاُة ألهرثوتوًوحِا وؾحلًصة اجن ذضلون، ألنية وألمصاء، ادلسس

اطلُيَة اًـصتَة، ادلسس يف اًثلافة الاسالمِة، اًحىن اًـلََة اًـصتَة، ، اًـيف س َس الاحاكم
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ذؾوت ، الامام والامري: اصلوةل، واصلٍن، واًعائفة يف الاسالم، ارلَام والاُصاماث

 حياين.ٌَضحم: سريت رميَة لهرثوتوًويج ً 

، ٔبذًة ًحياين، من اتي اًسلي كضاء مصحـَون 1001 -2922 سالم اًصايس: - ة

حٌوة ًحيان،  ًلدَ تؼ"ٔبيب ؿًل". نخة اًضـص واًزخي و مجؽ املبٔزوز اًضـيب وٍلي ٔبظياف 

نخحَ ؾن اًخجصتة اًضـحَة اٌَحياهَة وجتصتة  ألذة اًلصوي، ومّسي "ص َخ ألذة اًضـيب".

امليعلة اٌَحياهَّة اًًصفِة ادليوتَة ثضلك ؿام. ومتخاس نخاابثَ ثسالسة ألسَوة وكسزت املزح ما 

تني اٌَلة اًفعحى واحملىِّة. ٔبًّف ؿسذًا من اًلعط واًصواايث حىت ساذث ؾن س حـة ؾرش 

، 2971، حيك كصااي وحيك زسااي 2974 ، يف اًزوااي ددااي 2972ًئال ثضَؽ نخااًب، وعم: 

، 2988، اذلحي ؿىل ادلصاز 2981، حِط تَط 2980، اًياش ابًياش 2978ص َح جصحي 

، اًياش 2991، كال املثي 2994، اًلِي واًلال 2991، مثاهون 2992حوذ من املوحوذ 

، ايحدي ما 2998، من لك واذي ؾعا 2991، ٔبكـس ٔبؾوح وٕاحيك خاًس 2991ٔبحٌاش 

 1002، ٔبحسن ٔبايمم، سٌلغ الكمم 1000حي هيزك ز

 ومن ٔبصِص ٔبكواهل:

 وظين ول ألهناز واًس حي  ل اًسِي واًوذاين وادلحي

 اًياش ما كاًوا وما فـَوا الك ول ألظالل تي وظين

حصايف ؤبس خار خامـي وابحر اهرتوتوًويج،  2991 -2901 اهُس فصحية: - ث

حائز ؿىل ذنخوزاٍ يف اًفَسفة واٌَلاث اًسامِة... ومن ٔبجصس اصلزاساث وألحباج امليجزت: 

حضاٍز يف ظًصق اًزوال، ٌَِجاث و اسَوة ذزاس هتا،  -ادلامـَ و الاوسان، اًلًصَ اٌَحياهََ

اساظري من زاش اًضمصا، ازٌُا يف ؾِس  ذزاساث اسالمَِ، هؼصايث يف اٌَلَ، مالمح و

جصلكُس، احِلاز حىمي من اًرشق الاذىن، امسؽ اي زضا، موسوؿة اسٌلء اًلصى واملسن 

 . اٌَحياهَة

املؼؼاذت ألهرتوتوًوحِؼؼة اًؼؼيت مت اًخعؼؼصق اٍهيؼؼا عم ٕاحؼؼسى اًلضؼؼااي املـصفِؼؼة يف جممتـيؼؼا. 

إلكذعاذًة، إلحامتؾَة، اًثلافِؼة،  : خملخَفةوٕاهعالكًا من ذزاس هتا املَساهَة اًواكـَة وتبٔتـاذُا ا

اصلًًِؼؼة واًس َاسؼؼ َة... اخل، واًلاًؼؼة  مؼؼن لك رعل مـصفؼؼة جممتـاثيؼؼا ؾؼؼن نثؼؼة مؼؼن ٔبخؼؼي  
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اًوظول اىل ٕاظاز هؼصي ًخٔلم مؽ اًواكؽ. واًيؼًصة ُيا  املصحىزت ًخجازة حلََة حىون ٔبنؼرث 

 ظسكًا وثـحريًا ٌَمـَوص. 

ؤبطمَة اًـمي اذللًل واصلزاساث اًيوؾَة واًيت عم من ذمؼزياث اًححؼر ألهرتوتوًؼويج 

ابمللازهة مبؽ ًـَوم ألدصى، حِر ثت احملاوزت ما تؼني اًفىؼصت اًيؼًصؼة واًوكؼائؽ املـَوصؼة مؼن 

اطلي ًـمتؼس وثضؼلك ٔبسؼايس ؿؼىل مـعَؼاث هوؾَؼة ذالل ثلٌَاث جتشز اًحاحؼر ابًؼؼاُصت 

 ويل، وجممتـاثيا تبٔمس اذلاخة اىل ُشٍ ألحباج.ثسزش تـمق وثضلك مش

 

 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

1
 ألساثشٍ، ضم: ٔبذواز اًلش، ٔبهَاش اتوسًس، ًزدضازذ مسَر، ظاهَوش مووس،  ؿًل جزي،  رما هَال،  ُسى كساظًل،.  

2
 ؿًل ىزاز ُامش، من الاؾضاء أًلساس َني يف امليخسى  
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 اجملمتـاث صلزاسة ٔبهرثوتًووحِة مسزسة حنو
 اًـصتَة امليعلة يف

 ألزذن -ٔبزتس -اًريموك خامـة -ص ياق  سَامين َلس ذ.بٔ 
 

 : املَرط

 من مٌعَلة فىًصة حماوةل اًوزكة ُشٍ س خلسم

 اًفعي ذون اًـصتَة، امليعلة يف هـُضَ اطلي اًواكؽ

 اًـَمَة الاهرثوتًووحِة اًيؼًصة ؾن الاتخـاذ او

 ؾزل وؿسم املـصيف، اذللي ُشا يف اًسائست

 ؾن مٌـزةل فًصست خبعوظَة اًـصتَة اجملمتـاث

 اًـاملي، والاوساين اًـَمي الاهرثوتًوويج اًرتاج

 الاهرثوتًووحِني واًحاحثني اصلازسني اؾعاء تي

 ومٌاكضة اًخـحري يف ازحة مساحاث اًـصة

 من انتـة ؾصتَة دعوظَة ًِا كضااي وذزاسة

 ثـُضة اطلي والاوساين واصلًين اًخازخيي الازج

 زلافة ؾهنا ؿربث اًيت مىوانهتا مبرخَف امليعلة

 .الاكَمي ُشا

 Abstract : 

This paper will present an 
intellectual attempt based on the 
reality in which we live in the Arab 
region, without separating or 
departing from the prevailing 
anthropological theory in this field 
of knowledge, and not isolating the 
Arab societies in a unique and 
isolated sense of the world's 
anthropological and anthropological 
heritage. In the expression, 
discussion and study of issues of 
particular Arab origin stemming 
from the historical heritage, 
religious and humanitarian, which 
inhabit the region with various 
components expressed by the culture 
of this region. 

 

 ملسمة:

اًيت و خجت اًـسًس من اًححوج واصلزاساث الاهرثوتوًوحِة يف امليعلة اًـصتَة ه بُ 

اسدٌسث يف مـؼمِا اىل اظص ومٌاشم  واجتاُاث اًححر اًيت جضلّكت يف مصانز الاحباج 

واصلزاساث اًلصتَة ، وكس اؾمتسث يف نثري من الاحِان ؿىل اٌَلاث اًلصتَة يف ثلسمي وهلي 

ة يف امليعلة اًـصتَة اًليَة ابًثلافاث الاوس اهَة، املاذت اًـَمَة املخـَلة ابجملمتؽ واًثلافة واًًِو

اكذواث ًيلي املـصفة ٌَمجمتـاث ألدصى كري اًـصيب، حِر ًعوز اهَ ثوخس ص حَ كعَـة 
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تني الاهرثوتوًوحِني اًـصة وجممتـاهتم، فِم ًسزسون وايذشون ؾن اجملمتـاث اًـصتَة 

ٌرشِهوا ٔبتياء اجملمتؽ يف اًخـصف ؿىل ما ًًذج مهنم وؾهنم من ’وزلافاث ُشٍ اجملمتـاث ذون ان 

، ؤكن الاهرثوتًووحِا وخسث ًالدص كري الٓدص افة وظوزثدضلك يف ٔبرُانفىص وزل

 .الاوسان اًـصيب وكري اطلي ًـُش يف امليعلة اًـصتَة 

واسدٌاذًا ٕاىل حتََي تـغ اصلزاساث الاوساهَة راث ادلشز الاهرثوتوًويج اًـصيب يف 

يف هناًة اًلصن اًـعوز اًوسعى، وؿىل اًصمغ من ان الاهرثوتوًوحِا اذشث ُشا املسمى 

ومن ذالل اًواثئق اًـصتَة، فلس ثحني ٔبن الاهرثوتوًوحِا  اًخاسؽ ؾرش وتساًة اًلصن اًـرشٍن

ٔبكسم ذما ثـازف ؿَََ، واكهت جس خزسم ثضلك اهخلايئ وجزء من اسرتاثَجَاث احامتؾَة نٌل 

ونشعل اصلزاساث اذلسًثة يف اًحاذًة . اس خزسرما اجن ذضلون يف ذزاس خَ ٌَـعحَة

ا [2]عحَةواًـ  ة اجملمتـاث يف امليدرشت اًؼواُص من وكرُي  . [1-1]واًًصفِة  اًحسًو

الٓن وتـس ان ظسزث اًـسًس من اًححوج واصلزاساث الاهرثوتوًوحِة اًيت ثُـىن 

 ؾصةمن تسزاسة اجملمتـاث اًـصتَة من كدي ابحثني وذازسني ومذرععني اهرثوتوًوحِني 

الاسالمِة يف وذزسوا ومتصسوا ؿىل فِم اًثلافة اًـصتَة ، [29-21]  او كريضم [1-24]

لوسان اًـصيب وكري َىثري من املواضَؽ املخـَلة ابٌ وا خمخَف اًحضلان واملياظق اًـصتَة، وثعسّ 

اطلي ًـُش مضن اًثلافة وامليعلة اًـصتَة ًفِم مضالكثَ الاوساهَة  ، رعل الاوسان اًـصيب

وػواٍُص الاحامتؾَة واًلضااي املخـَلة جىِيوهخَ وملوماث وحوذٍ يف اجملمتـاث اًـصتَة 

ز هؼصي ذاض ظاإ جممتـني، ًوضؽ  اخملخَفة، اظحح ًزامَا ؿََيا، ومن اًرضوزت مباكن ان هلَف 

ابمليعلة اًـصتَة ًـىس اًـيادض والاذواث املهنجَة ًخحسًس مالمح اًيؼًصة الاهرثوتوًوحِة 

اًـصتَة املـمتست ؿىل اسس ؿَمَة ومَزمة ثرشوظ ًيعَق مهنا الاهرثوتوًوحِون اصلاذََون 

ـُش ي ماكن او تلـة حلصافِة، واًثلافاث اًفصؾَة اًيت ث بٔ تياء امليعلة يف بٔ وارلازحِون من 

 مضن ُشٍ اجملمتـاث.
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 . اًخيوغ اًثلايف واًخىٌوًوحِا

ثـخرب الاذواث اًخىٌوًوحِة املخوفصت الٓن، واًفضاءاث اًصمقَة املمتثةل ابذواث اًخواظي 

مٌاد   مٌعاث رممة ًخبٔسُس ابلضافة دلسل اًيلاصاث املوضوؾَة  الاحامتؾي اخملخَفة

 ،واحضة، حتاوز وثسزش اجملمتـاث اًـصتَةسس بٔ مهنجَة ؿَمَة خََة ثلوم ؿىل و فىصي حص، 

وكري اًـصتَة اًيت ثـُش مضن امليعلة، ذزاسة  ٔبهرثوتوًوحِة راث دعوظَة ؾصتَة مَزتمة 

 هبشٍ املهنجَة اًيت حتسذ مالمح اًخيؼري والاذواث اًـَمَة اًيت حىضف ؾن دعوظَة ُشٍ

ساث مـّملة ًثلافاهتم اًلكَة ٔلّن الاهرثوتوًوحِني اًـصة حباخة صلزا؛ اجملمتـاث يف امليعلة

يك حمتىن اًضـوة من ذالل مؤسساهتا ًحصَحة دضحية و واًفصؾَة ًفِمِا تعوزت واؾَة 

وواحض ٌضلوز املِم واملياظ  وساين واغِ إ ة وكري اًصمسَة من ثلسمي مرشوغ زلايف ؾصيب َاًصمس 

نٌل ٔبهّيا يف اًوكت راثَ،   ،ؿَََ تياء الادم واًثلافاث الادصىبٔ  لظالغابحصاة ُشٍ اًثلافة 

حنخاح ٕاىل ذزاسة زلافاث اًضـوة ألدصى، واًيت ثـُش مضن ُشٍ امليعلة ٌَخـصف ؿىل 

 .اٌش واملعري املضرتكـثـٍزز اًخيف  حاث اًثلافِة صلهيماًـيادض واملصنّ 

ُشٍ اًخـسذًة اًثلافِة واملصحـَاث اًفىًصة اخملخَفة ًخاسُس معََاث اًخمنَة اًضامةل ٕان 

 ُو مصحةل كاذمة ٌَسريًخيوغ زلايف وفىصي مس خًري كامئ ؿىل اًخـسذًة، و ُشٍ اجملمتـاث  يف

ؿىل مواهجة اًخحسايث اخملخَفة اصلاذََة مهنا  تحنو هنضة فىًصة وؿَمَة صامةل كاذز 

  .[10]، وتياء حسوز اًخـاون مؽ اًضـوة واًثلافاث الادصى احملَعة وارلازحِة

ومؽ اهدضاز الاهرت هت يف اًـامل ثضلك ؿام، واًـامل اًـصيب ثضلك ذاض فلس اظحح 

اًخـاون سِال يف ص ىت جمالث اًـَوم الاوساهَة وثحاذل املـَوماث  واًـمي املضرتك يف 

 . [12 ،10]امليعلة اًـصتَة حول  اٌَثلافاث اًفصؾَة يف ثحاٍهنا وجضاهبِا 

وساهَة إ صاكًَة إ ًة كضَة او بٔ ي جممتؽ من اجملمتـاث، او بٔ ميىن فِم حِات الافصاذ يف  ل

 ،ذالل اٍمتَزي تني اًامنرح واملصهحاث واًـيادض اًيت ثخىون مهنا اًثلافة او ظحَـَة، الا من

يف زمس اظص ومنارح هؼًصة  ًفِم  اؿسـخرب  من املفاُمي الاساس َة واملِمة اًيت جسث اًثلافة ف

اًيت ًِا حضوز ومساطمة يف اًحـس الاوساين، و وذزاسة اجملمتـاث اًـصتَة وكري اًـصتَة 

اًفـي اذلضازي ًالوسان فَفىص الاوساين كاظحة، ة ٌهرثوتوًوحِاصلزاساث الا وثـصضِا
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رما الاهرثوتوًوحِون يف اًـامل وامليعلة كسَّ وكس ،  اًـصيب ُو حزء من اًفىص واًـمي إلوساين

 مفن ذالل اًثلافة، ثحنّي ، اؾَة صلزاسة اجملمتـاث اًىدريت واًعلريت مهناواًـصتَة تعًصلة رممة و 

حايق خًسَ ًخىضف هل  الاوسان الاهرثوتوًوحِا حلِلة ريوزت اجملمتؽ اطلي ًـُش ظهفسَ ًو

مالحؼًا مضازاكً  فَِمـَ و ومجَؽ وػائفَ ومؤسساثَ وامليؼٌلث اًيت ثًضبٔ وثخفاؿي  ،فَِ

 .Emic-Etic[11-11] ذازخًا من راثَ مصاؾًَا مدسٔب 

س خلسم ُشٍ اًوزكة حماوةل فىًصة مٌعَلة من اًواكؽ اطلي هـُضَ يف امليعلة اًـصتَة، 

ذون اًفعي او الاتخـاذ ؾن اًيؼًصة الاهرثوتوًوحِة اًـَمَة اًسائست يف ُشا اذللي املـصيف، 

جملمتـاث اًـصتَة خبعوظَة فًصست مٌـزةل ؾن اًرتاج الاهرثوتوًويج اًـَمي وؿسم ؾزل ا

اصلازسني  ؿٌَلً تبٔن الاهؼمة اًصمقَة ثـعي ،يف سمن اًـوملة اذلمتَة والاوساين اًـاملي

َخـحري ومٌاكضة وذزاسة كضااي ًِا ٌ  واسـةالاهرثوتوًوحِني اًـصة مساحاث  واًحاحثني

امليعلة ُشٍ دعوظَة ؾصتَة انتـة من الازج اًخازخيي واصلًين والاوساين اطلي ثـُضة 

 ث ؾهنا زلافة ُشا الاكَمي. مبرخَف مىوانهتا اًيت ؿربّ 

وؿىل اًصمغ من ُشٍ الاس متصاًزة اًخازخيَة اًثاتخة، وؿىل حنو مذياسم، ػِصث 

يا اًـصتَة وـمل ومِسان هؼصي مت ذدوهل من كدي ابحثني الاهرثوتوًوحِا يف مٌعلذ 

ِم ذزسوا خَّ و  ، تياء امليعلة تـس مٌخعف اًلصن اًـرشٍن ثلًصحاً بٔ واهرثوتوًوحِني ؾصة ومن 

مثي   -مـلي اًيؼًصة اًوػَفِة - وثخَمشوا يف املسازش اًلصتَة يف جًصعاهَا ؿىل سخِي املثال

 وحصمجَ  اًفَسفةَ  ن واسٌلؾَي كدازي اطلي ذزَش امحس حامس اتوسًس ثَمَش زاذلكَف جصاو 

ّ وبٔ  ما يف اًـصاق فلس اكن صاهص بٔ و  ،اًىذة يف جمال الاهرثوتوًوحِا يف مرص تـَغ  َف ً

توا ؿىل اصلزاساث ، مجَـِم ذزسوا وثسزّ ؿًل اًوزذي وكُس اًيوزيمععفى سَمي و 

)وس حة سزسة اًحواس َة ٍصن ابًفىص واملثّ بٔ الاهرثوتوًوحِة يف اًولايث املخحست الامٍصىِة مذ

 فاكز زوج تيسهت ومازحًصت مِس.بٔ و اىل فصاوس تواش(، 

ذشث بٔ ق فىصت ُشا اًـمل  و ن ُشا اًخعوز يف ختعط الاهرثوتوًوحِا معّ إ 

الاهرثوتوًوحِا ثؼِص وـمل مذرعط ومس خلي يف املرشق اًـصيب  يف اًيعف  اًثاين  من 

ادلامـاث اًـصتَة او نخرعط فصؾي كسام ؿمل الاحامتغ يف بٔ اًلصن اًـرشٍن مذالسمة مؽ 
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 ؿٌَلً  ، تـس س يدني من ذزاسة اًيؼصايث واملساذي اخملخَفة يف ختعط ؿمل الاحامتغ ًـعى

ذشث ثسذي مِسان اًـَوم بٔ كسامَ اكهت ؾحازت ؾن معََة بٔ ن ُشا اًخرعط وولذت تبٔ 

اًيت الاؾٌلل واًىذاابث  خيّ ’ومربزاثيا ًوهجة اًيؼص ُشٍ عم  ،الاوساهَة ثضلك ثسزجيي

ا اًيؼصي تـَست ؾن اًـمي اذللًل او املَساين إ اكهت ول حزال يف  ن بٔ اطلي جية و ظاُز

ي اًحَاانث امليخجة من اًـمي املَساين مؽ اًيؼًصة حىت ثربس بٔ ُشان ادلاهحان،  ًعِصَ 

 نيحِو توًاًىذاة الاهرثو ن مـؼمَ بٔ نرث وضوخ بٔ واًضق اًثاين ًصمبا  ، الاهرثوتوًوحِا توضوخ

يف املرشق اًـصيب مل ًيرصظوا ابًـمي املَساين ومل ٌس خزسموا ثلٌَاثَ يك ًًذجوا تَاانث راث 

 ًخـٍزز اًيؼًصة الاهرثوتوًوحِة ا، ميىن الازحاكس ؿَهي من املوضوؾَة واذلَاذًة مس خوى ؿالِ 

ادلامـاث يوا ختعط ؿمل الاحامتغ يف مـؼم فلس اتثصوا تـٌَلء الاحامتغ اًـصة اطلٍن وظَّ  ،

، ملذفني بآثز اًلصة يف اًخـامي مؽ  يف امليعلة اًـصتَةواًخىوٍن واملـاُس ومصانز الاحباج 

اًيؼصايث يف ؿمل الاحامتغ وثعحَلِا ؿىل اًلضااي واًؼواُص الاحامتؾَة يف امليعلة اًـصتَة 

ـوذ ، هباوادذالف اًثلافة فهيا وجضـّ ، ي اؾخحاز رلعوظَة ُشٍ امليعلةبٔ ذش بٔ ذون  الامص ًو

اىل س حخني ازيني يف س َعصت ختعط ؿمل الاحامتغ ؿىل ختعط الاهرثوتوًوحِا؛ الاول: 

مِسان ، وعم اكهت امليعلة اًـصتَة حصسخ حتت هري الاس خـٌلز مٌش تساًة اًلصن اًـرشٍن 

وكس اكرتهت الاهرثوتوًوحِا ابًفىص  ،دعة صلزاساهتم الاهرثوتوًوحِة الاحامتؾَة

الامص مل ٌس خعؽ زواذ ُشا اًخرعط من اًلصة ختََعَ من  الاس خـٌلزي، ويف حلِلة

ٌس خزسرما الاحٌيب املس خـمص ٌَس َعصت وثسط  الاذات اًيتهَ بٔ  ؿىلاًفىصت اًسائست حوهل 

 . اًيفور ؿىل املياظق واجملمتـاث اًيت ًسزسِا

ا نٌل اكن يف ُو ذوز ذازح حسوذبٔ ن اذلىوماث اًـصتَة ل ًوخس ًِا اتزري بٔ  : واًثاهَة

اطلي ذفؽ ذوةل املصنز ابًـٌَلء اىل الاظصف صلزاسة  الامص ،ويف اًـعوز اًوسعىاًساتق 

 ،موز ذٍهنم وذهَاضمبٔ وفِم اًضـوة الادصى اًيت اهؼوث حتت زاًة الاسالم ًخفلِِم ت

 .[18, 17] وجممتـاهتم واملسازش اًفىًصة اًيت ثخَمشوا فهيا ،جزماهنمو 

اث راث ثلريّ ؾن  جمال الاهرثوتوًوحِا يف امليعلة اًـصتَة، انجتيف ن اًخعوز اًـَمي إ 

تياء امليعلة ذمن ختععوا وذزسوا يف جمال بٔ ذزاك إ مسى واسؽ يف اًثلافة واجملمتؽ، و 
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دضىِي ً   ن ًلوذَ هل بٔ ن ختعط الاهرثوتوًوحِا ميىن يف بٔ الاهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَة 

 ضم املضالكبٔ ًدضرَط ، و فىص واغ وحص كاذز ؿىل سرب معق اجملمتـاث يف امليعلة اًـصتَة

واًخلسم حنو جممتؽ ًًذج ، ٌَهنوط ابًفصذ الاوسانو  ،واًلضااي اًيت ثـرتي اجملمتؽ والاوسان

 ًيؼصَ ’يك  ،زلافة ومـصفة رممة ؿىل ظـَس اًفصذ واجملمتؽ ثخالحق مؽ اًثلافاث الادصى يف اًـامل

ما ؿىل  من اًخس َط هوؿاً و ، ظحَـني ىل اجملمتـاث والافصاذ فهيا هوحست متص تخلري ومنوإ 

ىل مسن وذول ثسذي جمال اًخعيَؽ  ؿىل مس خوى ، إ مس خوى ظلري ) كًصة، تضلت ظلريت(

معََاث اًخلري  يف ختخرصَ ’ن بٔ فاًخمنَة جية ان ثسذي ؿامي اًدسشًؽ ل  ،سؿال وهحري ومـلّ 

خعوزَ  ن ًخلريَ هل بٔ فاًفصذ ميىن  ،الاحامتؾي فلط من ذالل معََاث اًخسًزة يف املِن  ًو

حلِلِة. نٌل  جياذ راِث إ اساةل اًـواًق واًصواسة اخملخَفة يف رسعَخَ و  ، ومن ذالل واًخـَمي

يف زتعَ اًـَوم ابلهرثوتوًوحِا، واُامتمَ ابًيؼصت الامرًبلِة يف صاز جصوهو لثوزبٔ 

فلس اكهت فىصت اًفصذ . [10, 19]الاهرثوتوًوحِا اًيت ثلاتي اًخجًصخِة يف اًـَوم اًعحَـَة 

فلط ؾيسما ًؤسس اًفصذ اذلص هكلِاش ًلك الاص َاء،  ،املس خلي راثَا لسمة ًفىصت اجملمتؽ

مي بٔ ٌَخ موضوؿاً  ثعححَ و  ،خشوزُا ن ثلصسَ يف بٔ ميىن ًفىصت اجملمتؽ هوحوذ مجـي ًالفصاذ 

ىن ومي ،هَ موضوغ بٓذش ابًخحسن ؿىل حنو مس متصبٔ ًؼِص اجملمتؽ ؿىل  فلط ؾيسُا ، مامليؼَّ 

اىل  ن ًخلريَ بٔ َفصذ املس خلي اًـلالين ُيا ميىن ٌو ظَاقخَ ًَبٔذش ٔبصاكل مذلسمة،  ن ثـاذَ بٔ 

وتسون ُشا ارلعاة  ،حىت ٔبنرث حلِلِة وواكـَة ابًًس حة ًيفسَتي خسًس وخمخَف، و 

ٍ ثضلك واحض ذوزَ  ن ايذشَ بٔ ن موضوغ الاهرثوتوًوحِا ل ميىن إ اًواحض حول الافاكز، ف

 وخًل يف امليعلة اًـصتَة. 

مٌعَلة من دعوظَة امليعلة  و مٌعة فىًصة ثيؼرًيةبٔ سُس مسزسة بٔ ث  ن موضؽَ إ 

 وضؽ ىلؿ اًـصتَة ومن اًثلافاث املخـسذت واملخيوؿة فهيا، ثَزم الاهرثوتوًوحِني اًـميَ 

 :   سسس هؼًصة وفىًصة كانية ؿىل املصحىزاث الثَةبٔ 

 :  اًثلافة

ى ًِا ؿسذ هحري من وكس ثعسّ ، نثريت وملالِث  ذ ملوضوغ اًثلافة نخةَ فِص بٔ ًلس 

 صامالً  اً واحض اً وذازيس اًـَوم الاحامتؾَة والاوساهَة، ًَضـوا ًِا ثـًصفالاهرثوتوًوحِني 
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من وهجة  فِا لكل صَّ ، فلس ؾَ [14-12]ًا ن ثـًصفٍئة وؾرش ام خفصحوا تـسذ ًعي اىل ،اً وحمسذ

ة اًيت حصوق وثََق مبوضوغ حبثة، و  ُيا سوف ل اىًزق يف موضوغ من هؼصت ومن اًزاًو

تياء ُشا الاكَمي بٔ من اًسَعة ؿىل ما ًًذجَ  ئاً مازش صُ بٔ وثضََق اًواسؽ حىت  ،اًخـًصف

دصى يف حزم ابهنا ل ختخَف ؾن ابيق اًثلافاث اًـاملَة الابٔ اكذ بٔ زلافِة  حاِث ومصنّ  من ؾيادضَ 

ظاٍهتا، وثيوؾِا، وازثحاظِا مؽ اًثلافاث الادصى، وكسزت حامَهيا ؿىل هلَِا من بٔ طمَهتا، و بٔ 

ثسخة و دوف بٔ دص ذون وخي او حصذذ هلَِا وثـَميِا ًلٓ  يفحِي اىل حِي، ونشعل 

 . هتاثَلائُهتا، وفصاذت اًىثري من مىوان

ُيا ًربس ذوز اًحاحر الاهرثوتوًويج يف حتسًس مالمح وؾيادض ومصهحاث ُشٍ اًثلافة 

، ة اًيت حيخضهنا الاكَمي اًـصيب تخـسذ وثيوغ اجملمتـاث اخملخَفة واملخـاٌضة مضيَحاملمتزيت وارلع 

ى لك ٌسِم يف اؾعاء واجصاس هفائسَ ذون ان ًخلول جممتؽ ؿىل بٓدص او زلافة ؿىل بٓدص 

 .     ومىٌوانثَ ذون وخي او دوف اس خحَاء

ّة  : اًًِو

َّاث ألفصاذ  ًـخرب وحوذ اًِوًّة  وزي ٌَخـحري ؾن ٍلوؿٍة من اًّسٌلث ارلاّظة ثضرع

لخَ، وؾلِسثَ، ومسًًذَ، ؛ ٔلهّنا  ثـرّبُ  تياء جممتؽ حمسذلٔ   ؾن  اًّعوزت اًيت ثـىُس زلافذَ، ًو

واتزخيَ، ؤبًضًا جُساضُم يف مس ظصق اًخواظي تني اكفة ألفصاذ واجملموؿاث سواًء ذاذي 

ًَّا ُمـمتسًا ؿىل ادذالِف اٌَلة،  جممتـاهتم، ٔبو مؽ املُجمتـاث الادصى املُرخَفة ؾهنم ادذالفًا ُحزئ

ًَّا يف اكفِّة اجملالث ذون اس خثٌاء فُِا اًـٌَلء ُ تبهّٔنا صَّ وكس ُؾَ  ،ٔبو اًخلافة او اًفىص ٔبو ادذالفًا لُك

 ٍلوؿٌة من املُمزّياث اًيت ميخَّىِا ألفصاذ، وجُساضُم يف حـَِم حُيلّلون ظفة اًخفّصذ ؾن كريضم

اجملمتؽ، ٕاظاز ، وكس حىون ُشٍ املُمزّياث ُمضرتنة تني حٌلؿٍة من اًيّاش سواًء مضن [11-17]

ومن اًخّـًصفاث اُلدصى ملععَِح اًِوًّة ٔبهّنا لُك يشٍء ُمضرتك تني  مئَبو اصّلوةل، او الاك

َّة جُساضُم يف تياِء ُمحَطٍ ؿاٍم صلوةٍل مـَية  او اكَمي ٔبفصاذ َمجموؿٍة ُمحّسذت، ٔبو رشحية احامتؾ

تر اًخّـامُي مـِم وفلًا ًِوٍهّتم ارلاّظة هبم  .  ما، ًو

ُساضُم لكر هوغٍ مهنا ٕاىل كُ  ّة ٕاىل ؿسذ من ألهواغ، ٌو جصاس، سَوك ٔبو فىصٍت إ سمت اًًِو

َّية حول ذمازسة ما، ومن ٔبطّمِا  اًِوًة اًوظيَة، واًِوًة اًثلافِة، واًِوًة الاحامتؾَة: ُمـ
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فهيا  ث اًيت متازُش وذاظة يف الاهرثوتوًوحِا ًـسذ من اذلال ’ق اًـٌَلءوكس ثعصَّ . [19, 18]

 ُ ـربَّ ؾهنا، من ذالل حتلِق اًِوًة اطلاثَة، او اًِوًة املضعصتة واًيت ل جس خعَؽ  اًِوًة ًو

 و وػائَف بٔ ذواز بٔ ظاحهبا ؿىل ذمازسة  ’مًَزَ ’حتسًس موكؽ كاظهنا، واًِوًة املضعِست واًيت 

ة املفىَّ  ىة واًيت ًخـصط ظاحهبا اىل ثسفق ُائي من اًس َعصت كري اًيت ٍصقة هبا، واًًِو

فِىون ؾصضة ٌَخجارة تني ، ؿىل حتسًس مالمح ُوًخَ كاذزِ  ا كريَ ظاحهب ’جتـي ما واًيت

وُيا ًربس ذوز اجملمتؽ وثؼِص  ،ٍلوؿة من املـاٍص اًثلافِة اًيت كس حىون مذياكضة فامي تُهنا

  معََاث الاهامتء وـوامي مؤثصت يف تياء وظَاكة اًِوايث اًفصذًة وازلـَة مضن ُشا الاكَمي

 الاسالم واًِوًة، وامليعلة )الاكَمي(وثخـاٌش مضن امليعلة اًـصتَة مصثحعة ابًـصة  ًيتاو 

[19].  

 اًخيؼاميث الاحامتؾَة:

ساس َة من سٌلث اجملمتـاث اًخلََسًة واذلسًثة يف اًوكت اذلا  بٔ ة ُو مساًخيؼمي 

وكس صِسث اجملمتـاث اًيت ثـُش يف الاكَمي  ،ظحح ُشا اًـرص ٌسمى تـرص اًخيؼاميثبٔ 

اًيت ٔبسِمت يف حسوج منو وحزاًس ثيؼميي حسًر، ابلضافة و  من اًخلرياِث  اًـصيب اًىثريَ 

مثي اًلدَةل واًـضريت والازست  - ؼاميث اًلصاتَةاىل اًخيؼاميث اًخلََسًة اًيت حمتثي ابًخي

املمخست وما اىل رعل من ثيؼاميث، اثصث ؿىل اجملمتـاث اًيت كسمت اىل امليعلة اًـصتَة او 

اطلي اؾخرٍب و  ،اًيت اكهت موحوذت فهيا من كري اًـصتَة هبشا اًضلك اًخلََسي من اًخيؼمي

 ،زياث ُشا الاكَميذممن  ساس َةٌ بٔ  هَ مزيتٌ بٔ ن من ذازح امليعلة اًـصتَة ؿىل والاهرثوتوًوحِ

كسث اًخلرياث  ،ؿرتى اجملمتـاث اًيت ثلعن ُشا الاكَميبٔ ظحح اًخلَري اطلي بٔ وؾيسما 

إلحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة اًيت حـَت من اًخيؼاميث اذلسًثة ٔبنرث كسزت ونفاءت 

ي اجسمت تَ مؼاُص اذلَات وًـخرب اًخحاٍن اطل ،ؿىل حتلِق ألُساف اًيت ٔبوضئت من ٔبخَِا

إلحامتؾَة اخملخَفة  من ٔبجصس اًخحسايث اًيت ثواخَ اًخيؼاميث اذلسًثة من حِر اًًضاظاث 

 . هباس اذلَات إلحامتؾَة وجضـّ ًِخـل  واًوػائف املس خحسزة اًيت اكهت هخاخاً 

يف ٕاحساج  ُاماً  اث زلافِة ًـحت ذوزاً ثلريّ ُياك ضافة ٕاىل ُشٍ اًخلرياث اًحيائَة وابل

لس اكهت ُشٍ اًخلرياث اًثلافِة واحضةً  من ذالل س َعصت كمي زلافِة  زوزت ثيؼميَة حسًثة، ًو
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شٍ اًلميواًخرعِط  واملوضوؾَةِ  واًفـيِ  اًِسِف  س وضوخَ حسًثة ثؤنِّ  ـخرب من ث  ’، ُو

 . دعوظَاث اًخيؼاميث اذلسًثة

تَة ًبئت من تُهنا اًخـاون وكس ساؿس اٍمنو اًخيؼميي ؿىل ػِوز اًىثري من اًـيادض إلجيا

، وكس حي ُشا اًخـاون حمي إلؾامتذ اطلي ًخيؼمي من ٔبخي اًحلاء والاس متصازاطلي ًخعَحَ ا

ياك من ًيؼص ٕاىل اًخيؼاميث ث الاحامتؾَةاكهت ثلوم ؿَََ ألصاكل اًخلََسًة ٌَخيؼامي ، ُو

 ’زخيؼميي اًلاذاذلسًثة توظفِا ٔبذواث ٔبو وسائي ثضمن حتلِق ألُساف، ؤبهنا اًضلك اً 

 .ؿىل اًوفاء مبا ثخعَحَ اجملمتـاث اذلسًثة

 من اًـالكاث املخحاذةل تني ألحزاء ٌوضري اًخيؼمي إلحامتؾي ٕاىل ٍلوؿة اثتخة وسخِاً 

رتثة ؿىل رعل ٔبن حٔبو حٌلؿاِث  املىوهة سواء ٔباكهت بٔفصاذاً  هل دعائط ميىن ٔبن  ىون ، ًو

منورح وميىن اًيؼص ٕاىل اجملمتؽ لكَ ابؾخحاٍز وسق لكي و ، كامئ تشاثَ يلكتياء ثؤذي ٕاىل وحوذ 

 اً هحري  اً ن ؿسذومصهة من ؿسذ من اًخيؼاميث، فلكٌل ساذ ؿسذ اًساكن اجسؽ اًخيؼمي وثضمّ ا

ويف هفس اًوكت ؾيسما ٍىرب جحم  ،مؽ حصامك زلافذَ ’دٌوغ وػائفَث و  ’خـسذث من الافصاذ 

زذاذ ؿسذٍ وحزذاذ ؿسذ اً  حيعي  واحسًا  اً خيؼاميث اًيت ثؤذي قصضاًخيؼمي إلحامتؾي ٍو

َِ  وتـَغ  ’ًَفلس جًصلَ و اًخلري إلحامتؾي  ، نٌل حعي وحيعي يف اًخيؼاميث اًخلََسًة وػائف

ظححت بٔ وػائفِا، و  تـَغ  ًيت فلسثمثي ألزست، واًـائةل، واًـضريت، واًلدَةل، ا

 .ؾهنا تسًالً  فػائو واً زاألدصى ثلوم ابلذو  اًصمسَة املؤسساث وألهجزت

حِا ثضلك و وكس ؾصف اًخيؼمي إلحامتؾي من كدي ذازيس اًـَوم الاحامتؾَة والاهرثوتوً

ؿىل هؼامًِا  ذاض هكععَح احامتؾي، ٌضري ٕاىل لك ألساًَة واًعصق اًيت ثضفي ظاتـاً 

شا إلهخؼام ٍصحؽ ٕاىل اًحُئة إلحامتؾَة احملَعة تبٔؾضاء اجملمتؽ،  اًسَوك إلوساين ًالفصاذ، ُو

تياء اًـالكاث إلحامتؾَة املخحاذةل تني خمخَف : ثخبًٔف من ؾيرصٍن مذاكمَني ٌُل يتواً

واًخيؼمي مبـياٍ اًـام وحست احامتؾَة ٔبو ، اًوحساث إلحامتؾَة واًضواتط املوهجة ٌَسَوك

ا فامي تُهنم ثض حىة ؿالكاث ثيؼمِا ٍلوؿة حمسذت من اًلمي واملـاًري  حٌلؿة ٍصثحط ٔبؾضاُؤ

شا ُو املفِوم اًواسؽ ٌَخيؼمي اطلي ٌضري ٕاىل ظائفة من اًؼواُص إلحامتؾَة إلحامتؾَة، ُو

 مٌؼٌلً  زش مبلذضاُا اًسَوك إلوساين ظاتـاً ثدٌاول تعفة ؿامة اًعصق واًوسائي اًيت ًخَّ 
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تُامن ٌضري املـىن احملسذ ٌَخيؼمي ٕاىل اًوحست إلحامتؾَة اًيت ثلام تعًصلة ملعوذت  ،مٌخؼٌلً 

مهنا ثلس مي ، واًخيؼمي إلحامتؾي هسَوك ٍمتزي تـسذ من ارلعائط ،حمسذتًخحلِق ٔبُساف 

املـاًري و  ثربس من ذالل ثلس مي اًـمي،اًيت واملاكهة إلحامتؾَة ، واملصانز ،ألذواز اًـمي،

، (كواؿس اًفـي إلحامتؾي اًيت ثضحط اًفصذ ابٔلذواز امليوظة تَ) إلحامتؾَة املوهجة ٌَسَوك

اًخيؼمي ؿىل  ن ٌض متيَ بٔ ة ٌَخيؼمي، وجية فصاذ ًخحلِق اًلاايث ازلـَّ واًخواظي تني الا

ذوز لك رسط مٌاظ تَ ُشا اصلوز من  وحتسًسَ ، ميا ٌَلانيني ؿىل اًخيؼاًسَعة ومتىِهنَ 

ؾضاء اًخيؼمي ؿىل ذزخة ؿاًَة من اًخوافق بٔ  ن ٍىونَ احِر اذللوق واًواحداث، وجية 

 . ـة من كدي اًخيؼميًخحلِق الاُساف من ذالل اًوسائي املخح

وخس هوؿان من اًخيؼاميث، فِياك  ، ؤبدصى ثًضبٔ اًخيؼاميث اًيت ثًضا ثضلك ثَلايئًو

ة ح يف املصاث، فِياك ثسزّ ، واًخيؼمي يف اجملمتـاث اًخلََسًة ثس َط خساً [40]ثضلك كعسي 

ت الثعال تني اجملموؿاث راث اٌَّ اًسَعةِ  ’، ٍىون ٌَىدري تـغتني ألفصاذ ِجاث ، ًو

ويف اجملمتؽ  ،ك ٔبو ٔبذاء اًعلوش اصلًًِةمن ٔبخي ٔبقصاط اصلفاغ املضرت  ’املدضاهبة، وثخـاون

اًلدىل حىون اذللوق واًواحداث اًيت حيسذُا اًـصف مبثاتة اًلاؿست احملسذت ٌَسَوك وثوحهيَ، 

ا ٍلوؿة من اًلواؿس ألذالكِة واًدرشًـَة ٕاضافة وعم ؾ ىس اجملمتـاث املخعوزت اًيت متزُي

 .ٕاىل اًـصف

س خزسم مفِوم اًخيؼمي ًإلصازت ٕاىل اجملموؿاث اًـمََة اكملعاهؽ واًيلاابث واملعازف  ٌو

، ط مـَية اكهخاح اًسَؽ ٔبو ثوسًـِاوازلـَاث اخملخَفة، ٔبي اجملموؿاث اًيت جسـى وزاء ٔبقصا

و ًسل من هجة ٔبدصى ؿىل تـغ ا اث إلحامتؾَة إلحامتؾَة وـمََ ًسَواكث واًس َاكاثُو

إلهــخاح ) تخحلِق ألُساف ازلاؾَة مثي خيؼمي ُشٍ اًًضاظاث املخـسذت واًوسائي اًىفِةلً 

 . ذماح خمخَف ألفصاذ مضن وحست مذجاوسةإ و  ،(واًخثلِــف واًخوسًؽ

 معََاث اًس َعصت واًخمنَة:

حىدسة ٔبطمَة مزتاًست " اًـامل اًياسم"ظححت ذزاسة اجملمتـاث اًخرشًة وابًخحسًسبٔ ًلس 

صلى املِمتني ٌَخـصف ؿىل مسريت حتوًِا وظحَـة املصحي الاهخلاًَة اًيت متص هبا وهوؾَة اٍهنج 

واًعًصق اًيت  ،واًفَسفة الاكذعاذًة واًس َاس َة والاحامتؾَة اًيت ثحًهتا ُشٍ اجملمتـاث
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 ألزذن -ٔبزتس -اًريموك خامـة - ص ياق سَامين َلس. ٔب. ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

وًة نة ًِشٍ املسريت اًخمنَة اًفاؿةل واحملّصِ مي وتياء ألذات اًخيؼ  ،ػ ٔبُسافِا اًخمنوًةًوظَِا  ًحَو 

 . [42] ًِشٍ اجملمتـاث والاذازت

 ًلس ٔبُت اًىثري من اًحاحثني الاهرثوًوحِني وذازيس اًـَوم الاحامتؾَة والاوساهَة

من ذالل مسائي اًخحول الاحامتؾي ، تَةتسزاسة مسريت اًخحول الاحامتؾي يف امليعلة اًـص 

اكًخعوز واًخلسم  ،صائـة حىت وكذيا ُشا س َعصث وتلِتاًيت حمتزيؾن تلِة املفاُمي اًيت 

 هلعة الازحاكس يف معََة ؾخحاز ٔبن املضازنة الاحامتؾَة ازلاُرًية اًواسـة جضلّكِ اب، واًخلَري

اًلٌواث و اًخحول الاحامتؾي اًيت متثي املؤسساث واًخيؼٌلث ازلاُرًية واًضـحَة 

م بٔذواز الافصاذ يف اجملمتؽ رلَق زٔبي ؿام مساهس ومسافؽ وفاؿي الاحامتؾَة اًصئُس َة اًيت ثيؼّ 

 . يف معََة اًخحول الاحامتؾي

 : اًساكن واذلصاك اًساكين

مبا   1001يف ؿام  مََون وسمة( 111)حاًَّا حوايل  ةاًـصتَيعلة مل ًحَف ؿسذ ساكن ا

مدضاهبة  ُاوميىن اًلول ٔبن اكفة ٔبكعاز . [41] من ٕاحٌليل ساكن اًـامل%( 1)ٌضلّك 

ضم معوماًّ قصافِاًلواّي وذميو و   حامتؾَاّ إ  مـسلث سواح مصثفـَ، وسواح مدىص ًَََ محي  ، ًو

ساكهَة، وسايذت يف مـسلث ذما ًٍزس ازثفاغ مـسلث اًزايذت اً  ،مدارش وكري مذحاؿس

ة ذاظة تني ألمص اطلي ًلوذ ٕاىل سايذت ألؾحاء واًخحـَة والاحاكل، وص َوغ ألمِّ  ،اًض حاة

ًذج ؾيَ ، واهدضاز فلص اصلم اًياجت ؾن اسلي املحىص واملخىصزةاًـصتَيعلة مل اًًساء يف ا  ، ًو

شا ابًخايل ًلوذ ٕاىل اسذايذ وس حة ألمصاط ، سوء اًخلشًة واًربوثني من اذلسًسيف هلط  ُو

 ".مثي ألمصاط وإلظاابث املخـَلة ابسلي واًولذت"تني ألرماث واملواًَس وألظفال 

تسٔب ابًخياكط تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة يف اًوكت اطلي متزّيث فَِ  مـّسل اًوفِاثان 

واصلول اًـصتَة مضن ُشا . مـسلث املواًَس ابًرتاحؽ تـس رعل جىثري، مؽ تـغ إلس خثٌاءاث

حِر مـسلث اٍمنو اًساّكين املصثفـة ثسخة اًفجوت املزتاًست تني مـسلث املواًَس  ،ظازالا

َّةاملصثفـة ومـسلث اًوفِ  .  اث املخسه

منو ساّكين وِشٍ ثفؼوق مـسلث اٍمنو الاكذعاذي، ول تّس ٔبن ٌضلّك اٍ ٕاّن مـسلث  

سفؽ ًألمص اطلي  ،فهيا اٍمنو اًساّكين املدسازغ ُشا دعصاً ؿىل املس خوى املـُيش ٌَساّكن
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اًخواسن ٕاىل ثخيّن املًزس من اًس َاساث اًساكهَة من ٔبخي ٕاحساج وحيهّثا  ، ابصلول اًـصتَة

، واذلفاع مس خسامة، وحٌلًة تَئِةووضؽ دعط حمنوًة ، املفصظ تني ُشا اًزتاًس اًساّكين

ؿىل حاكمََة اكذعاذًة تني ذول الاكَمي؛ يك حمتىن من اٍهنوط وحتّمي املِام اًىدريت املَلى 

 .ؿىل ؿاثق ظاهـي اًس َاساث ًِشا الاكَمي 

 :كسم الاهرثوتوًوحِا يف خامـة اًريموك

 .2984كسم ألهرثوتوًوحِا يف لكَة الآثز وألهرثوتوًوحِا يف خامـة اًريموك ؿام ٔبوضئ 

زساث اًـََا وكس ساز يف ُشا اٍهنج مٌش \وتسٔب ُشا اًلسم تخسٌزس اًخرعط ًعَحة اصل

مييح ذزحيت اًحاكًوزًوش واملاحس خري حِر ثوسؽ اًلسم واظحح  1001تاًخاسُس اىل ؿام 

ست الاهرثوتوًوحِا ؿىل مس خوى اًحلكوزًوش ثضلكِا اًـام اي فلس ذزُ  يف ألهرثوتوًوحِا.

مييح املخرصح من ُشا اًلسم ذزخة اًحلكوزًوش يف الاهرثوتوًوحِا اًـامة. وتلي اًلسم مييح 

الاهرثوتوًوحِا اًثلافِة الاحامتؾَة وبٓدص يف  املاحس خري يف ختعط الاهرثوتوًوحِا يف

اًيت ثسّزش يف اًلسم ًزتوذ اًعالة ابرلرباث مصمت املساكاث  الاهرثوتوًوحِا اًـضوًة.

ألثًصة واًحًَووحِة ًِشا اًخرعط اطلي و والاحامتؾَة اًثلافِة اًيؼًصة واًـمََة يف ادلواهة 

زلافذَ. ًددؽ كسم ألهرثوتوًوحِا  واكئن تَوًويج واكئن احامتؾي وفِم ًـىن تسزاسة إلوسان 

ومـادلهتا. كام اًلسم إبجناس اًـسًس من خمخرباث مذرععة يف ذزاسة اخملَفاث اًـؼمَة 

اصلزاساث املخـَلة ابجملمتؽ ألزذين و زلافذَ، نٌل ٔبجنز اًـسًس من املضاًزؽ اًححثَة ابًخـاون مؽ 

َة ثُميح ذزخة اًحاكًوزًوش يف مثي مؤسسة فوزذ الامٍصىِة.  مؤسساث حمََة وؾصتَة وذًو

 دي اًعاًة.من ك  ساؿة مـمتست  211ألهرثوتوًوحِا تـس ذزاسة 

دَصح اًلسم اًـسًس من اًعَحة ؿىل مس خوى اصلزساث اًـََا وكس ثوسؾوا يف اًـامل  

سزسوا يف خامـاث ؿاملَة مصموكة ابلضافة اىل اًـمي يف املصانز اًححثَة اًـاملَة  ـمَوا ًو ًو

 راث اًسمـة اًـَمَة املصموكة واملِمة يف ُشا اجملال. ابلضافة اىل اس خلعاة ؿسذ هحري من

اًحاحثني واصلازسني الاهرثوتوًوحِني اًـاملَني اىل اًخسٌزس يف ُشا اًلسم، اطلي اكن هلم 

اثص هحري يف زفؽ سوًة دصجيي ُشا اًلسم. فلس حصظت اصلنخوزت سدٌاي صاسم مٌش اًحساًة 

ان ثخين ؿالكاث حِست مؽ خمخَف مصانز الاحباج واصلزاساث يف مـؼم ذول اًـامل، ومعَت 
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نرب ؿسذ من اخملخعني واصلازسني يف مٌعلة اًرشق الاوسط ًُضلكوا ؿىل اس خلعاة ا

هلاظ كوت يف ثسًزة وثسٌزس اًعَحة، حِر اظححت ادلامـاث الامََة ثدٌافس ؿىل 

دصجيي ُشا اًلسم ثسخة اًخاَُي واًخسًزة اًىدري والاحرتايف اطلي ًـعى رلصجيي ُشا 

 اًلسم.

 (43) : ملرشق اًـصيبتـغ اًصواذ الاوائي يف الاهرثوتوًوحِا يف ا

ان ذؾوثيا ُشٍ، ل متثي اصلؾوت اًوحِست او املثىل يف ذزاسة اجملمتؽ اًـصيب املـادض، تي 

ية واًيلس واذلشف واًخـسًي واًخجصحي واًضا  عم جمصذ حماوةل كاتةل ٌَفحط والادذحاز واًرُب

وامللصة  اًصفغ، فلس س حلٌا اىل ُشا املوضوغ ؿسذ هحري من اًـٌَلء اًـصة يف املرشق

الاس خار اًعَة اًزًتين واكهت مـؼم مساذالثَ اتذش مٌحى ؾصيب يف تياء : ، مهنماًـصيب

ظاز هؼصي صلزاسة اجملمتؽ واًلضااي اًـصتَة، وَلس كامن اًصمِحي من اًىوًت هسوس َوًويج إ 

و الامس الادص ًالهرثوتوًوحِا، اُت تـمل الاحامتغ اًثلايفكس و   جصاكث اطلي ، وحَمي ُو

ّ بٔ و ، اجملمتؽ اًـصيب ذزش املوضوغ، وحسني فِمي، ا يف ُش وامللالِث  من اًىذِة  اً ؿسذ َف ً

 ،ن من املرشق اًـصيب مثي ؿىل اًوزذي، وصاهص مععفى سَمي، وكُس اًيوزيووبٓدص 

ًوخس ؿسذ هحري من اًـٌَلء اطلٍن اسسوا صلزاسة  ،ادلياخ الادص من امليعلة اًـصتَةويف 

   . ، وفاظمة املصهُيس، وسَمي ذزهوينماعل جن هيب، وَلس ازهوناجملمتـاث اًـصتَة مثي، 

 : ؿًل اًوزذي 

اكن ًـصف اًوزذي ؿىل اهَ ٔبول ؿامل احامتغ ؾصايق ذزش رسعَة اًفصذ اًـصايق وظحَـة 

َ ووخَّ ، فِة واًسَواكث اًفصذًة وازلـَةي اًؼواُص الاحامتؾَة ارل اجملمتؽ اًـصايق، وحَّ 

و  ،وحتَََِا وهلسُاالاُامتم ٕاىل ذزاس هتا  ٕاىل  ةالاحامتؾَاًـَوم  ذفؽ مـؼم ذزايس ماُو

يسزك واكـيا ابجياتَاثَ ً اؿاذت اًيؼص يف ذزاسة الاوسان اًـصيب وفىٍص الاحامتؾي واًس َايس 

 .وسَحَاثَ

متزيث احباج ومؤًفاث ؿًل اًوزذي ابًعحلة الاهرثوًوحِة، فلس حبر يف واكؽ اجملمتؽ 

وكس كسم ؿسذ ٕلزًِاث املخحاًية، اًثلافاث والاذاين وا ت من املخـسذ ٍوثلاًَس َثااًـصايق وؿاذ
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من اًعصوحاث اًيؼًصة اًيت ميىن من ذالًِا فِم وذزاسة اجملمتـاث اًـصتَة وكري اًـصتَة 

وكس كام تخـممي ُشا ، "اًـصاكِني ساسذواحِة اًضرعَة ؾي" :مهناو اًيت ثـُش مضن الاكَمي 

 ىهتج وا ،من الٓدٍصن كري اًـصة ن ًـُش مضن ُشٍ امليعلةاًفصذ اًـصيب، وم اًعصخ ؿىل

خربن ؾن و ًعصخ وًمي ا وًَفَوث، "اًخيازش اًثلايف"اجن ذضلون يف ظصحة ًـمََاث هنج 

من  اً وكس اًف ؿسذ ،اًفصذ اًـصايق واًـصيب  ذاظة ؾيسما ًخعصق ملساةل اذلًصة واًخحصز

 ، ئة ملاةل مًضوزت يف جمالث ؿَميامولنرث من  حًزس ؿىل س حـة ؾرش نخاابً اًيت اًىذة 

 .واًلاظن يف ُشٍ امليعلة، ؾٌلهل اًـَمَة اىل اؿاذت كصاءت ًخـٍزز اًفِم ٌَفصذ اًـصيببٔ حتخاح و 

 :صاهص مععفى سَمي

حعي اصلنخوز صاهص مععفى سَمي ؿىل صِاذت اصلنخوزاٍ يف الاهرثوتوًوحِا من 

و ٔبول ٔبس خار ؾصايق ٔبذذي ا ٕاىل خامـة تلساذ،   الاهرثوتوًوحِادذعاض خامـة ًيسن، ُو

 صلزاسة اجملمتؽ اًـصايق، وظاحة ٔبول مداذزت يف ذزاسة جممتؽ الاُواز اًـصاكِةومهنجًا 

و م: ول معي اهرثوتوًويج مِساين يف نخاتَ تـيوانا، وظسز مِساهَاً  من  ؤًفادلحاٌش ُو

تفضي هجوذٍ ، و ، وهل ؿسذ هحري من املؤًفاث واًرتامج2917 -2911حزئني، ظحؽ س ية 

مث ٔبظحح ماذت اثتخة من مواذ ، ٔلول مصت يف لكَة الٓذاة أبذذي ثسٌزس الاهرثوتوًوحِ

 . اصلزاسة يف خامـة تلساذ

من اًضرعَاث اًـصاكِة الأكذميَة اًيت ًـحت ذوزًا ابزسًا يف اًـلس ارلامس ًـخربسَمي 

 .يف جمال اًححر واًيلس الاحامتؾياًـرشٍن واًساذش من اًلصن 

 : هـمة اًيوزيكُس 

 ذزش الاكذعاذ  يفحِر  اًـصاقيف  (1021-2919)ُو اهرثوتوًويج احامتؾي زلايف 

تـس ٔبن حعي ؿىل سماةل و  ،ختعط الاهرثوتوًوحِا حتّول يف خامـة تلساذ مث ماًحر ٔبن 

 ًَ يف  مث ٔبمتَّ ذزاس خَ ،اث من اًلصن املايضِذزاس َة يف اًولايث املخحست يف هناًة اشلس 

ؾيوان و   من خامـة ولًة واص يعن 2914، واصلنخوزاٍ ؿام 2910املاحس خري ؿام 

ؿاذ ٕاىل  ،"اًرصاغ وإلدضاز يف معََة اًخثاكف ابًًس حة ٌَلكسان اًـصاكِني: "ٔبظصوحذَ

ـس من ظََـة اًصؾَي  ،اًـصاق ومعي يف اًخسٌزس تلسم ؿمل الاحامتغ يف خامـة تلساذ، ًو
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معي يف ، مث يف ؿمل الاحامتغ يف اًـصاق واًـامل اًـصيب اًثاين تـس حِي اًصواذ اًىداز

 ًَ اث اًلصن اًـرشٍن، ِاًخسٌزس ادلامـي يف خامـة ظصاتَس يف اًيعف ألول من س حـ

 (.1001-2994)ويف كسم الاهرثوتوًوحِا خامـة اًريموك ألزذهَة يف مسًية ازتس من اًفرتت 

يف زظس وحتََي اًؼواُص  معَلاً  سوس َوًوحِاً  وحساً  واسـاً  ؿَمَاً  ٔبفلاً اًيوزي ميخغل 

ا يف تياء اًضرعَةبٔ اًثلافِة يف اجملمتؽ و  ثياول حواهة زلافِة واحامتؾَة حساسة راث ، و ثُص

اًلمي الاحامتؾَة، ألزست، اًِامش : ٔبثص يف مسريت اًخمنَة الاحامتؾَة يف اًـامل اًـصيب مثي

ُا من كضااي اًثلافة واًضرعَة وؿالكهتا اًًصفي، بٓفاق اًضرعَة امليواًَة اًـصتَة وكري 

اطلي ٍىن هل لك و يف ُشا ادلاهة ٔلس خارٍ اصلنخوز ؿًل اًوزذي  وكس اكن وفِاً ، ابًخمنَة

 .وكس نخة وورش ؾيَ يف ٔبنرث من حمفي ابًـصتَة وإلىلكزًية، احرتام

 ًيؼص هل اًىثري من ظَحخَ ؿىل اهَ ذََفة ٌضلنخوز ؿًل اًوزذي يف مسبةٔل متىٌَ من

ادذعاظَ وكسزثَ ؿىل إلكٌاغ واًخبٔزري يف ظَحخَ وحتفزيضم ؿىل الاظالغ واًححر واملياكضة 

زمالئَ الاهرثوتوًوحِني يف و  ،صق ادلواهة ارلفِة واًلائحة يف زلافذيا اًـصتَةوظَ  ًـوذ هل ًو

كسم الاحامتغ اًفضي يف ثبٔسُس فصغ الاهرثوتوًوحِا اًخاتؽ ًلسم ؿمل الاحامتغ يف لكَة 

 .2980ة خامـة تلساذ يف ؿامالاذا

وؾرشاث اًححوج اًـَمَة  ،ٔبًف اصلنخوز كُس اًيوزي ما ًٍزس ؿىل زالزة ؾرش نخاابً 

ظحَـة اجملمتؽ اًخرشي يف  :اًصظَية املًضوزت يف اصلوزايث اًـصتَة واًـاملَة ومن ٔبضم نخحَ

مسذي ٕاىل ؿمل  ،2982 اذلضازت واًضرعَة، 2970ضوء الاهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة 

 ، 1001إلوسان واًحُئة  ،2994 الازست مرشوؿا حمنواي 2981( الاهرثوتوًوحِا) إلوسان

 .   1001اًضرعَة اًـصتَة 
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َّة  من ألهرثوتًووحِا معوما ٕاىل ٔبهرثوتًووحِا اًحالذ امللازت
 صوساحِي فازن، ف -خامـة تَاكزذي -بٔس خار ُمَمزيَّ  -مـصوف هشٍص ذ.بٔ.                         

 - ملصنز ادلامـي تخُداستا - ؾحس اسلَس توزاًوبٔ. ذ. حصمجة:              

 : املَرط

متثي ألهرثوتًووحِا ادذعاظا ػَت حسوذٍ 

ؿىل اصلوام ُمََْخِخَسة ومل ثخوكّف ثوهجاثَُ ؾن 

اًخلرّي مبصاؿات اًس َاق، وروق اًـرص 

وإلًسًًووحِاث. مّص اتزخيِا ابملصاحي اًخاًَة: 

ملسدٌست ؿىل (اًاكهدِة ا1(اًصومًس َة. 2

(اصلوزاكميَة. الاس خـٌلًزة 1املوزوج ألزسعي. 

ما تـس اًىًووهَاًَة. س َعصث ؿَهيا زالزة (4. 

زالج مسازش؛  ثوهجاث ٔبساس َة ٔبهخجهتا

اًفصوس َة وإلجنَزًية وألمٍصىِة. ابًًس حة ٌَجزائص 

يف ُشٍ املصحةل ألذريت؛ ثلاظـت ص حاكث 

ة ووػَفِة واهدضاًزة، واكن  اًخحََي من تًًِو

ُياك س َاق جسخة يف هتجري اًححر من اًحالذ 

املُس خـَمصت ساتلا ٕاىل اًحالذ املس خـِمصت، نٌل ثوخَ 

اًفًولكوزًة تلصط اًححر ٕاىل مـادلة اًؼاُصت 

َش موكف زمسي ٍصى تبٔهَ  ِ حمثني اًرتاج،. واختر

ًُس ُياك ماكن ٕاّل ًـَوم احامتؾَة جسِم يف 

اًحياء اًوظين واًخمنَة واؾُخرِبث ألهرثوتًووحِا 

ؿٌَل اس خـٌلزاي. نٌل ٔبظححت املـعَاث ادلسًست 

ٌضلوةل اًوظيَة ٌوَحوزحواسايث اًياص ئة 

وارلسماث   ولكذعاذايث اصلول اًيامِة

 موضوؿاث ذمزيت ٌضلزاسة ألهرثوتًووحِة.

 Abstract: 

Anthropology is a specialty whose 

bounderies have always been ambiguous 

and whose directions has not ceased to 

change by taking into consideration : the 

context, the taste of the times and 

ideologies. It has a history of the 

following stages: 1/Romantic 

2/Cantonese based on the heritage of 

Aristotle 3/Durkheimia 3/Colonial 

4/Postcolonialism. It was dominated by 3 

main orientations produced by 3 schools : 

French, English and American. As for 

Algeria in this last stage, the networks of 

analysis crossed  from structural, 

functional and pervasive, and there was a 

context that caused the displacement of 

the research from the former colonial 

country to the colonised country. The 

research also sought to address the 

folklore phenomenon for the purpose of 

valuing the heritage and took the official 

position that there is no place except for 

social sciences which contribute to 

national construction and development 

and considered anthropology to be 

colonial . The new data of the national 

state, the emerging bourgeoisie, the 

economies of developing countries and  

services have become distinctive subjects 

of the study of anthropology. 
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 ثلسمي:

ًن ٍىون ثشنريان املوحز تحساايث ادذعاض ػَت حسوذٍ ؿىل اصلوام ُمَْخَِخَسة ومل 

ٔبّن مجَؽ  ثخوكّف ثوهجاثَُ ؾن اًخلرّي مبصاؿات اًس َاق، وروق اًـرص وإلًسًوًوحِاث. حصَح

َّة ثخلامس مجَـا ٔبو حاكذ، ُشا اًلموط خبعوض  ادذعاظاث اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾ

شا اًـجز ًزنوغ حتسذ تعًصلة سُّئة. ُشا املعري اًحائس، ٕارا ما كوزن مبعري ما  احملخوى ُو

ظَلة ٌسّمى ابًـَوم "اصلكِلة"، جنسٍ ًـوذ ٕاىل مسائي مـصفِّة وِظيَاِفَِّة مـصوفة، ل ثخوكّف 

اص خلاهل ؿىل إلظاز الأكذميي: ُياك ضواتط ذازحِة، ثخـَق ابحملَط الاكذعاذي واًخلين، 

ابٔلحصى ابًسوق، ثؤثّص دفِة وؾن تـس ؿىل اًـمََاث امليعلِة اًيت ثخحنك يف مّض 

الادذعاظاث وثلعَـِا، ؿىل حمخواُا وؿىل مٌاصمِا. ألمص ٔبنرث جصوسا يف تـغ 

ا. خب َّة، حىون "اًضفافِة" الادذعاظاث من كرُي َّة وإلوساه عوض اًـَوم الاحامتؾ

املؤسساثَة، وابًخايل اًيفـَة، ادذالفِّة، مثال، ؾن اٌَساهَاث، ؾن اًخازخي، ؾن اًفَسفة 

ٔبو ؾن ادللصافِا. زمغ ٔبهَ من كري املسموخ اًخوظي ٕاىل مصاثخِّة ابظةل ًالدذعاظاث وفلا 

ا موّسؿة  ٌَحَول ًرتكِة إلوساهَة. ُشا ًخـَق ابًس َاكاث، ٔلّن ًؼ"هوؾَهتا وفضائَِا" ابؾخحاُز

لّك ادذعاض ؾصف فرتاث " اًسعوغ و ألفول": جفلصافِة اًـرشًًِاث اكن ًِا  حضوز 

هخِي ملا اهسزحت يف مٌؼوز ؿمل اًحئة اًخرشّي، ًىهنا ؾصفت، تسوزُا، ٕاثص ما ٔبظاهبا من 

ق اًرتتوّي( مٌش ٔبن اهحجست مهنا تـغ اًخاليش )ابس خثٌاء وػَفهتا اًحَساقوحِة يف اًًس

ادلَوًوحِا اًـاّمة. ُشٍ ألذريت ؾصفت، تسوزُا، ٕاىاكزا ٔلََُهتا واهفجصث ملا منت 

ألكصة ٕاىل ؿٌَلء –ادذعاظاث فصؾَة ؤبظححت مس خلةل تيفسِا: جفَوًوحِو اصلُص اًصاتؽ 

ما جيمـِم مؽ  ًُس ُياك -ما كدي اًخازخي وؿٌَلء إلحازة، واطلٍن خاءوا من ؿَوم اًعحَـة

ٔبًوئم اطلٍن ٌض خلَون ؿىل ادلَوفزًيلا واطلٍن ٍمتثي موضوؾِم يف فرتت ماكدي اًوكحرًيّة ٔبو 

اًوكحرًيّة. ما اطلي جيمؽ يف اًواكؽ تني تًِة ألذمي ٌَعفاحئ وثيضَس اًعحلاث اًرتسخِّة اذلسًثة 

َّة؟  ٌَحَات اذلَواه

تفـي كصوط اًححر امللًصة ًلس واظَت حصنة الادذالف ُشٍ مسريهتا امليخرصت، 

َّة صُئا فضُئا ؾن هصم  َّة، يف اذلسوذ اًيت اس خلَت فهيا اخملاجص ادلامـ وحتًصضاث مؤسساث
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املؤسساث اًـمومِّة وارلاّظة. اهعحق رعل ؿىل إلحازة اذلَواهَّة، مثال، واًيت عم هخاح 

َّة، ادلَوًوحِا وما كدي اًخازخي، واًيت اك ًًِما ٌَخوًَف تني اًـَوم اًعحَـ هت ساتلا ِؿًَْما ؿَا

واًخعّوزًني، ًلؽ ؿىل املُْيَحَسِز اذلسًر، Darwen ؾصف كسعَ من اجملس، مٌش ذازون 

َّا )ٕارا اكن ًخحّت اًخشنري تشعل(، يف ثفسري اًـامل، وإلوسان  َّة، ؿٌَله واكن يف كاًة إلجيات

، واطلي مل ًفّوث اًفصظة، ؾيس ؾحوزٍ، يف ِ ٔبظوهل ومعرٍي  مٌح إلحازة اًخرشًّة اجتاٍ زِسّ

ا حول ظَلة اًخحاًياث اًـصكِّة )ًبئت اًىوهت ذو قوتٌُو   le Comte deمـىن مض حُو

Gobineau  يف امللسمة، ًىن ألكصة ٕاىل ؾرصان، ُو اًُسوؾي زَالزذ ذو

(؛ كري ٔبن ُشا اًرصخ املخني ًخساؾى اًَوم يف احذضاٍز  Thélard de Chardenصازذن

ٕلحازة ؿىل موكـَ اًساتق "اًصمسي" يف مذحف إلوسان، ًىٌَ مل ًـس املؤنّس: حافغ ؿمل ا

يف امللاتي، ُياك  مذوفّصا ؿىل معساكِّة ٔلهَ ٔبذى رممخَ يف املايض، ؤبظحح فاكسا ٌَموضوغ.

فصغ ًإلحازة ؿسمي اًضبٔن، موظول ابدلَوًوحِا، سعؽ اًَوم جنمَ، ًخـَق ألمص ابٕلحازة 

َّة  . ُشا اًرتاحؽ مل ٍىن ؿسمي اًفائست. فِو ًوحض خماظص micro-paléontologieاًِْمْجَِصًٍ

َّة ابًًس حة  "اًخرّعط"، ابملـىن اطلي حىون فَِ اًـوامي اًيت ثحًَِ وهتسمَ عم ذاذَ

 ٌَخفىري الأكذميي، وابًخايل مـصفِة، وذازحِة يف هفس اًوكت.

ا، إلوسان واًـمل ًخعَحان ؿٌَل مل ختصق ألهرثوتوًوحِا ُشا اًواكؽ، تي ابًـىس. مـصفِ

ًإلوسان، مثي اًـصق واًـمل اطلٍن ثعَحا ؿمل ألؾصاق(. كري ٔبن إلوسان املصؾي، ؾيس اًفِم 

إلوسايّن، ٕاوسان اًفالسفة  -ألويل ًالدذعاض، ُو إلوسان يف ظَلخَ اجملصذت، إلوسان

َّني. من اًلسازم، وتسون صم ٕاوسان مجَؽ اًفالسفة، واملخوكّؽ ٔبن ٍىون ٕاو  سان اًاّلُوث

حِر ُشا اًفِم ظلى اًخفىري اًـلائسي ٔبو اًخفسري اًعويف ؿىل حتّصي ادلصذ، اٌَعَق 

ابًخجًصخِّة. مل ٍىن "حبثا"، ابملـىن املخـاَزف ؿَََ ٌَمععَح. فامي تـس، ابرلعوض مؽ املَحمة 

هرثوتوًوحِا، الاس خـٌلًزّة )هناًة اًلصن اًثامن ؾرش وظَةل اًلصن اًخاسؽ ؾرش( ٔبظححت الٔ 

َّة مذحف إلوسان يف حا ت  ٕاىل خاهة ؿَمي ما كدي اًخازخي والآثز، ؾيرصا يف زالز

ألمرباظوزًّة الاس خـٌلًزة اًفصوس َة، مرّبز وحوذٍ. مثّي ٕاوضاء لّك من مذحف ابزذو 

 ابدلزائص ومذحف اًلاُصت هَخْذًا ٔبو، مـامل ثشاكًزّة.
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ّة، يف ُشا اًس َاق، حصهت ٔبهرثوتوًوحِا الٕ  َّني واًفالسفة ماكهنا ٔلهرثوتوًوحِا ؿٌَلًو وساه

جس خجَة ًفضول ؿٌَلء اذلرشاّيث. ًِشا، فٕاّن اًخعاتق اًعيايّف تني ؿمل ًإلوسان 

anthropologie  وؿمل ًٔلوس يةanthropomorphologie  َاكن ص حَ اتّم. فاْؾُخرِب

َّة، اًيت جسدٌس ابًرضوزت ٕاىل ةَل لحلة ًٔلؾٌلل إلحاز َذت  هكَُحّعِ دعوت مِساهَة ٔبمدريكِّة، ُمَحسَّ

 املوكؽ تسكّة مذياَُة، مذحوؿة مبلازانث مذواًَة.

ًٍِم يف  َّا ؾن ٔبن حىون موضوغ ِخَساٍل ؿَا يف ألذري سوف ثخوكف ألهرثوتوًوحِا ثسزجي

اًعاًوانث اًحاٌزس َة ٔبو يف ٕاكاماث اًلوى الاس خـٌلًزة، ًيك ثخزش ذللث ٔبنرث اهفالات، 

حسة مسازش اًفىص، وتعفة ٔبنرث معومِّة، حس امب ًخـَق ألمص ابملوزوج ٔبنرث دفّة، 

َّة.-ألوزويب، ابًخايل اًفصويس، ٔبو املسازش ألجنَو  سىسوه

من املياسة ٕاؿاذت تياء ُشٍ اًخوهجاث يف مالحمِا اًىربى مؽ إلصازت، سواء ٕاىل 

ِا، وابٔلحصى تني ٔبحس الادذالفاث ٔبو اًدضاهباث يف املـىن ما تني ٔبهرثوتوًوحِا وٕازيوًوح 

 ُشٍن الادذعاظني وادذعاظاث اًـَوم الاحامتؾَة ألدصى.

I- :مسبةٔل اًخـًصفاث 

، ٔبحس Chavanesؾيس صافاوس  2878اس خزسم مععَح ٕازيوًوحِا ٔلول مصت س ية 

َسٍ،  َْ ـَ ُ املفىٍصن ألذالكِني ثسٌوسشا. بٔما خبعوض "إلزيوقصافِا"، ػِص ُشا املععَح، ت

ص، ؾيس م2820حوايل   . B.C.Niebuhrؤزد ٔبملايّن امسَ ة.ش.هُدُو

حىّت اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ثـين إلزيوًوحِا )ومصافلهتا إلزيوقصافِا( يف فصوسا تعفة 

ٔبساس َة ذزاسة اجملمتـاث اًحسائَة من وهجة هؼص وحِست حمتثي يف ثعيَف ألؾصاق 

ابًؼ"ٕازيوقصافِا" ًـاجل جمال إلحازة واذلفصايث اًخرشًة. من احملمتي خّسا حِيئش ٔبن ما مّسي 

ا ختععا ٔباكذميَا ُؾِصَف فامي تـس.  اًخرشًّة، حِر متت ٕاؿاذت اًدسمَة ابؾخحاُز

َّة ؿىل نخة املياشم، ًاَُلَحغُ اًَوم متَزي تني إلزيوقصافِا،  ٕارا ما ُبًِْلَِْت هؼصٌت ٕاحٌلً

مة هبش ا اًرتثُة، يف املسزسة اًفصوس َة ؿىل إلزيوًوحِا وألهرثوتوًوحِا. ثخعَّة اًفصوق امللسَّ

 ألكّي، ذزخة من اًخـممي املزتاًس.
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  .يف امللاتي، يف ٕاجنَرتا، اًَوم، ًٔلهرثوتوًوحِا مـىن إلزيوًوحِا يف اًفِم اًفصويس

ٔبما خبعوض "إلزيوًوحِا"، هتسف ٕاىل ٕاؿاذت جضىِي املايض، واملالمح اًثلافِة اًاكمٌة. 

 ثيسزح مضن ُشا املوزوج.ٕازيومهنجَة مسزسة ص َاكقو 

  يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة، هتمين ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة، مٌش تواش 

Boasاًلصن اًخاسؽ ؾرش(. اس متّص ُشا املوزوج "اًثلافوّي"  مؽ زاًف ًًَذون(Ralph 

Linton  املـصوف ٔبنرث يف فصوسا من ِكدَِي ظَحة ؿمل اًيفس الاحامتؾي ٔبنرث من ،

ؿة إلًثٌوًوحِّة" )مـىن صائؽ، كاؿسثَ مفِوم اًضرعَة، اخل.(. ُياك فـال، "ٔبحصاة اًزن 

اًثلافِّة مؽ  -من مٌؼوز اًخلاًَس ادلامـَة اًفصوس َة، ًلرتة نثريا مفِوم ألهرثوتوًوحِا

يف ؿمل اًيفس الاحامتؾي، وابًخايل ؿمل اًيفس  Stoetzelاملفِوم اطلي ٍصاٍ س خوحزل 

وتوًوحِا الاحامتؾَة ألمٍصىِة، ثـاجل ٔبساسا ذزاسة اًخحاًين. ٔبما خبعوض ألهرث 

 املؤسساث واص خلاًُِا: اًلصاتة، اًفئاث اًـمًصة، اًخيؼمي اًس َايس، اخل...

  :يف املوزوج اًفصويس، ًلوم املسـى ألهرثوتوًويج ؿىل 

   اس خرصاح اًضامي اهعالكا من احملًّل )مفِوم اًـَية، اًثلافة اصلهَا ٔبو، اًًسق  -       

 ألذىن، اخل.(.      

      اٌَجوء ٌَعًصلة امللازهة، ؾن ظًصق املزح تني إلظاز إلمدرييق )دعوت ٕازيوقصافِة  -       

ة موزوزة           جسدٌس ٕاىل حصذ املالمح، ٔبو اًخفاظَي اًثلافِة ( واًضالكهَة )دعوت تيًو

ؾن اٌَساهَاث واًعوتوًوحِا اًصايضَة(       
(2)
. 

II-  :ا ؿمل اًضمولاًخبٔزخي  ًربوس ألهرثوتوًوحِا ابؾخحاُز

خيّط ُشا اًخبٔزخي اًفضاء اًفصويس، سََي اًخلََس اصلوزاكميي. ل ًيحرص ُشا اًفضاء 

ََّصا  شا اًخلََس يف ُشٍ ألزياء، يف ٔبزط فصوسا. فلس اذرتكا ثَازاث يف ٔبمٍصاك ويف ٔبوزواب. َبث ُو

ة، حىت اًَوم. سُسمح ثلٍصص كعري ؾن ُشا تلّوت يف اًيرحة املثلفة يف املس خـمصاث اًلسمي

 اًفضاء مبوضـة اًيلاص وزُان ُشا اٌَلاء:
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فرتت ٔبوىل )تساًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش(، مت فِم ألهرثوتوًوحِا ؿىل ٔبهنا ذزاسة اجملمتؽ  - بٔ 

املـني تلصط إلظالخ. ًخـَق إلمص ٕارن ابلس خجاتة ذلاخة ٕاؿاذت ثيؼمي اجملمتؽ يف إلظاز 

ازلِوزي، متاص َا مؽ رممة املسزسة واًخـَمي اًـموسم يف تساايثَ: اًِسف اًرتتوّي، ألذاليق، 

ٌسمو فوق املـصفة ٔبو "اًىفاءت". يف هناًة  -تخـحريان اًَوم-اجملمتـّي  -وسمََ اًَوم املواظنما 

 اًلصن اًخاسؽ ؾرش، هـرث ؿىل ثلاظـاث ًـست ثوهّجاث.

فؼ"اًصومًس َة إلزيوقصافِة" -2
(1 )

اًلصون  اًيت عم من مٌخوح املس خىضفني واًصحاةل يف

اًلسز من قصائخِة اًضـوة  املاضَة، اس متّصث يف إلظاز الاس خـٌلزي تيفس

ارلاضـة ٔبو فلط ثغل اًيت متّت سايزهتا
(1)
. 

يًا يف املسزسة اًفصوس َة  -1 ػّي املرشوغ اًاكهيت املخـَق تبٔهرثوتوًوحِا فَسفِة ُمذََضمَّ

)ذوزاكمي ومـادضوٍ، اطلٍن ضم فالسفة كدي لك يشء وجية بٔل هًس ىاضم(. ُشٍ 

ا جضلك سخِال مواس ُص ةَل يف حُو اي ٌَموضوؾَة ألمدريكِة: حصثحط ابملوزوج اًُْمَحّعِ

ألزسعي وثؤسس ٌَخفىري حول إلوسان املـادض اطلي ٔبظحح ذهَواّي 

"(Aufklerung ُشا اًسخِي اطلي ؾّحسثَ "ٔبهرثوتوًوحِة ٔبساس َة" متّت .)"

 .Edgar Morin اًـوذت ٕاًََ نثريا من كدي ٕاذكاز موزان

ةَل ًالجتا -1 ُني اًساتلني: ًفرتط يف هفس اًوكت مـصفة ميثي اًخَاز اصلوزاكميي ُمَحّعِ

َّية ٌَـمي ، واذلاخة  ابٕلوسان املـادض اطلي ًـُش يف اًخـلِس ويف اًلسمة كري املـ

ص لس خـٌلل حصتوي )حىوٍن مواظن ازلِوزًة ؿىل كاؿست كري  ٕاىل اس خزالض حُو

و اخملصح اًوحِس ًٔلكََاث إلزًِة ٔبو اصلًًِة(.  ظائفِة، ُو

إلوسان اًضامي اصلهَوّي ميّص، مؽ رعل، ؾيس ذوزاكمي، ؾن  ُشا اًخحّصي ؾن

اًَُج ُشا املـرب  ـَ ُ ظًصق اًححر اذلسيث. ثعحح إلزيوًوحِا مـربا اضعصازاي ٌَفَسفة. ً

 مبحاؿسثني:

َّة، وامللعوذ ٔبهَ من ٔبخي فِم اًيوايح املوزفوًوحِة ًإلوسان املـلّس  ( بٔ  اتزخي

 إلوسان ألظي.)اًلصيب املـادض(، لتّس من اًـوذت ٕاىل 
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ُط مبالحؼة إلوسان  ( ة ـَوَّ حلصافِة، امللعوذ ٔبن ؿسم ٕاماكن ٕازخاغ بةٓل اًزمن ًُ

اًحسايئ، ثرشظ ثياوهل وُو يف ؾزةل. ُشٍ ألذريت اكهت وسخِة، ما ذام 

اًضـة املاًَيزيي يف ٔبسرتاًَا ُو ألذري اتزخيَا اطلي متت سايزثَ من كدي 

ن ؾرش(، من ُيا اكن زمزا، وابٔلحصى اذلضازت اًلصتَة )هناًة اًلصن اًثام

 ألسعوزت املصحـَة ٌٌَلًَيزيي ابًًس حة ًٔلزيوًوحِة املـادضت.

املرشوغ الاس خـٌلزي: هّصش إلزيوًوحِا، ابملـىن اطلي ٔبظححت فَِ ٔبكي خسل  -4

وحِر اسدٌس موضوؾِا ؿىل كصوط اًححر اًيت سوف جس خفِس مهنا. ٕاّن 

اكن ًِا اذلّق يف ٔبن  -اًعحَـَّة يف املس خـمصاث املـادلة يف اخملاجص -إلزيوًوحِا 

َّة: فِيي الادذعاض ألول "اًـٌَليّن، ٕاىل خاهة اًخازخي، اٌظلٍن  حىون عم اًِْحْىصًِ

 ُذّزَِسا يف اًسوزتون. وخاء هصيس ؿمل الاحامتغ حِيئش مذبٔدصا ؾهنٌل.

 ني:اًس َاق الاس خـٌلزي ادلزائصي ٍَُصامِكُ امليؼوز اًثاليث املس خزَط ما ت - ة

 فضول ؿامل اذلرشايث )ٔبٍن ًيسزح ألًُل... انكي املاء(. -2

املصنًزة اًضميَة املضلكة ًض حىة اًلصاءت، نٌل ػِصث ؾيس إلزيوًوحِنّي  -1

،  Etienne Douttéاملسدرشكني يف تساًة اًلصن اًـرشٍن: ٕاًدِان ذويت

،  M.Desparmet، ٔب.تي، م.ذسربمَِ A.Jolyٔب.حويل ، Dermenghemذزمٌلم

Louis Milliot ، ًٌوس مََِوظEstoublonوٕاس خوتَون Lefébure ًوفِحري 
(4)

 ،

 ارلاض ابمللصة ألكىص(. و زوتري موهخاين)اطلي اؾخىن ابدلزء

ِمِجََّة ثخحنّك فهيا ٕاما كصوط اًححر ٔبو حىون مصثحعة مؽ اًسَعة  -1 مصنًزة ُمرَبْ

 الاس خـٌلًزة )ٕاذازت صؤون ألُايل، يف اذلىومة اًـاّمة(.

III-  س َاق اًخحّصز من الاحذالل 

ٔبظححت إلزيوًوحِا "ؿٌَل ُمْرِجاًل" حصك ماكهَ ًؼ"ألهرثوتوًوحِا" يف املس خـمصاث 

َّة اًلسمية، فالهلالة املفاحئ مٌح ماكهة ًٔلهرثوتوًوحِا، حىت يف كعَـاهتا ما تـس  اًفصوس 

َّة ػَت يف حضن "املسزسة اًفصوس َة".  اًىوًوهَاً

 ان ًالحؼان يف ُشٍ ألزياء:ُياك ثوهجان هحريان ٕازي
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ٌَ انتؽ من هضج مـصيف: هَف ميىن اٍمتَزي تني اًفَسفة اًـامة اًيت عم ؿمل  - بٔ  ثََوخر

"إلوسان" ابمذَاس و"ألهرثوتوًوحِا اًـامة" اًيت ثعي ٕاىل هفس اًيخاجئ، يف حسوذ 

 "(.Edgar Morinاحملعالث إلمدريكِة ؿىل ؾىس املسـى ادلسايل )حمل "ٕاذكاز موزان 

َّة اًضامةل، اذلمل اصل )حِر "إلزيوًوحِا عم  وزاكمييكري ٔبن ُشا اًـمل ٌَواكـة الاحامتؾ

اًِسف( زكاٍ موش اطلي وضؽ هصاش ألؾحاء  اًوس َةل واًسوس َوًوحِا عم

ًالدذعاظني
(1)
. 

يف ُشٍ ألزياء، ؿمل اًضمول ٔبو ؿمل اًواكـة الاحامتؾَة اًضامةل ميّص مبسبةٔل املـىن: مفا 

ُو مؼِص اًخعحَق الاحامتؾي واملؤسسايت اطلي جيّسس اًواكـة الاحامتؾَة اًضامةل؟ يف ما 

ًحسو ميىن ملفاثَح اًلصاءت بٔن ثخـّسذ. س هيمين يف ُشٍ ألزياء مفذاخ: الاص خلال ؿىل اًحًِاث 

. ٌَوظول ٕاىل ُشٍ sociétal ès qualitéلصاتَة ميىن ٔبن حيَي ؿىل ثلعَة اجملمتـَة وعفةاً

الث، وابًخايل  ةَل، ًحلى اًخحسًس اصلكِق ملياشم اًفحط واًخبٔنّس من خاًُزّة اًخبًٔو اًُْمَحّعِ

حتسًس املوضوغ واملَسان
(1)
. 

ا، ثواهجت ُشٍ املياشم وثلاظـت  مثي ص حاكث يف ادلزائص نٌل ُو اذلال يف كرُي

اًخحََي اًيت ثضميهتا: تيوًّة، وػَفِّة، اهدضاًزة، ٕارا ما مل هشهص سوى مسازش اًفىص 

 اًىربى ُشٍ.

ان املـصيف ٕارن ٍمتثي يف دعص الاس خسلل امليعلّي ذما ًسفؽ ٕاىل اًـمي حول  ٕاّن اًُص

اًخعيَفاث صسًست الاجساغ ٔبو اًسـي ٕاىل ٔبُساف هوهَة صسًست اًضمول
(7)
. 

، - ة ٌَ ِمَصت  ثََوخر ـْ خَ مواس ُمدَىًِّصا، ًلوم ؿىل هتجري اًححر إلزيوقصايف يف اصلول اًُْمس ْ

يسزح يف ٕاظاز حمثني اًرتاج احملًّل  اًلسمية. متت ثلوًة ثلََس ذمصنز حول اًفوًلكوز، ًو

 )س َاق سوال اًًصف والاسرتاثَجَاث احملََّة واسددساًِا مبجال ارلسماث...(

ٌَ اثًر، يف ألذري، من - ث اًيضج إلًسًوًويج واملهنجي املصثحط ظحـا ثس َاق  َوخر

سوال الاس خـٌلز، خيّط اًـامل اًثاًر ؿامة، ٕافًصلِا تعفة ذاّظة وتعفة ٔبدّط اًحالذ 

َّة. منزّي فَِ ؿست مصاحي:  امللازت
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 من "إلزيوًوحِا اًُْمْرِجةَل" ٕاىل "ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًّة" )ؾوذت ٕاىل مازهس(: -2

ؿرتاف ترضوزت "اًوس َةل إلزيوقصافِة" من ٔبخي حتََي اًدضىِالث ًخـَّق ألمص ابل

َّة: س َىون موزٌس كوذًويي زائس يف مسـى زّذ الاؾخحاز  َّة ما كدي اًصٔبسٌلً الاحامتؾ

َّة يف ألهرثوتوًوحِا )ػِص ؾيس ماس حريو(. جس خويح امللسمة هّعا  ُحٌي مازهس  )ُبفٌُق، س ُ

َّة يف س ي حتت ؾيوان "حول اجملمتـاث ما كدي  2970ة ورُِشَ يف املًضوزاث الاحامتؾ

َّة" ؾيس هفس اًيارش، ماس حريو، ػِص تـسٍ تفرتت كعريت، من كدي هفس اًاكثة  اًصٔبسٌلً

 "اًـلالهَّة واًالؾلالهَّة يف الاكذعاذ".

يف هفس اًفرتت ؾيس "موظون" جصس جمال ُمذَيَاسٌَغ ؿَََ: "ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًّة"
(8)
. 

َمُي ًخحلِق إلزاذت واًرشؾَة "وفق  -1 ـْ خَ مبواسات "ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة اًيت جُس ْ

اًحعاكِّة" )ٔبي وفق تـغ اًرشوظ املصثحعة ابمللازتة اًيؼًصة( إلزيًووحِة راث 

(. ًـوذ املؤزدون CEREM"املـعَاث ادلسًست"، هـرث ؿىل تعمة اذللي اًخازخيي )جمةل 

ـصنة املسدٌست ٕاىل ثفسري هعوض مازهس، فِواهجون تَ املازهس َون رلوط هفس امل

َّة إلفًصلِّة، جضىِالث بٓس َا ٔبو ٔبمٍصاك ذما ًلّصهبم  املَسان اًخازخيي ٌَدضىِالث الاحامتؾ

 .L)ل.فاًزني historiographie indigèneمن اًخوظَف اًخازخيي ًٔلُايل 

Valensiز.كاًُّسو ، R. Galissot ٔب.ثرّياي ، E. Terray لهخني، ٔب.ة. A.P. 

Lentin اكانل-، ح.سوزًت J. Suret-Canale ش.ماايّسو ،C. Meillassoux .)

سىسون، وضم -ًىن تعفة ؿاّمة ابملزح تني الاكذعاذ واًخازخي )حاةل تـغ املؤًفني ألجنَو

َّة: ك.تولهيي ، K. Polanyiمن اًلسازم واكن هلم تـغ اًخبٔزرياث يف اًحضلان املخوّسع

 (.E. Gellner خَرن.، بٔ C. Geertz كريحز .، شP. Andersson ٔبهسسون . ة
 

ثَخلي امللازتخان اًخازخيَة والاكذعاذًة يف هفس املساءةل اًضميَة، مساءةل  -1

ا مسدرشفة ًعَلة يف إلهخاح : مازهس ملارا اًخفّصذ إلكعاؾّي يف رشق ٔبوزواب ابؾخحاُز

ا ثفصذا زلافِّا : املخفّصذ َّا كدي لك يشء، ًىهنا ٔبًضا ثفّصذ اًصبٔسٌلًَة ابؾخحاُز ومؤسساث

ثخـَّق ... مصثحط تواكـة ٔبهنا اًعَلة اًوحِست ًإلهخاح اًيت ثزنغ ٌَـوملة ًوخعحح رمميية
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ٔبوزوتَة -تني ظَف اص خلال اجملمتـاث ارلازح( سٌلث إلزيومصنًزة)املساءةل ابًخـازضاث 

 .ورشوظ اهخثاق ٔبصاكل اًخمنَة اًحسًةل اخل

اثًثَة اًًضعة اًُْمْيخََجة من ِكدَِي -مة، عم ٔبهَ خبالف اًزنؿة اًـاملارلالظة اًـا -4

مؽ اًـامل اًثاًر واًيت مت اس خزسارما من ِكدَِي " املخـاظفة"اًيرحة اًثلافِة اًلصتَة 

ا –إلًسًوًوحِاث اًوظيَة اًصمسَة  اس متصاز اًخياكضاث الاحامتؾَة ًِشٍ اًحضلان ابؾخحاُز

منَة يف ُشٍ اًحضلان والاس متصاز املخوايل ًعحَـة ظحلة اصلوةل مسؤوةل حزئَا ؾن سوء اًخ 

َّة " كعَـة مذواظئة"راث اًزنوغ ٕاىل  توزحواًسة جتاًزّة )"مؽ اًحوزحواسايث إلمربايً

 "(.راث ىزوغ اس خـٌلزي

يف ( تساًة اًس حـًَِاث)ؿربث ادلزائص اًصمسَة ٔبزياء حنك تومسٍن، يف هفس اًفرتت  -1

ويف ما تـس تلََي، يف ارلعاة الافذخايح ٌَمؤمتص ( 2972)اًـايل مِثاق ٕاظالخ اًخـَمي 

: 72اًصاتؽ واًـرشٍن ًـمل الاحامتغ اطلي ٔبذاٍ وسٍص اًخـَمي اًـايل وكذئش، ظاهؽ ٕاظالحاث 

فٕارا ما اكهت . ؿىل ؿمل الاحامتغ مثي إلزيوًوحِا ٔبن ًخوكّف ؾن هوهَ من ؿَوم اًـّم سام

مٌعلة حمّصمة، ؿىل ؿمل الاحامتغ ٔبن خيضؽ ًخـسًالث إلزيوًوحِا مٌش اًَوم فعاؿسا 

ؿَََ بٔن ًرتك ماكهَ ( ٌضددَ يف ٔبهَ اتتؽ ًإلًسًوًوحِا اًلصتَة)فلك ىزوغ ٔباكذميي : خّسًة

ُياك ماكن ٕاّل ًـَوم احامتؾَة جسِم يف اًحياء اًوظين  ًُس. ٌَيفـَة واًصوخ اًـمََة

( حىت يف فصوسا)واًخمنَة، ما س َسمع ادذعاظاث فصؾَة اكهت مامتص َة مؽ روق اًـرص 

، وؿمل احامتغ اًـمي، وؿمل الاحامتغ (تفـي إلظالخ اًززاؾي)مثي ؿمل الاحامتغ اًًصفي 

ط اًضسًس تفـي إلىاكز إلًسًوًويج ثـّصط اًحـس اًثلايف حِيئش ٌَخلََ... اًعياؾي اخل

 .اطلي اكن ُؾْصَضًة هل

من الاؿرتاف تبّٔن اًزنؿة اًخمنوًّة اكهت مس خجَحة ٌَمياد اًسائس، ٕارا ما حوكيا  لتسّ 

ؿَهيا من ذالل ثوهجاث اًححر يف س يواث اًس حـًَِاث. ًلس ؿاىن املرشوغ ادلزائصي من 

اٌَخس ٔلهَ اكن مذبٔدصا ؾن اًصهة، ؿىل ألكي يف اًىواًُس اًصمسَة ما تني حاةل اًخلسم 

يج اجتاٍ اًـامل اًثاًر واًفىصت اًيت ػَّت زاجئة ؾيَ. ٕان اصلوائص اذللِلي ٌَفىص إلزيوًو
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ادلامـَة املـيَة هبشٍ اًخعّوزاث اكهت حمعوزت خسا يف ادلزائص، وعم ابٕلضافة ٕاىل رعل 

ٔبنرث ضَلا ؾيس ؿٌَلء الاحامتغ مهنا ؾيس املؤزذني
(9)
. 

IV-  اانث وبٓفاق  ُز

اًوؾي ترضوزت اختار مسافة هلسًة ابًًس حة ًـمل احامتغ ًدٌاول اًصاُن تعفة مدارشت، ٔبي  ٕانّ 

موسوما ابًؼصف اًس َايس واطلي ٍىون وزاء اًفـي فَِ اصلوةل، ًويل لّك ؾياًخَ ابًواكـة 

َعى ل ميىن جتاوسٍ. فألة ألوذًيب، ح ـْ ، اطلي اقخَياٍ ًيك J. Berqueابزك .اًثلافِة هَكُ

َز ثـحري "ارلعوظَاث اًثلافِّة" ُبِؾََس هل الاؾخحاز. لك ما س َجصي اهعالكا من هَُمصِّ 

اًامثهًَِاث ٌضلك هوؿا من اًيسم ؾن اكرتاف حصمية كذي ألة. ػَت اذلصنة مذبٔدصت 

ابًًس حة دلرياهيا اًخووس َني وامللازتة ًىهنا ثـرّب ؿىل ألكي، ؾن ٕازاذت يف حتلِق اس خلالل 

َّة ٔبو املحارشت اًيت اًحاحثني ادلامـَني يف  مِسان اًـَوم الاحامتؾَة ابًًس حة ٌَحلائق اًوكائـ

ة وحتؼى ابصلمع املايل يف هعاق "اًواكةل اًوظيَة ٌَححر اًـَمي"، مّث  ًو نثريا ماثُْميَُح ًِا ألًو

حمافؼة اًححر. اس خلالًَة راثَّة ُمَضاَؾَفة يف اٍهناًة: اجتاٍ موضوغ اًححر ارلاضؽ واملـنّي 

ية من كِ  َّة؛ اس خلالًَة راثَة ابًًس حة ٌََِئاث املـصوف هوهنا اًفئة املسص ّ دَِي اًسَعة اًوظ

 ٌَمـىن.

ِص يف اًسّشًة: مفؤسسة مثي وحست  لتس من اًلول ٔبّن ُشٍ اًوضـَة املزذوخة، مل جَتْ

اًححر يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ؿاصت ُشٍ اًوضـَة من ذالل حصثُة كواؿس ٌَمصافلة 

َّة.املؤسس  اث

ُىشا فٕاّن املؼِص اًخانخَيك هيمين ؿىل لك خشًزّة ل ميىهنا سوى ٔبن ثؤّذي ٕاىل 

الاوسساذ ٔلهَ لتّس من مصاؿات تبٔن اًححر يف حاخة ٕاىل ذمع ٔبذىن ابٕلمساذ واملال، تسوهَ ًن 

ًخُسّش اًححر تـَسا ؾن مزاًساث ثـىس كٌاؿة ٔبظاحهبا ٔبنرث ذّما ثـىس هخاجئ اًححوج 

 إلمدريكِة.

ُشا املوكف اذلشز مبصاؿات مـىن رممخيا واًواكؽ اًس َايس يف هفس اًوكت مسح ابًخجمؽ 

حول وحست اًححر يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ًـسذ هحري من اًحاحثني ؿىل 
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اًعـَس اًوظين، يف سمن ٔبظححت فَِ مصانز اًححر يف وضـَة اىىفاء ؿىل اطلاث 

وثبّٔسم
(20)
. 

سي املـَن ؾيَ ؾيئش متثي يف مصاؿات ٔبطمَة اًـحوز ما تني الادذعاظاث فاًربانمج اًلاؿ

املخفق مؽ ما ميّص تَ جممتـيا من زواتت ومذواحصاث، تـحازت ٔبدصى، اًخوهجاث اًثلِةل، اًيت 

 ثيسزح سواء يف سمن ظوًي املست ٔبو حلي فضاء واسؽ اًعَف.

م مثي ُشا، معاتق ٌظلُيَة واملـىن مَّ ـَ اًضامي اطلي مٌحَ مازس َي  كري ٔبّن حتّصٍ ُم

ًٔلهرثوتوًوحِا صلزء دعص اًسلوظ يف اًحسهيَاث اًيت جسمح  Marcel Maussموش 

ا. ـً س، لتّس من الاؾامتذ ؿىل امليؼوز امللازن يف اًزمٌَة واًزتامٌَة َم  جلّك ثـممي كري ُمَؤسَّ

ة ؿسم ٕاهَّ مٌؼوز مٌفذح مٌش ؾرشًة من اًزمن، مس متصل وماٍزال وزصة. مؽ رعل، جي

اًوظيَة، ًىهنا ًُست  -اًخوكف ؾيس ادلزائص، ٔلهنا هَان حِوس َايّس وحصايّب من منط اصلوةل

َّا، وابدذعاز ٔبهرثوتوًوحِا.  تبٔي ظفة من اًعفاث هَاان زلافِا، احامتؾ

َّة يف لّك ما ميّس اًرتاج  ؿىل امللازتة امللازهة ٔبن ثخوسؽ ؿىل ألكّي يف اًحالذ امللازت

لتّس من الاهفذاخ ؿىل اًـامل اًواسؽ، تسون حسوذ، خبعوض مجَؽ ما ًخـَق اًثلايف ؤبًضا 

 ابذللي الاحامتؾي ٔبو اًس َايس مثال.

ٔلّن لك ملازهة ل ميىن ٔبن جتصي تسون ٔبن ثخلّشى من ٔبؾٌلل املَسان إلمدريكِّة، ومن 

ة. ٕان ُيا لتّس من ذزاساث ذكِلة وحمسذت املواكؽ جسمح ابس خزالض اًخحََالث الٔنرث ذكّ 

َّة ٔبو حمََّة ل ثُلَاُش ابًزنوغ ٕاىل ثضرمي اًخلس مي، ًىن  معساكِة ذزاسة ٔبو موهوقصافِا كعاؾ

اًَج. ـَ  ؿىل اًـىس تيفار املالحؼة واًخحََي رمٌل اكن اجملال اًُْم

. ًىن  ٌ . فذبٔهَس رعل َدَعبُ تنَّيِ ٕان اكن  ُشا اًِسف كس حتلّق ُياك اًىثري ذما ميىن كَْوهُلُ

ي، يف حسوذ زاكم هلسي ٌَخجازة، يف هعاق املصنز اًوظين ٌَححر يف يف امللات

، اًخوكف اًفاحط ؾيس مالءمة امللازتة  ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة نلرٍي

ألهرثوتوًوحِة، مبصاحـة ٔبكسارما املىّوهة ًِا ومبياكضة رعل مبا مّت اًلِام تَ من ثعيَفاث من 

 س مي موضوؿاث املَخلى هفسَ(. وهجة هؼص ِظيَاِفَِّة )مثي ثل 
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س َىون تـسئش ٔبمصا حِسا اًيؼص ٕاىل حتّسن مـصفذيا ٔبنرث مبجمتـاثيا؛ وما عم اًامنرح 

َّة  اًيت ثحسو ًيا، يف ظَاكاهتا، من حِر كاتََهتا ٌَخحلّق من  paradigmesالاسددساً

 مٌؼوز اًححوج إلمدريكِة، ؿىل اًعـَس اًوظين ؿىل ألكّي.

َّة املضرتنة. يف اًواكؽ من  ألطمَة اًلعوى ٌَححر الاص خلال ؿىل اًامنرح الاسددساً

فِياك مهنا ما ُو ذاض مبياد زلايف واحس مثٌَل ُو اذلال ؾيسان )اًحالذ امللازتَة(. ًىن 

ألمص ًن ٍىون ؿسمي اًفائست ًو ٔبهيا اختشان منارح اسددساًَة مت اًىضف ؾهنا يف مواضؽ 

ٌلل إلمدريكِة اًلاتةل ٌَملازهة، ذون اًوكوغ يف كسز ما ٔبدصى وتفضي نثافة ؿاًَة ًٔلؾ

ا من اًخبٔهّلاث...  احملااكت، واًضلكية، واًزنؿة اًحاٌزس َة وكرُي

َّة وفق املوضوؿاث اًىربى، ابلؾامتذ ؿىل ما مقُت  اس خرصحُت ُشٍ اًامنرح الاسددساً

  Henri Mendresتَ من ثيلِحاث هلسًة ثوخس هكَحق يف مؤًف ُرني مٌسزاش

َّة Michel Forséومُض َي فوزيس : اًخلرّي الاحامتؾي، ثوهّجاث ومنارح اسددساً
(22)
  Le 

changement social, tendances et paradigmes. 

اسددسايّل ًِشا املوضوغ، ُياك مالحؼة ؿىل كسز هحري -ًىن كدي ثلسمي اكرتاخ منوريج

س حلا ملثي ُشا اًـمي: من ألطمَة ثعصخ هفسِا، حول اًرشوظ اًيت جية ٔبن ثخوفص م 

ـَى  ٌََِْمْس لخسوى، يف اًواكؽ من ٔبن جنس يف اًـمي اًواحس ادلامؽ ًٔلؾٌلل اًساتلة ٕاهلارا 

اًُْملَاِزن. ٔبمحي كسزا هحريا من الاحرتام ًـَوم اًخفسري ًولسم هحري من اًحاحثني يف اًـَوم 

 بٔي اًخوزَلِة.الاحامتؾَة ًًمتون ملا ٌسمََ املهنجَون املالحؼة كري املحارشت، 

َّة ابًًس حة ٌَمؤّزد، اطلي ًخلّشى من ألزص َف وحسٍ ثلًصحا. ُشا ٔبكّي  ٕاهّنا ٔبساس 

حّصة ابًًس حة ٌَسوس َوًويج وألثرثوتوًويج: لصّم ٔبن ألزص َف ٌضلّك اًعَلة كري 

ة حبثَ ابًًس حة ٌَزَفِة املـصفِة اذلاضية ومن ٔبخي ثلسٍص  ـَ اًلاتةل ٌَخجاوس من ٔبخي َمْوَض

 ث مالحؼاثَ ؿىل اًعـَس امللازن.ثوافلا

كري ٔبن ألزص َف وحسٍ كري اكف، ما ؿسا ابًًس حة ًفئة حمّسذت كّصزث الاص خلال ؿىل 

حصنة ألفاكز، اًخلرّي الاحامتؾي ٔبو حول موضوؿاث ٔبدصى ثلؽ يف حصهَة اًخازخي 

 الاحامتؾي واًثلايف، مثال.
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َّة اذلا ، ول ميىهنٌل  يف اًواكؽ، جَُسائُِي اًسوس َوًوحِا وألهرثوتوًوحِا تعفة ٔبساس 

ز ػاُص فـي رعل  ٔبتسا ٔبن ًخجاُال املَسان. مفن َبْؾَفى هفَسَ من اًـمي املَساين تسون مرّبِ

ِي اًىسي. ـْ  من مٌعَق اسذزاء املَسان ٔبو ِتِف

ة املِية. ُياك سوس َوًوحِون ٔبو يف اذلاًخني، ُياك دعبٔ يف اًخلسٍص وٕاذالل تواح

ٔبهرثوتوًوحِون وضـوا مؤًفاث تبهٔكَِا ؾن اًوسط اًفاليح ذون ٔبن حيمَوا ٔبهفسِم ؿىل 

ًَِمة ؾن سري جممتـاهتم، ذون اًصحوغ حىت ٕاىل  حماوزت فالخ. بٓدصون ٔبهخجوا ثبًَٔفاث ؿَا

، ذما حيَي ٕاىل ُؤلء اطلٍن ٌضلكوهنا، ابس خثٌاء اٌَلاءاث املـخاذت يف هعاق اًوسط املِين

 "اسرتاثَجَاث جتصي يف اًلصفة" ٕارا ما اس خـسان ثـحريا ؾسىصاي.

ؿََيا ٔبن هدساءل ؿىل اًلسط اخملّعط ٌَخعحَق املَساين )حىت وٕان اكن ُشا ألذري 

ًخوازى ٔبحِاان ؾن ٔبؾًٌَا، يف ادلزائص ابرلعوض مبصاؿات مصوز مصحةل ٔبظحح فهيا اًخواظي 

ِمُن يف  ًُس مُسّشا(، ابًًس حة ٌَـمي َْ يف املىذحة، وما ُو ؿاًق تًسق اؾخلاذاثيا، ما هُيَ

ثلسٍصان ٌَواكؽ. خبعوض اسذزاء املَسان، ُشا من هخاح اًخـاًمي امللّسسة اًالثًَِة )فصوس َة 

وٕاًعاًَة( اًيت ثلَّي من صبٔن اًـمي إلمدرييق ابؾخحاٍز حيمي ص هبة اًيفـَة ٔبو الاس خزسام 

ِيني ضّس لك اًس َايس، ما ًفرتط بٔن حىون ف  ئة اًـلِست واًيؼًصة ارلاًعة ضم ُمَحعَّ

ُظيَا يف املَموش  تسون  َّة. ٕاىل خاهة رعل ًيضاف ٔبن املَسان ًَُوّزِ اس خـاذت مؤسساث

 موضوغ.

حصثحط ُشٍ اًخـاًمي امللّسسة ابملوزوج اًفَسفي ٌَسوس َوًوحِا )وإلزيوًوحِا( 

، اًيت 18ًخَاز املسؾو ثلّسمِّا ملَحمة اًفصوس َة وحِر اًخـَاميث حىون مذّحـة، ذاظة ؿرب ا

مل ثخوان ؾن ؾحوز اًححص ألتَغ املخوسط ًيك حتّي ؾيسان ًحـغ اًوكت. ثـوذ ٕاىل اطلاهصت 

َّة تني املدض ّحـني ابًـلِست اًعَحة وامليحاٍسن ًإلمدريكِّة.  امللاتةل وهجا ًوخَ اًىوزهََ

اك فَسفة راث معساكِّة ل لتّس من ثشنّص، ٕارا ما اكهت ُياك  وزت، ٔبهَ ًُس ُي

ثـخلس يف ثلس مي مثي ُشا. مفوكف مازهس مثني خبعوض ُشا املوضوغ. نيت من انحِيت 

ذا ًعَلة فهيا ثالؾة ابًلكٌلث تلصط  ؿىل اصلوام، مؽ ظَحيت، يف جمصى حولثيا، مصّذِ

 احملااكت اًسادصت ملوكف مازهس: "من ٔبخي ثعحَق اًيؼًصة، لتّس من هؼًصة اًخعحَق".
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 ٕلحالثا

 ٔبهؼص ملاةل موكةّل حول اًضلكية اًصايضَة ٌَلصاتة يف:  (2)

Structures élémentaires de la parenté, de Claude Levi 

Strauss, éd. Mouton 

 .Henri Lefèbvreثـحري ًِرني ًوفدفص (1)

و ًـرب امللصة ألكىص يف هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش. ٔبهؼص (1)  مثال صازل ذوفوهو ُو

 :خبعوض موضوغ "إلظالخ وألسمة  يف امللصة ألكىص يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش"

Carnets de voyage, commenté par Abdel-Ahad Sebti: 

Variations autour de la Ztata, colloque, Cambridge, Université 

de Harward, 1989  

يف نخاتَ ،  Louis Milliotمؽ رعل، لتّس من مالحؼة ٔبن ًٌوس مََِوظ (4)

ة تني إلزيوقصافِا  "مسذي ٕاىل ذزاسة اًدرشًؽ إلسالسم"، ًؼي ؿىل مسافة مدساًو

( ومسزسة اًلاهون يف مسًية  Estoublonوٕاس خوتَن  Lefébureالاس خـٌلًزة )ًوفِحري

مسدٌسٍن ؿىل   (: Morand، موزاهس Seignette، س ًََِت Zeysادلزائص )ٌسس

 Emileاًلاهون، ٕاهنٌل ًيسزخان يف دطّ ٕامِي لزرش اًسجَنّي اطلٍن ٌُل إلزيوقصافِا و 

Larcher ( ًىن تـمق يف اًخحََي وإبظالةل ؿىل 1و 2)اًلضاء ادلزائصي، ح

ٌذ يف الاجتاٍ اطلي ٌضلّك فَِ معهل ابًًس حة ٌَحالذ  ْصف" )كواهني موزوزة( فِو ُمَجّسِ ـُ "اًْ

َّة، اذلسج املسّصن ًسوس َوًوحِا اًلاهون. ًلس اس خوىح  ًٌوس مََِوظ تسون امللازت

َّة  صّم نثريا من خاك ابزك يف ٔبؾٌلهل حول تًِاث مَىِة ألزط يف اًحالذ امللازت

)"تًِاث ألظَس ألؿىل"، "حماوةل يف سوس َوًوحِا صٌلل ٕافًصلِا"، "اًحالذ امللازتَة 

 ما تني اذلصتني" (، حىت وٕان اكن ُشا ألذري مل ًُخَْح ٌَـموم.

يف C.L.Strauss اجملموؿة من ِكدَِي ك.ل.سرتوش ٔبهؼص هبشا اًعسذ اًيعوض  (1)

 " تـيوان: ؿمل الاحامتغ وألهرثوتوًوحِا.Moutonمًضوزاث "موظون

 خبعوض مسبةٔل اًخلس مي.  Georges Gurvitchٔبهؼص حوزح كوزفِدش (1)
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َّة ؾيس اًوػَفِني، نٌل ُو ألمص ؾيس  (7) املثال ألول: ارلؤوةل ورّزٍهتا الاسددساً

 اًحيوًني.

حِاست )مسبةٔل مفضةل يف -اين: اًرتّذذ اًزمين واًزتامين ٌَـالكة مَىِةاملثال اًث

 ٔبهرثوتوًوحِة اًلاهون(. 

املثال اًثاًر: اًلصاتة ؾيس اًعوازق )مداًلة يف اًضلكية حِر ٔبظحح جممتؽ 

َماًل فلط نشًزـة ٌَحاخاث ٕاىل معساكِاث هؼًصة.اًعوازق مُ  ـْ خَ  س ْ

، وة.ة.زاي  P. Bonteٔبهؼص ٔبؾٌلل ألهرثوتوًوحِني اًفصوس َني: ة. توهيت  (8)

P.P. Rey  ٔب.توزحو ، A. Bourgeot  ح.هوابن،J. Copans  ح.تريهوش ، J. 

Bernus .اخل ، 

ٔبهؼص هبشا اًعسذ موضوؿاث مساذالث ؿٌَلء الاحامتغ ادلزائًصني يف املؤمتص اًصاتؽ  (9)

 .2974يف ادلزائص، س ية واًـرشٍن ًـٌَلء الاحامتغ امليـلس 

حسج ُشا ٌَمصنز املسمى كسميا مصنز اًححر يف ألهرثوتوًوحِا وما كدي اًخازخي  (20)

، اطلي مت ثفذَخَ ًَعحح املصنز اًوظيت ًإلزيًووحِا CRAPEوإلزيوًوحِا 

ذََىَص مٌش رعل اذلني اًححر يف اًخازخي وما ، هُِلَي ٕاىل اًصئاسة واحْ  CNEHواًخازخي

، حىفَت تَ خامـة ابة  Poléontologiqueًًس حة ٌَجاهة إلحايثكدي اًخازخي. اب

اًحوهَلي( وؿمل اًيعوض  -)اًصوماينépigraphie اًزواز. تلِت فَِ الآثز واًيلش 

ًَِما كدي اًخازخي يف gravures rupestes )اذلفص اذلجصّي paléographie اًلسمية 

زَ  ى" يف ألظَس اًعحصاوي(: هُؼص اًعاس ًَل، اًِلاز وحدال اًلعوز املسٌلت "دط اطلر

. وما ُو مـصوف ؾيَ بًٔضا ٔبّن ؿسذا  َُ ٕاًََ ؿىل ٔبهَ من تلااي اًـمل الاس خـٌلزي، ومّت كََُْل

 من ابحثََ اًخجبٔوا ٕاىل تـغ اخملاجص اًفصوس َة، ًيك ل جيسوا ٔبهفسِم يف "تعاةل ثلٌَة".

(22) COLIN, A..- 3° Ed, 1991  
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 واكـَة مسى ؾن الاخاتة امللال ُشا حياول

 واكـَ وما ألهرتوتًووحِا، ًـمل حمََة ُوًة اجياذ

 والٔاكذميَة املَساهَة املـعَاث ػي يف اليٓن

 ُاثَ من اًخزَط ميىن وهَف والاسدرشافِة،

 .واحصائَا معََا فهيا امليحي اًضزيوفِيَا

 Abstract : 

This article tries to answer the reality 
of finding a local identity of the 
science of anthropology and what is 
present in the light of the field, 
academic and future data, and how 
to get rid of these schizophrenia 
characterized by anthropology 
practically and procedurally. 

 ملسمة:

 واملخياسق ألؾضاء املخاكمي اًىِان ؾن اذلسًر ًـين اًوحوذًة ألان ؾن اذلسًر ٕان

 ًوُست ثبُٔظَِا، انمتي اًيت اًِوًة ؾن اذلسًر ًـين ٔبي ادلشوز، واًـًصق ألُساف

 .اًخبٔظَي اًوطمَة ول اًخبٔظَي اًسائصت

 حِر من ثخبٔزح اًيت ألهرتوتوًوحِا ؾن حسًثٌا سري يف وساٍٍص ٔبن ميىن اطلي ُشا

 ألهرتوتوًوحِا اىل املاذت، ألهرتتوًوحِا مفن زشًوفِيًَا، وثدٌامغ ثدٌاكغ متوضـاث تني املحسبٔ 

 ...املس خلي اًخرعط ٔبهرتوتوًوحِا اىل اًخرعيص، اًفصغ

 ُظصحت ؿسًست هلاص َة وخسًَاث نثريت حصانٌلث لكِا احملعاث ُاثَ ظَاث وتني

 ناُش ابًسوس َوًوحِا، ؿالكهتا اظاز يف ذاظة املياس حاث، من اًىثري يف وثـاًت

 ظصخ ذما والاهعِاز، الاحنالل اىل اًخؤبمة من تًَِهتٌل ثخحول ٔبن صاءا نااٌظل نااًخرعع

ا من اكن بًَٓاث ؿست ذالل من الاحذالًَة وهحش الاوضعاز  وزت  مصانز ػِوز مؼاُُص

 نخرعط ألهرتوتوًوحِا تـمل ذاظة مس خلةل وختععاث حمضة، ٔبهرتوتوًوحِة وذوزايث

 ...ٔبم
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 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
114 

 اًفعي وعـوتة املـصفِة اًـوائق مهنا مجة، ًـوائق ًخـصط سال ل معََا ُشا ٔبن ٕال

 وألهرتوتوًويج، اًضـيب اًثلايف تني ونشا وألهرتتوًويج، الاحامتؾي تني واًخام اصلكِق

 ادلسًس، اًيؼام ػي يف ٌَخرعط اًـَمَة ابًَِلكة املصثحعة اًخيؼميَة اًـوائق ؾن انَُم

 يف ٔباكذميي نخرعط ثسعَ حمسوذًة ػي يف فَِ املىّوهة اًيرحة ذائصت ثوس َؽ يف ونشا

 .ادلزائًصة ادلامـاث

 اًخرعط ًِشا املـصيف احملخوى تخعوز املصثحعة ازاباكثيا وراك ُشا لك اىل ابٕلضافة

 اًؼاُصت مـادلة يف امٌعح حمخواٍ ٍىون ٔبن اكن مبا اًرضوزت من ختعط هوهَ حِر من

 اًخحًََل مبحخواُا اًلصتَة ألهرتوتوًوحِا اس خًساد ؾن تـَسا ٔبًضا، حمََة مبيؼوزاث احملََة

 .وألمرًبلي

شا  اصلزاساث حصامك اصاكًَة حَت فٕان اؾوًع اصاكل ًىوهَ الاصاكل مصتط ُو

 سًدلهيا ٔبهيا ٔبم احملََة، من واملياشم واملفاُمي واًيؼصايث اًعصوحاث معري مفا ألمرًبلِة،

َّة ًس هل ثخسط ومل زاامص  هوكش اطلي الاصاكل ُشا قصتَة؟  لك يف ُشا ًومٌا اىل اًـمَ

 .حفسة ألهرتتوًوحِا ل والاحامتؾَة الاوساهَة اًخرععاث

 :مفاذٍ اطلي الاصاكل ملـادلة ُاثَملاًخيا  يف الاهعالق ميىن ُشا من

 املـعَاث ػي يف اليٓن واكـَ وما ألهرتوتوًوحِا ًـمل حمََة ُوًة اجياذ واكـَة مسى ما

 اًضزيوفِيَا ُاثَ من اًخزَط ميىن وهَف والاسدرشافِة؟ واًيرحوًة والأكذميَة املَساهَة

 واحصائا؟ معََا

 ٔبول: مسذي مفِوسم ًـمل ألهرتوتوًوحِا:

ًلس ادذَفت اًخحسًساث اًخـًصفِة ًـمل ألهرتوتوًوحِا يف معورما، ٕاّل ما ثـَق ابًخحسًس 

اٌَلوي ًِا، اطلي اثفق فَِ ؿىل هوهَ "ًـوذ اىل اًـِس اًَوانين ؿىل اؾخحاز ُشا الاظعالخ 

حبَر ثـين ألوىل الاوسان واًثاهَة  Logiaو  Anthroposمسمى ًيلسم اىل كسمني 

اًـمل ٔبو اصلزاسة، وعم جممتـة ؿمل الاوسان ٔبو اصلزاسة اًـَمَة ًإلوسان"
1
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ُاثَ اًرتمجة اذلصفِة اًيت ٔبؿاهبا اًىثرٍين هؼصا ًىوهنا ٔبفلسث تـضا من دضامة وذكة 

وحِة واحامتؾَة وزلافِة اًـمل وموضوؿَ يف هفس اًوكت، ٔبي ذزاسة الاوسان نشاث تَوً

مفوضوغ الاوسان ُو يف حس راثَ ػاُصت  ،واكذعاذًة وؾلائسًة واًسًوًوحِة وحضاًزة

مدضـحة ومـلست وكامضة وابًخايل فٕاهَ ًعـة ذزاس هتا ذفـة واحست وفق مٌؼوز مـصيف 

ومهنجي وموضوؿايت واحس موحس
2
. 

ف اصلوز اطلي ًلوم تَ وذري ثـًصف ٌَـمل نٌل ثلول ألهرتوتوًوحِة "مِس" ُو ثـًص

ُؤلء ألهرتوتوًوخني صلى كاًت: "ٕاهّيا هـمي ؿىل ثعيَف ارلعائط إلوساهَة اًحَوًوحِة 

واًثلافِة ٌَجًس اًخرشي ٔكوساق ثرتاتط يف ثلرّي مس متص، ورعل ؾن ظًصق ملاًُس ومٌاشم 

ا، ٕاضاف ة ٕاىل اًححر مدخىصت، نٌل هنّت ٔبًضًا توظف اًيؼم الاحامتؾَة واًخىٌوًوحِة وثفسرُي

يف إلذزاك اًفىصي ًإلوسان ومـخلساثَ واجناساثَ، واًوسائي اًـمََة الثعاًَة صلًَ، ومعوما 

اهيا حنن ألهرثوتوًوحِني وسـى ًخفسري هخاجئ ذزاساثيا واًصتط فامي تُهنا يف ٕاظاز هؼصايث 

اًخعّوز، ٔبو مضن مفِوم الاحتاذ اًيفيس واملـيوي املضرتك تني اًخرش"
3
. 

 ميىن اًلول ٔبن ألهرتوتوًوحِا )ؿمل الاوسان( ري ألظول اًَوانهَة ُو ؿمل من رعل

ًُـىن ابًحـس اًفزًيلي واًثلايف والاحامتؾي ًيؼم اذلَات يف اجملمتـاث اًخس َعة واملـلست ورعل 

ا وفق ٔبساًَة مهنجَة مذعَحة اصلكة واٍمتصش، ًلصط اهخاح فىص وثلاٍزص  تسزاس هتا وثفسرُي

 اؿةل اوساهَا.  حول رواثيا اًف

 اثهَا: هصهوًوحِا ألهرتوتوًوحِا )اظالكة قصتَة وبٔفول ؾصيب(:

مل جسمل لك اًـَوم من ازثحاك اًـمََة اًخبٔزخيَة فهيا هؼصا ًفضي ادلِوذ يف ثوحِس سمن 

وماكن اهخاهجا ٔكول معي ًمن ؿىل اتخاكز ؿمل خسًس من صبٔهَ ٔبن ًخىفي ابصلزاسة اًـَمَة 

 2102عل ؿمل الاوسان اطلي جنس يف حتسًسٍ ًـوذون تَ اىل "ؿام ًوكائؽ مـَية، ومن ر

وـيوان ًىذاة املفىص ُيسث  Anthropologeionهؼصا ًؼِوز اظعالخ ٔبهرتوتوًوخني 

Hundt  ٔبوزذ  2111واطلي حلكم فَِ ؾن ارلعائط اًدرشحيَة دلسم الاوسان، ويف ؿام
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  L'Anthropologiaوان ٔبًضا ُشا الاظعالخ يف نخاة تـي  Copellaاملفىص هوتَال 

و اطلي ًسزش فَِ اًعفاث اًضرعَة ًٔلفصاذ..."
4
 

يا هالحغ ٔبهَ ابًصمغ من الامذساذ اًَوانين ٌَلكمة ٕال ٔبن ُشا اًـمل مل ًرتؾصغ ًوانهَا   ُو

ؤكن اًيـت اًَوانين ُيا اكن من ابة الاظعالخ ل اًًضبٔت، نٌل حصى ألمص مؽ جسمَاث 

ا  )اًسوس َوًوحِا مثال...( انَُم ؿىل ٔبن ُاثَ ألذريت )اًَوانن( كس اًىثري من اًـَوم كرُي

ُؾصفت ابًفَسفة ٔبنرث مٌَ ص ئي بٓدص، ألمص اطلي حـي اًىثري من اًـَوم جتس ًِا امذساذا 

فَسفِا كدََا سال مؽ متصذ اًزنؿة اًـَمَة، ألمص اطلي ًربز ؿسم وحوذ اٌَمسة اًَوانهَة من 

 لكم كامئ تشاثَ. حِر الاهخاح اًفـًل يف اًـمل

سَت ٔكول س ية ػِص فهيا اظعالخ  2111ومواظةل طلعل جنس ٔبهَ "يف س ية 

 Anthropologyاهرتوتوًوحِا يف اٌَلة الاجنَزًية يف نخاة جمِول املؤًف حيمي ؾيوان: 

Ab-stracted "سوز حول اًعحلِة اًخرشًة ًو
5
 . 

ًشهص ٔبهنا ػِصث ٔبول  J.poirierٔبما يف ٔبوزاب جنس ٔبن اًحاحر اًفصويس خان تواًزََ 

يف نخاابث ؿٌَلء اًعحَـة اابن اًلصن اًثامن ؾرش، ًخـىن تسزاسة اًخازخي اًعحَـي ألملاين 

يف مهنج ثسٌزس اًخازخي اًعحَـي ابمللصزاث ادلامـَة، نٌل كس اس خزسمَ يف اًعحـة اًثاًثة 

ًص 2791من نخاتَ اطلي ظسز ؿام   Deة تني اًخرش"تـيوان "اًخيوؿاث اًعحَـَة ادلُو

Generis Humani Varietate شهص تواًزََ يف راث اًس َاق ٔبن اًفَِسوف ألملاين ، ًو

كس اكن هل ذوز ٔبًضا يف اصاؿة اس خزسام ُشا املععَح ذاظة تـس  I.Kantامياهوًَي اكهت 

...".‚ألهرتوتوًوحِا من مٌؼوز ؿَمي‛ظسوز نخاتَ 
6
 

وما كدهل اكهت ادلِوذ  28لصنُش املساز اطلي جيـَيا وسدضف ٔبّن اابن اً

ألهرتوتوًوحِة ؾحازت ؾن اهخاخاث كََةل ومذفصكة مِساهَا، وحصحىز ٔبكَهبا حول الادذالفاث 

 اًفزًيلِة واًحَوًوحِة تني ألفصاذ.

ومؽ جزوػ موخة ؾرص اًخيوٍص يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش مسح رعل تؼِوز خماط ؿَمي   

الاوساهَة والاحامتؾَة اًيت سازث حٌحا اىل حٌة هحري اكن هخاخَ مِالذ اًـسًس من اًـَوم 

حبنك ٔبن اًرتامك يف احساُا ميىن ٔبن ٌسدمثص يف الٓدص، ومن مثة سُذحلق ثصاء ؿَمي مذحاذل، 
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ٍىون من صبٔهَ املساطمة يف هضج اًـمل وثسكِق ٔبُسافَ وجمالثَ ومٌاُجَ ألمص اطلي 

 م ألدصى.   اس خفاذ مٌَ ؿمل ألهرتوتوًوحِا تسوزٍ ؿىل قصاز اًـَو 

نٌل كس مزّي ُاثَ املصحةل ٔبهَ تسٔب فهيا ثوسؽ ًٔلهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة وألهرتوتوًوحِا 

اًثلافِة، و يف امللاتي حصاحؽ ًٔلهرتوتوًوحِا اًفزًيلِة اًيت اكهت ؿىل ٔبوهجا ساتلا، هؼصا ٔلن 

امتغ ٔبو اًثلافة ألهرتوتودلني اًياصعني حِهنا اكهت هلم يف اًلاًة امذساذاث يف ؿمل الاح

اًضـحَة ٔبو الآثز ذما حـي ألهرتوتوًوحِا ٔبنرث ثوؤمة مؽ اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة مٌَ 

مؽ اًـَوم اًححثة )اًحَوًوحِا، ؿَوم اًعحَـة، اًعة...( ألمص اطلي مٌح اسذُازا ًِسٍن 

 اًفصؿني ؿىل وخَ ارلعوض ذون ألول.

صتَة جنس ٔبهَ كس ٔبذلق نخرعط ٔباكذميي من وحىت تـس اهخلال ُشا اًـمل ٌَحُئة اًـ

ختععاث اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة، ألمص اطلي حـي اًخىوٍن فَِ ٍىون من اطلٍن ضم 

يف ُشا املساز ًوُس يف مساز اًـَوم اًعحَـَة واًحًَووحِا... ألمص اطلي حـي 

ُياك ذزاساث مجة يف  ألهرتوتوًوحِا اًفزًيلِة مذواًزة متاما يف اًحُئة اًـصتَة، يف حني

      فألهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة ونشا ألهرتوتوًوحِا اًثلافِة.

 ) ألمٍصىِة، ألوزتَة، اًـصتَة...(: اثًثا:ألهرتوتوًوحِا تني ثوهجاث املسازش

ذّما ل خيفى ؿََيا ٔبن ألهرتوتوًوحِا تـس انامتل تًِاهنا املوضوؾي واملهنجي واًيؼصي ويف 

مؽ تُئاث اًصواذ ألهرتوتودلني اخملخَفة، ذَف رعل متاٍزا اُامتمِا ًعة لكَ  سري ثفاؿَِا

ًعاحل اًخعوز اًـصيض يف اًـمل، هؼصا ًىوهَ سريسة ًيا ثيوؿا فىصاي ومِساهَا ًرثي احملخوى 

وامنا ل تبٔش ٔبًضا ٔبن هـصف ثوخَ لك مسزسة، ومربزاث  ،اًخفسريي واًخجًصسي ٌَخرعط

ت.ُشا اًخوخَ من حِر احمل   خوى واملوضوؿاث واجملمتـاث واًيؼم واًيؼصايث املفسّشِ

يف  Anthropologyحِر ٔبهيا ؾيس اذلسًر ؾن "اظعالخ ألهرتوتوًوحِا  

اًولايث ألمٍصىِة املخحست هفِم مٌَ يف ٔبكَة ألحِان ذزاسة اًخعوز اًحَوًويج ٌَاكئياث 

ني ملا هلول جلك ادذعاز اًخرشًة وثعوزضم اًثلايف ظَةل فرتت ما كدي اًخازخي...يف ح

ألهرتوتوًوحِا يف فصوسا فٕاهيا هـين هبا ما هل ؿالكة ابًخيوغ املـادض يف اًثلافاث الاوساهَة"
7
. 
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ويف كصاءت ٔبدصى ُياك من ٍصى ٔبن "يف ٕاىلكرتا ًعَق مععَح ألهرثوتوًوحِا ؿىل 

ة اًحسائَة، ذزاسة اًضـوة وهَاانهتا الاحامتؾَة، مؽ مِي ذاض ٌَخبٔهَس ؿىل ذزاسة اًضـو 

ٔبّما يف ٔبمٍصاك فريى اًـٌَلء ٔبّن ألهرثوتوًوحِا عم ؿمل ذزاسة اًثلافاث اًخرشًة اًحسائَة 

واملـادضت، يف حني ٔبّن ؿٌَلء فصوسا ًـيون هبشا املععَح ذزاسة إلوسان من اًياحِة 

اًعحَـَة ٔبي  اًـضوًة
8
. 

فِة ًععَح اًفصوس َون حِر ٔبن ما ًسزخَ ألمٍصىِون حتت ؾحازت ألهرتوتوًوحِا اًثلا

ؿَََ ابلزيوًوحِا ٔبو الزيوقصافِا يف تـغ ألحِان، وضم ًسزسوهنا حتت مؼةل ؿمل الاحامتغ  

 socialٔبما الاجنَزي فلس ادذازوا جسمَة ٔبدصى وعم الاهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة 

Anthropology   ا ؿٌَل كانيا تشاثَ ؿىل اؾخحاز رممهتا عم ذز اسة وهؼصوا اٍهيا ابؾخحاُز

اًسَوك الاحامتؾي اطلي ًخزش يف اًـاذت صلك هؼم احامتؾَة ...ٔبما يف ٔبملاهَا جنس ٔبن لكمة 

اهرتوتوًوحِا جس خزسم ًإلصازت اىل اصلزاسة اًعحَـَة ًإلوسان تُامن جس خزسم لكمة ازيوًوحِا 

اب ًدضري اىل ؿمل اًضـوة...ٔبما ارا اهخلَيا اىل الاحتاذ اًسوفِايت ومـَ مـؼم تالذ رشق ٔبوز

جنس ٔبن مععَح الزيوحصافِا ٌض َؽ اس خزسامَ صلهيم، نٌل هيت الزيوقصافني اًسوفِاثني 

تسزاسة املضالك املخعةل ابزلاؿاث اًـصكِة واملضاؾص اًلومِة ًٔلكََاث
9
. 

 ومن ُشا امليعَق ميىن ٔبن خنزتل دعائط ألهرتوتوًوحِا يف ُاثَ اًحُئاث نٌل ًًل:

 املسزسة ألمٍصىِة:

 ؼ اًرتنزي ٔبنرث ؿىل ذزاسة اجملمتـاث اًحسائَة.

 ؼ اًرتنزي ؿىل ألهرتوتوًوحِا اًثلافِة.

 ؼ اًرتنزي ؿىل اًـمي ألمرًبلي.

 املسزسة اًفصوس َة:

 ؼ اًرتنزي ؿىل موضوؿاث اًخيوغ اًثلايف.

 ؼ اًرتنزي ؿىل اجملمتـني اًحسايئ ونشا املـادض.

 لِة.ؼ اًرتنزي ؿىل فصغ الاهرتوتوًوحِا اًفزيً 
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 ؼ اؾخحاز الزيوًوحِا والزيوقصافِا من ختععاث ؿمل الاحامتغ.

 املسزسة اًرًبعاهَة:

 ؼ اًرتنزي ؿىل اجملمتـاث اًحسائَة.

 ؼ اس خزسام ألهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة تسًال ؾن ابيق اظعالحاث املسازش ألدصى.

 املسزسة اًـصتَة:

 ؼ اًرتنزي ؿىل اجملمتـاث املخزَفة ؾن اذلسازة.

 اًرتنزي ؿىل املوضوؿاث اًرثازَة. ؼ

 ؼ الاُامتم تفصغ ألهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة.

 زاتـا:موضوغ ألهرتوتوًوحِا وثياكضاث احملخوى:

ًـخرب "موضوغ" اًـمل من تني ٔبحس ذؿامئ كِامَ اضافة اىل املهنج واًيؼًصة، ؿىل اؾخحاز 

ابملوضوغ ُو مجةل اًوكائؽ ٔبن تسوهَ ىىون ٔبمام فصاػ تًِوي ثبٔظًَل، وامللعوذ ُيا 

 والاُامتماث اًيت ًيعة ؿَهيا اًـمي اًححيث يف ُشا اًـمل.

ويف ؿمل ألهرتوتوًوحِا ثَـخرِب ُخي املؤًفاث فَِ ٔبن موضوغ ُشا اًـمل ُو حماوةل ذزاسة 

اًيؼم يف اجملمتـاث اًحسائَة ؿىل اؾخحاز ُاثَ ألذريت حمتزي مبا ًًل
10
: 

 مجؽ اًعـام واًعَس. الاؾامتذ ؿىل ؼ

 ؼ اًخىذي يف مـارش وٍلوؿاث متخاس تعلص جحمِا ونثافهتا.

 ؼ ألمِّة )ادلِي ابًلصاءت واًىذاتة(.

ا ٔبو ميص هبا مـؼم ٔبفصاذ اجملمتؽ.  ؼ جضاتَ ذرباث ألفصاذ حبَر جيخاس اًفصذ رمية خيخاُز

 ؼ ثوافص اًضـوز اًلوي تامتسم ازلاؿة وثضامهنا ؾضواي وذمواي.

 َاذت اًخجاوس وادذفاء ثلس مي اًـمي ٕال فامي ًخـَق ابًـمص واًيوغ )رهص، ٔبهىث(.ؼ س  

 ؼ الانخفاء اطلايت وما ًرتثة ؾيَ من ضـف اذلافز الاكذعاذي.

 ؼ ارلضوغ احامتؾَا ًٔلؾصاف واًخلاًَس.
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ٕال ٔبن ُشا اًيوغ من اجملمتـاث كس ابث مٌـسٌم يف اًـامل املـادض، ذما حـي ُشا اًـمل 

مبٔسق ثـًصفي، ألمص اطلي ذؾى اىل اؿاذت اًيؼص يف ُاثَ اًخـًصفاث وفذح اجملال حنو  ًلؽ يف

اجملمتـاث الٓهَة ابسددسال لكمة تسائَة جلكمة "اًخلََسًة" ٔبو "اًلًصحة" ًإلصازت ذانيا اىل 

حصاثخِة مذزَفة مل ثعي ًِا تـس ُاثَ اجملمتـاث كِس اصلزاسة ألهرتوتوًوحِة، ٔلهَ من 

ن ٍىون ٌَـمل موضوؿا مس متص وكري ملِس مـاص َا تَحؼة ٔبو سمن ًًهتيي ثواخسٍ اًرضوزي بٔ 

 فوز اىهتاءُا.

 تني ألهرتوتوًويج واًسوس َوًويج: اصلايًىذىِة اًـالكةذامسا: 

زن اس يل ن هنّ إ من حِر امليعَق املهنجي ُيا ل ميىن ٔبن حنسذ تسكة مـامل اًـالكة 

رعل و  ،ٔبو تني ؿالكة اهفعاًَة بٔو ؿالكة احذوائَة ،ٔبو تني ختعط وفصغ ،تني ختععني

ًىن ٔبٍن ٍوكن  اًوكت،ٔبن اًـَمني حبس راهتٌل ًٍصسان الثعال والاهفعال يف راث  مصذٍ

 مصتط الاصاكل ُيا؟

ؿَمي هحري مسح تربوس اًىثري من اًـَوم  طموخة خما 29ؾصف هناايث اًلصن ًلس 

ومن ُاثَ اًـَوم ؿمل الاحامتغ اطلي  ،وم ألدصىالاوساهَة والاحامتؾَة ؿىل قصاز ابيق اًـَ

 وفصاهعَق تحساًة حًصئة وملسامة مسحت هل تخسط ماكهخَ اًيؼًصة واملهنجَة و اًخحََََة ذما 

جضىِي ظوزت واحضة املـامل ؾن راثَ، ويف راث اًس َاق اكهت ألهرتوتوًوحِا ل  فصظة هل

 اًفوزًة، اًزمن ل اًولذت اًلِرصًة حـغ منً  ساًت تني ٔبقضُهتا ثفضي الاحذضان اًصمحيّ 

 من ذاظة ؤبن نثري ،اًسوس ًَووحِاؿمل اًيت وفصث هل ؾن ظًصق  الاحذضاهةُاثَ 

 ألهرتوًوخني ضم ابمذساذ سوسوًويج ٔبو سوس َوًوخني ابمذساذ ٔبهرتوتوًويج.

ل فصغ من اًسوس ًَووحِا ٔبو ٔبحس إ يف ػي رعل تسى ًيا ٔبن ألهرتوتوًوحِا ما عم 

ثضلك جتاويس مس خلص، ٕال ٔبن ُشا اًوضؽ  زمنواس متص اًوضؽ ؿىل رعل ًـلس من اًمواذُا 

 ذَف ماًًل:

ؼ املًزس من اًخعوز ًـمل الاحامتغ اهدضازاي ومهنجَا وهؼصاي يف حني اًوكون اًخعوزي 

 يف راث اًيلعة.وسخِا ًٔلهرتوتوًوحِا اًيت تسث سانية 
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مل ألهرتوتوًوحِا ذما كزم من ذوز ُشا ًة ؿىل ؿاؼ امذالك ؿمل الاحامتغ اذلعاهة واًصؿ

 ألذري.

هرتوتوًوحِا ذما حـهل يف ٔبحِان نثريت ًـخرب ؼ ؿسم الاُامتم ابًحـس الأكذميي ًخرعط الٔ 

 ٔبحس اًخرععاث اًفصؾَة ًـمل الاحامتغ.

ؼ ؿسم حاكفؤ اًفصض ٍمنو فصوغ ألهرتوتوًوحِا ؿىل حس سواء ذما حـي ُياك حصاحؽ 

 ألهرتوتوًوحِا اًفزًيلِة وثلسم واهدضاز ًٔلهرتوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة اًياتؽواحض يف 

 من الاهدضاز اًسوس َوًويج هوهَ ٍصؾى ُاثَ ادلواهة ؿىل وخَ اًخحسًس. ٔبساسا

ؼ ادذالظ اًىثري من حصانٌلث اًخرععني )اصلزاساث، اًيؼصايث..( ذما ظـة لحلا 

 .ٌلاذلسوذ اًحًَِة تُهن اجياذ دط فـًل فاظي وذكِق ًخحسًس

ؼ اٌُلل تياء ٔبمعست اًـمل يف ألهرتوتوًوحِا )املوضوغ، املهنج، اًيؼًصة( ظاملا ٔبهنا  

المِة حول موضوؾِا  مسدٌست ؿىل ٔبمعست ؿمل الاحامتغ ذما ذَق لحلا حوفِة هؼًصة ُو

ا حـي ذم ،اصلزاساث ألمرًبلِة يف اًـمل وفلط يفماث اوذَق ٔبًضا حاةل اهعحاة لك الاسِ

 حبر ٔبمرًبلي. "مهنج"حِا جمصذ و اًـسًس ًـخربون ألهرتوتوً

)اطلٍن حزاًس ؿسذضم اخملخعني يف ؿمل ألهرتوتوًوحِا لحلا ُاثَ اًـوامي جممتـة حـَت 

ألمص اطلي ذَق موخة املعاًحة  ة،وظاًة اًسوس ًَووحُِاثَ اًيف ثضاًق من نٌل وهوؿا( 

 "ألهرتوتوًوحِا"زايث ومؤًفاث ومصانز حتمي مسمى ابلس خلالًَة اًخامة وثـمس اوضاء ذو 

، وعم معاًحة من كًَٓة ذفاؾَة اًِسف مهنا حٌلًة ألان اًوحوذًة ًخرعط ؿمل الاوسان

 حِر ٔبحلِهتا ثـس مرشوؿة رشؾَة اتمة ؿَمَا واسدرشافِا ؤباكذمِا. 

ة ألهرتوتوًوحِا ؾصتَا:ساذسا:ذَي   ملوماث حصس َخ اًًِو

اًيت  خَازاثُاثَ اً  ،سَمةالٔ  وز ثَازاثمعَؽ اًلصن اًـرشٍن ػِ مؽًلس ؾصفت اًـَوم 

من  ًِاثَ اًـَوم اًوافست ًيا /اسالمِةاكن حفواُا  وزت اًـمي ؿىل اجياذ وسزة ؾصتَة

جيـي  ألمص اطلي ،اًلصة اطلي ىصى ٔبهَ ل حياهَيا زلافِا واحامتؾَا وذًًِا وواكـَا وفىصاي

 ََ  .وحِاذاي ٔبن جسلط ؿىل واكـيا اسلاظا موضوؾَاة ل ميىن َمٌعَلاهتم اًخحَ
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ًوما تخوظَهنا ول  اُاثَ اًـَوم مل ًعاًحو  مىدضفواوذما ًالحغ ٔبًضا ٔبن اًلصة 

 مل وسمؽ ٔبس َاواي ما ٔبو ٔبي ازًِة ادصى كري ازًِة زيّب و ابهفعاًَهتا فاًـمل اطلي اندضفَ بٔ 

 .مىدضفِا ظاًحت تبٔس َوٍهتا ٔبو حمََهتا

عم  تني اًسوس ًَووحِا وألهرتوتوًوحِا جنس ٔبن اًحُئة اًـصتَة ما تي وحىت يف اًـالكة 

موخة حاذت ًرضوزت الاهفعال اًخرعيص والاس خلالًَة يف حني ؾيس  اًيت ثـصف وحسُا

 ؿىل حمم اًدساؤل والاس خفساز؟ فىصتاً ٍعصخ ُشه ، ذّما جيـَيااًلصة ل ًوخس ُشا ألمص

ُشا اًواكؽ اطلي  ؛ف متاما ؾن واكؽ الٓدصخيخَ "ؾصيب"ُيا ميىن اًلول ٔبن ُياك واكؽ 

 مفاذٍ ما ًًل:

ؼ ل ًـُش اًلصة حاةل جضٌوش ُواييت ؿَمي هؼصا ًىون اًـَوم دصحت من حمخوى 

، فِيي وافست حـحهتم ومن ٔبوظاهنم يف حني اًـصة ٔبثخَ تفـي ؾوامي ملعوذت وكري ملعوذت

 جلك امللاًُس.

ٔبن مـامل اًيرحة فَِ ختخَف ؾن مـامل ؼ ًـُش اًوظن اًـصيب واكؽ خنحوي ذاض حبَر 

حِر ٔبن ألوىل ثـصف مؼاُص ؿست )اًخـعة الزين، اًعحلِة، اًخـامل،  ،اًيرحة اًلصتَة

 احملاابت، اًسَعوًة....( ذما سٌُـىس ل حماةل ؿىل ذمازس هتم اًـَمَة.

 واًيت هلعس هبا ٔبن اًلصة ؾيسما ػِصث ؾيسضم ُاثَ اًـَوم ،ؼ ؿسم املعاتلة اًزمٌَة

وؾيسما تسٔب  ،الذُا والاىهباز هبا اكن اًـصة يف مٌبٔى ؾهنا مجةل وثفعَالِوؿاصوا ذلؼة م 

اًـصة ابحذضان ُاثَ اًـَوم والاىهباز اكن اًلصة كس كضوا مهنا وظصا واىهتت هبصحهتم تَ 

 ذما ًفسش حاةل املعاًحة املض خـةل ؾصتَا بٓهَا.

ؾَة ؾيَ صلى اًـصة حبَر هيت ؼ خيخَف اس خزسام اًلصة ٌَـَوم الاوساهَة والاحامت

زسم خاًلصيب ابًـمل ٔلخي ثفسري واكـَ املـاص فـََا ثفسريا موضوؾَا هلساي يف حني ٌس  

ذما جيـي اًلصيب هيت تامثز اًـمل ؿىل  ،اًـصيب ُاثَ اًـَوم ٔلخي اصلزاسة الأكذميَة حفسة

ٔبن ًلسم ذوزا وػَفِا ٍ ؾيساملِم يف رعل و  ،جممتـَ ٔبنرث من اُامتمَ ابس خلالًَخَ ٔبو ثحـَخَ

 ًحَئذَ ونفى.
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ثيا ًىذاابث اءحِر ؾيس كص  ،حِاذًة اًيت ثوخس كاًحا صلى اًـصيب مٌَ صلى اًلصيبؼ اًالّ 

اًلصة جتس فهيا اًىثري من اذلسًر ؾن رشوذاث اجملمتؽ وحالث الاضعصاة يف اجملمتؽ 

ااًـصكِة واًعحلِة ...و و بٔ مٍصيك اًفصويس ٔبو الٔ  اًـصيب ٌسـى يف ُاثَ يف حني جنس  ،كرُي

ٍصامك ًيا ذزاساث قًزَة حول زلافة تين  جيـهل زًِة ذماالٕ  خحلِق اًلَحة اًـصكِة وً اًـَوم 

َّة،  ٔبخساذٍ وجممتـَ ٔبنرث مٌَ ذزاساث جرشحيَة كس جنس ٔبهَ  اًثاهَةويف حاًت اكهت فـَ

 متازش ؿَهيا ضلوظ احامتؾَة ًلمـِا ووسف ظازهحا.

عم  ًُس ابًرضوزت يتاً و ،اًـصيب اذلايل اجتاٍ ُاثَ اًـَومفلكِا ذواؾي ثربز املوكف 

اًصاقة يف ثـًصة ٔبو ٔبسَمة ٔبو اؿاذت اهخاح ؿَوم  ٔبن ُشا املوكف لّ إ  ،ص املوكف اًلصيبٍساج 

 ُو حباخة اىل ٔبزضَة زسًية مبٔظصت ثبٔظريا حىامي ومسزوسا. مضاهبة...

 هرتوتًووخني اًـصة:واكؽ الٔ ساتـا: 

 يألهرتوتوًوخني اًـصة من حِر الاسِام الاهخايج ل اًخـساذيف حلِلة ألمص ٕان 

فالًسيا هالحغ ٔبن ألهرتوتوًويج اًـصيب ًؼِص تؼِوز  ،ٍاكذ ًـس ؿىل ٔبظاتؽ اًَس اًواحست

ف لكمة احامتؾي )اهرتوتوًويج اوبٔحِاان نثريت ًض ،حمدضم يف دعاابث اجملمتؽ ومصافلَ

و مٌفصذ ًوحسًٍيلط ما يف اسدضـازاحامتؾي( ملسٌلٍ ؤكهَ  ٔبو ٔكهَ  ، رعل املسمى ُو

مسدضـص ٔبهَ مٌفصذ س َىون مسمى مهبم وكري مذـازف ؿَََ من حِر الاهدضاز ذما خيَؽ 

 ؿىل ُشا اًـمل حاةل اًخوازي املَحوػة ؿَََ.

كري واحضة املـامل وـمل خسي كامئ تشاثَ لساًت حِا ؾيسضم و ألهرتوتؤًبن نٌل ٔبهيا جنس 

خمزًتني يف  ،ث عم ذََط من اًرتاج اًضـيب واًثلافة اًضـحَة مِساهَاوامنا ٍلي الاسِاما

هتم يف موضوؿاث تـَهنا ًوُس يف ختعط واسؽ اًفصوغ واًصوافس ذما مارعل ٍلي اسِا

 اكلهرتوتوًوحِا اًفزًيلِة مثال. ةجيـي حاةل اهـسامِة ًحـغ اًفصوغ الاهرتوتوًوحِ

 ا:ُشا انَُم ؾن وضـَاث ٔبدصى ؿسًست هشهص مهن

هلط اثصاء اًـمل من حِر احملخوى اًخجًصسي هؼصا ًىون اًىرٍثن اذزتل ُشا   .2

اًـمل يف جمصذ اصلزاساث الامرًبلِة ًوكائؽ مـَية، تي وحىت ٔبن اًـمل مبحخواٍ اًلصيب كري 
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مىذفي تشاثَ ارا ٌسدٌس يف خي هؼصايٍ ؿىل اًخرععاث اًلًصحة مٌَ ًوُس ؿىل 

 هؼصايث من مصمي اثصائَ ذاًعة هل.

ؿسم ثلسمي اضافاث خسًة حتسة ًعاحل اًـمل ذاظة من اًياحِة اًـمََة ٔبو ما   .1

 ٌسمى ابٔلهرتوتوًوحِا اًخعحَلِة.

هلط ادلاهة اًخبًَٔفي اطلي حيوي اًحـس اًخجسًسي ٔبي ًلسم ظصوحاث كري   .1

املوحوذت واملخياكةل ٔبي الاتخـاذ ؾن اًخىصاز اذلصيف ملـَوماث س حق وحوذُا يف سمخ 

 اكًخلكم مثال ؾن ٔبهرتتوًوحِا ادلزائص ٔبو ذزاساث ٔبهرتوتوًوحِة ابدلزائص ....من املصاحؽ 

 ألهرتوتوًوحِا يف ادلزائص:اثمٌا:

 ثيلسم اًيؼصت ًـمل ألهرتوتوًوحِا يف ادلزائص اىل زالزة ٔبكسام عم: 

اًيت حصى من ؿمل الاوسان ؿٌَل اس خـٌلزاي لتس من جمافاثَ، وعم  اًيؼصت الاذًوًوحِة:

هؼصت راثَة هفس َة ٌَـمل هوهَ اكن بًَٓة من بًَٓاث الاس خـٌلز اًفصويس يف اًخـصف ؾن حمصاكث 

ودعوظَاث اجملمتؽ ادلزائصي، ذما مىٌَ من احاكم اًلدضة ؿَََ ووضف ُفواثَ وهلاظ 

شا ما حـي ادلزائًصني ل ٍصحدون ضـفَ ألمص اطلي سِي اًـمََة الاحذالً  َة ثحـا طلعل، ُو

 هبشا اًـمل نثريا انؾَخٌَُ ابًـمل ارلائن.

و اؾخحاز ؿمل الاوسان ٔكي ؿمل من اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة  اًيؼصت الأكذميَة: ُو

اًيت إبماكن اًعاًة ذزاس هتا، حبَر ًـىن ُشا اًـمل ابصلزاسة املهنجَة اًـَمَة واًـمََة 

 ٌَضـوة يف زلافهتم واحامتؾَهتم ؤبحٌاسِم.

وسان ُو ٔبي هؼصت اخملخعني واملٌلزسني ٌَـمل اطلي ٍصون ٔبن ؿمل الا اًيؼصت اًخرععَة:

 ؿمل مس خلي حباخة اىل ثوسـة الاُامتم تَ واىل ثسعَ ؿىل مس خوى اًصمسي واجملمتـي.

نٌل هالحغ ٔبًضا ٔبن ابًواكؽ ادلزائصي كس ؾصف حاةل من ارلَط تني اًثلافة اًضـحَة 

واًرتاج وألهرتوتوًوحِا جلك فصوؾِا ألمص اطلي حـي ُشا اًـمل يف مذياول لك ؿاظي، 

ىوج ًوم ٔبو ًومني يف جممتؽ ما وح ى ؾيَ ٔبو نخة ؾيَ اهعحاؿاثَ اًـاجصت فبٔي رسط كام ابمل

اؾخرب هفسَ هبشا امللاش ٔبهَ اهرتوتوًويج، حمول اًـمل ؤكهَ كعط ما كدي اًيوم ٔبو كعط 
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ٔبوسة ما تـس اًولمئ، يف حني ألهرتوتوًوحِا وـمل ٔباكذميي ل ميىن ٔبن ًخَخسِا ابحر خاُي 

ًيؼًصة ٌَـمل، ٔلهَ ًفرتط ٔبن ٍىون حمط مسائةل تبٔي مهنجَة زسث يف ابمللوماث املهنجَة وا

املَسان وتبٔي هؼًصة اهرتوتوًوحِة فسشث؛ فـمل إلوسان ٔبزىق من ٍىون جمصذ حاكًة حصوهيا 

يف حاةل صلوز، فاًـمل ًُس حمط ٌَرثثصت فَِ، وامنا ُو مؤسس مبهناح حمنك ًفرتط اٍمتىن 

 فَِ ٔبول.

توًوحِا ؿىل تـغ اًـَوم اًلًصحة مٌَ حـي من ما ًفرتط ٔبهَ ماذت نٌل ٔبن اؾامتذ ألهرتو

َة ثلسم ؿىل ٔبهنا اًـمل راثَ، ومثال رعل اصلزاساث اًيت ثلام حول اظعالحاث ًلة  ذام ٔبًو

ٔبو ًِجة ما ٔبو حول ٔبُاسجي وظلوس َاث مـَية، عم ٔبساسا يف تساايهتا ألوىل حفسة؛ وان 

ِة عم جمصذ تَاانث جسدمثص يف ؿمل ألهرتوتوًوحِا مل ثؤظص تيؼًصة ٔبو ملازتة ٔبهرتوتوًوح 

شا ؿىل قصاز لك اًـَوم.  ًوُست عم اًـمل راثَ ُو

ثوس َؽ اًيعاق الأكذميي ٌَـمل يف  نٌل ميىن الاصازت يف ُشا اًس َاق اىل اصاكًَة ضَق

ادلامـاث نخرعط مس خلي وامنا وحوذٍ يف كاًة نفصغ ٔبو نٌلذت يف ختعط ؿمل الاحامتغ 

ن وحوذُا ُاميش يف ُاثَ اًخرععاث حبَر ثوضؽ ؾيس اًخرعط نٌلذت تي وحىت بٔ 

 )اًخازخي الاحامتؾي نيمضن املواذ الاس خىضافِة خمري يف ثسٌزسِا من تني ماذثني ادصث

 ٌَجزائص، ؿمل اًيفس الاحامتؾي(.

 ذامتة:

ٕان املرشوغ اًخبٔظًَل ٔلهرتوتوًوحِا ؾصتَة ًـس مصزم ُاذف و وزي، ٕال ٔبهَ حباخة 

َة ٌَـمل اًلصيب راثَ، ُشا ألذري اطلي ابث ؿََال اىل  املصوز مبصحةل ثسكِق اًيؼصت اًضمًو

هدِجة اذلاةل اًـلمَة اًيت ٔبحاظت تَ، ذما ٔبزذاٍ كري مٌخج هؼصاي، فاحنصاف مسـاٍ من 

املسـى اًخعوزي واًـمًل اىل الادذالل ألمرًبلي، اضافة اىل اًيواجت الاهفعاًَة ؾن ؿمل 

 ثحسى مهنا فصاكا هؼصاي وذؿانيَا واحض خسا. الاحامتغ اًيت
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ًَحلى تشعل املسـى مىدال هدِجة ؿسم متِس اًس حي اًفـََة هل، ذاظة ؤبن يف اًحُئة 

اًـصتَة وادلزائًصة نٌل وضاُس ل ساًت جس هتغل ُاثَ ألهرتوتوًوحِا اًلصتَة جلك ٔبجماذُا 

فواهتا، ول متغل ٔبي مٌبٔى ؾهنا يف ػي حاةل اًاّلتسًي ا  ملضِوذت صلًيا. ُو

ارن لتس ٔبن ٍىون ُشا هلعة حصنزي ُاّمة ل مٌاض من املصوز هبا سواءا ًخلِمي املساز 

اطلي مصث تَ ألهرتوتوًوحِا ؾصتَا وحزائصاي، ٔلهَ يف اًوظن اًـصيب جصمغ ادذالف اصلول هبا 

ثعحَق  وازًِاهتا، ٕال ٔبن اًسٌُاًزو اًـَمي ًحلى راثَ يف لك اًخرععاث: خَة اًـمل، مث

اًـمل، مث ُوت اًـمل من اجملمتؽ وفضي اًـمل يف اًخفس َري، ٔبي ؾلم اًـمل، ذما ًسفـيا ٌَيلس، 

فصفغ اًـمل، مث املعاًحة ابًحسًي ًفؼَا، واس متصاز املعاًحة وفلط اىل ًومٌا ُشا ارن ُىشا 

ًًسج اًـمل كعة يف تَئذيا ًَحلى الاسدرشاف ادلسي جملمي ُاثَ اًـَوم الاوساهَة 

حامتؾَة معَة ل سال كِس ألمي يف ثوحِس ادلِوذ ًخحلِلَ ٔبو ؿىل ألكي زمس والا

 مرشوغ هؼصي ًخحلِق مس خلدًل هل. 

 

اًِوامش:املصاحؽ و 
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 127 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث  

           توشؤبزهرت  الاًىرتوين املوكؽ ملضامني هلسًة حتََََة كصاءت

اًـصتَة ألهرثوتًووحِا ؾن  

 ادلزائص -ابثيةخامـة  -ٕافصوحن وَِية  ذ.
 

 : املَرط

 إلوساين اًسَوك تسزاسة ألهرثوتًووحِا ختخط

لسم اذلا ، و املايض يف  حصانٌل اًـمل ُشا ًو

و اًخازخي، مص ؿىل اًخرش حِات ؾن امـصفِ  ًـمتس ُو

 ابٕلضافة والاحامتؾَة اًحًَووحِة اًـَوم ؿىل تشعل

 اًحاحثني تـغ ومثة. ألدصى اًـَوم ٕاىل

 ألهرثوتًووحِا ٔبن ٕاىل ٌضريون اًـصة( الٔاكذميَني)

 الاحامتغ ؿمل امس حتت اًـصيب اًـامل ٕاىل ذذَت

 مِساهَ هل مس خلي وـمل فألهرثوتًووحِا امللازن،

 من نثريا اس خفاذ ارلاظة، ظًصلذَ وهل ومهنجَ

ة، اًثاين ادلَي ٔبذواث  ُشٍ وثؼِص ًٌَو

 اًحاحثني تـغ مساطمة ذالل من الاس خفاذت

 ثدٌاول اًىرتوهَة ومواكؽ مسوانث ٕاوضاء يف اًـصة

ـس وحواهة، سوااي ؿست من ألهرثوتًووحِا ؿمل  ًو

 يف ألول اًـصيب املوكؽ ٔبزهرتوتوش موكؽ

 مضامني وذزاسة حتََي فان ؿَََ ألهرثوتوًوحِا،و

 فائست ؿَََ واًلانيني اًـمل ُشا س خضفي املوكؽ

 ؾن حىضف هفسَ اًوكت ويف وؿَمَة مـصفِة

 وضبٔثَ مٌش املوكؽ مضامني ثخزَي اًيت اًيلط هلاظ

 ٍىون ثلومي ثلسمي ؿىل واًـمي اذلايل، اًَوم ٕاىل

 .ألهرثوتًووحِا تـمل املِمتني لك ذسمة  يف

 Abstract : 

Anthropology specializes in the study of 

human behavior in the past and present, 

and this science provides an accumulation 

of knowledge for human life throughout 

history, and therefore depends on the 

biological and social sciences in addition 

to others Sciences, and there are Arab 

scholars emphasize that anthropology has 

entered the Arab world under the name of 

comparative sociology, anthropology as an 

independent science has its domain and its 

approach and its special way to Greatly 

benefits from the second generation of the 

web, and this advantage is distinguished 

by the contribution of some Arab 

researchers in the creation of blogs and 

websites dealing with anthropology from 

several angles and aspects, and the site 

Arnatropos considers itself the first 

Arabic site in anthropology, and therefore 

the analysis and study of the content of 

the site will add to this science and those 

who support it Provide useful and 

scientific knowledge and at the same time 

reveal the missing points that permeate 

the content of the site from its creation to 

the present day and provide an evaluation 

that will serve the people interested in the 

science of anthropology 
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 ملسمة:

اجسـت جمؼالث اًححؼر واصلزاسؼة يف ؿؼمل ألهرثوتوًوحِؼا، وثؼساذَت موضؼوؿاثَ مؼؽ 

ٌَّل ؿَوم ألحِاء والاحامتغ واًفَسفة. نؼٌل ثـؼّسذث  موضوؿاث تـغ اًـَوم ألدصى، ول س 

ٌَّل يف املؼصحةل  ألذؼريت مٌاُجَ اًيؼًصة واًخعحَلِؼة، ثحـؼًا ًخـؼّسذ ختّععؼاثَ وجمالثؼَ، ول سؼ 

 حِؼؼر اًخلؼؼرياث اًىدؼؼريت واملدسؼؼازؿة، اًؼؼيت اكن ًِؼؼا بآثز واحضؼؼة يف حِؼؼات اًخرشؼؼ ٔكفؼؼصاذ

وهكجمتـؼؼاث. ومبؼؼا ٔبّن ألهرثوتوًوحِؼؼا هتؼؼّت تسزاسؼؼة إلوسؼؼان، صؼؼبهٔنا يف رعل صؼؼبٔن اًـَؼؼوم  

إلوساهَة ألدصى، فِيي حصثحط ازثحاظًا وزَلًا ابجملمتؽ إلوساين اطلي ثوخس فَِ، حِر ثـىس 

ُذَ ألساس َة واًلمي اًسائست فَِ، وختسم ابًخايل معاذلَ يف اًخحسني واًخعؼوٍص، ومل ًحؼق تي 

ؿؼؼمل ألهرثوتوًوحِؼؼا مبـؼؼزل ؾؼؼن اًخعؼؼوزاث اًخىٌوًوحِؼؼا اًؼؼيت مسؼؼت اًـسًؼؼس مؼؼن اًـَؼؼوم 

الاحامتؾَة وإلوساهَة وحىت اًخعحَلِة مهنا، فلس فذح اًـامل اًصمقي ًٔلهرثوتوًوحِا جمال واسـا 

عاء من ٔبخي فِم اًخحؼولث اًؼيت ظؼصٔبث ؿؼىل اًـؼامل املـؼادض، وػِؼصث مؼسوانث ًالس خل

ومواكؽ اًىرتوهَة ًخلسمي خمخَؼف املواضؼَؽ وادلواهؼة اًؼيت ًـادلِؼا ؿؼمل ألهرثوتودلَؼا، و ًـؼس 

موكؽ ٔبزهرتتوش املوكؽ اًـصيب ألول اطلي ؾزس ثواخسٍ ؿؼىل اًضؼ حىة اًـيىدوثَؼة. وسؼـَا مٌؼا 

حتخَِؼا ألهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة يف اًـؼامل الافؼرتايض، وابًخحسًؼس يف املوكؼؽ ملـصفة املاكهة اًؼيت 

 اًـصيب الاًىرتوين ٔبزهرتوتوش، معسان ظصخ جساؤل حموزي مفاذٍ:

ُي ٔبسؼس املوكؼؽ الاًىؼرتوين ٔبزهرتتؼوش ٔلهرثوتوًوحِؼا ؾصتَؼة ذاًعؼة ؟ ٔبم ٔبن رممخؼَ 

 ادض؟ثلذرص ؿىل زسذ اًفىص ألهرثوتوًويج اًلصيب اذلسًر واملـ

 وؿَََ فان ُشٍ اًوزكة اًححثَة سدذضؼمن زؼالج حمؼاوز ٔبساسؼ َة جتمؼؽ تؼني اًيؼؼصي  

 واًخعحَلي/اًخحًََل، وخاءث ؿىل اًيحو اليٓت: 

 فصوغ ؿمل ألهرثوتوًوحِا يف اًـرص املـادض  .2

 ظصائق و مهنجَة اًححر ألهرثوتوًويج املَساين ؤبذواثَ .1

الاًىرتوين ٔبزهرتتوش ؾؼن ألهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة كصاءت حتََََة هلسًة ملواضَؽ املوكؽ  .1

 يف اًـامل الافرتايض
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 فصوغ ؿمل ألهرثوتوًوحِا يف اًـرص املـادض: .2

ثـّصف ألهرثوتوًوحِا، تبهّٔنا اًـمل اطلي ًؼسزش إلوسؼان مؼن حِؼر ُؼو اكئؼن ؾضؼوي يح، 

لؼوم تؼبٔؾٌل َّيؼة. ًو ل مذـؼّسذت، ًـُش يف جممتؽ جسوذٍ هؼم ؤبوساق احامتؾَة يف ػؼّي زلافؼة مـ

ؼؼو ٔبًضؼؼًا اًـؼؼمل اطلي ًؼؼسزش اذلَؼؼات اًحسائَؼؼة، واذلَؼؼات اذلسًثؼؼة  سؼؼغل سؼؼَواكً حمؼؼّسذًا؛ ُو ٌو

املـادضت، وحياول اًخًدّؤ مبس خلدي إلوسان مـمتسًا ؿىل ثعّوزٍ ؿرب اًخازخي إلوسؼاين اًعوًؼي. 

وسؼؼَونَ  وسؼؼانوطلا ًـخؼؼرب ؿؼؼمل ذزاسؼؼة إلوسؼؼان )ألهرثوتوًوحِؼؼا( ؿَؼؼٌلً مذعؼؼّوزًا، ًؼؼسزش الٕ 

ماهلوبٔ 
(1)
. 

 ٕان اًضـوة اًياظلة ابٌَلة الاجنَزًية مجَـِا ثعحق ؿىل ؿمل ألهرثوتوًوحِا"ؿٌَلٕلوسؼان

ؤبؾؼؼٌلهل"، تُؼؼامن ًعَؼؼق املعؼؼعَح راثؼؼَ يف اًؼؼحضلان ألوزوتَؼؼة كؼؼري اًياظلؼؼة ابلجنَزًيؼؼة ؿؼؼىل 

ـؼؼؼوذ ُؼؼؼشا الادؼؼؼذالف ٕاىل ظحَـؼؼؼة ؿؼؼؼمل  "ذزاسؼؼؼة ارلعؼؼؼائط ادلسؼؼؼمَة ًإلوسؼؼؼان"، ًو

ألهرثوتوًوحِا، فدَامن ًـين يف ٔبوزواب ألهرثوتوًوحِا اًفزًيلِؼة، فؼان ألمؼٍصىِني ٌسؼ خزسمون 

معؼؼعَح الزيوًوحِؼؼا ٔبو الزيوقصافِؼؼا ًوظؼؼف الزيوقصافِؼؼا اًثلافِؼؼة، واًؼؼيت ًعحؼؼق ؿَهيؼؼا 

اًرًبعاهَون ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة. ففي اجنَرتا مثال ًعَؼق معؼعَح ألهرثوتوًوحِؼا ؿؼىل 

سة اًضـوة و هَاانهتا الاحامتؾَة، مؽ مِي ذاض ٌَخبٔهَس ؿىل ذزاسة اًضـوة اًحسائَة، ذزا

ٔبمؼؼا يف ٔبمؼؼٍصاك فؼؼريى اًـَؼؼٌلء ٔبن ألهرثوتوًوحِؼؼا عم ؿؼؼمل ذزاسؼؼة اًثلافؼؼاث اًخرشؼًؼة اًحسائَؼؼة 

واملـؼؼادضت، يف حؼؼني ٔبن ؿَؼؼٌلء فصوسؼؼا ًـيؼؼون هبؼؼشا املعؼؼعَح ذزاسؼؼة إلوسؼؼان مؼؼن اًياحِؼؼة 

وًةاًعحَـَة ٔبي اًـض
(2)

 

وؿىل اًصمغ من قىن اًـَوم يف اًرتاج اًـصيب، ٕال ٔبن ؿؼمل إلوسؼان )ألهرثوتوًوحِؼا( مل 

ًَؼؼق الاُؼؼامتم يف اصلوائؼؼص اًـَمَؼؼة واًححثَؼؼة اًـصتَؼؼة، نؼؼٌل عم اذلؼؼال يف املؤسسؼؼاث اًـَمَؼؼة 

اًخعحَلِؼؼة، ٔبو يف اصلزاسؼؼاث الأكذميَؼؼة، ثهيؼؼا، سؼؼواء يف اًححؼؼوج املَساهَة/اًلصتَؼؼة و ابح 

اكصلزاسؼؼاث اًفَسؼؼفِة واًيفسؼؼ َة واًرتتوًؼؼة...، ومثؼؼة تـؼؼغ اًحؼؼاحثني )الأكذميَؼؼني( اًـؼؼصة 

ٌضريون ٕاىل ٔبن ألهرثوتوًوحِا ذذَت ٕاىل اًـامل اًـصيب، يف اًثالزٌُاث مؼن اًلؼصن اًـرشٍؼن 

ن ؿَؼؼٌلء ألهرثوتوًوحِؼؼا حتؼؼت امس"ؿؼؼمل الاحؼؼامتغ امللؼؼازن" ورعل ؿؼؼىل ٔبًؼؼسي ؿؼؼسذ هحؼؼري مؼؼ
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اًرًبعاهَني، مثي)اًفاىز جًصدضازذ، ُو اكزث، و جٌصس خايف( ذمؼن ثوًؼوا اًخؼسٌزس يف ادلامـؼة 

املرصًة)خامـة اًلاُصت الٓن(
)3(
 . 

ٕان فصوغ ؿمل ألهرثوتوًوحِا نثريت، ل ميىن حرصُا لكِا، طلا س يحاول ؾؼصط مؼا هيؼم 

ميىؼؼن حتسًؼؼس ُؼؼشٍ اًفؼؼصوغ يف ألهرثوتوًوحِؼؼا ؿؼؼمل ألهرثوتوًوحِؼؼا يف ؾرصؼؼان املـؼؼادض، و 

اًـضوًة، الاهرثوتوًوحِا اًثلافِة والاحامتؾَؼة، ألهرثوتوًوحِؼا اٌَلوًؼة واًرتتوًؼة وؿؼمل الآثز 

 وألزهَوًوحِا:

 Anthropologie biologique ou physiqueألهرثوتوًوحِا اًـضوًة ٔبو اًفزًيلِة  -ٔب      

حياول ٔبن ًححر يف ٔبظي إلوسان، ابؾخحاٍز هوؿا ًًمتؼي ٕاىل ُو جمال يف ألهرثوتوًوحِا 

ادلًس، واًححر نشعل يف اًعحَـة ويف مفِوم اًخعؼوز وألسؼ حاة واًـَؼي اًؼيت ثؼخحنك يف 

الادذالفاث اًحَوًوحِة ؾيس إلوسان وملازهخَ ابٔلهواغ ألدصى مؼن اًاكئيؼاث اذلَؼة
(4)
ؤبضم  

ِؼؼؼؼا ُؼؼؼؼشا اًفؼؼؼؼصغ مؼؼؼؼن الٔ   هرثوتوًوحِؼؼؼؼا عم: ذوز ؿؼؼؼؼمل اًوزازؼؼؼؼةاملوضؼؼؼؼوؿاث اًؼؼؼؼيت ًدٌاًو

واحملَط يف ثعوز إلوسان، وحوكن حاخؼة ؿؼمل ألهرثوتوًوحِؼا ابًـَؼوم اًعحَـَؼة يف اًححؼر  

)تلؼااي إلوسؼان( واًاكئيؼاث اذلَؼة كؼري  ؾن ٔبظي اًخرشًؼة مؼن ذؼالل ذزاسؼة املسؼ خحثاث

وؿؼمل اًوزازؼةإلوساهَة، ًىهنؼا ٔبكؼصة ٕاىل إلوسؼان، ورعل ابلؾؼامتذ ؿؼىل ؿؼمل ألوسؼجة 
(5)

 ،

وثيلسم ألهرثوتوًوحِا اًـضوًة حبسة ظحَـة اصلزاسة ٕاىل فصغ اذلفؼصايث اًخرشًؼة، و فؼصغ 

ألحٌاش اًخرشًة ٔبو ألحسام اًخرشًة،  فبٔمؼا اًفؼصغ ألول: فِؼو اًـؼمل اطلي ًؼسزش ادلؼًس 

اًخرشي واجتاُاث ثعوزٍ، ولس امي ما اكن مهنا مذعال ابًيوايح اًؼيت حىضؼفِا ألحؼافري
(6)

 ،

وحياول اًـٌَلء اطلٍن ًسزسون ُشا اًفؼصغ الاخاتؼة ؾؼن اًـسًؼس مؼن اًدسؼاؤلث اًؼيت ثؼسوز 

، ومؼؼن مث هَؼؼف ادذَفؼؼت ألحٌؼؼاش حؼؼول موضؼؼوغ إلوسؼؼان، وهَفِؼؼة ػِؼؼوزٍ ؿؼؼىل ألزط

، تفعؼؼائَِا وسؼؼاللهتا ؤبهواؾِؼؼا، وهَؼؼف ثلؼؼري إلوسؼؼان وثعؼؼوزث اذلَؼؼات ؿؼؼىل وخؼؼَ اًخرشؼًؼة

ألزط
(7)

ش اًخرشًة ٔبو ألحسام اًخرشًة، فِو اًـمل اطلي ًؼسزش اًعؼفاث . ٔبما فصغ ألحٌا

اًـضؼؼوًة ًإلوسؼؼان اًحؼؼسايئ)امليلصط( وإلوسؼؼان اذلؼؼايل، مؼؼن حِؼؼر املالمؼؼح ألساسؼؼ َة 

واًسٌلث اًـضوًة اًـامة
(8) 
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 culturel -Anthropologie socioألهرثوتوًوحِا اًثلافِة و الاحامتؾَة: -ة    

اهَ حتت ثبٔزري "زاذ لكَف جصاون" ابرلعؼوض فؼان ألهرثوتوًوحِؼا الاحامتؾَؼة حاًوؼت 

، وثؼؼسذي مضؼؼن جمالهتؼؼا (sociologie comparative)ٔبن حىؼؼون ؿؼؼمل احؼؼامتغ ملؼؼازان 

ٌل جمؼاًني مـؼصفِني ٔبساسؼ َني و هلؼٌل دعوظؼَاث ذكِلؼة  الزيوًوحِا وؿمل الاحؼامتغ ابؾخحؼاُز

وزاث اذلاظةل فَِومـَية يف ذزاسة اجملمتؽ واًخع
(9)

...وكس وضـت تـغ ادلامـاث ألمٍصىِة 

متَزيا تني الاهرثوتوًوحِا اًثلافِؼة والاحامتؾَؼة، مؤنؼست ؿؼىل ٔبن ُؼشٍ ألذؼريت هتؼت ابٔلؾؼٌلل 

إلتساؾَة وؿىل زٔبسِا ألؾٌلل اًفٌَة، ٔبما "لكوذ ًَفؼي سؼرتوش" اًفَِسؼوف ألهرثوتوًؼويج 

وًوحِؼؼا اًحًِوًؼؼة، فلؼؼس زٔبى ٔبن اًسؼؼَواكث الاحامتؾَؼؼة اًفصويسؼؼ املـؼؼادض املضؼؼِوز ابٔلهرثوت

ِؼشا فؼال فؼصق  هكٌلزساث اًزواح، وتياء هؼام ألزست حصثحط ابٕلهخؼاح اًصمؼزي ٌَمجمتـؼاث، ًو

تني ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة
(10)
. 

 هتسف اصلزاسؼاث ألهرثوتوًوحِؼا الاحامتؾَؼة ٕاىل حتسًؼس دعؼائط اًخلَؼري الاحامتؾؼي 

اًيت حتسج يف ألتًِة الاحامتؾَة، وكس لحغ "جؼصاون" ٔبن اصلزاسؼاث ارلاظؼة ثَ، و و معََا

 تشعل اًِؼسف، اُمتؼت تسزاسؼة ٔبثؼص اذلؼصوة الاسؼ خـٌلًزة ؿؼىل اًيؼؼام اًلدؼائًل يف ٕافًصلِؼا

جسؼ خَزم ػِؼوز  وبٓس َا. ًوىن اًخلَري الاحامتؾؼي معََؼة مـلست...فـمََؼة اًخلَؼري ٔبو اًخعؼوز 

ٔبصاكل خسًست من ألمناظ وألتًِة الاحامتؾَة...
(11)
. 

ـين  ثـصف ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة عم رعل اًـمل اطلي هيت تسزاسة اًثلافة إلوساهَة، ًو

تسزاسة ٔبساًَة حِات إلوسان وسَواكثَ اًياتـة من زلافذَ، وعم ثؼسزش اًضؼـوة اًلسميؼة، 

نٌل ثسزش اًضـوة املـادضت 
(12)
و ًلس جنح ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا يف ذزاساهتم اًيت ٔبحصوُا  .

ا،  ؿىل حِات إلوسان سواء ما اؾمتس مهنا ؿىل اًرتاج املىذوة ًإلوسان اًلسمي، وحتََي بآثُز

مضن ٕاظاٍز الاحامتؾي املـاصاكن مهنا ًخـَق ابٕلوسان املـادض ٔبو ما 
(13)
لس اؾمتؼس نثؼري  . ًو

وًوحِؼا اًثلافِؼة والاحامتؾَؼة ؿؼىل زؼالج مفؼاُمي ٔبساسؼ َة، من اًحاحثني يف ذزاسة ألهرثوت

 عم:

 اًخحزياث اًثلافِة: وجضمي اًلمي واملـخلساث املضرتنة تني اًياش. .2
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اًـالكاث الاحامتؾَة، وجضمي اًـالكاث اًضرعَة اًيت حؼصتط اًيؼاش تـضؼِم  .1

 مؽ تـغ.

 اًثلافِؼؼةٔبمنؼؼاظ ٔبسؼؼاًَة اذلَؼؼات اًؼؼيت ثـؼؼس اًيؼؼاجت اًلكؼؼي املصهؼؼة مؼؼن اًخحؼؼزياث  .1

و اًـالكاث الاحامتؾَة 
(14) 

 :Anthropologie linguistiqueألهرثوتوًوحِا اٌَلوًة: –ح     

"صؼؼازل ؼ تـؼؼس ٔبؾؼؼٌلل اًخعؼؼوزًني ٔبمثؼؼال "س حًسشؼؼ" اطلي ثؼؼبٔثص ابًحَوًوحِؼؼا اًخعوزًؼؼة ًؼؼ

وتـس ذازوٍن" اًـامل اًحَوًويج الاجنَزيي ، اٌظلٍن حبثا يف ًلاث ألم واٌَلاث اذلَة واملَخة، 

ٔبؾٌلل "فصذًياهس ذي سوسؼري"و"خاهوة سؼون" اٌظلٍؼن رمؼسا ٌَحًِوًؼة، فؼان ألهرثوتوًوحِؼا 

اس خفاذث اس خفاذت ابًلة من ُشٍ اصلزاساث وألؾؼٌلل، ورعل مؼن ذؼالل اًححؼر يف ثؼغل 

اًـالكة املوحوذت تني اٌَلة واًثلافة يف اجملمتـاث اًضفاَُة
(15)

لؼس ثلؼسم ؿؼمل اٌَلؼوايث يف  . ًو

اًـرصؼؼ اذلؼؼا ، ؤبظؼؼحح ٌسؼؼ خزسم مٌؼؼاشم ؿَمَؼؼة وبًَٓؼؼاث ذكِلؼؼة، يف ذزاسؼؼة ًلؼؼاث اًـؼؼامل، 

واس خعاغ من ذالل رعل ٔبن ًخوظي ٕاىل كواهني ٔبساس َة وؿامة، ل ثلي ٔبطمَة يف ذكهتا ؾن 

كواهني اًـَوم اًعحَـَة
(16)

 

 :Anthropologie éducativeألهرثوتوًوحِا اًرتتوًة -ذ     

 ًـس ُؼشا اًفؼصغ مبثاتؼة اًفـؼي اطلي منازسؼَ ؿؼىل الٓدؼص ًخمنَؼة كسزاثؼَ ومَاكثؼَ اًـلََؼة

ـخؼؼؼؼرب "ذوزاكمي" وابًضؼؼؼؼحط تؼؼؼؼني سؼؼؼؼ ية  ُؼؼؼؼو املؤسؼؼؼؼس  2911و 2911و اًحسهَؼؼؼؼة، ًو

ًٔلهرثوتوًوحِا اًرتتوًة، ٕار ذزش ألهؼمة اًرتتوًة، ؤبجصس هَف ميىؼن ٌَمجمتـؼاث ٔبن ثخىِؼف 

ًؼؼة، وزتؼؼط ُؼؼشا اًخىِؼؼف اطلي ثلؼؼوم تؼؼَ ألهؼمؼؼة اًرتتوًؼؼة مؼؼن ذؼؼالل ُؼؼشٍ ألهؼمؼؼة اًرتتو 

 إبصؼؼاكًَة ثلسؼؼ مي اًـمؼؼي اطلي مت ثلسؼؼ ميَ ٕاىل: معؼؼي مِاكهؼؼَيك بيٓل مذـَؼؼق تـمؼؼي الٓلث،

ومعي ؾضوي مصثحط ابدلِس اًـضًل واًعحَـي ًإلوسان اًـامي
(17)

 

 ألهرثوتوًوحِا و ؿمل الآثز ٔبو ألزهَوًوحِا: -ه     

Archéologie مض خلة مؼن اًلكمؼة إلقًصلِؼة(Archéologia)  و مـياُؼارعل اًـؼمل

اطلي هيت جلك ما ُو كسمي
(18)
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فاًِسف اًلًصة اًؼواحض ًٔلحبؼاج ألزهَوًوحِؼا ُؼو اسؼ خىٌلل مـازفٌؼا ومـَوماثيؼا ؾؼن 

مايض إلوسان، فان اًِسف اٍهنايئ ُو مساؿسثيا يف ثفِم اًـمََاث املخعةل جمنؼو اذلضؼازاث 

ا  ا، وٕاذزاك اًـوامي املسؤوةل ؾن ُشٍ اًؼؼواُص اًخازخيَؼة، وكؼس ٔبظؼححت واسذُاُز واهنَاُز

هخاجئ اصلزاساث ألزهَوًوحِا املخعةل تـمََؼاث اًخعؼوز، مبًٔوفؼة صلى اًـَؼٌلء ألهرثوتوًؼوحِني 

مجؼؼَـِم، واطلٍؼؼن هيمتؼؼون تسزاسؼؼة ػؼؼاُصت اًخلَؼؼري اًثلؼؼايف
(19)

 -. وطلعل ًَجؼؼبٔ ؿَؼؼٌلء الآثز

ىل الاسؼ خفاذت مؼن ٔبحبؼاج ؿَؼٌلء ادلَوًوحِؼا وامليؼاد، ٌَخحلؼق مؼن ُوًؼة إ  -ألهرثوتوًوحِني

اًحلااي اًيت ٍىدضفوهنا، واتزخي وحوذُؼا، نؼٌل ًخـؼاون ؿَؼٌلء الآثز ٔبًضؼا مؼؽ املخرععؼني يف 

ألهرثوتوًوحِؼؼا اًعحَـَؼؼة، ورعل ًىؼؼرثت وحؼؼوذ )اٌَُلؼؼى( إلوسؼؼاهَة يف اذلفؼؼصايث مؼؼؽ اًحلؼؼااي 

اثز احملؼؼسزون يف اسؼؼ خزسام اًىصتؼؼون املضؼؼؽ هوسؼؼ َةل ًخحسًؼؼس اًثلافِؼؼة. وكؼؼس جنؼؼح ؿَؼؼٌلء الٓ 

معص"اًحلااي" تسكة
(20)

 

 ظصائق ومهنجَة اًححر ألهرثوتوًويج املَساين ؤبذواثَ: .1

اًححؼؼر املَؼؼساين جسؼؼمَة ثًسؼؼة اىل رعل اًححؼؼر  ألهرثوتوًؼؼويج اطلي جيـؼؼي مؼؼن 

وًويج ًـمتس ؿؼىل اًخيؼؼري نؼٌل املَسان مبثاتة خمرب ٔلحبازَ وجتازتَ. فدـسما اكن اًححر ألهرثوت

ِؼشا فؼصط ُؼشا املؼهنج  ُو اذلال ؾيس "موزكان" وفصاوس تواش" ٔبظحح امرًبلِا جتًصخِؼا، ًو

هفسَ ؿىل اخملخعؼني واحملرتفؼني يف جمؼال ألهرثوتوًوحِؼا اطلٍؼن ظحلؼٍو ؿؼىل خمخَؼف ٔبحبؼاهثم، 

ىشا حسزت اًلعَـة تني مصحةل اًخيؼري اًيت اكهت ثـمتس ؿىل جمصذ اهخلؼ اء املـَومؼاث مؼن ُو

ا، ومصحةل اًخجًصة والاس خلصاء وعم مصحةل ٔبظحح فهيا اًحاحر زخؼي مِؼسان  ذون ادذحاُز

ؤكهؼؼَ حؼؼزء مؼؼن موضؼؼوغ اصلزاسؼؼة
(21)

ىؼؼشا، ختخَؼؼف وسؼؼائي لّك ظًصلؼؼة وفائؼؼسهتا ؾؼؼن . ُو

ألدؼصى، ابدؼذالف اًوضؼؽ اطلي جيؼس اًحاحؼر هفسؼَ فِؼَ، وابدؼذالف منؼط اًثلافؼة اًؼيت 

  ا:املضلكة ارلاظة اًيت ًسزسًِسزسِا، ٔبو ادذالف 

 ::Direct Observationظًصلة املالحؼة )املضاُست( املحارشت - بٔ 

ًلوم ُشا ألسَوة ؿىل مصاكدة ٔبو مـاًية ٔبفصاذ اًضـة اطلي جتصي ؿَََ اصلزاسة، يف 

ٔبزياء ثبٔذًة ٔبؾٌلهلم اًَومِّة املـخاذت. ونشعل حضؼوز املياسؼ حاث اًـامؼة اًؼيت ًلميِؼا ٔبتيؼاء ُؼشا 
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اًضؼـة، اكذلفؼؼالث والاحامتؿؼؼاث )اصلًًِؼة ٔبو اًضؼؼـحَة( وحَلؼؼاث اًؼصكط، ومؼؼصامس ذفؼؼن 

ا .. وزظس اذلصاكث واًخرّصؼفاث، وجسؼجَي مؼا جيؼسز جسؼجَهل مؼن حؼوازاث  املوىت، وكرُي

يف ُؼشٍ املياسؼ حاث ؤبكان وحصاثَي، ومؼا ٕاىل رعل مؼن اًخـحؼرياث اًؼيت ًحؼسهيا ألفؼصاذ
(22)

 ،

شا ًلذيض مؼن اًحاحؼر  ٔبصؼِص يف اجملمتؼؽ  سؼ حؽ ألهرثوتوًؼويج ٔبن ًلؼمي فؼرتت ل ثلؼّي ؾؼنُو

ؤبن ًلؼصق هفسؼَ يف حِؼات اًيؼاش،  احملؼرتف ل تؼسّ  املسزوش، وثفِّم ما ًسوز فَِ. فاًحاحر

ورعل ٔلّن اًححر ل ًّت ٕاّل ابٕلكامة اًعوًةل ًضؼِوز ؿسًؼست يف اجملمتؼؽ احملؼًّل. نؼٌل جيؼة ٔبن 

ألُؼايل، حؼىت وٕان اكن اًسؼَوك اطلي ٌضؼاُسٍ كؼري  حيسن اًحاحؼر ًلؼة اًخزاظؼة تَلؼة

ًفؼي
(23)

. 

 participationظًصلة املضازنة - ة

وعم اًعًصلة اًيت ًددـِا اًحاحر ألهرثوتوًويج، ٔبي ٔبن ًلوم تؼبٔؾٌلل ثلؼوم هبؼا ازلاؿؼة 

املسزوسة، ورعل ثلّصاًب مهنا وهس حًا ًوّذُا، واصلدول ابًخايل ٕاىل ٔبذّق اًخفاظؼَي يف ذمازسؼاث 

ُؼؼشٍ ازلاؿؼؼة، ارلاظؼؼة واًـامؼؼة. ٔكن ميؼؼازش اًحاحؼؼر تـؼؼغ اًعلؼؼوش اصلًًِؼؼة ٔبو  ٔبفؼؼصاذ

ٌَّل ألؾؼٌلل  الاحامتؾَة، ٔبو ًلوم تحـغ ألؾٌلل اًيت ثـّس من اًًضاظ اًَوسم ٌَجٌلؿة، ول س 

ة، اًفصذًة وازلاؾَة اًَسًو
(24)

واملـَوماث اًيت ثبئت من املالحؼة ابملضؼازنة، رمّمؼة ابًًسؼ حة  

صى، حِر ٔبّن املـَوماث ألّوًَة اًياجتة ؾن املالحؼة ابملضازنة، متّس اًحاحر ٌَوسائي ألد

ؼا مؼن اًوسؼائي  ابسددعازاث لسمة ًخعممي الاس امتزاث والادذحازاث اًس َىوًوحِة، وكرُي

َّة ألدصى املخرّععة. نؼٌل ٔبّن املالحؼؼة ابملضؼازنة رمّمؼة لدذَؼاز املـَومؼاث اذللََؼة  اًححث

واُس اًؼيت مجـؼت ابًوسؼائي ألدؼصى. فادلؼسول اًؼزمين ٌَححؼر اذللؼًل، اًالسمة ًخلِمي اًض

ًخضّمن اًخساذي تني املالحؼة ابملضازنة، وألساًَة ألدصى زلؽ املاذت
(25)
. 

  .Questionnaireظًصلة الاس امتزت -ح    

فىصت ٕاؿساذ اس امتزت صؼامةل ثلعؼي حواهؼة اًثلافؼة املاذًؼة، وكؼري املاذًؼة، ؿؼىل  كامت

اّذؿؼؼاء اًحؼؼاحثني تؼؼبّٔن زلافؼؼاث اًضؼؼـوة اًحسائَؼؼة مجَـِؼؼا، رمؼؼّسذت ابًؼؼزوال، وطلعل، جيؼؼة 

اذلعول ؿىل ٔبنرب كسز ذمىن مؼن املـَومؼاث، ظاملؼا ُؼشٍ اًضؼـوة موحؼوذت. وثؼؤّذي ُؼشٍ 

ؼؼي ٌَححؼؼر ألهرثوتوًؼؼويج، ٕاىل مجؼؼؽ اًىثؼؼري مؼؼن  اًعًصلؼؼة ٕارا اسؼؼ خـمَِا مالحؼؼغ كؼؼري ُّ مؤ
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اًوكائؽ، ًوىهّنا ثـعي اًلََي من املـَوماث، سواء ؾن هَفِّة ازثحاظ ُشٍ اًوكائؽ لّك مهنؼا يف 

  .اًلّك اطلي ًؤًّف اًثلافة، ٔبو اًـيرص إلوساين يف اذلَات اًَومِة صلى صـة من اًضؼـوة

ألهرثوتوًويج اخملخط، يف اًخحلّق من اًيلاظ اًيت ٍىون كس جساؿس  –يف امللاتي  –ًوىهنا 

ٔبطمَِا
(26)
. 

َّة -ذ      :HypothesisCaseظًصلة اذلاةل اًفصض

ُشٍ اًعًصلة ؿىل تياء افرتاضاث حؼول ؾيؼادض ًؼؼاُصت احامتؾَة/زلافِؼة، ٌسؼـى  ثلوم

اًححر ٕاىل ٕازحاهتا واًخحلّق مهنا، حِر ل ثؼِص حٌلؿة ما ُؼشٍ اًـيؼادض ٕاّل يف حؼواذج ٔبو 

َّية ُشٍ اًعًصلة ٕاىل " فعؼي حؼالث يف حِؼات اًيؼاش ثحـؼًا ٔلصؼزاض  جسـىو  . حالث مـ

وؿالكاث وحواذج فصضؼَة ثخّفؼق مؼؽ اًؼامنرح اًسؼائست يف زلافؼة ازلاؿؼة، واًؼيت ٌسؼ خزسرما 

.اًحاحر ٕلذازت املياكضاث وثوحهيِا، مؽ ٔبفصاذ ازلاؿة املوضوؿة حتت اصلزاسة
(27)

 

ٔبزهرتتؼوش ؾؼن ألهرثوتوًوحِؼا  كصاءت حتََََة هلسًة ملواضَؽ املوكؽ الاًىرتوين .1

 اًـصتَة يف اًـامل الافرتايض

اانث راث ظاتؽ مهنجؼي واثسؼ متوًويج، وعم متثؼي كدؼي  ثلسم اًصمقَة ًٔلهرثوتوًوحِا ُز

لك يشء ظًصلؼؼة ًفؼؼذح اًخرعؼؼط ٌَمواضؼؼَؽ ادلسًؼؼست وجمؼؼالث الاس خلعؼؼاء، واًحؼؼاحثني 

اًياص ئة)ٔبًـاة اًفِؼسًو، اًخـؼازف ؾؼن املـادضٍن صلهيم هؼصت ٔبهرثوتوًوحِني حول املٌلزساث 

ظًصق الاهرتهُؼت(، و ًوػفؼون املٌلزسؼاث املوحؼوذت مؼؽ اًوسؼائي ادلسًؼست)حوازاث تؼسون 

مضازنة، مالحؼاث ابملضازنة، اًخحََي اًىِفي ؾن ظًصق اًوًة(
(28)
. 

يف حس راثَ ٌَححر ألهرثوتوًويج اطلي ًدساءل ؾٌل حيسج  اؤبظححت اًصمقَة موضوؿ

 ثسؼؼ متوًويج ؤبًضؼؼا س َاسؼؼ َا يف سؼؼ َاق خمخَؼؼف ؾؼؼن اطلي جضؼؼلك فِؼؼَيف ادلاهؼؼة الا

اًخرعؼؼط
(29) 

.سؼؼاؿسث حىٌوًوحِؼؼا إلؿؼؼالم والثعؼؼال ؿؼؼمل ألهرثوتوًوحِؼؼا ؿؼؼىل ختعؼؼي لك 

الاذؿاءاث اًيت كسرما ُشا اًـمل يف مصحةل مـَية ؿىل ٔبهنا وساظة موضوؾَة ٔلحساج زلافِة 

وؿَََ فان ؾن ظًصق اًوًؼة ميىؼن اًخـؼصط ًيخؼاجئ اًخحََؼي واًخـََؼق  ؿرب مـازف ارلرباء،

ؿَهيا ومضازنهتا، فاصلفاحص املَساهَة ؿىل صلك مسوانث، وجمامِؽ املعاذز ؿىل صلك مـؼصط 
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واملَفاث وألزص َف اًعويت ؾن ظًصق اًوًة ... وألمثةل ؿسًست متثي هؼوغ اًًرشؼ  اًعوز،

ـاًري حؼوذت اًححؼر، ويف اًوكؼت هفسؼَ فِؼيي سؼِةل اًـَمي يف ألهرثوتوًوحِا، مس خجَحة مل

اًحَوػ من كدي ازلِوز املخرعط وكري املخرعط
(30)

 

املوكؼؼؽ اًـؼؼصيب ألول يف ألهرثوتوًوحِؼؼا واًسوسؼؼ َو  ًـؼؼس موكؼؼؽ ٔبزهرتتؼؼوش:ثـًصؼؼف  -بٔ    

، ًَىؼون مبثاتؼة الاظؼاز اطلي ًؼوفص ًعَحؼة 1020فِفؼصي  10ٔبهرثوتوًوحِا، ومت اظالكَ يف 

سواء يف مصحةل اًخسزح ٔبو ما تـس اًخسزح فضاء من ٔبخي حمنَة مـؼازفِم و ثعؼوٍص اًخرعط 

ذرباهتم،ابٕلضؼؼؼؼافة ٕاىل هوهؼؼؼؼَ انفؼؼؼؼشت ًـامؼؼؼؼة اًيؼؼؼؼاش مؼؼؼؼن ٔبخؼؼؼؼي اظؼؼؼؼالةل ؿؼؼؼؼىل ؿؼؼؼؼمل 

ألهرثوتوًوحِؼؼا.هرثوتوًوح ًخضؼؼمن املوكؼؼؽ ؿؼؼست ٔبكسؼؼام حمتثؼؼي يف: ازيوقصافِؼؼاث، ثَؼؼازاث، 

رثوتوًوحِؼؼا، جمؼؼةل املؼؼوزوج ث، جمؼؼةل ٔبهحؼؼوازاث، زواذ، نخؼؼة، مذفصكؼؼاث، مهنجَؼؼة، جمؼؼال

ٌرشف  مواكؽ ظسًلة ومواكؽ ٔبحٌحَة. مَخلِاث، ملالث، مععَحاث، الاًىرتوهَة،اًضـيب 

ؿؼىل املوكؼؽ ٔبفضؼي اًياصؼؼعني يف ورشؼ احملخؼوى ألهرثوتوًؼويج ؿؼؼىل صؼ حىة الاهرتهُؼت مؼؼن 

ادلزائؼؼص(، خمخَؼؼف ذول اًـؼؼامل اًـؼؼصيب. و ًـؼؼس مؼؼربوك توظلوكؼؼة )ابحؼؼر ٔبهرثوتوًؼؼويج مؼؼن 

مؤسس و مسٍص املوكؽ و زئؼُس حتٍصؼص اجملؼةل اًـصتَؼة ٌضلزاسؼاث ألهرثوتوًوحِؼة املـؼادضت و 

ؾضو مؤسس يف مصنز فاؿَون ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا...، ومن مضن َُئؼة اًخحٍصؼص جنؼس 

َلؼؼس اًصتَـؼؼو، اكثؼؼة و ابحؼؼر مؼؼن سؼؼوزاي، ٍىذؼؼة يف اًـسًؼؼس مؼؼن اًعؼؼحف واملواكؼؼؽ 

ؼؼؼؼؼؼو ابحؼؼؼؼؼؼر يف جمؼؼؼؼؼؼال الاًىرتوهَؼؼؼؼؼؼة اًـصتَؼؼؼؼؼؼ ة، ابٕلضؼؼؼؼؼؼافة ٕاىل ؿؼؼؼؼؼؼًل ُؼؼؼؼؼؼامش ُو

ألهرثوتوًوحِا/اًسوسؼؼ َوًوحِا مؼؼن ًحيؼؼان، مؼؼن مضؼؼن ذائؼؼصت الاُامتمؼؼاث: ألهرثوتوًوحِؼؼا 

ََة، الزيوقصافِا اطلاثَة، امليؼوز اًخفاؿًل اًصمؼزي، اًِوًؼة اًثلافِؼة متؼثالث اصلٍؼن يف  -اًخبًٔو

تؼني ٔبؾضؼاء َُئؼة اًخحٍصؼص ميؼني زحاًؼي  اخملَال اًضـيب، اًفضاء اًصمقي...، جنؼس نؼشعل مؼن

ؾَاذي هفساين ذمازش، ابحر يف ظوز اصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا رمت ابجملمتـؼاث امللازتَؼة 

املـادضت واًححر يف اًِوًة الافرتاضَة واًفضاءاث اًصمقَة وجممتؽ املـَوماث، مؤسؼس اجملؼةل 

ملصنؼؼز فؼؼاؿَون ٌَححؼؼر يف  اًـصتَؼؼة ٌضلزاسؼؼاث ألهرثوتوًوحِؼؼة املـؼؼادضت، ؾضؼؼو مؤسؼؼس

ألهرثوتوًوحِا واًـَوم الاحامتؾَؼة وإلوسؼاهَة ومرشؼفَ اًـؼام
(31)

.مقيؼا تخحََؼي املواضؼَؽ اًؼيت 

ا املوكؽ اتخساء من س ية  ابسؼ خـٌلل ٔبذات حتََؼي احملخوى)فئؼة  ،1027ٕاىل سؼ ية  1020ٔبظسُز
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 137 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث  

 يخؼمة وـَية اًححر،وحست اًفىصت يف ٕاظاز اًفلصت(، مت حتسًس اًـَية اًـضوائَة امل  املوضوغ،

حبَؼؼر وسؼؼوي تُهنؼؼا مجَـؼؼا تلؼؼسز  -"واًؼؼيت هلؼؼوم فهيؼؼا ٔبول ترتثُؼؼة مفؼؼصذاث اجملمتؼؼؽ ؾضؼؼوائَا

حسٔب اًيؼام، حِر ًحسٔب الادذَؼاز  -الاماكن يف ثـصضِا ًالدذَاز وؾيسئش ثًهتيي اًـضوائَة ًو

وفلؼؼؼا ًيؼؼؼؼام ٔبو كاؿؼؼؼست حبَؼؼؼر حتعؼؼؼي ؿؼؼؼىل اًًسؼؼؼ حة املعَوتؼؼؼة"
(32)
وتَلؼؼؼت املواضؼؼؼَؽ  .

ا املوكؼؼؼؽ الاًىؼؼؼرتوين ٔبزهرتوتؼؼؼوش ذؼؼؼالل اًفؼؼؼرتت أله رثوتوًوحِؼؼؼة إلحٌلًَؼؼؼة اًؼؼؼيت ٔبظؼؼؼسُز

موضوغ، ؿٌَل ٔبهَ ُياك مواضؼَؽ ثـؼشز ؿََيؼا حتمََِؼا. ٔبزذان  802( ة 1027-1020اًزمٌَة)

واًيدِجؼؼة  802/211موضؼؼوغ ٌَخحََؼؼي واصلزاسؼؼة، فاًـمََؼؼة حىؼؼون تخلسؼؼ مي  211ادذَؼؼاز 

امليخؼمؼة تؼني لك موضؼوغ وبٓدؼص. وتـؼس حؼصكمي جممتؼؽ  ميثؼي املسؼافة 1، فاًـؼسذ1،88جساوي

اًححؼؼر اًلكؼؼي، مقيؼؼا ابدذَؼؼاز املوضؼؼوغ ألول تعًصلؼؼة ؾضؼؼوائَة مؼؼن تؼؼني املواضؼؼَؽ اًـرشؼؼت 

 .1ألوىل، وحتعَيا ؿىل اًـسذ

ا موكؽ ٔبزهرتتوش: -ة    حتََي وهلس ظحَـة املواضَؽ  ألهرثوتوًوحِة اًيت ٔبظسُز

اًـضؼؼوائَة امليخؼمؼؼة حتعؼؼَيا ؿؼؼىل مواضؼؼَؽ ٔبهرثوتوًوحِؼؼة تـؼؼس ٔبن مقيؼؼا تخعحَؼؼق اًـَيؼؼة 

ا ؿىل اًيحو اليٓت:  خمخَفة، ثياًوت حواهة ؿسًست يف ؿمل ألهرثوتوًوحِا، وهشهُص

  اسِاماث تـغ اًضرعؼَاث ألوزوتَؼة املخرععؼة يف ؿؼمل ألهرثوتوًوحِؼا مثؼي: زاذ

ؿؼمل ظحَـؼي ًلؼوم لكَف جصاون، اطلي حاول ٔبن ًعؼوز ألهرثوتوًوحِؼا الاحامتؾَؼة اىل 

ؿىل اصلزاسة اًـَمَة امللازهة ًٔلوساق الاحامتؾَة ؾيس اًضـوة اًحسائَة، تَؼري توزذًؼو 

و ؿؼامل الاحؼامتغ اًفصويسؼ اًضؼِري ٔبحؼس ٔبجؼصس ألؿؼالم اًفىًصؼة يف اًلؼصن اًـرشٍؼن.  ُو

وحيخي ماكهة ذمزيت يف حلي اصلزاسؼاث إلوسؼاهَة، سوسؼ َوًوحِا اًـؼامل اًفصويسؼ زميؼون 

ؼو حمؼام ؤبهرثوتوًؼويج ٔبمؼٍصيك ومؼن زواذ املسزسؼة توذون،  ًٌوس ُرني موزكؼان، ُو

اًخعوزًة، اُت يف تساًة حِاثَ تسزاسؼة ُيؼوذ الاٍؼصونزي وكؼريضم مؼن سؼاكن اًضؼٌلل 

اًرشيق ألمٍصيك ألظََني، اذوازذ اتًَوز ٔبهرثوتوًويج جًصعاين ٔبسؼِم اسؼِاما هحؼريا يف 

ًخعوزي، ؤبسِم يف ثعؼوٍص اصلزاسؼاث امللازهؼة ذزاسة اًثلافة واكن ٔبحس زواذ الاجتاٍ ا

 ًٔلذاين...اخل
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  اة فضؼال ؿؼىل ذزاسة وحتََي ادلواهة الاحامتؾَة الاكذعاذًة احملَعة تؼاُصت الاُز

اتَة اؾؼامتذا ؿؼىل  امللازتة اًاكزثوقصافِة اًيت حصنز ؿىل اٍمتثَي اًاكزثوقصايف ٌَؼاُصت إلُز

هَمتس اًة ؿالكة تخرعط ألهرثوتوًوحِة تؼي حتََالث احعائَة. ويف ُشٍ اصلزاسة مل 

اكهت اصلزاسة مٌعحة يف اجملال اًس َايس ألمين والاكذعاذي ٔبنرث مٌؼَ ٔبهرثوتوًؼويج، 

نٌل ثياول املوكؽ نشعل مواضَؽ ظلت ؿَهيا اًزنؿة الاحامتؾَة مؼن حِؼر الآثز املرتثحؼة 

ـؼت ؿؼىل ثيؼاسم ُؼشٍ من ذمازسة اًـيف يف اجملمتؽ ادلزائصي، ٔبو حىت اًـوامي اًؼيت دس

واًيخاجئ اًيت ثيـىس ؿىل اذلَؼات اًيفسؼ َة والاحامتؾَؼة ٌَمؼواظن ادلزائؼصي،  اًؼاُصت،

الًَٓؼاث اًسوسؼ َو زلافِؼة ًخجؼشز  وهشهص مثال: موضؼوغ اًسؼخِي اىل جممتؼؽ اًالؾيؼف،

اًـيف يف اجملمتؽ ادلزائصي، اًحُئؼة اًيفسؼ َة ٌَعفؼي وؿالكهتؼا ابًـيف،اًـيؼف واًصاتعؼة 

ة : اجملمتؼؽ اًعؼحصاوي ٔبمنورخؼا، ذَفِؼاث اًـيؼف املسؼَح واملعؼاذلة اًوظيَؼة الاحامتؾَ

اذلسج اًعسسم: اسرتاثَجَة اًخسذي ما تـؼس اًعؼسمة واسؼ خىٌلل صلزاسؼاث  ادلزائًصة،

واًسؼؼَوك ًدضؼؼرَط اًؼؼؼاُصت  اًـَؼؼٌلء وارلؼؼرباء يف مِؼؼسان ؿَؼؼوم اًؼؼيفس والاحؼؼامتغ

ا وؿالهجا فلس ٔبظسز موكؽ ٔبزهرتتؼوش موضؼ وغ حؼول اُؼامتم الاسؼالم تؼؼاُصت وثفسرُي

اًـيف من ادلاهة اصلًين اًصويح، اذلصنة ازلـوًؼة يف ادلزائؼص دعؼوت يف مزًنؼق جممتؼؽ 

اخملاظصت ٔبم بًَٓة حنؼو ثلؼري ٔبفضؼي، اًيلؼاابث املسؼ خلةل يف ادلزائؼص وحؼصاكث احامتؾَؼة، 

ميؼة حتسايث اًِوًة اًثلافِة اًـصتَة يف ػي اًـوملؼة، حِؼر ثـؼصط ملؼال ألسؼ خارت حى 

ؼشا اًوحؼوذ اطلي  توًـضة ٕاىل اكرتان اًوحوذ اًخازخيي وادللؼصايف ابًوحؼوذ اًثلؼايف، ُو

حيسذ دعوظَدٌا اًثلافِة ٌوضلك ُوًدٌا واهامتءاثيا، ًىؼن ُؼشا اًوحؼوذ ابث رمؼسذا يف 

ؤبمناظِؼؼا اًسؼؼَوهَة، واكؼؼؽ  اًوكؼؼت اطلي ٔبظؼؼححت اجملمتـؼؼاث اًلصتَؼؼة حؼؼصوح ًثلافاهتؼؼا

 ؽ ادلزائصي...اخلاقخعاة ألظفال يف اجملمت

  اُت املوكؽ نؼشعل مبواضؼَؽ ٔبهرثوتوًوحِؼة رممؼة خؼسا ازثحعؼت ابًحسائَؼة، اًعوظمَؼة 

وعم لكمة ُبذشث ؾن ألحِحوا وعم ًلة ٔبًلوىىِة ًخحسج هبا ُيوذ اًححرياث اًىؼربى 

يف ٔبمؼؼٍصاك اًضؼؼٌلًَة، واسؼؼ خزسارما ألهرثوتوًؼؼويج ًـؼؼوذ اىل مؼؼاك ًَيؼؼان، ألظصوحؼؼة 

الازج ارلضلوين واًسوس َوًوحِا اًوضـَة، وثؼِؼص ٔبطمَؼة الاهلسؼامِة  الاهلسامِة تني
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وخارتُهتا يف ظاتـِا اًخخس َعي، وفامي ثلسمَ من كؼسزت ؿؼىل اسؼدِـاة خمخَؼف ٔبصؼاكل 

َة مؼن كدؼي  ومس خوايث اذلَات الاحامتؾَة واًس َاس َة، مضن ملولث ٔبنرث تساُة ؤبًو

ال ألهرثوتودلَؼؼا، ألهرثوتوًوحِؼؼا ملؼؼوةل "اًًسؼؼة"، اصلزاسؼؼة اذللََة)املَساهَؼؼة( يف جمؼؼ

ؿؼؼىل الاسؼؼؼالم: مؼؼؼن َة، ألهرثوتوًوحِاؤبهواؾِؼؼؼا، اًرصؼؼؼاغ ثخًدؼؼبٔ ابذلؼؼؼصوة املسؼؼ خلدَ 

الاسدرشؼاق واًؼصحالث ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِؼؼا احملرتفؼني واحملََؼني واًخوكؼؼف ؾيؼس هلعؼؼة ٔبن 

سؼط، الاسدرشاق اكن املعسز ألول ٌَحساايث اًخبٔمََة ألهرثوتوًوحِة يف اًرشؼق ألو 

معؼؼعَحاث ٔبهرثوتوًوحِؼؼا: اًِوًؼؼة اًؼؼيت فصضؼؼت هفسؼؼِا تـؼؼس اًخحؼؼصز مؼؼن الاسؼؼ خـٌلز 

واًرصاؿاث، ٔبهرثوتوًوحِؼة اذلؼسوذ يف اًؼوظن اًـؼصيب، حِؼر ثيؼاول املوضؼوغ مسؼبةٔل 

اذلؼؼسوذ يف اًفىؼؼص ألهرثوتوًؼؼويج، اصؼؼاكًَة اًِوًؼؼة يف ادلزائؼؼص تؼؼني ألمزكؼؼة واًـوزتؼؼة 

خامـؼة ٔبذزاز اًححؼر يف اًـوامؼي املؤسسؼة واًـوملة، حِر حؼاول حمفؼوع زمؼوم مؼن 

ًِوًؼؼة ألمؼؼة ادلزائًصؼؼة تبٔتـاذُؼؼا اًخازخيَؼؼة واصلًًِؼؼة، ًخحسًؼؼس اًحؼؼساايث ألوىل ٔلصؼؼلكة 

اًِوًة، مٌعق اًـيف اًس َايس ابدلزائص: زؤًة ٔبهرثوتوًوحِؼة، ؾسؼىصت ألهرثوتوودلَؼا، 

شا امللال زساةل اىل ألهرثوتوًويج املسمل حماول اًلاء اًضو  ء ؿىل ؿؼمل ألهرثوتوًوحِؼا ُو

وؿالكذَ املحارشت ابًـامل الاسالسم، وهَفِؼة اسؼ خلالل اًلؼوى املسؼ خـمصت كؼسميا وحؼسًثا 

ًِؼؼشا اًـؼؼمل ًخحلِؼؼق مبٓزهبؼؼا ؿؼؼىل حسؼؼاة اًضؼؼـوة اًـصتَؼؼة والاسؼؼالمِة، اًلدََؼؼة يف 

ادلزائص: خسًَة اًخلَري تؼني اًفىؼص اًخلََؼسي وحتؼسايث اًـرصؼهة، ملازتؼة ٔبهرثوتوًوحِؼة 

سس املًصغ، ويف ٕاظاز اصلزاسة اًسوسوًوًوحِة اًيت ٔبجنزهتا املسدضؼفِاث ابمللؼصة دل 

مؼؼن ذؼؼالل اٌَلؼؼاءاث وثـؼؼسذ اذلؼؼالث املصضؼؼَة، موًؼؼوذ مـمؼؼصي مجؼؼؽ يف نخاابثؼؼَ تؼؼني 

ألهرثوتوًوحِا وألذة، حِر ٔبوحض اًحاحر ادلزائصي مصاذ ًَؼس مؼن خامـؼة ابٌزؼس 

ًؼؼة ازلؼؼؽ تؼؼني ألهرثوتوًوحِؼؼا وألذة يف ان اًاكثؼؼة اًىدؼؼري موًؼؼوذ مـمؼؼصي اؾمتؼؼس هؼص 

نخاابثَ اًيت جتمؽ تني اًخلاًَس اًضؼفوًة ٌَمجمتؼؽ ادلزائؼصي وألسؼَوة ألذيب اطلي مؼزي 

ؾؼؼن الاسؼؼىميو يف حٍزؼؼصت ابفؼؼني، واكن ُؼؼسف  زواايثؼؼَ وكعؼؼائسٍ، ذزاسؼؼة فصاىزتؼؼواش

َني اصلزاسة نٌل حسذٍ تواش ُؼو اًخـؼصف ؿؼىل مؼسى ازثحؼاظ صمؼصاث الاسؼىميو اذلؼاً 

ابًعحَـة اًفزًيلِة ًٔلزط وثضاٌزسِا، مؼن قصائؼة ظلؼوش املؼوث صلى اًضؼـوة،يف 

لك س ية ًلوم صـة املًصيا اطلي ًلعن حٍزصت مسقضلص إبدؼصاح ألخؼساذ، وألكؼازة 
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 من كدوزضم ٕلؿاذت حًزُهنم من خسًس وثلَري الٔنفؼان اذلٍصًصؼة اًؼيت حتؼَط هبؼم وثلعؼهيم

نيو  ٕان لك مؼا ًفـؼهل ‛ يف ظلؼوش ومؼصامس املؼوث:املخرعؼط  ًلول  حون تَؼري مؼُو

تي ًلَؼة ؿؼىل ُؼشٍ اًعلؼوش اًفؼصخ ،صـة املًصيا تـَس لك اًحـس ؾن اذلزن واًكٓتؼة

اًعَحة، ألتـاذ ألهرثوتوًوحِة واًثلافِة مليعلة ظصازت ابدلزائص، حِر واًلحعة واًصواحئ 

ًصؼف ادلزائؼصي وامليؼاظق ٔبن اذلَات اًخس َعة واًليَة مبمزياهتا وذلٍهتؼا الاحامتؾَؼة يف اً

ادلحََة، صلكت اٌَحية ألساس َة ًلك احملاولث واصلزاساث واًيت ؿاذت ما اكهت ثًرش 

 يف اجملالث واملوازَق ومن تُهنا اجملةل الافًصلِة ووزَلة مجـَة ادللصافِني...اخل

  :ؾصط وحتمَي نخة ؾؼن ألهرثوتوًوحِؼا مؼن مؼؤًفني ؾؼصة ؤبخاهؼة، وهؼشهص مؼثال

ٔبهرثوتوًوحِا زلال محسان، واطلي حاول فِؼَ ازحؼاث ٔبن اٍهيؼوذ املـؼادضٍن  نخاة اٍهيوذ

اطلٍن ًسؾون الاهامتء ٔبظال اىل فَسعني ًُسوا ضم ٔبحفاذ اٍهيوذ اطلٍن دصحؼوا مهنؼا يف 

فرتت ما كدي املَالذ، وامنا ًًمتي ُؤلء اىل امرباظوزًة ارلزز اًخرًتة اًيت كامت تني حبص 

ذي اىل ؿؼؼمل الاوسؼؼان)ألهرثوتوًوحِا( ًـُىسؼؼ اًضؼؼٌلش، كؼزوٍن واًححؼؼص ألسؼؼوذ، مؼؼس

دٌؼؼاول ُؼؼشا اًىذؼؼاة اًثلافؼؼة مؼؼن مٌؼؼؼوز  نخؼؼاة: اًثلافؼؼة، اًخفسؼؼري ألهرثوتوًؼؼويج ًو

ٔبهرثوتوًويج، نخاة ٔبهرثوتوًوحِا الاسالم ًعالل ٔبسس، ٌوضلك اًىذاة ٔبحس اًؼصذوذ 

"ارلعاة ؼسؼمى تؼملا ًثوز من خسل ؿَمي هحري يف ٔبوساظ ادلامـاث اًلصتَة حول مؼا ٌ 

ألهرثوتوًويج املـادض"، نخاة لكؼوذ ًَفؼي سؼرتوش: كؼصاءت يف اًفىؼص ألهرثوتوًؼويج 

املـادض، ؾصط نخاة ألهرثوتوًوحِا وألهرثوتوًوحِؼا اًثلافِؼة: وحؼٍو ادلسؼس، ؾؼصط 

نخاة حزائص ألهرثوتوًؼوحِني يف زؼالج ٔبحؼزاء مؼن ثؼبًَٔف فََِؼة ًؼواك وحؼون لكؼوذ 

ف املَثوًوحِؼا مؼن ثؼبًَٔف مازسؼ َي ذًدِؼان، نخؼاة حؼول ذفااتن، نخة حول ادذال

 زحةل اجن تعوظة من ثبًَٔف اجن تعوظة... اخل

  َؼة حؼول ألهرثوتوًوحِؼا واذلؼوازاث اًؼيت مت الاؿالن ؾن موؿس اهـلاذ املَخلِاث اصلًو

ا مؽ تـغ اًضرعَاث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة.  احصاُؤ

  ِٔؼؼا املوكؼؼؽ و مؼؼا مت مالحؼخؼؼَ مؼؼن ذؼؼالل حتََؼؼي املواضؼؼَؽ ال هرثوتوًوحِؼؼة اًؼؼيت ثياًو

الاًىرتوين اًـصيب ٔبزهرتتوش ٔبن املواضَؽ ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة مل حتغ ابُامتم وافص من 
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ؼؼت  كدؼؼي املوكؼؼؽ، فعؼؼحَح ٔبهؼؼَ ُيؼؼاك تـؼؼغ اصلزاسؼؼاث وامللؼؼالث اًيؼًصؼؼة اًؼؼيت ثياًو

 ِةاملاذًؼؼؼةالاهرثوتوًوح  واٌَلوًؼؼة واًثلافِؼؼؼة واًعؼؼحَة وحؼؼىت ألهرثوتوًوحِؼؼا اًخازخيَؼؼة

واهرثوتوًوحِة اٌَحاش ًحـغ املياظق اًـصتَة، ًوىن ثحلى كََةل خسا وميىن ؿسُا ؿىل  

 ٔبظؼؼؼؼاتؽ اًَؼؼؼؼس، وؿََؼؼؼؼَ ميىؼؼؼؼن اًلؼؼؼؼول ٔبن موكؼؼؼؼؽ ٔبزهرتتؼؼؼؼوش ٌسؼؼؼؼـى اىل ثلعَؼؼؼؼة 

ؼِص رعل  وجتمَؽ ما ًخـَق تبٔهرثوتوًوحِاث اًـامل ويف ملسمهتا ألهرثوتوودلَة اًلصتَة، ًو

 ٔلضم زواذ ألهرثوتوًؼوحِني اًرًبعؼؼاهَني وألمؼؼٍصىِني توضؼوخ مؼؼن ذؼالل ؾؼؼصط نخؼؼة

شا ما ًـعي فصظة حلِلِة ًؼرتوجي اًفىؼص الاهرثوتوًؼويج اًلؼصيب ؿؼىل  واًفصوس َني، ُو

اء مؼن اًياحِؼة اًـَمَؼة حساة اًفىص ألهرثوتوًويج اًـصيب، اطلي اهـسمت مـاملَ سو 

، حفىت اًـامل الافرتايض ل ميىٌؼَ اًخبٔسؼُس ًٔلهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة يف اًـمََةاًححثَة و 

ػي قَاة ازاذت مـصفِؼة حلِلِؼة يف حـَخىٌوًوحِؼاث الاؿؼالم والثعؼال ختؼسم ُؼشا 

 اًـمل. 

   َوميىٌيا اًلول تبٔن ؿمل ألهرثوتوًوحِا كس ذذي كانيؼة احملصمؼاث يف اًـؼامل اًـؼصيب، ٔلهؼ

سؼان، الامؼص اطلي ًـخؼرب اذؼرتاق ًامتسؼم اصلوةل، وكؼس ٌسـى اىل حتلِق اوساهَة الاو 

و ؿؼسم اًرتحِؼة هبؼا ًسؼ حخني ٔبزحؽ زفؼغ اًخـؼاظي مؼؽ ألهرثوتوًوحِؼا يف اًـؼامل اًـصتَؼ

ٔبساس َني، ٔبوهلٌل ٔبهنا اكهت ثلؼؽ يف ذائؼصت ألظؼٌلغ الاسؼ خـٌلًزة، فلؼس ازثحعؼت وضؼبهٔتا 

َوماث اًؼيت خؼاء هبؼا اًحؼاحثون وتساٍهتا اًخازخيَة ابلس خـٌلز، ارا اس خلي املس خـمص املـ

ؾن اجملمتـاث اًحسائَة كعس مـصفة تيُهتا الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعؼاذًة، ذمؼا ٌسؼِي 

اًخحنك فهيا واًس َعصت ؿَهيؼا، واًسؼخة اًثؼاين ؿؼسم ثلدؼي فىؼصت اًخعؼوز اذلَؼوي ؾيؼس 

ًىؼن . َالاوسان اًيت انذى هبا ذازوٍن وكرٍي ٔلهنا ثخـازط مؽ اًفىؼص اصلًؼين وثفسؼرياث

ُشا ل مييؽ من وحوذ ٔبس حاة ٔبدؼصى دفِؼة وزاء زفؼغ ُؼشا اًـؼمل يف اًـؼامل اًـؼصيب، 

فدسؼ َُس ألهرثوتوًوحِؼؼا ٔبذى هبؼؼا اىل الاهخحؼؼاز ألمؼؼص اطلي حـؼؼي اؿؼؼاذت اذذاًِؼؼا اىل 

وؿََؼَ (. 33)اًـامل اًـصيب الاسالسم ًـصف زذوذ ٔبفـال خمخَفة ما تني اًؼصفغ واًلدؼول

فان موكؽ ٔبزهرتتوش ساضم تًس حة كََةل خسا يف اس خلعاء ماكمن ألهرثوتوًوحِؼا اًـصتَؼة 

ؼشا مؼا ذفؼؽ ابملوكؼؽ اىل  اًيت ثحلى ؿمل مذزَف حيخاح اىل اندضؼافاث ؿَمَؼة مـملؼة، ُو
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الاُامتم تعصخ ٔبفاكز ٔبهرثوتوًوحِة قصتَة ختسم ُشا اًـؼمل مؼن مٌؼؼوز اًلؼانيني ؿََؼَ يف 

 . احامتؾَة وس َاس َة واكذعاذًة ملاٍصت ومٌاكضة ٌَحُئة اًـصتَةو  س َاكاث زلافِة

 ذامتة: .4

اس خفاذث اًـسًس من اًـَوم اًخعحَلِة والاوسؼاهَة مؼن اًثؼوزت املـَوماثَؼة مٌؼش ػِؼوز 

اًـوملة حىت الٓن، وألهرثوتوًوحِا اًـصتَة من اًـَوم املصذسة ًالسؼ خفاذت مؼن ُؼشٍ اًخلٌَؼاث 

ماكهخؼَ  اًـمل و ثفصضَ ؿىل اًـام وارلؼاض، وحؼىت ٍؼمتىن مؼن اجيؼاذاذلسًثة ًيك حصثلي هبشا 

 اذللِلِة مضن اًـَوم ألدصى اًيت مت اًـياًة هبؼا ؾياًؼة هحؼريت سؼواء مؼن اًياحِؼة اًيؼًصؼة ٔبو

اًخعحَلِة، وؿَََ فان اًفضاء الافرتايض إبماكهَ اًخبٔسُس ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة، من ذالل 

ورش ذزاساث ؤبحبؼاج ختؼسم تياءُؼا اًخؼازخيي واًثلؼايف والاحامتؾؼي والاكذعؼاذي، احرتامؼا 

ي ملحسٔب اًـمل واملـصفة، مؽ الاتخـاذ ؾن لك ألفاكز اًيت ثُفلس ؿمل ألهرثوتوًوحِا حمخواُا اًـَمؼ

 والاس خلعايئ. 
      

 املصاحؽ .1
ة، املعاتؽ اًخـاوهَة، ألزذن، .2  .2974ٔبتو اًِالل ٔبمحس: ملسمة يف ألهرثوتوًوحِا اًرتتًو

صي َلس و بٓدصون: ملسمة يف ألهرثوتوًوحِا اًـامة، ذاز اٍهنضة املرصًؼة، مرصؼ،  .1 تََز زاًف،  ُوجيصا ُازي، حصمجة ادلُو

2971. 

 .1022ألهرثوتوًوحِا، ذاز اًفازايب، اًعحـة ألوىل، ًحيان، ثََوٍن مععفى: مسذي ؿام يف  .1

 .2974هجصسىوفِزت مَِفِي، حصمجة اًيفاد زابخ: ٔبسس ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة، وسازت اًثلافة، سوزاي، .4

 . 1001ؾحس اسلَس زصوان حسني: ٔبظول اًححر اًـَمي، مؤسسة ص حاة ادلامـة، مرص .1
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 .2914الكوِون الكًس، حصمجة سَمي صاهص: إلوسان يف املصبٓت، )ذاز اًًرش كري موحوذت(، اًـصاق، .7

 .2987ًحُة اًعاُص: سوس َوًوحِة اًثلافة، ذاز اذلواز، سوزاي،  .8

 .2917ا و ٔبسمة اًـامل اذلسًر، املىذحة اًـرصًة، ًحيان، ًًَذون زاًف، حصمجة اًياصف ؾحس املغل: ألهرثوتوًوحِ .9
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ؿىل اًسؼاؿة اًـؼارشت ظؼحاحا، ملؼال مًضؼوز  1027فِفصي 27اًضٌلش ؿُىس: واكؽ ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة، مت اًخعفح ًوم  .21
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        كصن زتؽ من ٔبنرث تـس ادلزائًصة ادلامـة يف ألهرثتًووحِا واكؽ

 الأكذميي إلؿرتاف من

 ادلزائص -اًضَف  خامـة -ذ.سٌَلن جن كِةل                                                   
 

 : املَرط

 واكؽ زظس ٕاىل اًححثَة اًوزكة ُشٍ هتسف

 اًفرتت ذالل ادلزائًصة ادلامـة يف ألهرثتًووحِا

 ٔبو تشاثَ كامئ مـصيف نخرعط سواءً  اذلاًَة،

 املـصفِة اًخرععاث يف ًسزش هكلِاش

 إبحصاء اًحاحر كام رعل ٔبخي من ألدصى،

 ٌَجامـاث الاًىرتوهَة ٌَمواكؽ صامي مسح

 خملخَف اًخسٌزس َة اًربامج وثفحط ادلزائًصة

 وٕاحعاء هبا، اًياصعة اًححر وخماجص لكَاهتا،

ِزش اًيت واًلكَاث ادلامـاث خمخَف  ثُسَّ

 املصثحعة واًخرععاث امللاًُس ٔبو ألهرثوتوًوحِا

 ٔبهنا ٕاىل رعل ذالل من اًحاحر ثوظي هبا،

 الاحامتؾَة اًـَوم لكَاث يف ؿامة ثُّسَزش

 يف واٌَلاث الٓذاة ولكَاث وإلوساهَة،

 كام نٌل مذـسذت، خامـاث ويف خمخَفة ختععاث

 اًـَمي اًححر خملاجص كانية توضؽ اًحاحر

 يف املخرععة ادلزائًصة ادلامـاث يف اًياصعة

 .املـصيف اذللي ُشا

 Abstract : 

This paper aims to monitor the 
reality of Anthropology at the 
Algerian Universities during the 
current period, as a self-contained 
knowledge-based or as a module 
taught in other knowledge 
specialities. The researcher conducts 
for that a total surfing of all the 
Algerian universities‟ websites as he 
examines the teaching programs of 
their various colleges, and research 
laboratories .He also counts the 
different universities and colleges 
that teach Anthropology or the 
modules and the specialities they 
associated with . The researcher 
reached through this that 
anthropology is generally taught in 
the faculties of social sciences and 
humanities, and the faculties of 
literature and languages  in 
different specialities and in various 
universities. He establishes a list of 
laboratories of scientific research 
that are active in Algerian 
universities and specialized in this 
field of knowledge. 
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 ملسمة:

ازثحعت ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائص وامللصة اًـصيب ثضلك ؿام ذالل اًفرتت الاس خـٌلًزة 

ألهرثوتوًوحِة اًيت كام هبا ؿسذ من إلذاًزني  ابًخوخَ اًىوًوهَايل، من ذالل اصلزاساث

واًضحاظ اًـسىًصني وزخال اصلٍن وألهرثوتوًوحِني املسفوؿني من كدي إلذازت الاس خـٌلًزة 

هبسف اًخـصف ٔبنرث ؿىل ارلعوظَة اًثلافِة والاحامتؾَة ٌَمجمتـاث امللازتَة، وجسََط 

ي ساؿسُا يف حىٌصس حوكِا الاس خـٌلزي اًضوء ؿىل ؿاذاهتا وثلاًَسُا ؤبؾصافِا، ألمص اطل

 ظَةل ُشٍ اًفرتت .

وامذساذا ًِشا زخس يف رُن ادلزائًصني سواء تخوهجِم اًصمسي بٔو كري اًصمسي ازثحاظ 

ألهرثوتوًوحِا ابلس خـٌلز وـمل اس خـٌلزي، ألمص اطلي اهـىس ثضلك واحض وخًل ؿىل 

مت مٌؽ ثسٌزسِا ظَةل ؾرشًخني من ثسٌزس املاذت ٔبو اًـمل يف ادلامـاث ادلزائًصة حبَر 

اًزمن تـس إلس خلالل، ًخـوذ تـسُا ٕاىل اًواهجة يف تـغ ادلامـاث واًحساًة اكهت ابملـِس 

، ًَـصف تـسُا اًـمل حصنة اهخـاص َة مؽ ثـممي 2984اًوظين ٌَثلافة اًضـحَة تخَمسان س ية 

ة والاحامتؾَة، وثضلك ذاض يف ٔبكسام اًـَوم إلوساهَ ثسٌزسِا يف خمخَف ادلامـاث

 وػِوز ؿسذ من املصانز واخملاجص اًححثَة املخرععة يف ألهرثوتوًوحِا .

وؿَََ ٌسـى اًحاحر من ذالل ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٕاىل زظس واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف 

ادلامـة ادلزائًصة ذالل اًفرتت اذلاًَة، من ذالل اًخـصف ؿىل واكؽ ثسٌزسِا نخرعط 

ٌلذت ؿَمَة يف ختععاث ٔبدصى، ومن ذالل اًخـصف ؿىل خماجص مـصيف كامئ تشاثَ ٔبو ن

اًححر اًـَمي املخرععة يف ألهرثتوًوحِا وهجوذُا ووضاظاهتا يف ُشا اجملال، اهعالكا من 

 ُشا ثبئت ُشا اًوزكة ًإلخاتة ؿىل اًدساؤلث اًخاًَة:

ـٌلًزة وتـس ماعم املصاحي اًيت مصث هبا ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائص ذالل اًفرتت الاس خ -

 عم ذمزياث لك مصحةل مهنا؟ الاس خلالل، وما

 ما ُو واكؽ ثسٌزس ألهرثتوًوحِا يف ادلامـاث ادلزائًصة ذالل اًفرتت اذلاًَة؟ -
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ماعم خماجص اًححر اًـَمي املخرععة يف ألهرثتوًوحِا اًياصعة يف ادلامـاث  -

 ادلزائًصة، وما ٔبجصس وضاظاهتا؟

 ألهرثتوًوحِا يف ادلزائص:املصاحي اًيت مصث هبا  -ٔبول

مصث ألهرثتوًوحِا يف ادلزائص مبصاحي مذحاًية ذالل اًفرتت الاس خـٌلًزة وتـس 

ا من املصاحي.  الاس خلالل، متزيث لك مصحةل تبٔحساج وثفاظَي ختخَف ؾن كرُي

 بٔزياء اًفرتت إلس خـٌلًزة: -2

ابملساؾي اًخوسـَة ازثحعت ألهرثوتوًوحِا يف اًفرتت الاس خـٌلًزة ٔبو اًىوًوهَاًَة 

ٌَحصاكث الاس خـٌلًزة اًيت صِسُا اًـامل تعفة ؿامة، وامللصة اًـصيب وادلزائص تيوغ من 

ارلعوض، حِر مصث اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف ادلزائص ٔبزياء ُشٍ اًفرتت مبصحَخني 

ن مذحاًيدني، مصحةل ٔبوىل امذسث من اًيعف اًثاين ٌَلصن اًخاسؽ ؾرش ٕاىل كاًة تساًة اًلص 

اًـرشٍن، متزيث اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ذالًِا ابًعاتؽ اًـسىصي، مفـؼمِا ٔبجنز من كدي 

ضحاظ ؾسىًصني ٔبو موػفني اتتـني ٌَمؤسسة اًـسىًصة، حِر اكهوا من ألوائي اطلٍن 

ُس املثلف ٔبو الأكذميي،  ٔبجنزوا ذزاساث ٔبزيوقصافِة، ُمييت ؿَهيا رُيَة اًـسىصي ًو

ًـمي ألزيوقصايف اًوظفي اًخجمَـي ٌَمـعَاث الاحامتؾَة واًثلافِة من ومتزيث ذزاساهتم اب

ذالل الاحذاكك املحارش ابجملمتـاث املسزوسة،
(1)
حِر زنزوا ؿىل ذزاسة اًحىن الاحامتؾَة  

واًخيؼاميث اصلًًِة، هبسف مـصفة دعوظَة اجملمتؽ ادلزائصي واًخـصف ؿىل هلاظ اًضـف فَِ 

كعس اًس َعصت ؿَََ، وجسَِي معََة الاحذالل واًخوسؽ ًوُس هبسف اًححر اًـَمي 

زياة مث اًخوكي اًربيء، من ٔبخي رعل مت ثوحَِ ألهؼاز حنو مٌاظق اًلدائي وألوزاش وم

يف اًعحصاء كسز ما مسحت تَ اًؼصوف.
(2)

 

ومصحةل اثهَة امذسث من تساًة زالزٌُاث اًلصن اًـرشٍن ٕاىل كاًة الاس خلالل، رمس ًِا 

، اطلي ٔبؾلدَ ثبٔسُس مـِس اصلزاساث 2917ثبٔسُس مـِس ألزيوًوحِا يف ابٌزس س ية 

ت هل رممة ٕاجناس اصلزاساث حول الاسدرشاكِة جبامـة ادلزائص مؽ تساًة اًثالزٌُاث، ٔبولك

اًحضلان املس خـمصت، حتت ٕارشاف خنحة من الأكذميَني من ختععاث مـصفِة خمخَفة ًخلسرمم 
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ألزيوًوحِني، متزيث اصلزاساث اًيت ٔبجنزث يف ُشٍ املصحةل تعاتؽ ألحباج املياظلِة 

اكن ًخخين  ودوضِا يف مواضَؽ خسًست مثي اًلاهون إلسالسم واًلواهني اًربجًصة، وكس

اًَِئاث اًـَمَة رممة اًححر ألهرثوتوًويج يف ُشٍ املصحةل ألثص الٔنرب يف ختََط 

اصلزاساث امليجزت من ظاتـِا الاس خـٌلزي وٕاضفاء ظاتؽ خسًس ؿَهيا.
(3)

 

زمغ ازثحاظ اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف اًفرتت الاس خـٌلًزة ابًعاتؽ اًـسىصي 

ٕال ٔبهنا كسمت مـعَاث وماذت ؿَمَة ُامة حول واًخوسـي تبُٔساف كري جًصئة، 

ارلعوظَاث اًثلافِة والاحامتؾَة ٌَمجمتؽ ادلزائصي ذالل حلدة ُامة من حلدَ اًخازخيَة، 

واًيت اكن من املفصوط اس خلالًِا من ٔبخي فِم احذَاخاث اجملمتؽ ووضؽ دعط اًخمنَة، من 

ملس خـمص يف مجَؽ اجملالث، ًىن زذت ٔبخي اًسري حنو اًخزَط من الآثز اخملخَفة اًيت حصوِا ا

اًفـي اًصمسَة والأكذميَة جتاٍ ألهرثتوًوحِا تـس الاس خلالل اكهت سَحَة، ؤبحسزت اًلعَـة 

 مـِا ومت اًخضََق ؿَهيا توظفِا ؿمل ٌَمس خـمص.

 فرتت ما تـس الاس خلالل ٕاىل مٌخعف اًامثهٌُاث: -1

اًصمسي ادلزائصي ما تـس الاس خلالل تبهٔنا ؿمل ازثحعت ألهرثوتوًوحِا يف اخملَال املـصيف 

 ن ٔبخيم اس خـٌلزي ابمذَاس، خّسصثَ امليؼومة اًىوًوهَاًَة اًفصوس َة مٌش ٔبول ؾِسُا ابدلزائص،

ومن ُشا ، مـصفة اًضـة ادلزائصي واًخحضري لسرتاثَجَة اس خـٌلًزة ثامتىش ؤبمناظ ثفىرٍي

اؾخحاز  مصحةل الاس خلالل امليعَق، زخس يف رُن ٔبحصاة اًلصاز اًس َايس تـس

يف  َؿسم ثسٌزسهدِجة طلعل كصزث اذلىومة ادلزائًصة  ،ؿٌَلً اس خـٌلزايً  الاهرثوتوًوحِا

ادلامـاث ادلزائًصة، وؿسم الاؿرتاف تَ واًـمي ؿىل ٕاكعائَ من ذائصت املـازف الاحامتؾَة 

اغ الاذًوًوحِا تي وظي ألمص ٕاىل هـت لك ابحر رمت هبشا اًـمل تبٔهَ من ٔبثح، وإلوساهَة

اًىوًوهَاًَة.
(4)

 

ة وظفهتا ابًـمل  الث س َاسًو حِر تلِت ألهرثوتوًوحِا ظَةل ُشٍ اًفرتت حدُسة ثبًٔو

اطلي خيسم معَحة املس خـمص، ذما ٔبثص ؿىل اُامتم اًحاحثني الاحامتؾَني هبا، ٕاضافة ٕاىل 

ٔبثصث ؿىل اًحاحثني ثعوز اًيؼًصة املازهس َة اًيت حزامٌت مؽ اذلصاكث اًخحٍصًصة يف اًـامل، 

الاحامتؾَني يف اصلول اًيامِة، اًيت مل حىن ادلزائص مبيبٔى ؾهنا حِر اُمتت خامـاثيا تـمل 
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الاحامتغ، اطلي زنز اًحاحثون فَِ ؿىل حتََي اًرتهَحة الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًخحولث 

املصافلة ًِا تـس س يواث الاس خلالل
(5)

صحؽ اًـسًس من اًحاحثني اًلعَـة تني  ، ٍو

ا ؿٌَل اس خـٌلزاي، ٕاىل ٔبس حاة ٔبدصى  ألهرثوتوًوحِا وادلامـة ادلزائًصة ٕاضافة ٕاىل اؾخحاُز

 مذـسذت ٔبجصسُا:

الاُامتم ابًـَوم اصلكِلة ؿىل حساة اًـَوم الاحامتؾَة تفـي اذلاخة ٕاىل اًخمنَة، اًيت  -    

ٔبؾعى اًلانيون ؿَهيا ألًووًة ًٔلموز الاكذعاذًة
(6)
وثخين اٍهنج الاصرتايك واس خرياذ اذلَول  

 ادلاُزت ، ذون املصوز ؿىل ذزاسة اًواكؽ احملًل ومسى اس خـساذٍ ملثي ُشٍ اذلَول.

اًفِم ارلاظئ حول موضوؿاث اًححر ألهرثوتوًويج ؿىل ٔبهنا موضوؿاث مدخشةل  -    

من ٔبفصاذ اجملمتؽ مبا  ومذجاوست، اًياجت ؾن سوء فِم ٌَمـصفة ألهرثوتوًوحِة صلى رشحية واسـة

فهيم املخـَمني، ٕاضافة ٕاىل ألفاكز اٌَعَلة تبٔن ُشا اًـمل ًعصخ هؼصايث ؤبفاكز ل ثًسجم 

مؽ اًرتاج اًفىصي واًثلايف اًـصيب وإلسالسم، ذما ٔبؿاق اهسزاح املـصفة ألهرثوتوًوحِة مضن 

حزي املٌلزسة الأكذميَة.
(7)

 

ق ؿىل ألهرثوتوًوحِا نخرعط ٔباكذميي يف لك ُشٍ اًـوامي ساطمت يف ثضََق ارليا

ادلامـة ادلزائًصة، ذما اهـىس سَحا ؿىل اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ذالل ُشٍ املصحةل 

"حِر تلِت اكمٌة ل ثؼِص ٕال يف ملازابث زلافِة صلزاسة اًؼواُص اًسوس ًَووحِة".
(8)

 

 فرتت ما تـس اًامثهٌُاث )مصحةل إلؿرتاف الأكذميي(: -1

ُشٍ اًفرتت ابلهفذاخ اًخسزجيي ؿىل املـصفة ألهرثوتوًوحِة وفق مٌحى ثعاؿسي، متزيث 

هدِجة املعاًة املخيامِة ًيرحة من الأكذميَني وتـغ ازلـَاث اًفاؿةل يف اذللي اًثلايف، 

واًيت ثوحت مبيح اًرتدِط ًخبٔسُس املـِس اًوظين ٌَثلافة اًضـحَة تخَمسان س ية 

ث ظالتَة مبيعلة اًلدائي ٌَمعاًحة تخسٌزس اًثلافة ألماًسلَة ، "تـس كِام اهخفاضا29849

واٌَلة اًربجًصة"
(10)

، ُشٍ ارلعوت اؾخربث مبثاتة الاؿرتاف الأكذميي مباذت ألهرثوتوًوحِا يف 

ادلزائص، وػي اُامتم املـِس مٌعحا فلط ؿىل ثسٌزس اًثلافة اًضـحَة ملست انُزث 

يت خاء فهيا إلؿرتاف ابٔلذة اًضـيب اكدذعاض اً 2990س يواث، ٕاىل كاًة تساًة س ية 1

كامئ تشاثَ، مث ثضـحة ألهرثوتوًوحِا
(11)
. 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يف ادلامـة ادلزائًصة تـس بٔنرث من زتؽ كصن من الاؿرتاف الأكذميي واكؽ الٔهرثوتًووحِا
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يف تساًة اًدسـَياث من اًلصن املايض ثوح الاهفذاخ ؿىل املـصفة ألهرثوتوًوحِة 

( C. S.A. R.Cتخبٔسُس املصنز اًوظين ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة )

صان س ية  واطلي مت ٕاذلاكَ توسازت اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي فامي تـس، ، 2991تُو

ؤبس يسث هل رممة اًححر يف ُشا اجملال، مث ثوسؽ وضاظَ ٕاىل حىوٍن ابحثني يف 

الادذعاض ٌَحعول ؿىل صِاذاث ٔباكذميَة يف ألهرثوتوًوحِا )ماحس خري وذنخوزاٍ(، 

ابًرشانة مؽ تـغ ادلامـاث اًوظيَة
(12)

تُامن ؿىل مس خوى ادلامـة يف ُشٍ  يف فرتت لحلة، 

اًـرشًة اًيت متزيث تـسم الاس خلصاز ألمين اكن ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا ملذرصا ؿىل خامـة 

 ثَمسان.

مؽ تساًة اًلصن اذلايل ؾصف ختعط ألهرثوتوًوحِا تـغ الاهخـاص ملازهة ابًـرشًة 

ج خامـاث يف اًيت س حلذَ، حِر مت فذح ُشا اًخرعط يف ظوز ما تـس اًخسزح تثال

مصحةل ٔبوىل، تساًة جبامـة كس يعَية ابًخًس َق مؽ املصنز اًوظين ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا 

ملـس تَساقويج صلزخة املاحس خري،  10، تفذح 1000الاحامتؾَة واًثلافِة هناًة س ية 

صان مبـِس ؿمل الاحامتغ ذالل هفس اًس ية تسفـة ٔبوىل تؼ ملاؿس  20وخامـة اًساهَا تُو

، خامـة ثَمسان مبـِس اًثلافة اًضـحَة وتبٔزتؽ 1001حِة،  مث ذفـة اثهَة س ية تَساقو 

ختععاث)ٔبذة صـيب، ًِجاث، فٌون صـحَة، ٔبهرثوتوًوحِا(، ومبا ٔبن ادلامـة ادلزائًصة مل 

حىن ثوفص اًخىوٍن يف مصحةل ًُساوس ختعط ٔبهرثتوًوحِا، فلس اًخحق ظَحة كسم ما تـس 

ج من ختععاث ٔبدصى مثي ألذة، ؿمل اًيفس، اًخازخي، اًخسزح يف ُشٍ ادلامـاث اًثال

اٍهتَئة اًـمصاهَة، إلؿالم
(13)
. 

تؼ  1001س ية  تـسُا مت فذح اًخرعط يف ما تـس اًخسزح ابملصنز ادلامـي خبًضةل

( تفذح مساتلة اصلدول ٕاىل مسزسة C.R.A.S.Cملـس تَساقويج، مث كام مصنز) 21

ابًرشانة مؽ خامـاث )كس يعَية،  1008ٔبنخوجص  21تخازخي اصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا 

ثزيي وسو، جباًة، مس خلامن وثَمسان(، حِر اكهت املساتلة مفذوحة ًخرععاث ؿمل 

الاحامتغ، ؿمل اًيفس، اٌَلة واًثلافة ألماًسلَة
(14)

، ًُضِس ختعط ألهرثوتوًوحِا تـسُا 

ا وسازت اًخـَمي اًـايل واًححر ثوسؽ وحصنة كري مس حوكة ذاظة تـس إلظالحاث اًيت ؾصفهت
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اًـَمي تخخٌهيا هؼام ل.م.ذ، حِر مت فذح اًخرعط يف ٔبكسام اًخسزح وما تـس اًخسزح يف 

 ؿسًس من ادلامـاث واملصانز ادلامـَة ؿىل املس خوى اًوظين.

 واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـة ادلزائًصة ذالل اًفرتت اذلاًَة: -اثهَا

ذةل حياول اًحاحر ثلسمي كصاءت وظفِة وٕاحعائَة ًواكؽ يف ُشا احملوز من املسا

ألهرثوتواوحِا يف ادلزائص ذالل املصحةل اذلاًَة، ورعل جصظس واكؽ ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا 

نخرعط كامئ تشاثَ وهكلِاش ٔبو ماذت ؿَمَة يف ختععاث مـصفِة ٔبدصى يف مجَؽ ادلامـاث 

 ادلزائًصة.

 ة ادلزائًصة:ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـ -2

مت ثـممي هؼام ل.م,ذ يف مجَؽ ادلامـاث ادلزائًصة ويف مجَؽ اًخرععاث املـصفِة 

ابس خثٌاء اًحـغ مهنا، وتـس املسح اًضامي اطلي كام تَ اًحاحر ؿىل مجَؽ املواكؽ 

الاًىرتوهَة خملخَف مؤسساث اًخـَمي اًـايل ؿىل مس خوى ادلزائص
(15)

، ثحني ٔبن 

ؿسذ من اًلكَاث وألكسام ويف خمخَف ٔبظواز اًخـَمي اًـايل ورعل ألهرثوتواوحِا ثسزش يف 

 ؿىل اًيحو اًخايل :

 مصحةل ًُساوس:  -2-2

ثسزش ألهرثوتوًوحِا نخرعط مـصيف كامئ تشاثَ يف مصحةل ًُساوس وهكلِاش يف 

 ختععاث مـصفِة ٔبدصى.

 نخرعط كامئ تشاثَ:  -2-2-2

مسمى صـحة ألهرثوتوًوحِا اتتؽ ألهرثوتوًوحِا نخرعط يف مصحةل ًُساوس حتت 

ًلسم اًـَوم الاحامتؾَة يف لكَة اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة يف تـغ ادلامـاث ادلزائًصة، 

حِر ًت ثوحَِ اًعَحة ًضـحة ألهرثوتوًوحِا تساًة من اًس ية اًثاهَة ًُساوس تـس ثَلهيم 

وم ًت ثوحَِ اًعَحة ؿىل حىوٍن يف اًس ية ألوىل خشغ مضرتك ؿَوم احامتؾَة، وؿىل اًـم

ُشا املس خوى يف كسم اًـَوم الاحامتؾَة ٕاىل صـة ؿمل الاحامتغ ، ؿمل اًيفس، ؿَوم 
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اًرتتَة، ألهرثوتوًوحِا....ٕاخل، وادلامـاث اًيت ثدِح اًخىوٍن يف صـحة الاهرثوتوًوحِا يف 

 مصحةل ًُساوس عم اكليٓت:

 يف مصحةل ًُساوس.ًحني ثسٌزس الٔهرثوتوًوحِا نخرعط  (:02خسول زمق)

 امللاًُس) اًسسايس ألول واًثاين( اًدسمَة ادلامـة

ٔبهرثوتوًوحِا  ثسىصت

احامتؾَة 

 وزلافِة

ألهرثتوتوحِا امللازتَة/مِاذٍن ألهرثوتوًوحِا/ ٔبهرثوتوًوحِا اًس ية اًثاهَة:-

ٔبصاكل اًخـحري/اًيؼصايث ألهرثوتوًوحِة اذلسًثة/ ٔبهرثوتوًوحِا اًفضاء 

الاحامتؾي/مهنجَة اًححر ألهرثوتوًويج/ ٔبهرثوتوًوحِا ادلزائص/اًفىص 

ارلضلوين/اتزخي ادلزائص املـادض/ اثس متوًوحِا/ الاسدرشاق/ ًلة 

 ٔبحٌحَة/ؿمل اًيفس الاحامتؾي.

ثلٌَاث اًححر وٕاؿساذ مشهصت اًخرصح/ٔبهرثوتوًوحِة اًرتتَة اًس ية اًثاًثة:  -

ًة/ٔبهرثوتوًوحِا اٌَلة واًخـَمي/اًعلوش واملٌلزساث اًصمز 

والثعال/ٔبهرثوتوًوحِا اًِجصت واًـالكاث الاحامتؾَة/ألهرثوتوحِا 

الاكذعاذًة/ٕاؿالم بيٓل/ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن/ٔبهرثوتوًوحِا امللصة 

اًـصيب/اهرثوتوًوحِا الثعال واملٌلزساث اًثلافِة/اًوظن اًـصيب 

وتوًوحِا وس ميَوًوحِا/ واًـوملة/ٔبهرثوتوًوحِا اًرتاج املاذي واًالماذي/ٔبهرث 

ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن وامللسش /ٔبهرثوتوًوحِا اًًصف واملسًية/اًلصاتة اًـائةل 

 وادليسز/ٔبهرثوتوًوحِا اًِجصت.

 وزكةل

 اًضَف
ٔبهرثوتوًوحِا 

 ؿامة
 ثخسة

 ثَمسان

 ٔبهرثوتوًوحِا

 تَـحاش

 .املعسز: ٕاؿساذ اًحاحر

اًثاهَة فلط جبامـة اًضَف حبنك ٔبهَ مت مؽ اًـمل ٔبن اًخرعط ًسزش يف اًس ية 

، وجبامـة ثخسة ٔبظحح ًسزش 1027-1021افذخاحَ اهعالكا من ُشا املومس ادلامـي فلط 

اًخرعط تساًة من اًس ية اًثاهَة تـسما اكن ًسزش يف اًس ية اًثاًثة فلط يف املوامس 

ختعط ألذة  اًساتلة، نٌل ًسزش جبامـة ثزيي وسو يف كسم اٌَلة واًثلافة ألماًسلَة

وألهرثوتوًوحِا يف اًس ية اًثاًثة ًُساوس، مبلاًُس مثي ٔبهرثوتوًوحِا اًـامل ألماًسلي، 

 اًرتاج ألذيب ألماًسلي، ألذة ألماًسلي.
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 هكلِاش ًًمتي ٕاىل ختععاث مـصفِة بٔدصى: -2-2-1

ؿىل اًـموم ًسزش ملِاش ألهرثوتوًوحِا حتت مسمَاث ؿسًست يف نثري من 

واًلكَاث يف ؿسذ من ادلامـاث ادلزائًصة، ذاظة يف لكَة اًـَوم إلوساهَة  اًخرععاث

 والاحامتؾَة و لكَة الٓذاة واٌَلاث ورعل ؿىل اًيحو اًخايل :

يف كسم اًـَوم الاحامتؾَة: يف اًسسايس ألول س ية ٔبوىل خشغ مضرتك ؿَوم  -

تؽ )اًسسايس اًثاين من احامتؾَة حتت مسمى مسذي ٕاىل ألهرثوتوًوحِا، ويف اًسسايس اًصا

اًس ية اًثاهَة( يف صـحة ؿمل الاحامتغ حتت مسمى ٔبهرثتوًوحدا احامتؾَة وزلافِة يف مجَؽ 

خامـة من ٔبظي ادلامـاث متىن  19ادلامـاث ادلزائًصة اًيت ثسزش ختعط ؿمل الاحامتغ )

 اًحاحر من اًوًوح ٕاىل مواكـِا واذلعول ؿىل جصانجمِا اًخسٌزيس(.

اًـَوم إلوساهَة: يف اًس ية اًثاهَة من صـحة إلؿالم والثعال حتت مسمى يف كسم  -    

 خامـة(. 11ٔبهرثتوًوحِا زلافِة واحامتؾَة )

 يف ؿسذ من ألكسام واًخرععاث يف خامـاث مذفصكة يف ادلزائص ؿىل اًيحو اًخايل: -    

 (: ًحني ثسٌزس ألهرثتوًوحِا هكلِاش يف مصحةل ًُساوس.01خسول زمق)
 امللاًُس اًخرعط ادلامـة اًلسم

اٌَلة 

واًثلافة 

 ألماًسلَة

 

 اًحوٍصت
 ًلة وزلافة ٔبماًسلَة 

 ) س ية اثهَة واثًثة(

 ٔبهرثوتوًوحِا اًـامل ألماًسلي  -

 ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة  -

 ٔبهرثوتوًوحِا احامتؾَة وزلافِة -

 ثزيي وسو

ًلة  -ًساهَاث وفن اًخـَمي 

 ًلة وحضازت -ؤبذة

 ) س ية اثهَة واثًثة(

 ٔبهرثوتوًوحِا اًـامل ألماًسلي -

 ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة -

 ألهرثوتوًوحِا واًرتاج ألماًسلي -

اًـَوم 

 الاحامتؾَة

 ٔبهرثوتوًوحِا حرضًة  1ؿمل احامتغ املسًية ش 1كس يعَية

 ٔبهرثوتوًوحِا امللصة اًـصيب  1ؿمل الاحامتغ ش  سـَست

 ٔبهرثوتوًوحِا حرضًة  ؿمل الاحامتغ اذلرضي  سىِىست

 املعسز: ٕاؿساذ اًحاحر.
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 مصحةل املاسرت:  -2-1

مثٌَل يف مصحةل ًُساوس ثسزش ألهرثوتوًوحِا يف مصحةل املاسرت نخرعط كامئ تشاثَ 

 يف تـغ ادلامـاث، ٕاضافة ٕاىل ثسٌزسِا هكلِاش يف ؿسذ من اًخرععاث املـصفِة ألدصى.

 نخرعط كامئ تشاثَ:  -2-1-2

يف مصحةل املاسرت ٔبو اًعوز اًثاين من اًخـَمي اًـايل وفق هؼام ل.م.ذ ًت اًخىوٍن يف 

ختعط ألهرثوتوًوحِا نخرعط مـصيف يف لكَة اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة اتتؽ ًلسم 

الٓذاة  اًـَوم الاحامتؾَة يف ؿسذ من ادلامـاث، ابس خثٌاء ختعط واحس مفذوخ يف لكَة

 واٌَلاث جبامـة ثزيي وسو،نٌل ًحٌَُ ادلسول اًخايل:

 (: ًوحض ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا نخرعط يف املاسرت.01خسول زمق)

 امللاًُس ) اًسسايس ألول واًثاين( اًخرعط ادلامـة

 ثسىصت

بٔهرثوتًووحِا 

احامتؾَة 

 وزلافِة

بٔهرثوتًووحِا  ألهرثوتًووحِا اًخعحَلِة/ ألهرثتًووحِا واًرتاج/:2ماسرت

ٔبهرثوتًووحِا  مهنجَة مرشوغ اًححر/ ألهرثوتوًوحِا واًخازخي/ اًخمنَة/

 اًخسًزة. ٔبهرثوتوًوحِا اًرتتَة/ مَخلى ٔبهرثوتًووحِا اًلصاتة/ اصلٍن/

 مهنجَة اًححر ألهرثوتًوويج/ ًلة ٔبحٌحَة. ٔبهرثوتوًوحِا اًعحة/

ة/ :1ماسرت ٔبهرثوتًووحِا   ًويج/مهنجَة اًححر ألهرثوتو  اجملمتـاث اًحسًو

ٔبهرثوتوًوحِا  مَخلى اًخسًزة/ ٔبهرثوتوًوحِا إلثعال/ اًفن وازلال/

املؤسسة/ألهرثوتًووحِا اٌَلوًة/ ٔبهرثوتًووحِا امللصة اًـصيب.)اًسسايس 

 اًثاين خمعط ًخحضري ومٌاكضة زساةل اًخرصح(.

 وزكةل

بٔهرثوتًووحِا 

اجملال 

 واًِوًة.

مـعَاث ارلصائط/ اًِوًة الاحامتؾَة/ ٕاحعاء وظفي/ حتََي : 2ماسرت

ٕاؿالم بيٓل/ ٔبهرثوًوحِا اجملال/ ألزيوًوحِا اذلرضًة/ اطلاهصت واًخازخي/ 

 مسذي ًٔلهرثوتوًوحِا/ ألهرثوتًووحِا اذلرضًة/ ثلٌَاث اًححر املَساين.

 ٔبهرثوتًووحِا اجملال واًسىن/ ٔبهرثوتًووحِا اذلَات اذلرضًة/: 1ماسرت

ان. )اًسسايس  اًخلَري الاحامتؾي/ ٔبهرثوتوًوحِا اٌَلة/ ٔبهرثوتًووحِا اًُص

 اًثاين خمعط ًصساةل اًخرصح(.

كس يعَية

1 

بٔهرثوتًووحِا 

 زلافِة

اثس متًووحِا/اًيؼًصة اًثلافِة/ ًلة  اتزخي اًفىص ألهرثوتوًويج/: 2ماسرت

ٔبهرثوتوًوحِا املياشم  ٔبهرثوتوًوحِا اًـائةل/ ٔبهرثوتًووحِا اًخلَري/ ٔبحٌحَة /

ثلٌَاث املالحؼة ومجؽ  ٔبهرثوتًووحِا احامتؾَة وزلافِة/ اذٍن/واملَ



 

جم
ذ ا
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

ر
ثاً
ً

 
 ادلزائص -خامـة اًضَف –سٌَلن جن كِةل ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

ٔبهرثوتًووحِا  ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن/ ٔبهرثوتًووحِا امللصة اًـصيب/ اًحَاانث/

 ٔبهرثوتًووحِا اٌَلة. ثلٌَاث اًسمـي اًحرصي وألهرثوتًووحِا/ اًخحرض/

اثس متًووحِا/ ٔبهرثوتًووحِا اًخمنَة/  ألهرثوتوًوحِا واًثلافة/: 1ماسرت

مَخلِاث/ مهنجَة ٕاؿساذ مرشوغ اًححر/ ٔبهرثوتًووحِا ثعحَلِة/فَسفة 

 ٔبهرثوتًووحِا اٌَلة/ ٔبهرثوتوًوحِا اًثلافاث اًفصؾَة/ واتزخي اًفن/

ٔبهرثوتوًوحِا اًعحة واملصط. )اًسسايس اًثاين خمعط ٕلحصاء حصتط 

 مِساين يف مؤسسة ًخوح جصساةل ختصح ثياكش(.

 ثخسة
ِا بٔهرثوتًووح 

 ؿامة

ألهرثوتًووحِا اصلًًِة/ ألهرثوتوًوحِا  ٔبهرثوتوًوحِا املَاذٍن/: 2ماسرت

واًرتاج/ ألهرثوتًووحِا الاكذعاذًة/ مسذي ًٔلهرثوتًووحِا/ 

ألهرثوتًووحِا واًخازخي/ مهنجَة مرشوغ اًححر/ٕاؿالم بيٓل/ ًلة ٔبحٌحَة/ 

ٔبهرثوتًووحِا اًرتتَة/  ألهرثوتًووحِا اذلرضًة/ ألهرثوتًووحِا والاس خـٌلز/

 ألهرثوتًووحِا اًس َاس َة/ ٔبهرثوتًووحِا اًعحة.

ٕاؿالم بيٓل/اًححر املَساين/ اًيؼًصة  اًثلافة واًضرعَة/: 1ماسرت

ٔبهرثوتًووحِا اًِوايث/ ٔبهرثوتًووحِا امللصة  ًلة ٔبحٌحَة/ ألهرثوتًووحِة/

اًفن ٔبهرثوتًووحِا  ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن واًعحة واملصط/ إلسالسم/

ٔبهرثوتًووحِا املؤسسة. )اًسسايس اًثاين خمعط ًصساةل  وازلال/

 اًخرصح(.

 ثَمسان

بٔهرثوتًووحِا 

زلافِة 

 واحامتؾَة.

ألزيوقصافِا/ًلة فصوس َة/ ٔبهرثوتًووحِا امللصة  ألزيوًساهَاث/: 2ماسرت

مَخلى  ٔبهرثوتًووحِا زلافِة واحامتؾَة/ اًـصيب/اًوظن اًـصيب واًـوملة/

 إلثعال واملٌلزساث اًثلافِة.) اًسسايس اًثاين( اًخسًزة/

ٔبساظري صـحَة/ اًـاذاث واًخلاًَس/ ٕاجنَزًية/ ألهرثوتًووحِا : 1ماسرت

الاكذعاذًة/ حتلِلاث مِساهَة/ بٔهرثوتوًوحِا اذلسازة/ ٔبهرثوتًووحِا اصلٍن/ 

 اتزخي حضازت امللصة اًـصيب/ اًـوملة.)اًسسايس اًثاين ًصساةل اًخرصح(. 

 :) بٓدص ذفـة ماسرت يف ُشا اًخرعط(. 1ماسرت بٔهرثوتًووحِا ذًضةل

 ثزيي وسو

لكَة 

الٓذاة 

 واٌَلاث

بٔهرثوًووحِا 

اًرتاج 

واًثلافة 

 ألماًسلَة

ٔبهرثوتًووحِا  زواذ اتزخي ادلزائص املـادض/ ؿمل الآثز/ ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة/

 واًسَوك/مهنجَة اًـَوم الاحامتؾَة/ ألذالق  اًـامل ألماًسلي/

 اًىذاتة يف اًـَوم إلوساهَة. ٔبهرثوتوًوحِا اًرتاج/

 املعسز: ٕاؿساذ اًحاحر.
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 هكلِاش يف ختععاث ماسرت بٔدصى: -2-1-1

ؿىل اًـموم ًسزش ملِاش الاهرثوتوًوحِا يف ادلامـاث ادلزائًصة يف مصحةل اًعوز 

ثًمتي ًلكَاث اًـَوم اًثاين من اًخىوٍن )املاسرت(، هكلِاش يف ختععاث مـصفِة خمخَفة 

إلوساهَة والاحامتؾَة، ولكَاث الٓذاة واٌَلاث واًـَوم إلسالمِة، نٌل س يوحضَ ثضلك 

 مفعي فامي ًًل.

)ؿمل  كسم اًـَوم الاحامتؾَة: صـحة ؿمل الاحامتغ، اًس ية ألوىل ماسرت ختعط -  

جبامـة مََاهة، ؿمل الاحامتغ إلحصام جبامـة اًضَف، سوس َوًوحِة اًـيف واًـمل ادليايئ 

الاحامتغ إلحنصاف وادلصمية جبامـيت سوق ٔبُصاش وثخسة( حتت مسمى ٔبهرثوتوًوحِا حٌائَة 

ٔبهرثوتوًويج ًؼاُصت إلحنصاف يف اجملمتؽ -يف اًسسايس ألول، وملِايس اًخحََي اًسوس َو

وادلصمية ادلزائصي ، ؤبهرثوتوًوحِا ادلصمية وٕاصاكًَاهتا يف ختعط ؿمل الاحامتغ إلحنصاف 

 جبامـة ؾياتة.

 يف اًخرععاث ألدصى نٌل ًحٌَُ ادلسول اًخايل: -  

 (: ًوحض ثسٌزس ألهرثتوًوحِا هكلِاش يف املاسرت. 04خسول زمق)

 جسمَة امللاًُس اًخرعط ادلامـة اًلسم

اًـَوم 

 الاحامتؾَة

 اًحوٍصت
 ٔبهرثوتوًوحِا اًعحة. غ احامتغ  اًض َروذة

 ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة واًخحََََة. ؿمل اًيفس اًـَاذي

 اًضَف
ؿمل اًيفس املصيض 

 واملٌلزساث اًـَاذًة
 ألهرثوتوًوحِا اًيفس َة.

 ابثية
 ٔبهرثوتوًوحِا حرضًة. ؿمل الاحامتغ اذلرضي

 ٔبهرثوتوًوحِا. ؾيف اًعحة/غ اًيفس

ة. ؿمل الاحامتغ اًرتتوي املس َةل  ٔبهرثوتوًوحِا حصتًو

 ثَمسان
 ٔبهرثوتوًوحِا إلؿالم والثعال. ؿمل الاحامتغ الثعال

 ٔبهرثوتوًوحِا ؿامة. اًفَسفة واًخيوغ اًثلايف

 ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة. ؿمل الاحامتغ اًثلايف 1سعَف

 وزكةل
 ألهرثوتوًوحِا واًرتتَة. ؿمل الاحامتغ اًرتتوي

 ٔبهرثوتوًوحِا. اتزخي اًفَسفة
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 غ الاحامتغ ؤبهرثوتوًوحِا اذلرضًة املسن ثيؼمي وجس َري 1كس يعَية

 ٔبهرثوتوًوحِا. ؿمل اًيفس الالكًَِيك ٔبم اًحوايق

 ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة. فَسفة واثَلا اًـَوم. تَـحاش

اًـَوم 

 إلوساهَة

 ٔبهرثوتوًوحِا ظحَـَة وزلافِة. بآثز ابثية

 ٔبهرثوتوًوحِا ادلزائص. ٕاثعال س َايح ؾياتة

سوق 

 ٔبُصاش
 ٔبهرثوتوًوحِا الثعال . اثعال وؿالكاث ؿامة

 ألهرثوتوًوحِا والثعال. اثعال وؿالكاث ؿامة املسًة

 1كس يعَية

 ألهرثوتوًوحِا اًفزيايئَة. بآثز ما كدي اًخازخي

اًرتاج اًخازخيي واًس َاحة 

 اًثلافِة.

ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة )ؿاذاث               -

 وظياؿاث(.وثلاًَس(/ ) حصف 

 تَـحاش
اًخازخي الاحامتؾي واًثلايف 

 ٌَجزائص.
 ٔبهرثوتوًوحِا ادلزائص وامللصة اًـصيب

ألذة 

 اًـصيب

 ٔبهرثتوًوحِا اًيط ألذيب. ٔبذة ؿام وملازن املسًة

جصح 

 توؾٍصصجي
 ؿالكة ألذة وألهرثوتوًوحِا. ٔبذة ؾصيب

 ٔبهرثوتوًوحِا زلافِة .ٔبهرثوتوًوحِا/  ٔبذة حسًر ومـادض ٔبم اًحوايق

 ٔبذة صـيب سىِىست
ٔبهرثوتوًوحِا/ اًفَلكوز/ مسذي ٕاىل 

 اًرتاج اًضـيب .

 اًيلس ألهرثوتوًويج. هلس حسًر ومـادض ثزيي وسو

اًـَوم 

 إلسالمِة
 ٔبهرثوتوًوحِا. ملازهة ألذاين كس يعَية

 املعسز: ٕاؿساذ اًحاحر.

ًؼِص من ذالل ما س حق ؾصضَ حول ثسٌزس ماذت ألهرثوتوًوحِا نخرعط مـصيف 

كامئ تشاثَ ٔبو هكلِاش ًًمتي ٕاىل ختععاث ٔبدصى، يف مصحَيت اٌَُساوس واملاسرت، وحوذ 

اهفذاخ ؿىل ُشا اًـمل يف خمخَف اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة وألذتَة ألدصى، هدِجة 

حـضِا اًحـغ، صلزخة ًعـة فهيا وضؽ حسوذ واحضة املـامل ٕاذزاك ٔبطمَخَ وازثحاظ اًـَوم ت 
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تني ؿمل وبٓدص، نٌل ًؼِص تبٔن ألهرثوتواوحِا نخرعط حيؼى ابُامتم ٔبنرب يف خامـاث 

ـوذ  مٌعلة رشق ادلزائص ملازهة جبامـاث اًوسط واًلصة، ذاظة يف اًس يواث ألذريت، ًو

حملسوتني ؿىل ألهرثوتوًوحِا رعل ٕاىل هجوذ خنحة من اًحاحثني ألهرثوتوًوحِني ٔبو ا

اًياصعني يف خامـاث اًرشق ادلزائصي، ذما ًًئب مبس خلدي ٔبفضي ًٔلهرثوتوًوحِا يف ُشٍ 

 ادلامـاث ٌوضلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف ادلزائص تعفة ؿامة.

  ملاًُس بٔدصى ثسذي مضن اُامتماث وموضوؿاث ألهرثوتوًوحِا: -2-1

ؽ ادلامـاث ادلزائًصة، وتـس إلظالغ ؿىل من ذالل املسح اًضامي خملخَف مواك

اًربامج اًخسٌزس َة خملخَف اًلكَاث اًيت اس خعاغ اًحاحر اًوظول ٕاٍهيا من ذالل ُشٍ 

املواكؽ، متىن من وضؽ كانية ًـسذ من امللاًُس اًيت ثسذي يف ذائصت اُامتم ألهرثوتوًوحِا ٔبو 

وسغ ؿىل ؿسذ من اًلكَاث حصثحط هبا سواء يف مهنج اًححر ٔبو يف موضوغ اصلزاسة، ثخ

ا ذون ثفاظَي:  مبرخَف ادلامـاث، هشهُص

ملاًُس )ألذة اًضـيب، ٔبذة صـيب ؿام، ألذة اًضـيب امللازيب، ٔبحٌاش ألذة  -  

اًضـيب، ألذة اًضـيب ادلزائصي، اًسشذ اًضـيب ادلزائصي( واًيت ثسزش يف كسم ألذة 

خمخَف ادلامـاث ادلزائًصة يف مصحةل اًـصيب ختعط ذزاساث ٔبذتَة وذزاساث هلسًة يف 

ًُساوس، ٕاضافة ٕاىل ملِاش اًثلافة اًضـحَة امللازتَة جبامـة ؾياتة ختعط ماسرت ٔبذة 

 ملازيب، وملِاش اًرتاج واًخواظي ختعط ماسرت ٔبذة واثعال جبامـة ثزيي وسو.

ؿمل ملِاش اًرتاج املاذي واًالماذي يف ادلزائص يف اًس ية اًثاهَة ًُساوس ختعط  -  

 املىذحاث  يف خمخَف ادلامـاث اًيت ثسزش ُشا اًخرعط.

ملاًُس) اًعياؿاث واًفٌون ابمللصة إلسالسم، اًفٌون اًزدصفِة ابمللصة إلسالسم(  -

ختعط ماسرت بآثز امللصة إلسالسم جبامـة ثَمسان، وملاًُس )اتزخي اًرتاج اًثلايف، 

اًخلََسًة( تلسم اًفٌون ختعط ماسرت مواذ اًرتاج، اًفٌون اًضـحَة، اذلصف واًعياؿاث 

حٌلًة املمخَاكث اًثلافِة جبامـة املسًة، وملاًُس )مسذي ٕاىل اًرتاج اًثلايف، اًرتاج 

 اًالماذي( ختعط ًُساوس حفغ اًرتاج تيفس ادلامـة.
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ملاًُس) اًفزاز وارلزف يف امللصة إلسالسم، اًـٌلزت واًـمصان يف امللصة إلسالسم،  -  

ياؿاث اًخعحَلِة، املعاذز املاذًة يف اًـِس اًـامثين، اًفٌون واًعياؿاث ادلزائًصة اًفٌون واًع 

يف اًـِس اًـامثين، اًفزاز وارلزف يف اًـِس اًـامثين، فٌون وحصف ادلزائص، اًرتاج اًثلايف 

 .1ووسائي الثعال( واًيت ثسزش يف مـِس الآثز جبامـة ادلزائص

 مصحةل اصلنخوزاٍ:  -2-4

ت فذح متثي اصلن  خوزاٍ اًعوز اًثاًر من اًخىوٍن يف اًخـَمي اًـايل يف هؼام ل.م.ذ، ًو

مضاًزؽ اصلنخوزاٍ مؽ تساًة لك مومس خامـي تـس موافلة اًوسازت اًوظَة واجملاًس اًـَمَة 

ت ثيؼمي مساتلاث وظيَة يف ادلامـاث  ٌَيسواث ادلِوًة ؿىل املضاًزؽ امللرتحة ؿَهيا، ًو

ةل لحذضان امل  ضاًزؽ امللدوةل، وتـس ثيؼمي املساتلاث اًىذاتَة وثعحَح إلخاابث، املُؤ

ـَن جناخ اًعَحة ألوائي حبسة ؿسذ املياظة اًحَساقوحِة املفذوحة يف لك  ثـَن اًيخاجئ ًو

 مرشوغ.

فذح مضاًزؽ ذنخوزاٍ يف ختعط ألهرثوتوًوحِا  1021/1027وؾصف املومس ادلامـي 

وزَلا هبا يف ؿسذ من ادلامـاث ادلزائًصة موسؿة ؿىل ٔبكسام ٔبو يف ختععاث حصثحط ازثحاظا 

 ولكَاث خمخَفة، وادلسول املوايل ًوحض رعل:

 .1021/1027(: ًحني مضاًزؽ اصلنخوزاٍ يف ختعط ألهرثوتوًوحِا ٌَمومس ادلامـي 01خسول زمق)

 ؿسذ املياظة ؾيوان اًخرعط اًلكَة ادلامـة

 ثخسة

ؿَوم ٕاوساهَة 

 واحامتؾَة

 04 ٔبهرثوتوًوحِا ؿامة

 01 ٔبهرثوتوًوحِا ثَمسان

 01 ٔبهرثوتوًوحِا 1اًحََست 

صان   01 ٔبهرثوتوًوحِا مسهَة 1ُو

صان   01 ٔبهرثوتوًوحِا 1ُو

 اًعازف
 الٓذاة واٌَلاث

 04 ألذة اًضـيب واصلزاساث اٌَساهَة

 20 ألذة اًضـيب ادلَفة

 20 وإلسدرشاقاًرتاج إلسالسم  ؿَوم ٕاسالمِة 2ادلزائص 

 .21/21/1021اًعاذز يف  911املعسز: اًلصاز اًوسازي 
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ابٕلضافة ٕاىل مرشوغ اصلنخوزاٍ يف ألهرثوتوًوحِا جبامـة ثَمسان و مسزسة اصلنخوزاٍ 

ًالك املرشوؿني، املالحغ ٔبن ألهرثوتوًوحِا نخرعط  1021/1021دلامـة قصذاًة س ية 

ابلُامتم اطلي حضُت تَ خمخَف اًخرععاث الاحامتؾَة يف مصحةل ماتـس اًخسزح مل حيغ 

ألدصى، ٕال ٔبن الاُامتم تَ ٍزذاذ من س ية ٕاىل ٔبدصى هدِجة ٕاذزاك مسى اذلاخة املاسة 

 ًخرععاث كاذزت ؿىل فِم اًواكؽ املـاص.

 خماجص اًححر اًـَمي املخرععة يف ألهرثوتوًوحِا: -اثًثا

مسَة ًِا ٍلوؿة من ألُساف، حصحىز خمرب اًححر اًـَمي ُو ؾحازت ؾن مؤسسة ز 

ٔبساسا ؿىل ثلسمي ذسماث مـصفِة وؿَمَة ٌَمجمتؽ، ًلوم هبا ٔبؾضاء روو نفاءت ؿاًَة، حِر 

ًـس اًوحست اًلاؿسًة ٌَححر اًـَمي يف ادلامـاث
(16)

، يف ادلزائص صِسث اًس يواث ألذريت 

ختَو لكَة يف ٔبي خامـة حصنة هحريت يف ٕاوضاء وثبٔسُس خماجص اًححر اًـَمي، حِر ل حاكذ 

ضم فصق حبر مضلكة من ؿسذ  من ادلامـاث من خمرب حبر ٌسرٍي ٍلوؿة من ألساثشت ًو

ـصف مِسان ألهرثوتوًوحِا خماجص حبر ثًضط يف ؿسذ من ادلامـاث  من اًحاحثني، ًو

 ادلزائًصة نٌل ًحٌَُ ادلسول املوايل.
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 املخرععة يف ألهرثوتوًوحِا.(: ًحني خماجص اًححر ادلزائًصة 01خسول زمق)

 ادلامـة ٕامس اخملرب
س ية 

 إلؾامتذ

ؿسذ فصق 

 اًححر

خمرب اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة واملضالكث 

 الاحامتؾَة .
 04 1021 املس َةل

-خمرب ٔبهرثوتوًوحِا ألذاين وملازىهتا ذزاسة سوس َو

 ٔبهرثوتوًوحِة.
 04 1002 ثَمسان

خمرب اصلزاساث الاحامتؾَة واًيفس َة 

 وألهرثوتوًوحِة

املصنز ادلامـي 

 تلَزيان
1004 04 

خمرب اًرتاج اًثلايف واٌَلوي وألذيب ابدليوة 

 ادلزائصي
 01 / قصذاًة

 01 1001 1ادلزائص خمرب ألهرثوتوًوحِا اًخحََةل وؿمل اًيفس املصيض

 04 1001 1ادلزائص خمرب ٔبظَس اًثلافة اًضـحَة ادلزائًصة

 08 1021 1ادلزائص خمرب اصلٍن واجملمتؽ

 04 1021 1كس يعَية خمرب اتزخي اًرتاج واجملمتؽ

 04 1000 ثَمسان خمرب ؿاذاث ؤبصاكل اًخـحري اًضـيب ابدلزائص

 04 / ثَمسان خمرب مجؽ وثوزَق اًضـص اًضـيب ادلزائصي

 خمرب املوزوج اًـَمي واًثلايف
املصنز ادلامـي 

 مترناست
1021 01 

 املعسز: ٕاؿساذ اًحاحر.

نٌل ثضم خماجص حبر ٔبدصى فصق حبثَة هتت ابصلزاساث ألهرثوتوًوحِة، نٌل ُو اذلال 

فصق حبثَة  4، اطلي ًضم 1مؽ خمرب اًخحََي اًسوس َوًويج ًخمنَة ألكاًمي جبامـة ادلزائص

ٔبهرثوتوًوحِا اًخمنَة احملََة، وخمرب اًححر يف اصلزاساث -ٕاحساُا حتت جسمَة سوس َو

ٔبذتَة جبامـة حِجي واطلي من تني فصكَ -ثـَميَة واًسوس َو-وًلوًة اًسوس َ-اًسوس َو

اًححثَة ألزتؽ فصكذني يف ُشا اجملال، فصكة اًرتمجة وؿالكاهتا ابًسوس َوًلوايث واٌَساهَاث 

ألهرثوتوًوحِة، وفصكة اصلزاساث اًسوس َوًوحِة وألهرثوتوًلوًة، ٕاضافة ٕاىل خمرب اصلٍن 
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ر اًخحول اصلًين ذَفِخَ اًخازخيَة ؤبس حاتَ الاحامتؾَة تفصكة حب 1واجملمتؽ جبامـة ادلزائص

 ٔبهرثوتوًوحِة.-ذزاسة سوس َو

ثلوم خماجص اًححر اًـَمي ُشٍ تعفة ؿامة، مبِام مثي املضازنة يف حىوٍن ظَحة 

اصلزاساث اًـََا وإلرشاف ؿىل ٔبظصوحاهتم، اجناس مضاًزؽ اًححر مضن ختععِا من 

صوغ وختععاث مـصفِة ومذاتـهتا، ٕاكامة املَخلِاث ذالل فصق اًححر، إلرشاف ؿىل فذح ف

واًيسواث وألايم اصلزاس َة واصلوزاث اًخىوًًِة، ٕاظساز اصلوزايث واجملالث اًـَمَة، 

ا من ٔبوضعة ؿَمَة  َة، وكرُي اذلعول ؿىل مٌح وحصتعاث ٌَخيلي يف رمٌلث ؿَمَة حمََة وذًو

ـاث وخماجص ٔبدصى، ٕال بٔن ثضلك فصذي ٔبو مضن فصق حبر ٔبو ابًخـاون مؽ لكَاث وخام

اُامترما ابملواضَؽ املخـَلة ابٔلهرثوتوًوحِا واًححر ألهرثوتوًويج ًحلى حمدضٌل، ملازهة 

ابملواضَؽ ألدصى، ومن هجة ٔبدصى ثحلى خماجص اًححر اًـَمي يف ادلزائص تعفة ؿامة  ثـاين 

لسمة، ذاظة فامي من مضالك وؾصاكِي متيـِا من ٔبذاء ذوزُا نٌل ُو اذلال يف اصلول املخ

ًخـَق مبضلكة كةل اٍمتوًي واذلافز املاذي ابًًس حة ٌَحاحثني، وكةل وسائي وجتِزياث ُشٍ 

 اخملاجص.

من ٔبضم املضالك اًيت ثواخَ خماجص اًححر اًـَمي يف ادلزائص
(17)
: 

 .كةل إلماكهَاث ًخجِزي ومتوًي اخملاجص -

 .اًخمنَة يف اًحالذؿسم ازثحاظ اًححوج اًـَمَة امللامة هبا مبضاًزؽ  -

ا ؿىل ٕاظالق ألًلاة ؿىل ألفصاذ وحخسِم يف ماكثة ٕاذاًزة ذاًَة من اًـخاذ  - اكذعاُز

 .واًخجِزي

س َعصت إلذازت ؿىل ثوحَِ )ؿسم وحوذ اس خلالًَة ٌَحاحثني يف ٕاذازت ثغل اخملاجص -

 (.اًححر اًـَمي تسل من ألس خار ادلامـي

 .ملاذي واملـيويكةل مساؿسي اًحاحثني مؽ قَاة اًخحفزي ا -
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 امتة:ؼؼؼؼؼارل

تـس املسح اًضامي اطلي كام تَ اًحاحر ؿىل مواكؽ ادلامـاث ادلزائًصة، ثوظي ٔبهَ يف 

اًوكت اًصاُن ومؽ ثـممي هؼام ل.م.ذ ثسزش ألهرثوتوًوحِا نخرعط مـصيف كامئ تشاثَ 

ًُساوس، ماسرت مـصفِة ٔبدصى يف ألظواز اًثالج )ونٌلذت وملِاش يف ختععاث 

وذنخوزاٍ( يف لكَاث ؤبكسام اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة ، والٓذاة واٌَلاث  يف ٔبكَة 

ادلامـاث ادلزائًصة، نٌل مت ٕاوضاء واؾامتذ ؿسذ من خماجص اًححر اًـَمي املخرععة يف 

 ألهرثتوًوحِا يف ؿسذ من ادلامـاث، ثلوم تبٔوضعة ؿَمَة ورمام خمخَفة.

جضىو من كةل اًحاحثني اخملخعني فهيا، ومن كةل اصلزاساث زمغ ُشا ثحلى ألهرثتوًوحِا 

املخرععة واًىذاابث واًخبًَٔفاث هدِجة ثبٔدص اؾامتذُا ملازهة ابًفصوغ اًـَمَة ألدصى، 

وهدِجة ثلَُة ثلاًَس اصلزاسة املَساهَة واذللََة، سواًء يف وضاظ خماجص اًححر ٔبو يف حىوٍن 

اًـايل، ٔبو حىت يف نخاابث ومًضوزاث ألساثشت  اًعَحة ذالل ألظواز اخملخَفة ٌَخـَمي

واًحاحثني، فال ميىن اذلسًر ؾن ذزاساث ٔبهرثتوًوحِة زظَية حتايك اًواكؽ ذون  ذزاساث 

مِساهَة وحلََة حلِلِة مديَة ؿىل ٔبسس مهنجَة اًححر املَساين، فصمغ دعوتة املَسان يف 

رب وٕاىل هؼصت ٔبنرث ختعًعا ميىن من ادلزائص ٕال ٔبن ُشا اًيوغ من اصلزاساث حيخاح دلِوذ ٔبن

ذالًِا حىوٍن مسزسة ٔبهرثتوًوحِة حمََة ٔبو ٕاكَميَة متىن من زؤًة اجملمتؽ احملًل تبٔؾًٌَا ل 

 تبٔؿني كريان.
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  اًـصتَة ألهرثوتًووحِا ملَاذٍن ذزاس َة سايزت
 ( وبٓفاق واكؽ)

 ادلزائص -ثخسةخامـة  -سَمية تَزرييذ.                                                     
 

 : املَرط

 اًًضبٔت حسًر وـمل ألهرثوتًووحِا ٕان

 خاذت حماوةل يف ٌسـى اًـصيب اًـامل يف وذاظة

 واًالماذًة املاذًة اًثلافِة ارلعائط ذزاسة ٕاىل

ا اجملمتـاث ًِشٍ  ؿاهت اًيت اًحضلان من ابؾخحاُز

 هجة من حتاول ٔبهنا نٌل الاس خـٌلز، خمَفاث من

 يف حتسج اًيت واًلميَة اًثلافِة اًخلرياث مـاٌضة

 اًلميي اًثلايف ابًلزو ٌسمى ما ٕاظاز يف اًـامل

 وامليعوي واًخىٌوًويج اًـَمي اًخعوز ؾن اًياجت

 اًضاكي اًضلي ٔبظحح ًلس. اًـوملة ظفة حتر

 اًـصة ألهرثوتًووحِني اًحاحثني من ٌَـسًس

 ؾصتَة ٔبهرثوتًووحِا ثبٔسُس ؿىل اًـمي

ا  .ٔبفضي تعوزت اًـصيب اجملمتؽ ملـصفة واسدامثُز

 ٔبن اًلول ميىن ُي س حق ما ذالل من

 ازج ثلسمي اس خعاؾوا املـادضٍن اًـصة اًحاحثني

 مِاذٍن يف واًيوغ اًنك انحِة من مٌجز اتزخيي

 والاكذعاذًة واًس َاس َة اصلًًِة ألهرثوتوًوحِا

ا  اًـصتَة، ألهرثوتًووحِا يف املَاذٍن من وكرُي

 ٕاىل اًححثَة اًوزكة ُشٍ ذالل من ووسـى

 ألهرثوتًووحِا واكؽ ما :اًخاًَة إلصاكًَة مـادلة

 اًيت املَاذٍن ٔبضم عم وما اًـصتَة، اًحالذ يف

 فهيا؟ ألهرثوتًووحِة اصلزاساث ؿىل اس خحورث

 Abstract : 

The anthropology as a science nascent and 

especially in the Arab world is in a serious 

attempt to study the physical and cultural 

characteristics and immaterial to these 

communities as one of the countries that 

have suffered from the remnants of 

colonialism, it is also trying on the one 

hand to experience the cultural and value 

changes that are occurring in the world in 

the framework of the so-called cultural 

invasion value system resulting from 

scientific and technological development 

and urges involving prescription 

globalization. It has become the main 

concern of many anthropologists Arab 

researchers to work on the establishment of 

an Arab Anthropology and invest them to 

see Arab society better, 

   Through the above, you can say that the 

contemporary Arab researchers were able to 

provide a historical legacy of 

accomplishment of quantity and quality in 

the fields of religious, political, economic 

and other fields of anthropology in the 

Arab anthropology hand, we seek through 

this paper to address the following 

problem: 

  What is the reality of Anthropology in 

the Arab country, and what are the most 

important areas that accounted for 

anthropological studies where? 
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 ملسمة:

 بٔول_ ثـًصف ألهرثوتوًوحِا: 

من اًعـوتة مباكن ٔبن هـصف ألهرثوتوًوحِا ثـًصفا ذكِلا، وهحني ٔبُسافِا ومٌاصمِا، فلس 

ؿَمِم، وثعوزضم هل، ابًصمغ من اثفاكِم ؿىل اًـسًس ادذَف ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا يف ثـًصف 

من املوضوؿاث اًصئُس َة، ًؤلهرثوتوًوحِا كاموش مذرعط، ومؽ رعل فٕان اًلكٌلث 

املس خزسمة يف اًلاموش مثي: اجملمتؽ، واًثلافة، واًـاذت، واصلٍن، وادلزاءاث، واًحياء، 

ابًًس حة ًاكفة اًياش.واًوػَفة، واًس َاسة، واصلميلصاظَة...ل حتمي هفس املـىن 
(1)

 

عم لكمة ٕاجنَزًية مض خلة من ألظي   anthropology_ ًلة: ٕان ًفؼة ٔبهرثوتوًوحِا 2

ومـياٍ "إلوسان"، ًووحوش  anthroposاًَوانين املىون من ملعـني: ٔبهرثوتوش 

logos ،ومـياٍ "ؿمل"، وتشعل ًعحح مـىن ألهرثوتوًوحِا من حِر اٌَفغ: ؿمل إلوسان ،

 اطلي ًسزش إلوسان.ٔبي اًـمل
(2)
  

_ ٕاظعالحا: ثـصف ألهرثوتواوحِا تبهٔنا اًـمل اصلي ًسزش إلوسان من حِر ُو اكئن 1

لوم  ؾضوي يح، ًـُش يف جممتؽ جسوذٍ هؼم، ؤبوساق احامتؾَة يف ػي زلافة مـَية، ًو

و ٔبًضا اًـمل اصلي ًسزش اذلَات اًحسائَة واذل  َات تبٔؾٌلل مذـسذت، ٌوسغل سَواك حمسذا، ُو

اذلسًثة املـادضت، وحياول اًخًدؤ مبس خلدي إلوسان مـمتسا ؿىل ثعوزٍ ؿرب اًخازخي إلوساين 

 اًعوًي، وطلا ًـخرب ؿمل ذزاسة إلوسان ؿٌَل مذعوزا ًسزش إلوسان وسَونَ ؤبؾٌلهل. 

وثـصف ألهرثوتوًوحِا ٔبًضا تبهٔنا: ؿمل ألانسة، اًـمل اصلي ًسزش إلوسان هكزَوق 

اًـامل اذلَواين من هجة، ومن هجة ٔبدصى ٔبهَ اًوحِس من ألهواغ اذلَواهَة لكِا ًًمتي ٕاىل 

حسؾِا، واخملَوق اطلي ٍمتزي ؾهنا مجَـا. اطلي ًعيؽ اًثلافة ًو
(3)
  

ٕارا فألهرثوتوًوحِا ل هتت ابٕلوسان اًفصذ نٌل ثفـي اًفس َوًوحِا وؿمل اًيفس، ًوىهنا 

حٌاش، واًياش يف ٔبحساهثم ؤبؾٌلهلم، وؿىل رعل هتت ابٕلوسان اطلي ًـُش يف حٌلؿاث وبٔ 

فميىن اًلول ٕان ألهرثوتوًوحِا عم ؿمل ذزاسة ازلاؿاث إلوساهَة وسَووِا وٕاهخاهجا.
(4)

 

 :_ ثـًصف ألهرثوتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب1
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ألهرثوتوًوحِا يف اًحالذ اًـصتَة عم ؿمل ذزاسة إلوسان ظحَـَا واحامتؾَا وحضازاي،  

 وحسذث فصوغ ألهرثوتوًوحِا يف: ألهرثوتوًوحِا اًعحَـَة، والاحامتؾَة، واًثلافِة.

ٕان ألهرثوتوًوحِا مل ثَق ًفرتت ظوًةل حصحِحا يف مـؼم اصلوائص اًـَمَة اًـصتَة، وكس ػي 

 مست كًصحة حمسوذ خسا تساذي ٔبكسام اًفَسفة، ٔبو ؿمل الاحامتغ.ثسٌزسِا حىت 

ذذَت ألهرثوتوًوحِا ٕاىل اًـامل اًـصيب يف اًثالزٌُاث حتت ٔبمس ؿمل الاحامتغ امللازن، 

واكزث،  ورعل ؿىل ٔبًسي ؿسذ هحري من ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا اًرًبعاهَني مثي: جًصدضازذ، ُو

ادلامـة املرصًة، مث خاء تـسضم معَس ألهرثوتوًوحِني يف وجٌصسٌُايف، ذمن ثوًوا اًخسٌزس يف 

رعل اذلني زاذ لكَف جصاون، اطلي كام تخسٌزس ألهرثوتوًوحِا يف خامـة إلسىٌسًزة حتت 

 امس ؿمل الاحامتغ امللازن.

ًوـي من ألس حاة اًيت مل جسمح ًٔلهرثوتوًوحِا ابلهدضاز نفصغ من فصوغ املـصفة ما 

ن ثـازط هؼًصة اًخعوز اذلَوي ًإلوسان مؽ اًخفسري اصلًين اطلي ٍصى ٌضري ٕاًََ اًحـغ م

ٔبن إلوسان خمَوق ٕاًِيي ل ميثي حَلة مذعوزت من ٔبظي حِواين، ٕاىل خاهة رعل زمبا اكن 

لزثحاظ مفِوم ألهرثوتوًوحِا اتزخيَا تسزاسة اجملمتـاث املخزَفة بٔو اًحسائَة وظَهتا ابلس خـٌلز 

كمية ؿمل ألهرثوتوًوحِا يف هؼص اصلوائص اًـَمَة اًـصتَة، وذاظة يف ثبٔزريا يف اًخلََي من 

 مصحةل اًـمي ؿىل اًخلسم والاس خلالل ًضـوة امليعلة اًـصتَة.

مفيش اًس خٌُاث هسخت ألهرثوتوًوحِا ٔبزضَة خسًست يف اًـامل اًـصيب حِر حؼَت 

اًخلسم والاسذُاز، وىصى تفِم ٔبفضي ٕلماكهَة اس خزسارما ملا حيلق ٔبُساف اًـامل اًـصيب يف 

رعل واحضا يف ثسٌزس ماذت ألهرثوتوًوحِة يف ادلامـاث واملـاُس اًـََا ابًحالذ اًـصتَة.
(5)
  

ُياك تـغ املفاُمي اًيت حصثحط اثهَا_ تـغ املفاُمي املصثحعة ابٔلهرثوتوًوحِا: 

 ابًٔلهرثوتوًوحِا ازثحاظا وزَلا هشهص مهنا: 

 : ethnography_ إلزيوحصافِا: 2

ٔبول من اس خزسم لكمة ٕازيوحصافِا ضم ألهرثوتوًوحِون ألوائي من ألوزتَني، 

ٔلساًَة اذلَات، وكواؿس  descriptiveوألمٍصىِني وكريضم، وثـين اصلزاسة اًوظفِة 
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اًـاذاث واًخلاًَس واًلمي وألؾصاف وألذواث واًفٌون، واملبٔزوزاث اًضـحَة يف اذلنك 

ي، وألكاين اًضـحَة، وفٌون اًصاثء )فن وألمثال واًلعط اًضـيب،  وألُاسجي، واملواًو

َاء،  اًـسًس( واًيسة ؿىل املَت، واملواصل اًضـحَة املصثحعة ابملياس حاث اصلًًِة وألًو

واملياس حاث اًلومِة، فضال ؾن ثعوٍص فٌون اذلَات ٌَحَات اًَومِة ٔلي صـة ٔبو ٔبمة ٔبو 

متؽ مـني، وذالل فرتت سمٌَة حمسذت، وؿَََ حٌلؿة ٔبو مؤسسة ٔبو حٌلؿة معي اثتخة يف جم 

ميىن اًلول ٕان املفِوم اًـَمي الأكذميي ًإلزيوحصافِا ًـين اًوظف اصلكِق واملرتاتط ٔلذاء 

ؾيادض اًثلافاث وازلاؿاث إلوساهَة يف جممتؽ مـني وسمان حمسذ. وهبشا اًخـًصف ثعحح 

ساًَة اذلَات اًيت ميازسِا ٔبؾضاء إلزيوحصافِا عم اًوظف اًواكـي ٌَحَات املـاصة، ولٔ 

ازلاؿة ٔبو ٔبؾضاء اًثلافة يف راث املاكن، ويف راث اًوكت.
(6)

 

وؿمل إلزيوحصافِا ميىن وظفَ تبٔهَ اًـمل اطلي ًضؽ ذازظة هوغ اذلَات الاحامتؾَة 

اًخرشًة، ٕاهَ ٔبزص َف، ٔبو مرشوغ سالث إلماكانث اًخرشًة، اطلي ٍزوذان مبـازف ؾن 

متثي اًلعاغ الٔنرب من ُشا ألزص َف يف ظوزت حزم هحريت، ؤبؾىن  اًخيوغ اًفـًل، ٍو

ذزاساث جسجَََة ثؤًف نخحا ؾن ُشا اًضـة ٔبو راك، واًفىصت ُيا عم ٔبن ٔبي ٔبسَوة 

من ٔبساًَة اذلَات ُو ٔبسَوة مصهة ومذساذي ادلواهة ؿىل حنو مـلس وذكِق ٌس خَزم 

 ألمص مـادلة مىثفة ٌَىضف ؾن ثفاظَهل.

ُشا فٕان ُشٍ اصلزاساث اًدسجَََة ٕامنا ثيخثق تسوزُا من ذزاسة مِساهَة وؿالوت ؿىل 

مس خفِضة وثفعَََة وسخِا ٔبو متثي ذزاسة مىثفة وجٌلؿة ظلريت ٕاىل حس ما، وجتصى ُشٍ 

اصلزاسة ؿىل ٔبساش ؿالكة مواهجة مدارشت متخس ًفرتت كس ثخجاوس ألصِص ٕاىل اًس يواث، 

شا ألسَوة يف اًححر واًخليص ًخجاو  س نثريا جمصذ مجؽ اًحَاانث، رعل ٔبهَ ٍصنز اًلمية ُو

ا فلط املـازف   لكِا يف اًححر املَساين راثَ ابؾخحاز ٔبن ارلربت ألساس َة ًُس معسُز

ألهرثوتواوحِة  تي و اًحاحثني ألهرثوًوًوحِني ٔبًضا.
(7)

 

 : ethnology_ إلزيوًوحِا: 1

س خعَؽ اًخوظي ٕاىل ما وسمََ عم ذزاسة هتسف ٕاىل ؾلس ملازهة تني اًثلافاث حىت و 

ٔبو ٕاىل كواهني ؿامة حتنك اًسَوك إلوساين. universalابًـمومِاث 
(8)
  



 

جم
ًثا
ذ ا
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

ر
ً

 
   ص    ئادلزا -خامـة  ثخسة –سَمية تَزريي ذ.ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

وثـخرب ألزيوًوحِا من ٔبكصة اًـَوم ٕاىل ظحَـة ألهرثوتوًوحِا ابًيؼص ٕاىل اًخساذي اًىدري    

 فامي تُهنا من حِر ذزاسة اًضـوة، وثعيَفِا ؿىل ٔبساش دعائعِا، ومزياهتا اًسالًَة

واًثلافِة والاكذعاذًة مبا يف رعل من ؿاذاث وثلاًَس ؤبهواغ املساهن واملالثس واملثي 

اًسائست صلى ُشٍ اًضـوة.
(9)

 

وختخَف إلزيوًوحِا ؾن إلزيوحصافِا هون ألذريت حصنز ؿىل ذزاسة اًؼاُصت ذزاسة 

اتزخي ووضبٔت ٔبفلِة يف سائص اجملمتـاث، فـىل سخِي املثال ٕارا اكن اًحاحر ٍصقة يف ذزاسة 

وثعوز اًؼاُصت اٌَلوًة يف جممتؽ ما فـَََ ٔبن ًسزش ذزاسة ٕازيًووحِة ؿرب اًـعوز يف جممتؽ 

مـني، فِو ُيا ل ٍصنز ؿىل اجملمتؽ تلسز ما ٍصنز ؿىل ذزاسة اًؼاُصت اًثلافِة ٌَلة، 

واًخلرياث اًيت حسزت ًِا اتزخيَا من حِر اًرتهَة اٌَلوي، واملفصذاث، واملوزفوًوحِا 

 اٌَلوًة، واملـاين، واصلللث، ومٌؼومة إلذزاك املـصيف ٌَلة...

وكري رعل. وهبشا حىون اصلزاسة إلزيوًوحِة ٌَلة عم ذزاسة ملازهة يف اًزمان، ٔبي 

ملازهة اذلا  ابًزمان املايض امليليض، ٔبي ٔبهنا ذزاسة ملازهة زٔبس َة ٌَؼواُص واًضـوة، 

اًثلافاث مؽ اًرتنزي ؿىل ثعوز ثغل اًؼاُصاث ٔبي عم ملازهة سماهَة ملايض اًؼاُصاث و 

 واًـيادض اًثلافِة ؿرب اًخازخي وألحِال.

يف حني ٌرشغ اًحاحر  spaceٔبما إلزيوحصافِا فِيي ذزاسة ملازهة يف املاكن 

إلزيوحصايف يف ذزاسة صـة من اًضـوة ذزاسة ملازهة مؽ صـة ٔبو صـوة ٔبدصى فٕاهَ 

 املصثحعة جلك جممتؽ ؿىل حسا، ؿىل ٔبن حىون ُشٍ ٍصنز ؿىل ملازهة اًؼواُص وألذواث

امللازانث ٔبفلِة يف املاكن ويف اٌَحؼة الٓهَة واًزمٌَة يف وكت واحس.
(10)

 

 : laography_ اًالوحصافِا: 1

 Margratًلس ٔبوزذهتا ؿاملة ألهرثوتوًوحِا ألمٍصىِة مازحًصت مِس   

Mead  حني نخخت نخاهبا ؾن اذلضازت إلقًصلِة وزلافاهتا اًلسمية من مٌؼوز حفوى اًثلافة

اًضـحَة ٌَحضازاث اًلسمية، وٕان اكن مععَح اًالوحصافِا مل ًلسم يف ذزاساث ٔبدصى 

سوى ما ازثحط ابًثلافة اًضـحَة اًلسمية ٌََوانن، حِر ٌضري املععَح ٕاىل ذزاسة ٔبفاكز 

م من مٌؼوز اتزخيي تلعس اندضاف تلااي اذلضازاث اًلسمية يف اًياش، ؤبكواهلم ؤبفـاهل
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ؿاذاث اًضـوة. وزمغ رعل ٕال ٔبن مععَح اًالوحصافِا واًححر اًالوحصايف لتس مصاذفا 

ٌَححر اًفوًلكوزي زمغ ؾياًة ألول تسزاسة ؿاذاث اًضـوة اًلسمية، ففي اًالوحصافِا 

من من معسز تـَس ل وس خعَؽ  ٍىون اًرتنزي ؿىل زواسة إلتساغ اًضـيب ٔبو حزء

اًوظول ٕاًََ، ٔبما يف ذزاساث اًفوًلكوز لس امي ذزاسة اًرتاج فِيي ذزاسة ٌَمرياج اًضـيب 

ددؽ مسريت حِاثَ ذون  اًـمَق واٍمثني ٌَضـوة، واطلي ل ٍزال جيصي يف ذم اًضـة، ًو

 ثوكف.

 ما ًفـهل فاًالوحصافِا مِساان مس خلال صلزاسة ما ًفـهل اًياش ؿىل سخِي املثال

املرصًون من ذمازساث حِاثَة يف ًوم مش اًًس مي من لك ؿام، ٔبو ما ًفـَوهَ يف ًوم ؾَس 

ىشا من املٌلزساث وألفـال اًيت  اذلعاذ من لك ؿام، ٔبو الاحذفال تَوم وفاء اًيَي...ُو

ًؤذهيا اًياش ل يف مرص فلط تي ويف حضازاث ٔبدصى مبٌلزساث ازثحعت مبثي ثغل ألايم 

، وما ميازش فهيا من سَواكث.اًحاكِة
(11)

 

 اثًثا_ بُٔساف ذزاسة ألهرثوتوًوحِة: 

ذالفا ملـؼم اذلَواانث ل ٍصثحط إلوسان مبحَط ذاض تَ، فاًىصت ألزضَة جاكمَِا 

عم هل، ومن ذالل زلافذَ ًخبٔكمل مؽ ٔبوساظ خمخَفة، ومن ذالل حىوًياثَ اًحَوًوحِة يف 

سَواكث اخملخَفة، رعل ٔبهَ ل ًخعوز ذاذي حمَط اس خعاؾخَ اندساة ٍلوؿة واسـة من اً 

ظحَـي وحسة، تي ُو ًخعوز ٔبًضا ومن ذالل مصحةل ظوًةل من اًخـمل يف وسط 

: من اًسزافة ٔبن M.Oujihاحامتؾي وزلايف ذاض، ويف ُشا اًحعسذ ًلول مازك ٔبوحَِ 

املهنجَة حِر ىصذذ اًلول ٔبن إلوسان حِوان احامتؾي، تي ؿََيا ُيا ٔبن خنَط ٕاىل اًيخاجئ 

ل ميىن اًخعصق ٕاىل اًوضؽ اًخرشي ٕال تـحازاث اًخيؼمي الاحامتؾي. واسدٌاذا ٕاىل مفِوم 

ألهرثوتوًوحِا وظحَـهتا فٕان ذزاس هتا حتلق ٍلوؿة من ألُساف ميىن حرصُا يف اًيلاظ 

 اًخاًَة:

احر _ وظف مؼاُص اذلَات اًخرشًة واذلضاًزة وظفا ذكِلا ورعل ؾن ظًصق مـاٌضة اًح2

اجملموؿة ٔبو ازلاؿة املسزوسة، وجسجَي لك ما ًلوم تَ ٔبفصاذُا من سَواكث يف ثـامَِم يف 

 اذلَات اًَومِة.
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_ ثعيَف مؼاُص اذلَات اًخرشًة واذلضاًزة تـس ذزاس هتا ذزاسة واكـَة، ورعل ٌَوظول 1

، ٕاىل ٔبمناظ ٕاوساهَة ؿامة، يف س َاق اًرتثُة اًخعوزي اذلضازي اًـام ًإلوسان )تسايئ

 سزاؾي، ظياؾي، مـصيف، حىٌوًويج(.

_ حتسًس ٔبظول اًخلري اطلي حيسج ًإلوسان ؤبس حاة ُشا اًخلري ومعََاثَ تسكة ؿَمَة، 1

ورعل ابًصحوغ ٕاىل اًرتاج إلوساين وزتعَ ابذلا  من ذالل امللازهة وٕاجياذ ؾيادض اًخلَري 

 اخملخَفة.

املؤرشاث واًخوكـاث لجتاٍ اًخلَري احملمتي يف اًؼواُص إلوساهَة اذلضاًزة  _ اس خًذاح4

اًيت ثت ذزاس هتا، وابًخعوز ابًخايل ٕاماكهَة اًخًدؤ مبس خلدي ازلاؿة اًخرشًة اًيت ٔبحًصت ؿَهيا 

اصلزاسة.
(12)

 

 زاتـا_ واكؽ ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة: 

خاح ٕاٍهيا اًوظن اًـصيب من ٔبخي ٔبن نثريت عم اًـَوم واًخلٌَاث واًعياؿاث اًيت حي 

خلسم، فاٍهنوط ل ًت من فصاػ، وٕامنا لتس من ٔبذواثَ وبًَٓاثَ واحذَاخاثَ، وٕارا اكن  ٍهنغ ًو

اًوظن اًـصيب حباخة ماسة ٕاىل اًخلٌَة جلك ٔبتـاذُا من ٔبخي ٔبن ًؼفص مبـصنة املس خلدي، 

ًـي وؾَا مهنجَا ٔبن  فٕاهَ حباخة ماسة بٔن ًفِم هفسَ، ؤبن ًخـصف ؿىل مضالكثَ، ؤبن

ة وخسًَة، ل ثيفي ٕاحساٌُل ألدصى، تي ٕان  اًـالكة تني اًوظيَة واًلومِة ؿالكة ؾضًو

اًوظيَة عم اًلومِة، واًلومِة عم اًوظيَة، كري ٔبن اًـالكة تني اًوظيَة واًلومِة وما تُهنٌل 

ة اًـصتَة حباخة من ثياوة ٔبذواز حضاًزة، واؾامتذاث وػَفِة مذحاذةل تني ألتًِة الاحامتؾَ

ٕاىل فِم صـيب، وٕاىل وؾي ؿَمي ومهنجي خامـي ٔباكذميي هبا حىت ثعحح مفِومة ومسزنة 

ومـصوفة جتََاهتا، وما ُو اكئن، وما جية ٔبن ٍىون، ٕال ٔبن ُشٍ املـصفة حتخاح ٕاىل ٔبذواهتا 

يؼًصة وؿَورما ؤبحباهثا وذزاساهتا، ويف ػين ٔبن اًـمل ألهرثوتوًويج ُو ٔبحس ُشٍ اًـَوم اً 

اًيت حيخاح ٕاٍهيا اًوظن اًـصيب يف مـصفة هفسَ، ٔلهَ اًـمل اطلي ًسزش إلوسان اًـصيب 

دٌاول ابًخحََي ػصوفَ اًحَئِة والاحامتؾَة، واًس َاس َة واًثلافِة واًلميَة...ٕاخل.  ًو
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واًـمل ألهرثوتوًويج ُو اًـمل اطلي ًسزش اًخبٔزري املخحاذل تني اًثلافة اًـصتَة 

صتَة، ٔلن اًثلافة يف اًخحََي ألذري عم مصبٓت اجملمتؽ اطلي ٍصى فهيا هفسَ.واًضرعَة اًـ
(13)

 

 ذامسا_ مِاذٍن ألهرثوتوًوحِا واسِام ألثصوتوًوحِا اًـصتَة فهيا:

ثخـسذ وثدٌوغ مِاذٍن ألهرثوتوًوحِا كري ٔبهيا يف ُشا اجملال س يلذرص ؿىل ٔبنرث املَاذٍن 

 ثص فهيا وهوزذُا نٌل ًًل:اًيت اكن ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة الٔ 

 _ ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة واًـامل اًـصيب:2

ٕان اًثلافة عم اذلَات، ٕاهنا منط املـخلساث وألفاكز، واًصموس واًخجازة اًيت هخجت ؾن 

اًخفاؿي تني ألفصاذ، وتني اًيؼم الاحامتؾَة، وعم ثخاكمي حاكمال وػَفِا وثـمي ؿىل 

ادلوغ، واًخوحصاث ادلًس َة، وعم جضلك اًضرعَاث يف اجملمتؽ، حىِف ألفصاذ مؽ مواكف 

 حبَر ثدضاتَ اًضرعَاث يف اجملمتؽ اًواحس.

وجتَة اًثلافة ؾن جساؤلث مؤذاُا: هَف ثـمي اجملمتـاث، وهَف ٌسغل ألفصاذ، 

وهَف خيخاز ألفصاذ رشاكء حِاهتم، وهَف ًخٌون مسانهنم، وهَف ًًذؼمون س َاس َا، 

عـام، وهَف ًخعَون مؽ تـضِم اًحـغ، وهَف ًخـحسون، وهَف وهَف ًًذجون اً

ًلدسمون اًـمي، وهَف حيافؼون ؿىل اًضحط الاحامتؾي، وهَف ًـربون ؿىل ٔبهفسِم 

ابس خزسام ألساًَة اًفٌَة؟
 (14)

 

ٕان ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة توخَ ؿام عم اًـمل اطلي ًسزش إلوسان من حِر ُو 

وؿىل ُشا إلوسان ٔبن ميازش سَواك ًخوافق مؽ سَوك ألفصاذ  ؾضو يف جممتؽ هل زلافة مـَية،

خحسج ًلة كومَ. سٍن تيؼامَ ًو خحىل تلميَ وؿاذاثَ ًو  يف اجملمتؽ )ازلاؿة( احملَط تَ، ًو

وطلعل فٕان ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة عم: رعل اًـمل اطلي هيت تسزاسة اًثلافة إلوساهَة    

ـىن تسزاسة بٔساًَة حِات إلوسا ن وسَواكثَ اًياتـة من زلافذَ وعم ثسزش اًضـوة ًو

ِشا اس خعاغ ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا ٔبن ًيجحوا يف  اًلسمية نٌل ثسزش اًضـوة املـادضت، ًو

ذزاساهتم اًيت ٔبحصوُا ؿىل حِات إلوسان، سواء ما اؾمتس مهنا ؿىل اًرتاج املىذوة 
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ا، ٔبو ما اكن مهنا ًخـَق اب ٕلوسان املـادض مضن ٕاظاٍز ًإلوسان اًلسمي وحتََي بآثُز

الاحامتؾي املـاص.
(15)

 

وكس ٔبذى اُامتم ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا ابًثلافة ٕاىل ػِوز اًىثري من املععَحاث ٔبو 

املفاُمي اًصئُس َة اًيت ثخعي مبـادلة موضوغ اًثلافة واجملمتـاث احملََة، هشهص مهنا ؿىل سخِي 

اًثلايف، والاندساة اًثلايف، واًخزَف اًثلايف، املثال ل اذلرص: الثعال اًثلايف، واًخلري 

ؤبمناظ اًثلافة، واًثلافاث اًفصؾَة.
(16)

 

واسدٌاذا ٕاىل ما ثلسم ميىن اًلول ٔبن اًفالسفة واملفىٍصن اًـصة ٔبسِموا تفاؿََة ذالل 

اًـعوز اًوسعى يف مـادلة اًىثري من اًؼواُص الاحامتؾَة اًيت ميىن ٔبن ثسذي يف 

وًوحِة ول س امي اًخيوغ اًثلايف اذلضازي تني اًضـوة، سواء تسزاسة الاُامتماث ألهرثوت

دعائط زلافة ٔبو حضازت تشاهتا، ٔبو مبلازىهتا مؽ زلافاث ٔبدصى، ًوىن ؿىل اًصمغ من 

ا معاذز ٌٌَلذت إلزيوحصافِة اًيت ذزست ٔبسَوة اذلَات يف جممتؽ مـني وذالل فرتت  اؾخحاُز

ؤبمناظ اذلَات، فٕان ألهرثوتوًوحِا اًيت ثحَوزث يف  سمٌَة حمسذت ولس امي اًـاذاث واًلمي

ٔبوادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش وـمل خسًس مـرتف تَ مل حىن راث ظةل ثشهص هبشٍ اصلزاساث 

ا من اصلزاساث اًَوانهَة واًصوماهَة اًلسمية. ول تلرُي
(17)

 

ٔبما يف اًوكت اًصاُن وذاذي إلكَمي اًـصيب، وؿىل اًصمغ من اجساغ اصلزاساث 

هنا ٔبو يف ذزخة ثعوزُا ما الٔ  هرثوتوًوحِة ًدضمي اجملمتـاث اًخرشًة اخملخَفة سواء يف حىٍو

ساًت مثة زواسة ثـوق اؾامتذُا وـمل ًححر يف مضالكث اجملمتؽ اًـصيب وٕاجياذ اذلَول 

املياس حة ًِا، ولس امي اًلضااي الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعاذًة، ويف ُشا اجملال ًلول 

رثوتوًوحِا ثضؽ إلوسان ٔبمام مصبٓت، مصبٓت متيحَ ظوزت ٔبوحض ؾن هفسَ، الكُون: أله

 ؤبكصاهَ، وثوحض ذوافـَ وسَونَ، فضال ؾن ذوافؽ الٓدٍصن.

ٕان جضىِةل جممتؽ املـصفة يف اًوكت اًصاُن ساكت اًخواظي والاهدضاز اًثلايف ٕاىل بٓفاق 

ٔلهرثوتوًوحِا ألوزوتَة خسًست ثخـَق ترصاغ اًِوايث واًولءاث والاُامتماث، طلعل فٕان ا

وألمٍصىِة جس هتسف اًضرعَة الاحامتؾَة اًـصتَة، وحمسذُا املوضوؾي اًخسذي ابُامتماهتا 

وولءاهتا واجتاُاهتا، واًخحنك يف خسل اًثلافة اًـصتَة متَِسا ًخضََي ذمهنج ٌس هتسف اًِوًة 
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ُامتماث اثهوًة اكملوضة واًسَوك، واًخلََي من صبٔن الاُامتماث اًـصتَة اًىربى، وٕاتساًِا اب

 والاس هتالك واًخلََس ألمعى ٌَلصة يف املَخس والٓذاة الاحامتؾَة.

ٕان تـغ اًس َاساث اًلصتَة حتاول وثسزاء ثلَري الاُامتماث اًثلافِة اًـصتَة اًِاذفة 

ٕاىل تَوػ الاس خلالل اطلي حيلق ٌضلول اًـصتَة حًصة اذلصنة اًضـحَة، واًؼفص تبُٔسافِا 

متثةل يف اًلضاء ؿىل اًخزَف، وادلِي وألمِة والاس خلالل اذللِلي جلك ٔبتـاذٍ املعرًية امل 

اًحيائَة اطلي ًسمع إبظالحاث خشًزة ثؤذي ٕاىل ثلوًة ذوز ازلاُري اًضـحَة واٍهنوط 

ابًخمنَة اًضامةل اًيت حمتحوز حول اطلاث اًـصتَة وحق إلوسان يف حًصخَ وهصامذَ وؿساةل 

شٍ املرشوؾ  َة جسدٌس ٕاىل ٔبحِال حمعية ابملـصفة وماًىة ٌَزربت ملـصفة املس خلدي احامتؾَة ُو

ا متَِسا جملاهبهتا  كدي وكوؾِا، ويف حني  اًـصيب وحوكة لسدرشاف اًخحسايث ومعاذُز

هـُش سمن الاوضلاكاث واًخفىم يف اذلَات اًـصتَة ما ساًت حىت ُشٍ اٌَحؼة اصلزاساث 

ة يف ثلََس ٌضلزاساث الأكذميَة اًلصتَة، ؾوضا ؾن اًصيق ألهرثوتوًوحِة يف ؿامليا اًـصيب كازك

تسزاساثيا الاحامتؾَة وألهرثوتوًوحِة يف خامـاثيا ومـاُسان، وثبٔسُس مصانز ٔبحباج ثلوم 

مبِام وظيَة، ًىن ًًدلي ٔبًضا ٔبن هـرتف ٔبن ُياك ٔبظصوحاث ٔبؿسث تبٔكالم ؾصتَة ٌضِس ًِا 

ـصتَة من ٔبخي حَِا يف ٕاظاز املمىن.ابدلسًة والاهامتء انزضت مضالكث ألمة اً
(18)

 

ٕان اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة اًثلافِة ومٌش :سٌُاث اًلصن اًـرشٍن تـس اىهتاء حلدة 

الاس خـٌلز وإلذازت املحارشت ًحـغ اصلول اًلصتَة وكـت يف حتول ؾن حصنزي الاُامتم 

وتسء ذزاساث ٔبهرثوتوًوحِة  ابملِمضني واًحسائَني واملـزوًني ٔبو اخملخَفني ؾن اًـامل اًلصيب،

جس خزسم املياشم واملععَحاث هفسِا صلزاسة ػواُص ٕاوساهَة تسل من ذزاسة جممتـاث 

مس خـمصت تـَهنا، ونشعل اًخوسؽ يف ذزاسة ما ؾصف تسزاسة املياظق هكجال لُامتم 

اخملخعني يف ُشا اذللي اًـَمي، ومن تني املياظق اًيت ذزسِا ُؤلء: اًـامل اًـصيب.
(19)

 

ٕان ثوفص املياذاث ألساس َة ذلًصة اًفىري وادلسل واملياكضة املوضوؾَة ثـس من 

اًرضوزايث اًالسمة ًالهعالق يف اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة، ورعل ٔلن اًـصة 

حيخاحون ٕاىل ذزاسة مـملة ًثلافهتم، نٌل ٔبهنم يف اًوكت راثَ حيخاحون ٕاىل ذزاسة زلافاث 

اًضـوة ألدصى.
(20)
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ظلاث اًـصتَة دعوظَهتا يف اًلمي ومفاُميِا وؾيادضُا، ٕال ٔبن ٔبضم ما متزيث تَ ٕان ٌ

اطلاث اًـصتَة دعوظا يف الٓوهة ألذريت ُو ٔبسمة اًفىص واًثيائَة اًيت ثواخَ اًـلي اًـصيب، 

وزمغ ٔبن ذوز اًـصة واملسَمني ؿامة يف ثعوزاث اًفىص واملـصفة ل ًيىٍص ٔبي ابحر 

ٔبو اًلصة، ؤبن وضوء اًـمل اًخجًصيب اذلسًر والاس خلصاء يف  موضوؾي سواء يف اًرشق

ؿَوم اًفغل واًعة واًصايضَاث واًىميَاء والةٓل واًِيسسة واًفزيايء واًيحاث واًحرصايث مل 

ٍىوهوا من ٕاضافاث اذلضازت اًلصتَة وٕامنا اكهوا امذساذا ملا تياٍ املسَمون واًـصة ٕاابن 

امئ اًخىصز واًعصخ يف نثري من امللالث واًيسواث هنضهتم، وزمغ رعل فٕان الاس خفِام ذ

و ملارا ثوكف اًـلي اًـصيب ؾن إلسِام اًفـال يف اًثوزاث اًعياؾَة  واصلزاساث، ُو

واًـَمَة واًخىًٌووحِة اًيت اهعَلت ذالل اًلصون اًثالزة ألذريت، وملارا حتول اًـصة 

اساث الٓدص، وثًهبص مبا حيللَ واملسَمون تعفة ؿامة ٕاىل كوت خامست حىذفي ابس خرياذ ٕاجن

املخلسمون يف ص ىت املَاذٍن اًـَمَة واًخىٌوًوحِة، وحىذفي ابذلسًر ؾن ٔبجماذُا اًلسمية 

ذون جتسًس ًخغل ألجماذ، ومؽ رعل ثخزش ًيفسِا يف ٕاظاز زيائَة اًفىص اًلانية ؿىل اًخفضَي 

ٕال ذفاؿاث حتمَيا وثعمئًٌا  ل امللازهة مؽ اًلٓدص ظوزا ذفاؾَة مذـسذت، ويف ثلسٍصان ما عم

وثواسٌُا ؾن حاةل اًخزَف اًيت هـُضِا مصثسٍن يف رعل زوة اًثيائَة اًفىًصة اًخرٍبًصة 

ملفِورما ؾن اصلٍن واصلهَا، اًـلي واًيلي، اًضٌلل وادليوة، ادلِي واًـمل، ًسمعيا يف رعل 

ضاص خَ، وسَعان املايض ومجوذ حصازُذَ. اسددساذ اذلا  ُو
(21 )

 

ال يف ٔبن اًـوملة تبٔساًَهبا ومداذهئا ؤبُسافِا اخملخَفة ٕامنا جسـى ٕاىل حتعمي حواحز ل خس

اًزمان واملاكن، واًخفنن يف اًلسزت ؿىل الاذرتاق ٕاىل حِر ثوخس ٔبماهن الاهلالق اًثلايف 

اًلميي ٔبًامن وخسث، فٕارا حتلق ٌَـوملة ُشا فِو ٕاجناس ًِا، وٕارا مل ًخحلق فِو ٕادفاق ًِا، 

ن رعل ما ومن مث ؿ رُب َهيا مـاوذت احملاوةل حىت ثعي ٕاىل مبٓزهبا ثض ىت اًعصق واًوسائي، ًو

ًئب مس خلدَِا تبٔص َاء وهخاخاث زلافِة وسَوهَة كس ل ًخعوزُا ؾلي  يف اًـوملة واتزخيِا، ًو

ٕاوسان، واًضئ املؤنس ظصحَ يف ُشا اًس َاق ٔبن اًـوملة وهخاجئ ٕاتساؿاهتا ٕامنا وٕان اكهت 

 جممتؽ ؤبماهن الاذرتاغ وإلتساغ والاتخاكز ًوسائي اذلَات ادلسًست ًيفسِا ٕال ثبٔزرياهتا ثلؽ ؿىل

ٔبهنا يف اًوكت راثَ حىون ثبٔزرياهتا ٔبصس وظبٔت وزمبا تعضا ؿىل جممتـاث ٕاوساهَة ٔبدصى، 
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وزلافاث ثلََسًة ٔبدصى مل ٍىن ًِا اًَس واذلَةل واملضازنة يف ٕاجياذ ثغل اًعَاكة اًثلافِة 

ست، نٌل ٔبن ًلك جممتؽ يف هفس اًوكت زلافذَ ارلاظة، واًيت ثوظف ٔبحِاان واًسَوهَة ادلسً

ابًخلََسًة، هؼصا ًضست دعوظَهتا واًيت ثدضلك من ٍلي ألساًَة اذلَات فذخساذي 

مىوانهتا وؾيادضُا من اًلمي واًصموس وألذالق واملـخلساث واملفاُمي وألمثال واًخـاتري 

اًـاذاث واًوسائي واملِازاث، والٓذاة واًخرصفاث، ابٕلضافة واملـاًري واًخلاًَس وألؾصاف و 

ٕاىل إلتساؿاث اًخـحرًية من فن ؤبذة وموس َلى وزمس وزكط وهخاح فىصي يف جمالث 

اًـَوم واًفَسفاث واملشاُة وألًسًًووحِاث واًـلائس واًيؼصايث واكفة ما ٌضمي 

ثخساذي مؽ تـضِا اًحـغ حبَر اًسَواكث إلوساهَة ومٌخجاهتا، ول صم ٔبن ثغل اًـيادض 

ل جيوس ٔبو ًعـة اًفعي تُهنا ويف اٍهناًة جضلك اًثلافة اًـامة ًضـة ما.
(22)

 

من ُيا جنس اًثلافة اًـصتَة حمىومة تـالكذني ألوىل زٔبس َة مس متست من اًرتاج اًـصيب 

الٕازاذي إلسالسم، وعم مسمل هبا ول خسال فهيا، واًثاهَة ٔبفلِة وعم اصلدول إلزاذي ٔبو اً

يف ذائصت اًخـامي واًخفاؿي مؽ حواهة اًثلافة واًفىص اًوافس، ومن ُيا جية ٔبن ٍىون 

اًخلاتي وإلًخلاء يف اًخـامي هلساي من ٔبخي مًزس من اًخـصف ؿىل ثغل اًثلافاث يف تُئاهتا 

واتزخيِا ومفاُميِا ؤبُسافِا ومن مث اس خلسارما من ؿسمَ ثرشظ ٔبن جس خًدت ؾيس ألكسام 

تَدٌا اًثلافِة اًـصتَة، ويف ُشا حتايش لهتامٌا تبٔهيا وس خوزذ ًًس هتغل ل هلصش ٔبو يف حص 

وس خًدت.
(23)

 

 _ ألهرثوتوًوحِا إلكذعاذًة واًـامل اًـصيب: 1

وثلرتخ ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة اًيت اكن ميثَِا يف فصوسا لك من لكوذ مِالسوهس 

Claude Meillassoux   وموزٌس هوذًَريMaurice Godelier  ويف اًولايث

وسلا  Marshal Sahlinsومازصال ساًًَس   Karl Polanyiاملخحست اكزل تولين 

كدي زٔبسٌلًَة ٔبو  هؼصاي صلزاسة وفِم ظحَـة اًيؼام الاحامتؾي والاكذعاذي يف اجملمتـاث املا

ما ٌسمى دعبٔ ابجملمتـاث اًخس َعة ٔبو اًحسائَة.
(24)
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 : كذعاذًة_ ثـًصف ألهرثوتوًوحِا الا2_1

ا ابًخـًصف كري  ُو ثـسذث ثـًصفاث ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة تخـسذ اًـٌَلء اطلٍن ثياًو

ٔبن مـؼم اًخـًصفاث ثسوز حول اًخـًصف إلحصايئ اًلائي تبٔن ألهرثوتوًوحِا عم: " ٔبحس 

فصوغ اصلكِلة واملخرععة يف ألهرثوتوًوحِا اًـامة هتت تسزاسة ادلواهة الاحامتؾَة يف 

اذلَات الاكذعاذًة، نٌل هتت تسزاسة اًيوايح الاكذعاذًة يف اذلَات الاحامتؾَة.
(25)

 

ٕان ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة ثسزش يف هفس اًوكت اًحًِة اذلاًَة ًِشا اًيوغ من 

اجملمتـاث واًسريوزت اًخازخيَة اًيت ٔبهخجهتا مس خليَة ؾن مفاُمي ألهرثوتوًوحِة اًخلََسًة من 

مفِوم اًخعوز ومفِوم اًوػَفة وثـوضِا مبفاُمي ٔبنرث ٕاحصائَة مثي مفِوم اًلعَـة ومفِوم 

 مفِوم الاهخلال. اًس َعصت و 

ياك زالزة ٕاصاكًَاث هؼًصة اكهت حمي ادذالف تمي اًحاحثني امليمتني ذللي  ُو

 ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة جنمَِا يف اًـيادض اًخاًَة: 

 : بٔ_ بٔطمَة لك من كوى إلهخاح وؿالكاث إلهخاح

ولك، ٔبو وهلعة الادذالف ُيا ثخـَق مبـصفة اًـامي اطلي ًؤثص ؿىل اًيؼام الاحامتؾي 

 ما ًـصف جمنط إلهخاح، وهل اصلوز اذلامس يف ٕاحساج اًخلَري الاحامتؾي.

  ة_ متغل وسائي إلهخاح:

ُياك من اًحاحثني من ًـخرب ٔبن اًخياكغ تني اًفئاث الاحامتؾَة ُو اًـيرص اًفـال يف 

ط ٕاحساج كعَـة ذاذي اًيؼام الاحامتؾي يف اجملمتـاث اًخس َعة. ٕان ُشا اًخياكغ ل ٍصثح

و  جمتغل وسائي إلهخاح من ؿسمَ تي هيم هوؾَة اًـالكاث اًيت حصتط اًفئاث الاحامتؾَة ُو

مىون ٔبسايس ًلك جضىِةل احامتؾَة فِياك من ًوىل ألطمَة ًفِم اًخلري الاحامتؾي ٕاىل 

وسائي إلهخاح )اًخلٌَة ووسائي اًـمي( ظحَـهتا وذزخة ثلسرما وصلك متَىِا واًـالكة تني 

ومن ًوػفِا )ؿالكاث إلهخاح(. ٕان اًخلٌَة ثويح ٔبن اًخلري ل ًت ذانيا تفـي  من ميخَىِا

ؾوامي ذاذََة تي ميىن ٔبن حيسج هدِجة الاحذاكك اًثلايف، بٔو اًخواخس ألحٌيب نٌل ُو 

اذلال ابًًس حة ًالس خـٌلز تبٔصاكهل، وؾياك ؾوامي ذاذََة ل حصثحط ابًرصاخ ذاذي اًحًِة 
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حط مبـعَاث ظحَـَة ٔبو موزفوًوحِة اكٍمنو اصلميلصايف ٔبو اًـوامي الاحامتؾَة تلسز ما حصث 

 املصثحعة ابملياد.

 ث_ اًلصاتة:

ا  ياك من اًحاحثني من ًـخرُب ٕان اًلصاتة ثَـة ذوزا ٔبساس َا يف اجملمتـاث اًلدََة ُو

مبثاتة اًـامي ألسايس اطلي حيسذ املالمح الاحامتؾَة واًس َاس َة ٌَمجمتـاث اًيت هيت هبا 

ححر ألهرثوتوًويج، ًىن الاجتاٍ املـصوف ابٔلهرثوتوًوحِة الاكذعاذًة ًضَف ٔبهنا ل اً 

ميىن ٔبن ثلوم هبشا اصلوز مبيبٔى ؾن ثسذي اًـوامي الاكذعاذًة وابرلعوض كوى 

إلهخاح.
(26 )

 

 _ ظحَـة إلهخاح واًيؼم الاكذعاذًة يف اجملمتـاث اًحسائَة واًـامل اًـصيب: 1_1

خيَو اجملمتؽ إلوساين من اًيؼم الاكذعاذًة رمٌل اكهت ذزخة ختَفَ ٔبو تسائُذَ،  ل

فإلوسان ًبلٔك ًَـُش، وإلحساش ابدلوغ ًسفـَ ٌَححر ؾن اًعـام وتفضي اًعـام مؽ 

ثوافص رشوظ ٔبدصى ٌس متص حسم إلوسان حِا، وثخوفص صلًَ اًعاكة اًالسمة ذلصنخَ 

ؤبوضعخَ.
(27)
 اخي إلهخاح.ذما ٌس خَزم اًـمي من  

ياك ؿست ثـًصفاث ًإلهخاح مهنا ٔبن إلهخاح ُو: اًعصق اخملخَفة اًيت ٌس خزسرما  ُو

خضمن مفِوم  ٔبؾضاء اجملمتؽ ٌَحعول ؿىل احذَاخاهتم من املواذ اًيت هوخس يف اًحُئة، ًو

إلهخاح ٍلوؿة من ألوضعة ثحسبٔ من مجؽ اًامثز واًعَس واًخسدٌة واًـمي اًَسوي ومعََاث 

مي اًعياؾي يف ٔبزىق ٔبصاكًِا.اًخيؼ
(28)
  

فإلهخاح ُو رعل اًًضاظ الاكذعاذي اطلي ًخسذي فَِ إلوسان ًَوفص ما ٌسس 

حاخاثَ ؿرب ٔبذواث ومواذ، وختخَف ُشٍ ألذواث من جممتؽ لٓدص، ومن حِي ٕاىل بٓدص، ٕار 

ًيت ثلعن متَي اجملمتـاث اًيت ثـُش يف اًلاابث ٕاىل الاؾامتذ ؿىل اًعَس يف حني ثـمتس ثغل ا

اًسِول ٕاىل ذمازسة ٔبوضعة اًخسدٌة وفالحة ألزط، ٔبما ابًًس حة ًٔلذواث املس خزسمة فٕاهنا 

مصثحعة ابدلَي مفجمتـاث اًـعوز اذلجًصة ثـمتس ؿىل ألذواث اذلجًصة، يف حني ثـمتس 

اجملمتـاث اًززاؾَة ؿىل ألذواث ارلضخِة، ًىن يف اجملمتـاث اًعياؾَة ختخَف ٔبذواث 
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و الٓدص مصثحط تـامي اًخىٌوًوحِا وجسزري إلهخاح و  نشعل ًيدرش فهيا منط ثلس مي اًـمي ُو

اًعاكة حبَر ٔبهَ مٌش اًثوزت اًعياؾَة ٔبذش اجملمتؽ ًخحول يف منعَ ويف ظًصلة ٕاهخاخَ.
(29)

 

 وهؼمَ الاكذعاذًة.

لس ؾصفت اجملمتـاث إلوساهَة ثيوؿا يف اًيؼم الاكذعاذًة من تُهنا الاكذعاذ الٓمص،  ًو

الاكذعاذ اخملخَط، اكذعاذ اًسوق اذلص، واكذعاذ اًسوق اذلسًر. ُشا ألذري اطلي وصل و

و ؾحازت ؾن زؤًة اكذعاذًة خسًست ٌَمؤسساث املاًَة اصلًوَة  يف حلدة اًامثهٌُاث، ُو

ًخزََط اصلول الٓذشت يف اٍمنو من جصاثن اًفلص، ومـادلة الآثز اًسَحَة اًيت ؿاىهتا حصاء 

كذعاذًة اًفاصةل صلول ٔبوزواب اًرشكِة والاحتاذ اًسوفِيت وعم مبثاتة ثعحَق اًيؼم الا

وظفة ًوضؽ اصلول اًيامِة ؿىل ظًصق الاظالخ الاكذعاذي واًَِلكي اطلي جتًصَ ؿىل 

لوم ُشا اًيؼام ؿىل ؿست ٔبسس عم:  مؤسساهتا اًلومِة ذالل اًلصن اًـرشٍن ًو

 جضجَؽ اًلعاغ ارلاض.ٔب_ ألذش مبفاُمي اكذعاذ اًسوق والاجتاٍ حنو   

 ة_ ثوس َؽ كاؿست املَىِة ارلاظة من ذالل ثعحَق جصانمج ارلعرعة.

ث_ الاؾامتذ ؿىل ٔبذواث اًس َاساث الاكذعاذًة اًلكَة يف ٕاحساج اًخحول الاكذعاذي 

 املعَوة.

ج_ حتوًي املوازذ الاكذعاذًة من اًلعاؿاث ألكي نفاءت ٕاىل الٔنرث نفاءت.
(30)

 

الكث اصلول اًيامِة اندسخت ُشٍ الاؾخحازاث ٔبطمَة هحريت فىثري وتؼِوز الاُامتم مبض

من جصامج املساؿساث الاكذعاذًة ونشعل اًس َاساث الاكذعاذًة ٌضلول اًيامِة كس ػَت 

ثخحسذ وثعاػ اسدٌاذا ٕاىل افرتاط مؤذاٍ ٔبن اجساغ ومنو اًيؼم الاكذعاذًة ظحلا ٌَمنورح 

ة الاكذعاذًة ؿىل ٔبن إلدفاق اًىدري اطلي اًـصيب سوف حيلق ألُساف املصقوتة ٌَخمنَ

مٌَت تَ ُشٍ اًربامج كس ٔباثزث اًدساؤل مصت ٔبدصى ؾٌل ٕارا اكن ارلعبٔ ٍمتثي يف اًيؼصايث 

ٔبو اًامنرح الاكذعاذًة املس خزسمة ٔبم ٍمتثي يف كةل الاُامتم ابٔلصاكل اخملخَفة اًيت حصتط 

الاحامتؾَة اخملخَفة. مبلذضاُا اًًضاظاث الاكذعاذًة ابًحياءاث ٔبو ألوساق
(31)
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ٕان ما ميزي املصحةل اًصاُية اًيت ثـُضِا اًحضلان اًيامِة )ومهنا اًـصتَة( وميزي بٓفاق 

ثعوزُا ُو ٔبن إلمربايًَة مل ثـس كانية نٌل يف اًساتق ؿىل ذمازسة س َاس هتا اًخوسـَة يف 

خلَري ٔبصاكل  ا ٌَمياوزت ًو ؤبساًَة اًس َاسة، اصلول املس خلةل اًفذَة، ألمص اطلي اضعُص

ٌوَخـاون مؽ اصلول املشهوزت ُشا من هجة ٔبما من هجة اثهَة فٕان اًحضلان اًيامِة ل حزال حىت 

الٓن ؿىل ٕاؿاذت تياء تيُهتا الاكذعاذًة_الاحامتؾَة، وؿَََ ل جس خعَؽ ُشٍ اًحضلان ٔبن حتزم 

ا يف ثعفِة الاس خلالل هنائَا، ٔلهنا ل حزال مبثاتة رشاكء اتتـني كري مذاكفئني يف هؼام  ٔبمُص

الاكذعاذ اًصٔبسٌليل اًـاملي، كس ٍىون ُياك ثلَري يف ٔبصاكل ُشٍ اًخحـَة، ٔبو ثفاوث يف 

ذزخاث الاس خلالل ًوىن حىت واكؽ حتلِق ُشٍ اًحضلان ٕلجناساث مـَية يف مواهجة 

شا ًيعحق ثضلك مدارش ؿىل تضلان  إلمربايًَة ل جيزي اًلول ٔبهنا ٔبساًت ُشٍ اًخحـَة ُو

اًرشق اًـصيب امليخجة ٌَيفط. ٕان اًحضلان اًـصتَة امليخجة ٌَيفط متغل ٔبفضََاث مـصوفة 

ابمللازهة مؽ اصلول اًيامِة ألدصى مبـىن ٔبهنا حتوس الٓن اًلاؿست املاًَة اًالسمة وعم اًـائساث 

اًيفعَة اًضرمة.
(32)

 

فِا اذللِلي ٕان اصلول اًيت ادذازث ظًصق اًخبٔممي اًفـًل اطلي س َضمن ٌضلوةل ٕارشا

رتنز سـي ُاثني اصلًوخني ؿىل اس خزسام  ؿىل موازذُا اًعحَـَة عم ادلزائص واًـصاق، ًو

اًيفط نيلعة اهعالكة ًخعوزٌُل فـىل ٔبساش اس خزسام اًـائساث اًيفعَة حتللان ثيوًؽ 

اكذعاذٌُل اًخسزجيي ًَىون كاذزا تـس اىهتاء اًـرص اًيفعي ؿىل اًلِام تسوزٍ من ذون 

ياك ذول ٔبدصى مثي اًسـوذًة، واًىًوت، وكعص فضَت رشاء اًـائساث  اًيفعَة، ُو

الامذَاساث ألحٌحَة ثسزجيَا، ٕان مثي ُشٍ اًس َاسة اًيت ثـخرب يف اًواكؽ دعوت ٕاىل ألمام 

ابمللازهة مؽ جسَط الاحذاكز املعَق ل متت تعةل ٕاىل اًخبٔممي اًفـىل، ٔلن ُشا ل ًـين حىت 

اكث مئة ابملئة سوى إلرشاف ادلزيئ ؿىل وضاظاث اًرشاكث يف حال امذالك بٔسِم اًرش 

املافوق كومِة ول س امي يف جمال اس خرصاح اًيفط.
(33)

 

ٕان ٔبطمَة اًيؼام إلكذعاذي حزذاذ مبصوز اًوكت يف ٔبي جممتؽ ٕاوساين سواء اكن تسايئ 

ا ٕال من ذالهل ، ثس َط ٔبو ظياؾي حسًر ٌَوفاء مبخعَحاث املـُضة اًيت ل ميىن ثوفرُي

فٕاهخاح اًسَؽ، واملواذ اخملخَفة اًيت حتخاهجا ازلاؿة عم زهن ُام يف اًيؼام الاكذعاذي 
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شا ألذري مذـسذ ألوضعة  ٌل اًيؼام الاكذعاذي، ُو وفُص واًسىن واًصاحة والاظمئيان، ًو

شٍ مجَـِا ٕارا مل ثخحلق  فِو ٌضمي إلهخاح واًخساول واًخحاذل واًخوسًؽ والاس هتالك، ُو

ل وظاذق ؤبمني سوف ًن حتلق ًإلوسان ما ٍمتياٍ ٕار سدضوهبا اًرصاؿاث تبٔسَوة ؿاذ

واملضالك.
(34)

 

 : _  وزت ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة اًياكست1_1

ٕان ُشٍ اًوضؽ اًيت ًـُضِا اًـامل اًـصيب جس خسؾي وحوذ ٔبهرثوتوًوحِا انكست ٌَوضـني 

اًـصتَة ؾيسما ٍصذ الاؾخحاز  اًثلايف والاكذعاذي، فاًـمل ألهرثوتوًويج اًيلسي يف مسزس خَ

ٌَـوامي احملََة واًوظيَة يف ثفسري اذلَات اًـصتَة يف ماضهيا وحا ُا ومس خلدَِا ٌس خعَؽ 

ٔبن ٍصى توضوخ ل ًخس فَِ ٔبن اًوحست اًـصتَة متثي حاةل مس خلدََة كانية وموحوذت ذاذي 

مصت اثهَة متثي  اذلَات اًـصتَة، فِيي مصت جضلك حاخة ٌَخزَط من اًخزَف اًخازخيي، وعم

اس خجاتة ٌَخزَط من ُشا اًخزَف وجتاوسٍ، وعم ٔبًضا متثي حاةل وظيَة ؾيسما حيخاح ٔبي 

كعص ؾصيب ٌَمساؿست واًـون من كعص ؾصيب بٓدص ٔبو من ٔبكعاز ؾصتَة يف ٍلوؾِا، وعم 

مصت ٔبدصى متثي حاةل كومِة ؾيسما جيس اًوظن اًـصيب ٔبهَ ٌضلك حاةل اكذعاذًة وس َاس َة 

مذاكمةل، وٕان ملوماث ُشا اًخـامي كانية جلك ٔبظيافِا ومضامِهنا ذاذي اذلَات وزلافِة 

اًـصتَة، ويف ُشٍ اذلالث مجَـِا متثي اًوحست اًـصتَة اًرشظ ألسايس ًحَوػ ُشٍ اًـوامي 

فـَِا اذلضازي يف كَة اذلَات اًـصتَة، ذاظة ٔبن ألًفِة اًثاًثة كاًت لكمهتا ألذريت تبٔن ل 

ألًفِة وألًفِاث اًلاذمة ٕال ٌَخجمـاث اًىربى، واًوحست اًـصتَة عم اًخجمؽ حِات يف ُشٍ 

 اًىدري اطلي ميثي كسز ُشٍ ألًفِة.

ىشا فٕان     ٕارا ميىن اًلول ٔبن اذلاةل اًوظيَة مثَت مصت حاخة ومصت اثهَة اس خجاتة، ُو

اًلومِة مصت صلكت حاخة ومصت صلكت اس خجاتة ٔلن اذلاًخني ألوىل واًثاهَة تُهنٌل 

لصز بٔن  مس خوايث من الاؾامتذ اًوػَفي املخحاذل وألذواز اذلضاًزة ما ًلين اذلَات اًـصتَة ًو

ة ثلصز ؿىل اصلوام حاةل مس خلدََة.اًوحست اًـصتَ
(35)
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 ارلامتة:

ٕاهَ وزمغ اجملِوذاث اًـؼمية املحشوةل يف سخِي اًخبٔسُس ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة يف لك 

مٌاحهيا اًثلافِة والاكذعاذًة وحىت اًس َاس َة ىصى ٔبن،ُياك هلط تي حش يف املاذت اًـَمَة 

اصلزاساث ألحٌحَة اجملصاث يف هفس اًس َاق يف مٌاظق اًيت ختسم ُشٍ امليايح  ابمللازهة مؽ 

 حلصافِة واسـة من اًـامل وتي ويف اًـامل اًـصيب.

فألهرثوتوًوحِا يف اًوكت اطلي ثخرحط فَِ اًـامل اًـصيب ٌضلفاغ ؾن هفسَ ضس اًلزو 

اًلميي وإلؾعاز الاكذعاذي اًلصيب ٔبحضت ؿٌَل  وزاي ٔبنرث من ري كدي ورعل ٌَحفاع 

ظاٍهتا ومـادضت اًخلرياث اذلاظةل يف اًـامل اًَوم مؽ هلي حصاهثا ًٔلحِال اًالحلة، نٌل ؿىل بٔ 

ٔبن اًضـف الاكذعاذي يف ُشٍ اًحلـة من اًـامل ثفصط ؿَهيا اًخًس َق مؽ ؿمل الاكذعاذ من 

ٔبخي اًحلاء وزفؽ اًخحسي لن اذللة اًزمٌَة اًلاذمة س َىون اًوكؽ فهيا ٌَثوزاث 

ٔبي هوغ من اًثوزاث ألدصى طلعل ًخحت ؿىل اًـامل اًـصيب ٕاحصاء  الاكذعاذًة ٔبنرث من

 حىذي مؽ راثَ لن ؿامليا اًَوم ُو ؿامل حىذالث.
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 مـادضت ؾصتَة فَسفِة ٔبهرثوتًووحِا ٕاىل اذلاخة وخَ

ص ؾلِيب .بٔ                                                             ادلزائص -ثسىصت خامـة - ًُز
 

 : املَرط

 ًؼِص اًفَسفِة ألهرثوتًووحِا ثبٔظَي ٕان

 ماكهة ؾن اًححر ؿىل املمتصنز ألملاين، ظاتـِا

. كهيَن و تَُسرن ص ََص، مؽ اًـامل، يف ًإلوسان

 من واًخعحَلِة اًـَمَة ألهرثوتًووحِا وثيحسز

 مؽ ًحسبٔ  اطلي واًفصويس ساهسوين ألجنَو اًخلََس

َفي وفٍصزز تواس  كدول فٕان رعل، ومؽ. سرتاوش ًو

 اًـصيب، اًفىص يف ألهرثوتًووحِا من اًيوؿني ُشٍن

ٌل  واملصانز اًـايل اًخـَمي جمالث يف واهدضاُز

 كري. ٕازحاث ٕاىل اًَوم حيخاح ل واجملالث، ارلاظة

 اًيعاق واسؽ هلسا ًوصل تسبٔ  الاهدضاز ُشا ٔبن

 هؼصايهتا ٔبساش ؿىل اًفَسفِة، ًٔلهرثوتًووحِا

 الاوسان وضؽ ٔبو ُوًة ثـىس ل اًيت اًفَسفِة

 اًـَمَة ألهرثوتًووحِا اهخلاذ ؾن فضال اًـصيب،

 الاس خـٌلًزة املَول مؽ ازثحاظِا ثسخة واًخعحَلِة

ة ؾن اًخـحري ؿىل كسزهتا وؿسم واًـيرصًة  ًُو

 حبهثا مٌعق  ٕاىل ابًيؼص اًلكَة، اًـصيب الاوسان

 اًواكؽ ًضَف. ادلزئَة اًلضااي ؿىل امليعة اًـَمي

 تـسا الاثس متوًويج اًوضؽ ًِشا املخبٔسم اًـصيب

 الاوسان وضؽ ُضاصة يف ٍمتثي ٔبهعًووحِا

خَ ؾن وجساؤهل اًـصيب،  وكسزاثَ وماكهخَ ًُو

 ًخعَة اطلي ألمص والاهـخاق، اًخحصز يف وٕازاذثَ

 امللال جيهتس ؾصتَة فَسفِة ٔلهرثوتوًوحِا اًخبٔسُس

 .ٔبطمَهتا وتَان دعائعِا وظف يف

 Abstract : 

The rooting of philosophical 

anthropology appear  its German 

character, based on the search for a place 

for man in the world, with Schiller, 

Plesner and Kahlen. Scientific and 

applied anthropology descends from the 

Anglo-Saxon and French tradition, 

which begins with Boaz, Fraser and 

Levi Strauss. However, the reception of 

these two types of anthropology in Arab 

thought, and their spread in the fields of 

higher education, private centers and 

journals,not need to be proved today. 

But, this spread began to generate 

widespread criticism of philosophical 

anthropology, based on its philosophical 

theories that do not reflect the identity 

or status of Arab man, as well as 

criticism of scientific and applied 

anthropology because of their association 

with colonial and racist tendencies and 

their inability to express the identity of 

the total Arab man,according to the logic 

of its Scientific researche on partial 

issues. The Arab reality adds to this 

epistemological situation an ontological 

dimension of the fragility of the status of 

the Arab man, his questioning of his 

identity, his place, his abilities and his 

will to emancipation, which requires the 

establishment of an Arab philosophical 

anthropology.. 
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 ملسمة:

اًخـًصف ابٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة املـادضت و اًدساؤل ؾن مسى ٔبظاٍهتا، ومسى دعوتة 

ًس حة جتصجهتا اًفذَة يف اًـرص اذلسًر، ثحلى بٔس ئةل حموزًة، ًوىن ًحلى اًدساؤل ألضم، ابً 

جبامـة   يل ُو جساؤل ذًحاخة مَخلى  "ألهرثتوًوحِا اًـصتَة ذالل هعف كصن من اًزمن"

ثسىصت حول ما ٕارا اكهت "ُياعل ٔبهرثوتوًوحِا ؾصتَة جضلك ٕاظازا هؼصاي صامال ٌَفىص 

ألهرثوتوًويج اًـصيب؟" ويف ُشا اًس َاق، هـصف ٔبن ظفة اًضموًَة عم ٕاحسى اًسٌلث 

اىهتت ٕاٍهيا ألهرثوتوًوحِا املـادضت، واًيت جسمح تدٌاول إلوسان يف لك الاثس متوًوحِة اًيت 

حواهحَ اًيفس َة وادلسسًة واًثلافِة والاحامتؾَة... كري ٔبن ُسف ُشا امللال ُو ثوضَح ٔبن 

مثي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًيت ميىن ٔبن جضلك ٕاظازا صامال ٌَفىص ألهرثوتوًويج اًـصيب، ل 

وتوًوحِا فَسفِة، حنخاح ٕاىل ٕازحاث وحوذُا واًخـًصف هبا، وخبعائعِا حىفي ما مل ثسمع تبٔهرث 

ا ؾن ٔبهرثوتوًوحِاث ؿَمَة ؾصتَة ما فذئت ثدٌوغ وثخاكثص، وحتسًس ؿالكهتا  احملوزًة ومتَزُي

 تخغل الاهرثوتوًوحِاث املَساهَة واًخعحَلِة، واس خزالض اًيخاجئ اًالسمة ؾن ثغل اًـالكة.

م اًس َاق واًؼصوف اًواكـَة والاثس متوًوحِة اًيت ثسؾوان ٕاىل جيهتس ُشا امللال يف فِ

تياء مثي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة، ؤبطمَة تياهئا مضن فصوغ ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة 

شا من صبٔهَ ٔبن جيَة ؿىل وخَ اذلاخة ٕاىل مثي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًيت  املـادضت، ُو

من مفِوم إلوسان اًلكي، واهعالكا ذما ًوحس  سرتنز ؿىل ُوًة إلوسان اًـصيب اهعالكا

إلوسان اًـصيب ذًًِا وزلافِا واحامتؾَا، ًىن ٔبًضا اهعالكا من الادذالفاث اًيت ل هناًة ًِا 

شا ًـين ٔبن مثي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا ل جس خثين ألهرثوتوًوحِا  تني اًضـوة اًـصتَة، ُو

شٍ ألذريت، موضوؾِا ارلاض، اطلي اًـَمَة وفصوؾِا املخـسذت، حِر جضلك مواضَؽ ُ

ثيعَق مٌَ كعس اًوظول ٕاىل ٕافرتاضاث حول مفِوم الاوسان اًـصيب املـادض، فِيي ثيعَق 

الث واملشاُة ٕاىل ٕاماكهَاث  من الادذالفاث ٕاىل تياء ثوافلاث، ومن دضاغ الٓزاء واًخبًٔو

وًوحِا اًفَسفِة اًخاكمي واًخفاضم، ُشا ٕاىل خاهة دعائط ٔبدصى ثوحض ماَُة ُشٍ ألهرثوت

ا، ومن املِم ٔبن ًخضمن امللال ٔبطمَهتا يف اًوكت اًصاُن،  س َـىن امللال ثرشهحا ومتَزُي

ابًًس حة ًواكؽ ؾصيب حيوكَ الادذالف واًرصاغ واذلصة واملاكئس ارلازحِة وؾوملة اًيؼصت 
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ـازفٌا، اًلصتَة، اًيت ثرضة مبفاُميِا وهؼصايهتا يف ظَة هؼصثيا ٕاىل ٔبهفس يا وٕاىل واكـيا وم

خضح من لك ُشا، ٔبن ٕاصاكًَة ُشا امللال عم اًدساؤل ؾن ٕاماكهَة وحوذ ٔبهرثوتوًوحِة  ًو

 فَسفِة ؾصتَة، وؾن وخَ اذلاخة ٕاىل مثي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا، وظفاهتا ألساس َة.

 ماَُة ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ومسبةٔل ثبٔسُسِا:  -2

اًالكس َىِة ثـين "ؿمل إلوسان"، ًىن ُشا ٕان لكمة "ٔبهرثوتوًوحِا" يف اٌَلة اًَوانهَة 

ٌضري ؾحس اًصحٌلن تسوي يف موسوؾخَ   حِر املـىن كس ثلري يف اٌَلة اًَوانهَة هفسِا،

اًفَسفِة ٕاىل ٔبن ٔبزسعو كس اس خزسم لكمة )ٔبهرتوتوًوحس( يف نخاتَ " ألذالق ٕاىل 

هَلومادوش" ًىن مبـىن" ثصاثز نثري اًالكم ؾن اًياش"
1 
. 

، حِر اكهت 21الاص خلايق فٕاهَ ٍصحؽ لكمة ٔبهرثوتوًوحِا ٕاىل تساًة اًلصن  ٔبما اًلاموش

ثـين "اصلزاسة اًفَسفِة ًإلوسان"
2

اكهت ثـين " ذزاسة ادلسم إلوساين" 28، ويف اًلصن 
3
 

: 4فٕاهَ ٌضري ٕاىل ؿست ذللث ًٔلهرثوتوًوحِا مهنا A.Lalande ويف كاموش ٔبهسًزَ للهس 

موز إللَُة ٔبو ذزاسة املصهة إلوساين يف وحسثَ ٔبو ؿمل فـي اًالكم ٕاوساهَا ؾن الٔ 

 إلوسان ؿامة.

ٕاىل ٔبهيا يف ألهرثوتوًوحِا هعف "ارلعائط M.Mead وثشُة مازقًصت مِس 

إلوساهَة اًحًَووحِة واًثلافِة ٌَيوغ اًخرشي ؿرب ألسمان ويف سائص ألماهن، وحنَي اًعفاث 

ق مرتاتعة ومذلريت، ورعل ؾن ظًصق منارح وملاًُس اًحَوًوحِة واًثلافِة واحملََة ٔكوسا

ومٌاشم مذعوزت، نٌل هنت توظف وحتََي اًيؼم الاحامتؾَة واًخىٌوًوحِا، وهـىن ٔبًضا تححر 

"اثعالهتا إلذزاك اًـلًل ًإلوسان واتخاكزاثَ ومـخلساثَ ووسائي
5
ٕان ُشا الادذالف يف  .

حواهحَ، ُو اطلي فصط ثفصؾِا ٕاىل ؿست  موضوغ ألهرثوتوًوحِا وثـَلَ ابٕلوسان يف مجَؽ

فصوغ مثي ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة، ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة، وألهرثوتوًوحِا اًفُس ًَووحِة 

 وألهرثوتوًوحِا اصلًًِة...

ٕان اطلي هيميا يف ُشا امللال ُو ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًيت تسٔبث مؽ زتط اكهط 

ِر ًـصفِا تبهٔنا "مشُة يف مـصفة إلوسان مؤًف ثضلك ًٔلهرثوتوًوحِا ابًفَسفة، ح 
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ثيؼميي، وألهرثوتوًوحِا ميىن اًيؼص ٕاٍهيا من اًياحِة اًفُس َوًوحِة ومن اًياحِة اًـمََة، 

مفـصفة إلوسان من اًياحِة اًفُس َوًوحِة، ثدٌاول اًححر فامي ظيـخَ اًعحَـة ابٕلوسان. 

ول اًححر فامي ظيـَ إلوسان تيفسَ يف هفسَ توظفَ ومن اًياحِة اًـمََة ) اًرباقٌلثَة( ثدٌا

"ـي ٔبو ما ًًدلي ٔبن ًفـهل يف هفسَاكئيا حصا، ٔبو ما ًلسز ٔبن ًف
6
كري ٔبن َُسحص اؿرتط  .

ؿىل فىصت ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة صلى اكهط، فِو ًلول: "ٔبن اًفَسفة حني ثعري 

ٔبهرثوتوًوحِا فٕاهنا حهناز"
7

الاؿرتاط ًُس مدسئَا، فلاًة ما اكن ، مؽ رعل، ًحسو ًيا ٔبن ُشا 

ًـازضَ َُسحص يف ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًاكهعَة ُو مفِورما ملوضوؾِا، حِر جيـَِا 

شا تسوزٍ  اكهط ؿٌَل صامال ٌضمي اًيؼص ٕاىل ٔبحوال إلوسان اًحسهَة واًـمََة واًيفس َة، ُو

رتثة ؿىل ُشا ٔبن ٍىون مفِوم إلوسان ذ الظة حصهَخِة ًِشٍ ًخعَة ؿَوما مذـسذت، ًو

اًـَوم. ًىن اصلاساٍن ؾيس َُسحص ًفَت من لك ثـًصف هنايئ، ومن لك حتسًس 

َُسحص ٍمثن وهجة هؼص ماهس ص ََص اطلي فِم ألهرثوتوًوحِا  اثس متوًويج، يف امللاتي، فٕان

اًفَسفِة مبـىن" ٔبن لك املضالك اًفَسفِة ميىن ٔبن حصذ ٕاىل مسبةٔل: من إلوسان ؟ وما 

"حسوذ لك اًوحوذ، واًـامل، وػل َخافزًيلِة ذاذيماكهخَ امل 
8
.  

ـصف تول ٍزىوز ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة تبهٔنا     -املخبٔثص ابٔلهعوًوحِا اًَِسحًصة -ًو

شا املححر نٌل anthropos "ذزاسة ألهرتوتوش  ٔبي إلوسان من مٌؼوز فَسفي، ُو

ت)ان( املؤكذة، ٔبي ثغل اًيت ٍىذة ٍزىوز هيسف ٕاىل ثـًصف ٔبنرث املالمح زحاات يف حاً

حىون ٔبكي ؾصضة ٌَخبٔثص تخلَحاث اًـرص اذلسًر"
9
شا ل ًـين ٔبن ٍزىوز ًلص مبفِوم  . ُو

اثتت ومعَق ًإلوسان، تي ابدلسل تني مفِوم إلوسان اًفاؿي ومفِوم إلوسان اًلكي ٔبو 

شا ًـين ٔبهَ يف لك مصت هعي إ  صي اطلي اس خلاٍ من ص ََص واكزل ايس حريش، ُو ىل ادلُو

ًصة يف فِم إلوسان فٕاهنا ثخلري وثخـسل وفلا ملفِوم إلوسان  تـغ املالمح اًثاتخة وادلُو

اًفاؿي احملىوم مبخعَحاث اًواكؽ واًخازخي، وابًخايل مففِوم إلوسان ًيفسَ س َؼي مفِوما 

ة إلوساهَة ؿسم وسخِا وحمسوذا، و"عم احملسوذًة اًيوؾَة اًيت ثخضمن ابًًس حة ٌَحلِل

"ا طلاهتامعاتلهت
10
. 
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ٕان نثريا من املصاحؽ، يف اذللِلة، حاكذ ثخوافق ابًًس حة ًخبٔظَي ألهرثوتوًوحِا 

 Epiphane Kinhoumاًفَسفِة ؾيسما حصذُا ٕاىل ألملان، حِر ًشُة ٕاًحفان هَهنوم 

ٕاىل اًلول: " ؾيسما هخلكم ؾن ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة، فٕاهيا هفىص ابٔلساش يف ألؾٌلل 

َموث تَُسرن) 2874،2918زة مفىٍصن ٔبملان ضم: ماهس ص ََص) املؤسسة ًثال ، 2891( ُو

(، فِي ًخـَق ألمص فلط ابُامتم ٔبملاين ؟ "2971، 2904( ؤبزهوذ كهيَن ) 2981
11

  

شُة تـغ اًحاحثني اًـصة ٕاىل اًلول: " ًلس ثبٔثصث ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة يف وضبهٔتا  ًو

ألوىل، ويف ٕاظاز خي ٕاُامترما ابًححر ؾن موكؽ الاوسان يف اًـامل تبٓزاء لك من سوزٍن 

ريذز  نريهَجازذ واكزل مازهس وهَدضَ، نٌل اكهت ُياك ثبٔزرياث لٓزاء لك من ابساكل ُو

َ لي وفوٍصابد يف امللوماث املوضوؾَة واملهنجَة ًخبٔظَي ألهرثوتوًوحِا وحوثَ واكهط ُو

اًفَسفِة ووضبهٔتا."
12
ُشا اًيط ل ًؼِص من اًفالسفة اًفصوس َني ٕال ابساكل، تُامن ٔبكَة  

اًفالسفة اطلٍن ساطموا يف ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ضم فالسفة ٔبملان، واًسخة وزاء رعل، 

ي ألملاهَني توخَ ؿام، اٌظلٍن يف س َاكٌِل حصى الاُامتم ٔبنرث ُو اًخلََس اًثلايف واًفىص 

ابطلاث إلوساهَة وإلؿالء من صبهٔنا، ًىن ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ألملاهَة مؽ مؤسس هيا 

واطلٍن ٔبثوا من تـسضم مثي َُموث صَسيك وكواتز كٌرت واًحَوًويج ٔبذًوف توزمتان 

ألملاهَة واًثيائَة اصلٍاكزثَة يف ظاحل اًيؼص وكريضم، كس خاءث هصذ فـي هلسي ٌَمثاًَة 

ًإلوسان هوحست حسمَة وهفس َة، وابًخايل اذلصض ؿىل وحست اًـَوم اًعحَـَة وإلوساهَة، 

من ٔبخي تَوػ وظف دعائط اًيوغ اًخرشي ووضـَ يف اًـامل، ؤبػِصث  ثغل 

ِا، ؿمل اًيفس، ألهرثوتوًوحِا مٌش اًحساًة ثساذَِا مؽ ؿست ؿَوم خمخَفة مثي الثيوًوح 

اًحَوًوحِا، اًسوس ًَووحِا واًـَوم اًثلافِة، واهعواهئا ؿىل ؿست اجتاُاث فَسفِة مثي 

فَسفة اذلَات واملازهس َة واًفِيومِيوًوحِا واملسزسة اًيلسًة، ويف حماوةل حتسًسٍ ٌَيوات 

شُة ص ََص، تَُسرن، كهيَن( ًًفَسفِة ؾيس مؤسس هيا يف ٔبملاهَا)اًيؼًصة ًٔلهرثوتوًوحِا ا

ٕاىل ٔبن " اًَلني ابطلاث تؼ" اًـلي" جضلك حبق  Joachim Fischer حواص مي فُرش 

هلعة اهعالق كري كاتةل ٌَيلاص. مؽ رعل، حصنة اًفىص ل ثيعَق من املـعَاث اطلاثَة، 

"ماكن بٓدص" تعًصلة "كري مدارشت ": من واكؽ " اذليًىن من   "
13
حِر فِم إلوسان  

لس ٔبثص ُشا اًخعوز ألملاين ًيفسَ ميص ؿرب اًخجصتة إلو  ساهَة اذلَة يف لك جتََاهتا، ًو
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ًٔلهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ؿىل اًفَسفة اًلصتَة املـادضت ؿامة، سواء يف ٔبمٍصاك ٔبو فصوسا بٔو 

ـخرب سازحص وتول ٍزىوز ولكَفوزذ كريحز ٔبمثةل حِة ؿىل رعل.  ٕاجنَرتا، ًو

سىسوين ؿامة زسؿان ما  - والاجنَوكري ٔبن ألهرثوتوًوحِا يف اًخلََس اًفىصي اًفصويس

ٔبذللت تزنؿة ؿَمَة وجتًصخِة ظازمة تسٔبث يف اجنَرتا هبَوم  وفصوسُس تَىون وحون 

سدِوازث مي، وثعوزث مؽ ٕا.ة.اتًَوز وحميس فٍصزز... ويف فصوسا تبٔوقست هوهت 

ني نفصغ من ؿمل الا حامتغ وذًسزو وذوزوِامي...واىهتت ألهرثوتوًوحِا ؾيس اًفالسفة اًحًًِو

ٔبو نؼ" ٔبهرثوتوًوحِا ٕاحامتؾَة "، ًوُس من اًلًصة ٔبن جنس ًَفي سرتاوش يف ملسمة ادلزء 

ة " ًلول: " فٕامس فٍصزز وامس تواس ًدِحان اًفصظة  *اًثاين من نخاتَ " ألهرثوتوًوحِا اًحًًِو

 -َويل ٔلذيل ثضِاذيت، إبجياس، حول لك ما ثسٍن تَ ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ٌَفىص ألجن

ٔبمٍصيك، وما ٔبذٍن تَ رسعَا ًِشا اًفىص، هؼصا ٔلهين ثعوزث ٔبؾٌليل ألوىل ؤبؿسذهتا يف 

اثعال وزَق تَ. ًوىن ًُس مثة ما ًسؾو ٕاىل اصلُضة، يف ٔبن ٌضلي ذوزوِامي ماكان ٔبنرب 

يف ُشا اصلزش: فِو جيسس كوام مساطمة فصوسا يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة."
14
واجتِت  

حِا مضن ُشا اًخلََس اًـَمي تـس رعل، يف فصوسا واجنَرتا ؤبمٍصاك اجتاُا معََا ألهرثوتوًو 

ثعحَلِا ومِساهَا ازثحط يف اًحساًة حباخاث الاس خـٌلز وٕازاذت اًِميية واًس َعصت ؿىل 

اًضـوة ألدصى، حِر لسال ٕاىل وكت كًصة ادلُش ألمٍصيك ًوػف ٔبهرثوتوًوحِني يف 

ويف حصتَ ضس اًـصاق، حال ٕاؿالن اًخوػَف ًلول: "هؼام  حصتَ ضس ظاًحان يف ٔبفلاوس خان

ألزضَة إلوساهَة ُو جصانمج خسًس ٌَجُش، معمم ًخحسني كسزاث اًـسىًصني ًفِم 

الاحامتؾي يف اًـصاق ويف ٔبفلاوس خان. املـصفة ابجملمتـاث احملََة جسمح -احملَط اًثلايف

ٌَجوء ٔبكي، يف كاًة ألحِان، ٕاىل ٌَـسىًصني ابًخرعَط و حتلِق رممهتم ٔبنرث تفـاًَة، وا

اًلوت."
15
كري ٔبن اًححر املَساين اجتَ ٔبنرث ٕاىل اًعاتؽ اًـَمي واًخعحَلي، وثوسؽ حىت  

 ٌَمجمتـاث اًلصتَة هفسِا ٔلقصاط ؿَمَة ومعََة حبخة.

ًلس هني املفىصون اًـصة من ألهرثوتوًوحِا اًلصتَة سواء يف تـسُا اًفَسفي ألملاين ٔبو 

شا ًـين ٔبهَ، من هجة، حصى يف تـسُا اً ـَمي اًخعحَلي اًفصويس وألجنَوسىسوين، ُو

ثعوز إلوسان اًـصيب مضن فَسفاث قصتَة مثي اًـلالهَة واملازهس َة واٌََرباًَة واًخعوزًة 
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واًخحََي اًيفيس واًلمي اًالئىِة وازلِوزًة واًـٌَلهَة... وثعصخ ُشٍ ألفاكز نٌل ًو اكهت 

ٕاوساان مذعوزا، فِيي حصصسان  حتلِلِا إلوسان اًـصيب حىت ًعحح كاايث جية ٔبن ٌسـى ٕاىل

" اًلصتَة وإبماكهنا ٔبن ثفسش ًيا اتزخييا وحصازيا اًفَسفي واًثلايف ٕاىل "رشوظ اٍهنضة

واصلًين.
16
ًىن ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة اًيت حهني من اًلصة زسؿان ما  

وًخَ اًيت ٔبطمَهتا، واملفازكة اًيت ثلؽ فهيا واحضة  اظعسمت مؽ واكؽ إلوسان اًـصيب ُو

ٌَـَان، لس امي ؿىل املس خوى ألهعوًويج، ٕار هَف ًإلوسان اًـصيب ٔبن ًلدي تفِم هفسَ 

َسفِة قًصحة ؾن س َاكَ اًثلايف واًخازخيي. فٕارا اكن يف اهعالكا من مٌؼوماث فىًصة وف 

ٕاماكهَ من اًياحِة الاثس متوًوحِة اًخـصف ؿىل ُشٍ امليؼوماث واذلواز مـِا وحىت ألذش 

اًيت  مهنا، فٕان رعل ل ميىن ٔبن ٍىون ؿىل حساة ؿالكة اهامتئَ تثلافذَ واتزخيَ وجممتـَ،

را اكن ًفسش زذوذ ألفـال اًـيَفة ضس ُشٍ مضهنا جضلكت ُوًخَ اذللِلِة. كري ٔبن ُشا إ 

الاجتاُاث اًخلًصخِة، فٕان ثغل اًصذوذ ل مربز ًِا، ٔلن اذلفاع ؿىل اًِوًة ٔبو ٕاؾعاء اًِوًة 

ثعوزا خمخَفا، ل ًربز كَق ابة اذلواز مؽ الٓدص واًخواظي مـَ، ابٕلضافة ٕاىل ٔبن ُشٍ 

غ ٕاىل تياء افرتاضاث ٔبو هؼصايث اًصذوذ ؿىل املس خوى اًفىصي مل ثخجاوس تـس موكف اًصف

حول ُوًة إلوسان اًـصيب ميىن كدوًِا، وكاًة ألمص، ٔبهنا حماولث كََةل خسا
17
جسدٌس  

تسوزُا ٕاىل اصلٍن ٔبو اًزنؿة اًلومِة، ٔبي لسال إلوسان اًـصيب ل ًفِم هفسَ ٕال من ذالل 

ًلصون اًوسعى ٕار ملوةل ما، نٌل ًشُة ٕاىل رعل اًزم فصوم يف حسًثَ ؾن إلوسان يف ا

ًلول: " مل ٍىن إلوسان ًسزك هفسَ ٕال وـضو يف ادلًس اًخرشي ٔبو يف كوم ٔبو يف حزة 

ٔبو يف ٔبزست ٔبو يف احتاذ، مل ٍىن ًسزك هفسَ ٕال من ذالل ملوةل ما."
18
تُامن املعَوة يف  

ا نٌل ُو ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ٔبن ًفِم إلوسان راثَ تشاثَ اذلصت واًفاؿةل، ًُس فٌِل مدارش 

اذلال ؾيس ذٍاكزث، ول يف فِم حصهَيب انجت ؾن ثعوز وؾََ تشاثَ نٌل ٍصى َُلي، تي من 

ذالل الٓدص، ومن ذالل حتََي وثفسري جتازتَ ؤبفـاهل واتزخيَ وزلافذَ،" ًوِشا مفن 

اًرضوزي اًـمي ؿىل حفط اًرتاج اًـصيب/الاسالسم تدٌوؿَ وقزازثَ، وذزاس خَ ذزاسة 

ولس امي ثغل ألؾٌلل املخـَلة ابٔلهرثوتوًوحِا " مذبٔهَة مذـملة،
19
لس اكن تَُسرن   ًو

Plessner   :مؤسس ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة املـادضت ٌس خزسم مععَحني ُامني ٌُل

نلسزثني ؾيس الاوسان  excentricitéو ارلصوح ؾن املصنز  Positionalité اٍمتوضؽ 
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يفسِا املثاًَة، ًىن اصلًيامِىِة اذلَة اًيت فألول  ًسل " ًُس ؿىل ٔبن اطلاث ثضؽ هفسِا ت 

حِا "-حتلق حمسوذًخَ ارلاظة ابًـالكة مؽ حمَعَ وابٍمتزي نشعل ؾن ما ًُس
20
ٔبما املععَح  

اًثاين فِسل ؿىل ٔبن "اًاكئن الاوساين ًبٔذش مسافة من اًـالكة تشاثَ هفسِا، ًخبٔمي وميوضؽ 

لك يشء حىت راثَ هفسِا "
21
زت ؿىل مـصفة ما خيعِا واكئن يح، وماذامت اطلاث ًِا اًلس 

نٌل ًِا اًلسزت ؿىل ارلصوح ؿىل راهتا ًخفِم هفسِا من ذالل ماؿساُا، فِشا ًـين ٔبن فِم 

ي ُشا امليـعف اًعوًي املزذان ابًخحََالث اٌَلوًة واًخفسرياث  اطلاث ميص ؿرب ثبًٔو

ا نٌل ًشُة ٕاىل رعل تول ٍز ىوز، حِر  املوضوؾَة ٌَخجصتة إلوساهَة يف لك مؼاُُص

"اًفَسفة اًِصمِيوظَلِة عم اًفَسفة اًيت ثضعَؽ جلك مذعَحاث ُشا امليـعف اًعوًي، 

واًيت ثخزىل ؾن حمل وساظة لكَة ٕاىل اذلس اطلي ًدساوى فَِ اًخفىري من خسًس مؽ 

اذلسش اًفىصي يف صفافِة مؽ راث ملوضوغ معَق."
22

 

جيس ٔبن ألهرثوتوًوحِني اًـصة من هجة ٔبدصى، فٕان اًخبٔمي يف ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة 

تـسٍ  كس اُمتوا تخىٌصس اًخعوز اًـَمي واًـمًل اًخعحَلي ًٔلهرثوتوًوحِا، سواء يف

و اًخلََس اطلي ًيؼص ٕاىل ألهرثوتوًوحِا وـمل هل فصوؿَ  ألجنَوسىسوين ٔبو اًفصويس، ُو

عصخ ُشا اًخعوز ؿاذت جتاوسٍ ٌَفىص اًفَسفي املَخافزًيلي ذاظ ة واًفَسفة املخـسذت، ًو

ثضلك ؿام من ٔبخي اًخبٔسُس ٌَمياشم اًـَمَة واًخعحَلِة ًٔلهرثوتوًوحِا، وفصوؾِا املخـسذت، 

ففي نخاتَ " مسذي ٕاىل الاهرثوتوًوحِا" ٍصى اصلنخوز ؿُىس اًضٌلش ٔبن ألهرثوتوًوحِا مل 

شهصان تبٔزتـة فصوغ ٔبساس َ ة عم: ثؼِص تعفهتا اًـَمَة ٕال ؾيسما احنسش اًخفىري اًفَسفي، ًو

خلكم ؾن ٕاسِاماث  الاهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة واًـضوًة واًيفس َة واصلًًِة، ًو

الاهرثوتوًوحَِني اًـصة يف اصلزاساث اًخعحَلِة الاهرثوتوًوحِة، وؾن ٕاوضاء اجملالث 

واملصانز املخرععة، ؤبطمَة اًيسواث واملَخلِاث والاحامتؿاث يف ثعوٍص اًفىص 

صيب، تي ًشُة ٕاىل ٔبتـس من رعل، ؾيسما ًشهصان حباخة الاهرثوتوًوحِا ألهرثوتوًويج اًـ

اًـصتَة ٕاىل " ٔبن ثـمق ُوٍهتا اًـصتَة، سواء يف مٌعَلاهتا اًيؼًصة ٔبو يف ٔبُسافِا اًخعحَلِة، 

وان ثخذـس ماذهتا ؾن اًيلي من ذون هلس ٔبو ثعوٍص"
23
ٕان ُشا ًؼِص ٔبن اًـصة تلسز ما  

ًوحِا ؿَمَة وثعحَلِة، فٕاهنم هيمِم ٔبًضا، ٔبن ثخزَط من ٍصقحون يف اًخبٔسُس لهرثوتو 
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ألقصاط اًـيرصًة والاس خـٌلًزة، ؤبن ثخىن ؿىل ٔبساش ُوًة إلوسان اًـصيب وواكـَ 

وثعَـاثَ. ٕان ٔبطمَة ُشا اًخوخَ اًـَمي واًخعحَلي ًالهرثوتوًوحِا اًـصتَة عم ٔبن ًضمن 

ح يف إلماكن مواهحة ثعوز ُشا اًرشوظ اًـَمَة يف ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا، حىت ًعح

اًـمل، وفِم واكؽ إلوسان اًـصيب يف لك ٔبتـاذٍ اًثلافِة والاحامتؾَة واصلًًِة واًيفس َة 

ا )ٔبي  سزسُو وادلسسًة، والاس خفاذت مٌَ معََا وثعحَلِا. " فـىل اًـصة ٔبن ًـيوا هبا ًو

ا، مسزنني يف ثغل اذللِلة اًيت ثخَ رط يف ٔبن ذري ظًصق ألهرثوتوًوحِا( ٔبنرث ذما ذزسُو

عيـَ  -ٕارا ٔبزاذ ظيؽ يشء من ألص َاء -ًددـَ ٔبي اوسان ٔبو ٔبي صـة ُو ٔبن حيزم ٔبمٍص ًو

تيفسَ "
24
 

ومؽ رعل فٕان ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة اًـَمَة واًخعحَلِة كس حىون ؾلدة يف وخَ 

زلاؿاث  تياء ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة، ٔلن اًححر اًخعحَلي واملَساين ًلضااي حزئَة

و ل ميسان ٕال  مـزوةل ٔبو مٌسجمة حىت ًو اكن صامال فٕاهَ ل ًـعَيا ٕال هخاجئ خمخَفة، ُو

ابلدذالفاث اًيت ل حاكذ ثًهتيي يف اًواكؽ، ول ًدساءل حبنك مٌعلَ ؿىل مفِوم إلوسان 

ٌل مفِومني جمصذٍن، يف حني ٔبن وحوذ  اًـصيب ول مفِوم إلوسان اًلكي، ابؾخحاُز

ًوحِا فَسفِة ًخعَة ادلسل تني ادلزء واًلك، ٔبي ادلسل تني اصلزاساث اًخعحَلِة ٔبهرثوتو 

ادلزئَة يف ألهرثوتوًوحِا واًـَوم اخملخَفة املصثحعة ابٕلوسان من هجة، وافرتاط مفاُمي لكَة 

ًإلوسان اًـصيب وإلوسان ثضلك ؿام، حبَر ًًضبٔ ؾيَ ثعوزاث حول من ُو إلوسان 

 سَ من ذالل زلافذَ ؤبفـاهل. اًـصيب، وهَف ًفِم هف 

 اًس َاق اًواكـي والاثس متوًويج ًحياء بٔهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة:  -1

ٍمتزي اًواكؽ اًـصيب املـادض يف لك جتََاثَ ابلدذالف اًضسًس اتخساء من اًخضاٌزس 

ادللصافِة ٕاىل الادذالفاث إلزًِة واصلًًِة وإلًسًوًوحِة واملشُحَة اصلًًِة واًس َاس َة 

واًفىًصة، واًـَة ًُس يف ُشٍ الادذالفاث حبس راهتا، تي يف ثوػَفِا ثوػَفا سَحَا 

وة اًوظن اًـصيب، حِر ًـصف اًرصاغ اًعائفي واًس َايس ٔبوخَ يف ًـمق اًرشد تني صـ

اة والاسددساذ واًفنت  يدرش اًفساذ وإلُز َخِا، ًو حصة اٍمين واًـصاق وسوزاي ًو

لس ٔبضاف الاس خـٌلز اًلصيب املحارش وكري املحارش ًِشا اًواكؽ رشوذا ٔبدصى،  اصلاذََة، ًو
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يا رمسذت ابلهلسام، وثصواثيا  ؤبمواًيا وسالحٌا تبًٔسي ٔبؿسائيا، واحنسز حِر ٔبظححت ذًو

مفِوم إلوساهَة صلًيا ٕاىل حصف ُاز، ُو حصف اًلذي اًـضوايئ واًخـشًة واًـحوذًة 

واًِجصت واًفلص وكالء ألسـاز وختَف اًخـَمي، وفلس إلوسان صلًيا حصايثَ وكسزاثَ ؿىل 

كميخَ ومـىن وحوذٍ سؤال اًدساؤل ؾن مفِوم إلوسان و   املحاذزت واًفـي وإلتساغ، ؤبظحح

 مَح ٔبنرث من ٔبي وكت مىض.

ًلس ادذَفت الٓزاء حول جضرَط اًسخة ألسايس وزاء ُشٍ ألسمة، ومن مثة 

ادذَفت الٓزاء حول حَِا، فِياك من ًيؼص ٕاىل ٔبسمة إلوسان اًـصيب اًصاُية ؿىل ٔبهنا ٔبسمة 

ياك من ٍصى ٔبهن ا ٔبسمة حضاًزة ثسل ذًًِة ثخعَة اًصحوغ ٕاىل ظفاء اصلٍن وملاظسٍ، ُو

ؿىل ختَف إلوسان اًـصيب، وابًخايل حفَِا ٍوكن يف اٌَحاق ابًصهة اذلضازي اًـاملي، 

ياك من ٍصى ٔبهنا ٔبسمة كميَة ؤبذالكِة جس خسؾي ٕاؿاذت جضىِي كمي الاوسان اًـصيب  ُو

ا جضىِال خسًسا، ولك ُشٍ الٓزاء ل صم ٔبهنا ظاذكة، ؤبن واكـيا اًـصيب حيخاح ٕاٍهيا، ًوىهن

و الاوسان اًـصيب هفسَ املـين تسًيَ وتلميَ وتخحرضٍ، من ُو ُشا  ثلفي صُئا ٔبساس َا ُو

الاوسان اًـصيب اطلي ٌس خعَؽ ٔبن ًلوم جلك رعل، ألمص اطلي ًخعَة اًححر ؾن ماَُخَ 

وكسزاثَ ورشوظ وحوذٍ ومارا ًٍصس حلِلة، ذما ًـين ٔبن ظحَـة ٔبسمذيا عم يف إلوسان 

 ي جية حتٍصص مفِومَ من جصاثن لك الآثز اًفاسست اًيت ثلعََ.هفسَ، ُشا اٌَلز اطل

كري ٔبن ما ًالحؼَ اصلازش ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة، ُو قَاة ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة 

ؾصتَة ثيؼص ٕاىل ماكهة إلوسان اًـصيب يف اًـامل، وثيؼص يف ُوًخَ اًلكَة، وٕاىل ما ًٍصس يف 

حبسة تـغ اصلوائص اًثلافِة واًفىًصة ٍصحؽ  واكـَ ومس خلدهل، ًوـي سخة ُشا اًلَاة،

ٕاىل ازثحاظ الاهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًلصتَة خبَفِاث ؤبفاكز وهؼصايث ثدٌاكغ مؽ اًصوخ 

اًـامة ٌَمجمتؽ اًـصيب، وإبذًوًوحِاث ؾيرصًة واس خـٌلًزة رمميية، نٌل ٔبن ُشا اًلَاة ٍصحؽ 

ا جتاوسا ًلك ٔبساسا ٕاىل ظلَان اًيؼصت اًـَمَة واًخعحَلِة ؿىل الٔ  هرثوتوًوحِا اًـصتَة ابؾخحاُز

َاء اًعاذلني،  ما ُو فَسفي حىت ًوو اكن ٔبهرثوتوًوحِا، ًعاحل ذزاساث جمًِصة نلدوز ألًو

واًسحص، واًزوااي، واًخساوي ابٔلؾضاة... ُشٍ اًوهجة ًـرب ؾهنا ٔبنرث تَاز توزذًو ؾيسما 

امللرتحة ُيا: ٔبفضي املعحلني ميىهنم ًلول: " اًخعحَق اًـَمي ل ًفَت من هؼًصة اًخعحَق 
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يف اًـمََاث اًـَمَة ذون الاس خـساذ ًوكت اًفصاػ ول  اذلعول ؿىل اًخحنك اًخعحَلي

اًوسائي اًرضوًزة من ٔبخي ارلصوح من ُشا اًفلَ ادلاُي"
25
ألمص اطلي ًعصخ ؿََيا  

وًة إلوسان اًـصيب اًخفىري يف تياء ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة من صبهٔنا اًخـحري ٔبنرث ؿىل ُ

وواكـَ اًلكي، واًدساؤل ؾن ؿالكهتا ابٔلهرثوتوًوحِا اًـَمَة واًخعحَلِة اًيت ثـصف اهدضازا 

هحريا يف اًوظن اًـصيب، حِر ميىن ٔبن جس خفِس ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة من اصلزاساث 

ًرتهَة تُهنا ًفِم اًخعحَلِة ادلزئَة ًٔلهرثوتوًوحِا اًـَمَة، وجس خًذج مهنا هخاجئ ُامة ميىن ا

ُوًة إلوسان اًـصيب، ووضؽ افرتاضاث حول كسزاثَ وفـاًَخَ ومضاًزـَ إكوسان، نٌل ٔبن 

اًعاتؽ اًيلسي ًٔلهرثوتوًوحِا اًفَسفِة من صبٔهَ بٔن ًعحح مساز واجتاُاث ؤبُساف 

ألهرثوتوًوحِاث اًـَمَة واًخعحَلِة، وميىهنا من ادذَاز موضوؿاهتا ارلاظة واًِامة اًيت 

شا ما هـيََ ؾيسما هخلكم ؾن اذلاخة ٕاىل ٔبفق فَسفي ٔبهرثوتوًويج  ختسم اجملمتؽ، ُو

ًٔلهرثوتوًوحِا اًـَمَة واًخعحَلِة اًـصتَة، حِر ميىن ًِشٍ اصلزاساث ٔبن حمتوضؽ مضن زلافة 

ا مؽ املـازف واصلزاساث  الاوسان اًـصيب وفَسفذَ يف اًوحوذ ذون ٔبن هتمي حواُز

ة، لس امي ؤبن ألهرثوتوًوحِا اًـَمَة واًخعحَلِة املـادضت تسٔبث ثخجَ ألهرثوتوًوحِة اًلصتَ

اجتاُا ؿَمَا واوساهَا، فؼ" ٕارا اكهت ألهرثوتوًوحِا اًخلََسًة كس ازثحعت ابلس خـٌلز 

وذسمذَ، فٕان ألهرثوتوًوحِا املـادضت واملس خلدََة ؿىل حس سواء، ثخخىن املواكف الاوساهَة 

خفصكة اًـيرصًة، نٌل ٔبهَ ثسؾو ٌَسالم وثبٔهَس اوساهَة الاوسان."املياُضة ًالس خـٌلز واً 
26
 

وابزلةل، فٕان ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًـَمَة واًخعحَلِة اًيت هتت تلضااي حزئَة ل ميىهنا ٔبن 

و فِم إلوسان اًـصيب، ٔلن ماَُة إلوسان ًُست حمعةل ًيخاجئ  حتلق ُسفِا ألسايس ُو

حِا، ول حمعةل ٌَـَوم إلوساهَة واًعحَـَة، تي ًُست حمعةل اًفصوغ اخملخَفة ًٔلهرثوتوًو 

شا اًوحوذ ألهعوًويج  ٔلي مـصفة، رعل ٔبن مفِوم إلوسان طلاثَ ًفَت من لك مـصفة، ُو

فمل   ٌظلاث ٔبمام راهتا ُو اطلي حصى حتعميَ يف اًواكؽ اًـصيب ويف ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة،

ثَ ٕاىل هفسَ وٕاىل وضـَخَ ارلاظة، مل هـس هنت ًلسزاثَ هـس هنت ابًفصذ وتوحوذٍ اذلص وتيؼص 

يف اًفـي والاتساغ واًخلَري وحتمي املسؤوًَة. ًلس حصى زذم لك رعل يف توثلة الاهامتءاث 

ٕاىل املشاُة والاذًوًوحِاث وألحزاة اًيت ًيعحق ؿَهيا حنك اًحاحر ؾحس اًصساق 
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و ٔبن " امل وضوغ اذللِلي ًٔلهرثوتوًوحِا ادلسًست اصلواي ؿىل ٔبهرثوتوًوحِة ًَفي سرتاوش ُو

سرتاوش"...ًُس ُو الاوسان نشاث ووؾي وٕازاذت وكسزت ؿىل ارلَق -اًيت ٔبسسِا "ًَفي

"ام امللموز ابًالصـوز من لك خاهةوالاتساغ، تي الاوسان اًـ
27
ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًيت . 

املـادضت اًيت ٔبقصكت يف اًخفاظَي ثـخرب، تال صم، ٔبمنورخا ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة اًـَمَة 

والادذالفاث واًخجازة املَساهَة واًخعحَلِة، ألمص اطلي جيـَِا كري كاذزت ؿىل فِم 

إلوسان اًـصيب اطلي كري اًخازخي وساذ اًـامل لٓلف اًس يني، ولعم كاذزت ؿىل فِم كسزاثَ 

 إكوسان وٕاماكهَاثَ ومضاًزـَ.

 ذمىٌة:  دعائط بٔهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة  -1

من املِم إلصازت ُيا ٕاىل ٔبن مععَح ؾصيب ل ثسل ٔبنرث من الاهامتء ٕاىل ُشٍ اذلضازت 

ٔبو اًثلافة اًيت ثـرب ؾن هفسِا ابٌَلة اًـصتَة، فِيي ل ثسل ؿىل سالةل ول ؿىل حٌلؿة ٕازًِة، 

ا شا ل ًلَي من كمية اهامتئيا ًِشٍ اًثلافة اًليَة اًلوًة اًيت لساًت ثعصخ متزُي ابس متصاز،  ُو

 ؤبحة ٔبن ٔبظف ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة املمىٌة يف ارلعائط اًخاًَة:

ٕان ٔبضم ما ميىن ٔبن ميزي ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة ُو ٔبن ثيعَق من ُشا اًس َاق   -

اًثلايف اًـصيب املخيوغ، ٔبي ٔبن ًفِم إلوسان هفسَ من ذالل رعل اًس َاق، ألمص اطلي 

، ؤبن ٌس خبٔهف كغ مؽ زوخ وزلافة اجملمتؽ اًـصيبٔبفاكز وهؼصايث ثدٌاجييحَ ثعحَق 

اًحاحر اًـصيب ثلََسا يف اًححر ألهرثوتوًويج ميخس ٕاىل ادلاحغ واجن ذضلون واجن 

تعوظة واجن ماخة وكريضم. ًلس "س حق اًـصة ألوزوتَني يف اندضاف اًثلافاث 

َة والاحامتؾَة ومٌاصمِا اًـلََة ألدصى، ووظفِا وملازىهتا وسرب ٔبقواز اًـَوم اًعحَـ 

واًخجًصخِة، مفن مٌخعف اًلصن اًثامن حىت هناًة اًلصن اذلاذي ؾرش اكن اًـصة ضم" 

"عفِم اًـامل واملؤزد حوزح سازثونؾحاكصت اًرشق "نٌل ً 
28
لس زٔبًيا هَف ٔبن تـغ  . ًو

مفىًصيا ًيلي حلائق قصتَة ًثلافذيا ؤكهنا تسهيَاث، تُامن عم تـَست متاما ؾن واكـيا مثي 

فىصت ٔبن اصلٍن ًدٌاكغ ٔبو يف دضاغ مؽ اًـمل. كري ٔبن ثفىري إلوسان اًـصيب اهعالكا 

ىري اهعالكا من من س َاكَ اًثلايف ل ًـين الاهلالق ؿىل زلافذَ، متاما مثٌَل ل ًـين اًخف

شا ًـين ٔبن خسًَة ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة مؽ  زلافة الٓدٍصن، ُو
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ألهرثوتوًوحِاث وألفاكز اًلًصحة ؾهنا ثحلى ساًزة املفـول، فاًححر ؿىل ماَُة 

إلوسان اًـصيب ل ختصح ؾن اًححر ؾن إلوسان ولك. ًلس ظسق يف ُشا اجملال 

 -يسما كال ٔبهَ ًفىص يف س َاق اًثلافة املس َحَةاًفَِسوف اًىدري تول ٍزىوز ؾ 

اٍهيوذًة، زمغ ما حمتزي تَ ٔبهرثوتًووحِخَ من ثفذح ووسخِّة وظاتؽ ٕاوساين لكي، فِو ًخلكم 

ًهتيي يف ملال ُام هل  ؾن إلوسان ولك زمغ ٔبهَ ًفىص اهعالكا من زلافذَ ارلاظة، ًو

ؾن ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة ٕاىل اؾخحاز إلوسان هواسعة
29
تني املخـازضاث اًيت ًعصهحا  

اًوضؽ إلوساين، حِر وضـَة إلوسان عم وضـَة اًوساظة تني اًوحوذ واًـسم، تني 

و ٔبًضا واسعة ثَلي تشاهتا يف موضوغ املـصفة تني هوهَ دعااب  اًالهنايئ واٍهنايئ، ُو

ووحوذا، وواسعة من اًياحِة اًـمََة تني هوهَ كاًة ووحوذا، وابؾخحاٍز كمية 

وزا، ؤبذريا، " ُشٍ اًوساظة ثخبٔمي عم راهتا يف ٕاحساش تخفاوث ٌظلاث اجتاٍ وحض

اطلاث هفسِا، تـسم ثوافق ٔبو " ادذالف " ذاذًل، ٌضِس ؿىل اًِضاصة ألظََة 

ٌَواكؽ إلوساين."
30
   

ٔبن ُوًة إلوسان اًـصيب ًُست صُئا وزاءٍ، ٔبي ًُست فلط يف ماضََ تي يف  -

شا من صبٔهَ ٔبن ًؤذي ٕاىل ثاليق حا ٍ ٔبًضا ومس خلدهل، ٕاهنا ُو  عيـِا، ُو ًة جيسُا ًو

ا وهلاصِا، مبا ًضمن وضؽ افرتاضاث  اًِوايث اًثلافِة واًفىًصة اًـصتَة املخـسذت وحواُز

ٔبن ثوكغ ما يف إلوسان  -حول تياء ُوًة إلوسان اًـصيب اًلكَة املخجسذت ابس متصاز. 

تساغ وحتمي املسؤوًَة وحة ارلري اًـصيب من كسزاث ونفاءاث يف اًخفىري واًـمي والٕ 

واًـساةل، ويف هفس اًوكت ثؼِص ما ًيلعَ إكوسان ووـصيب، وثعصخ مضالكَ ومبٓس ََ، 

وطلعل، فإلوسان اًـصيب ًُس ٕاوساان فاصال فلط نٌل ٍصوح هل كاًحا، تي ُو ٔبًضا 

 ٕاوسان كاذز.

الث مذـسذت، وابًخايل - فِيي ل جس هتسف  ٔبن حىون ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة كانية ؿىل ثبًٔو

وحض  اًلِام ؿىل هؼصت ذوقٌلئَة ٔبو معَلة. ومن صبٔن ُشا اًخـسذ يف اًصؤى ٔبن ًرثهيا، ًو

 دفااي ُوًة إلوسان اًـصيب ٔبنرث. 
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ٔبن ثدسؽ ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة جملالث مذـسذت من حِات إلوسان اًـصيب  -

 ـاهل ؤبفاكٍز واتزخيَ.اًفىًصة واًثلافِة اًـمََة واًخازخيَة، حبَر ثسزش ٔبف

ٔبن جس خفِس ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة من اًـَوم اًعحَـَة وإلوساهَة، ومن فصوغ  -

ألهرثوتوًوحِا اًـَمَة يف اًثلافة وادلسس واًيفس واصلٍن واجملمتؽ. رعل ٔبن افرتاط 

َفة، ل ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة ًِوايث ًإلوسان اًـصيب من ذالل زؤاُا اخملخ

ميىن ٔبن ثخىن ؿىل فصاػ، ٔبو ؿىل جمصذ اًخبٔمي اًـلًل، تي جية ٔبن جسدٌس ملـعَاث 

اًواكؽ واًـَوم اًعحَـَة والاوساهَة اخملخَفة وفصوغ ألهرثوتوًوحِا اًـَمَة واًخعحَلِة، 

ىشا ثخين إلفرتاضاث حول ُوًة إلوسان اًـصيب ؿىل ذزاسة ُشٍ الادذالفاث  ُو

شا ًـين ٔبًضا حاخة ادلزئَة ابطلاث اًيت  ثلسرما ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة. ُو

 ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة ٕاىل ٔبفق ؿَمي ؿام ؤبهرثوتوًويج ذاض.

 ٔبطمَة تياء بٔهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة:  -4

ًُست ٔبسمة إلوسان اًـصيب واجملمتؽ اًـصيب ٔبسمة كميَة ول مـصفِة، تي عم ٔبسمة فِم 

ؤبسمة فِم اجملمتؽ ًيفسَ، وملا ًٍصس، ؤبان ٔبثحؽ يف ُشٍ اذللِلة اًفَِسوف إلوسان ًيفسَ 

ُو إلوسان، حِر،  ألملاين اكهط اطلي اذزتل ألس ئةل املـصفِة واًـمََة يف سؤال ما

ابًًس حة هل، " مِسان اًفَسفة ٍصحؽ ٕاىل ألس ئةل اًخاًَة: مارا ٔبس خعَؽ ٔبن بٔؾصف؟ مارا 

تبٔن بٓمي؟ ما ُو إلوسان؟ ؾن اًسؤال ألول جتَة  جية ٔبن ٔبفـي؟ ما اطلي مسح يل

املَخافزًيلا، ؾن اًثاين ألذالق، ؾن اًثاًر اصلٍن، ؾن اًصاتؽ ألهرثوتوًوحِا. ًىن يف 

اًـمق، وس خعَؽ ٔبن ىصحؽ اًلك ٕاىل ألهرثوتوًوحِا، ٔلن ألس ئةل اًثالزة ألوىل حصحؽ ٕاىل 

ألذري"
31
من ُو؟ ومارا ًٍصس يف ُشا اًـرص؟ فٕاهَ وما مل ًفِم إلوسان اًـصيب املـادض  

س َؼي ًلدؽ يف اًالمدالت اًلاثةل ٔبو اًيؼص ٕاىل هفسَ من ذالل وهجاث هؼص قًصحة ؾيَ بٔو 

من ذالل وهجاث هؼص ختزتل ُوًخَ فامي اكن ؿَََ يف املايض، تُامن ُو معاًة ٔبن ًـُش 

حسغ اذلَول  واخَ مضالكَ اذللِلِة، ًو املالنية ًِوًخَ ؾرصٍ، ٍوىضف ؾن كسزاثَ، ًو

  وػصوفَ وكميَ.
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ٕان تياء بٔهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة جيس ٔبطمَخَ يف اًححر ؾن إلوسان اًـصيب اًفـال، 

وزفؽ زاكم ألحاكم اًسَحَة اًيت ذللت تَ ظسكا ٔبو هبخاان، فبٔما اًححر ؾن إلوسان اًـصيب 

وإلتساغ واًخلَري وحتمي اًفـال فِـين اًححر ؾن ٕازاذثَ وحًصخَ وكسزاثَ ؿىل اًفـي 

املسؤوًَة، ؤبما زفؽ زاكم ألحاكم اًسَحَة اًيت ذللت تَ، فِجة اٍمتَزي فهيا تني ثغل اًيت 

ثـرب فـال ؾن هلعَ ؤبدعائَ ٔكي ٕاوسان، وتني ثغل اًيت جس هتسف ؾصكةل ػِوزٍ واهخثاكَ 

طمت يف مسخ إكوسان فـال، ثغل إلذًوًوحِاث امللصضة اًـيرصًة والاس خـٌلًزة اًيت سا

ظوزت إلوسان اًـصيب وهـخَ تبٔثضؽ ظوز اًخزَف وادلِي، حِر لساًت مثي ُشٍ 

 الاًسًووحِا حتنك ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة ألمٍصىِة يف اًـصاق وسوزاي ؤبفلاوس خان.

ٕان رممة ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة اًـصتَة عم جتاوس ٕاؿاذت احِاء وهلي مضالك اًثلافة 

افذيا، مثي مضالك فعي اصلٍن ؾن اصلوةل، ومضالك اًخياكغ تني اًـمل اًلصتَة ٕاىل زل

واصلٍن، ومضلكة املصٔبت...فِشٍ املضالك ؾيسما هيؼص ٕاٍهيا اهعالكا من زلافذيا جنس ٔبهنا مضالك 

مععيـة، حِر ثبٔسس اجملمتؽ اًـصيب ؿىل اصلٍن، وملا اكهت اصلوةل جس متس رشؾَهتا من 

الفة ٔبو يف اًـِس ألموي واًـحايس، مل ثعصخ ٔبتسا يف ُشا اصلٍن حلِلة، سواء يف ؾِس ارل

اًـِس مضلكة اًخياكغ تني اًـمل واصلٍن، تي اكن اصلٍن ذانيا ًحجي اًـمل واًـٌَلء واملفىٍصن، 

 وكي مثي رعل ابًًس حة ملضلكة املصٔبت.

كري ٔبهَ جية متَزي ُشٍ اًثلافة اًخلسمِة اًيت ثخجَ ابٕلوسان اًـصيب ٕاىل ألمام ؾن 

زلافة اًخزَف واًدضسذ اًيت حصحؽ تَ ٕاىل املايض، وجتـَيا هخعازغ من ٔبخي مضالك املايض، 

ٔلن ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة حلِلِة عم ثغل اًيت ل حىذفي تخحسًس ُوًة الاوسان من ذالل 

ماضََ فلط، تي ثبٔذش تـني الاؾخحاز حبا ٍ ومبضاًزـَ ؤبُسافَ يف املس خلدي، تي حباحذَ 

ـادضا ًـرصٍ يف اًـمل واملـصفة وألفـال، ويف لك مؼاُص اًصيق الاكذعاذي ٕاىل ٔبن ٍىون م

 والاحامتؾي واملسين.

وألهرثوتوًوحِا اًـصتَة معاًحة ابلهفذاخ ؿىل الٓزاء واملشاُة واًفَسفاث يف س َاق 

ا زلافاث ٕاوساهَة ميىٌيا الاس خفاذت  زلافذيا اًـصتَة، ويف س َاق اًثلافاث ألدصى، ابؾخحاُز



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ فَسفِة ؾصتَة مـادضت وخَ اذلاخة اىل ٔبهرثوتًووحِا

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
200 

شا من صبٔهَ ٔبن ًَيب ثيوغ مىوانث اجملمتؽ اًـصيب وكواٍ الاحامتؾَة واًس َاس َة مهن ا، ُو

 واًفىًصة، وحاخاهتا يف اًخـحري ؾن هفسِا ذاذي ألظص املـصفِة والاحامتؾَة اًسائست.
 

 ذامتة:

اٍمتَزي تني ٔبهرثوتوًوحِا ؿَمَة ؤبدصى فَسفِة، ًُس هل يف اًفَسفة املـادضت سوى 

رعل ٔبن ٕاذزتال ألهرثوتوًوحِا يف اًعاتؽ اًـَمي ذون ٔبفق فَسفي، ٔبو ٔبطمَة مهنجَة، 

و فِم  ٕاذزتاًِا يف اًعاتؽ اًفَسفي ذون ٔبساش ؿَمي، ًفلس ألهرثوتوًوحِا مـياُا وقصضِا ُو

الاوسان ًيفسَ. ٕان ألهرثوتوًوحِا يف مفِورما اًـَمي عم ٔبكصة ٕاىل اًـَوم اًعحَـَة واًـَوم 

 مبا ُو حزيئ، ومبا ُو خمخَف تني اًياش، وثـسذ فصوغ الاوساهَة ألدصى، هتت

ألهرثوتوًوحِا املـادضت ٌضِس اًَوم ؿىل ُشا اًدضيض، اطلي ًيؼص ًإلوسان ٔكحزاء مذياثصت 

ل زاتعة تُهنا. ولصم ٔبن ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة جسري يف ُشا اصلزة اطلي لهناًة هل، ألمص 

ِا فَسفِة ؾصتَة ثـَس الاؾخحاز ٕاىل اًدساؤلث ألساس َة اطلي ًسؾوان ٕاىل حتىمي ٔبهرثوتوًوح 

حول ماَُة الاوسان اًـصيب ولك، وابًخايل ثـعي ٔبفلا ًلك ٔبهرثوتوًوحِا ؿَمَة وثعحَلِة 

 وحزئَة.

لميخَ،  ٕان حتََي وضؽ الاوسان اًـصيب يف اًـرص اذلسًر ًسًيا ؿىل ضَاغ ملفِومَ ًو

الاحامتؾي واًس َايس واملس خوى املـصيف،  وكسزاثَ ومواُحَ، ُشا فضال ؿىل الاحنعاظ

و ٕاكامة  شا اًوضؽ ًسؾوان ٕاىل اًخفىري يف اًحسًي، ُو والاس خالة اًفىصي واًثلايف، ُو

ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة، رممهتا اًححر ؾن ُوًة إلوسان اًـصيب اهعالكا من مفِوم 

ا اهعالكا من زلافذَ إلوسان اًلكي، ٔبي اهعالكا من اًخجصتة إلوساهَة لكِا، ًىن ٔبًض

ارلاظة، حبَر ثخحسذ ثغل اًِوًة هدِجة ٌَجسل تني جتصتة إلوسان اًـصيب واًخجصتة 

إلوساهَة ولك، واًسمة ألساس َة ًِشٍ ألهرثوتوًوحِا ُو اًححر ؾن وحست إلوسان 

اًـصيب وما ًوحس اًضـوة اًـصتَة، والاهفذاخ ؿىل الٓزاء واًيؼصايث واملشاُة، ومس س حي 

ـازف واذلواز واًيلاص، وزتعِا ٔبنرث ابًـَوم واملـازف اخملخَفة وتفصوغ ألهرثوتوًوحِا اًخ

اًـمََة واًخعحَلِة، حىت ًدس ىن ًِا فِم إلوسان اًـصيب من ذالل الادذالفاث ٔبًضا، 
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شا تسوزٍ ًـين، ٔبن ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ثخجاوس اًـَوم واملـازف اخملخَفة ؿامة،  ُو

ـمََة واًخعحَلِة ذاظة، عم ٔبهرثوتوًوحِا فازكة وتال ٔبفق ؿَمي ومعًل. وألهرثوتوًوحِا اً 

وحىت هخخني توضوخ ماَُة ُشٍ ألهرثوتوًوحِا اًفَسفِة حاًوت ٔبن ٔبرهص تحـغ دعائعِا 

ا، وتبطٔمَهتا ابًًس حة ًإلوسان اًـصيب اذلايل، ومعوما فِشا امللال جيَخٌا ؿىل  اًـامة اًيت متزُي

اًيت جتـَيا يف حاخة ٕاىل ٔبهرثوتوًوحِا فَسفِة ؾصتَة، واًعفاث  اًدساؤلث حول ألس حاة

 اًيت متزي ُشٍ ألهرثوتوًوحِا، ؤبطمَهتا وؿالكهتا ابٔلهرثوتوًوحِاث اًـَمَة اًسائست.
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 اًـصيب املـصيف وإلهخاح اًثلافِة ألهرثوتًووحِا

 ادلزائص -اًعازفخامـة  -سفِان سايسذ.                                                      

 : املَرط

ة اذلصنة  le) الاهرثوتًووحِا يف اًًسًو

féminisme à l’anthropologie )واًيت 

 من اًثاين اًيعف يف اس خثٌايئ ثضلك ػِصث

 يف ذزاساث ؿرب اًلصة يف اًـرشٍن اًلصن

 من هبا، املخـَلة واًلضااي اًيوغ اهرثوتوًوحِا

اان وكذَ يف صلك ما ٔباكذميَاث ابحثاث ظصف  ُز

 اًصخال ؿىل حىصا ًـخرب مِسان دوط يف صلهيم

 مؽ وثواظي حبثَة مِساهَة من اًـمل تَ ًدسم ملا

ان ٔبن وابًصمغ ابًحسائَة، ثوظف جممتـاث  اكن اًُص

 نلعة ثلدَِا ؿسم ٕاىل وابًيؼص ابخملاظص، حمفوفا

 املخعةل ٌَفصوغ ٔبو الاهرثوتًووحِة املـصفة ذَق يف

 ًعصخ ما حس ٕاىل اس خعاؾت ٕاهنا ٕال هبا،

ا ذزاساهتا،  صائىة، حبثَة كضااي يف وزؤٍهتا ٔبفاكُز

 مِسان يف اٍمتوكؽ يف وهجس كسزت زقحة، ثـىس

 ابًًس حة اًوضؽ ُشا اكن وٕارا الاهرثوتًووحِا،

 املصٔبت، وحتصز حبًصة وظف اطلي اًـامل يف ٌَمصٔبت

 اًيت امللازتَة ٌَمصٔبت ابًًس حة ؿَََ اذلال ُو مفا

 املـخلساث اصلٍن، اًثلافة،: رلعوظَاث ختضؽ

 واًخلاًَس؟

 Abstract : 

women's movement in Anthropology, 

which emerged in an exceptional way 

in the second half of the twentieth 

century in the west through studies 

in the anthropology type related 

issues, by researchers in time 

academies have bet run in the field is 

confined to men, the field of science 

and research and continues with the 

rudimentary societies characterized, 

although the bet was risky, in view 

of the absence of acceptable to the 

poles in the creation of 

anthropological knowledge or related 

branches, but they managed to some 

extent to put their studies, their ideas 

and vision in the THORNY research 

issues, reflect the desire, the ability 

and effort in the sector in the field of 

anthropology, if this was the 

situation for women in the world 

who described the freedom and the 

emancipation of women, what is the 

case for women subject to the 

peculiarities of the Maghreb: culture, 

Religion, beliefs and traditions ? 
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 ملسمة:

امللازابث املـصفِة اًيت ثلسرما اذلصنة اًًسوًة يف الاهرثوتوًوحِا حتخوي كاًحا ٕاصازاث 

ٕاىل اجملمتـاث اًحسائَة وظصق ؿُضِا وثـسذ ألسواح ملاتي ثـسذ اًزوخاث، واذلًصة ادلًس َة 

املساز اًخازخيي ٌَخرشًة، ففي نثري ويف تـغ ألحِان املثََة ادلًس َة ورضوزت ٔبو حمعة يف 

من ألحِان ٍصاُن الاهرثوتوًوحِاث اًًسوايث اًلصتَاث ؿىل هعاق واسؽ من ارلَازاث يف 

معََة ثلسمي اطلاث )املصٔبت( وثوزَق ؿالكة ًلك من ادلسس واملـىن الاحامتؾي ًٔلهوزة، طلا مت 

ُشٍ حىدسة مـاىهيا ٕاهخاح ٍلوؿة مذيوؿة، ؤبحِاان مذيافسة، من ظوز اًًسوًة، و 

الاحامتؾَة/اًثلافِة ارلاظة، ُشا مَرط اًوضؽ ؿَََ يف اًلصة، ٔبما يف امللصة اًـصيب فٕان 

ثوهجاهتا املـادضت ثيط ؿىل ٕاوضاء وضؽ خسًسا )معََة فىًصة واؾَة(، حِر ذؾت اًحـغ 

 ذَق مهنن ٕاىل جتاوس ألفاكز اًلصتَة املوهجة يف اًخـامي مؽ موضوغ املصٔبت والاهخلال ٕاىل

ثوخَ مـصيف ًخبٔكمل مؽ دعوظَة امليعلة.
(1) 

ة يف الاهرثوتوًوحِا  :ٔبول. اذلصنة اًًسًو

ة" ثـًصة ٌَلكمة اًفصوس َة  ٌس خزسم مععَح اذلصنة اًًسوًة ٔبو "اًًسًو

"Féminisme" ٔبو الاجنَزًية "Feminism ًسل يف الاظعالخ ؿىل "لك هجس "

اس خجواة، هلس ٔبو ثـسًي اًيؼام اًسائس يف هؼصي/مـصيف ٔبو معًل هيسف ٕاىل مصاحـة، 

و إلوسان، واملصٔبت خًس اثين/ بٓدص يف  اًحًِة الاحامتؾَة اطلي جبـي اًصخي ُو املصنز ُو

مزنةل ٔبذىن، ثفصط ؿَهيا حسوذ وكِوذ ومتيؽ ؾهنا ٕاماكانث اًامنء واًـعاء فلط ٔلهنا امصٔبت، 

وحىدت ذرباهتا وسٌلهتا فلط ٔلهنا ٔبهثوًة"
(2)
هرثوتوًوحِا اًًسوًة عم ٍلوؿة من ٔبما الا 

اًًساء يف ادذعاظاث اًـَوم الاحامتؾَة والاهرثوتوًوحِا )ؿمل إلانسة( حاًوت ول ساًت 

حتاول من ذالل ذزاساهتا، دعاابهتا ونخاابهتا ٔبن جرشخ وحتَي ػصوف حِات اًًساء 

من اًصاُن من ٔبخي الاحامتؾَة، اًس َاس َة واًثلافِة.... يف سمن اذلَات اًحسائَة ٔبو يف اًز 

ة مؽ اًصخي )ادلًس اطلهوزي(.  ضٌلن حلوكِا املدساًو
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 وضوء املفِوم وس َاكذَ املـصفِة -2

من املمىن ٔبن هضؽ حتسًس ملفِوم اذلصنة اًًسوًة يف الاهرثوتوًوحِا مضن مسًولثَ 

 اذللََة، فِو يف اًؼاُص ًحسو تسهيَا ول حيخاح ٕاىل حتََي اثسدميوًويج، ٕال ٔبهَ يف معق

املسًول ًسفـيا ٕاىل ٔبن هلف ؿىل ثعوز ظَاكة املفِوم اًيت ل ميىن حرصٍ يف مٌؼوز واحس 

ووحِس )ؿام وصامي( ٔلن اذلصنة مشَت ؿست مِاذٍن وجمالث، تساًة من اًلصن اًثاًر 

ؾرش مِالذي يف ٔبوزواب، ؿرب اًخوهجاث، املواكف واًىذاابث ٌَحاحثاث بٓهشاك يف اًـَوم 

ٌَيؼص يف وضؽ املصٔبت ذاذي ألزست واًيؼام الاحامتؾي، حِر جنس ٔبن واملـازف إلوساهَة 

 (:2789-2400اذلصنة ؿاصت زالزة مواكف ٔبساس َة ما تني س يواث )

/ موكف واغ يف مـازضة الافرتاء اطلهوزي وٕاساءت مـامةل اًًساء يف ٔبوزواب، 2

ن،  واملـازضة ادلسًَة ًىذاابث متجس هٍص اًًساء واحذلاُز

بٔن ادلًسني كس ًخىوان زلافِا، ًوُس فلط تَوًوحِا، والاؾخلاذ تبٔن اًًساء / الاؾخلاذ ت1

 هن فئة احامتؾَة جضلكت ًخياسة ألفاكز اطلهوزًة ؾن خًس انكط،

/ وهجة هؼص جسمو ؿىل ٔبهؼمة اًلمي امللدوةل احامتؾَا يف ثغل اًفرتت ؾن ظًصق وضف 1

لا ًإلوساهَةإلحجاف، اًخضََق ومـازضهتٌل، واًصقحة يف مفِوم ؿام ح
(3)

، ُسفِا ُو ٕاؾعاء 

لك امصٔبت "اًفصظة ًخحلِق ٔبفضي ما جتـَِا مَاكهتا اًعحَـَة كاذزت ؿىل ٔبن حتللَ
(4)

 

حِر يف ُشٍ املصحةل ُسفت اذلصنة ٕاىل حتٍصص املصٔبت من ٔبخي املصٔبت ونٌل ؿربث ؾيَ 

ىل "ًس يا مضعٍصن ٔلن ٍىون ًيا ٔبي ؿالكة ابًصخال ؿJill Johnston حِي حووس خون 

إلظالق، ًلس وفصوا ٔلهفسِم زؿاًة ذمخاست"
(5)

، ٔبما ابذلسًر ؾهنا يف س َاكِا الاهرثوتوًويج 

 Anneوبٓن ٔبولكي  Julian Mitchell( 2914فميىن الاس خـاهة مبيؼوز حوًَان مِدضي )

Okley  يف ثبٔهَسٌُل ؿىل ٔبن اذلصنة "مهنج حتََي"، ؤبن اُامترما ُو اٍمتَزي الاحامتؾي تني

اًصخي واملصٔبت، وحلِلة ُشا اٍمتَزي ومـاهََ ؤبس حاتَ وؾواكدَ"
(6)
. 

 ٕان ما ميزي منورح حتََي اًًسوًة يف الاهرثوتوًوحِا ُو: 
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ء  وزت، ًوُس ادذَازا / اًرتنزي ؿىل اذلَات واًخجازة اًَومِة ما جيـي من اختار ٕاحصابٔ 

 ٔبذالكِا ٔبو تسًال،

ومِة ة / ٕان ظحَـة فِم املصٔبت ًٌَسوًة ثخلري، وكس مت ٕاذذاًِا ٕاىل ؿالكة مذاكمةل ًو

 ابملٌلزسة،

/ ثؤذي اذلصنة ثضلك مدارش ٕاىل حتول يف اًـالكاث الاحامتؾَة يف لك من اًوؾي ح

واًواكؽ ثسخة ازثحاظٌِل اًوزَق ابلحذَاخاث اذللِلِة"
(7)
. 

 وضوء اذلصنة وثعوزُا -1

ة الأكذميَة يف اجنَرتا ؿىل ًس ٔبوجصثني بٔولكريث ) ( مث 2890ًلس ثبٔسست اًًسًو

اهدرشث يف اًلصة ٔبظساء ُشٍ ألظواث اًًسائَة ًخىون ٔبحواء مالنية فذحت من ذالًِا 

يف ادلامـاث ولس امي يف ؿمل إلانسة اًحاة ؿىل مرصاؾََ ٌضلزاساث اًًسوًة، فسصًت 

اصلزاساث مساز اًخبٔسُس اًـَمي ًٔلحباج الأكذميَة حول املصٔبت، وثوسؽ مساُا من ُشٍ 

(، ابجتاٍ 2970-2919اًولايث املخحست اهعالكا من خامـة سان ذًلو يف اًس ية ادلامـَة )

فصوسا وجًصعاهَا مث اصلول اًلصتَة واصلول اًـصتَة يف مصحةل مذبٔدصت من اًلصن املايض، ًخؤذي 

ا ثلوم ؿىل مفِوم خامؽ حيَط  يف ما تـس ٕاىل جصوس حلي ذزاساث اًيوغ الاحامتؾي ابؾخحاُز

ثضواكي لك من ادلًسني مـا، ودوًت املصوهة اًفىًصة صلزاساث اًيوغ الاحامتؾي وجتاوسُا 

مليعق اًرصاغ تني اًصخي واملصٔبت وثضاذٌُل ثبٔظَي ُشا الادذعاض وملازابثَ، نٌل مسحت 

غ الاهرثوتوًوحِا، ًَخسمع من ًوم لٓدص مساز حضوزٍ هل ثسزجيَا اكذحام ؿسذ من فصو

توظفَ حلال مـصفِا فصؾَا ٔبو موضوغ ٌضلزاساث الاهرثوتوًوحِا اًثلافِة والاحامتؾَة، نٌل 

ٔبحسزت ُشٍ اصلزاساث حتول يف مـادلة كضااي املصٔبت يف ٕاظاز حلي "اصلزاساث حول 

س َاق حبيث واحس مضن ملازابث اًيوغ املصٔبت" ٔبو "كضااي املصٔبت" ٕاىل ثياول ادلًسني مـا يف 

، فذحًذَ -بٓهشاك-الاحامتؾي، تي هلةل هوؾَة ُامة فذحت ٌضلزاساث اًًسائَة فذحا ؿَمَا ابُصا

َة امليسزخة يف س َاق ُشٍ اًيوؾَة من اصلزاساث، ؤبسست ًِا  امليؼٌلث واًَِئاث اصلًو

 ملازابث مرشوؿة وفىًصة.
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ة يف الاهرثوتوًوحِا اًلصتَة ؿىل مدسٔب واحس ووحِس "مساوات املصٔبت  تًِة اذلصنة اًًسًو

ص رعل لكَ مسبةٔل املساوات تني ادلًسني  ابًصخي وؿسم اًخحـَة هل ٔبو ُمييخَ ؿَهيا" ٕان حُو

اطلي جنسُا يف اًححوج الاهرثوتوًوحِة ًفرتت ما حول اًدساوي تني ادلًسني يف ذزاساث 

ـضِا مسبةٔل ؿسم اًامتزي تني ادلًسني الاهرثوتوًوحِة اًثلافِة والاحامتؾَة، يف حني ثسزش ت 

ؿىل اؾخحاز املصٔبت وألموز املصثحعة هبا ؿىل ٔبهنا صلك خمخَف ومذسين ورو كمية ٔبكي من 

اًصخي وما ًرتثة ؿَهيا، وحتاول ٔبن جرشخ ألس حاة اًثلافِة، الاحامتؾَة واًؼصوف 

اث ُشٍ اذلصنة اًفزًيلِة اًيت ٍىون فهيا اًصخي ٔبنرث هفورا، وابًًس حة ًىثري من مٌؼص 

ومؤًسهيا فٕاهنا هتت تسزاسة ورشخ مجَؽ ٔبهؼمة اًِميية، سواء ٔباكهت مديَة ؿىل ٔبساش 

ادلًس، اًـصق، اًعحلة، اًسن، ادلًساهَة، الاهامتء، ٔبو تـغ الادذالفاث الاحامتؾَة 

 واًثلافِة ألدصى.

يىون دضحيني فٕان اذلصنة اًًسوًة يف الاهرثوتوًوحِا ًُست يف اًواكؽ اجت اُا مذىذال ًو

وٕامنا عم ٍلوؿة من الاجتاُاث راث الاهامتء ٕاىل هؼصايث/حلول مـصفِة زئُس َة، وؿىل 

ة وضاظا اوضلَت تَ نثريا من اًًساء يف  مسى اتزخيِا، اكن اًخيؼري يف اذلصنة اًًسًو

ػصوف خمخَفة، ًلس حاًوت بٔن ٔبكسم ُشا اًخيوغ تـصط هصوهوًوحِا اذلصنة مؽ الاًزتام 

 رثوتوًوحِا، واطلي ميىن ٔبن حنسذٍ يف س حـة حمعاث رممة، عم:مبَسان الاه

 Mary(: تعسوز نخاة مازي ووًس خوىىصافت 2910-2791اًفرتت ما تني ) *

Wollstonecraft ( "يف اجنَرتا2791"اصلفاغ ؾن حلوق املصٔبت )
(8)

، اؾخرب من ٔبوائي 

ًيؼص اىل ماكهة املصٔبت ٔبمٍصيك اطلي حياول ؿَيا ٔبن  -اًيعوض يف اًرتاج املـصيف ألجنَو 

مضن ارلعاابث اًس َاس َة، الاحامتؾَة واملِميية يف ثغل اًفرتت، وابًصمغ من ٔبن اًلضااي اًيت 

ؾيُت هبا اذلصنة كس ٔبزريث من كدي تـغ اصلازسني كدي ُشا اًخازخي من ظصف مثال: 

 Sor( 2180، سوز حواان )Christine de Pizan(2199) هٌصس خني ذي تزيان

Juana ًدش )، حو  . Julian of   Norwich( 2171َان ٔبوف هوزًو

يف اتزخي اذلصنة  2910(: ؾصفت اًفرتت اًيت ثَت س ية 2911-2910اًفرتت ما تني ) *

اًًسوًة الأكذميَة )ألمٍصىِة( واًيضاًَة زهوذا مس متصا هؼصا ًؼصوف اذلصة اًـاملَخني اًيت 
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هلَت فىص/ووضاظ املصٔبت ٕاىل هوغ من الًَٓة)املانية( ثيفش ما ًعَة مهنا فلط، ٕال ٔبن رعل 

مل مييؽ من ػِوز تـغ اًضرعَاث/اًىذاابث الاهرثوتوًوحِة اًِامة يف ثغل اًفرتت 

ة، مثي: س ميون ذو توفواز  يف  Simone de Beauvoirحتا /ثيؼص ًعاحل اًًسًو

( ونخاهبا 2914")Les Mandarins(، ونخاهبا "2941نخاهبا "لك اًصخال ضم مِخون" )

من ذال مؤًفِا  Margaret Mead(، وذزاساث مازقًصت مِس 2917"املصٔبت املسمصت" )

(، 2949( ونخاهبا "رهص ؤبهىث")2911"ادلًس واًلٍصزت يف زالزة جممتـاث تسائَة" )

م ٔبن ، ومن املثري ًالُامت Florence Kennedy( 2911وملالث فَوزوس هًَِسي )

اًثالزة حاًون من ذالل ُشٍ اصلزاساث فِم دضوغ املصٔبت، فٕارا اكهت ذو توفواز ثـرب ؾن 

هحًِة زلافِة  -كرٍيهتا )اًال ٔبان( حِر اًصخي ُو ألظي، اطلاث واملـَاز -ادذالف املصٔبت 

مصهحة فوق الادذالف اًحَوًويج دلسس ألهىث، فٕان مازقًصت مِس ذزست الادذالف 

زة جممتـاث تسائَة/كري مذحرضت، ٔبما ملالث هًَِسي فهتسف اىل ذزاسة ادلًيس يف زال

 اًامتزالث يف ارلضوغ املحًِة ؿىل ٔبساش الادذالف اًـصيق وادلًيس. 

نخاة  Betty Friedan(: إبظساز تُيت فًصسان 2971-2911اًفرتت ما تني ) *

ًسوًة، حِر ( تسٔبث املوخة اًثاهَة من مسريت اذلصنة اً 2911"اًلموط ألهثوي" )

سَعت اًضوء ؿىل اًلَق والاسدِاء اٌظلان ُمييا ؿىل حِات اًىثري من وساء اًعحلة 

اًوسعى اذلاظالث ؿىل ثـَمي خامـي، ؤبسرياث اًـمي املزنيل تلمي اجملمتؽ احملافغ يف 

:سٌُاث اًلصن اًـرشٍن يف ٔبمٍصاك، طلا اسذاذ وضاظ اًًسوايث اًصاذٍاكًَاث واملثََاث يف 

ًفاؿََة الأكذميَة واملَساهَة من ٔبخي ثعوٍص اًفىص اًًسوي تخحََي ًيؼام ادليوسة، اًـمي وا

وؿىل ألدط ادلًساهَة وإلجناة ٔكس حاة خشًزة لضعِاذ املصٔبت، فٌجس ٔبن مؤًفاث 

يف نخاهبا "مٌعق ادلًس"  Shulamith Firestoneٔبساس َة مثي: صولمِر فاٍصس خون 

 Ti-Graceقٌصس ٔبحىًِسون ( وث.2970) ( ونخاهبا "اًس َاسة ادلًس َة"2970)

Atkinson ("ونخاهبا "اًًسوًة اًصاذٍاكًَة" 2918يف نخاهبا "مٌؼمة ازلاغ ادلًيس )

( كس رمسث ًؼِوز "هؼًصة املثََة" نٌل ٔبؾصتيا ؾن  وزت اًخحولث ادلشًزة يف 2919)
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يف حِات املصٔبت،  ادلًساهَة، اًـائةل ألتوًة وكمية الاهفعاًَة إكسرتاثَجَة تلاء وملاومة

 مِاذٍهنا، مؤسساهتا ومٌؼٌلهتا.

ا س ية ورش ملاًخني 2971(: ثربس س ية )2981-2971) اًفرتت ما تني * ( ابؾخحاُز

"املخاحصت  ghile robineُامذني يف اتزخي اذلصنة اًًسوًة، ألوىل ملاةل قَي زوتني 

(، 2971"حضىة مِسوسا" ) Hélène Cixousابًًساء" واًثاهَة ملاةل ََُني س َىسو 

دعاتَة، يف ُشٍ اًفرتت اجسـت فصوغ -زلافِة، واًثاهَة ٔبثت زمًزة -ألوىل اكهت سوس َو

ة الاهرثوتوًوحِة ٕاىل فصوغ واجتاُاث جصسث ؾن ظًصق: ابحَِز )ؿاملة  اصلزاسة يف اًًسًو

ـِن لُوث( ٔبوزثرن )ؿمل الاوسان( صوذوزو، اًلازي )ؿمل اًيفس/اًخحََي اًيفيس(، مجَ 

حياًون ٔبن ًسزسن ثلس اميث اًـمي واًسَعة اًيت ثـزس اٍمتَزي ؿىل ٔبساش ادلًس واضعِاذ 

 املصٔبت.

ة الاهرثوتوًوحِة، جصسث ؿرب  وؾصفت ُشٍ اًفرتت نشعل اوضلاكاث ذاذي اًًسًو

ة ٌَحَغ واًسوذ، املثََاث  اًـسًس من اًىذاابث/ارلعاابث حول اًـصق وادلًس تني اًًسًو

 لري ألُساف واًخوهجاث اًيت ثوحة يف ٕاؿاذت اًيؼص يف مساز اذلصنة.وكري املثََاث وث

(: يف ُشٍ اًفرتت وتفضي ثـممي اًخـَمي وكسزاث املصٔبت 2991-2981اًفرتت ما تني) *

ابًوًوح ٕاىل اًخـَمي ادلامـي ثضلك كوي، وضعت اذلصنة اًًسوًة الأكذميَة وذزاساث املصبٔت 

اكذميي وذازخَ وكس ٔبػِصث الاهرثوتوًوحِا اًلصتَة واًـصتَة ذما ٔبحسج ثبٔزريا هحريا يف اذللي الٔ 

ؿىل حس سواء ٔبثصا هحريا ٌَفىص اًًسوي، ابٕلضافة ٕاىل ٔبن اًـمي يف جمال ذزاساث املصٔبت 

وكرٍي من جمالث اًـصق وادلًس حفز ذزاساث خاذت حول املـصفة املخـَلة تـست جمالث 

اظمة املصهُيس "ما وزاء اذلجاة: ذًيامِاث خمخَفة ؿرب اذللي الأكذميي، مثي: ذزاسة ف

ة امللازتَة ًوو 2994ألهىث يف اجملمتؽ املسمل اذلسًر" )-اطلهص ( وجصسث ثوهجاث اًًسًو

 ثضلك حمدضم وتَلة ملاٍصت ٌَـصتَة )فصوس َة/اجنَزًية(.

(: مٌش تساًة اًدسـَياث من اًلصن اًـرشٍن تسٔبث 1001-2991اًفرتت ما تني ) *

" وكس ساؿسث girlsثة" من اذلصنة اًًسوًة واٌَوايت وظفن ٔبهفسِن تدسمَة ""املوخة اًثاً 

اًخلٌَاث ادلسًست ًض حاكث إلؿالم والثعال مثي: الاهرتهت، قصف اصلزذصة، 
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ص حاكث/مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي، امليخسايث، املسوانث، تخلسمي ٕاماكانث خسًست ًًرش 

اذ ٔبنرث من املياضالث واملساهسٍن، اًفىص/ارلعاة اًًسوي جلك جتََاثَ، وخشة ٔبؿس

ا ٌوضلدول ٕاىل  وابًصمغ من ٔبن اًض حىِة فذحت ٌَحصنة ذلًصة اًخـحري ؾن ٔبفاكُز

مٌاػصاث/مَخلِاث مذـسذت املس خوايث واملَاذٍن، فٕان املـصفة الأكذميَة اًًسوًة اكذفت 

ذ ابذلصنة حبَول هناًة ُشٍ اًفرتت ٔبثص مِسان حبر مرتذذ ٔبثعف ابًضموًَة يف اًعصخ ًَـو 

 اًًسوًة ًحساايهتا ألوىل.

(: ٕان ُشٍ اًفرتت متثي ذالظة زالزة كصون من اًخحولث يف 1001ما تـس س ية ) *

اًىذاابث واصلزاساث الاهرثوتوًوحِة يف املوضوغ، وؿىل امذساذ ُشٍ اذللة اًخازخيَة، فٕان 

ة يف الاهرثوتوًوحِا" ٔبو "الاهرثوتوًوحِا اًًسو  ًة" اكن حزء/فصؿا مععَح "اذلصنة اًًسًو

من ما ٌسمى "اذلصنة اًًسوًة" ٔبو "اًيؼًصة اًًسوًة"، يف حني ٔبهَ وذلس الٓن ما ساًت 

ُشٍ اذلصنة يف وضاظ مس متص سـَا ًخحلِق ٔبُسافِا ؿرب اس خلعاة مٌؼٌلث ومٌاضالث 

 من خمخَف ألكعاة ادللصافِة مبا فهيا املصٔبت امللازتَة.

 لازتَةاثهَا. اًًسوًة والاهرثوتوًوحِا امل

ٕان جضلك اًوؾي اًًسوي الأكذميي امللازيب ٌَمصٔبت تلضاايُا ٔبىت مذبٔدصا نثريا ؿىل 

هؼرياهتا يف اًلصة وٕان اكهت اًىذاابث/ارلعاابث املعاحدة ًؼِوز اصلوةل اًوظيَة يف 

امليعلة امللازتَة حثت ؿىل  وزت حتصز املصٔبت، ًىن ُشا اًخحصز ٔبذش مٌايح وملازابث 

ثرتاوخ تني هوهنا مهتمة اتزت ابًضـف ٕاساء اًلدول تواكؽ اًس َعصت اطلهوزًة، مـصفِة مذـسذت 

واتزت ابًخعصف وذَق دضاغ تني ادلًسني تسؾوى اًخحٍصص واملساوات. ؤباي اكن اذلال، 

فاًوؾي ابًلضَة اًًسائَة ًحلى هل اًفضي يف ٕاهخاح نخاابث وملازابث وهؼصايث يف 

  املوضوغ.

 ت وادلًسفاظمة املصهُيس. املصبٔ  -2

( يف مسًية فاش يف امللصة ٔبٍن، ذزست يف  2940وصلث فاظمة املصهُيس س ية )

ابٌزس ؤبذريا يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة، حصؾصؾت يف تُئة نٌل ؿربث ؾهنا "تني 



 

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

ر
ثاً
ً ا

 
  ادلزائص -خامـة اًعازف -سفِان سايس .ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

اذلصمي"، "ٔكن اذلصمي مؤسسة، صخهية ابٔلزست"، حِر اظَـت ؿىل خاهة من حِات املصٔبت 

اكن اُامتم املصهُيس تؼ: املصٔبت ٔبو ما ٔبمسخَ "اذلصمي" ًعة يف ذائصت  يف اجملمتؽ امللصيب، وٕان

اهرثوتوًوحِة، حِر ذزست وضـَة املصٔبت اًـصتَة ثضلك ؿام وامللصتَة -اصلزاساث اًسوس َو

ثضلك ذاض، ًخًذج تشعل مجةل من اًلصاءاث متزح تني اًس َاسة واًسوس ًَووحِا 

 والاهرثوتوًوحِا.

ًـسًست اًيت نخخهتا تـاٌَلة اًفصوس َة، إلجنَزًية وألملاهَة املصهُيس من ذالل اًىذة ا

واًيت حُصمجت ٕاىل ٔبنرث من زالزني ًلة، اس خعاؾت ٔبن حىدسة صِصت ؿاملَة هوهنا وسوًة 

ملصتَة/ؾصتَة، ثخَرط ٔبظصوحهتا يف ٔبن ادلًس ُيسسة احامتؾَة واذلصمي هخاح ًِشٍ 

جمال ذاض وبٓدص ؿام، اًصخال هلم اذلق اًِيسسة، فاًـامل)اجملال الاحامتؾي( ًًضعص ٕاىل 

ٌَوًوح ٕاىل اًـاملني يف حني ثؼي اًًساء سَياث اجملال ألول، ُشٍ اًِيسسة  هفصضِا ؿىل 

-ٔبهفس يا هَف ما اكن املاكن واًثلافة، ويف ٔبظصوحهتا ادلامـَة واًيت س خىون نخاهبا ألول 

املصهُيس ٔبن ادلًس  (، ٔبجصسث2981"ادلًس، ألًسًًووحِا وإلسالم" ) -يف ما تـس

ُيسسة احامتؾَة ًوُس واكـا س َىوًوحِا، ذًًِا ٔبو اتزخيَا، ٔبٍن ثياًوت من ذالهل وضؽ 

املصٔبت يف إلسالم، واًـالكة تني ادلًسني يف جممتـاث ما كدي وما تـس إلسالم، ؤبن ادلًس 

"اًـامل ًُس  يف إلسالم، ذالفًا ملا ُو يف املس َحَة ٌُضلك كوت ٕاجياتَة، وانكضت يف نخاهبا

 ( اًوضؽ املـُيش ٌَمصٔبت يف امللصة.2992حصميًا" )

(، اًييب وسجياثَ، ثوكَت ٔبنرث يف ٕاحساج 2991ٔبما يف نخاهبا "اذلصمي اًس َايس" )

اًرشد تني حِات اًصسول )ؿَََ اًعالت واًسالم( والاًسًًووحِة اصلًًِة ٌَرشوحاث 

فسرًية امليخثلة ؾن رعل ونشا حلي واًخفاسري، وثوسـت مضن حلي اًيعوض اصلًًِة ٔبو اًخ 

ألس ئةل املصثحعة جصاُن املصٔبت اًـصتَة إلسالمِة ًخحاول ثبٔهَس ٔبظصوحهتا يف هعِا: ٔبن اذلصمي 

الث اطلهوزًة واًلدََة ٔلحصاة  ًُس مـعى تَوًوحِا ٔبو ذًًِا تي ٔبهَ ٔبهخج حصخس اًخبًٔو

ِلة اًخازخيَخني، ًخرصح ابس خًذاح اًسريت اًيحوًة واًخفسري يف اًواكؽ وكَحهتا ؿىل اذلق واذلل 

مفاذٍ: ٔبهَ ثوخس مفازكة تني اذللِلة اًخازخيَة وارلعاة ألًسًوًويج ٌَمؤزذني ألوائي 

ومسوين اًسري، ؿرب وضؽ لك اًيعوض امللسسة واًفلَِة اًيت حاوزهتا يف مؤًفاهتا اخملخَفة، 
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املصٔبت الٔنرث ٕاصاكًَة  هسشث احملصماث الاحامتؾَة، ؾيسما ٔبصازث ٕاىل ٔبن وضؽ وتشعل فلس

 يف اجملال اًس َايس والاحامتؾي مل ًخلري مٌش ثخين إلسالم اًس َايس مهناخا.

ٕان سن املصٔبت يف اجملال ارلاض )فضاء اذلصمي( واذزتال اتزخيِا يف ٔبن }املصٔبت ؾوزت 

جية ؿَهيا ٔبن حتخجة{، ًُس مـعى ٌَخازخي ًوُس مـعى ٌضلٍن، تي ًخـَق ألمص ٕارن 

ي ومس خلدًل من اذلسازة )ارلوف من اذلسازة: اصلميلصاظَة وإلسالم، خبوف اتزخي

2991)
(9)
(، ثوهجت املصهُيس ًعصخ خسًس مفاذٍ ٔبن 1002ويف نخاهبا "حصمي اًلصة" ) 

اذلصمي ل ٍصثحط خبعوظَة زلافِة ٕاسالمِة تي ٕاهَ وضؽ ٔبنرب ًخوسغ تني اًخازخي واًواكؽ 

َ ًُست واحست وموحست، كس حىون اًرثوت واًيعوض ونشا اطلُيَاث وبٔصاكل اس هتالن

واحس املخـة، إلصِاز ؤبصاكل الاس هتالك وٕاؿاذت ٕاهخاح ػاُصت اذلصمي، فَلس كاذزث  ُو

 ٔبمٍصاك ثسخة اًـيف وفضَت ثواخسُا يف مسًية فاش ابمللصة ٔلهنا ثؤنس ٔبن بٓمٌة ًِا.

ماكهة املصٔبت يف  من ذالل كصاءثيا ًىذاابث املصهُيس، ًحسو ًيا يف اًؼاُص ٔبهنا ثؤنس ٔبن

ا اًحَوًوحِة )ادلًس(، ٕال ٔبهنا يف معق مؤًفاهتا ثححر  اًيؼام الاحامتؾي مصثحعة تبٔذواُز

ؾن اًـالكة تني املصٔبت واًسَعة يف اجملمتـاث إلسالمِة هوهنا ؿالكة زسًة ودفِة، واطلي 

صٔبت يف ُشٍ ٌسمح ًيا ابًـوذت ٕاىل معََة اًخحََي الاهرثوتوًويج ٌَـالكة من ذالل مزنةل امل

اجملمتـاث، اًخاتـة ٌَىِفِاث اًيت ثيرصظ هبا اًسَعة يف اًـالكة تني اًلسم واذلسازة، ًوُس 

اتتؽ ٌَزاظَة الاسددساذًة ٔبو اصلميلصاظَة اًيت ثخعف هبا ُشٍ اًسَعة ؿىل حس ثـحري 

ٔبو املصهُيس، وميىن ثبًَٔس ُشٍ ألظصوحة من ذالل ألمثةل واًامنرح يف ٕاٍصان سمن اًضاٍ، 

يف حصهَا يف ػي حنك ٔباتثوزك، ويف ثووس سمن حنك اذلحُة توزكِحة، ففي ُشٍ اًس َاكاث 

 اكن حتصز املصٔبت انتـا من ٕازاذت س َاس َة مؤذدلة واحضة ٌَـَان.

دص/هلس اًخازخي وثـًصة ٕاهنا يف رعل ثـمتس ؿىل اًيلس املزذوح، هلس اطلاث وهلس الٓ 

/ومواهجة اًخازخي مؽ  وزاث املس خلدي، ُشٍ مواهجة اًيط مؽ اًواكـة اًخازخيَةاذلا /

املهنجَة اًيت اؾمتسث ؿَهيا ًخرٍبص دِازاهتا يف اًخوخَ حنو اصلمع ارلفي ٌَحصنة اًًسوًة يف 

امللصة واصلول إلسالمِة، وٕان اكهت مهنجَة قصتَة يف ألظي فٕاهنا ل ثـَن ؾهناؼ ٔلهنا يف 

ؿىل اًفصوكاث يف اًيوغ ٔبو جتاذل اذللِلة ل ثيعَق من ذحغ اًيؼصايث اًيت ثؤنس 
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املصحـَاث اًيؼًصة اًلصتَة ٔبو إلسالمِة يف رعل تي عم ثخوخَ ٕاىل ثبًَٔف اًىذة ًخسافؽ 

ؾن املصٔبت اًلصوًة "اذلصمي" ٔلن ًُس ًِن اذلغ يف ٔبن ٌسمؽ ظوهتن يف ؿامل اًِميية اطلهوزًة 

يجس ٔبن اًخPierre Bourdieu( 2998نٌل اسٌلٍ تَري توزذًو ) وهجاث واملٌلزساث ، ًو

ة كس جصسث يف نخاابث ٌَمصهُيس يف مؤًفِا "امللصة ؿرب  الاهرثوتوًوحِة ٌَحصنة اًًسًو

(، واطلي مجؽ اًـسًس من امللاتالث مؽ وساء كصوايث وؿامالث وذاذماث 2992وسائَ" )

 س ية ثلًصحا. 10تَوث، واطلي مت اجناٍس يف 

 واًـيف ضس املصبٔت. ًَََا اًـحَسي. اًثلافة، ادلًس -1

(، واظَت اًـمي مؽ اًًساء يف املياظق اًفلريت 2979تـوذهتا ٕاىل ثووس يف س ية )

ورعل من ٔبخي اًلِام تسزاساث اهرثوتوًوحِة، حِر اُمتت ابملواضَؽ اًيت ختط املصٔبت، 

مثي: اًـيف ادلًيس، اًولذت وملسسم اًصؿاًة ٌَمصٔبت يف ثووس )اًلاتالث، ظحُداث اًًساء 

نخاة "كاتةل، ظحُدة اًًساء" ظحاء اًيفس َني،...(، وثخوجيا صلزاساهتا املَساهَة ٔبًفت والٔ 

مرشوغ ٔبحباج ذزاساهتا اًـََا ٌضلنخوزاٍ يف الاهرثوتوًوحِا، نٌل سـت ( ًََرط 2987)

يف ُشا امليحى ٔبن ل حىون فلط ذزاسة ٌَمصٔبت وٕامنا مٌاضةل مضن اذلصنة اًًسوًة يف ثووس 

ق معي من اًلاتالث ٌساؿسن ؿىل الاُامتم ابملصٔبت اًخووس َة ملا لحؼخَ وكامت إبوضاء فًص

 من اًؼصوف اًسُئة اًيت ثـُضِا. 

نٌل ٔبجنزث اًـحَسي اًـسًس من اصلزاساث حول املصٔبت اًـصتَة ثضلك ؿام واًخووس َة 

ثضلك ذاض ٕاضافة ًخبًَٔفِا ؿسًس اًىذة وامللالث الأكذميَة حول اًثلافة ادلًس َة واًـيف 

س املصٔبت وحبوج ثـىن تخازخي زائساث اذلصنة اًًسائَة اًخووس َة واٍهنوط حبلوق املصٔبت يف ض

(، حِر ثياًوت من 2987اًـامل اًـصيب، من تُهنا نخاة "خشوز اذلصنة اًًسائَة تخووس" )

ة يف ثووس مٌش ٔبوادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش، واكهت اًحساًة مؽ  ذالهل كضَة اذلصنة اًًسًو

( يف 2900( وَلس اًس يويس )2811( تؼصساًخَ يف املصٔبت )2874ضَاف )ٔبمحس جن ٔبيب اً 

( جىذاتَ "امصٔبثيا يف اًرشًـة واجملمتؽ" 2911مؤًفَ "ثفذق الٔنٌلم" مث ًَهيا اًعاُص اذلساذ )

(2910)
(10)

ٔبن ُؤلء اًثالزة مل ٍىوهوا ثؤنس  ( 2981اتزخي لكمة وسوًة" )نخاهبا ويف  

ة يف ثووس تي اضاءاث يف ُشا املساز ٔلهنم يف ألساش اًيوات ٕاىل ثبٔسُيس اذلصنة اً  ًسًو
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مٌاضالث ضم زخال واكهوا معَحني ُسفِم ملاومة املس خـمص، وثضَف يف نخاهبا "

ٔبن ثغل املصحةل من اًخازخي اًخوويس مت اصلؾوت ٕاىل حتٍصص املصٔبت ًُست  (1009ثووس َاث" )

 : هنضة اجملمتؽ"كاًة يف حس راهتا وٕامنا عم مسذي ٕاىل يشء بٓدص ٔبضم ؤبمع
(11)
 . 

( اطلي ًـخرب اًحساايث ألوىل 2989ٔبما نخاة "نربت حضامة: خًساهَة وثلاًَس" )

ٌَحاحثة حنو ذزاسة ادلًس يف اجملمتؽ يف ازثحاظَ ابًـيف اهعالكا من جمال اًـالكة اسلمية، 

ادلًس ًخـخرب ٔبن اًصكط ُو حمفز خًيس صلى اًصخي اًـصيب، مث ًبئت ادلسس ألهثوي، ؤبن 

لاتي تلدول من ظصف املصٔبت من مدسٔب  ُو زلافة مىدس حة ًوُست ظحَـَة، ًحسٔب ابًصقحة، ًو

ارلضوغ ٌَلوت )ظةل اًزواح( مضن اًخلاًَس اًيت حتصم ادلًس)اًخحصز( ٕال ابرلضوغ 

)اًزواح(، طلا فٕان ظًصق الاسدِالء ؿىل موضوغ اًصقحة واذلًصة ادلًس َة، ٌسري يف اجتاٍ 

 ي.واحس ًعاحل اًصخ

ؤبرشفت اًـحَسي نشعل ؿىل جصانمج ثوويس ٌَححوج حول ألذالكِاث اًـامة يف 

اًـامل وٕافًصلِا، كامت من ذالهل جىذاتة مؤًفِا "اًخوهجاث اًس َاس َة وازلاًَة وألذالكِة 

اصلوز اًس َايس ًٌَساء اًخووس َاث يف اًصتَؽ ملاًِا "(، ويف 1022ٌَمحسؿاث اًخووس َاث" )

(1021) "اًـصيب
(12)

وحضت مساطمة اًًساء اًخووس َاث يف إلظالخ إلسالسم ومساز بٔ  ،

اًـٌَلهَة، ؤبًلت اًضوء ؿىل مضازنة اًًساء يف تياء زلافة س َاس َة يف حلي اكن حىصًا ؿىل 

ؿٌَلء اصلٍن وزخال اًس َاسة، ويف فرتاث سمٌَة، اكن اًيلاص يف اصلٍن مذّلسًا، وتًَت هَف 

مواكؽ ؤبذوازًا  -يف لك حلدة سمٌَة مّت اًيلاص فهيا- ٔبؾعت اًـوامي الاحامتؾَة واًثلافِة

خسًست ًٌَساء، وهَف ٔبن مساز اًـٌَلهَة يف اًخجصتة اًخووس َة ادذَف حبسة اًس َاق 

اًخازخيي واًلوى اًس َاس َة، ًخخحّصى تـغ اًوكائؽ اًخازخيَة ألذريت يف اذلصاك اًخوويس 

اًِميية وٌَخعّسي ذفاؿًا ؾن املساوات  تلصط فِم ما ُو اذلافز اطلي ذفؽ اًًساء ٌَثوزت ضسّ 

تني ادلًسني، وكس وضـت خمّععّا متَِساّيً ٌَس َاكاث واًلوى اًفـََة يف مساز تياء اذلسوذ 

وألؾصاف ادلسًست، مـعَّة مـىًن خسًسًا ًحـغ اًلِوذ/إلظازاث املخـَّلة ابًلمي، مثي: 

 ذسرتت حلوق املصٔبت.
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 واًخسٍن اًضـيب.فاين هوًوان. املصبٔت تني اصلٍن  -1

من اًعـة اذلسًر ؿىل وساء ساطمن يف وضؽ مساز ٌضلزاساث الاهرثوتوًوحِة يف 

فاين هوًوان زلافِة اًيت جنس ٔبن -ادلزائص ذون اًـوذت ٕاىل إلزج اًىوًوهَايل وثحـاثَ اًسوس َو

ملصٔبت ادلزائًصة يف س َاق ( اًحاحثة يف الاهرثوتوًوحِا كس ٔبؾعت اُامتما اب2914-1024)

املس َحي( ٕال ٔبن رعل مل -وابًصمغ من اهامتهئا اًـصيق والزين )اًفصويس "اًخسٍن اًضـيب"

مييـِا من ٕاؿاذت تياء ثوهجاهتا اًفىًصة حنو اًـامل اًـصيب إلسالسم، حبَر بٔن وضبهٔتا وحِاهتا 

ت اًيت ٔبمضهتا يف ادلزائص حـَهتا وفِة ًِشا اًحضل، ًرتفغ اذلصاسة اًيت ؾصضهتا ؿَََ إلذاز 

اًىوًوهَاًَة، مفضةل اًـُش وسط ادلزائًصني صلزخة ٔبهنا محَت ادلًس َة ادلزائًصة يف فرتت ما 

تـس الاس خلالل، وسـت ٕاىل ثبٔسُس ملسزسة حبر يف ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن واًخسٍن، ابًصمغ 

من اظعسارما ثس َعصت مٌؼومة اًخفىري املازهس َة ؿىل كاًحَة اًحاحثني ادلزائص يف اًفرتاث 

 .اصلوةل اًوظيَة ألوىل

معَت ٔبس خارت مساؿست يف لكَة ؿمل  2917تـس هََِا ًضِاذت اصلزاساث املـملة س ية 

الاحامتغ جبامـة ادلزائص، ورشؾت يف اًخحضري حتت ٕارشاف تَاز توزذًو زساٍهتا 

(، واًيت انكض هتا س ية 2919-2881ٌضلنخوزاٍ حول "املـَمني ادلزائًصني ما تني )

( اهضمت ٕاىل املصنز اًوظين ٔلحباج ما كدي اًخازخي ًدضىِي 2919(، ويف س ية )2971)

هوات اًحاحثني ادلزائًصني ابملصنز. وذالل ؾرشًة اًس حـَياث كامت تبحٔباهثا الاهرثوتوًوحِة 

 يف حميميون وألوزاش.

(2991ويف نخاهبا "الآيث اًيت ل ثلِص" )
(13)

حبثت حتولث ارلعاة اصلًين يف  

ث ٕاىل املصٔبت ادلزائًصة وـيرص مضن ُشا ارلعاة اطلي ًلف تني اجملمتؽ ادلزائصي ؤبصاز 

اصلٍن)اًيط( واًخسٍن )املٌلزسة(، ًخوخس تشعل منورح ٌَيؼًصة املخوحست اًيت ظازث ثًهتجِا 

فاين يف ذزاساهتا، واًيت مجـت وهجا ًوخَ )حٌحا دلية( تني اًيؼصايث، املعاذز ومواذ 

، ٕار حتاول ٔبن ثسزش إلسالم ذزاسة اًخفىري ووضـَاث وحالث مذيوؿة خمخَفة

ثـاًمي ًومِة من املصحـَاث اصلًًِة اًضـحَة، ابؾخحاٍز ذمازسة ل ابؾخحاٍز هط/اهرثوتوًوحِة 

ُشا اًححر ُو ذزاسة مفعةل ؾن املٌلزسة اصلًًِة ازلاؾَة متت ؿرب اًـسًس من اًس يواث، 
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ت ٌَجزائًصني هوهنم رعل اجملمتؽ فَلس ٔبؾعت الاهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة اًفصوس َة ذوما ظوز

اًثواتت واملخلرياث  املخبٔسمل ذون إلسالم )تسون ذمازسة(، ويف نخاهبا "بآيث اًعموذ

(2991)" اصلًًِة يف ادلزائص املـادض
(14)

ثؤنس ؿىل ٔبهَ ابًصمغ من ٔبن ُشا إلهخاح اذللًل  

حبَول هناًة اًثَر ألذري من اًلصن اًخاسؽ ؾرش، كام يف ألساش ؿىل ذزاسة اصلٍن يف 

امليعلة، ٕال ٔبن اصلازسني مل ًلسموا اًخفسري اًصئُيس ًخواخس اصلٍن يف لك ماكن يف جممتـاث 

اصلٍن ٌضازك يف اًحياء الاحامتؾي ويف اًـمي صٌلل ٕافًصلِا، ابمللاتي كاموا ابًخبٔهَس ؿىل ٔبن 

اًَوسم ٔلُي امليعلة، وكال ذازسون ٌَىذاة ٔبهَ خاء كدي وكذَ ومذبٔدصا ؾن سمٌَ يف بٓن 

( مل ٍىن إلسالم اًًصفي مضلكة يف ادلزائص اًيت 2994واحس، ًُس فلط ٔلهَ يف س ية )

ة هؼص  اة إلسالسم، تي ٔلهَ حيفص ساًو مدخىصت ل ثثري الاهدداٍ يف اكهت وكهتا ثواخَ إلُز

ٔبوساظ الاهرثوتوًوحِا ادلزائًصة، اًيت جس َعص ؿَهيا زؤًة زاذٍاكًَة وظاتو س َايس ل ٍزال 

 حِا يف لك ما ًخـَق ابصلٍن إلسالسم.

(2980ويف ملاًِا "اًخَلني ابًخىصاز: اًعَحة يف تضلت ًزفِة يف حدال ألوزاش" )
(15)

 

اصلٍن اطلي ًوظف تبٔهَ ٔبفِون اًضـوة ابؾخحاٍز كوت  جساءًت فاين هوًوان يف نخاهبا ؾن

ذازكة ٌَخجيَس، كائةل: ٔبهيا هًىس يف نثري من ألحِان ٔبهَ ٔبًضا ظًصلة ٌَخفىري يف صؤون 

ُشا اًـامل يف لكَخَ ويف ؿالكاث اذلسج واًخلَرياث اًعازئة ؿَََ، وتًَت يف نخاهبا ٔبن 

ٔبن ٍىون ًُس فلط دعاة ؿاملي فوق  اًيط امللسش اطلي ل ًلدي اًخلَري تعحَـخَ ميىن

ازلاؿة )اصلوةل( ازلاؿة )اًلدَةل(، تي ٔبًضا، ماذت اتزخيَة هؼصا ًىون ألصزاض اطلٍن 

ًخوًون هلهل ؿرب ألحِال ًـادضون ػصوفا اتزخيَة مـُض َة ُضة، وهلَت يف نخاهبا 

(2987"اًفالحني اًـٌَلء: ؾيادض من اًخازخي الاحامتؾي اًًصفي ٌَجزائص")
(16)

ٔبهَ يف مٌعلة  

ألوزاش ثرشق ادلزائص وخسث ٔبانسا خمخَفني من حدََني يف اًلاًة ومن فالحني، مصيب 

موايش وزًفِني هلم ًلة كسمية ذاظة هبم ًُست عم ًلة اًلصبٓن ًؤًسون هؼٍصهتا حول 

ارلعاة اصلًين، وزظسث يف ٔبزتؽ كعط ماذهتا من ألزص َف ومن اذلاكايث اًيت زواُا 

زاش هَفِة ثعوز ارلعاة اصلًين، واس خـمَت هوًوان ٔبذواث حتََي اًيط ًِا ساكن ألو 

واًدساؤل، ووضفت ٔبن ذزاسة اًيعف ألول من اًلصن اًـرشٍن رمم خسا ًفِم ًخعوز 
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اجملمتؽ ادلزائصي يف هناًة اًلصن راثَ، وكسمت ظًصلة ذاظة ًفِم وكصاءت اًخلرياث 

ؿىل حسة ؾحازت اكثة ايسني، ًىهنم  الاحامتؾَة، نٌل ٔبهنا ؾصضت ٔبخساذا كري مذوحضني

 مٌخجون ًثلافة حيخي فهيا اصلٍن املاكهة ألوىل.

 ونتوًويج ملاٍص ملا ثياوهل اصلازسًلس ذزست هوًوان اصلٍن من مٌؼوز ٔبهرثو

ن، ٔبٍن ثعصكت ٕاىل املـصفة اًًصفِة وٕاىل اًىثري من مٌايح اًؼاُصت واملٌلزسة واًىوًوانًَ

ادلزائصي سواء يف مٌعلة ألوزاش ٔبو يف مٌعلة اًلدائي ثياول  اصلًًِة يف اجملمتؽ اًًصفي

ٔباكذميَا مٌعَلة من املالحؼة ابملـاٌضة ٔكذات ًفِم اًوكائؽ واهدضاز اًؼاُصت اصلًًِة يف اجملمتؽ 

 .ادلزائصي

ة واًس َاكاث اًسوس َو  اهرثوتوًوحِة-اثًثا. اًًسًو

ة اًيت ػِصث يف تساايهتا يف ٔبوزواب مث اًولايث املخحست، ويف وكت  اذلصنة اًًسًو

ا ٕاىل اصلول اًـصتَة وإلسالمِة يف اًدسـَياث من اًلصن  لحق يف اًلصة، مث اهدضاُز

ا حمدضم يف اصلول امللازتَة هوهنا ازحىزث ؿىل دعاة زلايف، ؿَمي  املايض، اكن جصوُس

يف مصحةل وهضايل ٌسدٌس ؿىل ٔبسس كري حمََة )ذٍن، زلافة اجملمتؽ وحوازاثَ( ًَت ٕاذزاخَ 

لحلة مضن اًخَازاث اًخحسًثِة اًىربى )اًخلًصخِة( ابًصمغ من ؿسم ثوافلِا يف ارلعوظَة 

اًثلافِة واًوظيَة ٌَميعلة، وػِوزُا يف وكت اكهت فَِ اًـَوم الاحامتؾَة وإلوساهَة مذبٔثصت 

من  ابصلزاساث اًِامض َة واصلزاساث ما تـس اًىوًوهَاًَة، فٕان اذلصنة اًًسوًة وكؽ هلسُا

/ من حِر اًىذاابث واصلزاساث اًيت كسمهتا حِر ٔبؾخرب ظصهحا 2اًـسًس من اًيوايح: 

/ من انحِة مغوط وضؽ ارلعاة اطلي 1مللوماث اجملمتؽ واصلٍن يف امليعلة،  اس خفزاساي

/ اهخلاذ رسعَة املياضالث، املثلفاث، 1ًـرب ؾهنا تني هوهنا اًزتاما ٔبم موضوغ ذزاسة، 

اث اٌَوايت اخنصظن يف ُشا اًخَاز، ُشٍ زذوذ اًفـي اًيت واهجهتا اذلصنة اًياصعاث وادلامـَ

 يف امللصة اًـصيب عم هفسِا اًيت واهجت اذلصنة يف املايض اًحـَس يف اًـامل اًلصيب.

ًلس ٔبجنزث ًَىل بٔمحس معال كامي خبعوض اذلصنة اًًسوًة يف اصلول اًـصتَة ٔبػِصث 

 اكهوا كس نخحوا وانضَوا يف ٔبوائي اًلصن هَف ٔبن مؤسيس ُشٍ اذلصاكث مثال يف مرص



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًـصيب  الٔهرثوتًووحِا اًثلافِة وإلهخاح املـصيف
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اًـرشٍن، مثي: مالك حٌفي انظف، هحوًة موىس، ًسًة اًلزايل وظفِياس اكػم، وحسذث 

/ مذبٔثصت ابًفىص واصلزاساث اًلصتَة اًـٌَلهَة 2هوؿني من ٔبصاكل اذلصنة اًًسوًة اًـصتَة : 

ة،  شا اًيوغ ُو 1واًيرحًو الٔنرث جتشزا من اًياحِة / مسؾوم توحٍو حمََة )ٕاسالمِة( ُو

اًثلافِة والاحامتؾَة، واؾخربث اًـسًس من اًلصاءاث ٔبن اذلصاكث اًًسوًة اًيت ػِصث يف 

اصلول امللازتَة كس قضت اًعصف ؾن اصلوز الاس خفزاسي واًلمـي ٔبحِاان، اطلي ًـحخَ 

َة، ألهؼمة ضس اذلصاكث وازلـَاث اًيت ػِصث يف ثغل اًفرتت رمٌل اكهت ٔبُسافِا س َاس  

زلافِة ؿَمَة ٔبو ٔبذتَة، ابمللاتي فٕان سمل اًخحََي اًىصوهوًويج ًٔلحساج ًربس ًيا ٔبن 

ػِوزُا مل ٍىن ؾض َة الاس خلالل سواء يف امللصة ٔبو يف ادلزائص ؿىل ؾىس ما اكن ؿَََ 

يف ثووس وحىت يف اًفرتت اًيت ثًل ًصقحة ٔبو إلزاذت صلى سَعة اًحضلٍن يف ذَزةل اًلواؿس 

مجمتؽ اًخلََسي، وٕازساء جممتؽ حسًر تعًصلة ل زحـة فهيا، ففي ادلزائص ًخبٔنس ألساس َة ٌَ 

ًيا ٔبن اذلصنة اًًسوًة اًيت ػِصث وؿاصت يف ٔبوادص اًامثهٌُاث وتساًة اًدسـَياث ػِصث 

مضن س َاق اذلصاكث إلسالمِة بٓهشاك اًيت اكهت ثلسم هفسِا ؿىل ٔبهنا مٌاُضة ًٔلهؼمة 

ما مسَت ابٕلسالمِة  -اث اًخلًصخِة، واسذُصث يف زؿاٍهتا اًًسوًة اًـٌَلهَة اذلسًثة واًخَاز 

وابمللاتي ساضم رعل يف ػِوز يف فرتت لحلة اًًسوًة اًـٌَلهَة هصذ فـي مضن معََة  -بٓهشاك

ذَق ثواسن س َايس يف ُشا ادلاهة، ورعل ؿىل حساة ارلعوظَاث اًثلافِة، اًفىًصة 

 والاحامتؾَة ٌَمجمتؽ ادلزائصي.

ٔبهَ يف ثووس ٔبثت معََة ثعوٍص ماكهة املصٔبت تفـي ألًووًة اًيت مٌحِا هؼام يف حني 

اذلنك يف حتسًر اجملمتؽ اًخوويس، ووضري ُيا ٕال ٔبن مسبةٔل حتسًر اجملمتؽ اًخوويس كس 

ظصحت مٌش ٔبوادص اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ؤلخي رعل ىصى ٔبن اًعاُص حساذ كس ثـاظى مؽ 

يح اطلي مل ًخجاوس اصلؾوت ٕاىل ثفـَي  وزاث اًخلَري ُشٍ املضلكة يف ٕاظاز اًفىص إلظال

من ٔبخي ٕاذزاك ؾوامي الاحنعاظ، وٕارا اكهت ُشٍ اذلصاكث اًيت وػفت من اًعصفني 

)ألهؼمة واملـازضة( يف ذول امللصة اًـصيب ثضلك ذَق رشد يف اذلصاكث ذما حـَِا فـي 

 جسُيس تسل من ما اكن ؿَََ اًوضؽ ملثََهتا اًلصتَة. 
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ة الاهرثوتوًوحِة. كصاءت يف املواضَؽ واًلضااي  زاتـا .  اًًسًو

مٌش جسـَياث اًلصن اًـرشٍن، ػِصث يف الاهرثوتوًوحِا ٔباكذميَاث وسوايث، من 

من ذالل نخاهبا "س َاساث تًَووحِا املصٔبت"  Ruth Hubbardتُهنن: زوج ُحازذ 

( 2981(، وذايان فويس )2991وؾوذ مصحبة: ملالث ؾن املصٔبت" ) ( ونخاهبا "2990)

Dian Fossey وثرٍيزا ذي ًوزًخُزن ،Teresa de Lauretis  "ة يف "ذزاساث وسًو

َيسا مازثني 2994( ونخاهبا "ذمازسة اذلة: اًضوار وادلًس اًصقحة امليحصفة" )2981) ( ًو

لافِة ملاتي ما تـس اًحًِوًة: ٔبسمة يف ملاًِا "اًًسوًة اًث Linda Martín Alcoffبًٓىوف 

( ونخاهبا "اًِوايث املصئَة: اًـصق، ادلًس واطلاث" 2997اًِوًة يف اًيؼًصة اًًسوًة" )

(، ًخبٔهَس ؿىل ٔبن موضوغ اًًسوًة الاهرثوتوًوحِة ًُس "املصٔبت" فلط تي "اطلاث 1001)

 الاحامتؾَة اجملسست تبٔهىث"، وثربس ٔبضم كضاايُا يف:

 لة وادليوسة( اًـصق، اًعح2

ٕان ثلاظـاث اًـصق، اًعحلة وادليوسة ٔبو ما ٌسمى تؼ:"اًخلاظـَة" 

(Intersectionnalité)  وعم جسمَة مـادضت ًفِم ٔبن حِاثيا ل ثدضلك ابدليوسة

وحسُا، تي ًت جضىِي ألفصاذ ثـسذاي تواسعة ادليوسة، اًـصق، اًعحلة وادلًساهَة، 

ث احامتؾَة ٔبدصى، وهوهيا هـُش تزتامن ٔبنرث ذما اًلومِة، اًـمص، اًلسزت، ذرباث ومتازال

"ٔبهؼمة مدضاجىة  bell hooksهـُش تدداؿس، وؾحازاث ٔبدصى، مثي: ؾحازت تَي ُوهس 

ة ٌَجمَؽ: اًس َاسة اًـاظفِة" ) ( 1020( و ذًحوزا هَيف )1000ٌَِميية" يف نخاهبا "اًًسًو

Deborah King  سمح اًخحََي اًخلاظـي ًيا ٔبن هفِم ملسزثيا نًساء "ٔبدعاز مذـسذت" ٌو

وزخال ٔلن ىىون ٕاما رممين ؿََيا ٔبو رممييني، ًلس حاًوت الاهرثوتوًوحِاث يف اذلصنة 

اًًسوًة يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة ٔبن ًلمن تخحََي اًـالكة تني 

َس إلانج، اًـصق وادليوسة، وحتسزت ٔبجنَََا قصميىَِ ؾن ثفاظَي الاس خلالل ادلًيس ٌَـح 

 Maria Church، مازي جضريجش ثريل Ana Julia kiber وكس اؾخربث بآن حوًَا نرب

ؤبدصايث ٔبن املصٔبت املَوهة )اًسوذاء( ثواخَ "كضَة امصٔبت" ٔبو "مضلكة ؾصق"، وصِسث 
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َز ) اًعصق اًيت اكهت ثدضاتم هبا اذلَات  Ida Bell Wells-Barnett( 2891اًسا يب ًو

 ادلًس َة ًٌَساء اًسوذ واًحَغ يف كضَة إلؿسام ذازح هعاق اًلاهون.

 ( اًسَعة1

ة مـلس ومزجع لزثحاظِا ابًِميية اطلهوزًة  موضوغ اًسَعة ابًًس حة ٌَحصنة اًًسًو

ذلصنة والاس خلالل الاحامتؾي ٌَمصٔبت يف اجملمتـاث اًخلََسًة/احملافؼة، فلس اهخلسث ا

إلساءاث املرتثحة ؾن الاس خزسام اًس ئي ٌَسَعة اًـامة يف اجملالث الاكذعاذًة 

الاحامتؾَة واًـسىًصة، واًسَعة ارلاظة/احملسوذت مثي الاقخعاة، اًرضة، اًخحصص، 

 اًـيف واًسفاخ .

( ثلول زخاء سالمة ٔبن اًسَعة ثخين ؿىل ذمازسة 1001ويف نخاهبا "تًِان اًفحوةل")

اًثلايف اطلي ُو "من ابة اًـيف )اًصمزي( اًِاذئ اًالمصيئ اًالحمسوش حىت اًـيف 

ابًًس حة ٕاىل حضاايٍ"
(17)

حِر زتعت تني اًسَعة، اًـيف واٍمتَزي، فألة ًـيفِا ٔلهَ  

ويص ؿَهيا ومن حلَ حصتُهتا وثلومي سَوهَاهتا، وألة وألد نشعل ميخَىون اًسَعة طلعل، 

اًلدَةل واًـضريت هل ٔبن ميازش ثغل اًسَعة، ول ختزتل ذمازسة  تي ولك فصذ من ٔبفصاذ اًـائةل

اًسَعة ؿىل املصٔبت يف اجملمتـاث اًـصتَة ؿىل اًسَوهَاث املس هتجية ٔبو ادلًس َة تي ًخـسى 

ا  ا، طلعل "فاملصٔبت جس هتسف ابًـيف ابؾخحاُز رعل ٕاىل اؾخحاز املصٔبت جمصذ ؾوزت ًخوحة سرُت

ا ٕاوساان ٔبو موا ظية ٔبو كري رعل"ٔبهىث ل ابؾخحاُز
(18)
. 

 ( ثلس مي اًـمي1

ًلس اكرتحت ٕاحسى اًًسوايث يف ٔبؾٌلًِا وظف ألؾصاق اًخرشًة تبٔن ًلك جممتؽ 

مـصوف ًـصط ثلس مي ٌَـمي ؿىل ٔبساش ادليوسة، ابًصمغ من ٔبن اًخفاظَي ختخَف من 

يف يف نخاهبا  Shulamith Firestoneزلافة ٕاىل ٔبدصى، ٔبما صولمِر فاٍصس خون 

( واًيت زٔبث ٔبن ثلس مي اًـمي إلجنايب ُو جحص ألساش ًيؼام 2970"خسًَة ادلًس" )

ادلًس/ادليوسة، واكرتحت وسوايث زاذٍاكًَاث ووسوايث مثلفاث، ٔبن مزنةل املصٔبت 

الاحامتؾَة امليفعةل ميىن ٔبن حىون موزذا ٔبو ماكان بٓمٌا ٌَمصٔبت ٔبو زلافة مٌفعةل متاما، ٔبما يف 
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صة اًـصيب فلس كامت اصلزاساث اذللََة ٕاىل اؾخحاز ٔبن حتََي ثلس مي اًـمي ٔكذات فـاةل املل

 L'économieًفِم ٔبوضاغ املصٔبت امللازتَة ارلاظة يف ما مسي تؼ: الاكذعاذ املزنيل )

domestique.) 

 ( ادلًساهَة4

زة جنس ٔبهَ من ذالل اصلزاساث اًلصتَة اًيت زنزث ؿىل موضوغ ادلًساهَة، ٔبجصسث زال

ة الاهرثوتوًوحِة، عم:  /اًخـحري 1/املَي ادلًيس، 1/ اًِوًة ادلًس َة، 2مواضَؽ من اًزاًو

ِا من كدي رعل، من ذالل:  /اًيؼًصة 2ادلًيس، وٕان اكهت ُشٍ املواضَؽ كس مت ثياًو

/ هؼًصة اًصخي املثًل خًس َا، فٕان اًيؼًصة ادلًساهَة 1/ هؼًصة املثََني خًس َا، 1اًًسوًة، 

ملعاًحة جبًساهَة ًٌَساء، ٔلن الاًسًوًوحِاث اًسائست يف اًـامل هؼصث ٕاٍهيا هوهنا اهفصذث اب

شا ما اكن حمي اؿرتاط من ظصف  ازثحاظ حسسي تني رهص ؤبهىث )ادذالف يف اًيوغ( ُو

امليؼصاث، مثي: جضاًزوث تًش، مرًيني فصاي، ث. قٌصس ٔبحىًسون، ٔبهسزاي ذوزنني 

(2974 )Andrea Dworkin د ، اًيت ٔبثت Monique Wittig( 2971ِف )، موهَم ًو

 ٔبؾٌلًِن وذزاساهتن حموزا ٔبساس َا ًفِم اًًسوًة ادلًساهَة.

ة ٔبدصى ًخجمؽ  ٔبما ملازتَا ًلس اجسـت مؤدصا مٌاكضة وسوًة ٌَجًساهَة من ساًو

اجتاُاث مذـسذت، حول ٔبن اًصقحة ادلًس َة ٌَمصٔبت ًُست فعًصة ٔبو ظحَـَة، ًوىهنا 

احامتؾَة واتزخيَة ذاظة، ملا ختضؽ هل املصٔبت يف امليعلة من جضلكت من ذالل معََاث 

 اضعِاذ ومقؽ احامتؾي وهفيس ٌَخـحري ؾن هَوانىهتا ادلًس َة ٔبو اًلصائًزة.

 ( املـصفة إلوساهَة1

من املسُش مـصفة ٔبن اًًسوًة الاهرثوتوًوحِة اس خفاذث/وػفت هؼًصة املـصفة من 

ث الاهرثوتوًوحِة واًسوس َوًوحِة املـادضت، ٔبخي ثلوًة موكفِا ٔبمام اذلصاكث/اًيؼصاي

صلزخة وضؽ ما ؾصف "اًيؼًصة املـصفِة اًًسوًة" ُشا املرشوغ اطلي معَت ؿَََ اذلصنة من 

ادليوسة،  -ٔبخي ذزاسة، فِم وإلخاتة ؾن جساؤلهتا اًِامة: هَف ًؤثص املوكؽ الاحامتؾي

ٕاهخاهجا؟ ُي ُياك مـصفة ذاظة اًـصق، اًعحلة، ادلًساهَة، اًسن، امللسزت ؿىل املـصفة و 
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ابملصٔبت؟ هَف ميىن ٔبن ختخَف املـصفة اًيت ثًذجِا املصٔبت ؿىل هفسِا ؾن ثغل اًيت ًًذجِا 

 اجملمتؽ اطلهوزي واًثلافة املِميية؟ ُي اًِامش اطلي جضلهل اًًساء ُو موكؽ ٕلهخاح املـصفة؟

ة" ًؼ:  طلا كسم ظاحداث ُشٍ اًيؼًصة مفاُمي مس خحسزة، مثي: مفِوم "وهجة هؼص وسًو

يف نخاهبا "املال وادلًس واًسَعة: حنو  Nancy Hartsockانويس ُازذًيف ُازجسوك 

ة" وذوان ُازواي ) تَان يف نخاهبا " Donna J.Haraway( 2981املاذًة اًخازخيَة اًًسًو

" حِا، والاصرتاهَة اًًسوًة يف ٔبوادص اًلصن اًـرشٍناًساًحوزػ: اًـَوم، واًخىٌوًو 

(، واًيت وضـت مععَح "كانية املـصفة" نامنرح ملـصفة ميىن ٔبن جس متس من حِات 2992)

اًًساء ًفِم واكـِا
(19)
. 

ة ذامسا .   بٔسمة الاهرثوتوًوحِا اًًسًو

اًحاحثاث/اصلازساث جضلك املواضَؽ املصثحعة ابملصٔبت حساس َة ؿَمَة صلى اًـسًس من 

ًالهرثوتوًوحِا املـادضت، ورعل تـس اهدضاز املس/اًفىص اًًسوي يف اجملالث الأكذميَة، ول 

ًلذرص رعل ؿىل املصٔبت اًلصتَة تي جنس ٔبن ألمص ٍزذاذ حست ؾيس املصٔبت اًـصتَة الأكذميَة من 

ٕاىل ألسس اًيؼًصة مٌعَق ٔبن الاهخاكساث املخخاًَة اًيت ؾصفهتا اذلصنة ثـوذ يف ألظي 

و مفِوم املصٔبت، ُشا املفِوم ألسايس اطلي  اًيت كامت ؿَهيا اذلصنة وفصوؾِا املـصفِة ٔبل ُو

هلي اذلصنة ٕاىل هؼًصة، ٕال ٔبهَ مفِوم من املس خحَي ظَاقخَ تسكة ابًًس حة ًٌَسوايث 

املـادضت املـادضاث، طلا اًخجبٔث اًىثري مهنن ٕاىل جتازة مـاصة يف اًثلافاث اًحسائَة ٔبو 

وٕاىل ٕاؿاذت ثلومي اًيؼًصة الاهرثوتوًوحِة وثعحَلاهتا من وهجة هؼص املصٔبت، ًوىن ابًيؼص ٕاىل 

إلهخاح املـصيف يف الاهرثوتوًوحِا املـادضت وؿىل وخَ اصلكة يف الادذعاض اًثلايف 

والاحامتؾي فٕان اًًسوًة ملَحة يف نثري من املواضَؽ واصلزاساث، يف ملاتي اصلزاساث 

وزًة، ذما حـي جحم اًيؼًصة/اذلصنة ًخلَط تضـف مصذوذُا اًفىصي وراثَة ظصهحا اطله

 اًض حَ ٔباكذميي.

فٕارا اكهت اًًسوايث ًعاًنب ابذلق اذلرصي يف وظف وثلومي املصٔبت، فٕان اًًسوًة 

الاهرثوتوًوحِة ثيعَق من ٔبن مضلكة اًثلافة اطلهوزًة اًـيرصًة عم مضلكة ٕاحصاء ًت فَِ 

ن ظصف اًصخي، ٔبي من كدي ٍلوؿة صلهيا وهجة هؼص خماًفة ؾن معَحة ذزاسة املصٔبت م
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املصٔبت، انَُم ؾن دوف حممتي من جتس َس ٔبفاكز ًىصاَُة ًٌَساء يف اًىذاابث اطلهوزًة، 

واكن رعل تشوز تساًة ألسمة ٌَفىص اًًسوي، حبَر ٔبهَ تسل من ٔبن حىصش اًـَمَة يف تياء 

ٔبظصوحاهتا ؿىل اطلاثَة/اذلرصًة يف اًخىفي مبواضَؽ اًًسوًة الاهرثوتوًوحِة، فٕاهنا ثخين 

ذزاسة املصٔبت ذما جيـي من اًصخي اًـسو ألول ابًًس حة ًٌَسوًة تسل من ٔبن ٍىون اًـسو ُو 

اٍمتَزي ضس اصلزاساث الأكذميَة ٌَمصٔبت، نٌل ٔبن اذلرصًة اًيت ثعاًة هبا اذلصنة اًًسوًة ثلف 

ال الاهرثوتوًويج، وهتسم لك اًيخاجئ املخحعي ؿَهيا ٔبمام لك ذزاسة مـصفِة مت حتلِلِا يف اجمل

شا ما ل ميىن  ساتلا يف ُشا اجملال من ابة اًيؼصت اصلوهَة/اًىصاَُة من ظصف اًصخي، ُو

ٔبن ًخلدي اًـلي اًـازف/ الأكذميي فاملـصفة رمٌل اكن مِساهنا ٔبو ذازسِا فٕان من رشوظِا 

واًرتاهكَة، طلا فٕان ما ثسؾو ٕاًََ تـغ ألساس َة عم املوضوؾَة )اًحـس ؾن اطلاثَة( 

 الأكذميَاث يف اذلصنة ُو ُسم ٌَمـصفة الاهرثوتوًوحِة. 

 :ارلامتة

ابًلول ٔبن اذلصنة اًًسوًة  -نٌل مت إلصازت ٕاًََ ساتلا -ٕان اذلسًر ًلوذان  ،يف ألذري

يف الاهرثوتوًوحِا مل حىن واحست ووحِست يف مٌؼوزُا، مهنجِا، صلكِا ومضموهنا تي 

ا اًخازخيي مجةل من الاجتاُاث اًفىًصة سواء اكهت قصتَة ٔبو ؾصتَة  صلكت ؿىل مساُز

ًسوايث املثََاث، وسوايث ما تـس اًىوًوهَاًَة، اًًسوًة مثي: اذلصنة اًًسوًة ٌَمَوانث، اً 

املاَُوًة، اًًسوًة اًـٌَلهَة، اًًسوًة إلسالمِة
(20)

، جنس ؿىل ذالف اًلصن اًـرشٍن فٕان 

تساايث اًلصن اذلاذي واًـرشٍن محَت اًىثري ًٌَسوًة الاهرثوتوًوحِة يف اًحضلان امللازتَة 

ا واصل فاغ ؾهنا من ذالل اصلزاساث، اًىذاابث واًـصتَة من حتصز يف ظصخ ٔبفاكُز

وارلعاابث، ومن تني ألسٌلء اًيت ملـت حسًثا يف ُشا اذللي جنس: كسعايل ُسى "صِاذت 

ثبٔمي حول املَسان: جتصتة اهرتوتوًوحِة يف حدي " ظاجًصيا مريفن( 2991اهرثوتوًوحِة")

ًساث يف حرضت مٌال حناش "مص  (1001( مىن فِّاط "اذلة وادلًساهَة" )2997ؿامي" )

( سوسن هصميي "حسس املصٔبت تني ألمس واًَوم: كصاءت ٔبهرثوتوًوحِة" 1001ص َرِن" )

( بٓمال كصاسم 1001( ُيس اًعويف "اًثحاث واًخحولث يف ٔبًلوهَة اطلهوزت" )1001)

ا جسـى 1007"ثعّسغ تًِة اطلهوزت املِميية وحماولث ٕاهلارُا" ) (، لك ُشٍ ألسٌلء وكرُي
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هة ًِا يف ثَاز اذلصنة الاهرثوتوًوحِة اًًسوًة اًـصتَة، اًيت ما ساًت ثياضي من ٕاىل ٕاجياذ ماك

 ٔبخي حتلِق راهتا الأكذميَة.
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 إلسالسم ؿاملَ يف ألهرثوتًوويج ارلعاة

 ادلزائص -ؾياتة خامـة -بٓس َا واؾصذ.                                                          
 

 : املَرط

 لكَة ذزاسة إلوسان تسزاسة ألهرتوتًووحِا هتت

 والاحامتؾَة، واًثلافِة اصلًًِة كميَ جملموغ مشًوَة

ة من إلوسان ؿمل ٕاهنا  ألحٌاش تفىصت الاُامتم ساًو

 كميِا حِر من إلوساهَة وبٔ  اًخرشًة وألؾصاق

 مـصفة سرتواش ًفي لكوذ ٍصى نٌل فِيي وزلافذَ،

 ابمذساذاثَ ؿالكذَ يف ًإلوسان ومشًوَة لكَة

 ٕاىل ذفـيا اطلي ألمص ادللصايف، حمَعَ و اًخازخيَة

 اجملال ُشا يف اكهت اًيت إلسِاماث حول اًححر

 اًيت اصلزاساث ٔبي ٕلسالسم، اًـصيب اًفىص يف

 اًـامل ٔبنّ  ًيجس إلسالسم؛ إلوسان تـمل ادذعت

  -ٔبمحس. ش. ٔبنرب – اًحاهس خاين ألهرتوتوًويج

 هل اكن كس املـادضٍن إلوسان ؿمل ٔبؿالم  ٔبحس

 حنو" مًؤفَ يف ذاظة اجملال ُشا يف  ألثص ؾؼمي

 اصلزاسة ٔبسمل حِر" إلسالسم إلوسان ؿمل

 إلسالسم اًـامل ٕاىل توظَهتا ووخَ ألهرتوتوًوحِة

 ؾن ًيٍو ما ألظاةل و ادلست من ًِا اكن تسزاسة

 .تشاهتا كانية ٕاسالمِة ؾصتَة ٔبهرثوتًووحِا

 Abstract : 

Anthropology is a science 

dedicated to the study of the human 

being In a holistic way. 

It is an inclusive science that 

studies man in the context of the 

society and culture to which he 

belongs, While combining 

approaches to natural, social and 

human sciences. 

In other words, this science 

studies the origin and development 

of human variability and social 

behavior patterns across time and 

space, Has its own original research 

arobo-Islamic thought, this is what 

we found with the anthropologist 

"Akbar. S. Ahmed”. 
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 ملسمة:

مصت يف مٌش ٔبن وظئت كسما اطلواث إلوساهَة سعح املـموزت ٕاّل وعم ثـمي ؾلَِا، 

راهتا ؤبدصى يف زس هَيوىهتا، ثححر ؾن ُشا اًوحوذ ويف ُشا اًىون، ٕاهَ زس اًعحَـة 

ٔبن ًلف ؿىل ضواتعَ وبًَٓاثَ، فاكن حياول ٔبن ٍىدضف مغوط ُشا اًىون و اًخرشًة اطلي 

 هخاخا طلعل حلول من املـازف نٌل ساًت اوذًة من  اًـَوم واملـازف.  

ا حىت اجتَ  -ول ٍزال -وما ٕان ضحط  ما حيخاخَ من مـازف زايضَة و فزيايئَة وكرُي

ٕاىل اًححر ؾن زس هَيوهخَ ُو، وؾن زس ألهؼمة املؤسساثَة اًيت ثخحنك فَِ نفصذ ًـُش 

وسط حٌلؿة، ُشٍ ازلاؿة اًيت ثخزََِا مٌؼوماث سَوهَة هبا وحسُا حتسذ معرٍي اًفصذي 

مداذئ اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة يف دضخ اًفىص وازلاؾي من ُيا ذؾت اذلاخة ٕلزساء 

 إلوساين.

راغ ظَهتا يف ةل ألوىل ٔبهنا ذزاساث كس صاؾت و ٌَوُُشٍ اصلزاسة اًيت ًحسو و 

ألوساظ اًلصتَة ٔبول، ٕار ٍصحؽ اًفضي ٌَـلي اًلصيب يف ضحط مداحهثا ومٌاصمِا، ُشٍ 

املـادض "ٔبنرب ش ٔبمحس" هبا،  اًحساُة ٔبو املسَمة اًيت مل ٍصط ألهرثوتوًويج اًحاهس خاين

فًصسا من اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف اًفىص اًلصيب، حِر وضف ؾن اكن هل موكفا ذمزيا و و 

ٔبضم ألكاًَط اًيت اكهت يف مهنجِا ذما هخج ؾيَ ؿسم ذكة هخاجئِا وهؼصايهتا اًيت رُحت ٕاٍهيا 

ِة ًِا مداحر وكضااي ثلازة يف ُشا اذللي املـصيف، نٌل ٔبهَ ذؿا ٕلزساء ٔبهرثوتوًوحِا ٕاسالم 

ألهرثوتوًوحِا اًلصتَة يف تـغ مهنا وختاًفِا يف اًىثري من كضاايُا، طلا ذؾت اذلاخة 

ؿىل حسة  –ًخبٔسُس ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة واًىضف ؾن ٔبضم كضاايُا، فاكن تشعل 

َة يف أبول من ذؿا ًخبٔسُس ُشا اًـمل نٌل ٔبهَ ٔبول من ظيف مداح  –ؿَميا  ًفىص ثَ ألًو

 حتََي ُشا يف ما ًًل: إلسالسم، و 

 يف ماَُة ؿمل ألهرثوتوًوحِا  .2

ألهرثوتوًوحِا ؿمل "من اًـَوم إلوساهَة هيت تسزاسة إلوسان من حِر كميَ ازلاًَة، 

اصلًًِة، ألذالكِة، الاكذعاذًة، اًثلافِة، الاحامتؾَة"
(1)

، ٕار ٍصنز ُشا اًـمل ؿىل اطلاث 
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حيَط هبا من مٌؼوماث وضـهتا ؤبسست ًِا، وٕارا نيا هححر ؾن إلوساهَة من ذالل ما 

ادلشوز اًخازخيَة ًِشا اًـمل فٕاان جنسٍ يف هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش وتساًة اًلصن اًـرشٍن كس 

تسٔب تسلةل الثيوًوحِا ٔبو الثيوقصافِا اًيت اُمتت توظف ؿاذاث وثلاًَس اًضـوة اًحسائَة، 

اًعلريت، ٔبما ألهرثوتوًوحِا فلس اكهت "خمععة صلزاسة  وابًخايل اًححر يف جممتـاهتا

إلوسان يف لك مؼاٍُص ادلسسًة واًحًَووحِة، ًَخزش الٓن يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة 

مفِوم ذزاسة اًخعوز اًحَوًويج يف اًاكئياث اًخرشًة وثعوزضم اًثلايف ظَةل فرتت ما كدي 

اًخازخي"
(2)
 . 

ًـمل اطلي "ٍصثحط ؿاذت تفىصت ألحٌاش وألؾصاق اًخرشًة ًَخزش املفِوم اليٓن ٔبهَ ا

شا ٍلي ما ذكق فَِ ألهرثو توًويج اًفصويس "لكوذ ًلي وإلوساهَة من حِر كميِا وزلافهتا ُو

"سرتاوش
(3)
. 

 املحاحر ألهرثوتوًوحِة: - بٔ 

ٕاّن املححر ألسايس اًيت ثسوز حوهل اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ُو املححر إلوساين 

ما ًخـَق تَ من اًسًوًوحِا يف مجَؽ هواحَِ ومِاذًيَ وطلا اكهت ًِا ؿست فصوغ اتتـة ولك 

 ٌَجاهة املسزوش يف اجملال إلوساين فذفصؾت ٕايل:

 :ألهرثوتوًوحِا اًفزيتلِة 

يا هتت اصلزاسة تفزًيلا إلوسان من ذالل اًخعوز اًـضوي، نٌل هتت تسزاسة وحتََي  ُو

اًيوغ اًخرشي، ٔبي هتت ابًححر ؾن ألظي إلوساين من مدسٔبٍن ٔبساس َني ٌُل:  مجؽ 

وحتََي حفصايث إلوسان اًلسمي، وذزاسة تياء وحصنة ألحِاء ألكصة ص هبا ابٕلوسان 

مذىئني ؿىل ألحزاء املخحلِة من ازلامج  -املوزفوًوحِا امللازهة -ونشعل كسزهتا ؿىل اًخىِف 

واًفىوك واًـؼام، فألثصوتوًويج اًفزًيلي تـمهل ُشا ٕامنا ٌضري ٕاىل ألهواغ إلوساهَة 

املـادضت، فلاًة اصلزاسة حوكن يف اًىضف ؾن إلوسان نيخاح ًـمََة اًخعوز مبا ًِا من 

ٔبهَ حياول كسز إلماكن اًىضف ؾن الادذالف دعائط ومالمح فزًيلِة، فضال ؾن 
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اًساليل "اًخيوغ إلوساين" ُشا ألذري اطلي ًٍزس من اًفِم ملضلكة اًخىِف إلوساين اًيت 

ثـس هكضلك زئُس ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة
(4)
. 

 ألهرثوتودلَا الاكذعاذًة 

واًيت ٍىون وادلاهة الاكذعاذي هل ذزاس خَ الاهرثوتوًوحِة اًيت متزٍي ؾن كرٍي 

اًسوق واًرشانة اًخجاًزة جمال ٔبّول ًِا، فِياك اهؼمة اكذعاذًة جسوش اًـٌلل واًرشاكث 

 اًخجاًزة واملؤسساث الاكذعاذًة.

 :ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة 

هتت ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ابملححر اًثلايف اطلي هيت ابًححر وذزاسة اًسَوك 

اكهت اًثلافة ثضم اًـصف واًـاذاث واًخلاًَس ومجَؽ  إلوساين يف ماضََ وحا ٍ، وٕارا

املٌلزساث إلوساهَة فألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ثعة اُامتماهتا يف ذزش لك ُشا، يف اًححر 

ا وثعوزُا اتخساء وظول حتََي اًخحاٍن واًدضاتَ اًلامئ تُهنا؛ وعم  ؾن ٔبظول اًثلافاث ومنُو

 ثيلسم ٕاىل: 

سة اًثلافاث اًلسمية نٌل هيت تـمََة اًخعوز اًثلايف ٌَثلافاث فُس هتسف ذزا ألزهَوًوحِا:

ا ٕاىل ما بًٓت ًََ يف ألسمٌة املـادضت، ويف ٍلَِا ذزاسة إلوسان يف  املـادضت من جفُص

 ؾعوزٍ اًلسمية من حِر اًححر يف ادلاهة املاذي ٌَثلافاث.

وخس ؤبًامن اكن، تدسجَي حصحىز ؿىل اًثلافة من حِر اًسَوك إلوساين ٔبًامن  الزيوًوحِا:

ألصاكل وألمناظ اًسَوهَة يف خمخَف ألسمٌة واًـعوز سواء ٔباكن يف اجملمتؽ اًحسايئ ٔبو يف 

اجملمتؽ املخحرض تلَة اًوظول ٕاىل ارلعائط اًثلافِة ٌَجٌلؿاث اًخرشًة اخملخَفة
(5)
 . 

ـيرص إلوساين، ٍىون الاُامتم ابجملال اٌَلوي وـيرص من ؾيادض اًثلافة يف اً  اٌَلوايث:

ا اًوس َةل ألوىل ًالزثحاظ اًخرشي ؤبذات ًيلي ألفاكز واًخـحري ؾيَ حىت وٕان اكن  ابؾخحاُز

 ُشا اًخواظي ٍمتثي يف ظوز إلصازاث واًصموس وألصاكل واًعوز.
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اكن ُشا الاُامتم ابدلاهة اٌَّلوي كس ًلي اُامتما هحريا مٌش اًلصن اًساتؽ ؾرش واكهت تساًة 

َ هتسف ٕاىل مـصفة بٔظي اٌَّلاث وامللازهة تُهنا، واًححر يف ٔبصاكًِا وثـلِساهتا اصلزاسة فِ

ا اًخازخيَني وثددؽ اس متصاز ثعوزُا ومنُو
(6)
. 

  :ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة 

حصنز اصلزاسة يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ؿىل اًسَوك الاحامتؾي ابصلزخة ألوىل، 

ألهؼمة اًلانية تني ٔبفصاذ اجملمتؽ اًواحس وما خيضؽ هل من حىت وٕان اكن ُشا ألذري ًضم لك 

اهؼمة س َاس َة وؾحاذاث ذًًِة، ٕاّل ٔبثَ هيت تخحََي اًسَوك الاحامتؾي، فِيا اختشث 

اصلزاسة اًعاتؽ اًلكي ل اًفصذي اطلي ًخجسس يف ازثحاظ اًفصذ ابلٓدص، هَف ًؤسس ًِشٍ 

اًلرًية، ُشا ًة اصلزاسة ألهرثوتوًوحِا اًـالكة وهَف حيَا هبا، ٕاهنا ذزاساث ؿالكاث 

 الاحامتؾَة اًيت حوكن يف الاُامتم واًححر املصنًزني حول ذزاسة اًـالكة ابلٓدص .

ـّي ٔبجصس احملاوز اًيت ازحىزث ؿَهيا اصلزاساث يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة حوكن يف:  ًو

فهيا ألهرثوًوويج، هَف اكن ميىن اًلول بٔهنا اًلضَة ألوىل اًيت حبر  ثبٔسُس اجملمتـاث:

خحلِق ٔبي كاًة، وثدضاتَ ظوز اجملمتـاث فذىون واحست وؿاملَة، ٔبم  ُشا اًخجمؽ اًخرشي، ًو

 ختخَف ابدذالف اًحُئة و املياد، مث هَف ٍىون اًخيوغ اًخازخيي ًِشٍ اجملمتـاث، ...)ٕاخل(

اول ًلك الاجتاُاث صلك موضوغ اًلصاتة احملوز اًصئُيس ٕان مل ٍىن حموز احمل ظةل اًلصاتة:

لس ػِصث اجتاُاث ومسازش يف حتََي  ا ٕاىل اًَوم، ًو واًيؼصايث ألهرثوتوًوحِة مٌش جصوُس

ُشا املححر، واكهت كضَة اًلصاتة عم اًلضَة اًيت حتسذث مبوحهبا اًخلاظـاث تني 

الاجتاُاث اًيؼًصة واملسازش ألهرثوتوًوحِة
(7)

 

ٕاوضاء ؾلس ملسش تني خًيس اطلهص حامتؾَة، و نسزاسة ٕلحسى منارح اًصواتط الا اًزواح:

 ألهىث، ُشٍ اًحًِة اًيت ًخحسذ هبا اًضلك ألول ٌَمجمتؽ إلوساين.و 

ٕاّن تساًة اًصاساث ألهرثوتوًوحِة كس ازثحعت مؽ اصلزاساث اصلًًِة، ؤبهرثوتوًوحِا  اصلٍن:

اصلٍن ٔبوسؽ ؤبمشي من ؿمل ألذاين
(8)

، رعل ٔبن اًححر يف كضاايٍ ثضميت ٔبس ئةل نربى 

اكهت حول ماَُة ألذاين، وؾن ثعوز ُشا املسًول ؿرب اًخازخي إلوساين، وؾن مسى 
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ة واصلايانث ألدصى ومسى  ازثحاظ املضاؾص ابًضـريت، مث ما اًفصق تني اصلايانث اًسٌلًو

ازثحاظ اصلٍن ابًسَوك اًفصذي وازلـي يف هفس اًوكت
(9)
 . 

وفهيا ًلف ألهرثوتوًويج ؿىل ذزاسة ؿاذاث وثلاًَس كدَةل ما، نٌل  ذاث و اًخلاًَس:اًـا

ثححر ؾن ٔبظي ُشٍ اًـاذاث وؾن هَفِة ثوسؾِا ادللصايف، ما عم ألس حاة اًخازخيَة اًيت 

ٔبسست ًِشٍ اًـاذاث واًيت ٔبذث ٕاىل حىوهنا
(10)

 . 

 مهنجِا و ظَهتا ابًـَوم ألدصى: - ة

ولك ؿمل من اًـَوم ًخوىخ املوضوؾَة وهيسف ٕاىل ذزاسة ذكِلة ؿَََ ٔبن ًضحط مهنجا 

ًسري مداحثَ واصلزاساث ألهرثوتوًوحِة معوما ثخزش من اًـمي املَساين مصنز ذزاساهتا، 

ٕارا بٔزاذ ٔبن ًعي ٕاىل حلائق  -إلوسان-لتس ًٔلهرثوتوًويج ٔبن حيخم توحست موضوؿَ 

خفى ابًححر مبا جسـَ زفوف املىذحاث فِىون معهل ذاواي ذما مـصفِة ظاذكة، ٔبما ٕارا ان 

 هتسف ٕاًََ اصلزاسة نٌل ٍىون معال ل خسوى ول فائست مٌَ 

ؿىل ألهرثوتوًويج اًياحج تـس بٔن حيسذ كضَة ذزاساثَ ٔبن ًخلىص حتَََِا من اًواكؽ 

وماث َ ُشٍ امليؼاملـاص ٕار مٌَ ٍىون مجؽ املاذت اًـَمَة ل جيسُا خاُزت تي ًخددؽ ما حتوً

ما "جيمـَ من معسٍز ألّول ملست صِص ًخعَة ٔبصِصا ًوضـَ يف س َاكَ اهؼصي الاحامتؾَة و 

املـصيف"
(11)
. 

ًلس اختشث اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف اًفىص اًلصيب مصنًزة اًفىص إلوساين مٌش 

اض ألول ًِا   الاُز

ألهرثوتوًويج اًحاهس خاين املـادض "ٔبنرب ٕاىل ًومٌا ُشا، ُشٍ اصلزاسة اًيت مل ٍص فهيا 

ٔبمحس"
(12)

ألكاًَط ذاؾَا ًلِام ٔبهرثوتوًوحِا ٕاسالمِة ًِا من ذكة سوى مجةل من اًيلائط و  

يا ىىون ٔبمام ٕاصاكل مـصيف ٍمتثي يف ُاثَ  مواضَـِا ما ًخجاوس اصلزاسة اًلصتَة، ُو

ٔبسس ًٔلهرثوتوًوحِا ألهرثوتوًوحِا اًلصتَة، وهَف  ألكاًَط اًيت وضفِا ٔبمحس يف

 إلسالمِة؟ 

 وميىن ٔبن حنَي ُشا إلصاكل ابلؾامتذ ؿىل اًيلاظ اًخاًَة:
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 موكف "ٔبنرب بمٔحس" من ألهرثوتوًوحِا اًلصتَة: .1

مل حصق اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة يف اًفىص اًلصيب ٕاىل املس خوى اًفىصي لٔنرب ٔبمحس، 

نثري من ألحِان ٕاىل املهنج اًـَمي  حِر رُة ٕاىل ٔبهنا ذزاساث مََئة ابٔلكاًَط فاكست يف

املعَوة، تي حىت ٔبهنا تيُت ؿىل ٍلوؿة من املحاذئ و اًيؼصايث اًفىًصة اًيت ظاقِا 

املفىصون واًـٌَلء مؽ تساًة جفص ُشا اًـمل واًيت مل حىون وفق تًِان كوي مذني هؼصا 

ىن ٔبن حنرص لدذالظ ألمص والاًخحاش اًفىصي اطلي اجسمت تَ حلوهلم املـصفِة، ومي

مجةل الاهخلاذاث واًسَحَاث اًيت وخسُا "ٔبنرب ٔبمحس" يف اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة معوما 

 واصلزاسة ألهرثوتوًوحِة اًلصتَة دعوظا يف اًيلاظ اًخاًَة:

 يف تساايث اًـمل ألهرثوتوًويج :  - بٔ 

عم ذزاسة ٕاّن املخـازف ؿَََ يف اًساحة اًفىًصة إلوساهَة ٔبّن اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة 

ة مداحهثا وحسذ مجَؽ اسدضلكِا اًـلي اًلصيب ُشا ألذري اطلٍن اكن ٔبّول من فذح اب

فصوؾِا، وُشا ًُس حمي صم ؾيس اًىثري من اٌٌَلء واملفىٍصن "فألهرثوتوًوحِا مِاذٍهنا و 

ا اًلصة وؿىل حنو مَحوع يف زالزة ٔبو ٔبزتـة  ؿٌَل ٕاوساهَا جتس ٔبظوهل يف امليعلة اًيت هسؾُو

ان ٔبوزوتَة عم: فصوسا وجًصعاهَا اًـؼمى واًولايث املخحست"تضل
(13)

، واس خلصث ُشٍ اًيؼصت 

حىت اكذث حىون مسَمة ًيعَق هبا ألهرثوتوًويج يف ٔبي من ذزاساثَ، ألمص اطلي ًزم 

 ؿىل الاظالغ ؿىل ما حواٍ اًفىص اًلصيب يف ُشا اجملال.

َست ٌَلصة فِيي من  ٍصى "ٔبنرب ٔبمحس" بّٔن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة "ٕان مل ثـخرب ًو

ظيـَ ٔبو تخحسًس ٔبنرث من ظيؽ الاس خـٌلز اًلصيب، ًوىن ألمص ًُس نشعل، فٕاّن ٔبؾٌلل 

ثيـىس مبا فهيا من هؼصايث وماذت ؿَمَة ثـزسُا نخاابث تـغ املفىٍصن  –اجن ذضلون 

ابًزخو وازوست كَفًصسو ماهس وجص، و اًلصتَني اطلٍن اكن هلم ٔبتـس ألثص مثي اكزل مازهس، و 

خَرن"
(14)

ُؤلء اطلٍن اكن هلم ألثص اًواسؽ يف اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة، ًَجس "ٔبنرب ٔبمحس"  

ٔبّن اصلزاسة اًيت كام هبا ُؤلء يف ُشا اذللي املـصيف اكهت حصحىز ؿىل اهخاح ٕاسالسم 

و ؾن ذوزت ابصلزخة ألوىل مفا كام تَ وجص يف ثعيَفَ ٔلهواغ اًزؿامة وما حتمهل هؼًصة ابًزخ
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اًعفوت و ما اكن يف  هؼًصة خَرن ؾن ػاُصت حصاكث اًحيسول يف اجملمتؽ إلسالسم لك ُشا 

ًمن ؾن ٔبثص اًـالمة وزائس ؿمل اًـمصان اًخرشي "اجن ذضلون".
(15)
  

فاجن ذضلون ًـخرب زائس ؿمل اًـمصان اًخرشي يف اًفىص إلسالسم اطلي اكن جيمؽ 

ٍىون ؿامل احامتغ معَق اًخفىري. وحاول خبربثَ اًرًثة  "مـَوماث ومالحؼاث ذما دول هل ٔبن

كصاءاثَ اًواسـة ٔبن ًؤسس ذزاسة إلسالمِة ٕاضافة ٕاىل مالحؼاثَ و  يف خمخَف اذلىوماث

اجملمتؽ اًخرشي يف ٔبصاكهل اخملخَفة اكفة، وظحَـة دعائط لك صلك من ُشٍ ألصاكل 

ًلصتَني صِس ٔبّن تـغ مداذئ اجن واًلواهني اًيت ثخحنك يف ثعوزٍ؛ حىت ٔبّن تـغ اًىذاة ا

ذضلون ؾرصًة ؿىل حنو زائؽ ؿىل اًصمغ من ٔبهنا نخخت كدي :سة مئة ؿام"
(16)

، وٕان اكن 

ُشا ًسل ؿىل يشء فٕامنا ًسل ؿىل ما مسى هحوػ اًـلي إلسالسم يف اذللي املـصيف  

 .ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة

اتزخي اًفىص إلوساين "فلس  وكدي "اجن ذضلون" جنس "اجن تعوظة" ٔبؾؼم زحاةل ؾصفَ

ة ، واكن ٍلي ما كعـَ يف ٔبسفاٍز ذالل  اهعَق من موظيَ يف صٌلل ٕافًصلِا ص حَ اًعحصاًو

اًامثهَة و اًـرشٍن ؿاما ًخوكف ؿىل :سة وس حـون ٔبًف مِي. مث ٔبمىل زواًخَ تبٔمص مَيك 

 ؿىل َلس جن حزي، وحىضف زواًة اجن تعوظة نثريا من املـَوماث ؾن اذلىوماث

إلسالمِة يف سماهَ ونشعل ثفعَالث من املٌلزساث إلسالمِة اصلًًِة واًثلافِة
(17)
. 

ضَف "ٔبنرب ٔبمحس ٔبّن اًحريوين ٌس خحق ًلة ٔبتو ؿمل إلوسان ؾن خسازت، حني  "ًو

كام تححر ؾيَ حِر اندضف ٔبّن ذزاس خَ ثلوم ؿىل مهنج ذكِق ؿَمي موضوؾي، ًلوم 

ؿىل املالحؼة من اصلاذي ؿىل هعاق واسؽ يف اًثلافاث ألدصى، وإلفاذت من املاذت اًـَمَة 

ًِوى من تساًخَ، وابس خزسام املهنج اًيت جتمؽ ابًخحََي احملاًس، وابًصٔبي اًربيء من ا

امللازن، ًِشا اكن يف هنج اًحريوين اطلي ًـس من ٔبجصس ؿٌَلء إلوسان تبٔزىق املـاًري املـادضت، 

ا  ومؤًفَ :"نخاة اًِيس" واحسا من ٔبضم املصاحؽ اًيت حبثت يف حٌوة بٓس َا وذاضت قٌلُز

ىشا ميىن  حىت مثي ٔبضم معسز يف ذزاساث ٔبصس اًـٌَلء اًِيوذ املـادضٍن ذكة مالحؼة ُو

اًلول ٔبهَ ومٌش حنو ٔبًف ؿام كام اًحريوين توضؽ ٔبساش ؿمل إلوسان
(18)
. 
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ُشا وذما ًؤسف هل ٔبّن ؿمل الاحامتغ و ؿمل إلوسان كس وكف مؽ اجناساث "اجن 

اًحريوين" و"املسـوذي" وكةل كََةل ٔبدصى ومل ٌضِس ُشا اًـمل "ذضلون" و"اجن تعوظة" و

 تـسضم ٔبي ثعوز ًَومٌا ُشا. 

 ضـف املهنج يف اصلزاسة الٔهرثوتوًوحِة اًلصتَة  - ة

ًشُة "ٔبنرب ٔبمحس' ٕاىل ٔبّن ما تين ؿَََ اًـمل ألهرثوتوًويج يف اًفىص اًلصيب مل ٍىن كانيا 

ن اًيلائط ومن اًلر املـصيف ٕار  اكهت ؿىل ٔبسس مذَية تلسز ما اكهت ثخزَهل مجةل م

املاذت ارلام اًيت كامت ؿَهيا ابهوزت مؤًفاث اًلصتَني يف ؿمل إلوسان يف اًيعف اًثاين من 

اًلصن اًخاسؽ ؾرش ثـمتس نخاابث تـثاث اًخيعري واًصحاةل يف اًلصهني اًثامن ؾرش واًخاسؽ 

رمني ؾن ألهؼمة اًرشًة ؾرش، ؤبما كدي رعل فلس اكن ُياك اًىثري من اذلسش واًخ

ةل ًلِام ؿمل ذكِق ظاذق وابًخايل  ؤبظوًِا، فاملاذت اًـَمَة املـمتست مل حىن ابصلكِلة واملُؤ

ثـمتس هخاجئَ، ُشا من هجة ومن هجة ٔبدصى ٔبّن ٍلوغ ما نخة ؾن ألهؼمة اًخرشًة يف 

"َُوم"، "بٓذم  اًفىص اًلصيب وما ٔبثو تَ يف اًلصن اًثامن ؾرش ؾن ازلاؿاث اًحسائَة مثي

مسَر"، "فريحسن"، "مٌدسىَِ"، و"نيسزس ََ"، وبٓدصون كريضم يف كازت ٔبوزواب وزمغ 

ما ٔبثو من ٕاسِاماث اؾخس هبا ٕاّل ٔبهنم مل ٍىوهوا من اًـٌَلء اًخجًصحُني نٌل مل ثلم اس خًذاخاهتم 

 ؿىل صواُس ميىن حفعِا، تي اكهت ثعوزاهتم هخاح مداذئ مـؼمِا ذما ثضميخَ زلافاهتم،

واكهوا يف اذللِلة فالسفة ومؤزذني خاؤوا من ٔبوزواب ومل ٍىوهوا من ؿٌَلء إلوسان نٌل هفِم 

ُشا املععَح اًَوم
(19)

، و لك ُشا ٍصحؽ ابٔلثص اًسَيب ؿىل اًـمل وؿىل هخاجئَ اًيت مل ٍزل 

تـس ًـمتس ؿَهيا حىت ًومٌا ُشا، ومن ٔبمثةل رعل ٔبن "اكن اًصٔبي اًسائس حِيئش ُو ٔبّن 

إلوسان املخحرض ل ميىن ٔبن خيصح ثيشء هل هفؽ من ذزاسة ظًصلة حِات ٍلوؿة كري 

مذحرضت، وكس زوي ٔبهَ حىت هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش فٕان "حميس فٍصزز" حني س ئي ؾٌل 

ٕارا اكن زٔبى كط ٕاوساان من اًحسائَني اطلٍن نخة ؾن ؿاذاهتم اًـسًس من املؤًفاث، ٔبخاة: 

ّن ُؤلء اًىذاة اكهوا تعوزت ل ميىن جتاَُِا ظالئؽ ؿٌَلء ل مسح ػل، ومؽ رعل فإ 

، زمغ ٔبّن اصلزاسة ثخعَة اًخجصتة املَساهَة والاحذاكك !! إلوسان إلحامتؾي احملسزني

املحارش مباذت اًححر حىت حىون ذزاسة ؿَمَة ًلِيَة، ومؽ ُشا جنس ٔبّن ؿمل إلوسان 
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زمغ ما ٌضوة ٔبؾٌلهلم  ٌلء من اًلصن اًخاسؽ ؾرشإلحامتؾي املـادض ًسٍن ابًىثري ًِؤلء اًـَ

 ٔبدعاء.من هلائط و 

اكن فٍصزز مثي نثري من مـادضًَ ًـىن تسزاسة اًـاذاث اًيت اكن ٍىذة ؾهنا من 

خمخَف ٔبحناء اًـامل، ٔبانش مل ًخوافص ٔلكَهبم سوى اًلََي من اًخسًزة اًـَمي ٔبو كري مسزتني 

ا الاحامتؾي، اطلي ًـعهيا ؿىل إلظالق وهبشا فلس اكن ًسزش ثغل اً ـاذاث ذازح ٕاظاُز

مـياُا اذللِلي
(20)
. 

ٔبّما يف اًلصن اًثامن ؾرش واًخاسؽ ؾرش فلس ؾين اًىذاة اًفصوس َون ابجملمتؽ اًخرشي 

ص اجملمتؽ ذون اتزخي  و تعحَـخَ، وظحَـة اًيؼم الاحامتؾَة اًخرشًة، وحصنز اُامترمم ؿىل حُو

 ثعوزٍ.

خارٍ "سان س ميون" ابًخبٔهَس ؿىل ٔبّن اجملمتـاث ٔبهؼمة ًلس ؾين "هوهت" نٌل ؾين ٔبس  

كانية ًوُست جمصذ جتمـاث ٔبفصاذ، مبـىن ٔبهيا ل هيؼص ٕاىل كًصة ٔبو مسًية ؿىل ٔبهنا جتمؽ من 

لس ٔبذزك املفىصون اًفصوس َون ٔبهَ ماذامت اجملمتـاث ٔبهؼمة فالتس ؤبهنا ثخىون من  اًياش، ًو

هَ من اًرضوزي ٔبن حىون ثغل ألحزاء راث ؿالكاث ٔبحزاء ثخفاؿي فامي تُهنا. وزٔبوا نشعل بٔ 

مىوهة مهنا. ؿىل وسق خيضؽ ًلواهني مضاهبة  فامي تُهنا ٔكحزاء ومؽ اجملمتؽ هوحست مذاكمةل

ٔبهَ ميىن اندضافِا، مبـىن ٔبهَ ًيك هفِم  -من حِر املحسبٔ  -ًلواهني اًعحَـة. كواهني لتس 

تس ؤبن هخوظي ٕاىل اندضاف اًلواهني اذلاهكة حصهَة اجملمتـاث ؿامة ٔبو ٔبي جممتؽ تـَيَ فال 

ٌَيؼام الاحامتؾي واًيت ثـمي ؿىل حفغ هَان اًيؼام لكَ، متاما نٌل ُو اذلال يف حماوةل فِم 

شا الاجتاٍ  ٔبي تًِة ظحَـَة حِة من ثغل اًيت كوزن هبا اجملمتؽ اًخرشي دضاحة ٔبو ثَمَحا. ُو

دعريا ومضَال يف هفس اًوكت زمغ  "رب ٔبمحساًحًِوي يف ذزاسة اجملمتـاث اًحًِوًة ٍصاٍ "ٔبن

ما حيمهل من ٕاجياتَاث وحس ياث
(21)

 . 

 وثبٔسُس ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة: ""ٔبنرب بمٔحس .1
ذؿا "ٔبنرب ٔبمحس" ٕاىل ثبٔسُس ٔبهرثوتوًوحِا ٕاسالمِة ثخجاوس ما اكن من هلائط يف 

ذزاساث اًفىص اًلصيب ًِشا اجملال، فِو ًيؼص ٕاىل ٔبطمَة اًـمل من ابة فِم اطلاث طلاهتا من 
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ذالل ذزاس هتا ًثلافة الٓدص فِو ٍصى ٔبّن "املِمة ألوىل ًـمل إلوسان )ألهرثوتوًوحِا( عم 

ٔبن هفِم ٔبهفس يا ؾن ظًصق ذزاسدٌا ًثلافة الٓدٍصن، وؿىل ٔبن حنس ٔبّن  مساؿسثيا ؿىل

صضم وحست واحست"  اًياش مجَـا يف حُو
(22)
. 

ٍص ويف اُامتماثَ ألساس َة،  ؽفـىل إلوسان ٔبن ًسزك ٔبهَ مدضاتَ م الٓدص يف حُو

ألمص اطلي ًرتثة ؿَََ فِم الٓدص واًلِام ابًزتاماث مـَية اجتاٍ الٓدص، وهؼصا ٔلطمَة ُشا 

اًـمل وحة ٕازساء ٔبسسَ وـمل هل مداحر ومٌاشم ؿَمَة مٌعلِة ثؤذي ٕاىل  مـازف ًلِيَة 

 ًـخس هبا يف ذزاساث ل حلة.

 ثـًصف ؿمل إلوسان  - بٔ 

"ٔبنرب ٔبمحس" ؿمل إلوسان ؿىل ٔبهَ "حتسًسا ُو ذزاسة إلوسان ًوىن ما من ؿمل ؾصف 

تـَيَ ٌس خعَؽ ذزاسة إلوسان من اكفة حواهحَ
(23)

طلا ادذط لك ؿمل من اًـَوم تسزاسة ، 

خاهة من ُشٍ ادلواهة فاكن ما ادذط تَ ؿٌَلء إلوسان الاحامتؾَني ٔبن زنزوا اُامترمم 

 ؾَة يف حِات إلوسان.ؿىل ذزاسة اًياحِة الاحامت

حبر "ٔبنرب ٔبمحس" يف ذلةل املععَح يف اًفىص اًلصيب فوخس ٔبّن ًِشا اًـمل ؿالكة تـَوم 

ٕاوساهَة ٔبدصت ففي جًصعاهَا ًـين ثيشء من اًخوسؽ ؿسذا من فصوغ اصلزاسة اخملخَفة تُهنا 

َا نسزاساث ذزخاث من اًـالكة اًوزَلة اًيت ثـوذ ٔبحِاان ٕاىل ٔبن ثغل اًفصوغ منت مـا اتزخي 

مذعوزت ًـمل إلوسان فـمل ثعوز إلوسان، وؿمل بآثز ما كدي اًخازخي، وؿمل اًخلٌَة اًحسائَة، 

وؿمل اًثلافة امللازن، وؿمل زلافة اجملمتؽ، ثسزح لكِا ؿاذت يف ٍلوؿة واحست من ؿمل إلوسان 

""ؿمل إلوسانالاحامتؾي حتت ؾيوان خامؽ ًِا ُو 
(24)

شا ما ؾصف ؾن ؿامل  إلوسان ، ُو

الاحامتؾي فصمغ ختععَ يف ُشا اجملال ٕاّل ٔبهَ ًًسة ًيفسَ ؿىل ألكي مشول  ذزاس خَ 

 ًلك ما ًخـَق ابذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة ٌَمجمتـاث اًيت ًسزسوهنا.

 ثـًصف ؿمل إلوسان إلسالسم   - ة

 ًس حيسذ "ٔبنرب ٔبمحس" ؿمل إلوسان إلسالسم تبٔهَ "ذزاسة اجملمتـاث إلسالمِة ؿىل

ثغل  -إلوساهَة واملـصفة واًدسامح -ؿٌَلء مَزتمني ابملحاذئ اًضامةل اًيت خاء هبا إلسالم 
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املحاذئ اًيت متىٌيا من ٕاؾعاء ذزاساثيا ٌَمجمتـاث اًلدََة و اًلصوًة اًعلريت، ماكهنا ذاذي 

إلظاز الٔنرب ٌضلزاساث اًخازخيَة واًفىًصة ًإلسالم"
(25)

، و ًًدَ ٔبمحس ؿىل بّٔن ُشٍ 

اصلزاسة حىون يف ادلاهة الاحامتؾي إلسالسم ل اًـلسي. و طلا ًسغ لثحاغ املهنج ألوسة 

 يف ُشٍ اصلزاسة و املمتثي يف:  

 املهنج ألوسة ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِا  - ث

ماث ، فاُامت-إلوسان -ٕاّن املاذت ارلام ملوضوغ اصلزش يف املحاحر ألهرثوتوًوحِة ُو 

ؿامل إلوسان مٌعحة ابصلزخة ألوىل ؿىل اًياش اطلٍن ميثَون املاذت ارلام صلزاساثَ، نٌل ٔبّن 

اُامتمَ ًيعة تسزخة ٔبصس حول ما ُو ؿام ومضرتك تني جممتـاث اًخرش وابًخحسًس ؿىل 

ِشا فـٌَلء إلوسان الاحامتؾَني ل ثـيهيم ذزاسة  لك اًؼواُص اًثاتخة املضرتنة يف زلافاهتا، ًو

ٔبهواغ اًـالكاث الاحامتؾَة يف اجملمتـاث اًيت ًلومون تسزاس هتا وٕامنا ٍصنزون اُامترمم ؿىل 

 هوغ اًـالكاث اًيت حتنك اًـاذاث اًيت حمتزي تؼاُصت الاس متصاًزة.

اًوس َةل ألمثي يف اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة املـادضت، ثدسم ابًخبٔهَس ؿىل اًخجًصة، 

متؽ، ُشا املهنج اطل ًـمتس اخملرب ورعوت ٔبوىل يف اصلزاسة، وحتسًس وػَفة لك يشء يف اجمل 

ًلوم ترتثُداث ؿَمَة ذكِلة: فِو ٌسمؽ حواز الٓدص جمتـن، ٍزوز املياظق، حيرض اًخجمـاث 

جاكفة بٔهواؾِا، ًالحغ اًخرصفاث واًسَوهَاث، ٌسبٔل اًياش ؾن ؿاذاهتم، حىت ٍىون 

اصلكِلة واًاكمةل صلزاس خَ واحسا مهنم وحزءا مهنم ًُس خعَؽ ٔبن ٍىون اًعوزت
(26)
. 

ومٌَ هلف ؿىل ٕاصاكل مـصيف ٍمتثي يف ضحط مداحر ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة ؾيس 

 "ٔبنرب ٔبمحس"

  :مداحر ألهثوتوًوحِا إلسالمِة  - ج

 ميىن حرص مداحر ألهرثوتوًوحِة اًيت حبر فهيا "ٔبنرب ٔبمحس" يف ما ًًل:

 اًسَوك الاحامتؾي ٌَفصذ املسمل: 
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ادلزئَة ألوىل اًيت ًخىون مهنا اجملمتؽ وما ٕان حنسذ سَوك اًفصذ املسمل ٕالّ  ٌضلك اًفصذ

وهخـصف ؿىل مِاكهزيماث وبًَٓاث اجملمتؽ إلسالسم، مفا عم ظوزت اًحاحر املسمل يف ؿمل 

 إلوسان يف اًـامل؟

ٍصى ٔبمحس بّٔن املسمل من وهجة اًيؼص املثاًَة ًـُش حِاثَ ظحلا ملا ٔبمص تَ ػل خي 

 ٍ. ًوىن من وهجة اًيؼص اًـمََة فٕاهَ كس ل ًفـي رعل.زياؤ 

يا ىصى ٔبّن اًفصذ املسمل مذياكضا مؽ ما هل من مداذئ اًواحة ثعحَلِا ٌوسري وفلا ملا  ُو

خـامي تَ ؿىل ٔبزط اًواكؽ، ل ميخثي ًِا و ميخثي ملحاذئ  هط ؿَََ اًضازغ، ومؽ ما جيسسٍ ًو

ا ُيا ًدساءل ٔبمحس مصت ٔبدصى ُي اطلي  حيصك اجملمتؽ يف هؼص املسمل اًصقحة ٔبم ؿسم كرُي

؟ وٕارا اكن ألمص نشعل فٕان ؿىل املسمل ٔبن ًحشل  اًصقحة يف فـي ما ٔبمص تَ ػل خي زياٍؤ

 كعازى ادلِس ًَخعاتق اًواكؽ مؽ املثال.  

مث ل جيس ٔبمحس ٔبي حصح يف اًححر ؾن ُشٍ اًلضَة ويف حتَََِا يف ٕاظاز هؼصايث 

َة امليؼمة -ضلزاساث الاحامتؾَة يف اًلصة، املسزس خني اًىدريثني ٌ   -اًفصذًة امليؼمة واًضمًو

فبٔهعاز اًفصذًة ٍصون ٔبّن إلوسان يف اجملمتؽ يف ذوز من ًحشل ٔبكىص ادلِس ؤبحس يَ من 

صون ٔبن اًخـامي يف اجملمتؽ ثخاتـاث من ثحاذل املعاحل، ٔبما اًضموًَون  ٔبخي معَحخَ ٍو

هؼام ًٔلوضاغ يف الاكذعاذ ويف اجملمتؽ ًخجاوس مس خوى فريون ٔبّن اطلي حيصك إلوسان ُو 

 ألفصاذ. 

ٕاّن ُشٍ اصلزاساث هتسف ٕاىل ضحط اًلوى احملصنة ٌَمجمتؽ اًخرشي فاجملمتؽ هل حصنخَ 

ولك حبر يف اًؼواُص الاحامتؾَة ل ًوخَ ٕاىل اًىضف ؾن ظحَـة ثغل اذلصنة ًيحسز ٕاىل 

ز ُو ظاحل ًخحََي اًسَوك الاحامتؾي مال ًـسو جمصذ اًخسًزحاث اًـَمَة. فبٔي ٕاظا

ٌَمسمل؟ ُي ًيعَق من مدسٔب اًصحب وارلسازت اًفصذي اطلي ٍىس حَ ٔبو ًعَحَ يف سهل 

اًضريص؟ ٔبم ًُلّسز ألمص ؿىل حسة فائسثَ ٔبو  زٍ ٌَميؼومة الاحامتؾَة اطلي ُو 

 حزء مهنا؟ 

فضهل، ٔلّن إلسال م ًبٔمص ابلؾخياء ًشُة ٔبمحس ٕاىل ٔبّن املسمل ٌسغل ألمص اًثاين ًو

ٔبفصاذا  -اًيت ًِا ؿالكة ابًحُئة. وؿالكاثَ ابًياش ملعاحل ألساس َة ارلاظة ابًفصذ و اب

فإلسالم ذٍن احامتؾي، ؤبثص رعل ؿىل املسمل واحض، فِو حزء من ألمة وحزء  -وحٌلؿاث
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و ٔبهَ من من اجملمتؽ اطلي ًًمتي ٕاًََ، وحيسذ هل ُوًخَ الاحامتؾَة واًوضؽ املثايل ٌَمسمل ُ

انحِة مصثحط مبجمتـَ اطلي ًـُش فَِ ومن انحِة ٔبدصى فِو مصثحط ابٔلمة وعم متثي اجملمتؽ 

الٔنرب ابًًس حة هل. طلا جنس ٔبّن اُامتم ألهرثوًويج املسمل ًيعة ؿىل ادلامـة خبالف 

 ألهرثوتوًويج اًلصيب اطلي ًيعة اُامتمَ ؿىل اًفصذ.

 مس خوايث اجملمتؽ إلسالسم 

زاسة حتََََة اس خعاغ وفلِا ثعيَف اجملمتؽ إلسالسم ٕاىل مس خوايث زاؾى ستكام ٔبمحس 

 فهيا اًدسَسي  اًخازخيي اًـام وهوغ تياء اجملمتؽ وثيؼميَ، ميىن ٔبن حنرصُا يف:

 منورح اًلعاؿاث اًلدََة إلسالمِة:   -

و اٍمنورح املزتامن مؽ تساًة  ٍصى ٔبهَ ٔبول منورح ٕاسالسم ؾصفَ اًخجمؽ اًخرشي، ُو

شٍ اًلدائي  إلسالم، ول ٍزال كانيا ٕاىل اًَوم، وكس ٌضمي اًَوم اًحسو واًربجص واًحزنت ُو

و منورح مـصوف اًسٌلث  ثيدرش من ٔبكىص صٌلل ٕافًصلِا ٕاىل اًضٌلل اًلصيب ٌَحاهس خان، ُو

، فَِ ٕاحساش ؾيس اًفصذ ثضرعَة اًلدَةل، وثفِم ٌَلواهني  ومدضاتَ يف اًىثري من اًوحٍو

 ؿىل حنو ؾؼمي اًخعوز، واًفصذ ٍصى اًـامل من ذالل ماكهَ ؿىل دسصت سالًخَ. اًساًزة فهيا

 اٍمنورح اًـامثين: بٔو منورح جممتؽ اًثىٌة يف إلسالم،  -

و ًدٌاكغ ثضست مؽ اٍمنورح ألّول، ػِص ُشا اٍمنورح ٔبايم تَف اًخازخي إلسالسم  ُو

ََة. واس خعاؾوا بٔن ًلذَـوا رزوت اجملس فلس ثوظي اًـامثهَون ٕاىل حي مذلن ٌَمضلكة اًلد 

 الاهامتء اًلدًل والاكَميي من خشوزٍ.

 منورح إلسالم يف زتلة الاس خـٌلز اًلصيب:  -

و منورح اًلصهني ألذرٍين واٍمنورح اذلايل ٔبًضا  ُو اٍمنورح اطلي ثؼِص تَ اجملمتـاث  ُو

صحةل إلسالمِة، فلس ٔبدضؽ اًلصة املسَمني واس خـمصوضم، وكام اًلصتَون يف ُشٍ امل

 مبحاوةل مس متَخة ًَعوزوا إلسالم يف ظوزت اًخـفن والاحنالل.
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 منورح حصوت إلسالم:   -

صى ٔبّن ٔبكصة اًحالذ ٔلن حىون زمزا  ُو اٍمنورح املـادض ٌَمجمتـاث إلسالمِة، ٍو

ًإلسالم سواء يف ذلؼاث جمسٍ ٔبو الٓن عم اًحاهس خان، وٕاّن كِام اًحاهس خان يف راثَ ًِو 

ٕلسالم وكسزثَ ؿىل مجؽ مشي ٔبثحاؿَ، وامس ؿامصهتا زمز بٓدص ٕلحساسِا زمز يح ٍهنضة ا

ا: ٕاسالم ٔبابذ مـياٍ موئي إلسالم.  اصلاذًل تلسُز

ول هسزي ٕان اكن ٔبمحس كس وظي ٕاىل مثال اٍمنورح ارلامس ؾن حتََي ؿَمي 

 موضوؾي ٔبم حاذ ؾيَ.

 اٍمنورح اًىــامي:   -

و اٍمنورح ألظًل واًاكمي ٌَمجمتؽ إلسال سم املثايل يف ؾِس اًصسول ظىل ػل ؿَََ ُو

يا وحة حتََي اًامنرح الاحامتؾَة اًيت ٔبسست هل حتََال ذكِلا نٌل هلف ؿىل  وسمّل، ُو

 –ٍلوغ اًسَوك اطلي اكن ًيؼم ُشٍ اًامنرح نيؼام اًحُت وثلاًَس اصلدول، كضَة اًرتاتط 

 من ذاذي اجملموؿة ومن ذازهجا. -اًزواح

ُس اٍمنورح اًاكمي لتس ؤبن حنسذٍ ٔبول ًيخين ؿَََ امنورح وٕارا نيا وسـى ًخبٔس 

اذلا ، ُشا اٍمنورح اطلي حسذٍ ٔبمحس يف رسعَ ظىّل ػل ؿَََ وسمّل ٔكسوت حس ية 

ًلذسى هبا وحىون اٍمنورح ألمثي ٌَسَوك إلسالسم، فوحة اًوكوف ؿىل سريثَ اًـعصت 

ٔبة، سوح، ظسًق...)ٕاخل(، ووسلط واس خًداظ وحتََي ما اكن مٌَ من ٔبذواز ٕاحامتؾَة من 

ُشا ؿىل وكذيا اذلا  حفان اًيؼص ٕاىل رسعَ ظىّل ػل ؿَََ وسمل من خاهحَ الاحامتؾي 

ثددـا ًسَونَ ًوخرصفاثَ، فالحزال اًىذاابث يف اًسريت اًيحوًة انكعة ووحة حتَََِا مبا ًفِس 

 حا  اًسَوك إلوساين. 

 ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة:ثوظَاث "ٔبنرب بمٔحس" ًـمل  .4
ثـخرب ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة ؿمل فيت اكن "ٔبنرب ٔبمحس" ٔبّول من انذى هبشٍ اصلزاسة 

ا تخحََي وضحط ٔلضم مداذهئا نٌل ضحط ًِا مهنجِا  لس حسذ ًِا مساُز يف اًـامل إلسالسم، ًو
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اًلصتَة، وحىت اًـَمي، هخاجئ وظي ٕاٍهيا من ذالل ثسازك اًيلط اطلي اكن يف اصلزاساث 

 ًضمن ًِشا اًـمل اس متصاًزة موفلة ذؿا ٕايل تـغ اًخوظَاث هشهص مهنا:  

 وًويج املسمل ٔبن ًَلي ابصلزاساث اًلصتَة تورث  وزت ثويخ املوضوؾَة ول جيسز ابٔله

بٔذش ما ًـَيَ يف ذزاس خَ.  ٔبو تسزاساث كري املسَمني، تي ؿَََ ٔبن ٌس خفِس مهنا ًو

 ُ امة صلزاسة اجملمتؽ إلسالسم، وفَِ اًىثري ذما ميىن ٔبن ًلسمَ ًـخرب ؿمل إلوسان ٔبذات

 ًفِم املضالكث الاحامتؾَة املـادضت وحَِا طلا وحدت اًيلاظ اًخاًَة.

  َِٔبن ٍىذة اتزخي احامتؾي مُسش ذلَات اًصسول ظىل ػل ؿَََ وسمّل خياظة ف

ن مؤًفا ؿَمَا حبثا مؤًفَ املسمل انرب ؿسذ من اًلصاء مسَمني وكري مسَمني ؿىل ٔبل ٍىو

 ول ملَلا ؿىل اًلازئ.

  جية نخاتة نخاة منوريج زفِؽ املس خوى يف ؿمل إلوسان وثت حصمجخَ ٕاىل اٌَلاث

اًىربى يف اًـامل إلسالسم، وجية ٔبن ٍىون ظاذلا ملس خوى اصلزخة ادلامـَة ألوىل، 

 وتَ ٔبحزاء ذاظة جلك مٌعلة زلافِة نربى .

  سان ًلك مٌعلة ٕاسالمِة وثوسًـَ يف اًـامل إلسالسم، جية ٕافصاذ نخاة يف ؿمل إلو

و ٍصحش اتخساء ًالدذَاز امللصة ؾن مٌعلة اًـصيب وابهس خان ؾن حٌوة بٓس َا 

ًدلي ٔبن حىون ُشٍ  وٕاهسوهُس َا ؾن حٌوة رشق بٓس َا نامنرح زلافِة حلصافِة ذمزيت، ًو

 دلامـاث.اًىذة ثس َعة واحضة هبا ظوز مضوكة  وميىن اس خـٌلًِا يف اًلكَاث وا

  جية ثيؼمي و جضجَؽ سايزاث ًـٌَلء إلوسان ثلعي اًحالذ إلسالمِة نٌل جية اًلِام

 مبرشوؿاث مضرتنة.

  جية اًلِام تسزاساث ملازهة ظوًةل ألخي ؾن اًلعاؿاث الاحامتؾَة، جساؿسان ؿىل

ىل اس خًذاخاث ثخـَق ابجملمتؽ إلسالسم ومضالكَ اًـاخةل إ فِم ٔبفضي، وؿىل اًخوظي 

 ـادضت.امل

  ،اًلعاؿاث اًيت ًًدلي ذزاس هتا ميىن ٔبن حىون نٌل ًًل: اًفالحون، اًلدائي، املسن

ٌوَلعاغ ألول ٍصحش ذزاسة كًصة ابهس خاهَة، وكًصة مرصًة ثـمتس ثلََساي ؿىل ص حاكث 
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ا ظحَـي، ؤبما ؾن  اًصي. ٔبما خبعوض اًلدائي فريحش اًربجص واًحزنت هكواضَؽ ادذَاُز

 واملسًية امليوزت ولُوز. املسن فريحش اًلاُصت

  وجية ٔبن ٍىون صلًيا ٕاظاز واحض ٌضلزاساث الاحامتؾَة اًـمََة وارلاظة ابًخمنَة

 حىت ًخُسش ًيا ختعَط ٔبفضي ٌَمجمتؽ إلسالسم يف اًلصن اًـرشٍن.

 ومجؽ ألحزاء املخـَلة تـمل زلافة اجملمتؽ وتـمل إلوسان من نخاابث املؤًفني  اس خرصاح

املسَمني اًىداز وٕافصاذ ٍلوؿة جمضلاث ذاظة هبا، ومثي ُشا اًـمي حيخاح فَِ ؿامل 

إلوسان ٕاىل مـوهة ؿٌَلء اًرتاج إلسالسم
(27). 

     :امتةذ

 ٔبن خنَط يف ذزاسدٌا ُشٍ ٕاىل ٔبضم اًيخاجئ اًيت ثوظَيا ٕاٍهيا و املمتثةل يف: مىن

  ًـخرب ؿمل ألهرثوتوًوحِا ؿٌَل يف كاًة من ألطمَة رعل ٔبّن اًـلي اهخلي ٕاىل اًححر يف

ادلزئَاث اًيت جضلك راثَ سواء ااكن رعل ماذاي ٔبم مـيواي، فبمٔلت اصلزاسة جاكمي 

ا.حِثَاث إلوسان سواء من خاه   حَ اًثلايف، الاحامتؾي، الاكذعاذي، اًس َايس و كرُي

  ٕاّن املاذت ارلام ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة ُو إلوسان راثَ، نٌل ٔبّن املهنج اًـَمي

هنا، فاًخجًصة  املـمتس فهيا ُو املهنج الاس خلصايئ اًخجًصيب اطلي ًـمتس املالحؼة وثسٍو

ٔلهرثوتوًوحِا ٔبضم من اًيؼًصة، ُشٍ ألذريت اًيت وامللازهة، طلا ثـخرب اصلزاسة املَساهَة يف ا

 جس خًدط من ألوىل ثحاؿا.

  مل حىن ألهرثوتوًوحِا من اتخساغ اًـلي اًلصيب واتزخي اًفىص إلوساين صاُس ؿىل

ٕاسِاماث لك من اجن تعوظة، ان ذضلون، اًحريوين، اجن مسـوذ...وكريضم يف ُشا 

شا حلا اجملال، ٕاّل ٔبهَ ميىن اًلول ٔبّن ؿمل الٕ  وسان إلسالم كس تسٔب ووكف مؽ ُؤلء ُو

 ذما ًؤسف هل.

 و ًَح ؿىل  ""ٔبنرب ٔبمحس اكهت ذؾوت دضحية ًٔلهرثوتوًويج اًحاهس خاين املـادض ُو

ٕازساء ذؿامئ ألهرثوتوًوحِا إلسالمِة يف اًفىص إلوساين، مذودِا يف رعل الاس خفاذت 
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هفسَ  وزت اًخفعن ملا ًـخس تَ من ذزاساث الٓدص من كري املسَمني، ًىن يف اًوكت 

من ُؤلء دعوظا ؤبهَ كس وضف ؾن اًـسًس من ألدعاء املهنجَة اًيت ؾىصث ظفو 

ذزاساهتم ومؽ ُشا كس ٔبسست ثضلك ٔبو تبٓدص ًـسًس من اًيؼصايث ألهرثوتوًوحِة يف 

 اًفىص اًلصيب.

 َمي بٓن ألوان صلزاساث ٔبهرثوتوًوحِة ٕاسالمِة، ذزاساث حىون يف املس خوى اًـ

والأكذميي، ًِا من مداحر ومٌاشم ومعاذز ما خيول ًِا ٔبن حتلق اذلمل إلوساين يف 

 حتلِق اٍمنورح  ألمثي ٌَمجمتؽ إلسالسم.   

 :شاًِوامــــ   
                                                           

 10ض م، 1022، ذاز اًفازايب، تريوث 2، ظمسذي ؿام يف ألهرتوتوًوحِا، مععفى ثََوٍن  - 1
2
 . 21مط 1008، ذاز اًىذاة ادلسًس، تريوث، 2ظ ،ألهرثوتوًوحِامازك ٔبوحَِ، خان تول هولٍن، وبٓدصون،  - 

3
 . 12، ض، مسذي ؿام يف ألهثوتوًوحِامععفى ثَوٍن،   - 

4
 .. 17م، ض2979ظ(، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة، الاسىٌسًزة، -)ذ ،ألهرثوتوًوحِا اًثلافِةفازوق مععفى اسٌلؾَي،  - 

5
، املصنز اًلوسم ٌَرتمجة، 1ٕارشاف خاجص ؾعفوز، ظ  ،املفاُمي و املععَحاث ألهرثوتوًوحِة -موسوؿة ؿمل إلوسانرشًوث س ميوز،  - 
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6
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 .11م، ض 1021ٌَرتمجة، اًلاُصت،  ، املصنز اًلوسم2حص: ٔبسامة هخِي، ظ، ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ًٔلذاينلكوذ ًفي سرتاوش،   - 
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ة،لكوذ ًفي سرتاوش،   -   .10م، ض 2977ظ(، مًضوزاث إلزصاذ اًلوسم، ذمضق، -حص: مععفى ظاحل، )ذ ألهرثوتوًوحِة اًحًًِو
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 -Perti –J- Pelto  ، م، 1020تلساذ، ، تُت اذلوكة اًـصايق، 2، حص: اكػم سـس اصلٍن، ظاملفِوم و اًخازخي –ذزاسة ألهرثوتوًوحِا

 . 11ض 
12

من ٔبؿالم ؿمل إلوسان املـادضٍن، وصل و وضبٔ ؤبمت مصاحي ثـَميَ ألوىل يف وظيَ اًحاهس خان، حىت حعي ؿىل  بٔنرب.ش. بٔمحس :  - 

ة م، حعي ؿىل ذنخوزاٍ اًفَسفة من مسزسة اصلزاساث اًرشكِة وإلفًصلِة جبامـ2912اصلزخة ادلامـَة ألوىل من خامـة اًحيجاة ؿام 

م. نخة اًـسًس من اًححوج واًىذة يف جمال ختععَ، حىت ًفت ٕاًََ ٔبهؼاز ؿٌَلء إلوسان ؿىل اًعـَس اصلويل، واكن 2978ًيسن ؿام 

 اًىثري ذما نخة ذاظا ابملسَمني يف وظيَ اًحاهس خان، ٔبًوئم اطلٍن وصل تُهنم و ًـُش و ًـمي اًَوم تُهنم. اكن امذَاٍس سخدا يف ٔبن ٌس يس

من املياظة اًـَمَة املصموكة، فاكن ٔبول من ثوىل مٌعة املسٍص اًـام ٌَمصنز اًلوسم ٌَخمنَة اًًصفِة يف "ٕاسالم ٔبابذ"، نٌل ٕاًََ اًـسًس 

َة جبامـة ُازفازذ ألمٍصىِة ولمذَ اٍس ثوىل مٌعة مسٍص مصنز اًـَوم الاحامتؾَة جبامـة جصوسنت ابًولايث املخحست، ومبـِس اًخمنَة اصلًو

  .خامـة واص يعن ذزخة ألس خارًة اًرشفِة اًـَمي مٌحخَ
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19

 . 29املعسز هفسَ، ض  - 
20

 . 10املعسز هفسَ، ض  - 
21

 .. 14املعسز هفسَ، ض  - 
22

 . 27املعسز هفسَ، ض  - 
23

 .  11املعسز هفسَ، ض  - 
24

 .. 19املعسز هفسَ، ض  - 
25

  ..224املعسز هفسَ، ض  - 
26

 - Melville J Herskovits, Les Bases De L’anthropologie culturelle, Réalisée par : Jean Marie 

Tremblay, Paris- p 67. 
27

  .219 –211املعسز هفسَ، ض ض  - 
 

 

 املصاحؽ:
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  تـس ؾن واًيؼصت الاهامتء تني ألهرثوتًووحِة املٌلزسة

 –ملازيب منورح –

صان خامـة - تَحسن مدازنة.  ذ                                ادلزائص - 1ُو

 : املَرط

 وٕاىل ثـاين، ألهرثوتًووحِة املٌلزسة اكهت

  ًيؼص اكن حبَر اًيفوز من هوؿا تـَست، كري فرتت

 ومل. اس خـٌلزي ؿمل ٔبهَ ؿىل اًخرعط ُشا ٕاىل

 ادلامـاث يف الاحامتؾَة، املاذت ُشٍ ثسزش حىن

. الاحامتغ ؿمل يف فصؾي ص حَ ورَاز ٕال امللازتَة،

 اًحاحثني من جصس من مـؼم ٔبن جنس طلعل

 ٔبو اًفَسفة من ٔبساسا خاء كس الاهرثوتًووحِني

  .الاحامتغ ؿمل

 Abstract : 

by choosing some examples 
anthropologists maghreb 's who have 
emerged in different anthropological 
domain :historical, social and 
religion by focusing on principles 
characteristics of this practice as: 
cultural specify, belonging searcher 
and his intersting subjects and the 
relationship between his original 
communites and belonging field and 
knowledge spaces sociology and 
anthropology. 

 

 ملسمة:

ثـخرب الاهرثوتوًوحِا ؿمل حسًر ٕارا ما كازانٍ مؽ اًـَوم الاحامتؾَة وإلوساهَة 

(ألخاهة)ألدصى، فِو ؿمل الادذالف بٔو نٌل ٌسمََ اًحـغ ؿمل ألقصاة 
1

، طلعل ثـخرب 

امللازهة من تني ٔبضم مداذئَ، ذما جيـي اًحاحر ألهرثوتوًويج جمربا ؿىل ٔبن ٍمتخؽ تلسزاث 

شا ما ٔبنسٍ لكوذ ًَفي سرتوش، يف ملاتةل مؽ تول اثيوفن ؤبهسًزَ توقَََ،  رُيَة مـخربت ُو

ؿىل ( : "2980، 827)و( 2980، 821)يف اًـسذٍن " اًيوفي اوثسشفاثوز"ورشث يف 

ألهرثوتوًوحِني ٔبن ٍمتخـوا مبلسزت رُيَة زايضَة جس خوؾة معي اًحاحر امللازن اطلي ل 

اجملمتـاث، تي ًدٌاول ٔبًضا بٓلف اًىذة  ٍىذفي تخجصتخَ ارلاظة، امللذرصت ؿىل تـغ

 (.104. : ًَدش إ " )وامللالث املخـَلة مبجمتـاث ًُس صلًَ مـصفة مدارشت هبا
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ًلس ازثحعت الاهرثوتوًوحِة، ٕاىل سمن كري تـَس، تـمل الاحامتغ اطلي اكن ثبٔزرٍي هحريا 

ؿَهيا مهنجَا ومـصفِا،
2
اًـصتَة  ادلامـاثفهيا حىت ٔبهنا اكهت ثسزش يف ادلامـاث مبا  

ا ؿمل  وامللازتَة ذاظة ؿىل ٔبساش فصغ من فصوغ ؿمل الاحامتغ، حىت ٔبن اًحـغ اكن ًـخرُب

طلعل، مفـؼم من جصسوا يف حلي الاهرثوتوًوحِة كس خاؤوا من   .الاحامتغ امللازن

 .ختععاث ٔبدصى وحىت ٔبن اًحـغ مهنم ًـخرٍب اهخلال ابًعسفة

ة لكوذ ًَفي سرتوش يف امللاتًـرتف مؤسس ألهرثوتوًوحِة اًحًِ ةل اًيت ٔبرشان ٕاٍهيا ًو

فالٓفاق " هؼَفة"ٕان ألس حاة اًيت ذفـخين ٔلن ٔبظحح ٔبهرثوتوًوحِا مل حىن : "ساتلا كائال

اًيت ثدِحِا يل صِاذت اًخرٍبز يف اًفَسفة مل حىن ًدس هتوًين معَلا، وطلا فلس سـَت وزاء 

وفا يف ثغل ألايم صلى من انًوا صِاذت اًخرٍبز واذللِلة ٔبهَ اكن مـص )...(وس َةل ٌَخزَط مهنا

نٌل ٔبهين نيت ٔبحة اخملاميث واًسري يف ادلحال واًِواء ...ٔبن ألهرثوتوًوحِا عم مبثاتة اخملصح

 (. 121. : ًَدش إ " )اًعَق حدا حٌل

اكهت املٌلزسة ألهرثوتوًوحِة يف اًحضلان امللازتَة ثـاين، وٕاىل فرتت كري تـَست، هوؿا من 

ومل حىن ثسزش ُشٍ  .وز حبَر اكن ًيؼص ٕاىل ُشا اًخرعط ؿىل ٔبهَ ؿمل اس خـٌلزياًيف

طلعل جنس . املاذت الاحامتؾَة يف ادلامـاث امللازتَة ٕال ورَاز ص حَ فصؾي يف ؿمل الاحامتغ

ٔبن مـؼم من جصس من اًحاحثني الاهرثوتوًوحِني كس خاء ٔبساسا من اًفَسفة ٔبو ؿمل 

 .إلحامتغ

زائًصة تـس الاس خلالل، حسة اًحاحر الاهرثوتوًويج ؾحس اًصحٌلن ثحًت ادلامـة ادل

موساوي
3
، ؿمل الاحامتغ وـمل خيسم اجملمتؽ تُامن مل ًت الاُامتم ابٔلهرثوتوًوحِة تيفس اذلجم  

و ٍصى ٔبن زفغ إلزيوًوحِة  ٔلهنا اكهت ثـخرب ؿمل اس خـٌلزي خيسم معاحل املس خـمص، ُو

مٌاصمِا وظصكِا، تي نشعل مواضَـِا ولك املسائي املخـَلة الاس خـٌلًزة مل ًلذرص فلط ؿىل 

ٔبن ُشٍ اذلاةل . ابٕلزًِة، واًلدَةل، واملـخلساث اًضـحَة ٔلهنا ثسذي يف ٕاظاز هؼام وسمن وىل

طلعل، . ل ثلذرص، ؿىل ادلامـة ادلزائًصة، يف زٔبًيا، تي ثيعحق ؿىل خي ادلامـاث امللازتَة

ألهرثوتوًوحِا اكهت ختععاهتم ألظََة، يف اًواكؽ، تني ؿمل جنس ٔبن مـؼم من اُمتوا مبجال 

 .إلحامتغ واًفَسفة وؿَوم ٕاوساهَة ألدصى
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ًضَف اًحاحر ؾحس اًصحٌلن موساوي، يف هفس اًس َاق، ٔبن وسٍص اًخـَمي اًـايل 

ٔبًلى ثسٌزس إلزيوًوحِا حبجة ٔبهنا ؿمل هوًوهَايل،  2970َلس اًعسًق جن حيي يف س ية 

صحؽ اًسخ ، يف ثعوزُا "L’Etat national"ة، حسة زٔبًَ، ٕاىل ٔبن اصلوةل اًوظيَة ٍو

 (Moussaoui A ,.1024. )ألحاذي، مل حىن ثخلدي فىصت ثواخس ٍلوؿاث ٕازًِة مذـسذت

ابًصمغ من هفوز ادلامـاث امللازتَة من إلزيوًوحِة الاس خـٌلًزة، فٕان ثبٔزري ُشٍ ألذريت 

املياشم واملواضَؽ، اكن واحضا وخََا، حِر ٔبن املواضَؽ ؿىل اًحاحثني امللازتَني، من حِر 

اًيت اُت هبا ٔبضم ألهرثوتوًوحِون امللازتَون، مؽ تساًة الاُامتم هبشا اًخرعط، ثسوز حول 

ألهرثوتوًوحِة اًخازخيَة، واصلًًِة، ؤبهرثوتوًوحِا ما كدي اًخازخي ؤبهؼمة اًلصاتة، ُشٍ 

ؾصفت زواخا ازياء اذللدة الاس خـٌلًزة وتـسُا، املواضَؽ واًخرععاث عم هفسِا اًيت 

 .ذاظة يف ادلامـاث اًفصوس َة ومصانز اًححوج ألهرثوتوًوحِة

حناول ٔبن ىصنز ُيا ؿىل املٌلزسة ألهرثوتوًوحِة ابًوسط امللازيب، واكن توذان ٔبن خنخاز 

هرثوتوًوحِة تـغ اًامنرح من اًحاحثني ألهرثوتوًوحِني امللازتَني اطلٍن جصسوا يف جمال الٔ 

اًخازخيَة والاحامتؾَة واصلًًِة، ًوىن هؼصا ًضَق اًوكت وظـوتة إلملام جلك ما ٔبهخجٍو من 

شا من ذالل اًرتنزي ؿىل  حبوج ومـازف يف ُشا اجملال مت ٕادذَازان ٍمنورح واحس، ُو

املمزياث ألساس َة ًِشٍ املٌلزسة واٍمتىن من اًيؼصت ؾن تـس، وارلعوظَة اًثلافِة من 

ر اهامتء اًحاحر ومن حِر املواضَؽ اًيت هيت هبا، واًـالكة احملمتةل تني جممتـَ ألظًل حِ

 .واهامتئَ ذللول وفضاءاث مـصفِة من اًـَوم الاحامتؾَة والاهرثوتوًوحِة ذاظة

مؽ تساًة اُامتمٌا هبشا املوضوغ، وكفٌا ؿىل اًـسًس من ألسٌلء اًحازست يف ُشا اجملال 

ٔبمحس جن هـوم، زص َس تََي، حسان زص َق، ؾحس اًصحٌلن موساوي، هشٍص مثي فاين هوًوان، 

مـصوف، ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ، موًوذ مـمصي وؾحس ػل محوذي، ًىن ًعـوتة اًححر 

يف مٌجزاث ُشٍ ألسٌلء، وحسة إلماكهَاث اًزماهَة واملـصفِة، وكؽ ادذَازان ؿىل منورح 

وهربز سخة . رثوتوًويج ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخملازيب، ُو حاةل اًحاحر املوزًخاين أله

 :ادذَازان هل فامي ًًل
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ٔلهَ ابحر يف جمال ألهرثوتوًوحِة ًًمتي ٕاىل اًوسط امللازيب من حِر املًضبٔ  :بٔول

ومواضَؽ اًححر، ٕاضافة ٕاىل مـاٌض خَ ذالل مصاحي خمخَفة من ثـَميَ اًفرتت إلس خـٌلًزة 

 .وفرتت ٕاس خلالل تالذٍ

صح من جممتـَ ألظًل، ذون ٔبن مييـَ رعل من اًخواظي مـَ، ورعل من ذالل ٔلهَ د :اثهَا

اُامتمَ تَ هكوضوغ حبر واًزايزاث واًخىوٍن واملضازاكث يف اٌَلاءاث اًـَمَة والأكذميَة 

ا  .اًوظيَة وكرُي

و ٔبن اًحاحر ًًمتي اىل هفس اًوسط اطلي اىمتي ٕاًََ  :اثًثا ُياك سخة موضوؾي رايت ُو

شا ما ميىٌَ جسَِي رمميت يف ظَاكة ُشٍ اًوزكة وهفس اُامتم ايت اًـَمَة واًححثَة ُو

و ( اًحَضان)اًححثَة، ؤلن اًحاحر ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ هيت ابجملمتـاث اذلساهَة  ُو

 .هفس اذللي اطلي اص خلي ؿَََ مٌش فرتت

 :املساز اًضريص من متسزش اًعفوةل وظول ٕاىل حلي ألهرثوتوًوحِا  -بٔ 

يف املميون اًلدًل يف ضوايح توثََمَت،  2948وصل ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ س ية 

ة ثس َعة، وذزش مٌش اًعفوةل يف  210 لكم ؿىل هواوضوظ مبوزًخاهَا، من ؿائةل تسًو

املسزسة اًفصوس َة اًىوًوهَاًَة، وتـس رعل اجتَ ٌضلزاسة يف خامـة ذاكز، ٔبٍن وخس هفسَ 

.2918مَزما ابًصحوغ ٕاىل تضلٍ موزًخاهَا تـس إل اة املضِوز ٌَعَحة يف ذاكز، س ية 
4

 

ذ اًِجصت ٕاىل ٔبوزواب ًُس تلصط اصلزاسة ًىن هبسف كصز ؾحس اًوذو  2919يف س ية 

اندضاف اًـامل ألدص، ًىن حعوهل ؿىل مٌحة يف فصوسا كري بُٔسافَ ٔبٍن ذذي يف املسزسة 

حِر اكن " ENS" اًخحضرًية ٌَخحضري ملساتلة اصلدول ٌَمسزسة اًوظيَة ٌضلزاساث اًـََا

ىوٍن ؿام يف ألذاة واًخازخي اًخىوٍن ألسايس يف اًلاًة يف اًفَسفة، نٌل حتعي ؿىل ح

 . وادللصافِا

وٕاىل خاهة ُشا، حرض ًُساوس يف اًفَسفة يف خامـة اًسوزتون، وذزاسة مـملة ما 

ًىن زقحخَ يف ٔبن ًخحعي . تـس اٌَُساوس يف هفس اًخرعط ٔبٍن حرض مشهصت يف اًفَسفة

ؿمل إلحامتغ  ؿىل حىوٍن هل ؿالكة ابًحُئة واجملمتؽ اطلي ؿاص فَِ حـهل ًخوخَ ٕاىل مساز
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، ٔبٍن ٔبهكي مساٍز اصلزايس ٕاىل كاًة اصلنخوزاٍ واًخبَُٔي 1وألهرثوتوًوحِة يف خامـة ابٌزس 

ادلامـي
5
. 

 2978وتـس جسجَهل يف اصلنخوزاٍ يف ابٌزس، زحؽ اًحاحر ٕاىل موزًخاهَا يف مازش 

س ية ٔبٍن ثوػف هحاحر يف املـِس املوزًخاين ٌَححر اًـَمي، اطلي ٔبظحح ٔبظحح مسٍصا هل 

ؾصف ؾيَ ٔبهَ اكن را مواكف حًصئة ومساهسا ٌَمجموؿاث املِمضة يف اجملمتؽ . 2987

 .املوزًخاين

ًىن ظموحاثَ يف اًححر اذلص واملس خلي تسٔبث ثخالىش تـسما زٔبى ٔبن حًصة اًخـحري 

واًًضاظ يف موزًخاهَا تسٔبث ثخلِس، فذوخَ ٕاىل اًخسٌزس يف خامـة هواوضوظ ملست ؾرش 

ٔبٍن اس خلدي يف مسزسة  1001ي ٔبن ًلصز اًِجصت ٕاىل فصوسا س ية س يواث ثلًصحا، كد

 Ecole des Hautes Etudes en Sciencesاصلزاساث اًـََا يف اًـَوم إلحامتؾَة 

Socialesوتـسُا ذزش يف لك من خامـة سرتاس حوزػ ومِزت ،. 

ابًصمغ من ٔبن اًحاحر ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ ًـخلس تبٔن اًعسفة
6
زمبا كس ذفـخَ  

َخوخَ ٌَمساز ألهرثوتوًويج، من ذالل سؤال وهجخَ هل، ًىن زقحخَ يف اًحلاء ؿىل ٕاثعال ٌ 

مؽ جممتـَ ألظًل، وفضوهل اًـَمي يف فِم ٔبمعق هل ُو ما حـهل، يف اؾخلاذان، خيخاز اًححر 

اانث اًيت اكهت هتسذ اًىثري من  ألهرثوتوًويج، ابٕلضافة ٕاىل اوضلاهل ابًعـوابث واًُص

 . ًخـَمي، اًس َاسة واًيؼام الاحامتؾي اًلامئ ؿىل اًلدََة يف موزًخاهَااًلعاؿاث اك

ًلس مجؽ اًحاحر ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ تني اًفَسفة وؿمل إلحامتغ وألهرثوتوًوحِة، 

مؽ اًـمل ٔبن دصوخَ من جممتـَ ألظًل مل مييـَ من اًحلاء يف اثعال ذامئ تَ ؤبن ًَـة ذوزا 

واملـَوم ٔبن مـؼم اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة . ث املِمضة يف موزًخاهَارمٌل يف اصلفاغ ؾن اًفئا

اًيت كام هبا ُشا اًحاحر اكهت حول موزًخاهَا ثضلك ذاض وافًصلِا ثضلك ؿام، جباهة 

 ".Pierre Bonte"اص خلاهل مؽ ألهرثوتوًويج اًفصويس اًضِري تَاز توهت 

ة كوًة هناًة اًامثهًَِاث، وادلسٍص ابًدسجَي ٔبن ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ جصس تعف

ابدذعاظَ يف ألهرثوتوًوحِة اًخازخيَة والاحامتؾَة حِر اُت تثالزَة اًـالكة تني اًحساوت 

واًسَعة وإلسالم، ابٕلضافة ٕاىل اُامتمَ ابًـالكة تني اًلدَةل واًـصق يف س َاق حٌوة 
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حامتؾَة ثلََسًة مديَة حصصاء ٕافًصلِا ، ؤكن ذزاساثَ، يف مـؼمِا مبثاتة زذ فـي ؾن ٔبوضاغ إ 

 .ؿىل اًامتٍز واًعحلِة

 : "redard éloigné" اًححر ألهرثوتوًويج واًيؼصت ؾن تـس  -ة 

ؾصفت ألهرثوتوًوحِا اًالكس َىِة تسزاسة ما ٌسمى ابجملمتـاث اًحسائَة ٔبو ص حَ 

شا ما كس مييح اًحاحر  اًحسائَة، وعم تشعل اًـمل اطلي ًسزش الٓدص ٔبو اًلًصة، ُو

ألهرثوتوًويج اًلسزت ؿىل اًيؼصت ؾن تـس، ٔبي ٔبن ٍىون، كسز إلماكن، موضوؾَا، ذما 

 .جيـهل كاذزا ؿىل زؤًة الٓدص هكوضوغ حبر ًـعََ جمال ؿَمَا ٌَملازهة مبجمتـَ ألظًل

 " : اًخازخي واًثلافة واًفَسفة: ؿمل ألانسة "ووزذ ؾن هٌصس خوف فوًف، يف نخاتَ  

اًلرًية نفصظة خسًست جتمؽ اًخجازة اًيت ثوسؽ زؤًة اًـامل ميىن ٌَمصء ٔبن ًـُش "

س خعَؽ ٔبن ًـصف اًىِفِة اًيت  اذلاظةل ٕاىل حس الٓن، مث ًيفذح املصء ؿىل ُشٍ اًخجازة ٌو

ٍصى هبا اًـامل امليدس حني ٕاىل زلافاث وجممتـاث ٔبحٌحَة ؤبن ًخـامي مؽ ٔبانش بٓدٍصن ويف ُشٍ 

ـمل اًفصق تُهنا وتني زلافذَ اطلاثَةاذلاةل فِو ًـُش كرًية جممتـاث ٔبدصى  وؾيسما )..(.ًو

ًَخلي امليدس حون ٕاىل زلافاث خمخَفة حتعي معََاث مـلست ٌَخجارة واًخسافؽ والاضعِاذ 

. فًوف ك" )وإلسدِـاة املخحاذًني، وثؤذي يف رعل اًسَعة ومعََاث احملااكت ذوزا رمٌل

241.) 

رلعحة اًيت اُمتت هبا ألهرثوتوًوحِة ثـخرب اجملمتـاث امللازتَة ٔبحس ٔبضم اذللول ا

إلس خـٌلًزة، ومن تني ٔبضم اًخرععاث اًيت ؾصفت اُامتما يف ُشا اجملال عم ألهرثوتوًوحِة 

 .اًخازخيَة، اصلًًِة وما كدي اًخازخي وهؼام اًلصاتة

طلعل ما هيميا يف ُشٍ اًوزكة اًححثَة ُو اًوكوف ؿىل ٔبضم سٌلث وذمزياث املٌلزسة 

وحِة امللازتَة وكسزت اًحاحر ألهرثوتوًويج ؿىل اٍمتىن من اًيؼصت ؾن تـس، ألهرثوتوً

ذاظة تـس حتول اًوسط اطلي ًًمتي ٕاًََ من حلي دضؽ ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة 

 .إلس خـٌلًزة ٕاىل حلي موضوغ حبر ًحاحثني ًًمتون ٕاىل ُشٍ اجملمتـاث املس خـمصت ساتلا
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َخوابًًس حة ٌَحاحر ؾحس اًوذوذ وصل اًض  
7
، فٕان ٔبي حبر ؿَمي ًخعَة ٕاختار  

من املوضوغ اطلي ًسزسَ، مؽ اًـمل ٔبهَ ًعحح ٔبظـة ابًًس حة ٌَححر  "ثحاؿس"موكف 

ألهرثوتوًويج، زمغ ٔبن ٔبن ألهرثوتوًوحِون اكهوا ًخعوزون ٔبهنم ختَعوا من ُشٍ اًعـوتة 

 .تسزاسة جممتـاث تـَست حلصافِا وزلافِا

اًخعوز، جسِي اذلعول ؿىل موكف موضوؾي، ٔبو واًيؼصت ؾن تـس، يف ُشا 

ويف حاةل ُشا اًحاحر ًـخرب ٔبن ارلصوح ٕاىل . ٌَمجمتـاث ألدصى" متوضؽ" ابٔلحصى ٔبنرث

جممتؽ بٓدص، مث اًصحوغ ٕاىل اجملمتؽ ألظًل جتـغل ٔبنرث اهدداُا، حِر اًيؼصت ارلاظة تم 

اًيت اكهت ثؼِص ؿىل ٔبهنا  جملمتـم مصثحعة تثلافذم ارلاظة ًوىن دصوخم مٌَ جيـي اًيؼصت

و ما ٌضجؽ ؿىل امللازتة امللازهة واًضلك اًوحِس ٌَخجًصة"وسخِة"ظحَـَة ثعحح  ٕارا . ، ُو

تسون صم ُو « dépaysement»فٕان ؾحس اًوذوذ ٍصى بٔن ارلصوح ؾن اًوظن ألظًل 

 ٔبو اًوس َةل اًيت جتـي اًحاحر كاذزا ؿىل حتلِق اًخحاؿس ٌَمجمتؽ اطلي ٍىون فَِ ثضلك ذامئ

 .مؤكت

ٕان دصوح ألس خار ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ من جممتـَ ألظًل مٌحَ اًلسزت، يف هؼص 

اًىثري من سمالئَ، ؿىل فِم ذمزياث اجملمتؽ املوزًخاين وهلسٍ ثضلك ٔبنرث موضوؾَة وؿَمَة، 

ابٕلضافة ٕاىل اهسماخَ يف ٔبنرث من وسط سوس َوزلايف وحىوًيَ اًـَمي واملـصيف املخيوغ اطلي 

، يف بٓن واحس، ممتىٌا يف ؿالكذَ اسلميَة ًوسعَ ألظًل مؽ إلتلاء ؿىل اًيؼصت ؾن حـهل

 .تـس هل

فِم ُشا اًخوخَ ارلاض وألظَي، ؿََيا ٔبن ىصحؽ ٕاىل املساز الٔنرث متزي ذلاةل ٔبحس  ًو

ٔبنرب مؤسيس ألهرثوتوًوحِة، لكوذ ًَفي سرتاوش، اطلي حسة ثـحري ٕاماهوًي ًويي اطلي 

ة واًضسًست ألظاةل تفضي املزجي تني اًـامل اًلسمي وادلسًس،  ثبٔسست رسعَخَ اًفىًصة اًلًو

اًفَسفة اًالكس َىِة اًفصوس َة واًخجصتة إلزيوًوحِة اًرباًسََة وذمج ألهرثوتوًوحِة 

 (Loyer E.  :22. )ألمٍصىِة وتـغ اًخلاًَس ألملاهَة

 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ املٌلزسة الٔهرثوتًووحِة تني الاهامتء واًيؼصت ؾن تـس

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
254 

 :لازتَة حول مس خلدي اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة يف اًحضلان امل –ح 

ٍصى ألهرثوتوًويج ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ ٔبن ألهرثوتوًوحِا اًيت اهتمت ؿىل ٔبهنا 

ساٍصث اًفرتت إلس خـٌلًزة ذذَت، مؽ دصوح إلس خـٌلز، يف بٔسمة
8

، ٔلن ُشٍ اجملمتـاث مل 

، ٔبي جممتـاث ذازح ثبٔزري اجملمتـاث ألدصى، مؽ اًـمل ٔبن اجملمتـاث اًيت كس "تسائَة"ثحق 

ا اًحـغ ؿىل ٔبهنا  ، ٔبرا سَميا تشعل، عم هفسِا "تسائَة"حىون تلِت من اًيوغ اًيت ًـخرُب

ا جممتـاث  تسون اتزخي ٔبو " ابزذت"حصفغ اًرتنزي ؿىل اًعاتؽ اًحسايئ ُشا، ٔبي اؾخحاُز

 .اصلدول هل تعفة اكفِة

ؿىل قصاز ابحثني بٓدٍصن ٍصى ألس خار ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ ٔبهَ ميىن، وتعفة و 

مرشوؿة، ٕاؾخحاز ٔبن ُشا اًيوغ من اجملمتـاث، إبماكهنا إلس خفاذت من ذزاساث ثَجبٔ ملياشم مت 

ضحعِا يف ألهرثوتوًوحِا، اكملالحؼة ابملضازنة، واصلزاساث اًيوؾَة ًخياول مواضَؽ مثي 

واحملَط املاذي وألؾٌلز، ُشٍ املواضَؽ املخياوةل ساتلة يف ألهرثوتوًوحِة  اًلصاتة، واًعلوش،

ومربز ُشا اًعصخ مصثحط تثلي اًخلاًَس من ؿالكاث اًلصاتة وإلكامة، واصلٍن . اًالكس َىِة

املخجسذ، ُشا اًثلي اطلي ثضؽ اًىثري من اًلعاؿاث يف ؿامل ما كدي زٔبسٌليل ؿىل املس خوى 

ختخَف ؾن اًـالكاث اًسائست يف جممتـاث ٔبدصى اًيت ًعلى ؿَهيا ثلس مي  اًصمزي، ذما جيـَِا

 .اًـمي وزٔبش املال

ٍصى ؾحس اًوذوذ ُيا يف اجملمتـاث امللازتَة حلال دعحا ممتزيا ٌضلزاساث 

شا ما ىصاٍ خََا يف  ألهرثوتوًوحِة، ابؾخحاز ٔبن ُشٍ اجملمتـاث لساًت ثلََضلًة وظلوس َة، ُو

ملواضَؽ اًيت اص خلي حوًِا واًيت ماسال هيت هبا اكًلدَةل، واًسَعة، حبوزَ واجملالث وا

اًلدَةل واصلوةل يف "واًحساوت وإلسالم، ُشٍ املواضَؽ اًيت اكهت احملاوز اًصئُس َة ملؤًفَ 

 ".افًصلِا
 

 :ذالظة 

ل ميىن فِم وضؽ املٌلزسة ألهرثوتوًوحِة يف اًحضلان امللازتَة ذون وضـِا يف ٕاظاز 

ومن املـَوم . اًـام ًِشا اًـمل، ابٔلدط يف اًحضلان اًيت ٔبسست ًِا وحلي ؿَمياًس َاق 
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ٔبو ذازح " تسائَة"ٔبن ألهرثوتوًوحِة خاءث ًفِم وذزاسة اجملمتـاث اًيت اكن ًـخلس ٔبهنا 

اًخرش اطلٍن اكهوا ملست ظوًةل ًـصفون هكخوحضني : "اًخازخي، ٔبو نٌل ٍصاُا هٌصس خوف فوًف 

خجية مِي ُشٍ اًدسمَاث احملعة من كمية )...(ٕاىل صـوة ظحَـَةوتسائَني ومٌدس حني  ًو

املسمني هبا ظازث ألانسة اًثلافِة ثخلكم ؿىل اًثلافاث اًـخَلة وجممتـاث ما كدي اًخعيَؽ 

ة واجملمتـاث اًلدََة واجملمتـاث راث اذلجم اًعلري ٔبو  واًثلافاث اًالنخاتَة ٔبو اًضفًو

فوًف (" )ًـُضون وهجا ًوخَ ًعلص جحم ازلاؿة)ِم اًحـغ اجملمتـاث اًيت ًواخَ ٔبَُِا تـض 

و ٔبهنا (. 244، 241. : ك وحسة ُشا اًحاحر، لك ُشٍ اًدسمَاث، يف مـىن واحس ُو

جممتـاث كاتةل ٌَمالحؼة واملـاًية املحارشت، ًىن مـؼمِا تسٔب ًخلري توثريت مذفاوثة من جممتؽ 

هساثز ُشٍ اجملمتـاث كدي مجؽ ماذت لٓدص، ؤبظحح الاوضلال اًـام ًخـَق ابرلوف من ا

 .ٕازيوًوحِة ثوزق ٍمنط اذلَات فهيا واًعلوش ودعوظَهتا اًثلافِة

، واًيت حصمجت ٕاىل اًـصتَة تعًصلة كري "ألهرثوتوًوحِة إلس خـجاًَة"ػِصث نشعل 

، ٌَححر ؾن اًساكن ألظََني ًخوزَق اًثلافة اًخلََسًة "املَحة"حصَحة ابٔلهرثوتوًوحِة 

ت الاحامتؾَة كدي فواث ألوان، إكذزاك موزكان تبٔن ثـلِس ساكن ٔبمٍصاك ألظََني واذلَا

نشعل اكن الاوضلال هفسَ موحوذا صلى فصاىز توا . رمسذ ابصلماز ثسخة ثسفق  ألوزوتَني

ٔلهَ حاول بٔن ٍىون واسؽ الاهدضاز يف جمال اًححر ؾن اًضـوة ألظََة ًخوزَق لك ما 

 (.11. : ش.، هََسون ف. ه.ٍصهسون ثإ )خيط زلافهتا ودعوظَهتا 

واملالحغ ٔبن الاوضلال هفسَ محهل لكوذ ًَفي سرتاوش ؾن مس خلدي إلزيوًوحِا 

واجملمتـاث اًيت هتت هبا، فِو ٍصى ٔبهَ ابًصمغ من جسازغ ألحباج ٕال ٔبن اًىثري من اًضـوة 

ا يف اًوحوذ ًفرتت كس ثعول، طل عل ٍصى  وزت مل ثسزش حِسا، ٕاىل حس الٓن، مؽ اس متصاُز

مضاؾفة ادلِوذ يف ُشا اجملال، مؽ ثبٔهَسٍ يف هفس اًوكت  وزت الاًخفاث ٕاىل اجملمتـاث 

واًحُئاث املـادضت اًلًصحة اكٔلزايف ٔلطمَهتا ثسخة ثعوزُا كري اًاكمي وهلط مـصفهتا 

 (  112، 119. : ًَفي سرتاوش ك. )ملازهة تحُئاث قًصحة ٔبدصى

من اذللول ارلعحة ًٔلهرثوتوًوحِة اًىوًوهَاًَة نٌل رهصان  ًلس اكهت اًحضلان امللازتَة

ساتلا، ًىن تـس اس خلالًِا واصلدول يف مصحةل ما تـس الاس خـٌلز تسٔبث ُشٍ اجملمتـاث 
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طلعل ل . ثخحول لك حسة دعوظَهتا  اًثلافِة، والاحامتؾَة، والاكذعاذًة واًس َاس َة

لس كسم اًحاحر ؾحس . ذازح ُشا اًس َاقميىٌيا فِم املٌلزسة ألهرثوتوًوحِة امللازتَة  ًو

، يف ُشا اًعسذ، حتََال وافِا ذلاةل املٌلزسة ألهرثوتوًوحِة 1001اًصحٌلن موساوي س ية 

يف ادلزائص مٌش اًفرتت إلس خـٌلًزة ٕاىل اًس يواث ألذريت تـسما فذحت ادلامـاث ومصانز 

اًححر ٔبتواهبا ًـمل ألهرثوتوًوحِا
9
. 

ر ألهرثوتوًويج امللازيب ثعحـِا تـغ من ارلعوظَة ٔلن طلعل فاُامتماث اًحاح

شا ما ىصاٍ تعفة خََة يف حاةل   اوضلاهل ألسايس ُو فِم وثفسري جممتـَ اطلي ًًمتي ٕاًََ، ُو

ما تني "ابحثني ٔبهرثوتوًوحِني كاذزوا جممتـاهتم ألظََة، ؤبظححوا يف ما ميىن جسمَخَ حباةل 

يف متوكؽ تني جممتـِم ألظًل واجملمتؽ ادلسًس املس خلدي ، ٔبي ((Etre entre-deux" الزيني

 .كس مييحِم فصظة اًيؼصت ؾن تـس ومزاايُا

وكن جصوس ُشٍ اًفئة من اًحاحثني يف حىوٍهنم املخـسذ واملخرعط يف هفس اًوكت،  ٍو

ثسخة ًووهجم ٕاىل مسازش قصتَة واسدِـاهبم املسازش اذلسًثة اًالكس َىِة، ابٕلضافة ٕاىل 

تني ؿست زلافاث، ُشا الاهخلال اطلي مييحِم بٓفاق ٔبوسؽ ؤبوفص ٌَملازهة، خفصوح اهخلاهلم 

اًحاحر من جممتـَ ألظًل ومالحؼة ُشا ألذري من ارلازح ل ميىٌَ ٕال ٔبن جيـهل ٔبنرث 

اهدداُا ٌَؼواُص ألساس َة يف جممتـَ وذللهتا اخملخَفة واملخحاًية، نٌل مييحَ اًلسزت ؿىل متَزي 

 .ومـامل اًخلري اًيت حسزت ٔبو حتسج يف جممتـَتـغ مؼاُص 

شا ما ميىن ٔبن هَمسَ ابطلاث يف اًححوج واًىذاابث واذلوازاث اًيت كام هبا  ُو

ألس خار ؾحس اًوذوذ وصل اًض َخ، حِر ًلسم معََة جرشحيَة حلِلِة ملوزًخاهَا تعًصلة متزح 

اًخحاؿسًة يف هفس اًوكت، مـمتسا تني الاسدِـاة اصلاذًل ٌَممزياث اًـمَلة جملمتـَ واًيؼصت 

يف رعل ؿىل حىوًيَ ألهرثوتوًويج اًخازخيي والاحامتؾي واًثلايف، من هجة، وؿىل مـصفذَ 

ظحَـة اجملمتؽ املوزًخاين اًلدََة
10
ة بٔساسا، من هجة ٔبدصى، ذما ٌضجؽ اًححر   واًحسًو

ًلصاتة واًخفاوث ألهرثوتوًويج ٔلن اجملمتؽ لسال حمافؼا، ٕاىل حس تـَس، ؿىل ؿالكاث ا

جتازت، ثـَمي، )اًعحلي وس َعصت فئة مـَية ؿىل مس خوايث ٔبساس َة من اًيؼام الاحامتؾي 

 (.س َاسة ومؤسساث ذًًِة
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اهعالكا ذما س حق، ٔبوذ ٔبن ٔبكسم ؿسذ من اًدساؤلث جضلَين حاًَا، وزمبا كس جضلي 

ظصهحا ٌَيلاص سمالء من حًِل، جساؤلث ثخـَق تـسذ من املسائي اًيت ثحسو يل ٔبساس َة بٔ 

 :ُشٍ اًدساؤلث ثخـَق ابملسائي ألساس َة اًخاًَة . وثحاذل وهجاث اًيؼص

ذوز وثبٔزري حِي من اًحاحثني ألهرثوتوًوحِني امللازتَني املمتزٍين ذمن ؿاٌضوا وساٍصوا : بٔول

هناًة اًـلس ألذري من اًفرتت الاس خـٌلًزة ومصحةل ما ٌسمى تزنغ الاس خـٌلز ومصحةل 

 .ل اًوظين، يف ثـممي وثـَمي ألهرثوتوًوحِة وٕاحصاء ألحباج اخملخَفة فهياالاس خلال

مسبةٔل اًخواظي ما تني حِي اًفئة اًساتلة وحِي ما تـس الاس خلالل، وؾوامي حتفزي : اثهَا

ُشا اًخواظي واًـوائق اًيت كس وكفت ٔبو ثلف ٔبمام اًخواظي ما تني ألحِال، واًيت كس 

 .اًخىوٍن واًخـَمي واملٌلزسة وؾوامي ٔبدصىٍصاُا اًحـغ مصثحعة تَلة 

 .مسبةٔل اًرتامك املـصيف وثوػَف هؼصايث ومٌاشم وثلٌَاث ثًسة ًٔلهرثوتوًوحِة ذاظة: اثًثا

مسبةٔل ماَُة ألهرثوتوًوحِة وحلِلهتا وثلاظـِا ٔبو ثحاٍهنا مؽ اًـَوم الاحامتؾَة ألدصى : زاتـا

 .ذاظة ؿمل الاحامتغ واًخازخي
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 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

1
. "فـىل ٔبساش ثلري وضـَة اًـامل ثسخة اًـوملة منا الاُامتم ابٕلزيوًوحِا توظفِا ؿمل ألقصاة )ألخاهة( ٕاىل ذزخة زفِـة. وتفضي  

مساٌُلهتا يف مفِوم صامي ٌَثلافة ويف املهنجَة اًىِفِة ٌَححر الاحامتؾي ٔبظحح ًإلزيوًوحِا ثبٔزري هحري ؿىل ؿَوم اًصوخ )=اًـَوم 

 (.211حامتغ واًثلافة" )فوًف ك. : إلوساهَة( والا
2
. "اكن ذوزوِامي من تني لك ؿٌَلء ؿمل الاحامتغ اًالكس َىِني ألنرث ٔبطمَة ابًًس حة ًـمل الاهرثوتوًوحِا، يف خاهة ثسخة اُامتمَ هفسَ  

ِا اًرًبعاهَة واًفصوس َة ٔبما يف ابًـسًس من املوضوؿاث ألهرثوتوًوحِة، ويف خاهة بٓدص ثسخة ثبٔزرٍي املحارش واًفوزي ؿىل ألهرثوتوًوح 

اًولايث املخحست ألمٍصىِة، فلس مت الاسدضـاز تخبٔزري 'ؿمل إلحامتغ اًالكس َيك' فلط تـس س يواث ؿسًست، ومل ٍىن ؿىل إلظالق كواي 

ا ألمٍصىِة من كدي نٌل اكن يف بٔوزواب، وخاء اًخبٔزري اًصئُس ُيا من ابسدِان ومسزسة ٔبدداز اًضـوة، اًيت خَحت ٕاىل ألهرثوتوًوحِ

لايف ألة املؤسس )ألملاين( فصاىز توا، واجسم ؿٌَلء الاهرثوتوًوحِا ألمٍصاكن اًصواذ يف تساايث اًلصن اًـرشٍن ابًخوخَ حنو اًخازخي اًث

 (.11واٌَلاث وحىت ؿمل اًيفس، تسل من ؿمل الاحامتغ" )ثوماش ُاًالهس ٕاٍصهسون ث. ه.، هََسون ف. ش. : 
3
 . « Si la sociologie a été adoptée dés l’indépendance par l’université Algérienne, dans la perspective 

d’une mise au service du projet de société, l’anthropologie n’a jamais connu le même 

engouement(…) En condamnant l’ethnologie coloniale, on condamne non seulement ses méthodes 

mais également ses acquis et ses thèmes de prédilection. Toutes les questions relatives { l’ethnie, { la 

tribu, aux croyances populaires seront rejetées comme faisant partie d’un ordre et d’un temps 

révolues » (Abderrahmane Moussaoui, 2005 : 269). 

4
 . http://www.kassataya.com/portraits/12808-pr-abdel-wedoud-ould-cheikh-l-humilite-d-un-homme-

de-science  26 janvier 2017). 

5
 . Echange avec Abdel Weddoud Ould Cheikh, janvier 2017. 

6
 . Echange avec Abdel Weddoud Ould Cheikh, janvier 2017. 

7
 . Echange avec Abdel Weddoud Ould Cheikh, janvier 2017. 

8
 . Echange avec Abdel Weddoud Ould Cheikh, janvier 2017. 

9
 . Voir Abderrahmane Moussaoui, 2005, pp. 269-292. 

10
 . « Le système tribal, qui régit les rapports entre les individus et les groupes au sien de la société 

Maure fait apparaitre une distinction statutaire entre les tribus hassan (gurriers), les tribus Zawaya 

(marabouts) et les tribus tributaires (Lahma ou eznaga) ». (Abdel Wedoud Ould Cheikh, 1991) 
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        اًخحـَة وخسًَة اًوحوذ، مـضةل اًـصتَة، الاهرتتًووحِا

 .احملًل واًخبٔظَي
 ادلزائص -خامـة املس َةل - الاحامتؾَة واملضالكث ألهرثوتًووحِة اصلزاساث خمرب بٔؾضاء          

 ؿاصوز، ؿَوظي: َلس،ذ ًـُش: ذ اًسـَس، َلس كادضي: ذ اًيادض، ؾحس ؾزوس: ذ خمخاز، زحاة: ذبٔ     

 .ظرًبية حساذو ظرًبيا، كايض اًعاُص، جن محزت: اصلنخوزاٍ ةوظَح     

 : املَرط  
 مـصيف هصافس  اًـصتَة ألهرثوتًووحِا حسازة زمغ

 حلصافِة مضن ابٕلوسان ثُـىن فىًصة س َاكاث يف

 املاذت ٔبساش ؿىل وحوذُا ثحَوز اًـصيب، اًـامل

 حزال ل املىدضفة، اًضـوة زلافاث ؾن اًوظفِة

 وحصهو ارلاض، اتزخيِا ثعيؽ اًـصتَة الاهرتتًووحِا

 سمخ يف الاحامتؾَة اًـَوم دًصعة ؿىل اٍمتوكؽ ٕاىل

 ابًدضىِم ٕاما ثـرتهيا، اًيت واٍمتوخاث اًخجارابث

 الاذؿاء تني ثخبٔزحج تسؾوى وحوذُا خسوى يف

 ثخس َعَة ظصوحاث ثلشهيا ؤبدصى اًـَمي

 اًـَوم مؽ تخساذَِا ٔبو واًصؤًة، اًفىص مسعحة

ة من ٔبو اًعةل، راث ألدصى الاحامتؾَة   ساًو

 ٌَفىص اًـام إلظاز جيسس اطلي املهنج مـضةل

(. واًلصاتة اًحـس) ٔبساش ؿىل املحين الاهرتتًوويج

 املخحاًية واًعصوحاث اًصؤى ُشٍ ػي ويف

 ثددؽ حماوةل ؿىل مساذَخيا يف س يـمي واملخيافصت

 اًـصيب اًـامل يف  ألهرثوتًووحِا جضلك مسازاث

 ثوظَهنا مصاحي ؿىل مصنٍزن مـصيف نخرعط

 ٔبضم ومربسٍن اًـصتَة، ادلامـاث تـغ مضن

 ُشٍ من الاس خفاذت ومسى اًححثَة، اوضلالهتا

 دِوظ وسج ؿىل س يـمي نٌل اًًوَست، اًخجازة

 س َاكاث مضن اًـَمي اًخرعط ًِشا اسدرشافِة

 .واًثلايف الاحامتؾي اًحـس يف اًـصيب اًـامل

 Abstract : 
Despite the novelty Arab anthropology  as 
Tributary Gnostic in intellectual contexts 
dealing with human beings within the 
Arab world geography, crystallized its 
existence on the basis of descriptive article 
for nation's discovered cultures, still 
Anthropology Arab make its own history, 
and aspires to positioning on the map of 
the social sciences in the momentum of 
tugging and ripples haunted, either 
suspicion the feasibility of its existence, 
claiming oscillating between scientific 
prosecutors and other fueled arguments 
simplistic flat-thought and vision, or to 
interfere with other relevant social 
science, or a dilemma of method that 
embodies the general framework of 
anthropologic concept built on the basis of 
(dimension and Strangeness).  
Under these disparate visions and 
proposals and discordant will work in our 
intervention to try to track the paths 
constitute anthropology in the Arab world 
as a specialty knowledge-based, focusing 
on the stages of resettlement within some 
Arab universities, highlighting the most 
important research preoccupations, and 
how to take advantage of these fledgling 
experiments, will also work on the spun 
yarn outlook for this specialization 
scientific contexts within the Arab world 
in the social and cultural dimension. 
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 ملسمة:

ًَـخرب اًـسًس من اًحاحثني واملخرععني يف مِسان اًـَوم الاحامتؾَة ٔبن الاهرتتوًوحِا 

ؿمل حسًر وصل من زمح اًلموط واًلصاتة، اطلي اندىس اًـسًس من اًضـوة واًىذي 

الاحامتؾَة اًلًصحة ؾن اًـامل اًلصيب ألوزيب، واًيت ظازث حمط خشة وفضول مؤسيس 

ماًوفًسيك، ؤبكعاة ٌَملامصت والاس خىضاف، يف ثوخَ ؿَمي  الاهرتتوًوحِا ألوائي ٔبمثال

وحبر مِساين حنو اس خؼِاز ملوماث ثغل اجملمتـاث اًلًصحة اًثلافِة والاحامتؾَة ، وٕاػِاز 

كميِا اًسوس َوزلافِة ، ألمص اطلي ل جيـي مهنا مِاذٍن ٌضلزاسة والاس خىضاف فلط تي 

 هَاانث ثرشًة ٔبظَةل اًوحوذ واذلضازت.

ن ثعاذف منو الاهرتتوًوحِا وـمل ًححر ؾن هؼصايثَ وثبٔظَي مٌاُجَ اًـَمَة كري بٔ 

اًححثَة مؽ ثعوز اسلالث الاس خـٌلًزة ألوزتَة ٌَـامل الٓدص، تـر الاهرتتوًوحِا يف اجتاُني 

مذياكضني اجتاٍ ظوزُا وـمل ٔباكذميي كامئ تشاثَ، فت ٕاوضاء اًَِالك واًفصوغ الأكذميَة 

ويف اجتاٍ بٓدص حسسث  ا وتـر اجملالث واصلوزايث املخواحصت،والاُامتم جصواذُ

الاهرتتوًوحِا هفسِا وـمل ذسم ثغل اسلالث الاس خـٌلًزة من ذال ل مـَوماث اس خرحاًزة 

ؾن ثغل ألدم وثفاظَي اذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة ًِا ونشا تياءاهتا وهؼمِا الاحامتؾَة، ذما 

 خـٌلزي( سِي فِمِا واًس َعصت ؿَهيا ًـلوذ ظوًةل من اًزمن، فُاؾخربث حبق )ؿمل اس  

و ألمص اطلي تلي زاخسًا يف وخسان اًـامل اًـصيب، ألمص اطلي ًُفسش اس خلواء  ُو

 اًخوخَ اًلائي تًدش

صحج ملولث اًـساء واًضم واًًصة ٕاساءٍ، فمل جس خعؽ فم ثغل اٌَعَلة  ُشا اًـمل ٍو

سٌلء ؾصتَة ؾهنا ٕال ؾيسما مت اس خلعاهبا وـمل ااكذميي يف ادلامـاث اًـصتَة، وظاز ًِا زواذ تبٔ 

 جياُصون مبحاذئ ودعاابث اًلومِة واًـصوتة.

ؤكن مـضةل الاهرتتوًوحِا معومًا وـمل فَلََس سخة وحوذٍ واهخفى معسز تلاءٍ، ابهـسام 

اًىذي الاحامتؾَة اًلًصحة واجملِوةل، ل حىفي الاهرتتوًوحِا اًـصتَة اذلسًثة، تي ساذهتا اًخحـَة 
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ٔبي الاهرتتوًوحِا –سازش وألظصوحاث اًلصتَة، وبٔظححت املحخشةل ٌَـَوم الاحامتؾَة ٌَم

 تني مـضةل اًوحوذ ومبٔسات اًخحـَة واًخلََس. -اًـصتَة

وتني ُشا وراك ػِص من اًـصة من ًسؾي توحوة الاهرتتوًوحِا وـمل حلِلي ٔبظَي 

واحة ًفِم واس خؼِاز كمييا اًـصتَة ألظَةل، واًـمي ؿىل ذزاسة لك ما ٍصثحط 

اًـصيب، ذزاسة راث مٌعَلاث حمََة كومِة ختسم واكـيا اًفىصي واًثلايف،  ابًسوس َوزلايف

ويف ذلةل دضحية ؿىل اًخسصني ذللدة ؾصتَة لهرتتوًوحِا حمََة، فؼِص حِي من اًحاحثني 

والاهيرتتوًوحِني اًـصة ؿىل قصاز اتوجىص ابكاذز، صاهص مععفى سَمي، ؾحس ػل ؾحس 

صي وسوخَ ؿََاء اًصحٌلن ًدمي، ؾحس ػل محوذي،  حمفوع تيون، فؤاذ دوزي، َلس ادلُو

 صىصي وكريضم...ذون ٔبن هًىس ابًعحؽ اًلامة املرصي امحس ٔبتو ًسس.

ويف ػي اًـعاء اًلٍزص وإلثصاء املـصيف اًواسؽ من مؤًفاث وملالث وحبوج مِساهَة 

ني الاهرتتوًوحِني متزيث ابدلسًة واًصظاهة، ًُـخرب ألس خار اصلنخوز امحس ٔبتو ًسس ٔبضم اًحاحث

اًـصة، ؤبنرثضم ثبٔزريًا يف تـر وٕازساء كواؿس وبٔسس الاهرتتوًوحِا اًـصتَة، واطلي اس خعاغ 

ٔبن ٌُسلط مـازفَ ومسازنَ اًـَمَة واملـصفِة املس خلات من نربى ادلامـاث اًـاملَة ومثاز 

مِة اًـصتَة مـاٌض خَ ًـٌَلء اًلصة فعاحي الاهرتتوًوحِا هصاذلكَف جصاون ؿىل اذلَات اًَو 

 واًخفاؿالث الاحامتؾَة واًثلافِة اًخس َعة.

وان ُادذَف يف وحوذ اهرتتوًوحِا ؾصتَة من ؿسمَ، ويف موضوؾَهتا وٕاماكهَة ؾًزِا ؾن 

ثبٔزري اًصواسة اًثلافِة وارلَفِاث الاحامتؾَة وحمَعِا الاحامتؾي واًس َايس، وثساذَِا مؽ 

ًـصتَة؛ ثحلى ٔبؾٌلل ُؤلء اًـٌَلء ومبٓثصضم اخملصخاث اًـَمَة ٌضلزاساث الاهرتتوًوحِة ا

وٕاسِاماهتم يف جمال اًفىص اًـصيب دعوظ ؾًصضة ًحوظةل اًـمي الاهرتتوًويج اًـصيب 

 مس خلداًل. 

واملساذةل عم ذزاسة هؼًصة حتاول ثددؽ مسازاث الاهرتتوًوحِا اًـصتَة من ذالل 

اًـَمَة وادلسًة، ثدٌاول يف  حمعاث مذـسذت ومرتاتعة حصاتعًا مٌعلًِا، ًُضفي ؿَهيا ظاتؽ

ملسمهتا زسذ اتزخيي هصوهومرتي ملسازاث الاهرتتوًوحِا اًـصتَة من توانري وحوذُا ٕاىل 

ثبٔسُسِا وـمل كامئ هبَالك ومصانز ٔباكذميَة حمسذت، مث املصوز ٕاىل مـضَهتا يف املَسان اًـصيب 
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وٕاسالمًِا لؾخحاز مِاذٍن  تني ٔبطمَة وحوذُا وخسًَة ثحـَهتا ٌَلصة ٔبو وحوة ثبٔظََِا ؾصتَاً 

ذزاس هتا راث دعوظَة حمََة، مصوزًا ؿىل ثياول احس ٔبضم كاماث الاهرتتوًوحِا اًـصتَة 

واطلي اكن هل فضي هحري يف حماوةل ازساء اهرتتوًوحِا ؾصتَة واثصاء املىذحة اًـصتَة ابًىذة 

 ومهنجَ املمتزي، واملؤًفاث راث ظةل، واًخعصق ٕاىل كصاءت ٔلضم ملوماث فىٍص الاهرتتوًويج

 اىهتاءًا اىل اس خًذاخاث وثوظَاث نلاًة ًِشٍ اصلزاسة. 

 الاهرتتوًوحِا اًـصتَة؛ هصوهومرت اًوحوذ واًخبٔسُس: -ٔبول:

اس خَِمت ملذضَاث اذلضازت اًـصتَة إلسالمِة ًلصون من اًزمن  اًـامل تبزٔسٍ فضاًل 

ن ؾن اًلصة املس َحي ذاظًة ؾلة اذلصوة اًعََخِة واحذاكنَ هب ا، حصمجِا اهدضاز ذواٍو

اًرتمجة، ؤبذتَاث الزيوًوحِا والزيوقصافِا وحماولث اًخـصف ؿىل اًرتهَحاث الزًِة واًثلافِة 

ٌَمجمتـاث اًلًصحة وفم ظالمس تياءاهتا وهؼمِا الاحامتؾَة، ملا ًِشٍ اذلضازت  من دعوظَة 

موكؽ امليلَق ؿىل الٓدص  اٍمتزي واًحـس واذلضازي بٓهشاك، ُشا ألذري اطلي اختش ًيفسَ

واحنرص ٕاىل ؾزةل ادذَاًزة ٔبفضت ٕاىل ثلِلٍص ؾن زهة اذلضازت واًـمل، تـسما زاحت 

ذزاساث ؿٌَلئَ اًساتلني ٔبمثال اجن ذضلون، املسـوذي )ُريوذوث اًـصة( واًحريوين 

 وكريضم.

وز واهرتتوًوحًِا مل ًـسم اجملمتؽ اًـصيب املسمل وحوذٍ وثبٔهَس حضوزٍ، فلس اكن حض

اجملمتـاث اًـصتَة اهرتتوًوحًِا واحضًا وخًََا، ًىٌَ حضوز ميثَِا هكوضوؿاث ٌضلزاسة 

واًخحََي، وحماوةل فم زموس ومغوط اًحياءاث وألهؼمة الاحامتؾَة وبًَٓة ثوسغ اًسَعة 

ونشعل منط ذمازسة اذلَات اًَومِة من ظصق اًزواح، اصلفن،  ،ذاذي اًلدَةل واًـضريت

 ....، اًخفاؿي اًثلايف  

وثعوزث اصلزاساث راث اًحـس الاهرتتوًويج مؽ اسلالث الاس خـٌلًزة ٌَمجمتـاث 

اًـصتَة، فاهدرشث املـاُس وثعوزث الاهرتتوًوحِا الأكذميَة يف ٔبوزاب، ثعوزًا واحضًا، جصسث 

من ذالهل مصانز اصلزاساث الاسدرشاكِة، اًِاذفة ٕاىل جتيَس الاهرتتوًوحِني هوسائي 

( Jacques Berque( و)خاك تريكMasquerayاس خـٌلًزة ٔبمثال)ماسىصاياس خرحازاثَة 
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يا جتسز  يف ادلزائص، كاٍهتا اًس َعصت ؿىل اًضـوة املس خـمصت اًلًصحة ؾهنا حضازت وزلافة، ُو

إلصازت ٕاىل ٔبن تـغ الاهرتتوًوحِني كاموا تلعَـة مؽ املس خـمص وحللوا ذزاساث موضوؾَة 

 Pierreهبا ٕاىل الٓن، ؿىل قصاز ذزاساث )تَري توزذًوزظَية وخاذت ل ٍزال الاسدضِاذ 

bourdieu .ملياظق ٔبماًسف ادلزائص ) 

اظاث ًووح الاهرتتوًوحِا اًـامل  ُضري تـغ اًحاحثني الااكذمِني اًـصة، ٔبن ٕاُز ٌو

اًـصيب وـمل ٔباكذميي، ًسزش يف ادلامـاث اًـصتَة، اكن تساايث اًلصن اًـرشٍن وحتسًسًا يف 

املايض، ؿىل ًس خنحة من ٔبؿالم الاهرتتوًوحِا الاجنَزًية يف خامـة اًلاُصت،  زالزٌُاث اًلصن

ٔبطمِم )ُواكزث، اًفاىز جًصدضازذ، وجٌصسدِاين(
(2)

، كري ٔبهنم اكهوا ًُسزسون ؿمل الاحامتغ 

هؼصًا ًس َعصت اصلوزاكميَني اًفصىىفوهَني ؿىل ملاًَس إلذازت ادلامـَة بٓهشاك. وجسجي اًحساًة 

عالق الاهرتتوًوحِا يف مرص ؿىل ًس اًلامة )زاذلكَف جصاون( اطلي ُبس خلسم ٕاىل اًفـََة له

2947خامـة إلسىٌسًزة هكسزش ملاذت)ؿمل الاحامتغ امللازن( ؿام
(1)

، واطلي ثخَمش ؿىل ًسٍ 

 خنحة من  الاهرتتوًوحِني اًصواذ وؿىل زٔبسِم )امحس ٔبتو ًسس(.

صيب ٕاىل زؤى و ثوهجاث ؿٌَلهئا اًلاذمني من نٌل ازثحط ثفصغ الاهرتتوًوحِا يف اًـامل اًـ

ادلامـاث اًلصتَة، ار تـوذت اصلازسني املرصًني من خامـاث ارلازح، اس خلسموا مـِم ٔبضم 

زوافس الاهرتتوًوحِا اًلصتَة، فاس خلسم )امحس دضاة( الاهرتتوًوحِا اًخعحَلِة اًرًبعاهَة، 

ملمتزي يف الاهرتتوًوحِا اًوًَست يف و)ؿاظف وظفي( الاهرتتوًوحِا اًثلافِة ألمٍصىِة، وا

ٔبهنا مل ثخلوكؽ يف حسوذ اصلزاساث الزيوقصافِة اًخس َعة  -حسة ًزدضازذ ٔبهعوان-مرص

خملخَف ٔبظَاف اجملمتؽ املرصي، تي اكهت ذزاساٍث ؿَمٍَة حتٍََََة راث ماذت مِساهَة 

موزوكة
(1)
 . 

ا يف وخ سان  اًـامل اًـصيب، ثـصضت واملَُفت ًالهدداٍ ٔبن الاهرتتوًوحِا مٌش اس خلصاُز

ا يف:  ٌَيحش و واًـساء واًـسًس من الاهخلاذاث ًـست ٔبس حاة هوحُز

ازثحاظ وضبٔت الاهرتتوًوحِا وتساايهتا اًخازخيَة ابلس خـٌل، حِر اكهت اصلزاساث ثّت ؿىل  -2

ٌسِّي اجملمتـاث اًحسائَة واملخزَّفة، هبسف مـصفة تيُهتا اًرتهَخِة وظحَـهتا اًثلافِة، ذّما 
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ا، يف اًوكت اطلي اكن فَِ اجملمتؽ اًـصيب ًـاين من الاحذالل والاس خـٌلز،  اس خـٌلُز

سـى ٌَخحّصز واًخلّسم ٌو
(4)
. 

ؿسم ثلدّي فىصت اًخعّوز اذلَوي ؾيس إلوسان، ابًيؼص ًخـازضِا مؽ اًفىص اصلًين  -1

 وثفسرياثَ.

راث ألحٌساث ارلاظة ؾٌلةل تـغ الاهرتتوًوحِني اًـصة ملصانز اًححر ألحٌحَة  -1

صي(:"اًوضؽ املًصة  )واًـصاق ذري ذًَي ؿىل رعل(، ويف ُشا اًعسذ ًلول )َلس ادلُو

وارلاظئ ٔبحِااًن واملؤمث ٔبحِااًن ٔبدصى، ٔبن ٔبثَلى متوًاًل من حىومٍة ٔبحٌحٍَة ٔلحصي حبثًا ؾن 

تـغ مواظين تالذي"
(1)
 . 

 وٕاحِاء اًيـصاث اًعائفِة واًـصكِة، دعص ارلوط يف ألكََاث الزًِة يف اجملمتؽ اًـصيب -4

واًيت هتسذ اًحياء الاحامتؾي اًـصيب اًـام. ٕار ٔبن س َاسة اًـحر ابًًس َج اذلضازي جملمتؽ ما 

ابًرتنزي ؿىل ٔبكََاثَ، ٌسِي وسف ُشا اجملمتؽ
(1)
 . 

وحِا ًىن ابهخفاء ٔبو اهـسام اًىذي الاحامتؾَة اًلًصحة اًيت مل ثت ذزاس هتا، ٔبظحح ؿىل الاهرتتوً

اًخوخَ ٕاىل مِاذٍن ؿَمَة بٔدصى، ٔبنرث ختععًا واحنعاًزا، مثي ذزاسة اًحياءاث واًيؼم 

الاحامتؾَة جملموؿاث حمسوذت اًـسذ وادللصافِا، اكًخيؼاميث الاحامتؾَة يف املؤسساث 

شا ٕاما لهلصاط اجملمتـاث كري املـصوفة، وٕاما  ًخلسم  ا، ُو واملعاهؽ واملسازش ....وكرُي

ة واًـوملة، واًيت كفزث فهيا ُشٍ ألذريت ؿىل مجَؽ اذلسوذ اًلومِة ٌَمجمتـاث. اًخىٌوًوحِ

ٔبحضى من اًرضوزي واًواحة ؿىل اًحاحثني اًـصة اًسـي لس خزسام ُشا اًـمل هوس َةل 

 ًفِم اًرتهَحاث الاحامتؾَة جملمتـاثيا اًـصتَة إلسالمِة راث ارلعوظَة احملسوذت واملمتزيت.

 ؾصتَة تني  وزت اًخحـَة وحماولث اًخبٔظَي :اثهَا اهرتتوًوحِة 

ا من اًـَوم الاحامتؾَة  خاس ًيا ؾيس ؾصط جضرَعًا ذلاةل الاهرتتوًوحِا اًـصتَة نلرُي

ا ٔبسَوة كاًة متثي يف )هلي املـصفة(  الادصى، وظفِا ابًخحـَة املحخشةل ٌَلصة، ثحـَة مزُي

ذون حصفِة ٔبو ٕاتساغ، ومـؼم ما  حِر اؾمتسٍ زخال الاهرتتوًوحِا اًـصة حصمجًة ومهنجاً 

نخة يف ُشا الاجتاٍ كَحت ؿَََ اًضحاةل، ووضف ؾن يشء كري كََي من اًسعحَة 

 واًلفةل، فاكن هخاهجم ًُزي، ل ًُضَف مـصفًة ٕاىل املـصفة اًـاملَة اًلانية.
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ـَيا ل جناهة اًعواة حني وضري ٕاىل ٔبن اذلعَةل اًـصتَة املـادضت يف ٕاظاز اًـَوم  ًو

حامتؾَة ؿامة والاهرتتوًوحِا ذاظة، ما حزال يف ظوز ألفاكز، واملَحوػاث، حبَر مل الا

حصق تـس ٕاىل تَوزت اًًسق املـصيف اًـصيب يف ُشا املوضوغ، ٕال من تـغ احملاولث اًيت مل 

جس خعؽ ثبٔظَي املوضوغ والامذساذ تَ، سواء يف رعل ٔبحصاة امللازابث اًفىًصة، اطلٍن 

ظصوحاث اًلصتَة، واس خـٌلل ٔبذواهتا، وثعحَلِا ؿىل اجملمتؽ اًـصيب، ٔبم حاًووا حمااكت الٔ 

وا تَان تـغ اًفوازق، اًيت حمتزي هبا اًسنن الاحامتؾَة  ٔبحصاة امللازانث، اطلٍن حاًو

واًيفس َة ؾهنا يف مشاُة اًـَوم الاحامتؾَة اًلصتَة، سواء يف امليعَلاث ٔبو يف 

وحتولهتا، وسنن اًخلَري، ًىن ذون اًلسزت ؿىل  اًخعحَلاث، وثفسري اًؼواُص الاحامتؾَة

ثبٔسُس لهرتتوًوحِا ؾصتَة حلِلِة، وثلسمي اصلزاساث اًصائست. كري ٔبن ألسمة اذللِلِة يف 

معوم اًـَوم الاحامتؾَة ل حوكن يف هلط ؿَمَة اًـمل، وٕامنا يف ثعوزان ويف ادذَاز مساذي 

ؽ مـَوماث مـَحة تعًصلٍة كري سَمية، مهنجَة كادضت، واس خـٌلل ٔبساًَة حبٍر ؤبذواث مج

وازحاكة ٔبدعاء نثريت يف ذمازسة اًححر، واًخفًصط يف اًوػَفة اًخيؼرًية ٌَـمل، ُشا فضاًل 

ؾن يشٍء كري كٍََي ول ُني من سوء اًفِم وارلَط"
(7)
 . 

ص َسث ادلامـاث واملـاُس ومصانز اًححر،  -ٔبساش هلي املـصفة-وؿىل ُشا ألساش

َية املصحؽ، واًىذاة، واملسزش، واملهنج، ؤبذواث اًخحََي، واس خزسام  ًىهنا ػَت ُز

املفاُمي اًيؼًصة واًخلٌَاث اًلصتَة، ًفِم واكـيا املـادض، ذون اًخًدَ ٕاىل اًفوازق ادلشًزة تني 

إلسالمِة واجملمتـاث اًـاملَة ألدصى، ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل سوء اًفِم  اجملمتـاث اًـصتَة

ملضالكث وػواُص ٍلـاثيا إلسالمِة من خاهة، وثعحَق مٌاشم تـَست ؾن مـاذٍهتا 

اًيفس َة والاحامتؾَة يف تَوزت هؼصايث احامتؾَة خسًست وفاؿةل من خاهة بٓدص، ألمص 

ؾَة تني مذياكضني؛ من هجة ٔبهيا جممتؽ حباخة اطلي ٔبوكؽ فعاحي الاهرتتوًوحِا الاحامت

صلزاساث احامتؾَة مـملة ًفِمَ ومـصفة اًَة اًخلري فَِ نٌل س حلٌا طلعل ؿسًس اصلول اًيت اكن 

هنوضِا وٕاؿاذت تياهئا ٕاثحاؾِا س َاس َاث حمسذت ٌَخلَري، ابلؾامتذ ؿىل ذزاساث مِساهَة اًيت 

 ومِساهًَا، ومن هجة ٔبدصى اًصؤًة اًلائةل عم حباخة ًـمل ٍىون ألساش يف ثوحهيِا هؼصايً 
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تبٔهيا ٔبمام اسذواحِة ؾلمية مفاذُا ثوفصان ؿىل اهرتتوًوحِا ااكذميَة ذون جممتؽ جيسسُا مِساهًَا 

 من انحِة، ٔبو ٔبهيا ٔبمام جممتؽ ما ٍزال ًًذؼص اهرتتوًوحِخَ ارلاظة  من انحِة ٔبدصى.

توًوحِا راث دعوظَة ؾصتَة ثخذـس ٕان اًفاحط حملاولث ٕاجياذ ملازابث ٔبظَةل لهرت 

ؾن زلافة ارليوغ وإلرؿان ًلك ما ُو قصيب، ًَمتس فهيا صُئا من اصلفاؾَة وزذ اًفـي، 

والاؾخلاذ هبجوم زلايف ٌسـى ٌَلضاء ؿىل ملوماث ودعوظَة اجملمتـاث اًـصتَة، ذون 

 ُ متوا هبشا اٌَون من اًلسزت ؿىل الامذساذ، وٕاجياذ اًحسًي. وكس حىون املضلكة ٔبن نثريًا ذمن ا

اصلزاساث، واطلي خاء اُامترمم مثصت ًالس خفزاس واًخحسي اًثلايف، مل ًخوفصوا ؿىل ُشٍ 

خرععوا فهيا، طلعل خاء ؾعاؤضم ؾحازت ؾن هلصاث، وهؼصاث، مدـرثت ُيا  اصلزاساث، ًو

ياك، ل حصهو ٕال ٔبن حىون اٌَحية اًيت  جضلك املصحةل اٍمتَِسًة، ٔبو تياء اًِاحس اً  ثلايف ُو

حول اًخلعري يف مثي ُشا املَسان، وثلوذ فامي تـس ٕاىل اًخبٔسُس واًخبٔظَي. وذَق جصاذًلٌل 

ؾصتَة كاذزت ؿىل اسدِـاة فِم واحض وخًل ٌَمضالكث اًـصتَة، وٕازساء كواؿس واجتاُاث 

ا ؾيس اذلاخة واًـوس، جصاذًلٌل ثضَف ٌَمـصفة  هؼًصة ميىن اًصحوغ ٕاٍهيا واًـوذ ؿىل ٔبثُص

يا يف رعل ضٌلهة اسذُاز ُاثَ اًـَوم يف فرتاث اًـاملَ ة اًيشء اًىثري مبؼِص ؾصيب ممتزي، ًو

سمٌَة ساتلة ٔبسست ملـؼم اًـَوم اذلاًَة، وذري ذًََِا ٕاسِاماث اجن ذضلون اًلزايل 

 إلذٌزيس وكريضم.

َني   ٕان زظَس املسَمني من اًلمي واًخجازة يف ٕاظاز اًـَوم إلوساهَة، جيـَِم مُؤ

زايذت حلِلِة يف ُشا اجملال، ختَط ُشٍ اًـَوم من ارلَي، وحتصز ٔبُسافِا من ًدضىِي 

اًصقحة من اًِميية واًخحنك، وثوهجِا ًخحلق اًلاًة املصحوت مهنا. طلعل اكن ل تس ًيا من 

الاهعالق من ٔبُسافٌا، ومفاُمييا ألساس َة، واس خزسام جتصتدٌا، وحصازيا اًـَمي، واًخوخَ 

نز اًصؤًة، واس خعحاة اًسنن الاحامتؾَة واًيفس َة راث ٕاىل ٕاؿاذت جضىِي مص 

ارلعوظَة، وختََيا ؾن ُاحس امللازتة، وامللازهة، اطلي ل ًوزج ٕال زذوذ ٔبفـال كاًحًا، 

واًسـي حنو ٕاهخاح ؿَوم احامتؾَة مذالنية مؽ وسلٌا املـصيف. ًىن ُشا ل ًخحلق ما مل ًخوفص 

، ثوخَ اًىثري من اًحاحثني املياد املالمئ ٕلهخاحٌا املـصيف. ًوـهل  ذما ٌُس خحسن رهٍص

واصلازسني ٕاىل ُشا اٌَون من اصلزاساث، وادذَاز موضوؿاهتا، ًخىون جماًل ٌضلزاساث 
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ادلامـَة، واًصسائي الأكذميَة، يف املاحس خري واصلنخوزاٍ، ٕاضافة ٕاىل فسح اجملالث يف 

ملسمهتا اهرتتوًوحِا ؾصتَة ٕاسالمِة تـغ ادلامـاث اًـصتَة ًٔلكسام اًـَوم الاحامتؾَة، ويف 

. يف راث اًس َاق ًؤنس )حِسز ٕاجصاُمي( احملا  اًساتق يف كسم الاحامتغ جبامـة 

إلمازاث اًـصتَة املخحست ؿسم حِاذًة اًـَوم الاحامتؾَة، ؤبهنا ؿَوم ؾلسًة، ؤبن اًحاحر 

ؽ فهيا ل ًيفعي ؾن ػصوف حِاثَ، ومـخلساثَ، وظحلذَ، وؾضوًخَ يف اجملمت
(8)

ُضري ٕاىل  . ٌو

تساايث حماولث هسش احذاكز ؿمل الاحامتغ اًلصيب ٌَميعلة اًـصتَة، ُشٍ احملاولث اًيت 

 . 2970تسٔبث ترتمجة )مسري هـمي( و)فصح ٔبمحس فصح( ًىذاة"ٔبوسُدوف" ؿام 

ٕان فىصت اًخبٔظَي اًـصيب إلسالسم ٌَـَوم ظصحت من كدي اًـسًس من اًحاحثني 

ث اًلصن املايض، حني وضفوا ابًيلس واًخحََي املـصيف يف جمال اًـَوم املسَمني يف س حـًَِا

الاحامتؾَة ثغل اًخحزياث ألًسًوًوحِة واًلميَة اًيت ثيعوي ؿَهيا اًىثري من اًيؼصايث اًيت 

جضلكت اجملمتؽ وإلوسان اًلصيب، ذما ذفـِم ٕاىل اًىضف ؾن مضامِهنا اًفسَفِة اًيت ثـىس 

 فِة ًخغل اجملمتـاث.اًصؤًة اذلضاًزة واًثلا

وزٔبوا من اًياحِة املهنجَة ٔبهنا كري كاذزت ؿىل ذزاسة اًواكؽ الاحامتؾي واًس َايس 

والاكذعاذي ٌَـامل اًـصيب وإلسالسم تعفة ؿامة، ثسخة ظحَـة املياشم وألذواث واًـست 

من  املفاُميَة اًيت جس خزسرما يف ذزاسة اًؼاُصت إلوساهَة، فـمسوا من ذالل ؾلس اًـسًس

املؤمتصاث واملَخلِاث ٕاىل ظصخ كَلِم الاثس متوًويج واملـصيف اجتاٍ ُشٍ اًـَوم اًيت ثسؾي 

اًىوهَة واًـاملَة، فذحَوزث فىصت زئُس َة ؾن  وزت املصاحـة اًيلسًة ًِشٍ اًـَوم إلوساهَة 

والاحامتؾَة، و  وزت اًححر ؾن تسائي ًِا انتـة من اًرتاج إلسالسم، ٕاىل ٔبن ثحَوز 

ازان ذاذي ُشٍ اصلائصت، اًخَاز ألول ٔبظَق ؿىل ُشٍ اًـمََة املـصفِة اًيت جسـى ٕاىل ذمج ثَ

حلي اًـَوم الاحامتؾَة يف اذللي املـصيف إلسالسم معََة اًخبٔظَي إلسالسم، وثَاز اثين 

صى )ظَة زحة  بٓدص ٔبظَق ؿَهيا ٕاسالمِة املـصفة، ٔبو ٔبسَمَ اًـَوم الاحامتؾَة. ٍو

ياكضاث واًىذاابث حول مفِوم اًخبٔظَي إلسالسم ٌَـَوم الاحامتؾَة وما ٕاجصاُمي( ٔبن امل 

ازثحط تشعل املفِوم من مععَحاث مص تثالزة مصاحي مامتٍزًت وسخًِا وان ثساذَت فامي تُهنا،  
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مصحةل اًخـسذ واًخيوغ اًضسًس، اهخلاًل ٕاىل مصحةل زيائَة اًخوحَِ واىهتاء مبصحةل اًخحاذل 

والاكرتاة
(9)
. 

ق تياء وجضُِس جصاذًلٌل هؼًصة راث ثوخَ ؾصيب تثالج مصهحاث متثي اًرشوظ ًخـَ

اًرضوًزة ارلاًعة ٍمتىهنا من كميَهتا اًـَمَة املـصفِة وحىت ل ًخحول ارلعاة املـصيف اًـصيب 

ٕاىل دعاة ٕاوضايئ ًُزي )اًلضَة واملهنج واملفىص(، فاًلضَة تلغ اًيؼص ؾن اًـيوان اطلي 

ظَي ؾصيب، كضَة ًِا مربزاهتا اطلاثَة واملوضوؾَة، ادلََة واًحٌُة، حتمهل، ثـًصة ٔبو ثبٔ 

...،ٔبما املهنج، فاهَ ل ٍزال ًـاين من جتارابث مذياكضة الاجتاٍ، فِياك من ٍصى  وزت ٔبن 

هيعَق من هلس اًفىص اًلصيب املـادض، ابؾخحاز ٔبن رعل ًضـيا مدارشت يف كَة ٕاصاكًَاث 

يا ك من ٍصى تبٔن اصلدول يف مـصنة فىًصة ذون امذالك املـاًري اًفىص إلوساين املـادض، ُو

اًفَسفِة إلسالمِة ٌَيؼص واًفىص، س َجـَيا جمصذ هلةل ًيخاجئ ؿَمية اًيلس اًيت ثت يف ٕاظاز 

اًوضـي ذون ثوكف، تي خيىش اًحـغ ٔبن ثخحول ألسَمة ٕاىل جمصذ ٕاضفاء يشء من 

املفىص هفسَ، ثـخرب حاًخَ اًصاُية اًـائق اًرشؾَة ؿىل امللولث اًلصتَة، واًرشظ اًثاًر 

الٔنرب والٔنرث ثـلِسًا يف ثعوٍص اًواكؽ اًـصيب هؼصًا ومعاًل، ًلس ثوازى ذَف اًوػَفة ٔبو 

ذَف املؤسسة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، و فلس تشعل اس خلالهل اًفىصي وفـاًَخَ الاحامتؾَة وحسَ 

اًيلسي 
(20)

َّة خسًست . ورمٌل اكن واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف اًـ امل اًـصيب، فلس اندسخت ٔبزض

مٌش اًس خٌُاث من اًلصن اًـرشٍن، حِر حؼَت تخفِّم ٔبفضي ٕلماكهَاث اس خزسارما، ملا 

حيلّق ٔبُساف اًـامل اًـصيب يف اًخلّسم والاسذُاز. وكس جتىّل الاُامتم اًـصيب ابٔلهرثوتوًوحِا، 

ث اًـصتَة )خامـة اًلاُصت، من ذالل اؾامتذُا نخرّععاث وملّصزاث ذزاس َة يف ادلامـا

ا(.… خامـة الاسىٌسًزة، خامـة ذمضق، ادلامـة اٌَحياهَة ،خامـة اًححٍصن   وكرُي

يف ملال تـيوان )حنو اهرتتوًوحِا ؾصتَة مـادضت(، خيخرص ظاحدَ اذلاةل اًـصتَة 

َّة خسًست  ًالهرتتوًوحِا: "ورمٌل اكن واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـصيب، فلس اندسخت ٔبزض

مٌش اًس خٌُاث من اًلصن اًـرشٍن، حِر حؼَت تخفِّم ٔبفضي ٕلماكهَاث اس خزسارما، ملا 

حيلّق ٔبُساف اًـامل اًـصيب يف اًخلّسم والاسذُاز. وكس جتىّل الاُامتم اًـصيب ابٔلهرثوتوًوحِا، 
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ا نخرّععاث وملّصزاث ذزاس َة يف ادلامـاث اًـصتَة )خامـة اًلاُصت، من ذالل اؾامتذُ

ا( … خامـة اًححٍصن  ،، خامـة ذمضق، ادلامـة اٌَحياهَةخامـة الاسىٌسًزة وكرُي
(22)

 

وثخجىّل ٔبًضًا يف كِام اًىثري من اًحاحثني ألهرثوتوًوحِني اًـصة، تخبًَٔف اًىذة 

هرثوتوًوحِا وثعحَلاهتا يف اصلزاساث اًثلافِة حول إلوسان ؤبظوهل وحضازثَ، مفاُمي الٔ 

والاحامتؾَة، مهنا ؿىل سخِي املثال: نخاة )ألهرثوتوًوحِا( ثبًَٔف اجصاُمي سزكاهة، ؿام 

. 2974ذزاسة يف اًيوغ واذلضازت( ثبًَٔف َلس زايط، ؿام  - . ونخاة )إلوسان2918

ا( ثبًَٔف حسني مؤوس ؿام ذزاسة يف ٔبظوًِا وكِارما، وؾوامي ثسُوزُ -ونخاة )اذلضازت

مسذي صلزاسة اجملمتؽ( ثبًَٔف ٔبمحس ٔبتو ًسس، ؿام  -. ونخاة )اًحياء الاحامتؾي 2978

 2984. ونخاة )ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة( ثبًَٔف ظفوخ ألدصش، ؿام2980
(21)
. 

ل صّم ٕاّن يف رعل حتفزيًا ؿىل ٕاجياذ ٔبهرثوتوًوحِا ؾصتَة، ثخّجَ ذزاساهتا حنو 

مضالكث اجملمتؽ اًـصيب، وجسِم يف ثلّسمَ مبا ًدٌاسة مؽ مـعَاث اًـَوم إلوساهَة 

ٌَّل ؿمل الاهرثتوًوحِا، ما سال سائسًا   -ٕاىل حّس ما -اخملخَفة، ٔلّن ادلِي هبشٍ اًـَوم، ول س 

ـّوق اصلزاس اث ادلسًّة واملوضوؾَة ًعحَـة اًثلافاث ألدصى وٕاسِاماثَ إلوساهَة، اًيت ًو

ثؤّذي ابًخايل ٕاىل فِم حلِلي ًعحَـة املساطمة اًـصتَة يف اًثلافة إلوساهَة، وجحم ُشٍ 

 املساطمة .

ٌَّل ثغل  ويف رعل ذؾوت ٕاىل فذح اًيوافش اًثلافِة اًـصتَة ؿىل اًثلافاث ألدصى، ول س 

ًيت ميىن الاس خفاذت مهنا يف اًخـّصف ٕاىل زلافة اًـرص وذزاس هتا والاكذساء هبا، مبا اًثلافاث ا

َّة اًـصتَة املامتٍزت، ومؽ ملّوماث اًثلافة اًـصتَة، مبا يف رعل  ص اًضرع ًًسجم مؽ حُو

اًخَازاث اًفىًصة والاجتاُاث واملشاُة ألذتَة واًفٌَة، والاهخلاء مهنا وإلقضاء ؾن 

حمنو وحزذُص وثخلّسم، ابلثّعال  -ومهنا اًثلافة اًـصتَة -ًثلايف. فاًثلافاث لكِّا ٔبسعوزت اًلزو ا

 والاحذاكك واًخبٔزري املخحاذل، والاس خـازت والاسدِـاة.

ومثّة تـغ اصلزاساث املَساهَة اًيت كام هبا ؿسذ من اًحاحثني اًـصة، يف مٌاظق 

وزايث )اجملالث( اًـَمَة مذـّسذت من اًوظن اًـصيب، وورشث ُشٍ اصلزاساث يف اصل

ا وسازت إلؿالم اًىوًدِة،  اًـصتَة، ومهنا ؿىل سخِي املثال: )جمةّل ؿامل اًفىص، اًيت ثعسُز
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وجمةّل املس خلدي اًـصيب، اًيت ثعسز ؾن مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة يف تريوث، وجمةل 

ابٌزس، ٕاضافة ٕاىل اًفىص اًـصيب املـادض، اًيت ثعسز ؾن مصنز إلمناء اًـصيب يف تريوث و

َّاث الٓذاة واًـَوم إلوساهَة، يف ادلامـاث اًـصتَة. ٕاىل  اجملاَلث اًيت ثعسز ؾن لك

اًيسواث والاحامتؿاث، ؿىل قصاز الاحامتغ اًخحضريي اطلي ؾلسٍ الاحتاذ اصلويل ٌَـَوم 

تبٔن ًٔلهرثوتوًوحِا  –ذون صم  –ألهرثوتوًوحِة يف مرص. ٕاّن ُشٍ اًخوهّجاث، ثخرّش 

ًـصتَة مس خلداًل ساُصًا، رشًعة ٔبن ثـّمق ُوٍهتا اًـصتَة، سواء يف مٌعَلاهتا اًيؼًصة، ٔبو يف ا

ٔبُسافِا اًخعحَلِّة، ؤبن ثخذـس ماذهتا ؾن اًيلي من ذون هلس ٔبو ثعوٍص. وٕارا ما مّت ًِا رعل، 

ميىن ٔبن ثخـّزس ٔبظاٍهتا اًـصتَة وٕاسِاماهتا اًـاملَة، يف ُشا املَسان
(21)

 . 

شا ما جية ٔبن ثؤّسس ًـَ اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة املـادضت، حبَر ثؼِص  ُو

جبالء ثغل اًـالكة تني اذلضازت اًـصتَة واذلضازت إلوساهَة، ومن حواىهبا اخملخَفة، تـَسًا ؾن 

ألحاكم املس حلة، وألذش ابًفىص ألهرثوتوًويج اًيلسي وامللازن، وثعحَق ما ميىن ثعحَلَ 

هرثوتوًوحِا، مبا ًدٌاسة مؽ ظحَـة اجملمتؽ اًـصيب، وحصهَخذَ اًخازخيَة من هؼصايث الٔ 

)اصلميلصافِة واًثلافِة ( 
(24)
. 

 اثًثا: امحس اتوسًس

اصلنخوز امحس اتوسًس من زواذ ؿمل إلهرثتوًوحِا اًـصة، وصل يف مسًية ألسىٌسًزة يف 

س ية( من ٔبة مرصي  91)ؾن معص انُز  1021ًوًَو  19ثويف يف  19، 2912ماًو  1

ظـَسي من ٔبظول ملازتَة، مِعي يف جمال اس خرياذ اًفحم، ؤبم من ٔبظول حصهَة ٔلزست 

ص. ثبٔثص تؼصاذ لكَف جصاون وٕاًفاىز جًصدضازذ وَلس مٌسوز وٕاثَني مًصَي، مذسهَة ثسزش ابٔلُس

، ددري ساتق يف 1022ٔبًف حٌََ ًـام  400حتعي ؿىل خائزت اًيَي ٌَـَوم الاحامتؾَة

َة،  مىذة اًـمي اصلويل ابٔلدم املخحست، ؤبس خار سائص يف ؿسذ من ادلامـاث اًـصتَة واصلًو

وملصز دلية اصلزاساث الاحامتؾَة يف اجملَس اًىوًدِة، ‛ ؿامل اًفىص‚ومسدضاز اًساتق جملةل 

ألؿىل ٌَثلافة يف مرص حاًَا. اكثة مرصي وصل مبسًية إلسىٌسًزة يف ٔبوائي اًـرشًًِاث 

من اًلصن املايض، ثَلى ثـَميَ جبامـيت إلسىٌسًزة ؤبوهسفوزذ، معي ٔبس خارا ًٔلهرتوتوًَجَا 
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تَة تـرشاث امللالث املوسؿة يف وددريا مبىذة اًـمي اصلويل جبيَف.ٔبثصى املىذحة اًـص 

 ‛.املـصفة وظياؿة املس خلدي‛و‛ ألوساق‚ونخاة ‛ املفِوماث‛اصلوزايث.من مؤًفاثَ نخاة

ص مساٍز املِين ابًـسًس من امليخجاث واخملصخاث اًـَمَة، ثبًَٔفًا وثلٍصصًا مِساهًَا راث  ُز ٍو

 ظحلة ؿاملَة.

اًـصة ول ُو ٔبنرثضم ٕاهخاخًا وٕامنا ُو تال امحس اتو ًسس  ًُس ٔبول ؿٌَلء الاهرتتوًوحِا 

خسال ٔبؿالضم ملامًا ؤبكواضم ثبٔزرياً 
(21)

صي( يف ظسز نخاة   وظف ٔبظَلَ ؿَََ )َلس ادلُو

"حبوج يف الاهرتتوًوحِا اًـصتَة"، ظفة زمبا ٔبفضت تيوغ من واكؽ ثعوز ملام ُشا اًـامل يف 

صي، ًوـي اًعفة مِسان الاهرتتوًوحِا اًـصتَة ؾيس كاماث اًـمي الاحامت ؾي ٔبمثال َلس ادلُو

  الأكذميَة واًصمسَة اًيت لسمذَ ظَةل حِاثَ عم )ألس خار اصلنخوز(.

ٔبًضًا ما ميىن ًُخشهص امحس توسًس تَ خسًخَ وثفاهََ يف اًـمي واهلٌلسَ يف اًححوج 

املَساهَة ٕاما تيفسَ وإبرشافَ ؿىل اًفصق اًححثَة
(21)

اث ، ظال وضاظَ اًـسًس من ادلامـ

ا. ونشعل ادلامـاث ألحٌحَة ؿىل قصاز ادلامـة  اًـصتَة: مرص، ًَخِا، اًىوًت.وكرُي

ألمٍصىِة يف اًلاُصت يف كٌاؿة راثَة ٕلجياذ حاةل من اًخواسن تني اًواحة اًوظين واحملًل 

ص اًـمي الاهرتتوًويج هفسَ(.  ذون اًـزوف واذلصمان من مثصاث الاهفذاخ اًفىصي )حُو

وضاظَ اًححيث ظال مِاذٍن ٔبدصى مضازاكً اًـسًس من اًحاحثني يف جمالث حىت ٔبن امذساذ 

لس اكهت )ؿامل اًفىص( اجملةل اًثلافِة  ؿمل الاحامتغ، الاكذعاذ، اًس َاسة واًخازخي...اخل، ًو

واًفىًصة وألوسؽ اهدضازا يف اًـامل اًـصيب ٕاسِام ألس خار اصلنخوز ألجصس واًيت اكهت 

واسـة ؾًصضة ؿىل اًفىص إلوساين وٕاتساؿاثَ، ٕاضافة ٕاىل ؾضوًخَ اًس حاكة يف فذح انفشت 

 ٌَـسًس من اجملاًس واٌَجان اًـَمَة مضازنة زظَية ثضفي ؿَهيا ُاةل من ادلسًة واملسؤوًَة.

 كصاءت يف بضٔم ملوماث اًـمي الاهرتتوًويج ٔلمحس اتو ًسس:

ًـي ما كِي يف امحس ٔبتوسًس ًعلى ؿىل ماكِي ؾن كرٍي من اًـٌَلء، ؿىل قصاز" ٕاهَ 

ا من ٔبوظاف مل حيغ مبثَِا ٕال ؿسذ كََي من ؿٌَلء  ألس خار املـمل، ودسصت اًـعاء، وكرُي

ألمة ألخالء". ويف ُشا ألمص صِاذت ؿىل ٔبطمَة ٔبؾٌلهل نٌلً وهوؿًا يف ذلةل واحضة ؿىل 
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ملاماث مذلسمة يف جمايل اًححر واًـمي املَساين، وفامي س َبئت سدٌاول  ثعسز ُشا اًـامل

 تيوغ من الادذعاز وإلجياس ٔبضم ملوماث ٔبؾٌلل ُشا اًـامل اًىدري ومزياهتا.

 حاكمي املهنجَة ؾيس بمٔحس بٔتوسًس 

ملال ًؼ)سـاذ ؾامثن( ثـخرب فَِ امحس اتوسًس زائس ادلَي اذلايل من ألهرثوتوًوحِني  يف

دضٍن، حِر ذَعت يف امللال ٕاىل ٔبن ُياك زاكئز ٔبساس َة ٔبزاُا صادعة يف ٔبؾٌلهل املـا

عم: الاُامتم اًحاًف ابٕلظاز اًيؼصي ٔبو املفاُمي اًيؼًصة، والاًزتام ابذلحىة املهنجَة، 

واًضلف ابصلزاسة املَساهَة، ومن مث فِو مسزسة حبثَة ٔباكذميَة مىمتةل ألسس وألزاكن. 

تبٔؾٌلهل ٕارا ثفِم ثوحهياثَ اًصظَية اًيامعة اًيت ل ًسزوِا ول  -املِت  –ئ وابًخايل فٕان اًلاز 

ـصف هَف جيصي حبثًا  ٌضـص هبا ٕال من ميخغل اذلس ألهرثوتوًويج ميىٌَ ٔبن ًخـمل اصلزش ًو

ًَا ٔبهرثوتوًوحًِا. فذحاول ٔبن جس خزَط من نخاابثَ حفوى ما كعسٍ حني كال:"ٕان  ؿَم

اذ ل ٍىذفي ابملياكضاث اًيؼًصة ٔبو ابصلزاساث اذللََة ٔبو املَساهَة اًحاحر ألهرثوتوًويج ادل

اًيت ل جسدٌس ٕاىل هؼصايث حمسذت واحضة املـامل، تي حياول املزاوخة تني الزيني تلعس 

اًوظول ٕاىل حتلِق ذكِق وفِم معَق ٌَمجمتؽ اطلي ًسزسَ". حِر وخسث ٔبن إلحصاءاث 

عم: ازلؽ تني ألظاةل واًخجسًس، ؤبذواث ازلؽ املَساين، املهنجَة ألهرثوتوًوحِة صلى ٔبتوسًس 

 من: املسح الاحامتؾي، ٕاىل املالحؼة ابملضازنة.. ٕاخل.

 ٔبطمَة اًـمي املَساين ؾيس بٔتو ًسس:

، «ٔبمحس ٔبتوسًس زائس اًححر املَساين»نٌل ًلسم ذ. َلس حافغ ذاية ملال حول 

ى تَ اًـمي املَساين يف اًححر ٌورشخ فَِ هَف ٔبذزك ٔبمحس ٔبتوسًس مدىًصا ما حيؼ

ألهرثوتوًويج من ٔبطمَة، اكرتهت صلًَ ابًزنول ٕاىل اذللي اًواكـي ٌٌَلذت، ومجـِا ؾن ظًصق 

مـاٌضة ازلاؿة املسزوسة ؿىل مسى فرتت سمٌَة اكفِة، كعس اًخـصف ؿىل ٔبوضعهتا وملاظس 

هرثوتوًويج ؿىل ٔبفـاًِا. وهَف ٔبمىض فهيا ؾلوذا س خة، ؤبزىس ذالًِا كواؿس اصلزش الٔ 

ٔبسس ظَحة من معي مِساين مذـمق، جتىل يف مجـَ املحخىص تني املس خوى اًيؼصي 

واملس خوى املَساين مـا، حبَر بٔظححت اًخجصتة املَساهَة يف اصلزش ألهرثوتوًويج اًـصيب 
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املـادض حتمي ثوكِؽ زائسُا ٔبمحس ٔبتوسًس، مبا ًوحة ؿََيا إلهعاث ذوًما ٕاىل سًٌَ، ثغل 

 ا جصحت مَحة يف ٔبايمٌا، نٌل اكهت ؿَََ ذانيًا.اًيت م

 اُامتمَ بٔتوسًس ابًحساوت يف اًوظن اًـصيب 

ًلسم ذ. فازوق ٔبمحس مععفى، ملال حول ٔبمحس ٔبتوسًس واًحساوت يف اًوظن اًـصيب، 

وكس ؾيوهَ )وضف اًلمة ىف ٔبس حاة فصكة ألمة(، ٌورشخ فَِ ٔبس حاة اُامتم اًـامل 

ة، مثي : ألهرثوتوًويج ادلََي ٔبمح س ٔبتوسًس ابًحساوت يف اًوظن اًـصيب واجملمتـاث اًعحصاًو

اًواحاث ارلازخة )مرص(، وحٌلؿاث اًحسو اًصحي يف اًعحصاء اًلصتَة )مرص( واًعحصاء 

اًسوزًة وحصازي اًرشق ألوسط وصٌلل ٕافًصلِا، حِر جتىل صلف وحة ٔبمحس ٔبتوسًس 

ة يف ذزاس خَ )كع ة اًعحصاء( اًيت ورشُا نسزاسة مس خفِضة ابًحساوت وابجملمتـاث اًعحصاًو

ثوحض مسى حة وصلف ألس خار املحسغ، واًيت ثوظي فهيا ٕاىل ٔبن اًصحةل واًخجوال 

اصلانيني اٌظلٍن ًلوم هبٌل اًحسو ًُسا حتصاكث ؾضوائَة وٕامنا حصاكث ذائًصة وحصاكث مٌؼمة 

متزياث ثلس ميَة ثفصط هوؿًا من حلوق اًصؾي. ؤبن لك اًخلس اميث واًخعيَفاث ؾحازت ؾن 

وثلًصخِة ٕاىل حس هحري مثي اًحسو اذللِلِني ؤبهعاف اًحسو واًعلاز. ؤبن ُياك ؿالكاث 

حاكفي كوًة تني حٌلؿاث اًحسو اًصحي ؤبهعاف اًصحي من انحِة ازلاؿاث اًلدََة املس خلصت 

ا وحتوًِا ٕاىل  يف اًعحصاء واًيت ل حزال حتخفغ تدٌؼميِا اًلدًل اًخلََسي زمغ اس خلصاُز

اًززاؿة وزمغ احذفاػِا تحـغ املاص َة اًيت جس يس ٔبمص الاُامتم هبا ٕاىل زؿات مبٔحوزٍن مثي 

ازلاؿاث اًلدََة ؿىل ألظصاف اًرشكِة واًلصتَة صلًخا اًيَي ٔبو ؿىل ظول اًساحي اًضٌليل 

اًلصيب
(27)
. 

 زاتـا: امحس بٔتو ًسس ابٔلزكام :

  :اًضرعَة اًحَاانث

 ٔبتوسًس مععفى ٔبمحس:اًثاليث الامس

 1/1/2912:املَالذ اتزخي

 إلسىٌسًزة خامـة – الٓذاة لكَة – املخفصػ ألهرثوتوًوحِا ٔبس خار:اذلاًَة اًوػَفة
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 2944 إلسىٌسًزة خامـة –( واحامتغ فَسفة) الٓذاة ًُساوس:اًـَمَة اصلزخة

B. Lit (ٔبهرثوتوًوحِا )– 2911 ٔبهسفوزذ خامـة 

D. Phil (ٔبهرثوتوًوحِا )– 2911 ٔبهسفوزذ خامـة 

 اًوػَفي اًخسزح   

 .إلسىٌسًزة خامـة – ألهرثوتوًوحِا ٔبس خار مث مساؿس ٔبس خار مث مسزش -

 .2971 – 2974( إلسىٌسًزة خامـة) اًـََا ٌضلزاساث الٓذاة لكَة وهَي -

 .2979 – 2971( إلسىٌسًزة خامـة) الٓذاة لكَة معَس -

 .2982 مذفصػ ٔبس خار -

 .ذزايس فعي ملست 2971 ؿام تبٔمٍصاك ًوات جبامـة سائص ٔبس خار -

    ألدصى الأكذميَة املِام تـغ   

 هوؿَ من اًوحِس اًلسم ُو و) 2974 إلسىٌسًزة جبامـة ألهرثوتوًوحِا كسم ٕاوضاء-

 ألهرثوتوًوحِا ثسٌزس ًخوًون اطلٍن مـؼم مٌَ ختصح وكس. ألوسط اًرشق خامـاث لك يف

 .اًـصيب اًـامل يف الٓن

و إلسىٌسًزة جبامـة اجملمتؽ ذسمة مصنز ٕاوضاء -  ابدلامـاث هوؿَ من مصنز ٔبول ُو

 .واًـصتَة املرصًة

 .الٓذاة جلكَة ًٔلخاهة اًـصتَة اٌَلة ثـَمي مصنز ٕاوضاء -

 يف س يواث زالج) ألفًصلِة ادلامـاث احتاذ جمَس يف إلسىٌسًزة خامـة متثَي -

 (.اًس حـَياث

 املصحوم اًضـحة زئُس اكن) ابًلاُصت ٌََووسىو اًلومِة اًضـحة زئُس انئة -

 (.اًـايل ٌَخـَمي وسٍصا اكن حني كامن ٕاسٌلؾَي اصلنخوز ألس خار

 اًرشق ذزاساث مصنز) ًوات وخامـة الٓذاة لكَة تني اًثلايف اًخـاون اثفاكِة ؾلس -

 كسمي يف ألساثشت من ؿسذ ثحاذل مت الثفاكِة ومبلذىض, 2971 ؿام( ألوسط

 .الثفاكِة ًخغل ادلامـة ٕاكصاز تـس واذلضازت ألهرثوتوًوحِا
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 ابًلكَة اًـٌلذت ومٌعة اًـََا ٌضلزاساث الٓذاة لكَة وهَي مليعة صلهل ٔبزياء كام -

 اًعالة ٕلًفاذ ألمٍصىِة ادلامـاث من وؿسذ الٓذاة لكَة تني زلافِة اثفاكِاث تـلس

 املرصًة اذلضازت ؾن ملصزاث ًخَلي ألوسط اًرشق ص ئون يف املخرععني ألمٍصىِني

ا إلسالمِة واًثلافة  يف الامذحان ٔبذاء مؽ اكمةل س ية ٔبو واحس ذزايس فعي ملست وكرُي

 .س يواث ًـست الثفاكِة هبشٍ اًـمي واس متص إلسىٌسًزة

 ًخَلي ذازسني ظالة ٕلًفاذ ًيسن ًوسط اًحوًَخىٌَم مـِس مؽ اثفاكِاث تـلس كام -

 هلم اًـصتَة اٌَلة ثسٌزس مؽ اًـصيب وألذة وإلسالمِة اًـصتَة واًثلافة مرص ؾن ملصزاث

 .س يواث ؿست ابلثفاكِة اًـمي واس متص

 ًٔلخاهة اًـصتَة اٌَلة ثسٌزس مصنز ٕلوضاء ألوىل اًيوات عم الثفاكِاث ُشٍ اكهت -

و إلسىٌسًزة جبامـة الٓذاة جلكَة ورعل  واختشثَ املرصًة ابدلامـاث هوؿَ من مصنز ٔبول ُو

ا منورخا ألدصى ادلامـاث  .ملصانُز

 2917 ًـام اسىس جبامـة اكٍزصاش حما اث من ألوىل اًخشاكًزة احملا ت ٕاًلاء-

 ابٌَلخني ًوجنٌلىز ذاز ورشهتا وكس ،‛اًـصيب اًـامل يف ادلسًست اذلرضًة اًثوزت‚ موضوؾِا واكن

 فذحي حسن ألس خار املرصي املِيسش 2918 ؿام حما ت ٔبًلى وكس. واًـصتَة إلجنَزًية

 .اًـصة املفىٍصن من ؿسذ اًخاًَة ألؾوام يف تـسٍ وخاء

 مؤمتص ؾلس ؿىل ألمٍصىِة ابدلامـة الاحامتؾَة اًححوج مصنز مؽ ابًخـاون إلرشاف -

The State of the Social Sciences in the Middle East كسم فَِ صازك اطلي 

 ؾلس وكس. ألمٍصىِة ابدلامـة الاحامتؾَة اًححوج ومصنز إلسىٌسًزة جبامـة ألهرثوتوًوحِا

 من مذرععون ؿٌَلء فَِ وصازك 2974 ًوًَو 20 – 2 من اًفرتت يف ابٕلسىٌسًزة املؤمتص

 .وٕاٍصان حصهَا ٕاىل ابٕلضافة اًـصتَة اًحالذ لك

 سخمترب) هُدال -( اًحوري اًعًصق) اذلٍصص ظًصق لزثَاذ اًَووسىو تـثة يف املضازنة -

2991.) 

َا مؤمتصا ٔبزتـني ؿىل ًٍزس ما حضوز -  ؾن هواب يف مؤمتصان ٔبطمِا من اكن ابرلازح ذًو

 من ؿسذ خاهة ٕاىل ورعل 1002 مث 2999 – واًخمنَة اًثلافة – اًثاًر اًـامل جممتـاث حمنَة
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 ٔبابذ وٕاسالم جىني يف ؾلسث واًيت اًثلافة وسازت ٕاٍهيا ٔبوفسثَ اًيت واًيسواث املؤمتصاث

ا وذىب ؤبس خىِومل  وكرُي

َة اًيسوت -  اًلاُصت -ٌََووسىو املرصًة اًوظيَة اٌَجية- ‛واًززاؿة اًثلافة‚ حول اصلًو

 .2991 ماًو 14 – 12

 مرص يف ؾلسهتا اًيت واًثلافِة ألهرثوتوًوحِة املؤمتصاث من هحري ؿسذ يف املضازنة -

 املـيَة واًثلافِة الأكذميَة املؤسساث

 اًس َاساث حول اصلويل اذلىوسم اًَووسىو مؤمتص‚ ٕاىل اًصمسي مرص وفس ؾضوًة -

 (.2998 ٔبجًصي 1 - مازش 10) اس خووِومل - ‛اًخمنَة ٔبخي من اًثلافِة

 فرباٍص 21 لُاي) 1000 اًـاملَة اًثلافة ؾن اًَووسىو ثلٍصص مٌاكضة هسوت -

1002.) 

 - واًثلافة واًـَوم ٌَرتتَة اًوظيَة اٌَجية) ‛اًـصتَة اًثلافة اسرتاثَجَة‚ مؤمتص -

 .1002/ 1/4 - 12/1 اًلاُصت -( اًَووسىو

    املَساهَة واًححوج اصلزاساث   

 .2911 – 2914 ؿاسم يف صِصا ؾرش زالزة( مرص) ارلازخة اًواحاث -

 ظَف – اًسوزًة واًعحصاء( مرص) اًلصتَة اًعحصاء يف اًصحي اًحسو حٌلؿاث -

 .جبيَف اصلويل اًـمي مىذة من تخلكَف 2919 ؿام

 من تخلكَف( ثَج ٔبتو مصنز مسَؽ تين كًصة) اًعـَس كصى ٕاحسى يف اًثبٔز حبر -

 ؿام نخاة يف اًححر ورش وكس(. 2910 ؿام) وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم املصنز

2911. 

 اًلوسم املصنز من تخلكَف سوزاي يف ٌَـَوًني اس خعالؾَة ٔبهرثوتوًوحِة ذزاسة -

 (.2910 ؿام ظَف) وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج

 ٕافًصلِا وصٌلل ألوسط اًرشق حصازى يف املَساهَة اصلزاساث من تـسذ اًلِام -

 تخلكَف( ٕاٍصان - اًسـوذًة اًـصتَة املمَىة - اًـصاق - ألزذن - ًَخِا - ادلزائص - امللصة)
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 اًَِئة ظًصق ؾن ابٕلجنَزًية اًححر وورش 2912 ؿام جبيَف اصلويل اًـمي مىذة من

َة  .2911 ؿام مؤمتص يف وهوكش اصلًو

 ٕافًصلِا وقصة رشق يف اًلدائي من ؿسذ يف املَساهَة اصلزاساث من تـسذ اًلِام-

 مىذة من تخلكَف اًسوذان حٌوة ويف( وسرياًَون هَجصاي مث هًَِا - ثيجاهَلا - ًوقيست)

 ابٌَلة تـضِا واصلزاساث امللالث من ؿسذ يف اًيخاجئ وظسزث( 2911 ؿام) اصلويل اًـمي

( اًس خٌُاث ذالل اًلسمي الاكذعاذي ألُصام ويف اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل يف مثال) اًـصتَة

.( J.R.A.I) ًٔلهرثوتوًوحِا املَيك املـِس وجمةل( Africa جمةل) إلجنَزًية ابٌَلة واًحـغ

 (.L’Hommeجمةل) ابًفصوس َة واًحـغ

 كسم تني ابلصرتاك ورعل – ‛اًَسوي اًـمي حنو املرصًني اجتاُاث‚ حبر -

 اًـصتَة ابٌَلة اًححر وورش, ٕاذًياوز هوىصاذ ومؤسسة إلسىٌسًزة جبامـة ألهرثوتوًوحِا

 .إلسىٌسًزة جبامـة ؿَمَة هسوت ؿَََ ؤبكميت والاجنَزًية

 ابلصرتاك ورعل ‛اًياضوزت هوم مٌعلة – ابٕلسىٌسًزة املخزَفة املياظق‚ حبر -

 .فوزذ ومؤسسة إلسىٌسًزة جبامـة ألهرثوتوًوحِا كسم تني

 ذزاسة مرشوغ مضن ‛الاحامتؾَة ألتـاذ – املرصي إلوسان تياء ٕاؿاذت‚ حبر -

 وكام( 2978 – 2971) إلسىٌسًزة خامـة تَ كامت اطلي املرصي إلوسان تياء ٕاؿاذت

 الاحامتؾَة اًخًض ئة جمال يف اصلزاسة هخاجئ مذضميا ورش اطلي اًثاين اًخلٍصص تخحٍصص

 .وزلافِة احامتؾَة نلمية اًعرب وذزاسة املرصًة اًضرعَة وملوماث

 إلكَميي اًخرعَط َُئة من تخلكَف ‛ٔبسوان حملافؼة إلكَميي اًخرعَط‚ حبر -

 يف واصرتك نخاة صلك يف هخاجئَ وورشث 2971 ؿام اًححر ٔبحصي وكس ٌَمحافؼة

 اًلوسم واملـِس إلسىٌسًزة جبامـة ألهرثوتوًوحِا كسم من وابحثون ٔبساثشت اًححر

 .ٌَخرعَط

 ألهرثوتوًوحِا كسم تني ابًخـاون ورعل ‛اًلصيب اًضٌليل اًساحي حمنَة‚ حبر -

 املاذت مجؽ يف واصرتك ألمٍصىِة ابدلامـة الاحامتؾَة اًححوج ومصنز إلسىٌسًزة جبامـة

 (.2911 – 2914) ادلامـخني يف واًحاحثني اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء من ؿسذ إلزيوحصافِة
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 ٌَححوج اًلوسم املصنز من تخلكَف ‛مرص يف اًعحصاوًة اجملمتـاث‚ حبر -

 ثسوز وإلجنَزًية ابًـصتَة جمضلاث ٔبزتـة اًححر رعل حول ظسز وكس. وادليائَة الاحامتؾَة

 .سٌُاء صٌلل حول لكِا

 الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم املصنز من تخلكَف ‛اًححًصة اًواحاث‚ ؾن حبر -

 واًعصق وألساًَة املياشم ابثحاغ كدي من اًواحاث ُشٍ ذزاسة ٌس حق ومل وادليائَة

 .ألهرثوتوًوحِة

 خمخَفة مٌاظق يف احملََة اجملمتـاث من ؿسذا مشي وكس ‛ٌَـامل املرصًني زؤًة‚ حبر -

 يف املَساىن ٌَـمي ذًَي ونشعل اًـامل زؤى هؼًصة حول نخاة ؾيَ وظسز مرص من

 .امللالث من ؿسذ ؿىل ؿالوت املوضوغ

    اًـَمي إلهخاح من خاهة   

 بٔ. املؤًفاث      

 .2918 اًلاُصت – املـازف ذاز – اًلصيب اًفىص هواتف ٍلوؿة – اتًَوز.1

 ٌَححوج اًلوسم املصنز – اًعـَس كصى ٕاحسى يف ٔبهرثوتوًوحِة ذزاسة – اًثبٔز.1

 .2911 اًلاُصت, املـازف ذاز – وادليائَة الاحامتؾَة

 .2911 إلسىٌسًزة, اًثلافة ذاز – اٌََيب اجملمتؽ يف ذزاساث.1

 .ٌَىذاة اًـامة املرصًة اًَِئة – اجملمتؽ صلزاسة مسذي الاحامتؾي اًحياء.4

 .مصاث جسؽ ظحـاثَ ٔبؾَسث, املفِوماث ألول، ادلزء

 .مصاث س حؽ ظحـاثَ ٔبؾَسث, ألوساق اًثاين، ادلزء

1.Nomadism and Sedentarisation, I.L.O.، Geneva, 

(mimeographed), 1963. 

 ٕازيوحصافِة ذزاسة:  سٌُاء صٌلل: ألول اًححر – مرص يف اًعحصاوًة اجملمتـاث.1

 .2992 – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم املصنز – الاحامتؾَة وألوساق ٌَيؼم

 اًلوسم املصنز –( وثلسمي ٕارشاف) سٌُاء صٌلل يف واًثلافة واجملمتؽ إلوسان.7

 .2992 – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج
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 .2991 اًلاُصت- وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوزم املصنز – اًحيائَة ٕاىل املسذي.8

 املصنز) ظفحة ٔبًف من ٔبنرث يف حزبٓن – واًثلافة واجملمتؽ إلوسان يف ذزاساث.9

 (.2991 اًلاُصت- وادليائَة ًالحامتؾَة ٌَححوج اًلوزم

– وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوزم املصنز) املَساىن اًـمي ذًَي-اًـامل زؤى.20

 (2991 اًلاُصت

 الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوزم املصنز) ٕارشاف – هؼًصة متَِساث-اًـامل زؤى.22

 (2991 اًلاُصت– وادليائَة

21.NOMADISM AND SEDENTARISATION: A Select 

Annotated Bibliography and Abstracts, Vol One; Egypt and North 

Africa,N.C.S.C.R. Cairo 1996 

 (.1002 اًىوًت) اًـصيب نخاة – ٔبهرثوتوًوحِة ملالث – املـصفة ٕاىل اًعًصق. 21

 (1000 اًلاُصت)اًثلافة ًلعوز اًـامة اًَِئة – وألسعوزت اًواكؽ-24

 (1004 اًلاُصت) اًثلافة ًلعوز اًَِئةاًـامة – اًـصتَة اًثلافة ُوًة. 21

 (1001 اًـصىب نخاة)– املس خلدي وظياؿة ٔبملـصفة. 21

    مرتمجة نخة. ة   

 ؿام ألوىل اًعحـة ػِصث) جًصدضازذ ٕاًفاىز.بٔ .بٔ  ثبًَٔف, الاحامتؾَة ألهرثوتوًوحِا.1

 (.مصاث مثاين ظحاؾخَ ؤبؾَسث 2918

َام ثبًَٔف, اًخازخي وزاء ما.1  .فصاىلكني ومؤسسة مرص هنضة مىذحة, ُاوًز ًو

 تـغ وحصمجة اًرتمجة ؿىل ٕارشاف) فٍصزز حميس سري ثبًَٔف, اطلُيب اًلعن.1

 اًَِئة(, اًىثريت واًخـََلاث املعوةل امللسمة ونخاتة, ألساثشت من ؿسذ مؽ ابلصرتاك اًفعول

 .2972 اًلاُصت ٌَىذاة املرصًةاًـامة

 ألهرثوتوًوحِة اصلزاساث تـغ: امللالثح.    

 .إلسىٌسًزة خامـة - الٓذاة لكَة جمةل -‛اجملمتؽ صلزاسة ألهرثوتوًوحِة اًعًصلة.‛1

 .إلسىٌسًزة خامـة - الٓذاة لكَة جمةل - ‛اًـمص ظحلاث هؼام.‛1
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 .2911 إلسىٌسًزة خامـة معحـة – ‛ٔبفًصلِا يف الاحامتؾي واًخلري اًخعيَؽ.‛1

 – ‛اًحسائَة اجملمتـاث يف ادليايئ اًلاهون صلزاسة ملسمة: واًلاهون ألهرثوتوًوحِا.‛4

 .اًلاُصت – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم املصنز – اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل

 .2917 هومفرب, اًلومِة ادليائَة اجملةل, ‛اًحسايئ اجملمتؽ يف اًـلوتة.‛1

 مرشوغ: اًسوذان من مثال – ٔبفًصلِا يف الاحامتؾي واًخلري الاكذعاذًة اًخمنَة.‛1

 .ألول اجملضل, اًثاًر اًـسذ, اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل, ‛الاساهسي

 .اًلومِة ادليائَة اجملةل – ‛اًلسمي واًلاهون مني ُرني سري.‛7

 اًـسذ, اًخاسؽ اجملضل, إلوساهَة حصاج جمةل – ‛اًلسمي واجملمتؽ موزخان ًٌوس.‛8

 .ألول

اتَي كاتَي.‛9  اصلزاساث مـِس جمةل – ‛واذلضازت اًحساوت تني اًرصاغ كعة ٔبو, ُو

 .اًلاُصت – اًـاملَة اًـصتَة

 اًـسذ, اًضـحَة املبٔزوزاث جمةل – ‛اًفًولكوز صلزاسة ألهرثوتوًويج املسذي.‛20

 (.كعص – اصلوحة) 281 – 241 ظفحاث 2981 ألوىل اًس ية, اًثاين

 – اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل – ‛اًـامل زؤى صلزاسة مسذي – وماؿساُا اطلاث.‛22

 .2990 ًياٍص – ألول اًـسذ – 17 اجملضل – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم املصنز

 املصنز – اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل – ‛املفِوماث يف ذزاسة: واًحيائَة اًحياء.‛21

 .2990 ماًو – 1 اًـسذ – 17 اجملضل – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم

 املصنز – اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل – ‛املفِوماث يف ذزاسة: واًصمًزة اًصموس.‛21

 .2992 ماًو – 1 اًـسذ – 18 اجملضل – وادليائَة الاحامتؾَة ٌَححوج اًلوسم

 اًلوسم املصنز – اًلومِة الاحامتؾَة اجملةل – ‛املفِوماث يف ذزاسة: اًخفىِم.‛24

 .2991 – وادليائَة الاحامتؾَة وجٌَحح

 اًيت ٔبًف جمةل) ألمٍصىِة ادلامـة ٔبساثشت مؽ حواز) وألذة واًفىص ألهرثتوًوحِا.21

ا  وكس( 140 – 122 ظفحاث 2997 – 27 ؿسذ – ابًلاُصت ألمٍصىِة ادلامـة ثعسُز

 – اًححٍصن – ٔبهرثتوًوحِة ذفاحص: ًدمي اًصمحن ؾحس ػل ؾحس: نخاة يف رعل تـس اذلواز ورش

 .1000 ألايم ذاز
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 تـغ امللالث ابٌَلة إلجنَزًية      

1”. Age – set Systems in Tribal Africa”, Africa, International African 

Institute, London. 
2”. Tribal Populations in the Egyptian Western Desert and in the 

Syrian Desert”, Bulletin of the faculty of Arts, Alexandria Univ. 1963. 
”3 . A Select Annotated Bibliography: Nomadism and 

Sedentarization”, Bulletin of the Higher Institute of Arabic Studies, 

Cairo. 
4”. The Sedentarization of the Nomads in the Western Desert of 

Egypt”, International Journal of the Social Sciences, UNESCO, Paris, 

1959. 
5”. Migrant labor and Social Structure in Kharga Oasis”, in 

J.G.Peristiany (ed), Mediterranean Countrymen, Mouton. 
6”. Honour and Shame among the Bedouins of Egypt”, in Pitt-Rivers 

(ed.), Honour and Shame, Mouton. 
7”. The New Urban Revolution in the Arab World”, Carreras Arab 

Lecture, Longman’s, London 1969. 
8”. New Towns and Rural Development in Egypt”, Africa, Journal of 

the International African Institute, London. 
9”. The Teaching of Anthropology in the Middle East”, The State of 

the Social Sciences in the Middle East, AUC, Cairo 1974. 
10”. The Concept of Time in Rural Societies”, in Time and Culture, 

UNESCO, Paris (11).  
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 امللرتحاث والاسدرشافاث 

ا من اًححوج وألؾٌلل اًـَمَة هتسف ُشٍ اًوزكة اًححثَة ٕاىل اًوظول ٕاىل كاًة ؿَمَة  نلرُي

 ميىن تَوزهتا يف صلك ٍلوؿة من الاس خًذاخاث واًخوظَاث ٔبطمِا:

 ثيلِح املاذت اًـَمَة املخوفصت وفَرتهتا وٕاساةل صوائة اًفىص الاس خـٌلزي.  -2

 اًـمي ؿىل جتس َس حلِلي ًالهرتتوًوحِا اًـصتَة راث تـس كوسم ؾصيب ٕاسالسم. -1

 تـر اًـمي الاهرتتوًويج الااكذميي يف ادلامـاث اًـصتَة. -1

 ٕاوضاء مصانز حبر وذوزايث ختخط ابًححوج الاهرتتوًوحِا وثلٍصهبا من اًلازئ اًـصيب. -4

 ا اًـصتَة والاؾخلاذ تبطٔمَهتا. جضجَؽ املَخلِاث واًيسواث اًـَمَة ًالهرتتوًوحِ -1

 ٕاوضاء هصايس ابدلامـاث ٌَحاحثني اًـصة ٔبمثال امحس اتو ًسس.  -1
 

 ذامتة:

زمغ حسازة ؿمل الاهرتتوًوحِا وازثحاظَ ابًلموط واًلصاتة، فلس ثـصط ٌَىثري من املعحاث 

ص تلاءُا ومدسٔب مهنجِا اًححيث قصاتة  واملـضالث اتخسٔبث ابهخفاء سخة وحوذُا وحُو

ومغوط اًىذي الاحامتؾَة كري املـصوفة، ومل ثًهتيي ابزثحاظِا ابًًضاظ الاس خـٌلز اطلي 

ٔبضفى ؿَهيا ُاةل من اًيحش واًىصاَُة)ؿمل اس خـٌلزي ذاًط(، نٌل اهفصذث الاهرتتوًوحِا ؾن 

ا من اًـَوم الاحامتؾَة يف هؼصايهتا ومهنجِا اًـمًل.    كرُي

اس خلدي اًوخسان اًـصيب الاهرتتوًوحِا، ومل ٌس خعؽ و تيوغ من اًـسائَة ونثريا من اًيحش 

ملست كري كعريت فم الازثحاظ اذلاظي تني الاس خـٌلز وؿمل الاهرتتوًوحِا، وان اكن و ل تس 

ٕازخاغ فضي ػِوز ُشا اًـمل يف َُالك ومعازخ ادلامـاث واجملالث اًـَمَة اًـصتَة، 

فهيا، وٕاحعاءًا ٌَـمي الاهرتتوًويج ًِشا فالٔهَس ٔبن ٔلمحس ٔبتو ًسس اًىثري من ُامش اٍمتوكؽ 

اًصخي ففَِ اًىثري من اًـعاء وإلثصاء ثبًَٔفًا وملالث وحبوج وحصامج ٔلرماث نخة 

 الاهرتتوًوحِا.

وحني ل ميىن ادلزم ٔبو ابٔلحصى إلكصاز توحوذ اهرتتوًوحِا اًـصتَة ذاًعة ثحلى مؤًفاث مثي 

ظني ؿىل ثبٔسُس فىص ؾصيب ذاًط، ًُـىن ُؤلء اًـٌَلء اذلجة اًواحضة واصلًَي اًص 

ابًخـاظي مؽ اًخفاؿالث الاحامتؾَة واًثلافِة يف مِاذٍن مذـسذت اًخوخَ وادللصافِا. ولن 
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اكهت املسريت املِيَة ٔلمحس متزيث تلزازت اًـعاء واًرثاء فان ًِا من املزياث ما ضَت ًعَلة 

اُامتمَ ابًحساوت و  ٔبطمَة اًـمي املَساين ،خاكمي املهنجَةابًخوخَ الاهرتتوًويج ؾيس اتوسًس ن 

  ...يف اًوظن اًـصيب
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 املرصًة الاهرثتًووحِة ازلاؿة صلى اًححثَة ألًووايث

Research Priorities of the  Egyptian Anthropological Community 

ًوويج -ٔبمحس موىس تسويذ.                                                  مرص -ابحر سًو
 

 : املَرط

 اذللي حيغ مل ألهرثتًوويج ازاتذ

 ٔبثص ما مرص، يف اًاكيف ابلُامتم ألهرثوتوًويج

 ذاذي ٔبظَي مـصيف نيؼام ثعوزٍ ؿىل سَحاً 

 ازلاؿة ثلسم فمل املرصًة، الٔاكذميَاث

 ومهنجَة هؼًصة اسِاماث املرصًة الاهرثتًووحِة

. ًٔلهرثتًووحِا اًـاملي اًرتاج يف مؤثصت مـصفِة ٔبو

 ثخجاوس مس خلدََة، زؤًة ازلاؿة ُشٍ متخغل فِي

 املـصفة، واهخاح لندساة اًخلََسًة املصحةل هبا

 ٌس خسمج وثعحَلي، ؿَمي ٕاهخاح مصحةل ٕاىل

 من املس خزَط يف إلوساين ألهرثتوًويج اًرتاج

  املرصي؟ ابجملمتؽ ارلاظة واًؼواُص اًوكائؽ

 من ؿسذٍ  ٕاىل اًـموسم اًدساؤل ُشا ًلوذان

 ألهرثتًووحِا ثعوز مصاحي ما: اًفصؾَة ألس ئةل

 املرصي ألهرثتًوويج امليخج ًدسم ُي املرصًة؟

 يف الاوسان حِات ًخلعَة اًاكيف ابًخيوغ اًصاُن

 اًفصوغ املرصي ُي املرصًة؟ احملََة اجملمتـاث

 ما اًخعوز حصنة ثواهة اًيت اًـمل يف ادلسًست

 اًسائةل؟ اذلسازة مصحةل يف ٔبو اذلسايث تـس تـس

 ألساس َة ابًححوج املرصي، امليخج هيت ُي

 اًيت ألهرثتًووحِا، مِسان يف واملهنجَة اًيؼًصة

 اًـاملي اًرتاج يف إلسِام من ومتىٌَ هل ثدِح

   ٌَـمل؟

 Abstract : 

The field of anthropology did not receive 
sufficient attention in Egypt. Which has 
negatively affected its development as an 
authentic knowledge system within 
Egyptian academies. This means that 
Egyptian anthropology has not developed 
enough to overcome the stage of imitating 
Western anthropological  heritage into 
interactive, constructive criticism of the 
Western model. Thus, the Egyptian 
anthropological  model has not reached 
enough maturity that would allow it to 
produce its own concepts and contribute 
to the world‟s anthropological heritage. 
Does the Egyptian anthropological  
community have an outlook for 
overcoming the imitation stage of 
obtaining knowledge  Into  producing   
theoretical and empirical  knowledge, 
combine  Western scientific tradition, and 
privacy of the Egyptian society, which 
leads to produce a new knowledge alloy.? 

This general question necessarily leads 
us into a number of subsidiary questions: 
What are the development stages of 
Egyptian anthropology? Is the current 
Egyptian anthropology product as 
diversified as Egyptian social life? Is the 
Egyptian anthropology absorbed the new 
branches of science that accompany the 
scientific development in the postmodern 
or liquid modernity stage?  
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 هحشت ألول اًلسم يف كسمٌا كسمني، ٕاىل اًححر كسميا اًدساؤلث، ُشٍ ؿىل ًإلخاتة

 ؿىل ابًرتنزي مرص، يف ألهرثوتوًوحِة املـصفة واندساة اهخاح معََاث ثعوز ؾن اتزخيَة

 ابذللي الاُامتم يف اًس حق ًِا اكن ادلامـة ُشٍ ٔبن اؾخحاز ؿىل إلسىٌسًزة، خامـة

 ادلامـاث يف ألهرثوتوًويج الاهخاح دعائط اس خـصضيا اًثاين اًلسم ويف. ألهرثوتوًويج

 ازلاؿة صلى اًححثَة ألًووايث ؿىل ٌَخـصف ،(1021-1000) اًفرتت ذالل املرصًة

  .اًصاُن اًوكت يف املرصًة ألهرثوتوًوحِة

 الاهخاح دعائط ؿىل ٌَخـصف ٔكذات اًححََوحصايف، اًخحََي ٔبسَوة ؿىل اؾمتسان وكس

 واصلنخوزاٍ املاحس خري زسائي اهخاح ؿىل اًححََوحصايف املسح واص متي  واجتاُاثَ، اًـَمي

 ٔبزتـة ٕاىل ابٕلضافة( مشس ؿني الاسىٌسًزة، اًلاُصت،) مرص يف اًىدريت ابدلامـاث

اح، امليَا، سًوف، تين)  حٌوتَة خامـاث زالج مهنا ٔبدصى خامـاث  وكس(. حَوان سُو

 اًصسائي ُشٍ حبرص ،)*(واًزمالء ألساثشت تـغ من ملسزت مبـاوهة ٔبو تيفسَ اًحاحر كام

 ؿىل اًصسائي هبشٍ زخت وحوذ ًـسم املشهوزت، ابدلامـاث اًلِس سالث من مدارشا حرصاً 

 ُشا يف واًصسوم ادلساول يف اًوازذت اًحَاانث اكفة فٕان وؿَََ ٌَجامـاث، الاًىرتوهَة املواكؽ

 .املحارش الاحعاء معسز ؿىل ثـمس اًححر،

 اًحاحثني من ؾَية ؿىل معحلة اذلصت، اًىِفِة امللاتةل ٔبذات اًححر ٌس خزسم ؤبذريا

يعَق. هخاجئَ وثفسري اًححََوحصايف اًخحََي هخاجئ مٌاكضة تلَة ادلامـاث، هبشٍ وألساثشت  ًو

ـمتس الاحامتؾَة، الاثس متوًوحِا مسذي من اًححر  من مس خفاذت ثفسرًية ٔبذواث ؿىل ًو

 ٌساؿس اًيؼصي، الاجتاٍ وُشا. توزذًو تَري صلى ذاظة واًحياء، اًفـي تني اًـالكة اجتاٍ

 ٌَمـوكاث ٕاقفال ذون اًـَمي، اجملال جضىِي ٕاؿاذت ؿىل( اًحاحر) اًفاؿي ذوز  فِم ؿىل

 .اًحيائَة

 

 

 



 

جم
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
اًـ
   
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
 ؼؼ
ي  
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

 اً 
سذ
ؼؼؼ

ر
ثاً

 
 مرص -ابحر سوس ًَوويج  –ٔبمحس موىس تسوي ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

 :هحشت اتزخيَة ؾن ألهرثوتوًوحِا املرصًةٔبول: 

 :هلعة اهعالق اًححوج الاهرثتوًوحِة -2

اثتخَ، معََاث اندساة وٕاهخاح اًـمل، اًوازذ من اًلصة، متص مبصاحي ثعوز ص حَ 

وظفَ، وفِمَ،  –فاًحساًة ثلََسًة، تال ٕاهخاح ؿَمي ثلذرص ؿىل معََاث اندساة اًـمل 

ذاًَة من إلتساغ اًيؼصي واملهنجي، مث ثبئت اًلصاءت اًثاهَة ٌَـمل  -ومـصفة فائسثَ ٌَمجمتؽ

َصُط فهيا ما مت اندساتَ من ؿمل خسًس ؿىل اًواكؽ تؼواٍُص اخملخَفة، و  ـْ من هلسًة اًعاتؽ، ًُ

زمح ُشٍ املصحةل اًيلسًة، ثوصل مصحةل ثوظني اًـمل، حني ٍمتىن املِمتون من ثعوٍص هؼصايث 

و ألمص اطلي ًـوذ اهـاكس َا ؿىل اًـمل نرتاج  ؤبذواث مهنجَة مالنية صلزاسة اًواكؽ، ُو

   ٕاوساين فِعوزٍ.

ث يف مرص، جنس ٔبن معََا وألهرثوتوًوحِة حلي اصلزاساث الاحامتؾَةوابًيؼص يف 

اهخاح واندساة املـصفة كس حصنزث ؿىل اًسوس ًَووحِا تًسرهتا اًفصوس َة، اصلوزاكميَة 

حتسًسا، وثبٔدص الاُامتم ابٔلهرثوتوًوحِا مست ًُست ابًلعريت، ؿىل اًصمغ من ٔبن اجملمتؽ 

املرصي يف اًصتؽ اًثاين من اًلصن اًـرشٍن اكن ؿىل ؾخحة اًخحول، ًوىٌَ مل ٍزل جممتـا 

خيرب اًخحولث اًىربى اًيت جس خسؾي اًححر اًسوس َوًويج تلوت نٌل ُو ثلََساي، فمل 

اذلال يف ٔبوزاب. فلس اكن اًيؼام ص حَ الاكعاؾي ُو اًيؼام الاكذعاذي اًسائس، وهؼام 

اذلنك مَىِا وزازَا، وحصنة اًخعيَؽ يف رمسُا وهؼام اًخـَمي حمسوذا مذياس حا مؽ حمسوذًة 

ة املرصًة فصض اذلصاك الاحامتؾي. واًلاًحَة  اًـؼمى من اجملمتـاث احملََة اًًصفِة واًحسًو

 ذازح هعاق معََاث اًخحسًر.

يف ُشا اًس َاق اًخازخيي ، ًعحح اجملمتؽ املرصي موضوؿا ًٔلهرثتوًوحِا ٔبنرث من هوهَ  

موضوؿا ًـمل الاحامتغ، ُشٍ اذللِلة اًيت ثالمس اًواكؽ، مل حىن ًوما كِس املصاحـة واًيلس 

ػي الاُامتم ابًححر  سني ؿىل اًس َاسة اًخـَميَة يف مرص، ومن مث فلمن كدي اًلاني

حسو ٔبن اًيؼصت ٌَححر  ألهرثتوًويج يف ادلامـاث املرصًة حمسوذا حىت اٌَحؼة اًصاُية. ًو

ول  ُشا املَسان، ألهرثتوًويج ما حزال هؼصت مضوصة خامست ل جس خوؾة حصنة اًخعوز يف
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يف ذزاسة اجملمتـاث اذلسًثة حٌحا ٕاىل حٌة  يججس خوؾة ٔبطمَة اًححر ألهرثوتوًو

 اجملمتـاث اًخلََسًة.

تساًة ثـصف ازلاؿة الأكذميَة املرصًة ؿىل ألهرثوتوًوحِا يف وسرهتا إلجنَزًية، 

-1948)حزامٌت مؽ ذؾوت ؿامل ألهرثوتوًوحِا زاذ لكَف جصوان ٕاىل خامـة الاسىٌسًزة 

كدازي اسٌلؾَي، اكهت ًخويل هصيس الاس خارًة يف ، واملفازكة ٔبن اصلؾوت نٌل ًشُة (1950

(. ًىن مبجصذ وظول جصاون 1: 2977، اسٌلؾَيؿمل الاحامتغ تلسم اًفَسفة جلكَة الٓذاة )

ومدارشت معهل يف خامـة الاسىٌسًزة، حاول حصس َخ ثلاًَس اًححر ألهرثتوًويج إبذذال 

توسًس كوتي مبوخة ؿساء مٌاشم وظصق خسًست ٌَححر املَساين، ًوىٌَ نٌل ًشُة ٔبمحس بٔ 

ضسٍ وضس اًـمل ادلسًس، ؿىل اًصمغ من ٔبن الاهرثتوًوحِا الاحامتؾَة ثـخرب امذساذا ثضلك 

من ألصاكل ًـمل الاحامتغ اًفصويس املِمين يف ثغل اًفرتت ؿىل ازلاؿة اًـَمَة املرصًة. 

 (. 41: 1001، )ظاحل

حسو ٔبن ملاومة ازلاؿة اًـَمَة ملساؾي اًخعوٍص اً يت اكرتهحا زاذ لكَف جصاون، كس ًو

ثبٔسست ؿىل موكف مصثحط تـالكة الاهرثتوًوحِا ابلس خـٌلز، فاًححر ألهرثتوًويج يف ثغل 

لَة    legitimating"اًفرتت اكن حيلق ما ٌسمََ تٌُوا ذي ًُس خوال وػَفة جسًو

function"  ًي ُشا جس خفِس من كمية اًعسق اًيت ٍمتزي هبا امليخج اًـَمي، وثـمي ؿىل حتو

(. مؽ L'Estoile, B, 1997: 348امليخج ٕاىل ثعحَلاث جس خفِس مهنا سَعة الاس خـٌلز. )

ًفت الاهدداٍ ٕاىل ٔبن اًخعوز الاثس متوًويج يف حلي ألهرثوتوًوحِا ٔبزخت لحلا ٔبهَ ل ميىن 

وكس اس خوؾة ٔبساثشت ( 10: 1021. )اٍصهسون، هََسون، ٔبن ٍىون ؿٌَلً ؾيرصاي مًزفا

مٌخعف إلسىٌسًزة ُشٍ اذللِلة، وتسٔبث معََاث اهخاح املـصفة ألهرثوتوًوحِة يف 

  اشلس ًَِاث من اًلصن املايض.

، وضة 2911يف حواز مؽ ٔبمحس ٔبتوسًس، رهص ٔبهَ مبجصذ ؾوذثَ من ٔبهسفوزذ ؿام 

ؿرتاف اًاكمي دضاغ ظوًي من ٔبخي حصس َخ اًـمل ألهرثتوًويج تعًصلة مس خلةل، وثبٔدص الا

، مث اس خلالل اًلسم يف  2972ابٔلهرثوتوًوحِا حىت مت اوضاء هصيس الاهرثتوًوحِا يف ؿام 

-2914( ًىن حتََي اًحَاانث اًححََوحصافِة ذالل اًفرتت )41 :1001.)ظاحل،2974
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ٕاىل بٔن املصحةل ( 2اًوازذت يف خسول )حِر جضري اًحَاانث  ًثخت ؾىس رعل،(. 2974

اظصوحة ماحس خري وذنخوزاٍ،  14الل كسم الاهرثتوًوحِا، صِسث اهخاح اًيت س حلت اس خل

، ٔبي 2917ؤبن ٔبول اظصوحة هوكضت حتت ارشاف اصلنخوز ٔبمحس اتوسًس اكهت يف ؿام 

تـس ازًيت ؾرش ؿاما من الاُامتم إبهخاح اًححوج الاهرثتوًوحِة، فلس س حلَ يف الاُامتم 

َس َلس تسوي، ؿىل ٔبمحس ؿُىس، وؿىل َلوذ ابملَسان ألهرثتوًويج لك من ألساثشت: اًس  

اسالم اًفاز. ول ميىن يف ُشا اًس َاق اًخازخيي اىاكز اصلوز احملوزي واًصايذي ٌَـامل اًىدري 

 ٔبمحس ٔبتوسًس، ذون ٔبن ىصتط ُشا اصلوز ابدلِوذ اًيت ػَت جمِوةل ًِشا دلَي من اًصواذ.

 (2016-1954)يث جبامـة الاسىٌسًزة ارلعائط اًـامة  ًخعوز الاهخاح اًحح( 2)خسول زمق  

 2016-1996 1995-1975 1974-1954 املصحةل/ ارلعائط 

 47 80 24 مجةل الاهخاح اًححيث

 35 47 21 ماحس خري

 12 33 3 ذنخوزاٍ
 

ُؤلء ألساثشت، ثوزَلا صلوزضم يف ورش املـصفة  هحشت خمخرصت ؾنوؿَََ فٕاهيا 

  ألهرثوتوًوحِة، اصلوز اطلي مل ٌسَط ؿَََ اًضوء وػي ظي اًًس َان واًخجاُي:

؟( حعي ؿىل ًُساوس الٓذاة يف اٌَلة اًفصوس َة من -2921اًس َس َلس تسوي )  (2)

ـة ابٌزس ؿام خامـة اًلاُصت، وذتَوم اصلزاساث اًـََا يف ؿمل اًيفس اًرتتوي من خام

. اًخحق ابًـمي يف لكَة 2941، مث اصلنخوزاٍ يف ؿمل الاحامتغ من هفس ادلامـة ؿام 2941

الٓذاة ابٕلسىٌسًزة، وؿىل اًصمغ من ٔبهَ سوس َوًويج، ٕال ٔبهَ ٔبول من ثبٔثص مبهنج زاذ 

لكَف جصاون يف اًخلًصة تني ؿمل الاحامتغ وألهرثتوًوحِا، وصازك مـَ يف ثبٔسُس مـِس 

. هوكضت ٔبول زساةل ذتَوم )مـاذةل صلزخة املاحس خري( حتت 2949وم الاحامتؾَة ؿام اًـَ

وموضوؾِا )هؼام اًثبٔز واًـساوت يف مصنز ذص يا ذزاسة اهرثتوًوحِة  2919ارشافَ يف ؿام 

ٔبس خار هصيس ؿمل الاحامتغ جلكَة الٓذاة يف  زيق ٕاىل حلََة( ٌَعاًة نٌلل سـَس ظاحل.

وهل  (12-22: 1001)فصخ،  .2978س اًـَوم الاحامتؾَة ؿام ، مث مسٍصا ملـ2911ِؿام 

اسِاماث هحريت يف حصمجة مؤًفاث ؿمل الاحامتغ ٕاىل اًـصتَة، ابٕلضافة ٕاىل اًـسًس من 
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يف مِسان فَسفة ألذالق، واًيؼًصة وفصوغ ؿمل الاحامتغ، ومل ىمتىن من مـصفة  املؤًفاث

، 1001ًىن املؤنس ٔبهَ ثويف ما تني ؿاسم  اًـام اطلي ثويف فَِ اصلنخوز تسوي، تبٔي ظًصق،

1020. 

( من ٔبنرث ألساثشت ارشافا ؿىل اهخاح حبوج 2987-2901ؿىل ٔبمحس ؿُىس ) (1)

املاحس خري واصلنخوزاٍ يف خامـة الاسىٌسًزة ؿىل اًصمغ من ٔبهَ مل ٌضِس املصحةل اًثاًثة 

 الاحامتغ ، وماحس خري ؿمل2914( حعي ؿُىس ؿىل ًُساوس الٓذاة ؿام 2991-1021)

من خامـة اًلاُصت،  مث ذنخوزاٍ اًفَسفة يف اًـَوم من خامـة اهسفوزذ ؿام  2917ؿام 

، وموضوؾِا ؾن ازلاؿاث 2914. هوكضت ٔبول زساةل ذتَوم حتت ارشافَ يف ؿام 2910

سمِي ابملـِس املَيك ألهرثتوًويج ترًبعاهَا، وهل يف مسًية الاسىٌسًزة، ٌَعاًحة مىن ظسيق. 

 : و( 2912ؿسًست ابٌَلة الاجنَزًية واًـصتَة واًفصوس َة. )ؿُىس، مؤًفاث 

ٔبما اصلنخوز ؿىل َلوذ اسالم اًفاز، حعي ؿىل املاحس خري من مـِس اًـَوم  (1)

، حتت ارشاف ألس خار اًس َس َلس تسوي، 2911الاحامتؾَة جبامـة الاسىٌسًزة يف ؿام 

سًية الاسىٌسًزة(، وانل ذزخة يف موضوغ )ذزاسة احامتؾَة ؾن ساكن كسم ازلصك مب

حتت ارشاف اصلنخوز ؿىل ٔبمحس ؿُىس،   2911اصلنخوزاٍ من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام 

ٔبول  ؤبرشف ؿىل ٔبزتؽ زسائي كدي ٔبن ًًذلي ٌَـمي جلكَة اًحياث جبامـة ؿني مشس،

، وموضوؾِا ذزاسة اهرثتوًوحِة احامتؾَة 2918اًصسائي اًيت هوكضت حتت ارشافَ يف ؿام 

و ظاحة نخاة الاهرثتوًوحِا الاحامتؾَةٌَعاًة وخسي صفِق ؾَس.  ًـزتة اتو سَامين -ُو

اصلزاساث اذللََة يف اجملمتـاث اًحسائَة واًلصوًة واذلرضًة، املًضوز ؾن اًَِئة املرصًة 

و ٔبًضا ظاحة مـجم 2971اًـامة ٌَىذاة يف ؿام  ، ؤبؾَس ظحـَ تـس رعل ؿست مصاث، ُو

 .2978ز ؾن ذاز املـازف يف ؿام ؿمل الاحامتغ املًضو 

( هبشٍ املصحةل يف هناٍهتا، واًسخة يف 1021-2912وكس اًخحق اصلنخوز ٔبمحس ٔبتوسًس )

ؿسم ػِوز ٔبتوسًس جىثافة يف ُشٍ املصحةل ٔبهَ مل ميىر ظوًال يف مرص تـس حعوهل ؿىل 

اىل  2917، فلس سافص ٌَـمي يف ًَخِا من ؿام 2911اصلنخوزاٍ من خامـة ٔبهسفوزذ يف ؿام 

، 2911-2910، مث اهخلي ٌَـمي ورحري مبيؼمة اًـمي اصلًوَة جبيَف ذالل اًفرتت 2919
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، وذالل ُشٍن اًـامني ٔبرشف 2911-2914( وؿاذ ًإلسىٌسًزة ؿاسم 27 :1001)ظاحل،

-2911ؿىل ٔبزتـة زسائي هوكضت تـس رعل،  مث سافص مصت ٔبدصى ٌَـمي ابًىوًت ٔبؾوام 

ظي ؿىل ًُساوس الٓذاة من خامـة إلسىٌسًزة ؿام . واصلنخوز ٔبتوسًس، حا2970

، واصلنخوزاٍ ؿام 2911، مث اتخـر ٕاىل خامـة ٔبهسفوزذ، فٌال ذزخة املاحس خري ؿام 2944

2911. 

 :الاهرثتوًوحِا يف ادلامـاث املرصًة -1

تساًة وضبٔت ادلامـاث املرصًة، مل ٍىن ُياك متَزي واحض تني اًفَسفة واًـَوم  مؽ

ثبٔسس ٔبول كسم ًـمل الاحامتغ يف ادلامـة املرصًة، وضـحة  2911الاحامتؾَة، ففي ؿام 

(. ويف 1: 2991" )ساًس،  2911من كسم اًفَسفة جبامـة اًلاُصت ومل ٌس خلي ؾهنا ٕال ؿام 

حزءا من كسم اًفَسفة مٌش ة زاساث الاحامتؾَة واًيفس َخامـة الاسىٌسًزة ػَت اصل

. وؾلة ٕاوضاء مـِس اًـَوم الاحامتؾَة جلكَة بٓذاة 2918اوضاء لكَة الٓذاة هبا ؿام 

اظاث الاهخاح ألهرثوتوًويج يف مرص، فلس2949الاسىٌسًزة يف ؿام  صِسث  ، تسٔبث اُز

ععاث الاحامتغ والاهرثوتوًوحِا اًحساايث ألوىل ٌَمـِس ٕاكداًل مزتاًسًا، ودعوظًا من خت

ي  واًفَسفة. واكهت اصلزاسة ابملـِس ثًهتيي مبيح اًعاًة اصلتَوم )املـاذل ٌٌَلحس خري( املُؤ

ًلِس اًعالة صلزخة اصلنخوزاٍ يف ختعط الاحامتغ ، مث ألهرثوتوًويج وحلي اصلزاساث 

 ادليائَة يف وكت لحق.

ا ذاذي كسم اًفَسفة واصلزاساث ثبٔسس ٔبول هصيس ًٔلهرثوتوًوحِ 2972ويف ؿام 

كاهون ثيؼمي ادلامـاث ز و ظس جلكَة الٓذاة خامـة إلسىٌسًزة، وتـس الاحامتؾَة واًيفس َة

اس خلَت ٔبكسام ؿمل الاحامتغ وألهرثتوًوحِا وؿمل اًيفس ؾن كسم  2971ًس ية  49 زمق

ًة ُو ألول ، ومٌش رعل اذلني، ٔبظحح كسم الاهرثتوًوحِا ابٕلسىٌسز 2974اًفَسفة يف ؿام 

من هوؿَ يف مرص واًـامل اًـصيب. وخيخَف ألمص كََال ابًًس حة دلامـة ؿني مشس، فلس 

، واس خلَت اصلزاساث اًيفس َة والاحامتؾَة مٌش 2910ٔبوضئت لكَة الٓذاة هبا ؿام 

 اًحساًة ؾن اًفَسفة.
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ؿسا ، مل ثـصف ادلامـاث املرصًة كسٌلً مس خلال ًٔلهرثتوًوحِا فامي 2974مٌش اًـام 

اًلسم اًلامئ يف خامـة الاسىٌسًزة، ويف ألًفِة ادلسًست حسج ثعوز حمسوذ يف الاُامتم 

ابذللي ألهرثوتوًويج، ورعل تخبٔسُس صـحة الاهرثتوًوحِا واًفوًلكوز ذاذي كسم ؿمل 

الاحامتغ يف لك من: لكَة اًحياث ًلٓذاة واًـَوم واًرتتَة جبامـة ؿني مشس، ولكَة 

ونشعل ثبٔسُس صـحة ًٔلهرثتوًوحِا يف  يف مصحةل إلخاست ادلامـَة، انالٓذاة جبامـة حَو 

 اصلزاساث اًـََا فلط جلكَة الٓذاة جبامـة تين سوًف.

ٔكحس مذعَحاث يف اكفة ادلامـاث املرصًة، وتعفة ؿامة فٕان ألهرثتوًوحِا ثسزش 

ا، ما ًـين ما ؿسا ادلامـاث اًيت رهصانُ اذلعول ؿىل ًُساوس الٓذاة كسم ؿمل الاحامتغ

ل ، ذزسا حوكَََا سعحَا كري مذـمق ًحلىٔبن اصلزش ألهرثتوًويج يف املصحةل ادلامـَة، 

وكس ٍُْىِسة اًعاًة املـصفة اًيؼًصة واملِازاث املهنجَة اًاكفِة يف مِسان ألهرثوتوًوحِا. 

امـاث اثفق ألساثشت يف امللاتالث ؿىل ؿسم نفاًة اًربانمج اًخـَميي ألهرثتوًويج يف ادل

 املرصًة ؿسا إلسىٌسًزة، ٔبو نٌل ًشُة ٔبحس ألساثشت مذـجحًا:

"صلًيا ٔبسمة ل هـرتف هبا، فىِف ٌسمح رلصجيي كسم ؿمل الاحامتغ تدسجَي موضوغ 

ٔبهرثوتوًويج يف اصلزاساث اًـََا، مؽ ٔبن ؿالكة ُؤلء اًحاحثني ابٔلهرثوتوًوحِا ل ثخجاوس 

الاخاست ادلامـَة. ؤبحِاان وذاظة يف خامـاث  ملصز واحس فلط، ذزسٍو يف ٔبحس س يواث

ألكاًمي، ل ًخوفص بٔس خار مذرعط ًخسٌزس ُشا امللصز اًوحِس، فِلوم اًلسم ترتص َح ٔبحس 

ٔبس خارت ؿمل الاحامتغ ًخسٌزس ألهرثوتوًوحِا، فِحسج جضوص رُين صلى اًعاًة من 

وحِا ًن حىون اًخرعط حصاء ُشا ارلَط، وٕان اس متص ُشا اًوضؽ مفن املؤنس ٔبن ألهرثوتوً

 املفضي ٌَعاًة يف املس خلدي"

اكدال ظالة اصلزاساث اًـََا ؿىل اًخرعط،  ؿام يف ضـف ُشا اًوضؽًرتثة ؿىل  

ٕال يف اذلالث اًيت ًخوافص فهيا ٔبساثشت خمخعني يف ألهرثتوًوحِا من روي املاكهة اًـَمَة 

فُضلكون تشعل ؿامي خشة، نٌل ٔبوساظ اًعالة،  تنياًـاًَة اطلٍن ٍمتخـون حبضوٍز اكٍف 

صي، ؿًل املاكوي، هخِي ظححي حٌا( ٔبو خامـة  ُو اذلال يف خامـة اًلاُصت )َلس ادلُو

 ؿني مشس )ثصوث احسق( ٔبو خامـة تين سوًف )ؿََة حسن حسني(. 
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 (2000-2016)يف ادلامـاث املرصًة  دعائط الاهخاح اًححيث ألهرثوتوًويجاثهَا: 

 :حتََي تحََوقصايف ةألهرثوتوًوحِا يف ادلامـاث املرصً -2

ؿىل تَاانث ادلامـاث املرصًة اًىدريت )اًلاُصت، ؿني يف ُشا املسح اًححََوقصايف اؾمتسان   

مشس، الاسىٌسًزة( ابٕلضافة ٕاىل ٔبزتـة خامـاث ٔبدصى )تين سوًف، حَوان، امليَا، 

اح(، وعم ؾَية ذمثةل ٕاىل حس هحري، ميىن ا ًخوظي من ذالًِا ٕاىل ثـماميث خبعوض سُو

اجتاُاث اًححر ألهرثوتوًويج يف مرص، وهبٔمي يف حبوج ٔبدصى سواء ؾن ظًصق اًحاحر 

 ٔبو كرٍي من اًحاحثني لس خىٌلل ُشا اًخحََي اًححََوقصايف ًُضمي اكفة ادلامـاث املرصًة.

 ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة ادلامـة 2-2

تعفة ؿامة، فٕان مجةل الاهخاح اًححيث يف مِسان ألهرثوتوًوحِا، ل ًـىس املاكهة 

يف اًـاملَة ًٔلهرثوتوًوحِا اًيت حتخَِا يف اًـامل املـادض. حِر تَف هعُة لك خامـة 

(، وٕارا وضـيا يف الاؾخحاز 1.8=126/10/7زساةل يف اًـام ) 1.8 اًس يواث اًـرش ألذريت

% من ساكن مرص. فٕان رعل ًؤنس 40( ختسم بٔنرث من 1يف خسول) ٔبن ادلامـاث املشهوزت

  ؿىل وحوذ حاخة مَحة ًزايذت الاُامتم ابًححر ألهرثوتوًويج يف مرص مس خلدال.

 (2016-2000)ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة ادلامـة ( 1)خسول زمق 

 ادلامـة
ؿسذ حبوج 

 املاحس خري

ؿسذ حبوج 

 اصلنخوزاٍ
 ازلةل

 42 9 33 الاسىٌسًزة

 36 13 23 تين سًوف

 21 6 15 اًلاُصت

 10 4 6 ؿني مشس

 7 2 5 حَوان

 5 1 5 امليَا

 5 0 5 سوُاح

 126 35 91 احٌليل
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رتنز ث(، ٔبن حصنة الاهخاح اًححيث يف مِسان الاهرثتوًوحِا 1ًحسو من ادلسول زمق )

الاُامتم يف تلِة  يرفغتين سوًف واًلاُصت، وً و  زاُيا يف خامـاث الاسىٌسًزة

واملَفت يف ُشٍ اًيخاجئ ُو احذالل خامـة تين سوًف ٌَمصنز اًثاين كدي ادلامـاث، 

صحؽ رعل ًس حخني ٔبحسٌُل ذاض، وهـين تَ اًخبٔزري اطلي خامـيت اًلاُصت وؿني مشس.  ٍو

ٔبحسزخَ اصلنخوزت ؿََة حسن حسني يف كسم الاحامتغ جلكَة بٓذاة تين سوًف، فىٌل 

س ين اجصاُمي ؾحساًـؼمي الاس خار ابًلكَة، يف ملاتةل مـَ،  ٔبن اصلنخوزت ًشُة اصلنخوز ح 

ؿََة امذَىت اماكانث ؿَمَة وسٌلث ٔبذالكِة ورمازاث مهنجَة، حـَت مهنا منورخا حيخشى 

تَ ذاذي اًلسم، ما حـي ظالة اصلزاساث اًـََا ًيجشتون صلزاسة الاهرثتوًوحِا. نٌل ٔبن 

َمَة صامةل، فمل ثلِس اًعالة تخرععِا اصلكِق يف امذَىت زؤًة ؿ  اًصاحةل ألس خارت

الاهرثتوًوحِا الاحامتؾَة، تي ؿىل اًـىس دسـهتم ؿىل اًححر يف اًفصوغ الادصى 

 ًٔلهرثتوًوحِا.

ٔبما اًسخة اًـام، فريثحط جبوذت اًخـَمي يف خامـة تين سوًف، مفيش اس خلالًِا ؾن 

ص وزفؽ  ، وعم ختعو دعواث واسـة1001خامـة اًلاُصت يف ؿام  يف سخِي اًخعٍو

مس خوى حوذت اًخـَمي هبا. وؿىل مس خوى ؿمل الاهرثتوًوحِا اس خحسزت ادلامـة صـحة 

الاهرثتوًوحِا يف اصلزاساث اًـََا جلكَة الٓذاة، واحملعةل ٔبن تين سوًف ٔبظححت متخغل 

الان حٌلؿة حبثَة اهرثتوًوحِة مذيوؿة الاُامتماث، ثيافس ازلاؿة اًححثَة يف كسم 

هرثتوًوحِا جبامـة الاسىٌسًزة. ٔبما خامـيت ؿني مشس واًلاُصت، فٕان اًححر الا

ٔبو املِمتني ابذللي  ألهرثتوًويج فهيٌل ازثحط تًضاظ ؿسذ حمسوذ من الاساثشت اخملخعني

ألهرثوتوًويج، ومهنم ٔبساثشت هحاز اًسن ل ٌس خعَـون مواظةل ٔبذوازضم يف الارشاف 

ة. ومن املخوكؽ ٔبن ًخحسن مصنز خامـة حَوان يف الاهخاح اًـَمي ابًلوت واذلَوًة املعَوت

اًححيث الاهرثوتوًويج مس خلدال، تـس ٔبن اس خحسزت صـحة ًٔلهرثوتوًوحِا يف مصحةل 

شا املخلري ل ًؤيت مثاٍز مدارشت، ًوىٌَ حيخاح ٕاىل ؿست س يواث.  اٌَُساوس نٌل رهصان، ُو
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 :واًيوغ الاحامتؾي ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبساة اصلزخة اًـَمَة  2-1

% من مجةل الاهخاح 71املاحس خري تَلت وس حة  ٔبن حبوج(  1ًخضح من ادلسول زمق )

شٍ اًًس حة راث ذلةل ؿىل اس متصاز الاُامتم ابًححر ألهرثتوًويج  يف ألًفِة ادلسًست، ُو

مس خلدال ذاذي ُشٍ ادلامـاث. نٌل ًخضح وحوذ ػاُصت حٌسًزة وعم ازثفاغ وس حة الاانج 

%  من مجةل 70ٔبنرث من يف اصلزاساث اًـََا يف مرص، ثضلك مَفت، فلس تَلت وسخهتن  

و ٔبمص حيخاح ٕاىل حبوج مس خلدََة انحزت، جس خعَؽ اًىضف ؾن دعائط  اًحاحثني، ُو

. ومسى ثبٔزري رعل ؿىل الاهخاح اًححيث يف ةالاهخاح اًًسوي يف اًـَوم الاحامتؾَة تعفة ؿام

 ا تعفة ذاظة.مِسان ألهرثتوًوحِ

 (2000-2016 )ـَمَة واًيوغ الاحامتؾي ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة اصلزخة اً (  1)خسول زمق 

 ادلامـة
 اصلنخوزاٍ املاحس خري

 ازلةل
 اانج رهوز اانج رهوز

 42 8 1 27 6 الاسىٌسًزة

 36 8 5 16 7 تين سًوف

 21 3 3 10 5 اًلاُصت

 10 4 0 3 3 ؿني مشس

 7 2 0 3 2 حَوان

 5 0 1 1 3 امليَا

 5 0 0 4 1 سوُاح

 126 25 10 64 27 مجةل
 

 :ثوسًؽ الاهخاح  حبساة خًس َة اًحاحر  2-1

( قَاة اًحاحثني اًوافسٍن ٌضلزاسة من اًحضلان اًـصتَة 4ًخضح من ادلسول زمق)

، يف خامـاث ؿني مشس واًلاُصت وامليَاخامـاث، وحضوز ضـَف  ٔبزتؽوالافًصلِة، يف 

ياك ؿست ٔبس حاة مصثحعة هبشا اًوضؽ، مفن هجة حسج ثسُوز يف اًخـَمي ادلامـي مبرص،  ُو

ملعسا ٌَحاحثني اًـصة وألفازكة نٌل اكن اذلال يف فرتاث اتزخيَة  ثـس ادلامـاث املرصًةمل ف
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ساتلة، والامص اًثاين ثعوز مٌؼومة اًخـَمي اًـايل يف اًحضلان اًـصتَة والافًصلِة، واهدضاز 

 امـاث اًـاملَة يف مٌعلة اًرشق ألوسط.ادل

 ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبساة خًس َة اًحاحر( 4)خسول زمق 

 
 ابحثون ؾصة ؤبفازكَ ابحثون مرصًون مجةل اًصسائي

 0 42 42 الاسىٌسًزة

 0 36 36 تين سًوف

 3 18 21 اًلاُصت

 3 7 10 ؿني مشس

 0 7 7 حَوان

 0 5 5 سوُاح

 1 4 5 امليَا

 7 119 126 مجةل
 

 :ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة منط الارشاف اًـَمي 2-4

ازثفاغ وس حة الارشاف اًفصذي ؾن الارشاف املضرتك يف ( 1ًخضح من ادلسول زمق )

خامـاث اًلاُصت، ؿني مشس، امليَا، وتين سوًف، واًـىس يف خامـيت إلسىٌسًزة 

صلهيا َُئة  حبنك زايذهتا ألهرثوتوًوحِة ، فىٌل رهصان من كدي ٔبن الاسىٌسًزةوحَوان 

ثسٌزس مذاكمةل، ٔبما يف تلِة ادلامـاث فٌؼصا ًلةل الاساثشت اخملخعني ٔبو ابٔلحصى هسزهتم 

ًعحح منط الارشاف اًفصذي ُو اًسمة اًلاًحة، ومن املؤنس ٔبن تين سوًف ثخجَ يف 

يف ألؾوام اًثالزة ، ٔلن لك اًصسائي اجملاست املس خلدي اًلًصة حنو الارشاف املضرتك

ألذريت ثددؽ هؼام إلرشاف املضرتك. مؽ اًـمل تبٔهَ ل ثوخس ماذت كاهوهَة ثيط ؿىل وحوذ 

ٔبنرث من ٔبس خار ًإلرشاف ؿىل زسائي املاحس خري واصلنخوزاٍ. ومؽ رعل فٕان ؿسذا هحريُا من 

اح، يف ملاتةل مـَ -ادلامـاث  ث اظسز  -نٌل ًشُة اصلنخوز ذاصل اكػم من خامـة سُو

كصازاث ثفِس تـسم اهفصاذ الاس خار ابٕلرشاف اًـَمي، تـس ٔبن ػِصث مضالكث ؿسًست ثرض 

 مبعَحة اًعاًة، وثرض ابًـمََة اًححثَة تعفة ؿامة.
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 ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة بٔجصس الاساثشت املرشفني ؿىل اًصسائي اًـَمَة. 2-1

الاساثشت يف مِسان ًؤنس اًصمس اًحَاين اًخايل ما س حق ٔبن رهصانٍ خبعوض هسزت 

% من الاهخاح 91اس خار ٔبرشفوا ثضلك مٌفصذ ٔبو مضرتك ؿىل  21الاهرثتوًوحِا، فضلًيا 

وحىت الان، وتعفة ؿامة فٕان الارشاف ًرتنز حول  1000اًححيث ألهرثتوًويج مٌش ؿام 

رسعَاث حموزًة تـَهنا، ابس خثٌاء الاسىٌسًزة وتين سوًف، ففي خامـة اًلاُصت ًوخس 

مؽ ًفت الاهدداٍ اىل ٔبن حال الاهخاح  ، اًسـَس ظاجص املرصي.وي  وَلس ادلوُصيؿىل املاك

ألهرثتوًويج يف خامـة اًلاُصت اكن س َرخَف ابًخبٔهَس ٕارا امذس اًـمص ابصلنخوز هخِي ظححي 

ربس من خامـة ؿني مشي حٌا.  سى ، ومن خامـة حَوان ثصوث احسقًو جنوى ؾحساسلَس ُو

اح.     َلس اًض ياوي وَلس ٔبهو   ز حمصوش ، وؾحساًصؤوف اًضحؽ من خامـة سُو

 ثوسًؽ الاهخاح اًححيث يف ادلامـاث املرصًة حبساة منط الارشاف اًـَمي( 1)خسول زمق 

 احٌليل ارشاف زيايئ ارشاف فصذي ادلامـة

 42 28 14 الاسىٌسًزة

 36 17 19 تين سًوف

 21 8 13 اًلاُصت

 10 4 6 ؿني مشس

 7 7 0 حَوان

 5 5 0 سوُاح

 5 1 4 امليَا

 126 مجةل
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ادلَي اًثاين )َلس ؾحسٍ  ٔبساثشتٔبما ابًًس حة دلامـة الاسىٌسًزة، فضلًيا هوهحة من 

حمجوة، فازوق ٔبمحس مععفى( ومن ادلَي اًثاًر )َلس ؾحاش اجصاُمي، ُيسومة َلس 

ؿََة حسن حسني (. ويف خامـة تين سًوف، ، مععفى معصٔبهوز، مصفت اًـضٌلوي

ونٌلل اًزايث. مؽ ًفت الاهدداٍ ٕاىل ٔبن اذلصنة اًـَمَة ألهرثتوًوحِة يف خامـة تين سوًف 

ٔبدصحت ابحثني ص حاة خمخعني يف ألهرثتوًوحِا، هس َس فازش، ويف الاجتاٍ 

 اًسوس َؤبهرثتوًويج وحس ين اجصاُمي ؾحساًـؼمي.
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 (تين سًوف)ؿََة حسن حسني 

 (الاسىٌسًزة)َلس ؾحاش اجصاُمي 

 (الاسىٌسًزة)فازوق ٔبمحس مععفى 

 (اًلاُصت)ؿىل املاكوي 

 (الاسىٌسًزة)مصفت اًـضٌلوي 

 إلسىٌسًزة)مععفى معص 

 (الاسىٌسًزة)ُيسومة  َلس ٔبهوز 

صي   (اًلاُصت)َلس ادلُو

 (تين سًوف)نٌلل ؾحساسلَس اًزايث 

 (تين سًوف)س َس فازش 

 (ؿني مشس)ثصوث احسق 

 (الاسىٌسًزة)َلس ؾحسٍ حمجوة 

 (اًلاُصت)هخِي ظححي حٌا 

 (حَوان)جنوى ؾحساسلَس سـس

 (سوُاح)ؾحساًصؤوف اًضحؽ 

 (حَوان)ُسى َلس اًض ياوي

 (حَوان)َلس ٔبهوز حمصوش

ٔبضم الاساثشت املرشفني ؿىل اهخاح اًصسائي ادلامـَة الاهرثتوًوحِة 

2000-2016 
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   :املرصًة حبساة مس خوى ألطمَةاًخوسًؽ املوضوؾي ملَاذٍن اًححر يف ادلامـاث  2-1

اثحـيا يف حتسًس اًخوسًؽ املوضوؾي ًِشٍ املَاذٍن ؿىل ظًصلة خسًست يف اذلساة تسل 

شٍ اًعًصلة ثدِح   Bradford's low of scatteringٌَدضدت من كاهون جصاذفوزذ ، ُو

من كاهون ٌَمحَي اًوكوف ؿىل اجتاُاث اًححر ؤبًووايثَ يف فرتت سمٌَة حمسذت تسكة، تسل 

ة ) %( ٌَلعاغ 11جصاذفوزذ اطلي ًلسم حىصازاث الاهخاح ٕاىل زالج كعاؿاث مدساًو

وكس ٔبذزحٌا  : اًفعي ارلامس(1009)تسوي،  اًحؤزي، ومثَِا ًٔلوسط، ومثَِا ٌَِاميش،

ظًصلة حساة مس خوى ألطمَة يف ادلسول اًخايل، ثُسريا ؿىل اًحاحثني اطلٍن ٍصقحون 

ًعًصلة اًيت جساؿس يف حساة مس خوى ألطمَة يف الاهخاح اًـَمي مس خلدال يف اثحاغ ُشٍ ا

 .ًصسائي املاحس خري ٔبو ألحباج اًـَمَة

ًضم املَاذٍن ألساس َة ًٔلهرثتوًوحِا مِساان  24صلًيا ثيوغ يف الاهخاح اًححيث مشي

وثعسزث ألهرثوتوًوحِا اًعحَة كعاغ الاهخاح اًحؤزي ثَهيا اًثلافِة مث الاجتاٍ ، تفصوؾِا

اطلي ٔبسست هل نخاابث ؿسذ من ٔبساثشت ؿمل الاحامتغ اًسوس َؤبهرثوتوًويج 

وكس وخس ُشا الاجتاٍ ظسى يف  . وألهرثتوًوحِا، وؿىل زٔبسِم اصلنخوز َلس ؾحسٍ حمجوة

خَ صلزاسة اًـسًس من اًؼواُص اًيت ثـجز ٔبوساظ املض خلَني تـمل الاحامتغ ملالني

ا، ذاظة يف اجملمتـاث احملََة املرصًة.   اًسوس َوًوحِا ؾن زرب ٔبقواُز

واذلرضًة ٕاىل مس خوى حصاحؽ الاهرثتوًوحِا الاحامتؾَة  (1)ًالحغ من ادلسولنٌل  

، سًزةالاُامتم املخوسط، والك املَساهني اكان يف مس خوى الاُامتم اًحؤزي يف خامـة الاسىٌ

نٌل ًالحغ بٔن اًيفس َة، الاكذعاذًة و يف الاُامتم ابٔلهرثوتوًوحِا  امَحوػ احتس يوهَحغ 

الاُامتم ابًححوج اًيؼًصة واملهنجَة اكذرص يف ألًفِة ادلسًة ؿىل خامـيت حَوان وتين 

سوًف، ويف ملاتةل مؽ اصلنخوزت هنيى ؾسي من خامـة حَوان، ٔبصازث ٕاىل: "ٔبن اًفضي 

وزت جنوى ؾحساسلَس واصلنخوزت ُسى اًض ياوي يف الاُامتم هبشا اًيوغ من ٍصحؽ ٕاىل اصلنخ

اًححوج". وؿىل مس خوى الاُامتم اًِاميش ػِصث مِاذٍن خسًست اكٔلهرثوتوًوحِا اًحرصًة 

ؤبهرثوتوًوحِا ادلصمية وألذة وادلسس، واذللِلة ٔبن اًفضي ٍصحؽ دلامـيت إلسىٌسًزة وتين 
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حسو ٔبن ازلاؿة ألهرثوتوًوحِة حتاول تحطء سوًف يف الاُامتم هبشٍ املَ اذٍن ادلسًست. ًو

 اًخـمق يف اًخرععاث اصلكِلة ذاذي ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة.

اًخوسًؽ املوضوؾي ملَاذٍن اًححر الاهرثوتًوويج يف ادلامـاث املرصًة حبساة مس خوى الٔطمَة 1خسول زمق   

 املَسان م
ؿسذ 

 اًححوج

مس خوى 

 الاُامتم
مس خوى ألطمَة حساة  

 24 ظحَة  .2
اًلعاغ 

 اًحؤزي

 

 :حساة املخوسط اًـام بٔول

 حبر 126اًـسذ اًلكي ٌَححوج 

 مِسان 24ؿسذ املَاذٍن اًيت هبا ٕاهخاحِة = 

 حبر ابًخلًصة. 5=   126/24املخوسط اًـام 

 

 اثًثا : ثلس مي فوق املخوسط اًـام

 90اًـسذ اًلكي ٌَححوج فوق املخوسط اًـام = 

 حبر

 مِاذٍن 7املَاذٍن فوق املخوسط اًـام = ؿسذ 

 حبر 13=  90/7املخوسط اًـَوي 

متثي فبٔنرث  حبر 13ٕارن املَاذٍن اًيت ٕاهخاحِهتا 

صلى اًحاحثني يف  مس خوى الاُامتم اًحؤزي

 .ادلامـاث املرصًة

 

 زاتـا : ثلس مي حتت املخوسط اًـام

 36اًـسذ اًلكي ٌَصسائي حتت املخوسط اًـام =

 حبر

 18املَاذٍن حتت املخوسط اًـام =ؿسذ 

 ابًخلًصة حبر 2=  36/18املخوسط اًسفًل 

ٔبحباج  13ٕارن املَاذٍن اًيت ٕاهخاحِهتا بٔكي من 

 متثي مس خوى الاُامتم ألوسطحبر  2ؤبؿىل من 

متثي   حبر فبٔكي  2واملَاذٍن اًيت ٕاهخاحِهتا 

 مس خوى الاُامتم  اًِاميش  .

 

 21 زلافِة  .1

اهرثتًوويجسوس َو   .1  15 

 10 احامتؾَة  .4

اًلعاغ 

 املخوسط

 8 اكذعاذًة  .1

 6 هفس َة  .1

 6 هؼًصة  .7

 4 حرضًة  .8

 4 تَئِة  .9

 3 احامتؾَة زلافِة  .20

 3 ثعحَلِة  .22

 3 ذًًِة  .21

 2 مذاحف  .21

كعاغ 

الاهخاح 

 اًِاميش

 2 ترصًة  .24

 2 مٌاشم  .21

 2 ٔبهرثوتوًوحِا ادلصمية  .21

ة )ظحَـَة(  .27  2 ؾضًو

 2 س َاس َة  .28

 2 ٔبهرثوتوًوحِا ادلسس  .29

 1 ٔبهرثوتوًوحِا ألذة  .10

 1 ساكهَة  .12

 1 زمًزة  .11

 1 حصتَة  .11

 1 ازهًَووحِا زلافِة  .14

   126 احٌليل
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اًـسًس ثثري ( واًصمس اًحَاين اًخايل، 1اًحَاانث اًححََوحصافِة اًوازذت يف خسول) كري ٔبن

حسو ٔبن صلًيا جفواث يف املـصفة ألهرثوتوًوحِا، ؤبسمة يف ادذَاز املضلكة  من اًدساؤلث، ًو

اًححثَة وؿسم ازثحاظِا ابسرتاثَجَة اهخاح ؿَمي كعريت ٔبو ظوًةل املسى، وىىذفي تحـغ 

 ًدامي أبهرثوتوًوحِ ااًضواُس، فَُس مٌعلِا ٔبن ٍىون هعُة موضوغ اًرتتَة واًخـَمي حبث

َحة ٌَححر ألهرثتوًويج يف ُشا املَسان ذالل ؾلس وهعف، ؿىل اًصمغ من اذلاخة امل

ٕلهخاح مـصفة ثعحَلِة ميىن ٔبن جسِم يف وكف ىًزف اًدسشة من اًخـَمي، ودفغ مـسلث 

ألمِة يف مرص. ًوُس مٌعلِا ٔبن ًيعة حصنزي ٔبهرثوتوًوحِا اصلٍن ؿىل اًعصق اًعوفِة، 

صلًًِة اًًض َعة يف مذجاُال اصاكًَاث حبثَة ؿىل ذزخة ؿاًَة من ألطمَة ختط اذلصاكث ا

اة، اخل. ًوُس مٌعلِا بٔن ًحلى اًححر ألهرثوتوًوحِا  اجملمتؽ، وػواُص اًخعصف والاُز

رممضا يف ذزاسة اًؼواُص اًس َاس َة، جلك ما فهيا من حتولث وثلَحاث يف اًس يواث 

ألذريت. ًوُس مٌعلِا ٔبن ًؼي اًححر ألهرثوتوًوحِا ملَحا ؾن ذزاسة اًؼواُص 

زذاذ ما ًلصة من مََوهني وهعف اصلميوحصافِة  يف جممتؽ ًـاين من الاهفجاز اًساكين، ٍو

 املََون وسمة لك ؿام.

وؿىل مس خوى اًححوج ألساس َة )اًيؼًصة، مٌاشم اًححر، اتزخي اًفىص 

يف اًـَمي يف ُشا اًيوغ من اًححوج  ابٕلهخاح هالحغ ضـف الاُامتمألهرثوتوًويج( 

الاهرثتوًوحِا صبٔن ٔبي جمال ؿَمي بٓدص  ًؼِص ٌَوحوذ  . وحِر ٔبن جمالادلامـاث املرصًة

-The smallمن ذالل مس خوًني: " اجملال ارلاض ) حمسذ اًيعاق ( نٌل ًشُة توزذًو 

scale field   واجملال اًـام واسؽ اًيعاق ،The large-scale field " (Fowler, 

اًري موضوؾَة املفرتط ٔبن ًخبٔسس املس خوى ارلاض ٌَـمل ؿىل مـمفن ، (167 :2000

خوفص رعل من ذالل اؿساذ هواذز من  وؿىل اًصٔبسٌلل اًـَمي املضرتك ٌَجٌلؿة الأكذميَة، ًو

اًحَاانث اًححََوحصافِة ُو ضـف  مناملالحغ ، ًىن اًحاحثني هتت ابًححوج ألساس َة

ت ثواخَ ظـوابث هحري املرصًة الاُامتم هبشٍ اًيوؾَة من اًححوج، ما ًـين ٔبن ألهرثتوًوحِا 

 حتول ذون تَوػ ُشا اًـمل ٕاىل مصحةل اًخوظني واًخبٔظَي.
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جنس ، حبر( 24) هؼصان يف اًححوج راث الاُامتم اًحؤزي، اكًححوج اًعحَة وٕارا

مصط اًسشظان، مصط اٍهتاة مذلري فصؾي عم:  12ثيوًـا ٔبفلِا، فلس ثياًوت اًححوج 

ِح اًعياؾي، اًعحة اًىدس، مصط سوء اًخلشًة، اًسىص، اًسمية، سزاؿة ألؾضاء، ثَل 

حصة املصٔبت، ٔبذالق  ،ٔبحصاة الاؿاكاث وروي الاحذَاخاث ارلاظةاًيفس َة، زلافة حصَة، 

ؿىل مـىن ٔبن مذوسط الاُامتم جلك مذلري ل ًخجاوس حبثني فلط  ،املِية اًعحَة

ن يف راث2=24/12) شا اًخيوغ معَوة، ًىٌَ ًرُب اذلاخة املَحة ملًزس  ؿىلاًوكت  (. ُو

رص ؿىل سخِي املثال من ٔبنرث مٌاظق اًـامل ثرضزا من اصلزاساث يف ألهرثتوًوحِا اًعحَة، مف

ياك حاخة ماسة ٕاىل حبوج ٔبهرثوتوًوحِة هحريت  ،اًوابيئ اة اًىدسيٍهتصط الامن م ُو

ٍصثحط مدارشت ومذيوؿة ألتـاذ حول ُشا املوضوغ، ٔلن ُشا املصط نٌل ُو مـَوم، 

  واًثلافة اًعحَة. ابًـاذاث واًخلاًَس واًوؾي



 

جم
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
اًـ
   
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
 ؼؼ
ي  
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

 اً 
سذ
ؼؼؼ

ر
ثاً

 
 مرص -ابحر سوس ًَوويج  –ٔبمحس موىس تسوي ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

 

وكس اثضح من ذالل امللاتالث، ٔبن ٔبسَوة اًححر اًسوس َؤبهرثتوًويج، واطلي 

حيخي املصنز اًثاًر مضن كعاغ الاهخاح اًحؤزي، ل ٌضري ٕاىل ثعوز يف الاُامتم ابذللي 

من اًححوج اًيت  الاهرثوتوًويج يف مرص. ٔبو نٌل ًشُة ٔبحس ألساثشت: "ُياك ؿسذ هحري

اظَـت ؿَهيا اًيت ثخضمن مععَح سوس َؤبهرثوتوًويج، مل ٔبخس فهيا ًٔلسف سوى مٌاشم 

وهؼصايث ؿمل الاحامتغ، ؤبن اذزاح املععَح ًبئت فلط ًخجمَي اًـيوان، ومؽ رعل ُياك 
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حِي خسًس حياول ٔبن ًلسم اسِاماث ؿَمَة ذمزيت يف ُشا الاجتاٍ مثي اصلنخوز حس ين 

 امـة تين سوًف"اجصاُمي من خ

 كعاؿاث الاهخاح اًلائحة ؾن اًححر ألهرثتوًويج املرصي: 2-7

اٌَحؼة  ( ٔبن الاهخاح ألهرثتوًويج املرصي، مل ًخعصق حىت1ًخضح من خسول )نٌل 

اًصاُية ٕاىل اًىثري من املَاذٍن املـادضت يف ألهرثتوًوحِا، ٔكهرثوتوًوحِا ألذالق، 

ٔبهرثوتوًوحِا اًلمي، ٔبهرثوتوًوحِا اًفساذ، ٔبهرثوتوًوحِا اًلوت واًرثوت، ٔبهرثوتوًوحِا اًثوزت، 

اة، ٔبهرثوتوًوحِا اذلصة واًرصاؿاث املسَحة، ٔبهرثوتوًوحِا اًخلري  ٔبهرثوتوًوحِا الاُز

امليايخ، ٔبهرثوتوًوحِا حلوق الاوسان، ٔبهرثوتوًوحِا امليؼٌلث اذلسًثة، ٔبهرثوتوًوحِا اًـوملة، 

ٔبهرثوتوًوحِا اًصايضة، ٔبهرثوتوًوحِا اذلَات اًَومِة، ٔبهرثوتوًوحِا اًـمل واًخىٌوًوحِا، اتزخي 

اهصت واًخرَي، ألهرثتوًوحِا، ٔبهرثوتوًوحِا املضاؾص، ٔبهرثوتوًوحِا اًخـاظف، ٔبهرثوتوًوحِا اطل

ا من املَاذٍن. حِر  Anthropology of Nostalgiaٔبهرثوتوًوحِا اذليني ٌٌَليض  وكرُي

ًحسو ٔبن ألهرثتوًوحِا املرصًة ما حزال ثـُش مصحةل اًسشذايث اًىربى يف اًـَوم 

 واًخلري ٌسري تحطء صسًس حنو ألهرثوتوًوحِا املـادضت.الاحامتؾَة، 

 سة منط اجملمتـاث احملََة املس هتسفة يف اًححوجثوسًؽ الاهخاح اًـَمي حب  2-8

( ثوسًؽ الاهخاح اًححيث يف ادلامـاث املرصًة حبسة منط اجملمتـاث املس هتسفة7خسول زمق )  
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َُفـي اذلاةل املثىل اًيت ٌض خلي فهيا اًححر ألهرثتوًويج وحيلق فهيا  مـصفة موزوكة ًو

فهيا ٔبذواثَ املهنجَة جىفاءت عم اصلزاسة اًصبٔس َة زلاؿة ٔبو جممتؽ حمًل حمسذ، ٔبو اصلزاساث 

ياك اصلزاساث الافلِة اًضامةل اًيت جس هتسف ؿست جممتـاث حمََة امللازهة جملمتـني حمََني،  ُو

ن  مٌاشم اًححر ، واًيت حتخاح يف ثيفِشُا الاكرتاة م)اًـاجصت ًـست زلافاث فصؾَة(

اًسوس َوًويج تلسز الاتخـاذ ؾن مٌاشم اًححر ألهرثتوًويج.  ومؽ ٔبن ُشا اًيوغ  من 

اصلزاساث معَوة يف اًححوج الاهرثتوًوحِة، ٕال ٔبهَ ل ًفرتط ٔبن ٍىون ُو اٍمنط اًسائس 

( واًصمس اًحَاين اًخايل، ٔبن اًححوج اًيت 7هالحغ من خسول زمق ). كري ٔبهيا يف اصلزاساث

خاءث يف ظسازت اًححوج امليخجة يف ادلامـاث  اًـاجصت ًـست زلافاث فصؾَةس هتسف ج 

ة، واصلزاساث امللازهة  املرصًة، مؽ وحوذ اُامتم مَحوع ابجملمتـاث اذلرضًة واًحسًو

 .اًًصفِة/اذلرضًة، واخنفاط مَحوع يف ؿسذ اًححوج اًيت اس هتسفت جممتـاث حمََة ًزفِة

 من اًححوج الاهرثتوًوحِة.حعة احملافؼاث املرصًة  2-9

( ثوسًؽ الاهخاح اًححيث حبسة حعة احملافؼاث املرصًة8خسول زمق )  

 احملافؼة
ؿسذ 

 اًححوج
 احملافؼة

ؿسذ 

 اًححوج
 احملافؼة

ؿسذ 
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ؿسذ 

 اًححوج

اح 0 ٔبس َوظ  1 كٌا 4 ٔبسوان 6 سُو

 9 تين سًوف 0 ألكرص 1 اًفِوم 3 امليَا

 0 اًلََوتَة 3 اًححريت 1 صٌلل سٌُاء
اًواذي 

 ادلسًس
3 

 1 امليوفِة 0 الاسٌلؾَََة 7 ادلزيت 1 اًححص الامحص

 1 اصلكََِة 1 اًرشكِة 0 نفص اًض َخ 8 إلسىٌسًزة

 0 اًلصتَة 7 اًلاُصت 4 معصوخ 1 حٌوة سٌُاء

 = = 1 ذمِاظ 0 اًسٌوس 0 توزسـَس
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خضح ٔبن ُياك مضلكة حلِلِة يف واًصمس اًحَاين اًخايل،  (8من ادلسول زمق ) ًو

يف ثوسًؽ اًححوج الاهرثتوًوحِة ؿىل والاحاظة الاهرثتوًوحِة ابجملمتؽ املرصي اًىدري، 
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احملافؼاث املرصًة، حِر ًحسو ٔبن اًححوج ل حصثحط خبعة ؿَمَة حٌلؾَة، ول جسري وفق 

وٕامنا ثـمتس ؿىل اُامتماث املرشف ٔبو اًصؤًة اطلاثَة ًعالة اسرتاثَجَة حبثَة مـَومة، 

يف  اًيعاق ادللصايف ٌَجامـة ًوُس  اًححوجمتصنز  اصلزاساث اًـََا، ًؼِص رعل من ذالل

ؼِص من اًحَاانث ٔبناًححثَة اًوظيَة.  وفلا ًالحذَاخاث  حمافؼاث مل ًعَِا  مثاهَةؿسذ  ًو

حمافؼاث مل  جسـةو الا من ذالل اًححوج اًـاجصت ٌَمحافؼاث،  اًححر ألهرثوتوًويج،

ثخجاوس ؾخحة اًححر اًواحس، وٕارا هؼصان ٕلكَمي اًلاُصت اًىربى اطلي ميثي ٔبنرث من زتؽ 

ت )اًلاُصت، ؿني مشس، حَوان( جنس ٔبن هعُة ساكن مرص، وختسمَ زالج خامـاث هحري 

% ثلًصحا من مجةل الاهخاح 20، تًس حة 21/211ُشا الاكَمي من اًححوج الاهرثتوًوحِة 

اًححيث يف الاًفِة ادلسًست. ُشا الاجتاٍ اًـفوي يف اًححوج واًدضدت كري املصثحط جصؤًة 

، ل ثؤذي وػَفهتا اًِامة ثعحَلِة، ًـين ٔبن ألهرثتوًوحِا ما حزال ؿٌَل مسزس َا يف مرص

 واحملوزًة يف الاحاظة اًضامةل ابذلَات الاوساهَة والاحامتؾَة يف مرص.
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 ٔبس َوظ
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 اًححريت

 معصوخ

 اًلاُصت

 ادلزيت

 تين سًوف

 حبوج هؼًصة ومهنجَة

 احٌليل

 2016-2000ثوسًؽ حبسة حعة احملافؼاث املرصًة من اًححوج الاهرثتًووحِة 

 ؿسذ اًححوج
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 مالحؼاث دذامِة:

تـس ٔبن اس خـصضيا مالمح الاهخاح اًححيث ألهرثوتوًويج يف ادلامـاث املرصًة 

 وس خزَط ما ًًل:

  اشلس ًَِاث من اًلصن املايض، يف خامـة ٔبن الاهخاح ألهرثتوًويج تسٔب يف مٌخعف

ا ؿىل ألهرثتوًوحِا  إلسىٌسًزة، وثبٔثص ملست ظوًةل ابٔلهرثوتوًوحِا الاجنَزًية وحصنزُي

الاحامتؾَة. ومل ًخلري ُشا اًخوخَ ٕال يف من مٌخعف اًس حـًَِاث تفضي الاس خار ٔبمحس 

 ٔبتوسًس.

  اًوحوذ يف مصحةل ٔبن اذللي ألهرثوتوًويج يف مرص، ل ًـس حلال مس خلي

س خلي يف مصحةل اصلزاساث  الاخاست ادلامـَة ٕال يف خامـيت إلسىٌسًزة حَوان، ٌو

اًـََا يف خامـة تين سوًف، ٔبما تلِة ادلامـاث فِسزش مضن مٌؼومة املـصفة 

 اًسوس َوًوحِة يف ٔبكسام ؿمل الاحامتغ ابدلامـاث املرصًة.

 اكن هلٌل س حق الاُامتم ٔبن ألس خارٍن: اًس َس َلس تسوي، ؿىل ٔبمحس ؿُىس ،

ابذللي ألهرثتوًويج يف مرص، ؤبسٌِل يف اهعالق حبوج املاحس خري واصلنخوزاٍ جبامـة 

 الاسىٌسًزة.

  ٔبن الاهخاح ألهرثوتوًويج يف ادلامـاث املرصًة، ل ًدٌاسة مؽ جحم واجساغ

مَموسة، ثفِس  وثيوغ اًؼواُص اًيت ميىن ٔبن ثسزسِا ألهرثتوًوحِا وثلسم فهيا هخاجئ مـصفِة

 يف فِم مضالكث الاوسان واجملمتؽ املرصي يف اًوكت اًصاُن.

  ٔبن الاهخاح ألهرثوتوًويج يف مرص، صبٔن تلِة اًـَوم الاحامتؾَة، ل ًت من ذالل

ة اسرتاثَجَة ثخخٌاُا الاكسام اًـَمَة، وٕامنا ٍصثحط الادذَاز  ٔبحٌست حبثَة حٌلؾَة، وزًؤ

اصلزاساث اًـََا. ما ٔبذى ٕاىل جضدت الاهخاح وؿسم اًححيث ابملرشف اًـَمي وظاًة 

كسزثَ ؿىل الاحاظة اًضامةل جاكفة املياظق والاكاًمي املرصًة، وكاًحا ما ًرتنز اًححر 

 ؿىل احملَط اًضَق ٌَجامـة.
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  ٔبن ُياك مِي واحض صلى ازلاؿة ألهرثوتوًوحِة إبحصاء اًححوج ألفلِة اًيت

اصلزاساث اًصٔبس َة اًيت حتخاح ٕاىل املِازاث جضمي ؿست جممتـاث حمََة ؿىل حساة 

 ألهرثوتوًوحِة ألظَةل.

  ٔبن ألًووايث اًححثَة صلى ازلاؿة ألهرثتوًوحِة زاُيا، ثرتنز حول ألهرثتوًوحِا

اًعحَة واًثلافِة، والاجتاٍ اًسوس َوبٔهرثوتوًويج مؽ اُامتم مذوسط ابٔلهرثوتوًوحِا 

رضًة واصلًًِة. واُامتم ُاميش ابٔلهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًيفس َة واذل

 اًعحَـَة واًس َاس َة واًرتتَة واًفصوغ املس خجست يف ألهرثتوًوحِا يف ألًفِة ادلسًست.

  ؿىل اًصمغ من سايذت الاُامتم ابلجتاٍ اًسوس َؤبهرثوتوًويج يف املصحةل اًصاُية، ٕال

ٔلهَ ًفذلس املـادلة اًيؼًصة  ٔبهَ ل ٌسِم يف ثعوٍص اذللي الاهرثوتوًويج يف مرص،

ـمتس ؿىل املسذي اًسوس َوًويج تعفة ؿامة. ول ٍىسة  واملهنجَة ألهرثوتوًوحِة ًو

 املٌلزسني هل اًِاتُذوش اًـَمي ألهرثوتوًويج.

  ٔبن ُياك اجتاٍ ضـَف حنو ثلَري اًيؼصت ًٔلهرثوتوًوحِا اًثلافِة، وحماولث

ث حبر خسًست، ذاظة يف خامـيت اًخرعط ذاذي فصوؾِا، واًخعصق ٕاىل جمال

 الاسىٌسًزة وتين سوًف.

  ٔبن ُياك ضـف مزمن يف اهخاح اًححوج ألساس َة )اًيؼًصة واملهنجَة( يف اكفة

لَة مِسان اتزخي اًفىص ألهرثوتوًويج  ادلامـاث، ؿسا خامـيت حَوان وتين سوًف. ًو

ي ٌَحاحثني يف ُشا من ؿىل ظاوةل اًححر. ما ًؤذي ابزلةل ٕاىل ثسُوز اًصٔبسٌلل اًـَم

 اذللي.

  ٔبن ازلاؿة ألهرثوتوًوحِة املرصًة، مل ثيفذح ابًلسز اًاكيف ؿىل اًخعوزاث

الاثس متوًوحِة اًيت جضِسُا ألهرثوتوًوحِا املـادضت، وما حزال مِاذٍن حبر ؿسًست مل 

 ثوضؽ ؿىل ألحٌست اًححثَة ًٔلهرثوتوًوخني يف مرص.

 ح ألهرثوتوًويج يف مرص، مؽ  وزت ٔبن ثدسؽ ٔبن ُياك حاخة ٕلؿاذت ثلِمي الاهخا

ذائصت اًخلِمي ًدضمي امللالث واًححوج املًضوزت، واملضاًزؽ اًححثَة ازلاؾَة اًيت ثيفشُا 
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مصانز اًححوج اًلومِة، من ٔبخي اًخـصف ؿىل هلاظ اًضـف واًلوت يف ُشا الاهخاح 

 اًعًصق اًعحَح.وحتسًس هلاظ اهعالق خسًست ثضؽ ألهرثوتوًوحِا املرصًة ؿىل 

 :املصاحؽ

 18-2: 4. ؿسذ11خامـة اًلاُصت ، جمضل –(. س حـون ؿاما ًـمل الاحامتغ يف مرص. جمةل لكَة الٓذاة 2991ٔبمحس ساًس )ٔبنخوجص -2
، ألتـاذ الاحامتؾَة ٕلهخاح واندساة املـصفة حاةل ؿمل الاحامتغ يف ادلامـاث املرصًة، تريوث، 1009موىس تسوي،  ٔبمحس -1

 مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة،
، اتزخي اًيؼًصة ألهرثوتوًوحِة، حصمجة لُاي ؾحساذلسني، ادلزائص، 1021ثوماش َُالهس اٍصهسون، فني س َلصث هََسون،  -1

 افمًضوزاث ضف
 .1، اجملمتؽ، حصمجة ؿىل ٔبمحس ؿُىس، اًلاُصت، مىذحة اٍهنضة املرصًة، ظ2912زوجصث ماهَفص، صاًزز تَسح،  -4
 اًلاُصت،اصلزاساث اذللََة يف اجملمتـاث اًحسائَة واًلصوًة واذلرضًة، -الاهرثتوًوحِا الاحامتؾَة، 2971ؿًل َلوذ اسالم اًفاز،  -1

 .اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة
 ، مـجم ؿمل الاحامتغ، اًلاُصت، ذاز املـازف.2978ؿًل َلوذ اسالم اًفاز،  -1
 ، زاذ لكَف جصاون، الاسىٌسًزة، مًضبٔت ذاز املـازف.2977كدازي اسٌلؾَي، -7
اًس َس َلس تسوي، اًلاُصت، مصنز اًححوج ، نخاابث احامتؾَة مـادضت رمسات ًٔلس خار اصلنخوز 1001َلس سـَس فصخ )حمصز(  -8

 واصلزاساث الاحامتؾَة جبامـة اًلاُصت.
، حبوج يف ألهرثتوًوحِا اًـصتَة رمسات ٕاىل الاس خار اصلنخوز ٔبمحس ٔبتوسًس زائس الاهرثتوًوحِا اًـصتَة، 1001انُس ظاحل )حمصز(،  -9

 خامـة اًلاُصت. -لٓذاةلكَة ا -اًلاُصت، معحوؿاث مصنز اًححوج واصلزاساث الاحامتؾَة
Bridget Fowler,(ed.)(2000), Reading Bourdieu on Society and Culture, Oxford, Blackwell 

Publishers. 
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 مَحق سري خمخرصت ؾن ٔبضم املض خلَني ابذللي ألهرثوتوًويج

 (2016-2000موضوغ اًححر ذالل اًفرتت )يف ادلامـاث املرصًة 

 خامـة اًلاُصت

املـخلساث اًضـحَة و اًخلري من خامـة اًلاُصت، يف موضوغ ) 2981حاظي ؿىل املاحس خري ؿام  :ؿىل َلس املاكوي

ف اصلٍن مبحافؼة ذمِاظ صي، وحعي الاحامتؾي، ذزاسة مِساهَة ؿىل كًصة سَ  ( حتت ارشاف اصلنخوز َلس ادلُو

ارلسمة اًعحَة يف مرص ، ذزاسة ًٔلتـاذ املِيَة و ، من خامـة اًلاُصت، يف موضوغ 2987ؿىل اصلنخوزاٍ ؿام 

صي.الاحامتؾَة واًثلافِة،   حتت ارشاف اصلنخوز َلس ادلُو

صي يف من خامـة اًلاُصت حت 2991حعي ؿىل املاحس خري ؿام  اًسـَس ظاجص املرصي: ت ارشاف اصلنخوز َلس ادلُو

من خامـة اًلاُصت  1001انل ذزخة اصلنخوزاٍ ؿام الٔهرثوتًووحِا اًيلسًة واًخحولث اًيؼًصة واملهنجَة ( وموضوغ )

صي يف موضوغ ) اًرتاج اًضـيب واًحياء اًعحلي : ذزاسة ًـمََاث ٕاهخاح اًثلافة حتت ارشاف اصلنخوز َلس ادلُو

ِا   (.تني فلصاء اذلرض يف اًلاُصتاًضـحَة وثساًو

 2971ختعط ؿمل الاحامتغ، ويف ؿام  2919ختصح من خامـة اًلاُصت ؿام  (1000 -2947هخِي ظَحي حٌا )

صي، يف موضوغ ) ذًيامِاث اًخلري اًثلايف يف جممتؽ ُاميش: حعي ؿىل ذزخة املاحس خري حتت ارشاف َلس ادلُو

(. وانل ذزخة اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف احملََة مبحافؼة مصىس معصوخذزاسة ٔبهرثوتًووحِة ؿىل ٔبحس اجملمتـاث 

صي، يف موضوغ 2979ؿام  حٌلؿاث اًلجص يف مرص، ذزاسة ٔبهرثوتًووحِة يف اًضرعَة ، حتت ارشاف َلس ادلُو

ة، مث تـس وهدِجة ثفوكَ اًـَمي اتخـر كدي هَي اصلنخوزاٍ ٕاىل خامـة َُي اًرًبعاهَاًلجًصة واًخاكمي الاحامتؾي، 

اصلنخوزاٍ ٕاىل خامـة ٔبمسرتذام هبًويسا. ثيوؾت اُامتماثَ تني ألهرثتًووحِا اًثلافِة والاحامتؾَة واًعحَة. وكسم يف ُشٍ 

 املَاذٍن اسِاماث ؿَمَة ممتزيت.

 خامـة ؿني مشس -2

اًيوتَني  صمصتحتت ارشاف اصلنخوز ؾحساسلَس ًعفي، يف موضوغ ) 2971: حاظي ؿىل املاحس خري ؿام ثصوث احسق

 2980( وحعي ؿىل اصلنخوزاٍ يف ؿام اىل اًلاُصت ذزاسة احامتؾَة ٌَمِاحٍصن اًيوتَة اىل اًلاُصت من كًصة اتو سًدي

اثص اًخعيَؽ واًخحرض من خامـة ؿني مشس، حتت ارشاف الاس خارٍن ؾحساسلَس ًعفي ، مسري هـمي، يف موضوغ )

 (ذزاسة اهرثتًووحِة دلٍزصت اصلُة يف حمافؼة ادلزيتؿىل اًحياء الاحامتؾي يف اجملمتـاث اًعلريت 

 خامـة حَوان -1

من لكَة اًحياث خامـة ؿني مشس، حتت  2982حاظةل ؿًل ماحس خري يف الٓذاة ؿام  :جنوي ؾحس اسلَس سـس

( ذزاسة هؼام اًلصاتة ٌَجٌلؿاث اًساكهَة املمتزيت يف حمافؼة اسوانارشاف اصلنخوزت ؿََاء صىصي، يف موضوغ )

ذزاسة من هفس اًلكَة، حتت ارشاف اصلنخوزت ؿََاء صىصي، يف موضوغ )  2987َت ؿىل اصلنخوزاٍ يف ؿام وحع

 (  ملازهة لمٔناظ اًخًض ئة الاحامتؾَة يف جممتؽ حمًل تسوي و جممتؽ حمًل ًزفي يف حمافؼة اًفِوم

ص، حتت  –من لكَة اًحياث الاسالمِة  2982حعَت ؿىل املاحس خري ؿام  ُسى َلس اًض ياوي: خامـة ألُس

اًخًض ئة الاحامتؾَة يف اًلًصة املرصًة ذزاسة ٔبهرثوتًووحِة يف ارشاف الاس خار ؾحساًحاسط  َلس حسن يف موضوغ )

، من لكَة اًحياث خامـة ؿني مشس، حتت ارشاف 2987(، وانًت ذزخة اصلنخوزاٍ يف ؿام ٕاحسى كصى اًعـَس
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اتط اًلصاتَة تني فلصاء اذلرض ذزاسة ٔبهرثوتًووحِة ٌَفالخ املـسم الزٔست واًصوالاس خارت ؿََاء صىصي، يف موضوغ )

اذاث كسم امداتة مٌعلة ؾزتة اًعـاًست  (.املِاحص من ًزف اًوخَ اًلدًل اىل اذلرض إبحسى صَ 

صي ونٌلل 2988حعي ؿىل املاحس خري من خامـة امليَا يف ؿام  :َلس ٔبهوز حمصوش ، حتت ارشاف ؾحساًِاذي ادلُو

( وحعي ؿىل ذوز اًخىًٌووحِا يف حترض اجملمتؽ اًًصفي ، ذزاسة مِساهَة يف كًصة مرصًةوضوغ )اًزايث، يف م

املـخلساث ، حتت ارشاف ؾحساسلَس سـس وَلوذ ؾحساًصص َس، يف موضوغ )2994اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف ؿام 

 ازلاؿاث اصلًًِة يف اجملمتؽ املرصي(.اصلًًِة اًضـحَة ومنو اًثلافاث اًفصؾَة املضاذت ، ذزاسة مِساهَة ًحـغ 

 خامـة إلسىٌسًزة -1

حتت ارشاف اصلنخوز  2917حاظي ؿىل ماحس خري الاهرثتًووحِا من خامـة الاسىٌسًزة ؿام  َلس ؾحسٍ حمجوة:

ياك حعي ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ يف ؿام  ت، ُو ٔبمحس ٔبتوسًس، مث سافص ٌَـمي توػَفة مسزش مساؿس جبامـة اًىًو

 رثتًوويج. ٔبه-، حتت ارشاف اصلنخوز امحس اتوسًس، وهل اًـسًس من اصلزاساث حول الاجتاٍ اًسوس َو2970

 

، حتت ارشاف الاس خار ٔبمحس 2974حعي ؿىل املاحس خري من خامـة الاسىٌسًزة، يف ؿام  :فازوق ٔبمحس مععفى

(، وحعي ؿىل اًحياء الاحامتؾي ٌَعًصلة اًضارًَة مبرص ذزاسة يف الاهرثتًووحِا الاحامتؾَةٔبتوسًس، يف موضوغ )

املواصل ذزاسة ٌَـاذاث الاس خار ٔبمحس اتوسًس، يف موضوغ )، حتت ارشاف 2978اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف ؿام 

 (.واًخلاًَس اًضـحَة يف مرص

، حتت ارشاف الاس خار ٔبمحس 2979حعي ؿىل املاحس خري من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام  :َلس ؾحاش اجصاُمي

ؿىل اصلنخوزاٍ من هفس (، وحعي مسًية هامي اًعياؾَة تبٔسوان ذزاسة يف الاهرثتًووحِا اذلرضًةٔبتوسًس، يف موضوغ )

ذزاسة ملازهة اًثلافاث اًفصؾَة ٌَيوتَني ، حتت ارشاف الاس خار ؿىل امحس ؿُىس، يف موضوغ )2981ادلامـة يف ؿام 

املرصًني وؿالكهتا ابًسالةل اًيوتَة يف اسوان مؽ ؾياًة ذاظة ابزلاؿاث اًيوتَة املخيلةل كري املس خلصت يف مسًية 

 (الاسىٌسًزة

، حتت ارشاف الاس خارٍن 2987حعَت ؿىل املاحس خري من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام  :هوز حامسُيسومة َلس بٔ 

ا ؿىل سَووِا َلس ؾحسٍ حمجوة، وفًصس فذحي، يف موضوغ ) اًخلرياث اًحًَووحِة واًفس ًَووحِة ٌَمصٔبت اذلامي وثبٔزرُي

، حتت ارشاف الاس خار فازوق 2991(، وحعَت ؿىل اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف ؿام وؿالكاهتا الاحامتؾَة

اًخلرياث اًحًَووحِة واًفس ًَووحِة املعاحدة ًسن اًَبٔش ؾيس املصٔبت وؿالكهتا ابًلمي ٔبمحس مععفى، يف موضوغ )

 (.الاحامتؾَة واًثلافِة يف اجملمتؽ

 ، حتت ارشاف اصلنخوز ؿىل2984حعَت ؿىل املاحس خري من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام  :مصفت اًـضٌلوي ؾامثن

(، وحعَت ؿىل ذزخة ذزاسة اهرثتًووحِة ٌَعة اًضـيب يف جممتـني حمََني يف مرصٔبمحس ؿُىس، يف موضوغ )

ذوزت اذلَات ؾيس ، حتت ارشاف اصلنخوز َلس ؾحسٍ حمجوة يف موضوغ )2992اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف ؿام 

ساًفصذ ذزاسة اهرثتًووحِة ملازهة ٌَـاذاث واًخلاًَس اًضـحَة يف جممت  (.ؽ زصَ 

، حتت ارشاف الاس خار 2981، حعي ؿىل املاحس خري من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام مععفى معص حٌلذٍ مسـوذ  

)قصة اصلًخا مصنزا مليعلة زلافِة فصؾَة يف اًححص املخوسط ؿىل ٔبمحس ؿُىس والاس خار زص َس اًياضوزي، يف موضوغ 

، حتت ارشاف 2991، وانل ذزخة اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة ؿام ذزاسة ملازهة يف اهرثتًووحِا اجملمتـاث اًلسمية(
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)امللوماث الاحامتؾَة واًثلافِة ًًضبٔت املسن ادلسًست ذزاسة اهرثتًووحِة الاس خار َلس ؾحسٍ حمجوة، يف موضوغ 

 ثلوميَة ملسًًيت اًساذاث واًـامًصة ادلسًست(.

 

 خامـة تين سًوف -4

، حتت ارشاف الاس خار 2911ري من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام حعَت ؿىل ذزخة املاحس خ :ؿََة حسن حسني

اًـالح الاحامتؾي ًضـاف اًـلول يف مصحةل املصاُلة، ذزاسة ًزنلء تـغ املؤسساث ؿىل ٔبمحس ؿُىس، يف موضوغ )

، حتت ارشاف الاس خار ٔبمحس ٔبتوسًس، يف 2970(، وانًت ذزخة  اصلنخوزاٍ من خامـة الاسىٌسًزة يف ؿام اخملخعة

(، ؾصفت يف اًوسط اًـَمي اًخلري الاحامتؾي يف اًواذي ادلسًس ذزاسة اهرثتًووحِة ؿىل اًواحاث ارلازخةوغ )موض

 .1021تحاحثة اًواحاث. ثوفِت ؿام 

، حتت ارشاف الاس خار ٔبمحس 2971حعي ؿىل املاحس خري من خامـة اًلاُصت، يف ؿام  :نٌلل ؾحساسلَس اًزايث

الاحامتؾي يف املسًية املـادضت يف ضوء هؼًصة ذوزاكمي ابًخعحَق ؿىل مسًية ثلس مي اًـمي ارلضاة، يف موضوغ )

، حتت ارشاف الاس خار مععفى 2977(، وحعي ؿىل اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة يف ؿام حَوان ابجملمتؽ املرصي

ؿىل اًـمي اًيؼًصة الاحامتؾَة يف ؿمل الاحامتغ املِين ، ذزاسة حتََََة هلسًة ابًخعحَق ارلضاة، يف موضوغ )

 الاحامتؾي يف اجملمتؽ املِين(

س َلس ؿًل فازش من خامـة اًلاُصت  فصغ  تين سًوف حتت ارشاف  1001حاظي ؿىل املاحس خري ؿام  :سَ 

الاس خارت ؿََة حسن حسني، وموضوؾِا )اهرثوتًووحِا ما تـس اذلسازة : ذزاسة حتََََة هلسًة(، وانل ذزخة 

الثعال اًثلايف ، حتت ارشاف ؿََة حسن حسني، يف موضوغ )1001م اصلنخوزاٍ من هفس ادلامـة   يف ؿا

 واًضرعَة حبر يف الاهرثوتًووحِا اًيفس َة جملمتؽ اًواحاث(.

من خامـة اًلاُصت فصغ تين سًوف، حتت ارشاف  2991حاظي ؿىل املاحس خري ؿام  :حس ين اجصاُمي ؾحساًـؼمي

جملمتؽ اًًصفي : ذزاسة مِساهَة ًـَية من كصي حمافؼة تين ذوز اًعحُة يف ااصلنخوزت ؿََة حسن حسني يف موضوغ )

، من هفس ادلامـة حتت ارشاف ؿََة حسن 1000( وانل ذزخة اصلنخوزاٍ من خامـة تين سًوف يف ؿام سًوف

و ٔبهرثوتًووحِة ملصط حسني ومستويل ؿىل مؤوس، يف موضوغ ) اًـوامي الاٍىًووحِة واملصط ذزاسة سو سَ 

 . اًىدس(
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 اًـصتَة اصلزاساث يف اًخعحَلِة ألهرثوتًووحِا اُامتماث واكؽ

     ادلزائص -خامـة اًواذي -دواين  ذاصل ذ.                                               
 

 : املَرط

 تخعحَق اًخعحَلِة، ألهرثوتًووحِا هتت

 اًيؼًصة وامللازابث واملياشم، املـازف،

 ٌَمضالكث اًخعسي هبسف ألهرثوتوًوحِة

  .ومـادلهتا اجملمتـَة واًلضااي

 ٔبطمَة اجصاس ٕاىل اصلزاسة ُشٍ هتسف

 و وزت جممتـَ حمنَة يف اًـصيب ألهرثوتوًويج

 وذرباثَ مـازفَ ٔلن اًلعاؿاث لك يف وحوذٍ

 الاحامتؾَة، ارلسمة) اجملمتـَة اجملالث لك متس

 ملضاًزؽ اًخرعَط اًعحة، اًثلايف، اًلعاغ

 كواهني وضؽ اجملمتـاث، ظحَـة حترتم معصاهَة

...  اجملمتؽ يف اًسائست واًثلافة اًيؼم مؽ ثامتىش

 اًـصتَة اصلزاس َة اًامنرح تـغ ؾصط مؽ ،(ٕاخل

 .املوضوغ ظَة يف متس اًيت

 

 Abstract : 

Applied anthropology is interested 
to apply its knowledge, its methods 
and theoretical anthropology to solve 
social problems. 

This study aims to highlight the 
importance of Arab anthropology in 
the development of society and the 
need for its presence in all areas of 
knowledge and expertise that affect 
society. The main areas that could 
benefit from applied anthropological 
studies are the cultural sector, 
community service, health and 
planning of development projects that 
respect the nature of society, social 
laws in  accordance with the culture 
and system proposal of the 
community. The study quoted some 
Arab anthropological study in applied 
vision. 
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 ملسمة:

ثُـىن ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة، نٌل ُو واحض من امسِا، تخعحَق املـازف، واملياشم، 

وامللازابث اًيؼًصة ألهرثوتوًوحِة هبسف اًخعسي ٌَمضالكث واًلضااي اجملمتـَة ومـادلهتا. 

اًيت توساظهتا ٌس خعَـون من وضؽ ذرباهتم ومـازفِم ميخغل ألهرثوتوًوحِون الًَٓاث 

اًيؼًصة واًـمََة حتت ثرصف احملخاخني ٕاٍهيا يف مجةل من اًس َاكاث واجملالث. واًِسف من 

ثوػَف ُشٍ املـازف وارلرباث، ُو إلس خـاهة هبا يف زمس اًس َاساث، وٕاختار اًلصازاث، 

وزمبا اًيجاخ يف  -ا اًخرفِف من وظبٔتوحتسًس ألًووايث، واكرتاخ املحاذزاث اًيت من صبهٔن

تـغ املضالكث الاحامتؾَة، والاكذعاذًة، واًعحَة، واًخىٌوًوحِة اًضاقعة  -مـادلة

ذاظَة اًخيوغ يف ٔبمناظ   اًيت ثواخَ اجملمتـاث اًخرشًة املـادضت. ويف ضوء ٕاًزتارمم حبٌلًة

ًخعحَلِة تسوٍز حموزي يف جمال ًضعَؽ ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا ا  اذلَات اًخرشًة وضٌلن تلاهئا،

 ثعوٍص اًربامج واملضاًزؽ اًيت من صبهٔنا اًخبٔزري يف حِات ألفصاذ واجملمتـاث اًخرشًة.

َجن ) (John Van Willigenًوزذ حون فان ًو
(1)

كانيًة ظوًةًل ومفذوحة، حس امب   

ًززاؿة، واًحُئة، ًؤنس، ابجملالث اًيت مبلسوز ألهرثوتوًوحِني اًـمي فهيا، وجضمي اًخمنَة، وا

 واًعحة، واًعة، واًخلشًة، وس َاساث اًخوظني اًساكين، واًخـَمي، واًض َروذة.

I. :وضبٔت وثعوز ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة 

راثَ. وكس تًََت  امتثي تساًة ؿمل ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة هلعة تساًة ؿمل ألهرثوتًووحِ

هجوذ تـغ ألهرثوتوًوحِني اطلٍن ٔبُمتوا تسزاسة اتزخي حلَِم املـصيف زحوغ تساايث ثبٔسُس 

ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة اىل توانري اًـرص اًالكس َيك. فلس مجؽ املؤزد اًَوانين، ُريوذجس 

(Herodotus( )481-111  املـَوماث واًحَاانث ؾن اًضـوة اجملاوزت يف م .ق )ٌعلة م

حوط اًححص املخوسط ًعاحل حىومذَ تلَة مساؿسهتا يف وضؽ اًس َاسة ارلازحِة ٌََوانن 

َجن  (.1001)فان ًو
(2)
  

ِميية ومفاُمي اًخوسؽ ادللصايف يف اًلصهني اًثامن ؾرش واًخاسؽ س َاسة اً ويف ػي 

ؾرش، ٔبذزهت اصلول اًلصتَة ٔبطمَة إلفاذت من اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ؾن اًضـوة 
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اجملمتـاث اًحـَست ألدصى ٍمتىِهنا من ٕاحاكم س َعصهتا وضٌلن ثعحَق اسرتاثَجَاث اًِميية و 

ُـس ألة حوسًف لفِخو ) ( Joseph Lafitauوالاس خلالل الاكذعاذي املياس حة ًِا. ًو

من ظالئؽ اًحاحثني اًخعحَلِني اًحازسٍن يف ٔبمٍصاك اًضٌلًَة اطلي سافص اىل مٌعلة فصوسا 

ٌَـمي مخرشًا يف ٔبوساظ ُيوذ إلٍصوهوا 2722( يف New Franceادلسًست ) 
(3)

وكس متىن 

لفِخو، تفضي ٕاكامذَ اًعوًةل ُياك وثـصفَ اىل زلافة اًساكن احملََني وؿاذاهتم، من مجؽ 

ذرباثَ وجتازتَ ووضـِا يف واحٍس من ٔبضم املؤًفاث الزيوقصافِة، ُو )ثلاًَس اًِيوذ 

(. وابملثي، ٔبثص اًحاحثون 2714ـوة يف ألسمان اًلسمية، ألمٍصىِني ملازهًة تخلاًَس اًض

دصى يف ظحَـة اذللي املـصيف اًياصئ، وهـين تشعل واًـامَون يف اذللول املـصفِة الٔ 

 ألهرثوتوًويج، ومسازاثَ املس خلدََة. 

وصِس اًيعف ألول من اًلصن اًخاسؽ ؾرش ثيامًِا مفصظًا يف ذزاساث ألهرثوتوًوحِا 

ختشث رشنة اًِيس ا 2807جصاجمِا يف املس خوًني اذلىوسم واًعياؾي. ففي ؿام اًخعحَلِة و 

( وحلكَفَ مبِمة ذزاسة Francis Buchananاًرشكِة كصازًا تخـَني فصاوسس تودٌان )

ن ٔبذث ذمازساث اًرشنة اًخـسفِة وحتوكِا مبلسزاث اًساكن بٔ اًضـة اًحيلايل يف اًِيس تـس 

هل وضؽ اًَس ؿىل اًرًبعاين راثَ اىل اًخسذي وسَن كاهون خيوّ اىل اكززة نربى ذفـت اًربملان 

ألزايض اًخاتـة ٌَرشنة يف ثغل امليعلة. وؿرب ألظَيس، لكف اًىوهلصش ألمٍصيك ُرني 

(، ٔبحس مؤسيس ازلـَة اًـصكِة ألمٍصىِة Henry R. Schoolcraftز. صوًىصافت، )

ُا. وكس ًـحت جمضلاثَ اًس خة املوسومة جبمؽ ذزاساثَ ؾن اًلدائي ألمٍصىِة احملََة وورش 

)مـَوماث ؾن اتزخي اًلدائي اًِيسًة يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة وػصوف مـُض هتا 

، ذوزًا ابزسًا يف ثوحَِ اًس َاسة 2817و  2812وثلاًَسُا(، اطلي ورشٍ ثحاؿًا تني ؿاسًم 

ظق اًيت مجؽ صوًىصافت اًيت ثًهتجِا اذلىومة ألمٍصىِة حِال اًساكن احملََني يف امليا

 املـَوماث ؾهنا. 

ِس معَؽ اًلصن اًـرشٍن ٕاهسفاغ اًفصوغ املـصفِة اخملخَفة امليضوًة حتت زاًة ؿمل وص 

ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة حنو اًخوحس وإلًخحام. ٕار رشغ اًـامَون يف فصوغ ؿمل ألهرثوتوًوحِا 

َ املاكهة واًرشؾَة اًالسمذني من اكفة يف وضؽ ارلعط واًربامج املؤسساثَة اًىفِةل مبيح
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كدَي ٕافذخاخ ألكسام اًـَمَة يف ادلامـاث، واملحارشت تخعحَق جصامج مٌح اًضِاذاث اًـََا، 

وثبٔسُس اًَِئاث املِيَة، وٕاؿساذ اًربامج اًخسًزخِة. ويف مداذزت مهنم صلمع ُشٍ ادلِوذ، ابذز 

خحست وجًصعاهَا اًـؼمى واملىس َم واخملخعون ألهرثوتوًوحِون يف اًولايث امل   اًحاحثون

 وإلكَمييىل ٕاحصاء اصلزاساث واملسوحاث الزيوقصافِة املَساهَة يف املس خوًني اًوظين إ 

مية اًيت ٔبؾخًت تسزاسة اًثلافاث زيوقصافِة اًلّ فضاًل ؾن ثبًَٔفِم ًـسٍذ من اصلزاساث الٕ 

ِة املحارش وزؿاٍهتا اًسائست يف مٌاظق تـَهنا. وؿىل اًصمغ من ٕارشاف اذلىومة ألمٍصى 

صِسث ُشٍ املصحةل نشعل حعول تـغ اًربامج واملضاًزؽ   زيوقصافِة،ًلاًحَة اصلزاساث الٕ 

ة بٔ زيوقصافِة ؿىل متوًٍي ذاٍض من مثي اصلزاسة اًيت الٕ  ؿسهتا ازلـَة ألهرثوتوًوحِة اًًسًو

ًـامصة ألمٍصىِة يف واص يعن ؾن ٔبوضاغ سىن اًفلصاء وػصوفِم املـُض َة يف مٌاظق ا

.2891ألمٍصىِة يف 
(4) 

 

فذخاحَ يف اصلى  اواكن اًلصط من املياشم اصلزاس َة اًيت ُبؾمتسث يف كسم ألهرثوتوًوحِ

خامـة ٔبهسفوزذ يف مثاهًَِاث اًلصن اًخاسؽ ؾرش ُو ثسًزة اًىواذز إلذاًزة وثبََُِٔا 

مفصذت ألهرثوتوًوحِا ٌَـمي يف اصلوائص الاس خـٌلًزة اخملخَفة. وذما جتسز إلصازت هل ذدول 

هنا يف هصاش ٔبحس اًربامج  اًخعحَلِة حزي اًخساول ٔلول مصت يف ُشٍ املصحةل ؾن ظًصق ثسٍو

اًخـَميَة اطلي هفشثَ ادلامـة.
(5)
  

)مـِس اصلزاساث  ثبٔسُس 2902ويف اًولايث املخحست ألمٍصىِة، صِس اًـام 

ٔلمص، ًَخحول تـس رعل اىل ٔبحس زيوًوحِة( يف اًفَحني اطلي بٔخُتش مذحفًا يف ابذئ االٕ 

، ٔبظحح فصاىز تواش 2899. ويف 2901اًخاتـة ًَِبٔت اًـَوم يف   ألكسام الزيًووحِة

(Franz Boas مؤسس ألهرثوتوًوحِا ألمٍصىِة، ٔبول اس خار ملاذت ألهرثوتوًوحِا يف ،)

حٍصن اًيت ( ؾن ألظفال ألوزوتَني املِا2907خامـة هوًومدَا. وكس ٔبسِمت ذزاسة تواش )

ُنخخت جصؿاًة ذائصت اًِجصت ألمٍصىِة وجمتوًي مهنا يف ثلَري الٓزاء واملفاُمي اًوزازَة واًـصكِة 

اًضائـة ؾن ثبٔزرياث اًِجصت يف ألمٍصىِني من ذالل ذزاس خَ ؾوامي اًـصق واًثلافة واٌَلة 

ًسخِة لُك ؿىل حست. وكس ٔبحضت ُشٍ اصلزاسة يف ما تـس ألساش اطلي ٔبسدٌسث ٕاًََ اً 
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مثال اًفصذ هصوجص بٔ اًثلافِة، ومتىن تواش تفضَِا من اًخبٔزري يف اًـسًس من ظالتَ املـصوفني 

 وزاًف ًيخون ومازقًصت مِس وزوج فَخون تيسهت.

( C. G. Seligmanلكفت اذلىومة اًسوذاهَة يس. ح. س ََلٌلن ) 2909ويف 

وتفضي معهل  ،امللمية يف امليعلةإبؿساذ ذزاسة مِساهَة ازيوقصافِة ؾن اجملمتـاث احملََة 

، معي س ََلٌلن يف ذمع هجوذ سمالئَ الٓدٍصن واًرتوجي ًىذاابهتم ٔبمثال ااس خارًا ًٔلهرثوتوًوحِ

( اطلي نخة ٕاحسى ٔبفضي E. E .Evans-Pritchardجصجضازذ )-ذوازذ اًفاىزاسري 

كدائي اًيوٍص، وذايهة اصلزاساث ألزيوقصافِة املـصوفة يف سماهَ، ومضهنا يف زالزُذَ اًضِريت )

.(2940اًيوٍص، وؿالكاث اًلصاتة واًزواح ؾيس اًيوٍص( )
(6)

 

زيوقصافِة اًيت وخاء ٕاهسلغ اذلصة اًـاملَة ألوىل ًََلي تؼالهل ؿىل اصلزاساث الٕ 

ثبٔثصث سَحًا حصاء اهنٌلك اصلول املخحازتة يف اًـمََاث اًـسىًصة، وسلوظ اجملمتـاث اًخرشًة 

ظاز إ جصاون وذزاساثَ يف ثبٔسُس -لكَف-اذلصة ؤبُواًِا. وكس ٔبسفصث هجوذ زاذ مسدٌلؽيف 

هؼصي وػَفي ٔبسِم يف جتسذ الاُامتم ابٔلهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة وذفؽ اذلىومة اىل ذمع ُشا 

 اًيوغ من ألحباج. 

و ما ًُـصف ابٔلسمة بٔ ويف اًولايث املخحست ألمٍصىِة، صلكت ػاُصت اًىساذ اًـؼمي 

ًخبٔهَس ذوزٍ  ااذًة يف زالزًَِاث اًلصن اًـرشٍن فصظة مٌاس حة ًـمل ألهرثوتوًوحِكذعالا

تعفذَ ٕاحسى ألذواث اًفاؿةل يف اًخعسي ٌَمضالكث اجملمتـَة ارلاهلة وٕاجياذ اذلَول ًِا. 

ويف ٔبؾلاة ثيفِش مرشوغ اًربانمج ادلسًس اطلي ٔبكرتحَ اًصئُس ألمٍصيك فصاىلكني ذًالهو 

(2941-2881زوسفَت )
(7)
ولس امي من  -، اسذاذ اًعَة ؿىل ؿٌَلء الاحامتغ املٌلزسني 

ٍمتخـون خبربت ٔبهرثوتوًوحِة هحريت يف جمال ٕاس متالك ألزايض، واًِجصت، واًخلشًة، واًخـَمي، 

-واًخمنَة الاكذعاذًة واًساكهَة يف املياظق اًًصفِة وثغل اًيت ًلعهنا ساكن امٍصاك ألظََني

زضم يف ثوفري املـَوماث اًرضوًزة يف جمال زمس اًس َاساث وثيفِش ٔلطمَهتم وذو  -اًِيوذ

اًربامج اذلىومِة. وحزامن رعل مؽ ثبٔسُس اًـسًس من مؤسساث ألحباج اًخعحَلِة اًيت 

( BIAثلف ؿىل زٔبسِا وحست ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة اًخاتـة ملىذة ٕاذازت صؤون اًِيوذ )

يف زالزًَِاث اًلصن اًـرشٍن. ويف ػي  (John Collierاًيت ٔبسسِا حون هوًَري )
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ٕاذازثَ، متىٌت اًوحست من ٕاظساز اًـسًس من اًخلاٍزص اًيت سَعت اًضوء ؿىل ٔبمناظ 

 إلسدِعان، ؤبثصث يف اًس َاساث ارلاظة ابًخمنَة الاكذعاذًة واًخـَمي.

، ٔبؿَيت ازلـَة ألهرثوتوًوحِة ألمٍصىِة ذمعِا اًاكمي ًلصاز مضازنة 2942ففي 

ا ؿىل مساؿست اذلىومة يف اًول ايث املخحست يف اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، وحصض ٔبؾضاُؤ

َجن، فلس كَسزث مازقًصت مِس ) وس حة ( ‚2977هجوذُا اذلصتَة. وظحلًا ملا ٔبوزذٍ فان ًو

ألهرثوتوًوحِني ألمٍصىِني اطلٍن معَوا مؽ اذلىومة الامٍصىِة صلمع اجملِوذ اذلصيب يف 

%. نٌل دسـت اذلصة اًـسًس من ألهرثوتوًوحِني 91رشٍن تبٔنرث منٔبزتـًَِاث اًلصن اًـ 

، "َُبٔت ٕاؿاذت اًخوظني اذلصتَة"ؿىل إلخنصاظ يف جمال اًـمي اذلىوسم اًفِسزايل، ولس امي يف 

ألمٍصىِة، واًيت معَوا فهيا وحَلاث  -اًيت ٔبرشفت ؿىل ٕاذازت مـسىصاث إلحذجاس اًَاابهَة

وظي تني ادلاهحني. ونٌل اجتِت جًصعاهَا اًـؼمى ظوة خامـيَت اكمربذح ؤبهسفوزذ 

جتِت اًإلس خـاهة خبرباث ألهرثوتوًوحِني يف ثسًزة اًـامَني يف املس خـمصاث اًرًبعاهَة، 

حست، يف ٔبزياء اذلصة اًـاملَة اًثاهَة، ظوة خامـاهتا ًخبٔسُس مـاُس اًولايث املخ

ومؤسساث كاذزت ؿىل ثسًزة اًىواذز اذلىومِة واًـسىًصة وثـًصفِم تبٔساًَة مـامةل 

ملان يف املياظق اًيت اس خوىل ؿَهيا الامٍصىِون. ويف اس خجاتة مهنم ٌَخعوزاث اًَاابهَني والٔ 

رثوتوًوحِا اًخعحَلِة، بٔسست مازقًصت مِس وزوج املدسازؿة اًيت ٌضِسُا حلي أله

ٓ تيسهت و  ، وعم مجـَة رميَة 2942( يف SFAAدصون مجـَة ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة)ب

( اًيت مل حىن متغل AAAخمخعة ثـمي حٌحًا اىل حٌة ازلـَة ألهرثوتوًوحِة ألمٍصىِة )

ًصحَا، ابرش املـِس اًسمثسوين يف رعل اًوكت كسٌلً ثعحَلًِا ذاظًا هبا. ويف اًوكت هفسَ ثل

، تدٌفِش ؿسٍذ من املضاًزؽ اًححثَة اًيت 2941ًالهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة، اطلي ثبٔسس يف 

وػفت مجةل من املياشم وامللازابث ألهرثوتوًوحِة. ؤبرشف ؿىل ُشٍ املضاًزؽ حوزح 

ا اًعحَة (، اطلي ٔبسِم يف ما تـس يف ثبٔسُس فصغ ألهرثوتوًوحGeorge Fosterِفوسرت)

.اًخعحَلِة
(8) 
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II.  :بٔذواز ومواكؽ ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة 

ًؤذي ؿٌَلء ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة ؿسذًا هحريًا من ألذواز حاًًَا وثخوفص ٔبمارمم اًـسًس 

دذَاز يف ما تُهنا. فدٕاماكن اًـامَني يف حلي من جمالث اًخعحَق اًواؿست اًيت إبماكهنم الا

  وحمتثي فامي ًًل: تـامة، واًخعحَلِة خباظة األهرثوتوًوحِ

ٕاؿساذ اًححوج واصلزاساث راث اًعةل ابًخمنَة وزمس اًس َاساث يف املس خوايث  -

 احملََة واًولايثَة واًفِسزاًَة.

املضازنة يف ثلِمي املضاًزؽ ٔبو مصاكدة سري اًـمي فهيا فضاًل ؾن حتسًس بًَٓاث  -

 ؾن الانخفاء تخعوٍص منارح خسًست وثلسميِا. حتسني هوؾَة اًـمي ؾوضًا 

ثيفِش مداذزاث اصلمع واًخسذي "املحًِة زلافًِا واملخبٔثصت ابًيؼًصة". فـىل سخِي املثال  -

ل اذلرص، إبماكن ألهرثوتوًوحِني اًخـاون مؽ اًسَعاث اًعحَة يف محالهتا اًصامِة 

فريوش هلط املياؿة  اىل مذاتـة املصىض اطلهوز من ٔبظول اس حاهَة اطلٍن حيمَون

ألًسس، واطلٍن ٍصفضون اس خـٌلل اًوايق اطلهصي وامللميني يف املياظق  -املىدس حة

 اذلرضًة.

إلخنصاظ يف مداذزاث اًفـي إلجياتَة ومحالث اصلفاغ ؾن اذللوق اًـامة،  -

واملساؾي اًصامِة اىل اًىضف ؾن مٌايح ارلَي اجملمتـَة، واذلصض ؿىل ثعسز 

ملياُضة ٌَخوسًؽ كري اًـاذل ٌَسَعة واملوازذ الاكذعاذًة يف محالث الاهخلاذ ا

املس خوًني احملًل واصلويل ؿرب مساؿست ازلاؿاث وألكََاث اًيت ل حتؼى جمتثَي 

 اكٍف يف ٕاساةل اًـوائق اًيت ثلف جحص ؿرثت ٔبمام متخـِا ابًـساةل ألحامتؾَة واملساوات.

(PARٕاؿساذ ٔبحباج اًفـي اًدضازهَة ) -
 (9)
اًيت جس خَزم ٕاكامة ؿالكاث ظوًةل ألمس  

وجضازهَة مؽ اجملمتـاث احملََة تلَة ثيفِش اًربامج اجملسًة احامتؾًَا، ومتىني اًساكن 

 وثـمَق احساسِم ابًلسزت ؿىل حتسًس معريضم اطلايت. 

دذَاز تني ٔبذاء ذوز واحٍس حفسة، وكس ثخاخ ًـٌَلء ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة فصظة الا

ٔبذواز يف جمالث ثعحَلِة حمسذت. وثيسزح ُشٍ ألذواز مجَـِا مضن ؿّست ٔبو ازلؽ تني 
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ثلس اميث ؿامة :سة عم )ابحر يف اًس َاسة ٔبو حمَي ٔبحباج؛ ملمي ثبٔزري ٔبو ملمي 

. ومن (احذَاخاث؛ وس َط زلايف؛ مذرعط يف املضازنة اًـامة؛ مسؤول ٕاذازي ٔبو مسٍص

ن اًـيوان اًوػَفي اًـام )ؿامل ألهرثوتوًويج( ل ٌس خـمي ؾيس اذلسًر بٔ ادلسٍص ابملالحؼة 

دصى من اًـامَني يف حلول اًـَوم بٔ ؾن ُشٍ ألذواز ابًيؼص اىل ثوافص كاًحُهتا ٔبمام ٔبهواغ 

 الاحامتؾَة. 

III. :إلصاكًَاث ألذالكِة يف اًـمي اًخعحَلي 

 -حة وإلًزتام ألذالكِني يف موكٍف ٔبو جماٍل مـنيٍ مبـىن إلكصاز ابًوا-ل ثُـس ألذالق

رممة يف حلي ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة حفسة، تي ٔبهنا جضلي موكـًا حموزاًي فهيا. ٕار ٔبن 

مسـة ُشا اذللي املـصيف راثَ جسدٌس ٕاسدٌاذًا مدارشًا اىل إلًزتام ثس َاسة ٔبذالكِة ظازمة. 

ذالكِة يف ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة مهنا  وزت ومثة حتسايث ؿست ثلف توخَ إلًزتاماث الٔ 

متىن املٌلزش اًخعحَلي من اًخوظي اىل ثواسن ذكِق ًضمن هل حتلِق معاحل 

 ادلِاث/اًزابئن اطلٍن لكفٍو ابًـمي ومعاحل اجملمتـاث احملََة موضوغ اصلزاسة. 

ت يف اتًَيس. يف وكس جصس الاُامتم ابًسَوك ألذاليق مصًت ٔبدصى يف ٔبحس املضاًزؽ املُيفش

رعل اًوكت، اكهت املخاحصت ابٔلفِون ٕاحسى املضالكث اًـاملَة، واكهت اًلدائي امللمية يف 

 10مٌاظق اًخالل يف ادلزء اًضٌليل من اًحالذ معسزًا زئُسًا ًززاؿة املواذ اخملسزت وٕاهخاهجا.

ـامي مؽ ُشٍ وذزش ؿٌَلء الاحامتغ ُشٍ اًلدائي تشًزـة اًخبٔزري يف اًس َاسة املـيَة ابًخ

اًخجازت، وحزامن رعل مؽ ثفامق حست اًـمََاث اذلصتَة يف فِخيام. واكهت اًواكلث اًيت ثددؽ 

يف معَِا حىومة اًولايث املخحست ألمٍصىِة، ٔبمثال واكةل املضاًزؽ اًححثَة املخلسمة 

(ARPAـيا ٍهتا ( اًخاتـة ًوسازت اصلفاغ، من اصلامعني اًصئُسني ًِشا املرشوغ اًححيث. ًو

ابذلفاع ؿىل اًوضؽ اًلامئ، ٔبذزهت اذلىومة ألمٍصىِة ٔبطمَة اًحَاانث اًثلافِة اًوظفِة يف 

ضٌلن تلاء اذلىومة احملََة يف تضل ًَـة كصتَ ادللصايف من مٌاظق اهدضاز املس اًض َوؾي 

. وكس وضف ٔبحس اًخحلِلاث اًالحلة مـصفة تـغ  ذوزًا يف سايذت ٔبحامتلث ؿسم اس خلصاٍز

توًوحِني املضرتنني يف املرشوغ تلاًة اذلىومة ألمٍصىِة من اس خـٌلل ُشٍ اًحَاانث. هرثوالٔ 
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وكس ٔبسِم ُشا اذلسج، وكرٍي من ألحساج اًيت وكـت ؿىل ذَفِة اًرصاغ يف فِخيام، يف 

هرثوتوًوحِني اًخعحَلِني، وص َوغ حاةل من ٕاحذسام اًيلاص ثضبٔن املسؤوًَاث ألذالكِة ًلٔ 

 يف ذاذي اذللي املـصيف راثَ. إلضعصاة واًدضىِم

وحمتثي ٕاحسى املضالكث املالسمة ًإلصاكًَاث ألذالكِة يف ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة 

 يف هَفِة اًخـامي مؽ ارلعوظَة.

و  ُـس ؿامي زكاتة املـَومة من ادلواهة ألساس َة املالسمة ٌَموافلة اًرصحية، ُو ًو

وإلصاكًَاث ألذالكِة اًيت كس ثُثاز يف ما ألساش اطلي ثيخين ؿَََ اًـسًس من اًلضااي 

 ًخعي ابس خـٌلل ألحباج اًخعحَلِة، ولس امي ألوضعة اذللََة مهنا. 

IV. :تـغ اصلزاساث اًـصتَة يف اجملالث اًخعحَلِة ألهرثوتوًوحِة 

تسٔبث اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة ثًضط وذاظة اًخعحَلِة مهنا يف تساًة فرتت 

 وفامي ًًل سوف هـصط اًحـغ مهنا وعم اكليٓت:اًس خٌَُاث، 

مازش ٔبتوسًس اًـمي املَساين مؽ  ذزاساث بٔمحس بٔتو ًسس ألهرثوتوًوحِة اًخعحَلِة:

مؤسساث مرصًة ؤبحٌحَة )خامـة إلسىٌسًزة، املصنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة 

ثوىل  2918 ويف اًـام…(. وادليائَة، ادلامـة ألمٍصىِة يف اًلاُصت، مؤسسة هوىصاذ

إلرشاف ؿىل حبر ؾن اًثبٔز يف ٕاحسى كصى اًعـَس املرصًة، تخلكَف من املصنز اًلوسم 

ٌَححوج الاحامتؾَة وادليائَة، مث ؾن حٌلؿاث اًحسو اًصّحي يف اًعحصاء اًلصتَة مبرص 

 تخلكَف من مىذة اًـمي اصلويل. 2919واًعحصاء اًسوزًة ظَف اًـام 

م تسزاساث مِساهَة راث ٔبُساف حمسذت، اتخلت وذازح مرص، ثوىل ٔبتوسًس اًلِا

ة يف اًرشق  اًخـصف ؿىل ٕاماكانث اًخمنَة وثلِمي مرشوؿاهتا، ومشَت املياظق اًعحصاًو

، ؤبدصى ًـسذ من اًلدائي يف رشق وقصة ٔبفًصلِا 2912ألوسط وصٌلل ٕافًصلِا يف اًـام 

م حبواث مِساهَة . ويف ٕاظاز ُشا اًِسف اًخمنوي، كس2911وحٌوة اًسوذان يف اًـام 

حمََة، حول اجتاُاث املرصًني حنو اًـمي اًَسوي، واملياظق املخزَفة ابٕلسىٌسًزة، 

 واًخرعَط إلكَميي حملافؼة بٔسوان، وحمنَة اًساحي اًضٌليل اًلصيب.
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ٔبوىل اُامتمَ تسزاسة اجملمتـاث الٔنرب جحًما والٔنرث ثـلًِسا، يف ٕاظاز اذلصض ؿىل  

ة.اسدِضاخ ؿالكهتا املخح و ما ًخضح يف ذزاس خَ ٌَمجمتـاث اًعحصاًو  اذةل مؽ اجملمتؽ اًـام، ُو

ومؽ اجساغ اُامتماث ألهرثوتوًوحِا، وحزاًس اذلاخة ٕاىل ملازتة جممتـاث حمََة متثي 

ألمناظ اجملمتـَة اًصئُس َة يف اجملمتؽ، دلبٔ ٔبتوسًس ٕاىل ثـسًي مرشوغ اًحاحر اًفصذ، اطلي 

 ظلري اذلجم ذزاسة مصنزت ملست ظوًةل من اًزمن، ومت رعل ًلوم وحسٍ تسزاسة جممتؽ حمًل

، وثعوز تـس 2911و 2911ٔلول مصت ٔبزياء ذزاس خَ املَساهَة يف اًعحصاء اًلصتَة تني ؿاسم 

ابحثًا، فامي ثـَق ألمص صلًَ تبٔن  11رعل يف حبر صٌلل سٌُاء، حِر تَف فًصق اًـمي 

ي يف اصلزاسة ألهرثوتوًوحِة، ماذام ٔبهنم ثـسذ اًحاحثني املَساهَني ل ًؤذي ٕاىل ٔبي ذَ

 ًخوًون مجؽ املـَوماث من ذالل ذًَي معًل حمسذ.

ؤلن املضلكة اًصئُس َة اًيت ثواخَ اًحاحر املَساين، حمتثي يف اًخلَة ؿىل اذلواحز 

اًيت حتول تٌَُ وتني فِم اًلمي واملـاين احملََة، واًيت كس ختخَف ادذالفا خشزاي ؾٌل حيمهل 

من كمي ومـان، ذٔبة ٔبتوسًس ؿىل ثيخَِ اًحاحثني ٕاىل دعوزت فصضِم ًلميِم ارلاظة،  اًحاحر

 و وزت امذالوِم تعريت الاحرتام اًـمَق ًثلافة مدحوثهيم.

ويف جمال ثعوٍص ٔبذواث ازلؽ املَساين، ٔبتسغ ٔبتوسًس يف ثلٌني ٔبذةل اًـمي املَساين، 

س اذلصيف مبا وزذ يف ًصة يف ؿسم اًخلِّ هكصصس ٌَحاحثني يف مجؽ اًحَاانث، مؽ ٕاؾعاهئم اذل

 اصلًَي ٔبو حصثُدَ، ٔبزياء حوازضم اذلي مؽ املححوج.

ٔبسِم ٔبتوسًس يف ٕااثزت وؾي اًحاحثني تبطٔمَة ودعوزت تـغ : ححراً ٔبذالكِاث يف جمال 

اًؼواُص وألمناظ اًسَوهَة، املصثحعة تبٔذالكِاث ذمازسة اًححر املَساين، وفِم اًؼصوف 

ز واهدضاز ألمناظ واملٌلزساث اًساًحة مهنا، ؤبوىص يف ُشا إلظاز اًيت ظاحدت ػِو 

وكميَ، واذلق يف  ٍتعَاكة كواؿس ٔبذالكِة، ثخالءم مؽ اجملمتؽ اًـصيب، مبا ًخفق مؽ ثلاًَس

 الاحذفاع خبعوظَة اذلَات اًضرعَة.

ة ؿىل رمازاث ًاًخسز و ابًلواؿس املهنجَة،  اًحاحر ومل ًلفي، يف ُشا اًعسذ، متسم

اًخحلِق والاس خلعاء واذلواز مؽ املححوج، مؤنسا  وزت إلهعاث هل، واًخزًل ؾن 

ي املخـجي، واذلصض ؿىل إلحاظة اًضامةل جبواهة  اًخـايل اًزائف، وإلجحام ؾن اًخبًٔو
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اًس َاق الاحامتؾي اًـام، ؤبذشٍ يف الاؾخحاز ظَةل اًوكت ٔبزياء مجـَ ٌَمـَوماث 

زئَة واًخفعَََة، ابٕلضافة ٕاىل  وزت احرتامَ ًثلافة وكمي اجملمتؽ حمي إلزيوقصافِة ادل

اصلزاسة، وٕاكامة ؿالكاث ظَحة مؽ ٔبؾضاء ُشا اجملمتؽ، والاًزتام ثسشًة مـَوماث ذاظة 

 ابملححوج ًُست ًٌَرش.

وابًًس حة ملس ئًوَاث املرشف، فلس ٔبنس ؿىل مٌؽ املاذت إلهثوقصافِة اًيت ًت اذلعول 

ِا مؤسساث حبثَة ٔبحٌحَة.ؿَهيا مِس  اهَا ؾن ٔبي مٌعلة حمََة، من ٔبن ثخساًو

اصلزاسة يف ؿّست حصازي ؾصتَة، من  ذزاساث ؾن اًحساوت  يف اًوظن اًـصيب: -بٔ  

ثلعي اًعحازي واملياظق مَرعا  حِر  فازوق ٔبمحس مععفىًلول  2914-2911

ضؽ ٔبمحس ٔبتوسًس مداذئ ٔبساس َة ٌَمتَزي  تني خمخَف اًلاحةل حوايل زَر ألزط، ًو

 ٔبمناظ اذلَات اًصؾوًة يف اًعحصاء وعم: 

ٔبن اًصحةل واًخجوال اصلانيني اٌظلٍن ًلوم هبٌل اًحسو ًُسا حتصاكث ؾضوائَة وٕامنا  -

 حصاكث ذائًصة وعم حصاكث مٌؼمة ثفصط هوؿًا من حلوق اًصؾي. 

ٕان لك اًخلس اميث واًخعيَفاث ؾحازت ؾن متزياث ثلس ميَة وثلًصخِة ٕاىل حس هحري  -

 اًحسو اذللِلِني ؤبهعاف اًحسو واًعلاز.  مثي

ة تني حٌلؿاث اًحسو اًصحي ؤبهعاف اًصحي من انحِة  - وحوذ ؿالكاث حاكفي كًو

ازلاؿاث اًلدََة املس خلصت يف اًعحصاء واًيت ل حزال حتخفغ تدٌؼميِا اًلدًل 

ا وحتوًِا ٕاىل اًززاؿة، وزمغ احذفاػِا تحـغ املاص َة اًيت  اًخلََسي زمغ اس خلصاُز

ٌس يس ٔبمص الاُامتم هبا ٕاىل زؿات مبٔحوزٍن مثي ازلاؿاث اًلدََة ؿىل ألظصاف 

 اًرشكِة واًلصتَة صلًخا اًيَي، ٔبو ؿىل ظول اًساحي اًضٌليل اًلصيب. 

ذوز املاص َة يف حِات اًحسو: حِر ٕان املاص َة تبٔهواؾِا حتؼى تلمية احامتؾَة ؿاًَة  -

ا ملِاًسا وحماًك ٌَماكهة الاحامتؾ  َة اًيت حيخَِا اًفصذ وازلاؿة اًلدََة ًوُس ابؾخحاُز

 فلط ًلمية املاص َة الاكذعاذًة. 
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وحض ٔبمحس ٔبتوسًس ٔبن اجملمتؽ 2992ويف ذزاس خَ ًضٌلل سٌُاء س ية  : اس خلصكت ؿاما اكمال ًو

  اًعحصاوي يف حس راثَ خيخَف من جممتؽ ٕاىل بٓدص.
: ٌوضري ٔبمحس ٔبتوسًس ٕاىل ٔبن اذلسًر ؾن اذلَات اًعَس بٔول ألوضعة الاكذعاذًة

الاكذعاذًة يف جممتؽ مثي صٌلل سٌُاء ل ًـين ابًرضوزت وحوذ هؼام حمنك وذكِق ًخلس مي 

اًـمي ٔبو اًخرعط. حصَح ٔبهَ ميىن اًالكم ؾن منط اذلَات الاكذعاذي اًلامئ ؿىل اًصؾي 

وحوذت وكانية ابًفـي يف صٌلل ٔبو ؿىل اًعَس ٔبو ؿىل اًززاؿة وما ٕاىل رعل ولكِا ٔبمناظ م

سٌُاء ًوىهنا مذساذةل، نٌل ٔبصاز ٔبمحس ٔبتوسًس ٕاىل حمنَة اًززاؿة واًـياًة ابٔلزط واًرتتة 

وثيفِش ؿسذ من مرشوؿاث اًخمنَة اًززاؾَة جلك ما ًلذضََ رعل الاُامتم ابًعَس واًززاؿة 

ا من اس خلصاز يف ألزط واهرصاف ؾن اًصؾي ابملـىن اًخلََسي ٌَ ـً لكمة، واطلي ًـين م

اًخجول واًخيلي واًرتحال حبثًا ؾن املاء واًـضة وجيمؽ ألُايل مؽ اًسَعاث اًصمسَة ؿىل 

صٌلل سٌُاء كاتةل ٌَززاؿة ٕارا ثوافصث ًِا املَاٍ. طلا ثـمتس ؿىل املَاٍ ادلوفِة « حصصاء»ٔبن لك 

حؼاث رممة واملعص وعم معاذز كري اثتخة وذانية ٌَمَاٍ. وكس ٔبتسى ٔبمحس ٔبتوسًس مال

ابًًس حة ٌَززاؿة فِيي معي ثـاوين ٕاىل حس هحري ٌضازك فَِ ٔبفصاذ ثلوم تُهنم ؿالكاث ؿائََة 

لؾامتذُا ؿىل « اصلوزت اًززاؾَة»يف اجملال ألول، ؤبن اًززاؿة يف صٌلل سٌُاء ل ثددؽ هؼام 

ًحسو املعص، ؤبن اًـمي اًززاؾي معي مذواظي ظوال اًس ية زمغ ما ًلال ؾن ؿسم ذزاًة ا

ابًززاؿة وافذلازضم ٕاىل ؾيرصي اصلٔبة واملثاجصت، نٌل ٔبهَ ثشاة اًفوازق تني ادلًسني يف 

 تـغ ٔبهواغ اًًضاظ اًززاؾي وذاظة ٔبزياء اذلعاذ. 

نٌل ٔبصاز اًححر ٕاىل اذلنك احملًل واًيؼام اًس َايس اًخلََسي يف صٌلل سٌُاء، فضاًل 

ي اطلي زاؾى يف الاهخزاة ًـضوًة ؾن ثوضَح مدسٔب متثَي اًـائالث واًـضائص واًلدائ

اجملَس اًضـيب ؿىل مس خوى احملافؼة راهتا ٔبن متثي لك املصانز حسة ؿسذ اًساكن، 

وحِر ًخبًٔف اجملَس هفسَ من مثاهني ؾضًوا ذما ًخعَة اثفاق ازلاؿاث اًلصاتَة ٔبو اًلدََة 

 ؿىل من ميثَِا مث ًخلسم ابًرتص َح. 

ة ٕاىل اًحياء اًـائًل )اًخلََسي( يف صٌلل سٌُاء : ثـصضت اصلزاسة اًـائةل اًعحصاًو

اطلي ًلوم ؿىل اًزواح اصلاذًل اًخـسذي، والك اًـيرصٍن ٌُل وػَفة من وػائف مدسٔب 
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)اًـعحَة( اطلي ٍصحىز ؿَََ ٔبًًضا اًحياء اًس َايس اًلدًل، فألُايل ًفضَون اًزواح اصلاذًل 

صحدون تشعل ًـست ٔبس حاة اكذعاذًة )ثخـَق ابًصقحة يف احملافؼة ؿىل اًرثوت مبرخَف  ٍو

ٔبصاكًِا( وس َاس َة )ثخـَق ابًامتسم الاحامتؾي واًس َايس ٕاساء ازلاؿاث اًلصاتَة واًلدََة 

فضي اًزواح من ٔبتياء اًـمومة من اصلزخة ألوىل، ول ًـين رعل ٕاحداز اًفذات  ألدصى(. ًو

مهتا ٕارا اكن ُياك ٔبنرث ؿىل رسط مـني ابطلاث؛ ٕار ٌَفذات اذلق يف الادذَاز تني ٔبتياء معو 

 من اجن مع واحس. 

وثـسذ اًزوخاث ًـس هؼاًما احامتؾًَّا مـرتفًا تَ حىت من اًزوخة هفسِا. واًيؼام حيفغ 

ٌَزوخة ألوىل ماكىهتا واحرتارما ؤبًووٍهتا. نٌل ٔبن اًصخي حيصض ؿىل مصضاهتا واذلعول ؿىل 

ـرب ؾن ر عل معًََّا كدي امتام اًزواح ادلسًس موافلهتا كدي بٔن ًلسم ؿىل اًزواح اًثاين، ًو

 ٕلزضاهئا ٕان عم قضخت طلعل. « زضاوت»ًِا ٕاهحاًزا ًضبهٔنا ٔبو ًسفؽ « هحازت»تخلسمي 

، ٔبو «اًحُت»وازلاؿة اًلصاتَة اًيت ثؤًف وحست احامتؾَة فـاةل يف اذلَات اًَومِة وعم 

ىون  وحست كصاتَة خيخَف جحمِا « اًحُت»ما ميىن ٔبن هعَق ؿَََ امس ازلاؿة املزًنَة، ٍو

من حاةل ٔلدصى، ًوىن املـَاز ألسايس فهيا ُو ازثحاظ ٔبؾضاهئا جصواتط ًلصاتة اًـاظحة 

رعل « ساكن»اذلَات اًَومِة يف خمخَف اجملالث، واًحُت ُيا ل ًلذرص ؿىل وثـاوهنا يف 

املسىن ٔلن ُشٍ اًوحست اًلصاتَة اًـاظحة كس ثخبًٔف من ٔبصزاض ًـُضون يف مساهن 

مس خلةل وٕان اكهت مذجاوزت يف اًـاذت، وًىهنم ًخـاوهون فامي تُهنم وثلوم تُهنم زواتط 

 اث وحلوق مذحاذةل. احامتؾَة واكذعاذًة واًزتاماث وواحد

اًثبٔز يف اجملمتؽ اًـصيب: -ة 
(11)

ًلسم سـَس املرصي مَرعا ؾن ذزاسة بٔمحس ٔبتو ًسس  

 حول اًثبٔز يف اًوظن اًـصيب جنمَِا اك ًًل: 

: اهعَق ٔبمحس ٔبتوسًس يف ذزاس خَ من مدسبٔ اًثبٔز هؼام احامتؾي وًُس حصمية: بٔولً 

حامتؾي اًسائس واًؼصوف اًحَئِة وػَفي ٍصى ٔبن اًثبٔز هؼام احامتؾي ٍصثحط ابًحياء الا

 والاكذعاذًة اًيت ميازش يف ػَِا. 

: حالث اًثبٔز ل ثت تني ٔبفصاذ من حِر اًخىذي اًلصايب ًؤحج ؿساواث اًثبٔز: اثهَاً 

ضم ٔبفصاذ ول حىت تني ألزس اًعلريت اًيت ًخبًٔف لك مهنا من اًواصلٍن وألتياء اًعلاز، وٕامنا 
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لصاتَة اًىدريت يف اًخيؼمي اًلدًل واًيت ثـصف ابًحسانث وثضم حيسج اًثبٔز تني اًوحساث اً

شا اًخىذي اًلصايب ًلّوِي اًضحط اصلاذًل يف لك حٌلؿة كصاتَة ؾن  مئاث من ألفصاذ. ُو

ظًصق ٕادضاغ مجَؽ ألؾضاء ًسَعان اًـائةل ولك، ذما ٍىفي ؿسم دصوح ٔبي فصذ ؿىل 

 ًً  متي ٕاٍهيا. ثلاًَس ألذش ابًثبٔز اًسائست يف اًحسهة اًيت 

ًًضبٔ اًثبٔز يف اجملمتـاث راث اًثلافة ألتوًة، ويف ُشا اًثبٔز من كمي اًصحوةل: : اثًثاً 

اًعسذ ٌضري ٔبتوسًس ٕاىل ٔبن كمية اطلهص الاحامتؾَة ثـخرب ٔبؿىل من كمية ألهىث؛ ٔلن وحوذ 

ا يف اًوحوذ تفـي الاهدساة ٕاىل  اطلهص يف اًـائةل ٔبو اًلدَةل ٔبو اًـضريت ًضمن اس متصاُز

 ابًثبٔز.  اطلهوز. واًصحوةل ثـين اًلسزت ؿىل ألذش

ٌضري ٔبتوسًس ٕاىل ٔبن ظلص جحم : اًثبٔز ٍصثحط ابًفلص واًرصاغ ؿىل ارلري احملسوذ: زاتـاً 

اذلَاساث اًززاؾَة ؿىل اًـموم وازثحاظَ ابخنفاط املس خوى الاكذعاذي اًـام مـياٍ ؿسم 

وحوذ ثفاوث احامتؾي صسًس تني اًساكن يف اًلًصة، حبَر ل ًدِح رعل اًفصظة ًلِام 

س َعصت من انحِة وارلضوغ من انحِة ٔبدصى تني ثغل ازلاؿاث واًـائالث. ؿالكاث اً 

ًوِشا ٌسوذ اًضـوز اًـام صلى لك حٌلؿة كصاتَة تبهٔنم مدساوون يف ماكىهتم مبلساز ما صلهيم 

من زخال، ؤبن اًخـسي ؿىل ألزط وحسوذُا ُو ثـس ؿىل اطلاث الاحامتؾَة ٌَجٌلؿة 

 ًؤذي يف ألكَة ٕاىل اًلذي واًثبٔز.

: حيسج اًثبٔز يف اجملمتـاث امللَلة اًيت ثلوم ضـف اصلوةل ًـزس هؼام اًثبٔز: ذامساً 

ؿىل اًصواتط اًلصاتَة واًضحط الاحامتؾي كري اًصمسي. ففي ثغل اجملمتـاث ٌسوذ اًـصف 

 وؿسم الانرتاج تبًَٓاث اًضحط الاحامتؾي اًصمسي ذمثاًل يف اًلاهون واًرشظة. 

: ميىن اًلضاء ؿىل اًثبٔز يف اجملمتـاث ضاء ؿىل اًثبٔزاذلَول املمىٌة ٌَل: ساذساً 

اًـصتَة تـمََة اًخلَري الاحامتؾي اًضامي ٌَحًِة الاحامتؾَة اًخلََسًة اًيت ًـمي يف ػَِا 

هؼام اًثبٔز. ويف ُشا إلظاز ًـس اًخـَمي، تال صم، ؾيرصًا حاسٌلً يف تياء اًخرش ؿىل ٔبسس 

ك واملواظية واحرتام س َاذت اًلاهون، وحتصز اًفصذ خسًست ثلوم ؿىل الاحرتام واًـمي املضرت 

من كِوذ ازلاؿة اًلصاتَة واًـعحَاث اًيت ثلشي هؼام اًثبٔز. نٌل بٔن جصامج اًخمنَة الاحامتؾَة 
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والاكذعاذًة واًس َاس َة اًضامةل نفِةل ؿىل املسى اًحـَس تبٔن ختَق جممتـًا خسًسًا خيَو من 

 اًثبٔز. 

 يف حبوج ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة.: ثبٔزري ذزاسة اًثبٔز ساتـاً 

ٕان ما كسمَ ٔبتوسًس ماسال حيخفغ ٔبًضًا تلميخَ اًصائست يف حصس َخ مداذئ ؿَمَة زالزة 

 صلكت مـامل ٔبساس َة يف اتزخي ألهرثوتودلَا اًـصتَة، ورعل ؿىل اًيحو اًخايل:

اؾمتس ٔبتوسًس يف ٕاحصاء ُشٍ اصلزاسة ثوظني اًححر ألهرثوتوًويج اًوػَفي:  -

وهبشٍ اصلزاسة متىن  ،مداذئ اًخحََي اًوػَفي اطلي ًخخٌاٍ يف لك حبوزَ وذزاساثَؿىل 

ٔبتوسًس من ثوظني اًححر ألهرثوتوًويج ٔلول مصت يف مرص واًـامل اًـصيب. ًلس اكهت ذزاسة 

اًثبٔز ثضموًِا وذكهتا وثساظة ؾصضِا مبزنةل ذًَي معًل ًلك من ٍصقة يف اندساة رمازاث 

 جلك سِوةل. نٌل اكهت اصلزاسة ٔبًضًا ثعحَلًا معًََا كري مس حوق يف اًححر ألهرثوتوًويج

 ٕاحصاء ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة لثلي ذكة وٕاحاكمًا ؾٌل ًًرش من ذزاساث ذمازةل يف اًلصة. 

ٔبما يف ما ًخـَق ابًلمية اًـمََة  ثوػَف اًححر ألهرثوتوًويج ٔلقصاط معََة: -

ا ٔبو اًخعحَلِة صلزاسة اًثبٔز؛ فلس اكن ٔبتوس ًس حًصعًا ؿىل ٕاماكن ثوػَف املـصفة اًيت ثوفُص

ذزاسة اًثبٔز يف ثحعري اذلىومة املرصًة ابًعصق املالنية ٌَلضاء ؿىل ػاُصت اًثبٔز. وضؽ ٔبمحس 

ٔبتو ًسس اًححر ألهرثوتوًويج يف ذسمة كضااي اًخمنَة واًخحسًر يف رعل اًوكت. اكن 

ًخحسني اًس َاساث الاحامتؾَة يف  حًصعًا ؿىل ٔبن ثوفص ذزاس خَ ؾن اًثبٔز ٕاظازًا حِساً 

مواهجة ػاُصت اًثبٔز. ومل ٍىن ُسف اصلزاسة ثرٍبص س َاساث اذلىومة يف اًخعسي ًِشٍ 

اًؼاُصت، تي ؿىل اًـىس من رعل فلس وّخَ ٔبتوسًس ٔبؾيف هلس ؿَمي ًس َاساث اذلىومة 

. ًولك ُشٍ اًفاصةل يف فِم اًثبٔز ؤبساًَة اًخـامي ألمين واًلاهوين اًلادضت يف اًخعسي هل

ألس حاة اكن ٔبتوسًس ؿىل كٌاؿة اتمة تبٔن الاهخفاغ اًـمًل تًذاجئ ُشٍ اصلزاسة ملاكحفة ػاُصت 

اًثبٔز سوف ًـوذ ابًفائست ؿىل زالزة ٔبظصاف بٔساس َة وعم اذلىومة وس َاساهتا يف اًخمنَة 

يـىس اًخوػَف اًـمًل ًيخا جئ ومتىِهنا من ثفـَي مدسٔب س َاذت اًلاهون يف ذوةل مسهَة. ًو

اصلزاسة ٕاجيااًب ٔبًضًا ؿىل حِات املححوزني اًحائسة واًيت ثـس ذازح اًخازخي، حِر ميىن ٔبن 

ٌساضم رعل يف ثلَري هوؾَة اذلَات صلهيم ٌَـُش اًىصمي يف ٔبمان، وسوف ٌس خفِس اًححر 
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ألهرثوتوًويج ٔبًضًا من ُشا اًخوػَف اًـمًل ًححوزَ تخعوٍص مـصفذَ ؤبذواثَ وكسزاث 

از ذسمة اًخمنَة وحي املضالكث املس خـعَة ٕاىل خاهة اًرتامك املـصيف اطلي ابحثََ يف ٕاظ

ًفِس اًـمل هؼصاًي ومهنجًَا. ُشا موكف ؿَمي ٍمتخؽ مبعساكِة هحريت يف تياء ؿالكة حِست تني 

 اًـمل واًس َاسة ثعة يف معَحة اجملمتؽ. 

 اٍمنورح إلهلساسم: .2

اًعصخ الاهلساسم اطلي اؾمتسٍ ألهرثوتوًوحِون اًلصتَون ؿىل ًعفي إلذٌزيس ًًذلس 

، حني  (P.Pascon) ٔبنس اًحاحر امللصيب تول ابسىونظحَـة حىوٍن اجملمتـاث اًـصتَة: 

مجـَة س َاس َة مديَة ؿىل ؾوامي اكذعاذًة، حلصافِة، ‚اؾخرب تبٔن اًلدَةل ابمللصة جضلك 

يف مس خوى وواًرثوت اًعحَـَة ًفضاء ما، ٔبي ؿالكاث إلوسان ابٔلزط واًعاكة اًخرشًة 

حىٌوًويج مـني ؛ ًوُست ألوساة ُيا سوى ثـحريا ؾن ٕاًسًوًوحِا.
(12)

ٔبو نٌل ًضَف  

ألس خار )ؾحس اًىدري ارلعَيب(:
(13)

مفن ازثحاظ ٔبو ثفىم ُشٍ ألوساة، ثًدـر حصنة  

ء. وابًـوذت ٕاىل ٌَس َعصت مذرفِة وزاء ٕاًسًوًوحِة وسخِة، ووزاء مساوات مفرتضة تني ألحزا

ٔبضم ؾيادض  –يف اؾخلاذان  –)تول ابسىون(، ميىن ٔبن وس خحرض ُشا اًيط اطلي ًَرط 

(، 10و 29ٔبؾخلس ٔبن اًلدَةل يف صٌلل ٕافًصلِا اذلسًر )ق. ‚هلسٍ ٌَيؼًصة الاهلسامِة: 

ًُست جتًزئِة ٕال حني هًىس وحوذ ؿائالث ؤبوساة يف ألسفي، ووحوذ سَعة اخملزن 

ل يف اجملمتؽ و  micro-   société  ًُست جتًزئِة، ل يف اجملمتؽ اًعلرييف ألؿىل. وعم

 .macro- société اًىدري

و إلهيام تبٔن امللصة مل ٍىن كط   ًلس اكن ُسف اًيؼًصة الاهلسامِة واحضا ٕارن، ُو

و هفسَ املوكف اطلي ؿرب ؾيَ، دضاحة، اجن ذضلون من  -ذوةل ذمصنزت وموحست،  )ُو

ن ؾحازت ؾن جممتؽ اهلساسم، ًلاوم سَعة اخملزن وىِان قًصة ؾن حسم ُشا وٕامنا اك -كدي(

 .اجملمتؽ اًلدًل/اًربجصي

اًرباجصت ‚حول  (R. Montagne) ًلس ػي الاهلسامِون تشعل، ٔبوفِاء ٔلظصوحة 

‛.واخملزن
(14)

تي ٔبنرث من رعل، كس صلك )اجن ذضلون( املصحؽ ألساش ذانيا ابًًس حة ٕاٍهيم  

يف ثلـَس اًـالكاث الاحامتؾَة واًس َاس َة ٔبو يف ‛ اًًسة‚مجَـا: سواء تخبٔهَسٍ ؿىل ٔبطمَة 
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‛ اًلدَةل‚ٔبو تني ‛ اذلرض‛و‛ اًحسو“، ورصاغ تني ‛اًرصاغ اًـعيب‚ثضرميَ ًـوامي 

ؾن اجملمتـاث امللازتَة. ول يشء  (L’historicité)زخيَة ، ٔبو تزنؿَ ظفة اًخا‛اصلوةل‛و

ًسؾو ٌَلصاتة ٔبو الاس خلصاة ُيا، ٔبمام اًضِاذت اًيت ٔبذىل هبا )ٕازوست لكرن( يف حق 

 .اجن ذضلون، واطلي ل ًرتذذ يف هـخَ ابٔلة املؤسس ٌَرعاة الاهلساسم‛ مـَمَ ألول‚

ذزاساث حوط اسلاذ: .1
(15)

  

ة اًيت ٔبرشهت  ؾصضيا ُشا اًيوغ من اصلزاساث ٔلهَ من املرشوؿاث اًخمنًو

ألهرثوتوًوحِني اًخعحَلِني ٔلهنم ساطموا تزتوًس اًفاؿَني مبـَوماث حول ظحَـة امليعلة 

وحصهَخهتا الاحامتؾَة واًثلافِة وحتلِلا رلعة معي يف مرشوغ حوط اسلاذ وارلاظة إبؿساذ 

ذ اًعحَـَة واًخرشًة يف اذلوط، وثيفِشا لثفاق املربم تني املصنز اصلزاسة اًخلِميَة ٌَمواز 

اًـصيب صلزاساث املياظق ادلافة وألزايض اًلاحةل واًعيسوق اًـصيب ًإلمناء الاكذعاذي 

والاحامتؾي املخضمن وضؽ إلظاز اًـام ٌَربانمج اًخمنوي، كام املصنز اًـصيب ابًخـاون مؽ 

 –املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة  –: املمَىة ألزذهَة اًِامشَة ألكعاز اًـصتَة املضازنة وعم

ازلِوزًة اًـصتَة اًسوزًة، تدٌفِش املسوحاث واصلزاساث اًخلِميَة  -ازلِوزًة اًـصاكِة 

 - اًرثوت اذلَواهَة -املصاؾي - اًرتتة - املَاٍ - خملخَف املوازذ اًعحَـَة واًخرشًة )املياد

عاذًة( واًيت اكهت ألساش يف اؿساذ اًربانمج املخاكمي ٌَخمنَة اصلزاساث الاحامتؾَة والاكذ

الاكذعاذًة والاحامتؾَة اطلي هيسف ٕاىل اٍهنوط مبجمتؽ اسلاذ وحتسني اماكهَاثَ وموازذٍ 

 اًعحَـَة واًخرشًة.

 ألهرثوتوًوحِا ثخًدبٔ ابذلصوة املس خلدََة: .1

وكوغ اذلصوة واًرصاؿاث ظسز ويف ملال ًحنّي ٔبطمَة ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِة يف مٌؽ 

يف اًسوذان:« ؿمل إلانسة»س ية من  50 جبًصست اًرشق ألوسط ؾيواهَ
(16)

 

ؾصف ؿمل ألهرثوتوًوحِا حتّولث هحريت، ذاظة يف ػي اذلَات املـادضت وثـلِساهتا  

يف « خامـة توزذو»املخساذةل. وحبسة ٔبًن حصوهحوم، زئُسة كسم ألهرثوتوًوحِا تؼ 

ألهرثوتوًوحِا جسِم اًَوم تسوز هحري يف فِم ما جيصي يف اًـامل، »خحست فٕان اًولايث امل 

مفن ذالل الاس امتغ ٕاىل ما ًلوهل اًياش يف املياظق »ذاظة ٔبن اجملمتـاث ثخلري ابس متصاز. 
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ا، ًيخجية  احملََة حناول ٔبن هلازن ُشٍ املخلرياث تبٔدصى مضاهبة مصث هبا صـوة كرُي

الل امللازانث والاس خًذاخاث. ٔبما املخلرياث اذلسًثة اكًـوملة اًرصاؿاث وسوء اًفِم من ذ

ا يف  والاسدامثزاث الاكذعاذًة ؿىل ٔبهواؾِا، فاًس َاس َون ًًسون ٔبن ًيدهبوا ٕاىل بآثُز

ٔبان هكخرععة يف ألهرثوتوًوحِا اًعحَة والاحامتؾَة ومعَت »الٓدٍصن. وثضَف ٔبًن كائةل: 

حما اث ؿىل ظالة لكَة اًعة جبامـة يف اًسوذان يف اًس حـَياث، مقت إبًلاء 

جاكًَفوزهَا ؾن دذان إلانج يف اًسوذان ٔلن ُياك ؿسذا هحريا من املِاحٍصن اًسوذاهَني 

ابًولايث املخحست، وؿىل ٔبظحاء املس خلدي ٔبن ًخـصفوا ؿىل ظحَـة ُشٍ اًـمََة اتزخيًَا وزلافًِا 

ياك اُامتم ذمازي  يف اًسوًس واًرنوجي وجًصعاهَا ٔبًضا حىت ًخفِموا اًوضؽ ٔبزياء معَِم. ُو

ابرلخان، ًخسفق املِاحٍصن ُياك. ومن بآثز اًـوملة الاكذعاذًة ٔبرهص ٔبين مصت ٔبزذث رشاء 

خالتَة سوذاهَة اًعيؽ من ارلصظوم يف ٕاحسى سايزايت، ٕال ٔبين وخسث لك ادلالًَة 

مجـَاث  مس خوزذت من اًعني وإلمازاث. فىِف حيسج رعل؟ مـصوف ٔبن ٔبول ما ثلوم تَ

ة حىت ٌساطمن يف سايذت ذذي ألزست. فاًسَؽ  زؿاًة ألزست ُو ثـَمي اًًساء اذلصف اًَسًو

يا هَفت املسؤوًني الاكذعاذًني  ادلاُزت املس خوزذت ثؤثص ابًخبٔهَس يف وضؽ ألزس اًفلريت، ُو

 ٕاىل ُشا ادلاهة. مثال بٓدص ؾن ثبٔزري اًثلافاث، فلس اًخلِت جصتة ٔبزست مبسًية هسال رشق

اًسوذان اكن سوهجا كس سافص ٌَـمي يف اًسـوذًة وؿاذ تـس ؾرش س يواث تثلافة خمخَفة 

شا يشء قًصة وافس ؿىل زلافة  ا تبٔن حصثسي اًيلاة ؤبل ختصح ٌَـمي يف اذللي. ُو ؤبمُص

مٌعلهتا. فِيي حتخاح ٌَرصوح واًـمي يف اًززاؿة ٕلؿاةل ٔبزسهتا، واكهت حًزية ٌَلاًة. ُشا 

رثوتوًوحِة ٔبحٌحَة، ًىن ؿىل ألهرثوتوًوحِني املسَمني ٔبن ًسزسٍو تسكة موضوغ رمم يل ٔكه

وحضوا مسى اًخلَري اطلي ًٍصسوهَ جملمتـاهتم، وما ًالمئ حِاهتم الاحامتؾَة والاكذعاذًة.  ًو

فاجملمتـاث ذوما يف حاةل ثلري، مل ٔبز جممتـا ػي ؿىل حاهل ًس يواث. واًلضَة ُيا عم ادذَاز 

 «.حنو ألفضي، ألمص حيخاح ٕاىل ذزاساث مـملة اًخلَري اطلي حًصسٍ

ٌرشخ اصلنخوز ذََي ؾحس ػل ًيا هَف ٔبن اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة اكن مبلسوزُا ٔبن 

لك دضاغ هحري سخدَ »جتيخٌا اًىثري من اجملاسز واصلماء ًو ٔبهنا ٔبذشث تـني الاؾخحاز: 

 The Ethnic Inequality inظسز نخاة تـيوان 2912ثفاظَي ظلريت. يف ؿام 
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Rwanda  وثًدبٔ ابجملاسز اًيت س خحسج تني كدََيت اًخوجيس واًِوثو يف زواهسا، وابًفـي

شا ما  ُشا ما حصى تـس زالزني ؿامًا. ودصح نخاة ٔبهرثوتوًويج بٓدص ثًدبٔ جمتزق اًعومال ُو

كدَةل مل  نخخت ؾن تشوز متصذ ًلدَةل اصلًياك جبيوة اًسوذان زمغ ٔبهنا 2978حعي. وؿام 

ٌس حق ًِا ٔبن متّصذث، ورعل ؾيس كِام مضاًزؽ سزاؾَة بًَٓة يف ٔبماهن زؾوًة، حفسزت 

احذاكاكث تُهنم ثعوزث ٍمتّصذ. وعم هفس املضالك تني اًحلازت واًفوز، نشعل مضلكة ٔبتيي 

وثوسـت اًرصاؿاث حني ٔبظحح اًسالخ سِاًل تني ٔبًسي اًياش. طلا جية فِم اًخلرياث 

ٔبو مثلفي  Armchairs Scholarsمتؽ تعوزت مس متصت. ًىن من وسمهيم اًيت حتسج يف اجمل 

اًىصايس اًوزريت ًخزشون اًلصازاث من ماكهنم من ذون ٔبن ًـصفوا ما ًسوز ؿىل ألزط. 

يف اًسوذان ؿىل سخِي املثال، لك الثفاكِاث اًيت متت تني اذلىومة »ٌس خعصذ ؾحس ػل: 

هرثوتوًوحِني مل ٌسدضازوا ًُس خفاذ من مـازفِم. ل واذلصاكث املمتصذت هبا جفواث ٔلن الٔ 

ميىن ًحضل ٔبن ًخعوز ذون كِام ذزاساث احامتؾَة ثوفص مـَوماث ذكِلة. وألحباج 

ألهرثوتوًوحِة ادلاًزة الٓن ًُست ؿىل مس خوى املضالكث ارلعريت اًيت ًواهجِا اجملمتؽ، 

و حزاًس اًِجصت اىل ذول ارلََج وكاًحُهتا ثسوز ؾن دصوح املصٔبت ٌَـمي ؤبثٍص يف ألزست بٔ 

ا  «.واًلصة وكرُي

وسبٔل ؾن سخة ؾزوف الاهرثوتوًوحِني اًـصة ؾن ذزاسة اجملمتؽ اًلصيب، وملارا 

ىىذفي مبـصفة ثغل اجملمتـاث ؿرب ما ًلسموهَ ًيا من نخة وذزاساث ٔبو ما هفِمَ من ٔبفالرمم 

اًسُامنئَة ومسَسالهتم اًخَفًزوهَة؟! حييك ذ. مزنول ٔبس خار ألهرثوتوًوحِا جبامـة ارلصظوم 

مٌش س يواث كََةل، ثلسمت ٕاىل خامـة تريخني » ُشا اجملال، فِلول: جتصتخَ ارلاظة يف

ابًرنوجي ًـمي ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ؾن جممتؽ املِاحٍصن اًسوذاهَني واًعوماًَني ابًرنوجي، 

ومتت املوافلة من كدي ٔبساثشت ادلامـة ُياك ٕال ٔبن ادلِة اًيت متيح اٍمتوًي ُياك حصذذث 

حبيث ُو جممتـِم. فيشء خسًس ؾيسضم، ٔبن ًبئت قًصة  نثريًا ؾيسما ؾصفت ٔبن مِسان

ححر يف ٔبزضِم. وخاءين دعاة ابملوافلة ؿىل اٍمتوًي، ؿىل ٔبن ٔبكوم تححيث يف ماكن  ًو

شا هل ؿالكة مبزيان اًلوت  بٓدص! ومل حىن ًخحي املضلكة ًول مساؿست ٔباكذميَني من ادلامـة. ُو

فصضون رشوظِم ؿىل الٓدٍصن. فبٔي ظاًة الاكذعاذًة. ٔبي ٔبن اًلصتَني صلهيم املال وتَ ً
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ٔبهرثوتوًوحِا ًبئت من اًلصة، صلًَ ما ٍىفي ًإلكامة واًخيلي ملست ؿامني ًَلوم تسزاسة 

جممتـاثيا جلك ٔبوهجِا، تُامن ظالة اًـامل اًثاًر ل متوًي هلم وابًخايل ل حبوج! ٔبؾصف ٔبن 

َني ٌسـسون ؤبان ٔبظصخ ؿَهيم ألوزوتَني حيَمون تبٔن ًبئت بٓدصون صلزاس هتم، وزٔبًت ىصوجي 

ٔبس ئَيت، ووخسث نٌلً من املـَوماث يف كاًة اصلكة واًسِوةل يف ماكثة إلحعاء. طلا 

ثلسمت من ذالل ُشا املؤمتص تعَة ًخوفري اصلمع املاذي ًعالة ذول اًـامل اًثاًر حىت 

 ًلوموا تبحٔباهثم يف اجملمتـاث اًلصتَة.

وافق ألهرثوتوًويج حوانز ُالهس م ن خامـة تريخني ابًرنوجي ؿىل اًفىصت وًلول: ًو

ؿمل ألهرثوتوًوحِا، نٌل كال اًضِري ًَفي صرتاوش ُو ٔبن حصى هفسم نٌل ٍصاك الٓدصون. »

ٔبما وًيسي حميس زئُسة مـِس «. واًلصتَون هيمتون مبـصفة ظوزهتم من ذالل الٓدٍصن

هـم ًُس »لًا فذـَق ابًخايل: ألهرثوتوًوحِا املَيك تَيسن وألس خارت يف خامـة ٔبهسفوزذ سات

ُياك ظالة ؾصة، ًىن مـؼم من ًبٔثون صلزاسة ألهرثوتوًوحِا يف خامـاثيا من اصلول 

ألدصى ًبٔثون جصقحة مهنم يف ثعوٍص جممتـاهتم وفِمِا ٔبو ضم ٍصقحون يف اذلعول ؿىل وػَفة 

ٌل، طلا ًسزسون جلكَاثيا، َة ٔكوهسفام واًَوهُس َف وكرُي ًىن ٔبحباهثم  يف امليؼٌلث اصلًو

ألهرثوتوًوحِة ًلومون هبا يف تالذضم، ولك من صلًَ فىصت خسٍصت ابصلزاسة ؾن جممتـيا 

 «.ىصحة تَ ووضجـَ

ثلري ؿمل ألهرثوتوًوحِا يف اًس يواث ألذريت، وثوسـت مِاذًيَ، وثلول ٔبًن حصوهحوم: 

 ًلوم ظاًة ًلس ثلري من ذزاسة اًثلافاث والزًِاث ٕاىل جمالث ٔبزحة، فبأن يف لكَيت»

تسزاسة ؾن مسمين اخملسزاث ًَـصف ملارا ًلومون تشعل؟ ومارا ًفـَون ٕارا ٔبظَحوا 

ابٔلًسس؟ جيَس مـِم ٌسبهٔلم وًلوم مبصاكدهتم وكس دصح مبـَوماث رممة خسًا ؾن ٔبس حاة 

ثـاظهيم ٌَمزسزاث حىت ًخفِمِم اًياش. فألس حاة مـؼمِا احامتؾَة وجساؿس نثريًا ؿىل 

 «.يُة ٔبحِال خسًست مضلكة إلذمانؿالهجم وؿىل جت 
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 ارلامتة: 

من ذالل ؾصضيا ًامنرح ذزاس َة راث ظاتؽ ٔبهرثوتوًويج ثعحَلي ًخخنّي ًيا خََا 

ة ٔلن وضؽ وزمس خمعط ٔبي  ٔبطمَة ُشا اجملال اًـَمي يف اكفة اًلعاؿاث اجملمتـَة واًخمنًو

ََ ُشا اًـمي ٔبي اكن جماهل مرشوغ جس حلَ مـصفة دعائط وذمزّياث اجملمتؽ املصاذ ثعحَق ؿَ 

حىت ٍىذة هل اًيجاخ، نٌل ميىن ٌضلزاساث ألهرثوتوًوحِة ٔبن ثلرتخ اذلَول اًواحة اثحاؾِا 

املمىٌة ؿىل ٔبزط اًواكؽ. ومن ذالل مـاٌضدٌا ًعحَـة جممتـيا ادلزائصي وما لحؼياٍ خملخَف 

ويج جس خحق اصلزاسة املٌلزساث سواء ؿىل املس خوى اًضـيب ٔبو اًصمسي راث ظاتؽ ٔبهرثوتوً

 واًخعحَق املَساين هشهص ٔبطمِا:

يف جمال اًرتتَة واًخـَمي: نثري ما ثثاز كضَة متايش اًربامج اًخـَميَة مؽ اًخلرياث 

واًخحسًثاث اًخىًٌووحِة ًوىن ُشا ل مييؽ احرتام دعوظَاث اجملمتـاث، إبرشاك املوزوج 

حىوٍن ُشا ادلَي وزتعَ تثلافة جممتـَ، وقصش اًثلايف ًحضلان يف ُشٍ اًربامج ملا هل ٔبطمَة يف 

ة ل ثخبٔثص ابصلدِي اًلًصة ؿىل موزوزيا ألظَي تي اًـمي ؿىل اصلمج  فَِ ُوًة زلافِة كًو

 تني ألظاةل واملـادضت ذون املساش ابًثواتت املخـازف ؿَهيا.

زط يف جمال اًعحة ٔبو اًثلافة اًعحَة: جية ٕاؿاذت ٕاحِاء زلافة ٕاوساهَة ًعحة ؿىل بٔ 

اًواكؽ )املسدضفِاث، اًـَاذاث ارلاظة( مبـىن ؿالكة اًعحُة واملمصط مؽ املًصغ عم 

ٕاوساهَة ًوُست ص َئِة ٔبو مِاكهَىِة.  وزت الاُامتم ابًـالخاث اًضـحَة ٔلهنا موحوذت 

ا ٔبحس ٕال  ول ميىن ىىصاهنا فِيي موزوج صـيب ؿاليج فـاًَهتا يف تـغ اذلالث ل ًيىُص

 )اًخجحري، اذلجامة، اًيحااتث اًعحَة ...ٕاخل(. ادلاُي حبَثِاهتا

يف اجملال اًـمصاين وثوسًؽ اًسىٌاث: مصاؿات جضُِس املرشوؿاث اًسىٌَة رلعوظَة 

املياظق سواء من اًياحِة اًخضاٌزس َة، الاحامتؾَة، اًثلافِة. وذالل معََة ثوسًؽ 

ايث الاحامتؾَة اًسىٌاث جية مصاؿات جتاوس ألزس املس خفِست مبـىن مذلازتة املس خو

 واًثلافِة ومذلازتة املياظق ٌَحس من ػاُصت الاحنصاف وإلحصام.
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ٕاظساز اًلواهني وفق اٍمنط الاحامتؾي واًثلايف )اصلًين( اًسائس يف اجملمتـاث اًـصتَة 

 وإلسالمِة وإلًزتام تخعحَلِا )نخاة زوخ اًلواهني معسز رمم يف ُشا اجملال(.

اًيت ثـرّب ؾن زلافة جممتؽ وما ًِا من ذوز رمم يف معََة  ٔبطمَة املياس حاث الاحذفاًَة

 متاسم اًحياء الاحامتؾي وفق اٍمنط اًخلََسي واطلي ًفضهل اًىثري من ٔبفصاذ اجملمتؽ.

ظصحٌا تـغ ُشٍ الاكرتاحاث املصثحعة مدارشت مبجمتـاثيا اًـصتَة وثـس يف هفس اًوكت 

ة ٔبو مرشوغ خمرب ًخرعط يف اصلزاساث مواضَؽ حبثَة يف جمال ألهرثوتوًوحِا اًخعحَلِ

 ألهرثوتوًوحِة اًخعحَلِة ٔلن ٔبطمَة ٔبي ختعط حوكن يف جماهل اًخعحَلي.
 

 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

1
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2
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8
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9
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11
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12
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وهَاًَة الاهرثوتًووحِا مـامل ؾن اًىضف       افًصلِا صٌلل يف اًىًو

 .هيب جن ماعل مؤًفاث ذالل من

 ادلزائص -2ابثية خامـة  -ثوفِق جن َلس.بٔ                                                  
 

 : املَرط

 اذلسًر ًـين ألهرثوتًووحِا، ؾن اذلسًر

 اجملمتـاث ؾصفت ما ارا مسبةٔل ٔبما اًثلافة، ؾن

 اًىضف فـي س حلَ ،" ألهرثوتًووحِا"  اًـصتَة

 ٔلخي. اًـَمي املـىن يف"  زلافة"  وحوذ ؾن

 ؾيس"  زلافة"  مـىن يف احبر ٔبن زٔبًت رعل

 يف امللازتَة اجملمتـاث يف اذلسازة كعة

 اًـصيب واهامتهئا والاحامتؾَة، اًخازخيَة دعوظَهتا

 نخاابثَ، يف هيب، جن ماعل وخسث. الاسالسم

 اًـصيب امللصة اتزخي يف خسًست ًثلافة ًؤسس

 حس ؿىل امليازت، جمال ذازح وحوذ الاسالسم،

،  ما يف اًـصة، كدائي تني صاغ مععَح، ثـحرٍي

 اًـصة، كسماء ؾصف...  ابملـىن، ًويح ل

 ٔبثص اًصمال، ٔبمواح و اًعحصاء جفوح تني اًرتحال

 صلهيم، املـامةل منط يف اهـىس سَووِم، يف رعل

 وزذ...  اًحلاء ؿىل اذلفاع ترضوزت رعل اكرتن

 ؾيس وزذ ملا خماًف، مـىن يف اًلصبيٓن اًيط يف

 ...اًلصيب اًحاحر

 Abstract : 

Talking about anthropology, 

means talking about culture. 

Whether Arab societies know 

"anthropology" preceded by the 

discovery of a "culture" in the 

scientific sense. For this reason, I 

have sought to examine the meaning 

of "culture" in the pole of modernity 

in Maghreb societies in their 

historical and social specificities, and 

their Arab-Islamic affiliation… In 

his writings, Malik bin Nabi found a 

new culture in the history of 

Maghreb, a presence outside the field 

of lighthouse, as he put it, a term 

common among Arab tribes, in what 

does not suggest the sense... The 

waves of sand, impact the behavior, 

reflected in the treatment of them, 

coupled with the need to maintain 

the survival. The Koranic text in the 

meaning, as stated by the Western 

researcher ...   
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 ملسمة:

 ٌَمبًٔوف، خماًفا اذلال حـَت اًـصيب، امللصة ًحالذ والاحامتؾَة اًخازخيَة ارلعوظَة

 حـَِم. ؿَهيم ومـُيش مـايش منط فصط الاحامتؾي، والاس خلصاز اًخازخيي فاًخلري

هتم، يف ممتزيا منعا واندس حوا خيخَفون،  املصاذف املععَح، ،"اًـمصان" ظحاؾِم من اكن ٍُو

  ...ٌَثلافة  هيب جن ماعل  فِم يف

 تياء الاتساغ، اىل ادلحال ساكن ذفـت وثضاٌزس، وؾصت، ظحَـة افًصلِا، صٌلل

 اذلضازاث حصنة اجملاوزت، اىل ًـوذ رايت، اتساغ ًُس اًفٌون، واهدضاز املسازش اًلعوز،

 واًامتسح اًخالحق ؾن اًخازخي، اس خلعاء ان...الاوسان هفس يف تََلة بآثزا حصهت ، املخـاكدة

... مسمٍصن ٔبو مـمٍصن اًساكن، تني واملىدسة املخوازج ًصظس  وزي اًعحائؽ يف

 ٍصمس افًصلِا، صٌلل ساكن تني مضرتك كامس هيب، جن ماعل حسة" الاس خسماز" مععَح

 ثضٌلل ذاظة زلافة مـا، واًعحَـة اًساكن تَ ٍمتزي ُاحس اًـسائَة، ظوزهتا يف فصوسا

 جن ماعل زوخ يف ابًف ٔبثص حصك. امللازيب والاوسان اًحُئة دعوظَاث فهيا جتمتؽ  افًصلِا،

 ارلوط ُاحس ؾن زمس، اطلي اًخعوز، ُشا ٔبمام. فصوس َة زلافة املثلف، خبعوظَة هيب،

 ...اًـصة ؾيس الاهرثوتوًوحِا مـامل و ذلئي ؾن اًىضف: مفاذُا ملامصت يف

مثَت اًوضـَة اًىوًوهَاًَة اًيت ؿاصِا اًوظن اًـصيب معوما، وصٌلل افًصلِا ؿىل 

ارلعوض، مصحةل حىدس فهيا واكـَ الاحامتؾي، ٍلوؿة من الاضعصاابث والادذاللث 

هدِجة ذمازساث ثـسفِة، مهنا حماوةل حمو ذؿامئ اس متصاًزة ألدم، وثلوًغ زاكئز مشودِا 

ل افًصلِا ثعحَق خمخَف اًيؼصايث والادذحازاث ادلًَِة، ؤبانفهتا. نٌل صِسث ذول صٌل

حاًوت من ذالًِا )املسزسة  الاهرثوتوًوحِة اًفصوس َة ادلسًست( ، اًححر يف ظَة 

امللسش، اطلي ميثي حموز اًوحوذ الاوساين يف صٌلل افًصلِا. اهعَق اًحاحر اًلصيب 

ت  ثعوزاث ؾن حاةل الاوسان "اًفصويس" يف مِسان اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة، من ؿس

امللازيب، وسٌلٍ مبرخَف اًدسمَاث، مفن وظفَ ابًـحوذًة، اىل جسمَخَ، بٔسٌلء اذلَوان، 

ووظفَ ابًِجني، اهَ هـت مًلء ابًىصاَُة واذللس، ؿرب من ذالهل املس خسمصؾن زقحة 
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اث ذفِية، يف حمو وحوذ ٔبمة. ػِصث ذمازساث ؿسائَة،  ة هبا املس خسمص جصاءت اجملمتـ

امللازتَة، وحاول ظمس ُوًة اًضـوة، وحشف وحًزَف ظلوش ملسساهتا. اكهت ٔبدعص 

مصحةل يف اتزخي اًخواخس اًفصويس يف تالذ صٌلل افًصلِا، مصحةل اٍهتجني واًخسهُس ادلَين 

اطلي دلبٔ اًََ املسؤوًني اًس َاس َني وكاذهتم اًـسىًصني تـس فضي ظصق اًخلذَي واًخـشًة 

هلمجَة املـمتست، اًيت جصزُا ٔبمام اًصٔبي اًـام اًـاملي مبرخَف الااكرًة. واًخجوًؽ، واًعصق ا

ًىن فضي  امللخعة، حـهل ٍصمس خمعط حملو رسعَة اجملمتؽ اؾمتس فَِ مهنجا ؿَمَا حسًثا، 

 ورعل  من ذالل ظة موزاثث خمخَف ألؾصاق يف ظَة اجملمتـاث امللازتَة. 

  :الاصاكًَة حطض 

 ظحَـَاً  إلوسان ذزاسة ؿمل" تبهّٔنا وصامةل خمخرصت تعوزت ألهرثوتوًوحِا ثـّصف 

 مٌـزل ٔبو تشاثَ، وحِس واكئن إلوسان ثسزش ل ألهرثوتوًوحِا ٔبنّ  ،ٔبي وحضازايً  واحامتؾَاً 

 مزياثَ ًـَ مـنّي  جممتؽ يف حيَا تعحـَ،  احامتؾَاً  اكئياً  توظفَ ثسزسَ ٕاهٌّل خًسَ، ٔبتياء ؾن

 وفق اًححر ميىن ُي: هدساءل اًخازخيي اًعصخ ُشا ومن .مـَيني وسمان ماكن يف ارلاظة

 اىل اًـوذت ذالل من اًساتلة، الاوضلالث يف اهرثوتوًوحِة، مهنجَة احصاءاث حصثُة

 ابيق مؽ اًوظيَة، اًضرعَة ُشٍ ؿالكة ماعم ؟"هيب جن ماعل" اًلصن صاُس مؤًفاث

 اًيت اًىربى احملاوز وماعم ،..."اًثلافة مضلكة اًـفن،" مؤًفاثَ يف رهصث اًيت اًضرعَاث

 يف املِجص يف ؿاصت اًيت املِمة اًضرعَاث تني" هيب جن ماعل" حضوز صِسُا

ا كس اكن اًيت اًضرعَاث تـغ اًفصوس َون زفغ ملارا اًثالزٌُاث؟  مث اًحساًة يف ادذاُز

 افًصلِا؟ صٌلل من املثلفة ابًعحلة ؿالكذَ وماعم ،"ماس ًَِون ًٌوس"  ُو من ؾهنا؟ حصاحؽ

 اًيت ازلاؿة حلِلة عم ما اجملموؿة؟ افصاذ تـغ ؿىل فصضِا اًيت اًوظاًة ظحَـة عم ما

  ثضرعَة" ماس ًَِون ًٌوس"مرشوغ ؿالكة ما ؟"مس ًَِون ًٌوس" ًصقحاث دضـت

 ؟"فوهون ذي صازل"
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 حط املياشم:ض 

ًخليص  املهنج اًخحًََل اًوظفيو  ألحساج، زسذ اؾمتسث ؿىل املهنج اًخازخيي يف

اكة َاذللِلة، تسٔبث تخحسذ مضلكة اًححر وظَاقهتا يف ٍلوؿة من ألس ئةل، مث مقت تع 

اس خلعاء اًخازخي زالزة فصضَاث ، اكهت اساسا ًحياء اًحياء يف اًخحََي، مث زحـت اىل 

اًخازخيَة، ًٔلحساج من ذالل ضحعِا من اًواكؽ. مقت تـس رعل  نٌَححر ؾن اًلصائ

دعواث مهنجَة، تسٔبث فهيا مبحاوةل ثفسري اًوكائؽ، وحتََي تخحََي الاحساج وفق 

ي تـغ ألحساج املدضاهبة، مث ادضـت رسعَة املؤًف ٌَححر  اًيعوض وثبًٔو

ولس خلصاء واكؽ اذلال، وثددؽ حِاثَ ابدلزئَاث اصلكِلة، مث ٔبضـت اًيعوض ٌَيلس واٍمتحَط 

عيا ٍلوؿة من د ححر اس خً اًخازخيي، وزذ الاحساج اىل اًثواتت اًـَمَة، ويف دذام اً 

ألحاكم متثي هخاجئ ، ذاظة تخحََي اًواثئق واًخسكِق فهيا، مث ادذحاز اًيخاجئ، وجسجََِا 

ا واس خزالض اًخـماميث املمىٌة.    وثفسرُي

 اًوظف اًخازخيي و حتََي جمصايث الاحساج:  

امليؼص املخرش )صازل ذوفوهو( يف زساةل ذاظة تـر هبا ًعسًلَ  ،ًلول اًضاتط

مًضوزت يف حًصست "ًوموهس" اًفصوس َة تخازخي )  2921اصلوق )فِدس حميس( س ية 

محَِم وًي املسَمني ابًخسزح ؾن ذٍهنم و (: " اهين ٔبؾخلس بٔهَ ارا مل وس خعؽ حت27/01/2911

وٍن زوخ كومِة خسًست، ثؤذي اىل ؿىل اؾخياق املس َحَة، فان اًيدِجة اذلمتَة عم حى

ظصذان من الامرباظوزًة الاس خـٌلًزة يف صٌلل افًصلِا. ان اًصوخ اًوظيَة، اًـصتَة اًربجًصة، 

سوف حمنو يف ظفوف اًعحلة املثلفة اًيت سدس خـمي الاسالم، سالخ فـال لاثزت ازلاُري 

صذان من ُشٍ ادلاُةل، يف امرباظوزًدٌا )...( ان اًسخِي اًوحِس ًضٌلن ؿسم ظ

الامرباظوزًة، ُو ان جنـي ساكن اًحالذ فصوس َني، واًسخِي اًوحِس طلعل ُو حـَِم 

مس َحَني".
(1)

 

ؿربالاحِال، ذما  ، ثًذلي ًؼِص ٔبن ارلَاهة عم الادصى ثدٌاسي، صبهٔنا صبٔن الافاكز

امنا حيمي يف راثَ تشوز  لك احذالل،فٌس خوحة اًَلؼة ٌَحفاع ؿىل املاكسة، 
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، مث حسج مس خلةلم اكهت 2810اذلمتَة اًخازخيَة ثحني، ان ادلزائص كدي س ية و  .الاس خلالل

 واهدرشحتوًت ازلاُري اذلصت اىل حٌلُري ملِوزت مس خـحست، مث حتصزث ازلاُري و اًلزو 

اًوؾي واًثلافة، ًىن ُشا ل مييؽ من اًوكوغ مصت ادصى يف ًس املس خسمص، وحيوًوا ازلاُري 

.ؾحَساذلصت اىل 
(2)
  

خـان املس خسمص يف حصة الافاكز، ابخملاجصاث وؿٌَلء الاهرثوتوًوحِا واملفىٍصن اس  

 ،سشحِةم ضاُس م ضس اًخرشًة، مفن وزاء  مِة،حصاالاوزخال اصلٍن، كعس ثيفِش خمععاثَ 

ًٌوس ماس ًَِون( )يف اًـامل  ىصاَُةًمض حـة ابسجصت مؾلول  ، مبـَةزمسِا كسجنس امليفش 

، ةاًفصوس َ زايضالا ؿىلادلزائًصني  ٌَمثلفني الذًالس خـٌلز"، اكن ادلاحملؼص ًـلاز "اًلاتََة 

امللصز وارلحري يف اذازت مـصنة و ذوفوهون( امليؼص  صازل) َضاتط اخملاجصايتٌاًخَمَش املعَؽ و 

)ذوفوهون( من ظصف اًثواز  ََاملعري، واملصحش ألول رلالفة س َسٍ، تـس ٔبن كيض ؿَ 

م، تـس ان كىض ؾرشاث اًس يني، ابحثا ؾن 2921الاحصاز يف حٌوة ادلزائص س ية 

".اسَوة ميىٌَ من ثيعري اًضـة ادلزائصي
(3)
  

م يف يح  2818سخمترب  21 ن، من مواًَس؟ صازل ذو فوهو من ُو صازل ذوفوهون

حان اًسسرتس َون"، يف مسًية سرتاس حوزػ اًفصوس َة. اهضم ٕاىل "جصويل" ؿام  "ٔبدوًة اًُص

م ٔلذاء  2897 س يةم يف فصوسا ، مث يف كًصة ؿىل اذلسوذ اًسوزًة اًرتهَة، حصوِا  2890

زساةل ذًًِة كري مـصوفة يف اًيادضت
(4)

س ٌَعالت ابًلصة من ذٍص  . تسٔب يف ٕامامة حِات اًُز

مٌح زس اًىِيوث يف فِفريس يف  ،معص اًثاًثة وألزتـني ؾنم  2902 س يةتوز لكريش. يف 

ٔبكام ٔبول يف تين ؾحاش ابًلصة من  انساك،وؿاص  ، ًةذ ٕاىل اًعحصاء ادلزائص ؿا ،فصوسا

اذلسوذ امللصتَة، حِر تىن ظومـة ظلريت ٌَخـحس واًضَافة، اًيت ٔبصري ٕاٍهيا لحلا ابمس 

اًعوازق يف متيلست حٌوة ادلزائص اىلاهخلي  مث ،"ألدوًة"
(5)
صاتذ ٔبؿىل هلعة يف اكن ٍ. 

ؾرش  ، ملستاًعوازق وصازوِم مذاؾهبم مؽؿاص  ،ًالؾخاكف " ماكنAssekremامليعلة "

نخة زسائي نثريت اىل ٔبفصاذ ؿائَخَ واضسكائَ، نٌل وثلاًَسضم وزلافهتم.  هتمًل ذزشس يواث 

 ٔبًف كاموش ٌَمفصذاث وكواؿس اٌَلة اكن ٍصاسي اًلواؿس ألمٌَة اًـسىًصة املس َحَة.

ابيق اًلاموش تني  اص هتصٔبزتؽ جمضلاث، خمعوظة كاموسَ ورشث تـس وفاثَ يف  اًعازكِة،و
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من ٔبوظاف ذكِلة. ظاػ فىصت ثبٔسُس مـِس  ًخضميَاًلوامُس ألماًسلَة، ثسخة قياٍ وما 

مس "ٔبدوت ٌسوغ اًعلاز"ابلق تـس وفاثَ، حتذًين، 
(6)

ٔبدصح  2921م.يف ألول من ذٌسمرب 

تلِاذت  نيمسَح ٍلوؿة من اًثوازصازل ذوفوهو ابًلوت من حعيَ يف متيلست من كدي 

، اطلي اكن ؿىل اثعال ابًس يوس َني. اكهت هُهتم ادذعاف صازل ذو (ٕاملسين ٔبػ سواب)

 ،يف ارلامسة ؾرش من معٍص (سريسم ٔبػ زوزا)ش، فزغ  افوهو، ًىن ؾيسما ؿمل تبٔمصضم اذلص 

، "تول مدازك"اًلذي صِسُا  معََة ،اًياز فبٔزذاٍ كذَال "صازل ذو فوهو"ٔبظَق ؿىل زٔبش 

اًسَعاث اًفصوس َة سازؾت  ،ًصلي اكن ؾحسا ساتلا حصزٍ صازل ذو فوهو وؿَمَؾصيب ٕاف

من اًلواث  "ٕاملسين"م ُصة  2941س يواث، ويف ؿام معََاث اًححر ً اس متصث ٌَححر و 

فلدغ ؿَََ ؤبؿسم يف " سريسم ٔبػ زوزا"اًفصوس َة يف ًَخِا تـَسا ٕاىل حٌوة فزان، ٔبما 

.م2944خاهت يف ؿام 
(7)

 

 -م 2881ًوًَو  Louis Massignon 25 "ًٌوس ماس ًَِون"   ؟من ُو ماس ًَِون 

، ومسدضاز وسازت املس خـمصاث اًفصوس َة يف صٌلل م مسدرشق فصويس2911ٔبنخوجص  12

ٔبفًصلِا، واًصاؾي اًصويح ٌَجمـَاث اًخخضرًية اًفصوس َة يف مرص. ثـمّل اًـصتَة واًرتهَة 

اًخيلِة معََاث لسمية، وصازك يف واًفازس َة وألملاهَة وإلىلكزًية وؾين ابلآثز اً

( اندضف كرص ألدِرض.2908 – 2907يف اًـصاق )الازوًويج 
(8)
ذزش يف ادلامـة  

( وذسم يف ادلُش اًفصويس :س س يواث ذالل اذلصة اًـاملَة 2921املرصًة اًلسمية )

اذلالح ذزاسة مس خفِضة وورش "ذًوان اذلالح"  ، وذزشًخعوف إلسالسماب اُتألوىل. 

"مععَحاث اًعوفِة" و"ٔبدداز اذلالح" و"اًعواسني"،   مؽحصمجخَ ٕاىل اًفصوس َة  مؽ

ثوىل حتٍصص "جمةل  "،سٌَلن اًفازيسو"اًعويف ألهسًيس،  "جن س حـني"نخة ؾن 

.2914اصلزاساث إلسالمِة" ؤبظسز ابًفصوس َة "حًوَاث اًـامل إلسالسم" حىت ؿام 
(9)
 

ابلس خـٌلز اًفصويس ٌَرشق اًـصيب  امسَ ؤبكواهل. ازثحطوثرصفاثَ  ئَبٓزا يف ،موضؽ ص هبة اكن

ونشعل محالث اًخعِري ٌَخسعاء وألمِني. ثـصط ٌَخوكِف من كدي اًسَعاث اًـامثهَة يف 

شهص ٔبًضًا هوؿًا من اًصؤاي اًصوحِة  (ابدلاسوس َة)اهتم ، 2908ٔبايز  ّسذ ابملوث، ًو وسن ُو

ق كَيب ؤكهين بٔمام حضوز ٕاًِيي ل ميىن زٔبًت انزًا ذاذََة حتاهكين وحتص "حِر ًلول: 
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سين،  سازو اًخـحري ؾيَ، حضوز ذالق ًوكف ٕاذاهيت تعَواث ٔبصزاض كري مصئَني، 

اٍمتـت ٔبسٌلؤضم جفبٔت يف خمََيت"، ٔبفصح ؾيَ تفضي ؿائةل من اًـٌَلء اًـصة املسَمني يف 

َّة") تؼتلساذ ثوسعت هل، كّصز ٔبن ًَزتم تسزاسة إلسالم معَلًا وخساًي. بٓمن  : (فىصت "اًَحَسً

وثفِم وضفاؿة ألهخِاء واملُزَعني ومثاًِا "اذلالح" اطلي ذزسَ ماس ًَِون تـمق ؤبجنز 

، وكس ٔبػِص فهيا ثعوز املصاحي يف حِات املخعوف ؿرب 2924ٔبظصوحة اصلنخوزاٍ ؾيَ ؿام 

اًخوتة وىىصان اطلاث واًخعِص، ٕاىل هوغ من جتصتة الاحتاذ يف راث ػل
(10)

ق ؿىل . وكس ظحّ 

و ٍصى ٔبن حِات اذلالح وصفاؿة موثَ من ٔبخي ٔبمذَ متخس ٕاىل ما تـس  اذلالح فىصت اًحسًَة ُو

ٕاؿسامَ. واؾخرب ٔبن موث اذلالح هوغ من ألمل اًحعويل حتمهل من ٔبخي الٓدٍصن، مٌمتًَا 

تشعل ٕاىل سَسةل اًحسائي ٔبو اًضواُس.
 (11)

  

ٔبحسى اًضرعَاث اًحازست اًيت الاس خار ماعل جن هيب،  ًـخرب    من ُو ماعل جن هيب؟

، هسواث ؿاصت حمية اخملاجصاث اًفصوس َة ذاذي و ذازح ادلزائص،  هؼمت صلزاسة افاكٍز

ًىن ما ادلامـاث  من خمخَفوؾلسث من ٔبخهل مؤمتصاث، ؤبؿسث فَِ ؾرشاث اًصسائي 

وس َني ضس املثلفني ًَفت اهدداُيا يف سريوزت حِاثَ، ٔبهَ اكن صاُسا ؿىل حصامئ اًفص 

ٌَحاحر يف ألزص َف يف سَسةل اًـمََاث اخملاجصاثَة، وثوػَف  ادلزائًصني، نٌل ًـخرب مـٌَل 

اًفصوس َني ٌَمثلف ادلزائصي ضس وظيَ، حتت امس "الاهسحِيا"، اىىضاف اذللِلة امام 

لسمي هل، خاً خـًصف تَ، ٔبو فاً ؾيَ،  تخسًسماعل جن هيب حـهل ًيؼص اىل اًواكؽ، هؼصت خماًفة و 

ُو ما كاهل يف هسواثَ ألس حوؾَة ارلاظة اًيت اكن ًـلسُا يف تُذَ، ذما مل ًشهص، او ما نخحَ 

 يف مشهصاثَ ومل ًًرش، ولكخا اًعفذني ٔبو اذلاًخني ثيعحلان ؿىل ُشا اًـمي.

 زحالث ماعل جن هيب ذاذي ادلزائص:

اًخاتؽ  يف اًًصف،اكهت ظحَـة اًـمي يف احملوكة ثفصط ؿىل ماعل جن هيب اًخجوال 

ؾن ظحَـة اجملمتـاث اًًصفِة، يف منط  ا، اكن ًيلي يف زحالثَ ظوزٌَميعلة اًيت ٌض خلي فهيا

مـُض هتا و زلافاهتا، و ابدذالف مست اًصحالث، اكن ًلذيض مٌَ ألمص املحُت، مث اًخـصف 

اًس َاسة ٔبنرث ؾن ظحائؽ اًلدائي يف ػي املبٔسات اًيت اكن ًـُضِا ٔبفصاذ جممتـاهتا يف ػي 
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اًخسمرًية امليهتجة من ظصف اًفصوس َني. مشَت ظالحِاث حموكة ثخسة، حمالث ٔبولذ 

ف و س َسي حيي، و  اًوىزت، ثـصف ؿىل ؿساث اًلدائي وظوز اذلَات مواظن اًصاكس يف اًىًو

ة، وادذالفِا ؾن حِات ساكن كس يعَية. ًلول ماعل جن هيب:" امنا يف اًحالذ  اًحسًو

امي يف ادلزائص جسمل كواؿس اذلَات املىدس حة يف قضون اًلصون من الاسالمِة وحسُا، ول س 

الاػعصاابث، ول ثفلس خسازهتا يف ٔبي ػصف صلى اًفالخ)...( ٔبميا زخي هبئت ًييفش فَِ 

و ًـصف مل هبئت، ًوىن زسؿان ما ًلول لمصٔبثَ ٔبن ثـس ثـس اًلِوت  حوكيا، حمليا من تـس ُو

اًـخَق اطلي اكن ًَخس اٌَحاش اًفضفاط،  ًٔلضَاف، فٌحن ٔبضَافَ. ٔبن رعل ادلَي

بلٔك ٔبالك ثس َعا مل ٍىن حية اًخعيؽ". ًو
(12)

  

ؾصف ماعل جن هيب من ساكن اًًصف يف ثخسة، اسدسالم الاوسان ملـىن اًلضاء 

واًلسز، وكدول ما سوذضم تَ مضاخي اًىصم وذؿات اصلٍن. ٔبما يف ٔبدداٍز ؾن بٓفَو حٌوة 

حدال اًـموز، ثـصف ماعل و اًـامصة، ومٌعلة اًِضاة اًـََا، حدال ألظَس اًعحصاوي 

سخة ادذَاز ماعل لٓفَو من تني ارلَازاث و ، (ؿسل)فهيا اىل ٔبُي اًلًصة اًيت ؾًَذَ اًيَاتة 

كصهبا من ألقواظ اًواكـة ؿىل "ظًصق ثومدىذو"، و ، (س خني فصىاك)رتم اًثالزة، املصثة احمل

، اكن دوفَ من ساكن مٌعلة بٓفَو ثسخة ًِجهتم احملََة اًيت (عم مصحةل اىل ثومدىذو)بٓفَو 

صـوز ارلوف تـس وظوهل اندضف ظَحة اًساكن مسـِا و ُو يف اًعًصق اىل احملوكة، سال 

ؾيسٍ، ، اكن ماعل ضَف ذامئ "جن ؾزوس"وحسن ضَافهتم ومـامَهتم، اس خلدهل اًلايض 

ظَةل مست معهل يف احملوكة، وصلث صلًَ اًصحالث اًيت اكن ًلوم هبا مؽ اًض َخ، مـصفة ثغل 

سال افصاذُا ؿىل  لاًحالذ وظحَـهتا، اكن كَلا من وظول املس خسمص ًِشٍ املياظق اًيت 

اس خلالًِا كدي جميء املس خسمٍصن و اًفعصت، اكن حير ألُايل ؿىل ذسمة الازايض 

سمصوا فعصهتم اًسَمية.و ا مهنم ًو الازوتَني ًَيزتؾُو
(13)

 

ك اًشهص ماعل جن هيب، وُو مس خاء من اسدسالم املصاتعَة، مث اًوكوغ يف رش 

هبم اًزاكت مللسسم اًعصق، املمتزٍين اًعصكِة، اًيت اكهت جس خزنف ثصواهتم من ذالل ظَ

كاة ؾن امليعلة ظوث و ابلحذَال والاس خلالل، ساذث زوخ املصاتعَة، الاس خلالًَة، 

الاظالخ، فاكن ماعل ٔبول من ٔبذذي جمةل  "اًضِاة" اىل بٓفَو، اكن ًلصٔبُا مؽ اجن 
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ن حازس اًلايض اجن ؾزوس . تـس ؾوذت ماعل اىل كس يعَية، ساز اجن ابذٌس يف مىذحَ، واك

صثسي ًحاس ، مل ًسؿَ اجن ابذٌس ٌَجَوش نٌل اهَ مل ٍىرتج ًالكمَ، دصح اازوتَ ااًصٔبش، ٍو

من ؾيسٍ و كس اظُة خبَحة بٔمي. ؿاذ مصت ادصى اىل بٓفَو ًىٌَ كسم ظَة اًخحوًي اىل 

صَلوم اًـَس، كدي ظَحَ، وذغ بُٔي بٓفَو، ًلول يف رعل:" ًىين نيت بٔمحي تني حٌيب ٔبملا: 

بٓفَو ًدس خعَؽ ٔبن ثعامن مٌَ، فاكن زحًِل  وزاي ".ما اكهت 
(14)

  

تـس ظَة اًخحوًي امللدول اىل صَلوم اًـَس اًيت اكهت جسمى يف رعل اًوكت 

"صاثوذان"، اًلًصة اًعلريت اًواكـة حٌوة قصة كس يعَية، ؿىل اًعًصق املؤذي اىل 

 اًـسىًصة هت "صاثوذان" ملاٍصت لٓفَو، مصنز اس خسمازي، ذاضؽ ٌَلواهنيسعَف. اك

اًفصوس َة، كال ؾن رعل ماعل:"ثعوزوا يف ثغل اذلال ٔبىنك نيت جسىٌون يف تياء هحري 

زائؽ، ذازا هحريت ثسذَِا اًضمس، حِر حصون ظري اًسٌلء ظافاث، وجنورما، ٔبخسين يف 

مٌش وضويل اىل صَلوم اًـَس". -ؿىل وخَ اًخلًصة  –رعل اًوضؽ 
(15)
  

ادذَفت اًضَافة يف صَلوم اًـَس ؾهنا يف بٓفَو، ل هصم ول حصحاة، حـي من كاؿة 

واثئق احملوكة حمال هل، ٔبما ابًًس حة ًالظـام، فاكن ًبلٔك يف معـم )هيوذًة( اكن سابئيَ من 

ظصاس من ل ٌس خعَؽ ارلول اىل املعامع الازوتَة. اكن ًخجول مؽ زالزة من سمالء اًـمي، 

اكن ٍصهن ملست سمٌَة مؽ سمالئَ يف احسى امللاعم، اكن املاكن مصثـا دعحا اكن وسعا مصثـا، 

ٌَمفاسس الاذالكِة، جنا من رعل اًوسط تبجٔعوتة، ثخَرط اًثلافة يف ُشٍ اًلًصة يف رشة 

ًـة اًوزق، كعط ألص حاخ، ل مـىن ًالوساهَة، الا املصٔبت اٍهيوذًة، ظاحدة و اشلص، 

، ٔبًوت ماعل جن هيب زؿاٍهتا هل، جسبهٔل ؾن هوؾَة اًعـام املعـم، اًيت ثـَي سوهجا اًسىري

ا ٔبن ظـارما حِس، ًىن ل روق هل ُو يف اللٔك.  املفضي صلًَ، حتزن نثريا ؾيسما خيرُب

اىهتت امللامصت يف "صاثوذان" ابلس خلاةل من احملوكة تـس ٔبن ثبٔسم املوكف تٌَُ وتني اكثة 

ؿىل ماعل( مث ؿاذ اىل ثخسة. حموكة اًعَح ٔلس حاة رسعَة )ل ٍصذ اًسالم
(16) 
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 اًسفص اىل فصوسا:

اكهت زحةل ماعل اىل فصوسا مٌـعفا مـصفِا واهرثوتوًوحِا، فاًىضف ؾن ظحَـة 

ا ألمن واملس خسمص اًفصويس،  الاوسان يف فصوسا، مث اًىضف ؾن اذللائق اًيت ًسجُص

اًس ية  م2911س ية اًفصويس ضس امللازتة ؿامة وادلزائًصني ؿىل ارلعوض، اكهت اًصحةل 

، و اًيت ختصح فهيا من املسزسة يف كس   اظعحة يف يعَية، يف سن اًـرشٍن من معٍص

زحَخَ، ظسًلَ )كاواو(. اكهت تساًة اًصحةل ، مؽ موؿس صاُس فَِ اًححص ٔلول مصت يف 

حِاثَ، اكهت اًعًصلة اًيت ٌسافص هبا ادلزائًصون، ؾن ظًصق اٍهتًصة من ظصف ظامق 

ابًـٌلل ادلزائًصني، اطلٍن ًعَهبم سوق اًـمي اًفصويس، وسط اًحضائؽ اًسفِية، اكن ٍزح 

ُصواب من املصاكدة ألمٌَة، تيُت بٓمال ماعل جن هيب، نلرٍي من ادلزائًصني، اًؼفص تـمي 

لئق و مصثة حمرتم، حتللت خماوف ماعل تـس ٔبن هفشث ألموال مهنٌل كدي حعوهلٌل ؿىل 

ََا، ٔبنرب ذًَي ؿىل واكـِم، ًؼِص ٔبن ُشٍ املسًية معي، اكن تؤش ادلزائًصني يف مازس َ 

املىذؼة ابدلزائًصني، مل ثـس ثيفؽ، كصز ماعل اًسفص مؽ سمِهل اىل مسًية "ًَون" قصط 

فق يف اًـثوز ؿىل ػاًخَ، فسافص اىل و اكذياض فصظة اًـمي، ًىن اذلغ اكن سُئا ومل ً

يؽ ألحص، ًىٌَ مل ًخبٔكمل مؽ مسًية " هوحصذام ذًووزث" واص خلي يف معيؽ الامسيت، مث مع 

تُئة املسًية، واهخلي اىل ابٌزس، معي يف معيؽ مؽ ظسًق هل، ًىٌَ مل حيمتي، ومؽ هفار 

، نخة ًو  صلًَ يف ثخسة ٔلن ٍصسال هل املال كعس اًـوذت اىل ادلزائص. ؿاذ ماعل من اظرٍب

"ادلامؽ اًىدري" ، نٌل مل ٍمتىن من سايزت "اًفي"ابٌزس ومل ًـصف مهنا الا املعيؽ و جصح 

كاواو و اطلي افذخح رعل اًـام، يف ابٌزس، ًلول ماعل ؾن رعل:" نيا ىزال ل هـصف، ٔبان 

 صُئا من لك، يف ثغل اًفرتت، ًوىين ٔبؾصف اًَوم ٔبهَ اكن ًلك وسهَ اذلق يف ملامصت

املسزس َني اًفاٍزن من ادلزائص".
(17)
     

اًسخة مثٌَل ٍصى ماعل، و اًس َاسة ألمٌَة،  اىلٍصحؽ ماعل تؤش ادلزائًصني يف فصوسا 

ثوحس اًس َاس َني اًفصوس َني من صمصت اًَس اًـامةل ادلزائًصة، املس خلسمة من ادلزائص، 

ا، مث كَق اًصٔبي اًـام اًفصويس من فـي ثبٔسُس ألمريذاصل مجـَة و  قفةل اًصكاتة من خماظُص

نٌل بٔن دوف معاحل اًعحة من  اًيفي،حنك )اًيجمة امللصتَة( تـس اًِجصت اىل ابٌزس، اثص 
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ألمصاط اًيت ًيلَِا ادلزائًصون اىل فصوسا، حـَهتم حيسذون اًِجصت، اضافة اىل اًِجٌلث 

اًـيَفة اًيت كاذهتا اًعحف اًفصوس َة ضس اًِجصت، ذاظة اًعحف اٍميًَِة املخعصفة. اكن 

ثوز ؿىل رعل من ألس حاة، اًيت ٍصى ماعل، اهنا سخة يف فضهل وسمِهل كاواو من اًـ 

الاس خلصاز يف فصوسا.ومعي 
(18)

 

ؿىل حاهل، خاءث فىصت اصلزاسة يف فصوسا، ذالفا ًصحَخَ ألوىل اًيت  اذلالمل ًحق 

خاءث كعس اًـمي، ًلول ماعل:" ًلس ؾزمت ؿىل اًسفص)...( ومل ٍىن رعل صوكا اىل 

ن ًىن ل ميىو حىٌل، ونيت ٔبدفي مرشوؾي ؾن ٔبسم، و حزما و اًحـَس )...( تي ؾزما، 

ادفاء يشء ؾن كَة ألم ".
(19)

  

ارا ازاذ )تسٔب ألمص ابًفـي ؾيسما اكرتحت ؿَََ واصلثَ ؿَََ اًسفص اىل فصوسا ٌضلزاسة 

، وافق واصلٍ ووؿسٍ تبٔن ٍصسي هل لك صِص ما حيخاخَ من املال. اكهت اًفصظة (رعل

حصاحؽ، اهعَق اىل فصوسا تـس زالزة ٔبايم من رعل، حصض ؿىل امليض كسما ذون و رُحَة، 

ٔبًُل  -كدي اس حوغ  -ًلول يف رعل:"مل حىن ألموز ثلصزث هنائَا يف هفيس مٌش فازكت 

امنا اًيشء اًوحِس اطلي كصزثَ ُو ٔبهين ل ٔبؾوذ ُشٍ املصت اىل و ووذؾت ألكصان تخخسة، 

اًوزاء مثٌَل ؿسث املصت ألذريت، تـس اًيىسة اًيت ٔبظاتدين مؽ زفِلي كاواو يف ظَف 

2911."
(20)

 

اطلي ٌسىٌَ اًعالة اًلاذمني من تالذ  (اذلي اًلٓثُين)ادذاز ماعل سىٌا تـَسا ؾن 

. اكن سـي ماعل يف اذلعول ؿىل سىن يف ادلِة اًيت كعسُا، كري سالسمامللصة الا

ُني، فبٔس خلص يف ىزل مذواضؽ، ًـج تخٌاث اًِوى وتياث اًسوء، مل ًعسم ماعل تسؾواث 

ن هل اكهت ثلصغ الٓران. اكن اًوخَ اًيسء ٌَـاذاث اًـاُصاث واًصذُساث، زمغ ٔبن ذؾوهت

اًفصوس َة، ذؾوت لندضاف ُوًة املس خسمص وذَفِاثَ اًثلافِة وؿاذاثَ وثلاًَسٍ اًسُئة، اكن 

، اكهت  ًححر ؾن ٔبفق خسًس، اًىضف ؾن مـىن الاوسان اًفصويس وثـًصخَ يف ؾلص ذاٍز

ندضافَ ملـِس اصلزاساث اًرشكِة، حماولثَ هسزجيَة وكري حًصئة. تسٔب وضاظَ يف ابٌزس اب

سي امسَ تساًة هومفرب، اكن هل من اًوكت ما ٍىفي ًَىدضف ؿامل املس خسمص من اصلاذي، 

ًلول يف رعل:" ان ٌَفعول ظاهبا اًيفيس )...( فارلًصف حيسج اًيفوش ابًوذاغ واذليني، 
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ماط كًصة وزمبا اكن ُشا اًضـوز ًَخمئ مؽ وضـي يف ثغل املصحةل الاهخلاًَة، تني 

ومس خلدي ل ٍزال كامضا".
(21)

 

، تضحط معـم ، من ٔبخي اًلشاء، اكن سابئيَ من اًـٌلل، اس خلي تسٔبث اس خلصاٍز

فصظة اًخبٔمي يف ما ٍصاٍ من حوهل، كعس اًخـصف ٔبنرث ؾن وضـَة اًفصوس َني وكريضم ذمن ضم 

جتمـِم، ًىن  يف جمال ثـصفَ، ادذاز ملِيى ٌَجَوش، ٍصى املازت ًىٌَ مل ًسزك اًصواتط اًيت

اًعياؿة، مث و اظمئياهنم ػاُص ؿىل حمَعِم. اندضف مذحف ٌَفٌون و اًسـاذت ابذًة ؿَهيم، 

سوق اًىذة املس خـمةل، اجسـت ذائصت اندضافاثَ، وهضجت ؾيسٍ ادلصات، ثـصف ؿىل 

ؿىل مِسان )اًىوىىوزذ( فَول حتشٍٍص من ظصف اًلري، ًاكن كس فلس حِاثَ، يف و )املَرتو( 

ةل املشُةل، تسٔب ًـصف من ُو ارلعم، اطلي كسم ملـصفذَ، اًخعوز اذلضازي، ُشٍ املصح

اًيؼام، ولك ما ًفسش اس خـحاذ اًفصوس َني ٌَجزائًصني. اندضف ماعل وحست اًض حاة 

املس َحي، كاذٍ طلعل املاكن، اؿالن اُي اًحُت ؾن ثلسمي وحداث تبٔسـاز مٌرفضة، رملم 

وضف هل ما ال، اكن اًسؤال ؾن اًسـٌصَوحدة، ضم ماعل يف ُشٍ املصحةل، قصط ثوفري امل

ا اًس َس  ، هؼمت اًوحست ثيؼامي ذكِلا، كاؿة ًللٔك، (انًسي)ؾن ازلِوزًة اًيت ًسٍُص

كاؿة ًلصاءت اًعحف، اىل خاهة كاؿاث ثلسم اًزاذ اًفىصي واًصويح يف و وادصى ٌَخسذني 

مٌاس حاث ثلسرما اًوحست.
(22)

 

تعَة، ومن تني تيوذ اًحعاكة رهص اصلايهة، ًلول اكن ؿىل امليدسة ٌَوحست، ان ًخلسم 

يف رعل ماعل:" اكهت اٌَحؼة ثـصضين ٔلول ادذحاز اذاليق ًواهجين يف اًـامل ادلسًس، 

ط  ٔبظححت اؿُش فَِ. ًلس نيت ذالل سايزيت ألوىل ًفصوسا ٔبذؾى )ًوًَوش( يف اًُص

مين ٔبو ظواؾَة، اطلي حـَِم اٍهيوذي اًلس يعَين حتت ًسٍ، ومل ٍىن رعل ؾن ادذَاز 

تُامن مل ٔبهن ُشٍ املصت ٔبمام من ًٍصس اًخرصف يف مضريي، وامنا ٔبمام مضريي فلط )...( فشهصث 

ذًين جلك وضوخ. ٔبظححت ُىشا ؾضوا مسٌَل يف اًوحست املس َحَة، وما اكن ٔلمص وِشا 

ٔبن ٍىون ؿاذاي يف سالث اىمليؼمة".اكهت تساًة حِاثَ يف مٌؼمة اًوحست املس َحَة، 

اًَة، ولك حزائصي وخس هفسَ يف وسط ازويب، وؿسٍ مسٍص اًوحست، تبٔن ًـصفَ ؿىل اهـز 

"ؾصفين انًسي فـال نٌل وؿس يف اًوكت احملسذ، ؿىل  ٍلوؿة من ألظسكاء، ًلول ماعل:
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ني( اطلٍن ٔبظححوا ٔبؾز ٔبظسكايئ، و كسوان ل هفرتق، حبَر هوهت حٌلؾخيا  تـغ )اًوحسًو

ؾصوق و يف هؼص الٓدٍصن ما ٔبمسوٍ )اجملموؿة(. ًلس اكهت ٍلوؿة راث حصهَة مذيوغ، 

و ظفي ٍصثؽ مؽ  مذحاًية، اكن )حٌوس( صااب حزائصاي من ؾصق جصجصي، اؾخيق املس َحَة ُو

اكن )مصسوًني( من انحِة هوزماهسًة حًصئا ًحلا مثي ٔبُي ؾصكَ، و اكصاهَ يف حدال اًلدائي، 

ؿاص ًدامي يف مسلط زٔبسَ كدي ٔبن ًزنخ اىل ابٌزس، حِر ثحًذَ سوخة ٔبحس اًيحالء. ُشٍ 

املصٔبت اًيخِةل اًيت مصسوًني، كس ثحًت اجملموؿة لكِا، واكن من تُهنا زميون اطلي حزوح يف 

اًعمت نٌل اكن زكِق اًضـوز، توظفَ اجن ؿائةل  رشق فصوسا تـس وفات اتََ، اكهت مزيثَ

مؤذتة، مث خان ساوضزي من ؾصق اس حاين، مث )تًِجن( ادلصماين ألظي وبٓدصون، فبٔضاف 

"ماعل تسدوهل مـِم ؾيرصا خسًسا اىل اجملموؿة، زمبا اكن ٔبقصهبم ٔلهَ مسمل حزائصي.
(23)

 

، ًلول يف رعل:" اكهت ثـصف ؿىل ادلاهة اًصويح يف امليؼمة، يف اذلَات الازوتَة  

اثعاليت ذاذي اًوحست حىضف يل ؾن ادلاهة اًصويح اطلي مل ٔبهن املسَ اًحخة يف الاظاز 

مذوهجا اىل ادلزائص،  الاس خـٌلزي، ٔكمنا املوػف الاذازي اطلي ميخعي اًحادصت مبصس َََا

 ًخجصذ من لك مزياثَ اذلضاًزة". ٔبضاف يف سَسةل اندضافاثَ، اًخـصف ؾن ظصي ظسًلَ

( اًخـصف ؿىل ٔبزس الازوتَني، حِر اكن ٍصافق ظسًلَ اىل ٔبزست دعَحة )ًزًَِ( ًزًَِ)

رم يف ٔبو ًلول يف رعل: " اكهت ٔبزست جصحواًسة جلك ما ثخضمن اًلكمة من حواهة مسخ 

احملافؼة ؿىل و ثغل اًفرتت اًيت اكهت فهيا اًربحواًسة عم ألمِية ؿىل ثلاًَس اجملمتؽ اًفصويس، 

بٓن واحس. فاكهت سايزايت اىل ُشٍ ألزست مؽ ظسًلي ًزًَِ حىضف يل ؾن  لك خسافاثَ يف

زائص ٔبؾصفِا الا من يف ادل اذلَات ألزوتَة من اصلاذي يف هعاق ؿائًل، تُامن مل ٔبهن

".ذازح
(24) 

 

َة ؾن املس خسمص،  جضلك يف رُن ماعل ٍلوؿة من الاهعحاؿاث، متثي مـَوماث ٔبًو

خاءث اًيدِجة كري مذوكـة، و وؾن اًوسط ادلسًس. فضي ماعل يف امذحان هناًة اًس ية، 

اًسخة اًوحِس، اهَ مسمل ومن ادلزائص، ذؿاٍ مسٍص املـِس وحاول اكٌاؿَ ؿسم خسوى حماوةل 

مـصفة حلِلة الاحذلاز اطلي ًَلاٍ ادلزائصي املسمل من ظصف اصلدول اىل املـِس، اًيدِجة 

اًفصوس َني، اكن رعل ذافـا صلى ماعل ًخحوًي الادذعاض. ادفاق ماعل يف الاًخحاق 
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مبصنز اصلزاساث اًرشكِة، مل ًيلط من ؾزميخَ، ىهبَ ظسًلَ ًزًَِ ًالًخحاق مبسزسة 

 اًخرعط اىل مِسان اًىِصابء اًلٓسَيك، ابذز اًخيفِش، وثلسم ًالًخحاق ابملسزسة. كري

عم ختول هل واملَاكهَم، ورعل تياء ؿىل ثوظَة مسزش اًصايضَاث، ٔبهنيى ذزاس خَ و 

اذلعول ؿىل صِاذت رميسش وِصابيئ، كري اهَ ثـشز ؾيَ رعل، وألس حاة املصاكدة ارلفِة 

اًعياؿة، و ٔلمن املس خسمص، اًيت حاًت ذون رعل. اًخحق تـس رعل مبـِس اتتؽ ٌَفٌون 

ذزاسة ًَََة(، وذزش ؿمل املساحة ابملصاسةل يف مسزسة ألصلال )زاسة اًىميَاء اًخعحَلِة صل

اًـمومِة، اكن ماعل ًلوم هبشٍ اصلزاساث اىل خاهة اذلَلة اًيت ثلام يف مزنهل محوذت جن 

اًعاحل جن ساؾي، يف موضوؿاث مذيوؿة.و ساؾي 
(25)

 

 اٌَلاء مؽ محوذت جن ساؾي:

يف خامـة  ذزاس خَوذت جن ساؾي معريا ثـُسا، فصمغ ؾصف املفىص ادلزائصي مح

اًسوزتون يف اًـرشًًِاث من اًلصن املايض، اكن ظسًلا ؤبس خارا ٌَمفىص ماعل جن هيب 

ابؿرتاف ُشا ألذري يف مشهصاثَ وتـغ مؤًفاثَ ألدصى، ٕال ٔبن ألوضاغ املخبٔسمة اًيت مص 

ؾن معص  2998 محوذت جن ساؾي ؿام هبا اىهتت تَ ٕاىل حجمي اٍهتمُش وذائصت اًًس َان. ثويف

ذون مزنل ًؤوًَ زمغ ٔبهَ اكن مثلفا مزذوح اٌَلة، وفضي  2901س ية من مواًَس  91ًياُز 

ٔبن ًوػف اٌَلة اًفصوس َة نليمية حصة، نٌل ميغل مـصفة معَلة يف اًثلافذني إلسالمِة 

و ما حـي اًـالمة ؾحس يف واًلصتَة، وحا  يف فصوسا  انذي اًرتيق ابدلزائص اًـامصة، ُو

اهَ من ٔبفضي ص حاة وثالمشت مجـَة اًـٌَلء املسَمني اطلٍن ذزسوا  ًلولاسلَس جن ابذٌس 

يف فصوسا.
(26)

  

مجؽ اًـسًس من املِمتني تفىص جن ساؾي ٔبهَ اكن ًؤمن ابًفـي اًثلايف، وتفضَةل اذلواز، 

ًيرة، ًىٌَ ماث يف ؾزةل تـَسا ؾن ألضواء، حِر حصك واكن ًـعي ٔبطمَة كعوى صلوز ا

و ما حـهل ٔبحس املفىٍصن  ؿسذا من امللالث واملؤًفاث، ٕاضافة ٕاىل مشهصاثَ اًيت مل ثًرش، ُو

اطلٍن مل جس خفس مهنم ادلزائص زمغ ٔبهَ ًفت الاهدداٍ معَؽ اًلصن املايض ظاًحا ومفىصا، فلس 

َ يف كس يعَية، وحعي ؿىل صِاذت يف اًفَسفة صس اًصحال ٕاىل فصوسا تـس ٔبن ٔبهنيى ذزاس خ

ياك ثـصف ؿىل ؿست مفىٍصن، وثوظسث ٔبوادض اًعساكة مؽ  من خامـة اًسوزتون، ُو
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ٔبهسزي حِس. واكن مبلسوز جن ساؾي اطلُاة تـَسا يف مساٍز اًفىصي واًفَسفي، ًىٌَ 

ٔبمجـت رُة حضَة اٍهتمُش حىت من تـغ ملصتََ، مثٌَل جضري اًـسًس من اًىذاابث اًيت 

سٍ وسـة بٓفاكَ اًيت مل جتس من ًحَوزُا،  خيصخَ ؿىل ألكي من ذائصت اٍهتمُش ٔبو ؿىل ُس

الث اًخـشًة ادلسسي ؿىل ًس الاس خـٌلز  .واًًس َان ؿاىن محوذت جن ساؾي من ًو

اًفصويس، ما جسخة هل يف ؿاُة ؿىل مس خوى ػٍِص ًزًتس مذاؾحَ ٔبنرث ؾلة الاس خلالل، 

ؤوًَ مىذفِا مبِية اكثة معوسم إبحسى امللاعم اًضـحَة، حني ؿاص مـزول ذون مزنل ً

حتصهت يف اًس يواث ألذريت تـغ ألكالم اًيت حاًوت جسََط اًضوء ؿىل ٔبؾٌلهل كري 

املًضوزت، ويف ملسمة رعل ألس خار هوزاصلٍن دٌسوذي اطلي هفغ ؿَََ اًلحاز يف نخاة 

يف اًوكت اطلي جتاُهل مجؽ اًـسًس من ٔبفاكز جن ساؾي وصِاذاث من ؾصفَ ؾن كصة، 

اذللي اًثلايف ثضلك كري مفِوم، زمغ ٔبن اًىثري ًـرتف جىفاءثَ اًـَمَة، تسًَي ٔبهَ انكش 

"ٔبهسزي حِس"، واكن من ٔبكصة ؼمسدرشكني فصوس َني ٔبمثال ماس ًَِون، واكن ظسًلا محامي ً

 "ٔبس خاري وظسًلي محوذت جن ساؾي"،ؼظفَ ُشا ألذري تو امللصتني ملاعل جن هيب اطلي 

ؤبُسى هل دعَعا نخاتَ املـيون "اًؼاُصت اًلصبٓهَة".
(27)

 مصنز يف ساؾي، جن محوذت اًخلى 

ني، اًعَحة ون، ٔبسسَ اطلي( زوًني ذزو ًو) صازغ اًوحسًو  اهضٌلمَ ٔبؿَن كس اكن اًوحسًو

 تـس تَ، الثعال ٔبو فَِ اًسىن كس زفغ اكن اطلي اًلٓثُين، ابذلي اثعي حِامن اٍهيم،

 .اًلٓثُين اذلي وتني تٌَُ ظةل ؾلس ثخسة، من اظسكائَ احس( ذاصلي اجملَس ؾحس) وظول

ًلول جن هيب : ُياك هوؿان من الاُايل: هوغ ارلوهة اًواحضني، من ٔبمثال )اصلنخوز جن 

و ظيف ًلذاث من ٔبموال الاس خـٌلز ومن اسذزاء اًضـة، مث ظيف ارلوهة  خَول( ُو

ابس خلالل هجهل، فاًعحلة الاوىل اكي احذلازا املرتفني، اطلٍن ًـُضون من اموال اًضـة 

ن دِاىهتا خََة ػاُصت، ًلول جن هيب : "ملارا وصلث يف ادلزائص حىت اهون واكي دعوزت لٔ 

اظاث اًيؼام ادلسًس، واظحح اوسان ًواخَ وحوص اًلاتََة ًالس خـٌلز  ٔبحس اُز

حين ػل ذاًلي مذلدي ٌَمعري اطلي مٌو الاس خـٌلز؟ ل اذزي و اان مسمل مؤمن ابًلسز و

. اين اذزك فلط مسى مـاانت اوسان خاء كدي سماهَ او تـسٍ، اين اؾصط  اطلي اؾحسٍ وارهٍص

 مسـهتا و ثبٔمَهتا".و تخساظة اموزا اؾصفِا ٔلين ؿاٌض هتا، زٔبٍهتا 
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 ما ُو اذلي اًلٓثُين:

اكن اذلي مِسان دضاغ تني اًعَحة، اطلٍن ًسؾون اىل اًوحست تني ٔبكعاز امللصة 

سَامين جن سَامين( ومن مصاوش )اًـصيب، وميثَِم من ثووس )ظاحل جن ًوسف( و )اتمص( و

وتني اًعَحة املـصضني ٌَوحست. ًلول ماعل جن هيب: "ذؾوث يف  )تَفصجي( و )َلس اًفايس(

اتَة، واًوحست امللصتَة ٔبي ٌَضـازاث اخملخَفة، اًيت اكهت  اذلي اًلٓثُين ًالظالخ ، واًُو

سا: الاسالم".ثـعي مـيا واح
(28)

 

جنمة صٌلل افًصلِا( ؿىل ًس معايل حاح، وذذي )صِس اذلي اًلٓثُين مدـر مٌؼمة 

يف الاحامتؿاث ألوىل، وصازك يف حفي الاؿالن ؾهنا. ثـصف ماعل ؿىل حًصست "ألمة 

اًـصتَة" اًعاذزت ؾن "صىِة ٔبزسالن" من حٌَف و"فًصس ٍسن اصلٍن" امللكف تسؾوت 

ٌزس قصط ثبٔسُس مجـَة )اًوحست اًـصتَة(، اهضم ماعل اىل ازلـَة، اًعَحة اًـصة، يف اب

ذمثال ادلزائص و)اجن مِالذ( ذمثال ًخووس زفلة بٓدٍصن، ٔبما مصاوش فميثَِا )َلس اًفايس( 

ًحيان فاكهخا ذمثَخني يف رسط )فًصس ٍسن اصلٍن( و )اًعوزٌس( ٔبما سوزاي وو)تَفصجي( 

صة تساًة و هناًة لك خَسةوتـغ مواظيََ اًضـصاء، ذمن ميجس اًـ
(29)

، ًلول ماعل ؾن 

رعل:" اكهت ُشٍ ادلَساث "اًسشًة" جتصي مساولهتا يف كاؿة ملِيى فصويس، ؿىل مصٔبى 

صـًصة، ثرتك يف بٔو اًض حان املض خلَني يف اًلاؿة. فًس متؽ ًلعـة تالقَة و ومسمؽ من اًحياث 

ُزث اًيفوش و ـصة( اًيفوش موخة حٌلس َة، بٔص حَ ابملوخاث اًيت اهعَلت من )ظوث اً

م، واكن من ٔبسؤب بآثز ثغل املوخاث اهنا ل ثفلس املس متؽ  وحسٍ 2917كدَي حٍزصان/ًوهَو 

اًضـوز، تي ثفلس )...( املخلكم }ٔبحِاان صـوزٍ، نٌل{ حسج ًوما ٌَعوزٌس، ار اهعَق يف 

اًـامل، ميثي ظوةل الكمِة ٔباثزث ثعفِلٌا، فعفق ُو مـيا". اكن اذلي اًلٓثُين مبثاتة ظسى 

ظةل تني ماعل واًـامل، نٌل اكن ملِيى "اًِجاز" نشعل. ثـصف ماعل ؿىل )َلس اانلكَخو( 

ًصة املضلكة من اصلنخوز )ؾحس ػل ذزاس(  ، وثـصف ؿىل اًحـثة ألُس واس خفاذ من ٔبفاكٍز

واًض َخ )ؾحس اًصحٌلن اتح( مث احذم ابًلضَة اٍهيوذًة.
(30) 
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 اًفصويس:) حتََي اًيخاجئ( حلِلة املرشوغ الاهرثوتوًويج 

ص حَ ماعل جن هيب اًـالكاث اًيت جتمؽ "الادوًة" امللازتَة، يف اذلي اًلٓثُين، 

ثض حىة اًـيىدوث اًيت وسجهتااخملاجصاث اًفصوس َة، يف رعل اذلي، وكؽ ٔبتعال اذلصنة 

الاظالحِة يف معَست "ماس ًَِون"، فاملرشوغ اطلي زمسَ من كدي "صازل ذي فوهون" 

ا من كدي، ومعَت اخملاجصاث ىصاٍ ًخجسس يف رسعَاث حزائًصة وملا زتَة، مت ادذَاُز

اًـسىًصة واًس َاس َة اًفصوس َة، ؿىل ثوحَِ اًخحلق ٌَمرشوغ، واًـمي ؿىل ثعوًؽ 

اًىفاءاث اخملخازت، تعصق اٌَني وجسَِي اًؼصوف الاحامتؾَة، ارا ما اكهت الاُساف 

ف متت معََة ثخحصك وفق، اًلاايث اًيت زمسهتا اًَِئاث اًس َاس َة و اًـسىًصة. ًىن هَ

 جتِزي ومجؽ اًعاكاث اًخرشًة هبشٍ اًعوزت اًـجَحة يف ذكهتا؟ 

، وهخحسج ُيا ؾن 2921ًالخاتة ؾن اًسؤال وحة اًـوذت اىل ما كدي س ية 

الاس حاة اذللِلِة، اًيت حـَت املس خسمص اًفصويس ًفىص يف مسح ُوًة اجملمتـاث امللازتَة 

الاسايس اطلي وضف ؾيَ "ماعل جن هيب" ٍصحؽ اىل وادلزائًصة ؿىل ارلعوض، فان اصلافؽ 

اًلمية اصلًًِة، اًيت ٍمتزي هبا ساكن صٌلل افًصلِا، فاصلٍن الاسالسم، حير ؿىل ادلِاذ و ذفؽ 

 اًـسوان، وميجس فىصت الاسدضِاذ اًيت هياهبا الازوتَني ؿامة و اًفصوس َني ؿىل ارلعوض.

زائص، الا من ذالل مرشوغ مل جتس فصوسا حال مٌاس حا ًالس متصاز يف حنك ادل

اًسًوًويج مؤسس ؿىل مهنجَة ؿَمَة ذكِلة، جسمح ٌَفصوس َني من اًوًوح اىل اؾٌلق 

ني اًصحي، اطلٍن  اًِوًة ًساكن صٌلل افًصلِا، اطلٍن اكن سواذضم ألؾؼم مصهة من اًحسًو

ثعـة اًس َعصت ؿَهيم، وضم ظَلاء يف اًعحَـة. اكن من اًرضوزي اًـثوز صلى 

ًس َا الاس خـٌلًزة( ؾن وس َةل ثدِح هلم اًوًوح اىل اقواز املصهة الاحامتؾي، )الاهخَج

. زخت ؾيس ماعل جن هيب ان  ومتىهنم من ذزاس خَ ومـصفذَ، كعس اًخحنك فَِ وثلَرٍي

الاس خـٌلز اًفصويس اس خـمي )اًسالخ الاهرثوتوًويج( يف ثفىِم اجملمتـاث امللازتَة، 

ة، ثفىِم الازست، ثسمري واكهت الاُساف حمسذت من كدي، )اًخي عري، ظمس اًًِو

امللسساث وحتًصفِا، ثَوًر اًًسي،...( ولك رعل، ٔلخي ظياؿة جممتؽ، " حىون هل اًلاتََة 

ًالس خـٌلز" ؿىل حس ما خاء ؿىل ًسان ماعل جن هيب، فاملرشوغ اطلي ٌسـى ماس ًَِون 
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ثسمري اجملمتـاث  لنٌلهل، ُو هفسَ املرشوغ اطلي تسٔب مؽ صازل ذوفوهون، واملمتثي يف

ص اًـالكاث الاحامتؾَة واًىضف ؾن  امللازتَة من اصلاذي، من ذالل اًدسَي اىل حُو

ذوفوهون )كدي  -من كدي-ظحَـة اًلواهني اًيت ثخحنك يف سَوك، ساكن صٌلل افًصلِا. وخس 

مرصؿَ ؿىل ًس اًعوازق( ان جممتؽ ُؤلء ظـة الاذرتاق، فاًس يواث اًـرش اًيت كضاُا 

صاء تني اًساكن، وحماولثَ اًىثريت ٌَخلَلي ذاذي اًـالكاث الاحامتؾَة، مل جسمح يف اًعح

هل )حعاهة اًحُئة الاحامتؾَة ٌَعوازق( من الاهفالث اىل ذاذي تَئهتم. فصمغ اًخىوٍن اطلي 

ثَلاٍ يف تالذ اًضام، وحصنزٍي ؿىل )فَسفة اذلالح(، اًيت راغ ظَهتا من كدي صلى اًعصكِة 

ت يف صٌلل افًصلِا وثفاؿي وجتاوة ساكهنا مؽ اًعوفِة، الا ٔبن صازل ذوفوهون امليدرشت جىرث 

مل ًفَح يف معََة اًـحوز، ومل ٍىسة زلة اًعوازق، ما حـهل هيغل ؿىل اًسهيم. تـس فضي 

مهنج ذوفوهون، )الاهرثوًوًوحِا الاس خـٌلًزة اًسَمَة(، اًيت اس خـمي فهيا اساًَة ؿَمَة، 

وم الاوساهَة والاحامتؾَة، خاء ماس ًَِون ابسَوة ملاٍص مؤسسة ؿىل املـصفة ٌَـَ

وؾيَف، وزنز فِؽ خبالف مـَمَ ذوفوهون، ؿىل مٌاظق اًضٌلل واتخـس ؾن ادليوة 

امللازيب تعفة ؿامة، زنز ماس ًَِون ؿىل املياظق اًًصفِة ادلحََة واملسن واًلصى، ًس حخني 

س اصلزاسة، واًضٌلانث الامٌَة اًيت اساس َني، الاس خلصاز اطلي ثـُضَ اجملمتـاث اًيت عم كِ

ثـمي ؿىل جسَِي اًـمََاث و اًخجازة اًـَمَة امللصزت يف مرشوغ ماس ًَِون، ففي اًلصى 

و املسارش و املسن و املياظق ادلحََة، ثوخس ؿىل اًـموم ثىٌاث ؾسىًصة، مصفلة تبٔسَحة 

ُايل وثفـَي اصلزك، اًيت ثـمي وفق اوامص اًس َاس َني وؿٌَلء الاحامتغ، ًخعوًؽ الا

اًفصضَاث امللسمة من الاهرثوتوًوحِون ٌَخحلق اًخجًصيب، وتشعل اظححت جممتـاث صٌلل 

 افًصلِا، فرئان جتازة ٌَمرخرباث اًفصوس َة.

تسٔب ما س ًَني ثعحَق املهنج اًـَمي الاهرثوتوًويج، تـس اذزاك اًفصوس َني، س يواث 

ساكن صٌلل افًصلِا، وارلسمة يف ( تـس اكصاز كاهون اًخجيَس الاحدازي ؿىل 2907-2921)

ادلُش ًعاحل اصلوةل اًفصوس َة، وزفغ الاُايل ٌَلاهون مث اٍمتصذ من ذالل اضعصاابث 

اًيت جفصث امللاومة املسَحة ضس اًفصوس َني والازوتَني يف اًرشق ادلزائصي   2921س ية 

ا ؿىل ابيق مسن وكصى اًرتاة ادلزائصي وابيق اكاًمي صٌل ا واهدضاُز ل افًصلِا، واس متصاُز
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واهجت فصوسا امللاومة ابًـيف املاذي واًيفيس، وثلصز اهشاك صلى اًفصوس َني من  وزت 

 هسش ازاذت ورسعَة الاُايل جلك اًعصق.

دعوظا تـس اسدسالم الاملان واهخعاز  -)من اضم ارلعواث اًيت ابرش فهيا اًفصوس َون

ًـامة، فاظححت اًسَعة مصنًزة مضاؾفة اًلوت اًـسىًصة، وفسح اجملال ًالؾصاف ا -اذلَفاء

ؾسىًصة، فـمََاث اًخوكِف واًسجن ومجؽ اًساكن يف احملدضساث من هجة، وجسََط 

ؿىل اًًساء والاظفال يف الازايف  -الاحٌحَة من اًسٌُلال وكريضم -اًلوت اًـسىصي

واًلصى واملسن، وما ذلق رعل من الاؾخساءاث ؿىل اًرشف واقخعاة اًًساء امام من 

ًىسش ازاذهتم واُاىهتم يف ملسساهتم، اكهت ظوز اًفساذ من الاىهتاك  صخال،مصٔبى، اً

وثبٔممي الازايض، وظصذ اًفالحني، ظوز ثويح ابملس خلدي املض ئوم  واًدرشًس واًلذي واًلمؽ،

اطلي ٌسري اًََ مجِوز الاُايل. خاءث املٌلزساث اًلمـَة ٌَسَعاث اًفصوس َة، اًشاان 

ث اًسَعاث اًفصوس َة اىل كصازاث ثوحة ؿىل ازس ابهعالق مرشوغ ماس ًَِون، دلبٔ 

)ُيا ًعصخ اًسؤال  املسن واًلصى والازايف  وزت ثسٌزس اتياهئم يف املسازش اًفصوس َة

ُي املمتسزسني صلى اًفصوس َني اتياء الاُايل ابًفـي، ام اهنم مثصت مرشوغ ماس ًَِون اطلي 

عَة تلاهئا يف تالذ صٌلل افًصلِا؟( اكهت  معي ؿىل هتجني حِي خسًس، ًسافؽ ؾن فصوسا ًو

املسبةٔل ظـحة وصاكة ؿىل اًعصفني، من هجة الاُايل جنس اذلسًر ؾن الازساز اصلفِية، 

اًيت ل ثلدي اًحوخ، ول ًخحسج ؾهنأبحس، ومن ادلِة ألدصى، صلى اًفصوس َني، اكن 

 مان؟ اًسؤال هَف ميىن احملافؼة ؿىل ادلَي ادلسًس؟ وهَف ميىن اًوظول تَ اىل جص الٔ 

اكهت ُشٍ اًعوزت من اثضؽ اًعوز اًيت واهجِا ألُايل، وتلِت ذفِية يف اؾٌلق 

ادلَي املزذزى، اطلي نخة ؿَََ اًلسز، اًسري يف واهجة اًخازخي، َلال تبٔزلال، مل ٍىن كس 

ا حبًصخَ.(  ادذاُز

يف ًلاء، تني محوذت جن ساؾي وماعل جن هيب ٌضري، اًََ جن ساؾي كائال: "ان اًس َس 

اس ًَِون ٍصقة يف ًلائم؟" مل ًفِم ماعل، امللعوذ من رعل، اكن دوفَ من معرٍي م

ومعري ؿائَخَ، جن ساؾي ٔبذرٍب تعحَـة اذلال )تومٌجي( ؤبنس هل رعل. حاول ماعل مـصفة 

)املس خـمص  اًـالكة املوحوذت تني اظصاف اذلَلة، ٔلن تومٌجي يف اذللِلة، ميثي اًس خاز تني
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ـىل واًلاتي ًالس خـٌلز(، ت ني اخملرب اطلي ًخلمط َُئة"اًـامل" و"اًوظين" اطلي سريفؽ ًو

صبٔهَ يف ما تـس اىل مزنةل "اًحعي" ادلزائصي.
 2911اكن اًوضؽ يف ابٌزس س يواث  (31)

ميوح ابًعَحة الافازكة، والاُايل من املس خـمصاث الاهسجيان، ومن تني املثلفني، ًخحسج 

ُومن ذصن مسَسي ارلَاهة اًفىًصة،  ماعل، ؾن رسعَة )رشًف مضريي(، اطلي حس حَ

، لكٌل اٍمتس  ػفص مبيعة )جًصفي( انئة اًوايل، ًعفَ ماعل ابملشةل اًخامة، مواظال سرٍي

مًزة لحس اكصابئَ يف ثخسة. ٍصى ماعل اهَ املسؤول نشعل ؾن اًِجوم اطلي ثـصط هل 

اًيت اكهت مَاك ًؼ)موزًيو(  le repulicainالامريذاصل من ظصف حًصست )ازلِوزي( 

ة ٌَسري اًيائة ؾن مسًية كس يعَية وزئُس تضلٍهتا. ًلس فذح )مضريي( اًعًصق ًحايق اًعَح

اًعَحة( ظًصلة ٌَفوس مبيعة انئة اًوايل، جنس )اتـٍززن( اطلي ؿىل دعاٍ، اكن ًلك مهنم)

ن ثفصوس مثي ما امت ذزاس خَ ٌَـَوم اًلاهوهَة، كس ثيرص واؾخيق املس َحَة، نٌل ان ُياك م

 زسائي)" algeriennesُو صبٔن )حسني سلق( اطلي امت ذزاس خَ وورش نخاة ؾيواهَ "

ًلول ماعل ؾن اًىذاة: "نخاة ثوىل الاابء اًحَغ اهفسِم اًرتوجي هل وتَـَ ( حزائًصة

ًزواز "مـصط الاس خـٌلز" فلس اكن معال دسُسا موهجا ضس الاسالم، نٌل اس خزَعت 

ذون صم".
(32)

 

سج ًيا ماعل ؾن رسعَة )اصلنخوز موفق( اطلي خسص ًالس خفزاس، واًـصكةل نٌل حت

)انزون( اطلي لكف تدض خُت اًعَحة وسزغ اًفصكة تني ادلزائًصني  الاذاًزة، مث ثخحسج ؾن

كعس حصٔبسِم، اما ازلاؿة اًخووس َة فِيي دفِفة اًؼي ووذوذت، رعل كدي وسف ازلاؿة من 

)جن سَامين( ظحُة، ورسط )جن مِالذ( ثوىل  سظصف "توزكِحة". من ٔبضم ؾيادضُا جن

سمام الاموز زلاؿة ثووس َة، ٔكهَ ٌس خـس ٔبن ٍىون زئُسا يف ما تـس، مث حتسج ماعل ؾن 

رسعَة )جن ًوسف( اطلي كال ؾيَ اهَ اكن ًخهتج ؾيس اذلسًر ؾن الاسالم، اما )جن 

سزة ؿىل دعاة ًِوان( فاكن ماذاي مَحسا، مضوص الافاكز، واكن )اًِاذي هوٍصت( ًخ

اًصبٓسة، ورعل ػاُص من ذالل هرباثَ املمتزيت ابًصخة، يف حني اكن )اثمص( ٌضؽ ظَحة، 

ط لسدضِاذٍ. حُص
(33)
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امللازتة، فِمتزيون ابًلموط، واكن )َلس اًفايس( ٍصٔبش "مجـَة ظَحة افًصلَِا  اما

و ًَِيي  هفسَ جىُس اًخحف،  اًضٌلًَة" مرًتثا يف كصازاثَ، ٍزن اًلضااي املعصوحة، ًخبىٔن، ُو

اهَ ًخرصف وفق جتازة الاحِال املاضَة، فِو تعحَـة اذلال من جتاز فاش، ؿارش 

جي( فِو اًخاتؽ الامني، صلك مؽ زئُسَ هوات اذلىومةامللصتَة. الامصاء، ٔبما رسعَة) ابلفص

جن كرًبط( مث مؽ )اكن )اًفايس( ًسزك ؿالكة حا ٍ ٌَمس خلدي، اس خحسج ؿالكة مؽ 

ماس ًَِون، يف حني اكن )ثوزٌس( ٌضلك ؾعحة وحسٍ، اكن ًـمي ًيفسَ، اكن حسة 

س اس خـحسٍ ماس ًَِون، وظيؽ ماعل جن هيب، دعَحا وظيَا. اما ابًًس حة ًؼ )ؾحس ادلََي( فل

مٌَ اتتـا ذمخاسا يف املس َحَة، اًيت اكن ماس ًَِون، زئُسا ٌَحَلة اًخسٌزس َة واًخىوًًِة يف 

( كاذز ؾحس ادلََي وكس ٔبظحح "ألة ؾحس ادلََي" ًلول seminaireاصلٍن املس َحي )

اًسة ؾيَ ماعل جن هيب:" اكن ٔبخسز اًعَحة وافضَِم، كس اكن صاُسا ؿىل حتَي اًربحو 

املسَمة وثـفهنا)واكن ُو هفسَ مٌمتَا اٍهيا(، فَجبٔ اىل املس َحَة مسفوؿا مبثاًَة، ؾصف 

و املحخسئ اطلي ثـوسٍ اًخجصتة". ماس ًَِون هَف ٍٍزهنا هل ُو
(34)

  

حسة اًخحََي الاهرثوتوًويج امللازن اطلي اثحـَ ماعل جن هيب، اىىضفت هل زالزة 

ة، اًيت اكهت ألهؼف وألظِص، يف حني اكهت ؾعحاث، ادلزائًصة وامللصتَة واًخووس َ

اًـعحة ادلزائًصة ألكشز والٔنرث دسة، واكن امللازتة، ٔبنرث هفاكا وصلاكا وااثزت ٌَفنت 

والاسؿاح. ٔبما "اًساحًل" فمل ًخزىل ؾن كدائََخَ، ؾيرص كري مٌمتي، ؾزل هفسَ ؾن لك 

لخَ ارلاظة. وظف ماعل هفسَ وظسًلَ محو  ذت جن ساؾي، ابًخَاز الاظصاف تيفسُذَ ًو

الاسالسم اًخوحِسي، اًوظف اطلي ؾزهلم ؾن كريضم من اًـعحاث، واكن ٔبنرث ما حـَِم 

ًخذـسون ؾن ابيق اًفِاًق، ادلاهة الاذاليق.
(35) 

كسم ًيا ماعل جن هيب "ظحلة الاهسحِيا" من الاكاًمي اًثالزة من صٌلل افًصلِا، زمغ 

م. ًلول ماعل جن هيب:" ؾيسما اذربين ظسًلي جن ساؾي 2911ػِوز وحٍو خسًست، س ية 

جصقحة ماس ًَِون يف ًلايئ، نيت اهجي ٔبن مجَؽ ارلَوظ اًيت حتصك ؿامليا اًعلرياكهت تني 

هفسَ دفِا مذوازاي اكًـيىدوث يف تُهتا، وجية ان اكول، من ًسي ُشا الاذري. اكن ُو 
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هجة ادصى، اهين اذشث وؾَا يف اذلني، ملارا جسـى ُشٍ اًـيىدوث لحذشايب يف ص حىهتا 

اًيت وخس ؾحس ادلََي هفسَ س يواث من كدي حمحوسا تني دِوظِا، خمسزا وملِسا."
(36)

 

صٌلل افًصلِا، فسازغ اىل ورش  اهددَ ماس ًَِون ًوػَفة ازلـَاث اًعالتَة، ملسَميي

اٌَلة الاماًسلَة واًلٓثًَِة، واًفصوسة يف صٌلل افًصلِا. يف رعل ٍصى ماعل جن هيب ٔبن وظَة 

ذوفوهون، صلكت مذااب هيخسي تَ املوػفني واًلساوسة، من اكن هلم ًس يف صؤون 

مضمون  املسَمني، سواء ف صٌلل افًصلِا او ابٌزس، واكن ماس ًَِون مٌفش اًوظَة، اكن

اًوظَة هيسف اىل: "حتلِق اًخحول الاحامتؾي واًثلايف ٌَضـة ادلزائصي املسمل، تفـي 

اًفضَةل املضاؾفة ًالس خـٌلز: )اذلضازت اًفصوس َة وارلَق املس َحي( وؿىل دط من س حلٍو 

اكًاكزذًيال لفرييج، اكن اًصاُة ذوفوهون مذَِفا ٌَمساطمة، وفلا لسَوتَ، يف املِمة 

حضلٍ يف اجملال الاس خـٌلزي".اًخازخيَة ً 
(37)

اظحح يف جمال اُامتم ماس ًَِون، اذزك ماعل اهَ  

ثحني من رعل تؽ ان ازسي هل قصط اذلسًر مـَ، ًىن ظوزت ؾحس ادلََي مل ثلاذز خمَةل و 

ماعل، ًلول:"اذزهت ارن اهَ ًٍصس ان ًلاتَين، لين نيت مبثاتة اطلابتة اًيت ٍزجعَ ظيُهنا، 

ٌحهتا وس َج تُت اًـيىدوث اًيت وسجِا. ار ًُس رمم ؾيس ؾيىدوث من واًيت كس ثلعؽ تبٔح 

فعَةل حِست اظعاذ اطلابتة وًىن اًلدغ ؿَهيا ذون ان متس دِوظ تُهتا ابرى. ؤبؤنس 

ألمص، فلس نيت اان مبثاتة ثغل اطلابتة اًيت اكهت من ذون وؾي زمبا، فلس نيت اان مبثاتة 

ا، هتز جبسازت وهنوز ارلَوظ اًلاًَة ًحُت ثغل اطلابتة اًيت اكهت من ذون وؾي زمب

اًـيىدوث".
(38)

كام ماعل جن هيب ابًلاء حما ت اكن ؾيواهنا" ملارا حنن ؾصة؟" ااثزث  

احملا ت حفِؼة )تومٌجي( اطلي ميثي ازلاؿة اًعالتَة ادلزائًصة، وخَ هل وتي من 

الاهخلاذاث، وملا حتسج ؾن اتزخي صٌلل افًصلا، ؿازضَ تومٌجي ان اًخازخي ل ًخين 

ما نخة يف حًصست " ازلِوزًة ادلزائًصة" املس خلدي، ومعق فىصت زفضَ يف ما تـس ؾيس

م تبٔن "اًخازخي مل ٍىضف ؾن وحوذ ٔبمة حزائًصة". امللعوذ يف اًـحازت 2911اؿالان س ية 

اًيت هحَ اٍهيا ماعل جن هيب )فصحاث ؾحاش( اطلي اىىص وحوذ ٔبمة حزائًصة، زافق فِم ماعل 

ابل اتعال ادلزائص الٓحلني، اكن ًعصخ اًعحلة املثلفة ادلزائًصة، ان اُامتماث ماعل مل جضلي 

صلَِم اًضاكي، اًسـي وزاء مٌعة انئة اًوايل، واًلًصة صلى ماعل، ان مـازضة 
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تومٌجي لظصوحذَ، ذللِا يف ما تـس ذؾوت مٌَ ًزايزت ماس ًَِون، ًُس زقحة مٌَ ادفاء 

ؿالكذَ تـيىدوث هوًَج ذو فصاوس ًلول ماعل يف رعل:"لك ؿالكة دفِة عم ؿالكة 

.بمٓثة"
(39)

 

تـس جناخ حما ثَ والاظاحة تؼ )تومٌجي( وزفضَ ملاتةل ماس ًَِون، راغ س َعَ تني 

ظَحة صٌلل افًصلِا، اىل ذزخة ان ؿاهلَ جن ًوسف، واصددم من اخهل اًفايس مؽ تومٌجي، 

ان ماعل حامي ؾلِست صٌلل افًصلِا"." وكال اًفايس:
(40)

  

اٌَلاء، دعوظا مؽ ػِوزٍ  صـص ماعل جن هيب ان ماس ًَِون ًن ًلفص هل زفغ ظَة

املخواظي وامللَق، نٌل ان حاصُذَ مس خاءت، من اطلابتة اًيت ل ٍىف ظيُهنا، ؿىل حس ثـحري 

ماعل. تس اايم تسٔب ثلَري مىذة ازلـَة اطلي اكن ملصزا ان ٍىون ماعل زئُس هل، حبنك 

زبٓسة املىذة،  الاحٌلغ، ًىن َلس اًفايس اكٌؽ ازلَؽ، من اهَ من اذلوكة ان ًخوىل ملصيب

ورعل من ختعَط تالفصجي، وتـس خسال متىن من زبٓسة املىذة، واكٌؽ نشعل ماعل 

مبيعة انئة اًصئُس، ًىن ماعل ثياسل تسوزٍ ؿىل مٌعة انئة اًصئُس ًعسًلَ محوذت 

جن ساؾي. اندضف ماعل اًحازومرت اطلي ثلاش تَ اًوظيَة، من املفِس واٌَحاكة، حسة 

ًم مذواظئ، ؾوط ان ثرتحش تيفسم، ًلس هحَ يف رعل ماعل جن هيب ان ٍصذسم رش 

ماعل، اىل ما س َحسج يف ذس خوز اول جصملان حزائصي، ًدساءل ماعل: هَف ان اًحـغ مل 

ًًس اصلزش، ؾيسما ثواضؽ ولكف الٓدًصيخذلسمي حصص َحَ، ًصبٓسة ازلـَة اًخبٔسُس َة 

زئاسة ازلـَة اًخبٔسُس َة ادلزائًصة، وامللعوذ ُيا)فصحاث ؾحاش( واًعًصلة اًيت افذم هبا 

م.2911ادلزائًصة املس خلةل س ية 
(41)

  

اظحح ماعل جن هيب مضِوزا تني ازلـَاث املس َحَة، ذاؾَة مسمل، ؾؼمي اًضبٔن، 

فِو ميثي ؾيرص ًُست صلًَ اًلاتََة ٌَخيعري، فالسالم اطلي ًخحسج ؾيَ ماعل خيخَف 

ىل اذلي اًصئُيس يف رعل ٍصحؽ اؾن اسالم الاهسجيان، اطلي اكن مصنز ضـفِم، فاًسخة 

اًـعحة ادلزائًصة، مفن ًـحة اصلسائس اًس َاس َة اىل اًفساذ  اًلٓثُين اطلي حتوًت اًََ

واًلصامِاث، مؽ ابئـاث اًِوى يف اذلي، ًـرتف ماعل جن هيب، ان اًفساذ اطلي وخسٍ يف 

احملرتمة.تين خضلثَ، حـهل ًفلس ظساكهتم، مل ًحق من رعل الا رسعَة محوذت جن ساؾي 
(42)
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مجؽ اٌَلاء تني ماعل جن هيب وماس ًَِون، يف اس خضافة زحهبا تومٌجي، مؽ َلس اًفايس، 

يف رعل وخَ ماعل سؤال حشق اىل ماس ًَِون، اطلي اكن ًخحاىش تـغ الاس ئةل، كال هل 

اًس َس الاس خار، الا ثـخلس ٔبن ثسُوز اًـامل الاسالسم، مصذٍ، فضال ؾن اس حاة " ماعل:

ان اًخفسري اًلصبيٓن حمضو ابرلصافاث الاقًصلِة وابلزسائَََاث؟"ادصى، اىل 
43
اكن  

اًسؤال موهجا اىل ماس ًَِون حبست اًصمح، وظف ماعل وخَ ماس ًَِون املوكف كائال: 

"اثشهص ان ومِضا جصق يف ؾًََِ ًوىٌَ ثؼاُص تبٔهَ مل ٌسمؽ سؤايل، اطلي مل اسؽ من هجيت 

رصف رسط اهزتغ زمغ لك ص ئي ثـاظفي هؼري لؿاذثَ، وحة ان اؿرتف اين مل افِم ث

موكفَ من اذلصف اًـصيب."
(44)

اهشاك فِم ماعل وصاًة َلس اًفايس، وتومٌجي، واهَ وكؽ يف  

رشك ماس ًَِون، ًلس وضؽ اًَوم امسَ فوق وهجَ، واكن مثن رعل، ٔبن تومٌجي اكن ٌسـى 

 خامـة اًلصوًني(.اىل اذلفاع ؿىل مٌعحَ يف )سان ابزة( واًفايس ٌسـى اىل مٌعة يف )

 هخاجئ اًخحََي الاهرثوتوًويج:  

تـس معََة اًـصط واًخحََي ٌَـالكاث اًيت مجـت ظحلاث )الاهسحِيا(، ٔبو اًعحلة 

املثلفة ًحالذ صٌلل افًصلِا، ػِص ٔبن املس خسمص اًفصويس يف مجَؽ مواكـَ، اكن ًخاتؽ "فرئان 

املس َحَني واملصنز اًثلايف الاسالسم، اًخجازة" اًيت وضـِا يف مذاُة تني مـِس اًض حان 

اطلي وضـَ ُو اًلٓدص، وفق مذعَحاث جتـي ألفصاذ ذاذهل ٌضـصون ابذلصنة اذلصت، نٌل 

زظس ًعالتة اًضرعَة اًيت ٍمتزي هبا ساكن صٌلل افًصلِا "دعوظا اًض حاة" يح تبهٔكهل 

اًوان اًحياث و  "اًس َس ذًحون" مَئي ابًـاُصاث وموػفني يف اخملاجصاث ومؽ مواكؽ، ملِيى

يئ ٍصوحن ًخجازت ادلسس.اًال
(45) 

 

فاًواكؽ اطلي فصضَ ماس ًَِون من ذالل ظيؽ اثحاغ من هفس اًعَية، حـَخَ ًخوكي 

ٔبنرث، ذاذي اًـمق اذللِلي واصلكِق "ًالهسجيان"، فارا اكهت اًوزازة وادلَياث حتسذ 

ٍن، ل ثخلري، فاصلٍن ًُس املـعى اًفزًيوًويج ًٔلهسحِيا، فان ٍلوؿة اًسجااي وارلَق، واصل

، ًخوكف اصلٍن ؿىل املـعى الاحامتؾي اًرتتوي، ُشا ما ذفؽ  موزوج تَوًويج ميىن ثلَرٍي

ة، نٌل ان اًسؤال اطلي وهجَ اىل ضماعل جن هيب ًوخَ مؤًفاثَ يف ما تـس، اىل اًخبٔسُس ٌَهن

ثي ما خاءث يف ماس ًَِون، مل ًلعس من ذالهل احصاخَ ابًخلَرييف اذللِلة اًلصبٓهَة ٔبو م 
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اًـيوان اطلي ٔبُساٍ اىل ظسًلَ جن ساؾي"اًؼاُصت اًلصبٓهَة" امللعوذ ُياك ٔبن اًؼواُص، ل 

ثخلري يف وكوؾِا اًعحَـي، فارا كريث رشوظِا تعَت اًؼاُصت، فاًيخاجئ اًيت ثوظي اٍهيا 

من حِر اهَ سزغ دزؾحالث  -كعسا -ماس ًَِون، من ذالل ثلَري اًحًِة يف اًلصبٓن

اق املـىن اصلكِق واساظري  اًَوانن وتـغ اًعوز ارلاظئة اًيت حاول من ذالًِا اٍهيوذ اُس

ٌَيط اًلصبيٓن، اطلي ٍصفغ اًخعحَلاث اًخحََََة يف )ما رُة اىل اىهتاخَ يف ما تـس َلس 

ازهون من مـىن اًخجسًس يف اًيط اًلصبيٓن( اًعصخ رشغ فَِ من كدي صازل ذوفوهون 

 رعل(. وماس ًَِون، وفضي لك مهنٌل يف

ان اًعصخ اطلي خاء تَ ماعل جن هيب، نشة اذؿاء لك من ذوفوهون وماس ًَِون 

واذَط اوزاق املرشوغ اخملاجصايت اًفصويس يف تالذ صٌلل افًصلِا. فاًخلَريادلَين)اٍهتجني( 

امللعوذ مٌَ، ظيؽ رسعَة انص ئة مؽ ؾلست اًِوًة، واًلصط يف رعل هسة ظوؾَة اًعحلة 

خعاة، وفق ؾوامي سمٌَة، فاًعفح ل ميىن الافعاخ ؾيَ الا املضلكة ؾن ظًصق الاق 

ابلؿرتاف يف اًىٌُسة املس َحَة، اًيت ًخلري فهيا مـعى اًـالكة الاحامتؾَة، وفق اًصوخ 

املس َحي اطلي ًلوذ املشهحني اىل ارلالض، ويف رعل ظـق ماس ًَِون ؾيس سؤاهل من 

افاث اًَوانهَة والااكرًة ظصف ماعل، ؾن  وزت ثيلِة اصلٍن الاسالسم من ارلص 

فضي مرشوغ ماس ًَِون، مثٌَل فضي من كدهل مرشوغ ذوفوهون، وارا اكن  اٍهيوذًة.

مرشوغ ُشا الاذري كس اىهتيى تلذهل، فان مرشوغ ماس ًَِون هتسم، مبجصذ ما اظعسم 

انَّ  ابلًٓة اًىصمية اًيت ضي ٍىصزُا كدي ذماثَ، يف كوهل ثـاىل:
ِ
ًْيَا حَنْنُ  "ا ْنصَ  ىَزَّ انَّ  اطّلِ

ِ
 هَلُ  َوا

ق مرشوغ اخملاجصاث اًفصوس َة يف تالذ صٌلل 9الًٓة -ًََحاِفُؼوَن".)سوزت اذلجص (. وتشعل ُس

افًصلِا، ويف ادلزائص. ان حلِلة الاس خسماز ثض ىت ظوزٍ، زحس يف ظحَـة اًخرش، ًَوج 

ليض ؿىل مجَؽ ظوز الاتساغ، مفاَُة اًـسوان ؿىل اًعـ  َس اًثلايف ظحَؽ اًخرش اًرًبئة، ًو

كائال:"  -اًـالمة َلس اًخضري الاجصاُميي -ًـصفِا ادلزائًصون حِسا، وكس ؿرب ؾهنا امري اًحَان

الاس خـٌلز لكَ زحس من معي اًض َعان، ًَخلي اًلانيون تَ ؿىل سااي ددَثة، رو قصائز 

رشُة، وهؼصاث معَلة اىل وسائي الافرتاش، وادضاغ اًفصائس، واضم ثغل اًوسائي كذي 

ملـيوايث، وختسٍص الاحساساث اًصوحِة."ا
46
واضاف كائال:"الاس خـٌلز اًلامئ ؿىل  
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)...( وان الاس خـٌلز  ادليسي، واملـمل، واًعحُة، واًصاُة، َُلك حِواين مييش ؿىل ازتؽ

كس كىض تواسعة ُؤلء الازتـة ؿىل ؾرشت مالًني من اًخرش، فصم مواُهبم ابًخـعَي، 

ًصهوذ، وافاكزضم ابًـلم، واضاغ ؿىل الاوساهَة تضَاؾِم ؾرشت وؾلوهلم ابزلوذ وارُاهنم اب

مالًني من املواُة، واًـلول، والارُان، والافاكز، وعم زٔبش مال ؾؼمي اكهت جس خـني 

ؿىل ارلري اًـام وامليفـة و ثًذفؽ تَ الاوساهَة". -ًول الاس خـٌلز -تَ
(47) 

اًِوامش:املصاحؽ و 
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2
  22املعسز هفسَ،ض:  -
3
 21 املعسز هفسَ، ض:  -
4
 http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11903195c —من كاؿست اًحَاانث املفذوحة من املىذحة اًوظيَة اًفصوس َة  مس خرصح -

 اًصدعة: زدعة حصت. — 1027فِفٍصص  20اتزخي الاظالغ:  —
5
- Fleming, Fergus. The Sword and the Cross: Two Men and an Empire of Sand. 2003, New York: 

Grove Press. pp. 279-280  
 

 - les "lettres de Charles de Foucauld à Massignon", Elles sont aujourd'hui publiées. Cf. Jean-

François Six, L'Aventure de l'amour de Dieu, 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis 

Massignon, Paris, Seuil, 1993. Parmi les dernières lettres de Foucauld rédigées quelques heures 

avant son assassinat, le 1er décembre 1916 (l'une était adressée au commandant Laperrine, l'autre à 

sa cousine Marie de Bondy), on a retrouvé, dans le sable près de l'ostensoir devant lequel il priait, 

celle qu'il destinait à celui qu'il appelait son  très cher frère en Jésus . Cf. ibid., p. 214-215  
  
  

 
6
- Fremantle, Anne Desert Calling: The Life of Charles de Foucauld, London Hollis & Carter, 1950 

pp: 324 
7
- Fremantle, Anne Desert Calling: The Life of Charles de Foucauld, London Hollis & Carter, 1950 

p: 328   
8
- Christian Destremeau – Jean Moncelon, Massignon, le  cheikh admirable , Paris, Plon, 1994, et 

Le Capucin,pp: 26-27  
9
 - Vincent Mansour Monteil, Louis Massignon (1883-1962). Le Linceul de feu, Paris, Édit- 

Vegapress, 1987. 295 p:19  
10

 - Louis Massignon, La passion d'al-Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj: martyr mystique de l'Islam, 

exécuté à Bagdad le 26 mars 922; étude d'histoire religieuse, Volume 1. libririe orientaliste, paris, 

1922, P: 494  .  

 
11

- http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11914994p#foaf:Person> <http://vocab.org/bio/0.1/death> "1962-
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13
 247ساتق، ض  ماعل جن هيب، مشهصاث صاُس اًلصن، مصحؽ  -
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20
 88املصحؽ هفسَ، ض   -
21
 89املصحؽ هفسَ، ض   -
22
 144، معسز ساتق، ض 1ماعل جن هيب، مشهصاث صاُس اًلصن، اًلسم   -
23
  141املعسز هفسَ، ض  -
24
(، مصحؽ ساتق، ض  ؾحس  -   90ػل اًـٌويس، ماعل جن هيب ) حِاثَ و فىٍص
25
(، مصحؽ ساتق، ض  -   92ؾحس ػل اًـٌويس، ماعل جن هيب ) حِاثَ و فىٍص
26
 /https://ar.wikipedia.org/wiki 1027-01-14اشلُس  -اهؼص: محوذت_جن_ساؾي -
27
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 98املصحؽ هفسَ، ض  -
30
 200املصحؽ هفسَ، ض  -
31
 71ماعل جن هيب، اًـفن، معسز ساتق ض   -
32
 71ماعل جن هيب، اًـفن، معسز ساتق ض   -
33
 71املعسز هفسَ، ض  - 
34
 77املعسز هفسَ، ض  - 
35
 78املعسز هفسَ، ض  - 
36
 78ماعل جن هيب، اًـفن، معسز ساتق، ض.  - 
37
  82.ض  2980ًـًل مصاذ، صازل ذًفوهون يف هؼص الاسالم، حصمجة ؿًل ملضل، املًضوزاث اًـصتَة، ًحيان،  -
38
  79ماعل جن هيب، اًـفن، معسز ساتق، ض.  -
39
 82املعسز هفسَ، ض.   -
40
 81اًعسز هفسَ، ض.   -
41
 81، اًـفن، معسز ساتق، ض. ماعل جن هيب  -
42
  84املعسز هفسَ، ض  -
43
 املعسز هفسَ، اًعفحة هفسِا. -
44
 املعسز هفسَ، اًعفحة هفسِا. -
45
  81املعسز هفسَ، ض  -
46
، حصمجة، هشٍص ظَاز، اًيارش، ذاز نخاابث 2911 -2810هكَي زسَص، اًس َاسة اًثلافِة اًفصوس َة ابدلزائص) اُسافِا و حسوذُا  -
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                      ًوحِةو الاهرثوت ونخاابثَ جزاين سـسي ألس خار

  املِجص يف املسمل اًـصيب اجملمتؽ ؾن

 ادلزائص -2ابثية خامـة  -مجـة جن سزوالذ.                                                  
 

 : املَرط

 واًعحفي اًاكثة اصلزاسة ُشٍ ثدٌاول

 من امنورخ ًـخرب اطلي جزاين سـسي ألس خار

 الاهرثتًووحِة ابًىذاتة املِمتني ادلزائًصني اًىذاة

 فـىل ، املِجص يف املسمل اًـصيب اجملمتؽ ؾن

 نخة ؿست ألس خار ٔبًف املِين مساٍز مس خوى

 فصوسا يف اظةذ ٔبوزاب يف اًـصيب  اجملمتؽ ؾن

 تـست رمامت املِجص يف واملسَمني إلسالم وؾن

 اخملخَط اكًزواح الاحامتؾَة مهنا مواضَؽ

ة ومضلكة  يف ادلزائصي اًض حاة وىذاة اًًِو

ة ؾن واًححر املِجص  ؿست اًثلافِة،ؤبًف اًًِو

 اًلصة يف واملسَمني إلسالم واكؽ ؾن نخة

 ؿىل اذلفاع ٔبخي من اًثلايف واكـِم ؿًل مصنزا

 . إلسالمِة اًـصتَة ُوٍهتم

 Abstract : 

This study deals with writer and 
journalist Professor Saadi Bizian 
which is considered as a model of 
Algerian writers who are interested 
in anthropological writings about the 
Arab Muslim community in the 
Diaspora. Over his career professor 
Saadi wrote  several books on the 
Arab community in Europe especially 
in France, and on Islam and Muslims 
in the Diaspora, showing his interest 
in several topics including social ones 
such as marriage and the problem of 
mixed identity as for Algerian  young 
writers in the Diaspora and the 
search for cultural identity, and he 
wrote several books about the reality 
of Islam and Muslims in the West, 
focusing on their cultural reality in 
order to preserve the Arab and 
Islamic identity. 
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 ملسمة:

ثدٌاول ُشٍ اًوزكة نخاابث ألس خار سـسي جزاين ؾن اجملمتؽ اًـصيب يف املِجص ابؾخحاٍز 

فاًاكثة ًـخرب مثال  ،اخملخعني يف اًخبًَٔف ؾن واكؽ املِاحٍصن يف فصوسااحس ادلزائًصني 

ٌَمثلف ادلزائصي املِت تخازخي واهرثتوًوحِة اجملمتؽ امللازيب يف فصوسا  ٕار ٔبًف اًـرشاث من 

، مـمتسا يف ٔبحبازَ ؿىل ذربثَ ِاحٍصن اًـصة واملسَمني يف ٔبوزاباًىذة ؾن حِات وواكؽ امل 

لة اًـصتَة واصلؾوت ابؾخحاٍز مصاسي دلًصست اًضـة تحاٌزس، ؤبس خار اٌَيف اًـمي إلؿالسم 

ومسافـا ؾن اًِوًة واًثلافة إلسالمِة يف فصوسا ابؾخحاٍز ؾضو يف مجـَة  مبسجس ابٌزس.

 اًـٌَلء املسَمني ادلزائًصني.

 مفن ُو ألس خار سـسي جزاين؟

يَ اًـَمي؟  وما عم مضازتَ اًثلافِة وحىًو

 نخاابثَ ؾن اجملمتؽ اًـصيب املسمل يف املِجص؟وما عم ٔبحبازَ و 

 ثـًصف ثضرعَة ألس خار سـسي جزاين:   .ٔبول

وصل سـسي جزاين يف كًصة قويف موصلٍ وثـَميَ:.  2
(1) 

تضلًة قسريت ذائصت حىوث ولًة 

و ظفي، 2912ابثية س ية  م من ٔبزست فلريت متهتن اًفالحة ثُت يف ظلٍص ٕار ثويف واصلٍ ُو

يف مسجس قويف مث واظي ذزاس خَ الاتخسائَة يف مسزسة قويف اًخاتـة زلـَة حفغ اًلصبٓن 

ذوزُا ثَلني اًعَحة  2917اًـٌَلء املسَمني وعم ؾحازت ؾن مؤسسة حصتوًة ثبٔسست يف 

اًـَوم اصلًًِة واصلهَوًة، ومن بضٔم ألساثشت اطلٍن ثخَمش ؿَهيم ألس خار سـسي جزاين يف ُشٍ 

وذي واًض َخ ٔبمحس جن اًسـسي مميوناملسزسة: اًض َخ ؾٌلز جن ادل
(2)
واًض َخ تَلامس  

مميون واًض َخ اًعاحل جن مسوز فلك ُؤلء املضاخي ثخَمشوا ؿىل ًس اًض َخ ؾحس اسلَس جن 

 ابذٌس يف كس يعَية.

متزي سـسي جزاين يف مسزسة قويف ابًخفوق يف ذزاس خَ ذما دسؽ ٔبساثشثَ ذاظة 

اًض َخ يس ٔبمحس جن اًسـسي مميون
(3) 

زساهل ٕاىل مـِس جن ابذٌس يف كس يعَية س ية ٕاىل إ 

ملواظةل ذزاس خَ 2910
(4)
. 
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اكن ٌرشف ؿىل مـِس اجن ابذٌس يف معَؽ اشلسٌُاث اًض َخ اًـصيب اًخخيس، ثخَمش 

صاخي يف ُشا املـِس من تُهنم: اًض َخ اًسـَس اًزمويش،  سـسي جزاين ؿىل ؿست ٔبساثشت و

َلامس مميون، واًض َخ ؾحس اجملَس حريص اًض َخ اًيـمي اًيـميي، اًض َخ ٔبمحس حٌلين، ت

واًض َخ اًَاحوزي واًض َخ ؾحس اًصحٌلن صُدان وألس خار امحس جن راية واًض َخ امحس 

مث  2911ايل 2910توزوخ وؿًل رشيف وألس خار امحس حسني ..من اًس ية اصلزاس َة 

2911 اىل 2914اس خبٔهف اصلزاسة يف س ية 
(5)
وتـس الاىهتاء من ذزاس خَ يف مـِس اجن   ،

ابذٌس واكن من املخفوكني ٔبزسي اًعاًة سـسي جزاين ٕاىل خامؽ اًًزخوهة تخووس ملواظةل 

ار ثخَمش  2918و 2117و 2911ذزاس خَ، حِر ذزش هبشا ادلامؽ مست زالج س يواث 

ُص ؿًل ًس اًض َخ اًـىصسم وألس خار اًفاضي جن ؿاصوز واكن حيرض ذزوش اًض َخ اًعا

 جن ؿاصوز اًيت اكن ًَلهيا جبامؽ اًًزخوهة .

انل اًعاًة سـسي جزاين صِاذت اًخـَمي املخوسط وهؼصا ًخفوكَ ازسي  2918يف س ية 

ملواظةل ذزاس خَ يف املرشق اًـصيب يف اثهوًة ؾٌلن ابلزذن مث  ذمضق مث اًلسش حِر انل 

جبامـة تلساذ ابًـصاق  مث  اًخحق 2910/2912صِاذت اًخـَمي اًثاهوي جاكًوزاي اًلسش 

 .2911 اىل 2912اذللوق واًلاهون من س ية  صلزاسة

وتـس اس خلالل ادلزائص ؿاذ من تلساذ تـس الاىهتاء من ذزاس خَ ادلامـَة واًخحق تلعاغ 

صازك يف  2914ٔكس خار ٌَلة اًـصتَة مبـِس جن ابذٌس ويف ظَف  2914اًخـَمي س ية 

، ٕار اص خلي يف ؿست 2977هبا ايل كاًة س ية مساتلة جبًصست اًضـة فٌجح وؿني وعحايف 

 مٌاظة ٕاؿالمِة يف ادلزائص وفصوسا.

، مث مصاسال 2971ٕار اكن موػفا حصفِا يف واكةل ألهحاء ادلزائًصة يف تساًة اًس حـَياث 

ًـست حصائس، مثي: حًصست اًضـة، اجملاُس ألس حوؾي، ادلُش، اًثلافة، املساء، 

ألزري
(6)

. ... 
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 : 1020-2977رمامَ اًعحفِة واًخـَميَة تفصوسا .  1

يف ٔبوادص اًس حـَياث اًخحق ألس خار سـسي جزاين ابًـمي اًعحفي  بٔ/ رمامَ اًعحفِة:  

تفصوسا هكصاسي حصفي دلًصست اًضـة، املىذوتة ابٌَلة اًـصتَة من ابٌزس، ٕار اكن ٍىذة يف 

ُشٍ ادلًصست ؾن مضالك وطموم وواكؽ املِاحٍصن ادلزائًصني يف فصوسا واس متص يف ُشا اًـمي 

دداز املِاحٍصن يف ذايز اًلصتة ؤبًّف ؿست نخة ظَةل زالزني س ية من اًححر وثددؽ بٔ 

وذزاساث وملالث، ٕار ًـس من اخملخعني ادلزائًصني اطلٍن نخحوا ؾن اًِجصت ابٌَلة اًـصتَة. 

وتـس ثلاؿسٍ واظي ألس خار وضاظَ إلؿالسم وعحفي واكثة يف حًصست اًحعائص اًخاتـة 

 ئص وابٌزس.زلـَة اًـٌَلء املسَمني مس خلال ٕاكامذَ ما تني ادلزا

تـس اًخحاق ألس خار سـسي جزاين تـمهل تحاٌزس وهؼصا ذلفؼَ ٌَلصبٓن  ة/رمامَ اًخـَميَة:  

اًىصمي ومتىٌَ من اٌَلة اًـصتَة ؿنّي يف تساًة اًامثهٌُاث هكسزش ٌَلة اًـصتَة مبسجس ابٌزس 

ملست :س س يواث يف ؾِس معست مسجس ابٌزس اًض َخ ؾحاش جن اًض َخ اذلسني وؾِست 

 خوز ُسام.اصلن 

اس خلي ألس خار سـسي جزاين مٌعحَ هكسزش وابحر فىّون ؿالكاث مؽ املِاحٍصن 

ادلزائًصني واُت ابوضلالهتم الاحامتؾَة واًثلافِة واصلًًِة ذاظة ما خيط اًخازخي واًِوًة 

اًـصتَة إلسالمِة
(7)
واس خلي مٌعحَ هحاحر واكثة مبـِس اًـامل اًـصيب وؾضو احتاذ اًىذاة  

ًصني ؤبحصى ؿست ًلاءاث حصفِة يف حًصست اًضـة مؽ ؿست مفىٍصن وابحثني ؾصة ادلزائ

و اول  ؤبوزوتَني، ذاظة املسدرشكني مهنم مجـِا يف نخاة ؾصف ابمس )احاذًر ذمخـة( ُو

اهخاح فىصي ًٔلس خار سـسي جزاين ومن تني اضم اًضرعَاث اًفىًصة اًيت حاوزُا: 

مل احامتغ واس خار جبامـة اًسشتون وألس خار كايل اصلنخوز اهوز ؾحس املاعل ابحر مرصي وؿا

صىصي اًياكس الاذيب وألس خار حٌلل اصلٍن اًض َخ الاذًة واملرتمج واًضاؾص ؾحس املـعي 

جحاسي واصلنخوز ؾحس اًصحٌلن تسوي اًفَِسوف املرصي اطلي ًعلن ؾرش ًلاث ؿاملَة 

واملفىص واملسدرشق اًفصويس  خاك تريك ....
(8)
. 
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 نخاابث ألس خار سـسي جزاين ؾن اًثوزت اًخحٍصًصة و إلسالم يف بٔوزاب. .اثهَا 

اًىذاابث اًخازخيَة: اُت ألس خار سـسي جزاين ابًىذاتة اًخازخيَة ابًصمغ من ٔبهَ ًُس 

مبؤزد ٔباكذميي فِو ُاوي ٌَخازخي
(9) 

ادذعت نخاابثَ اًخازخيَة ؾن ٔبوضاغ املِاحٍصن 

اًثوزت اًخحٍصًصة وذوز ُشٍ اًفئة يف مساهست وذمع اًلضَة  ادلزائًصني يف املِجص ذاظة ٔبزياء

  ادلزائًصة ومن تني ٔبضم اًىذة اًيت ٔبًفِا حول املِاحٍصن وؿالكهتم ابًثوزت:

 2914نخاة ذوز اًعحلة اًـامةل ادلزائًصة يف املِجص يف زوزت هومفرب  .2

املِجص من جنم ًسزش ُشا اًىذاة اًخازخي اًس َايس واًيضايل ٌَـٌلل ادلزائًصني يف 

، ظحؽ يف ادلزائص مبعحـة ذاز ُومة ادلزائص 2911ٕاىل كاًة الاس خلالل  2911صٌلل ٕافًصلِا 

 حيخوي ُشا اًىذاة ؿىل ؿست حماوز ٔبطمِا: -اًـامصة

 -اتزخي ومسريت هضال–مسذي حول اتزخي اًِجصت ادلزائًصة تفصوسا - 

 مِالذ جنم صٌلل ٕافًصلِا مٌـعف خسًس يف حِات املِاحٍصن ادلزائًصني : احملوز ألول-

 هَف اس خلدَت اًعحلة اًـامةل ادلزائًصة يف املِجص زوزت ٔبول هومفرب : احملوز اًثاين-

 .مِالذ حهبة اًخحٍصص اًوظين يف فصوسا وفذح حهبة اثهَة: احملوز اًثاًر-

 2912ٔبونخوجص  27هنص اًسني ذماء اًضِساء ادلزائًصني فوق : احملوز اًصاتؽ-

ثـاًزف ؾن رسعَاث فِسزاًَة حهبة اًخحٍصص اًوظين:احملوز ارلامس-
(10)
. 

 نخاة حصامئ موزٌس ابتون ضس املِاحٍصن ادلزائًصني .1

ظسز ُشا اًىذاة اًخازخيي من ظصف ذاز اًًرش اتةل ابدلزائص اًعحـة ألوىل مث ٔبؾَس 

 .1009ورشٍ يف وسزة اثهَة س ية 

اًىذاة حول حصامئ موزٌس ابتون ًخحسج ُشا
(11)
معست ابٌزس ضس املِاحٍصن  

 ادلزائًصني ٕار حيخوي ؿىل ؿست حماوز ٔبطمِا:

 احملوز ألول: اًـٌلل ادلزائًصني يف املِجص. -

 احملوز اًثاين: اذلصىك يف مواهجة حهبة اًخحٍصص. -

 .2912ٔبونخوجص  27احملوز اًثاًر: حصامئ موزٌس ابتون ضس ادلزائًصني  -
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 احملوز اًصاتؽ: ٔبزتـون س ية متص ؿىل حصامئ موزٌس ابتون. -

ٔبونخوجص يف فصوسا،  27احذوى ُشا اًىذاة ؿىل ؿست مالحق ُامة من تُهنا: حصامئ 

 Les Harkis a Parisيف مؤًفاث اًىذاة اًفصوس َني مثي: اًاكثحة تولث تَجو نخاهبا: 

 -مـصنة ابٌزس– La bataille de Parisواًاكثة خان ًوك اًيوذي يف نخاتَ: 
(12)   

نخاة ذًَي اًحاحثني واملؤزذني ادلزائًصني وكريضم حول زوزت بٔول هومفرب  .1

2914-2911  

حيخوي ُشا اًىذاة ؿىل ؿست ذزاساث ؤبحباج ًىذاة ومؤزذني فصوس َني اُمتوا 

اًيت تخازخي اًثوزت ادلزائًصة ٕار كام ألس خار جبمؽ وذزاسة اًـسًس من ُشٍ اًىذة اًفصوس َة 

ادلزائص  -ظسزث يف فصوسا ؿىل مساز ٔبزتـني س ية، ظسز ُشا اًىذاة من ذاز اًًرش ُومة

 .1009س ية  -اًـامصة

 حيخوي ُشا اًىذاة ؿىل ؿست حماوز ٔبطمِا: 

 .2941احملوز ألول: اًىذاابث وإلظسازاث اًفصوس َة حول حواذج اًثامن ماي  -

 ز ٕاىل اًثوزت ادلزء ألول.مثي نخاة ُرني ؿالق يف نخاتَ: ادلزائص من ادلشو  

 احملوز اًثاين: هَف هخـامي مؽ نخاابث املؤزذني واًىذاة اًفصوس َني. -

 يف مشهصاث خرنالاث فصوسا مثي: 2911-2914احملوز اًثاًر: زوزت ادلزائص  -

 Fin d’une empire Algérie françaiseمشهصاث زؤول سالن  

 هناًة ٕامرباظوزًة ادلزائص فصوس َة. 

ونخاة ادلرنال ذًلول وادلزائص 
(13)
 Le général De Gaulle et L’Algérie  

    ابٕلضافة ٕاىل ُشٍ اًىذة ُياك اًـسًس من اًىذة اًخازخيَة اًيت بًٔفِا ألس خار مثي نخاة: 

 حصامئ فصوسا يف ادلزائص وؿست ملالث اتزخيَة يف جمةل املعاذز وجمةل ٔبول هومفرب وادلُش. 

 اًىذاابث الاحامتؾَة ؾن املِاحٍصن: .4

ًـخرب اًاكثة سـسي جزاين من اًىذاة ادلزائًصني اطلٍن اُمتوا ونخحوا ؾن واكؽ اجملمتؽ 

ادلزائصي يف املِجص ثسخة ظحَـة معةل وعحفي ومصاسي حًصست اًضـة من ابٌزس ٕار 
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لك اكن ٍىذة اًـسًس من امللالث اًعحفِة ؿىل مساز زالزني س ية ؾن واكؽ ومضا

لوم تـست حما اث وهسواث يف مـِس اًـامل اًـصيب  وظموحاث اجملمتؽ ادلزائصي يف فصوسا ًو

 واملصنز اًثلايف ادلزائصي تحاٌزس ومن تني ٔبضم ُشٍ اًىذة:

نخاة اًض حاة ادلزائصي يف املِجص واًححر ؾن اًِوًة اًثلافِة، ٕال ٔبن ُشٍ اًىذاابث 

ة يف حًصست اًضـة وألظَي واًحعائص...الاحامتؾَة اكهت ٔبنرث يف ملالثَ اًعحفِ
(14)

 

 حول اًزواح اخملخَط واٍمتَزي اًـيرصي...

 اًىذاابث إلسالمِة:.1

متزّي ألس خار سـسي جزاين ابُامتماثَ ابًىذاتة إلسالمِة ثسخة حىوًيَ اًـصيب 

إلسالسم يف مسازش ومـاُس مجـَة اًـٌَلء املسَمني يف كس يعَية واملرشق اًـصيب، ٔبما 

ـامي اًثاين فاكن وضاظَ اًثلايف واًخـَميي يف مسجس ابٌزس ومـِس اًـامل اًـصيب ذما ٔبثص يف اً

فىص ألس خار وساؿس ه ؿىل اًرتنزي ؿىل اجملال إلسالسم واًِوًة واًثلافة اًـصتَة يف نخاتة 

 ملالثَ اًعحفِة واًفىًصة ومن تني ٔبضم ُشٍ اًىذاابث:

 نخاة ظفحاث مضَئة من اتزخي إلسالم واملسَمني يف اًلصة   بٔ.    

ًـخرب ُشا اًىذاة ؾحازت ؾن سَسةل من امللالث ؾن إلسالم يف اًلصة اكهت كس ورشث 

وهؼصا ذلاخة املىذحة اًـصتَة  -ًسان حال مجـَة اًـٌَلء املسَمني -يف حًصست اًحعائص 

وادلزائًصة ذاظة ًِشٍ اصلزاساث ازئت ألس خار ٔبن جيمؽ ُشٍ امللالث يف نخاة حتت 

ؾيوان: ظفحاث مضَئة ؾن اتزخي إلسالم واملسَمني يف اًلصة، ظحؽ ُشا اًىذاة يف 

  -1008س ية–ادلزائص تساز ألمي ًٌَرش واًخوسًؽ 

 حيخوي ُشا اًىذاة ؿىل ؿست حماوز ٔبطمِا: 

 احملوز ألول: اتزخي اًوحوذ إلسالسم يف فصوسا ومصاحهل-

 احملوز اًثاين: مسجس ابٌزس ؿىل ٔبتواة كصن من اتزخي ثبٔسُسَ-

 احملوز اًثاًر: إلسالم يف مصبٓت اًصٔبي اًـام اًفصويس وإلؿالم -

 ُوٍهتم اًثلافِة واصلًًِة.احملوز اًصاتؽ: املسَمون يف فصوسا واًححر ؾن -
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احملوز ارلامس: فصوس َون ؤبوزوتَون يف زحاة إلسالم-
(15)
. 

 ومن تني ُشٍ احملاوز ٔبدذاز ٌَلازئ حموز املسَمون يف فصوسا واًححر ؾن ُوٍهتم اًثلافِة: 

ٕار ًشهص ألس خار حلائق يف نخاتَ ؾن ذفاغ املسَمني يف فصوسا ؾن ُوٍهتم إلسالمِة 

 ًة ٕاسالمِة يف فصوسا.إبوضاء ٔبول اثهو 

ثـوذ فىصت مِالذ ُشٍ اًثاهوًة إلسالمِة ٕاىل احتاذ امليؼٌلث إلسالمِة يف فصوسا ورعل 

يف  Lycée Faid Herbفذات مسَمة مذحجحة من اثهوًة  فِس ُازة  29ؾلة ظصذ 

ٕار وّخَ هساء اس خلازة ملسؤويل ازلـَاث إلسالمِة ٕلجياذ حي  2994مسًية ًَي س ية 

ًفذَاث اٌَوايت ظصذن من اًثاهوًةًِؤلء ا
(16)

ة   .ومن ُشا اًخازخي تسٔبث فىصت ٕاكامة اثهًو

ٕاسالمِة ثخرمص يف ٔبفاكز مس ئويل ازلـَاث إلسالمِة وتـس ؾرش س يواث ويف صِص 

ارلاض إبوضاء مجـَة اجن زصس، ٔبزسي ظَة افذخاخ  2902وؿىل ضوء كاهون  1002هومفرب 

ًَي، وزفغ اًعَة زالج مصاث ذما ٔبذى مبس ئويل  اثهوًة ذاظة ٕاىل ؾٌلذت اًرتتَة يف 

مرشوغ اًثاهوًة ٕاىل ثوحَِ ظَهبم ٕاىل اجملَس ألؿىل ٌَرتتَة اطلي مٌح زدعة الافذخاخ يف 

يف سخمترب   Lycée Averroèsومت الافذخاخ اًصمسي ًثاهوًة اجن زصس  1001حوًََة  20

ٔبس خارا ويف  21، ًؤظصضم ثَمَشا مسجَني يف اًخـَمي اًثاهوي 21، تسٔبث تخسٌزس 1001

ة ؤبظححت ثضم  1004سخمترب  ٔبكسام، وازثفؽ ؿسذ اًخالمِش ًَعي ٕاىل  01ثوسـت اًثاهًو

ثَمَش وؿسذ  70ازثفؽ ؿسذ اًخالمِش ٕاىل  1001ٔبس خارا، ويف  12ثَمَش ًؤظصضم  41

مسزش يف خمخَف املصاحي 11ألساثشت 
(17)

، وثعحق مٌاشم اًخـَمي اًفصويس وفق جصانمج 

ة من اًياحِة املاذًة مسَمو مسًية ًَي وتـغ وسازت  اًرتتَة اًفصوس َة، ًخىفي ابًثاهًو

ازلـَاث ارلرًية إلسالمِة، ثسزش يف اًثاهوًة مجَؽ املواذ، ًولة اًخسٌزس عم اًـصتَة و 

اًفصوس َة وحتيض اًرتتَة اصلًًِة ثساؾخني لك ٔبس حوغ. ثخوفص اًثاهوًة ؿىل جتِزياث ؾرصًة 

 ومصانز ٌَخوزَق وإلؿالم..من خماجص ٌَـَوم 

ومبَالذ ُشٍ اًثاهوًة تسٔبث اثهوايث ٕاسالمِة ذاظة ثؼِص يف مسن فصوس َة ٔبدصى مثي: 

ياك مرشوغ  اثهوًة اًيجاخ تضوايح ابٌزس خاهفًِل، واثهوًة اًىٌسي تضوايح ًَون، ُو

اثهوًة ٕاسالمِة يف مسًية مصس َََا
(18)
. 
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 واملسَمنيامللالث اًعحفِة حول إلسالم  ة.   

ساضم ألس خار سـسي جزاين يف ٕاثصاء اًعحافة ادلزائًصة املىذوتة ابٌَلة اًـصتَة مبئاث 

من امللالث حول إلسالم واملسَمني وواكـِم يف كازت ٔبوزواب ذاظة حًصست اًحعائص ومن 

ا يف ملالثَ: إلسالموفوتَا يف فصوسا   ،1001-2971تني املواضَؽ اًيت ٔباثُز

ٕان إلؿالم اًفصويس ذالل زالزني س ية املاضَة هّون صلى اًصٔبي اًـام ٕار نخة ًلول: "

اًفصويس ما ًـصف اًَوم مبععَح إلسالموفوتَا،ؼ ٔبي ارلوف من إلسالم واًسـي ٕلكٌاغ 

اًصٔبي اًـام يف فصوسا و ٔبوزاب معوما خبعص إلسالم، فلس وسج إلؿالم اًلصيب ؾن املسَمني 

حبنك منّوضم اصلميلصايف املزتاًس هيسذ اًلصة يف ُوًخَ،  ظوزت خمَفة مفاذُا ٔبن املسَمني

وخييش اًلصتَون ٔبن إلسالم مؽ مصوز ألايم سُضلكون كوت ؿسًست جتـي اًساكن ألظََني 

 ٔبكََة يف تالذضم.

ؤبمام ُشٍ اًعوزت اًيت ًلسرما إلؿالم اًلصيب ؾن املسَمني ًؤثص يف اًوحوذ إلسالسم 

ث ميًَِة مذعصفة مٌاُضة ٌَمسَمني، ٕار اهـلس مَخلى يف يف اًلصة ػِصث حصاكث وثيؼامي

 مسًية هوًون ألملاهَة مجؽ فَِ لك كاذت ٔبحزاة اٍميني ألوزويب واكن املوضوغ:

"ضس ٔبسَمة ٔبوزاب ومن ٔبخي ٔبوزاب مس َحَة"
(19)
 . 

فِشا املوضوغ منورح من اًـرشاث من امللالث اًيت نخهبا ألس خار حول إلسالم 

ذما مٌحَ  مصنزا ؿىل واكـِم اًثلايف من ٔبخي اذلفاع ؿىل ُوٍهتم اًـصتَة إلسالمِةواملسَمني 

 .ابن ٍىون احس املسافـني تلَمَ ؾن اًِوًة اًـصتَة وإلسالمِة يف فصوسا  

 ذاثؼؼؼؼؼؼمة :

يا ٔبن وس خـصط تـغ نخاابثَ     تـس ذزاسدٌا ٔلؾٌلل ألس خار سـسي جزاين واًيت حاًو

وواكؽ الاسالم يف فصوسا وتـس اس خلصاءان ًِا اس خزَعيا  اًخازخي واجملمتؽ واًِوًة اخملخعة يف 

 من ُشا اًححر ؿست هخاجئ ميىن ثَرَعِا يف اًيلاظ اًخاًَة: 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  املسمل يف املِجصاًـصيب  الٔس خار سـسي جزاين ونخاابثَ الٔهرثوتًووحِة ؾن اجملمتؽ 
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وصل ألس خار سـسي جزاين يف تُئة انئَة حدََة ابلوزاش من ٔبزست فلريت راق ًت ألتوت  -

زي ؿًل حفغ اًلصان واصلزاسة ؤبظحح ٔبجنة مٌش ظلٍص ذما ساضم يف حىوٍن رسعَخَ ابًرتن

ثالمِش مسزس خَ
(20)
 . 

متزي ألس خار سـسي جزاين تخىوًيَ اًـَمي اًـصيب ٕار ذزش يف مسازش مجـَة اًـٌَلء  -

املسَمني واملرشق اًـصيب، ذما ٔبثص مس خلدال ؿىل نخاابثَ اًيت ًلَة ؿَهيا اًعاتؽ إلظاليح 

 إلسالسم، ؾىس دصجيي املسزسة اًفصاىىفوهَة.

ابذٌس وساضم يف حىوٍن ؿست تـس ختصخَ ؿاذ ٕايل ادلزائص وثفصػ ًخـَمي يف مـِس جن  -

 ٕاظازاث ساطموا يف تياء ادلزائص ماتـس الاس خلالل .

اًلسم  –اًخحق ألس خار يف مٌخعف اًس خٌُاث ابًـمي اًعحفي يف حًصست اًضـة  -

لاءاث حصفِة مؽ ؿست رسعَاث س َاس َة وزلافِة ذما سوف  –اًـصيب  ؤبجنز ؿست ملالث ًو

 وألذتَة . ٌساضم يف حىوهَ يف اًىذاتة اًخازخيَة

يف ٔبوادص اًس حـَياث ؿني هكصاسي حصفي يف حًصست اًضـة من ابٌزس تفصوسا واًيت  -

ثـخرب من ٔبضم احملعاث اًخازخيَة يف حِاثَ اًفىًصة ثسخة احذاكنَ تـست رسعَاث زلافِة 

 ٔبوزتَة وؾصتَة.

اكؽ وطموم اُت ألس خار يف نخاابثَ ؿىل ٔبوضاغ املِاحٍصن ادلزائًصني يف فصوسا، ٕار هلي و  -

 املِاحٍصن ٕاىل اًلصاء ادلزائًصني يف ذاذي اًوظن، ؿرب حًصست اًضـة ظَةل زالزني س ية.

حول اًِجصت تبهٔنا مذيوؿة مهنا: اًخّازخيَة، سـسي جزاين متزيث نخاابث ألس خار  -

ذما مىٌَ ابن ًـخرب احس اخملخعني يف  واًفىًصة وإلسالمِة والاهرثوتَوحِة الاحامتؾَة

 .ـصيب مبجمتؽ و كضااي اًِجصتامللصة اً

ًـخرب ألس خار من اًىذاة ادلزائًصني يف فصوسا، اطلٍن ذسموا اٌَلة اًـصتَة واًِوًة  -

واحس  إلسالمِة، تخسٌزسَ ٔلتياء املِاحٍصن امللازتة  مبسجس ابٌزس ومـِس اًـامل اًـصيب

 .املسافـني ؾن ملوماث اًِوًة اًـصتَة ٌَمِاحٍصن يف اوزاب  

ألس خار يف فصوسا ؿىل ؿست مفىٍصن ومسدرشكني ؾصة ؤبوزتَني مثي: َلس ثـصف  -

ٔبزهون، اصلنخوز ؾحس اًصحٌلن تسوي واهوز ؾحس املاعل، ؾحس املـعي جحاسي، خاك تريك 

 ...ٕار ّدط هلم ذزاسة يف نخاتَ )ٔبحاذًر ذمخـة( 
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ابًصمغ من ثلاؿس ألس خار ؾن اًـمي اًعحفي واس خلصاٍز يف ادلزائص ٕال ٔبهَ ماسال ٍىذة  -

ًرش ؿست ملالث حصفِة، ذاظة يف حًصست اًحعائص ابؾخحاٍز ؾضو يف مجـَة اًـٌَلء  ًو

دص ٕاهخاخَ اًفىصي ظسز فبٔ املسَمني اذلاًَة وملال يف حًصست املساء يف ظفحة ًوم الزيني  

  ان املسَمون واًلصة واكـِم وػصوفِم وحتسايهتم   .تـيو  1021هل س ية 
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 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

1
، 12كًصة ثلؽ يف ادليوة اًرشيق من حدال ألوزاش، تحضلًة قسريت ؿىل اًعًصق اًوليئ اًصاتط  ما تني ثسىصت وابثية، ظًصق زمق   

 مك وجض هتص تواحاهتا وثرشفاهتا اًس َاحِة.41مك وؾن ثسىصت تؼ99ثحـس ؾن ابثية تؼ
2
 1020ٔبوث  11-21 يف قسريت ألوزاش. حًصست اًحعائص سـسي جزاين، وزًلاث ؾن اذلصنة إلظالحِة زلـَة اًـٌَلء املسَمني  

 .07ض  109اًـسذ 
3
ة ٔبمحس ظاذق ؿاتسي  2921ٔبحس زواذ اذلصنة إلظالحِة مبيعلة ألوزاش وصل تلًصة ٔبولذ مميون، تلسريت س ية    حفغ اًلصبٓن جزاًو

اًصحٌلهَة مث واظي ذزاس خَ يف ادلامؽ ألدرض تلس يعَية، ؿىل ًس اًض َخ ؾحس اسلَس جن ابذٌس، مث اًخحق مبسزسة اًـصيب ثخيس تخخسة، 

مجـَة اًـٌَلء املسَمني هكسزسة حىوث ومسزسة قويف وتـس اهسلغ اًثوزت ؿني كايض اًولًة اًساذسة من ظصف  مث ؿنّي مسزسا مبسازش

 .1020سخمترب  21اًضَِس يس اذلواش، ثوىل اًخـَمي وإلفذاء يف مسًية ثسىصت، ٕاىل ٔبن ثلاؿس ثويف يف ابثية يف 
4
ََة  10ر سـسي جزاين ًوم ًلاء مؽ اًض َخ ٔبمحس جن اًسـسي مميون، احس مـَمي ألس خا    سا. 28-21تحاثية اًساؿة  1020حًو

5
 سا.21-20من اًساؿة  1024مازش  20ًلاء مؽ ألس خار سـسي جزاين تحاثية ًوم   

6
 ًلاء مؽ ألس خار سـسي جزاين، هفس املعسز.  

7
 .07ض  141ؿسذ  1022افًصي 27-22سـسي جزاين، تـغ املعاذز ألساس َة ٌَخـًصف ؿىل مصاحي إلسدرشاق، حًصست اًحعائص   

8
واصلٍ املفىص اًفصويس ٔبوقسعني تريك، اطلي ٔبجنز ؿست ذزاساث  2920خاك تريك: مسدرشق فصويس وصل يف مسًية فصهست ولًة ثَازث   

ًلصبٓن اًىصمي، ابٌَلة اًفصوس َة، اُت ابذلضازت اًـصتَة إلسالمِة ابٔلهسًس، وابملضالك الاحامتؾَة يف حول إلسالم، ذاظة حصمجة مـاين ا

 .2991حوان  17إلسالم اذلسًر. ثويف تفصوسا يف 
9
 ًلاء مؽ ألس خار سـسي جزاين، معسز ساتق.  

10
 .71ادلزائص ض  -ذاز ُومة-2914 سـسي جزاين، ذوز اًعحلة اًـامةل ادلزائًصة يف املِجص يف زوزت ٔبول هومفرب  

11
ختصح من لكَة اذللوق وؿمل الاحامتغ، اص خلي يف ؿست مٌاظة ٕاذاًزة يف جمَس اًوسزاء  2920سخمترب  01موزٌس ابتون: وصل يف   

 واًَا ؿىل ؿنّي  2947وثوىل مٌعة زئُس ذائصت وألمني اًـام حملافؼة اًرشظة ملسًية خريوهس، ٔبزياء اذلصة اًـاملَة اًثاين، ويف س ية 

َّيَ ادلرنال ذًلول حمافؼا ًرشظة ابٌزس ٕاىل كاًة  2918ؿنّي واًَا ؿىل كس يعَية، ويف  2949حٍزصت هوزس َاك ويف  يف س ية  2917ؾ

 .2982ؿنّي وسٍصا ٌٌَلًَة يف ػي زئاسة خُساكز ذٌس خان ٕاىل كاًة س ية  2978
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      " قًصس حٌلل" حتََي يف كصاءت واذلسايث، اًخلََسي خسًَة
 .ادلزائًصة اًثلافِة اًحًِة يف واملخحول اًثاتت ًثيائَة

 ادلزائص -تَـحاش س َسيخامـة  -فىصوين ساوي  ذ.                                          
 

 : املَرط
اكن اًِسف من ُشٍ املساذةل ُو ٕاؿاذت كصاءت 

ذؿامئ املرشوغ الاهرثتًوويج اطلي اكرتحَ  ىٔلحس

ٍصحىز ؿىل  ، ُشا الاذري اطلي"ل قًصسحٌل"

اًًس حة هل دف ". اًثيائَة اًثلافِة" مفِوم مصنزي ُو

حسايث وثلََسي، : ُو جممتؽ زيايئ صياجملمتؽ ادلزائ

، تي تاحملاولث اًيت ظحلت ًخحسًثَ فضَولك 

ٔبهَس ٔبن ُشٍ اًثيائَة عم . اكهت ًِا هخاجئ ؾىس َة

زلافِة  ابملـىن الاهرثتوًويج اًرصحي، ًىهنا حمتؼِص 

فـال اًَومِة ًالفصاذ لٔ ل اتوضوخ من ذال

حٌلل "وابًصمغ من ٔبن . وازلاؿاث الاحامتؾَة

كس اس خـاز املفِوم من ختععاث ٔبدصى " قًصس

مثي اًفَسفة وؿمل الاحامتغ والاهرثتًووحِا، ٕال 

ٔبهَ ٔبظحف ؿَهيا ملسة احملًل ًيك ًعحلِا يف حبوزَ 

املَساهَة اًيت ٔبحصاُا ؿىل كعاغ واسؽ من جمالث 

و الامص اطلي جيـَيا جنزم . حامتؾَةاذلَات الا ُو

ٔبهَ ساضم يف مسـى ثبٔسُس لتُس متًووحِا حمًل، 

 .ن اًـصة تبٔمس اذلاخة ٕاًََوحنن اًحاحث

مي سـى جيسس حصنة تيائَة وحصاهكَة جملُشا امل 

املـازف اًـَمَة يف اذللي الاهرثوتًوويج 

ادلزائصي، اهَ خيط زقحة وٕازاذت يف وضؽ ٔبسس 

ٔلهرثتًووحِا املٌلزسة املَساهَة ًىهنا موهجة جصؤًة 

اتُس متًووحِة ذكِلة ووحهية  ًخىون اٌَحية 

الاوىل لهرثتًووحِا خسًست جتسس اًلعَـة مؽ ما 

  .فِليُو ثو 

 Abstract : 
The objective that we aim through this 

communication aims to question on one of 

the foundations of anthropological project 

proposed by Djamel Guerid ,this project 

which is essentially based on the concept 

of "cultural duality." For him the Algerian 

society is double: modernist and 

traditionalist that efforts to impose the 

modernist society have in fact produced 

the opposite. Certainly, it is cultural in 

the anthropological sense of the term, but 

it is clearly manifested through the daily 

action of individuals and social groups. 

Recalling. Rightly, it is réapproprié this 

concept belonging to the philosophical 

traditions, sociological and 

anthropological, to better the redefine and 

apply in its empirical studies on a wide 

variety of objects. Where we can say that 

it has participated in the attempt of the 

foundation of a local épistémè .This 

épistémè which we are lacking in the Arab 

world. 

This approach fits in the constitutive 

movement and of cumulative scientific 

productions in the field of anthropology in 

Algeria. It is a desire to base an 

anthropology of practice guided by a 

vision the epistemological sharpened and 

revisit, in view of the creation of a new 

anthropology which would be breaking 

with what was current and conventional. 
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 ملسمة:

يف س َاق اًسـي اًصاُن ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف مفِوم ٕان اٍمتـن يف ٔبفاكز "حٌلل قًصس" 

اًثلافة وحتسًس ظحَـة اًحًِة اًثلافِة يف حزائص ما تـس الاس خلالل، ًحسو ٌَوُةل ألوىل 

موكفا هلساي ل ًخـسى هعاق اًخشنري  تبٔفاكز ومفاُمي ٔبحس ٔبضم املـامل اًيت ؾصفهتا  

زلال قًصس ُو من هجة، هخاح ملا كام  صيالاهرثوتوًوحِا يف ادلزائص، ابؾخحاز ٔبن اًًسق اًيؼ

الاهرثتوًويج اًـاملي، ومن هجة ٔبدصى هخاح لحذاكك  تَ اًحاحر من اس خلصاءاث يف اًفىص

" يف هناًة اًعياؿة واجملمتؽابًواكؽ املَساين من ذالل ذزاساث حلََة مثي ذزاسة "

 اًس حـَياث.  ونشا مـاًية ذزاساث ٔبدصى كام هبا ابحثون حزائًصون .

" وزكهيا ملعاف اًيؼًصة، وؿىل حٌلل قًصسًىن، وؿىل اًصمغ من ؿسم انامتل ٔبفاكز "

اًصمغ من افذلاذُا ًضموًَة اًًسق اًخفسريي امللسم، فال ًًدلي ٔبن حىون ُشٍ املـعَاث 

ٕاسلاظِا من ذائصت هلاصاثيا اًصاُية، رعل ٔبن ٔبفاكٍز ثربس مالمح اًحًِة  مسؿات ٕلٌُلًِا ٔبو

ًة مبرخَف جتََاهتا وفصوؾِا ودعوظا ما ًخعي ابًصموس واًلمي اًيت ماًست اًثلافِة ادلزائص 

مذوكةل يف ٔبقواز اًيفوش ومؤثصت فامي ًعسز ؾن إلوسان ادلزائصي املـادض من مواكف 

 ؤبمناظ اًسَوك.

ٕارا اكهت إلصاكًَة احملوزًة املعصوحة حاًَا ؿىل ظاوةل هلاص املَخلى اصلويل ألول  مث

حول الاهرثوتوًوحِا اًـصتَة ذالل هعف كصن من اًزمن ،ثخـَق مبسى اس خـساذ ٔبو كاتََة 

ؤبظَي ًإلزج اًثلايف املاذي واًالماذي ٌَضـوة  الاهرثوتوًوحِا اًـصتَة ٕلتساغ فِم ذاض

يف ُشا اجملال  -ُو الاجن اًحاز ملسًية ثسىصت و  -ن صبٔن ٔبفاكز "حٌلل قًصس" َ ملاًـصتَة. فٕاه

وثعوزاثَ ٔبن جتَة وسخِا ؾن خاهة من ُشا اًدساؤل، ذما ًربز يف هؼصان  وزت اُامتم 

وحمثني ما كسمَ "حٌلل قًصس" من ٕاسِاماث يف حنت مـامل الاهرثوتوًوحِا ادلزائًصة املـادضت 

 اخاث ؿىل مس خوى حتسًس ظحَـة اًحًِة اًثلافِة ادلزائًصة. ذَط ٕاًََ من اس خًذ وما
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 : حٌلل قًصس الاوسان -2

تعوًلة ولًة ثسىصت، يف ؿائةل  2941وصل "حٌلل اصلٍن قًصس" يف حوان من س ية 

مـصوفة تـمل ٔبَُِا، وماكىهتا يف اكمي امليعلة، حِر اكن خسٍ "اذلسُين" كدي ثلضلٍ رمام 

ة "ظوًلة". وواصلٍ "اًِامشي" اكن ًخلن اٌَلة احملامات مـٌَل ًسزش اٌَلة  اًـصتَة واًفلَ جزاًو

اًـصتَة واًلاهون إلسالسم، فاكن حمي ائامتن اًياش ومسدضازضم يف ٔبموز اًلضاء والازج. 

ٔبما معَ اًثاين "ؾحس اًلاذز" فِو  ٔبما معَ "ظاحل" فلس اكن من ظَحة خامؽ اًًزخوهة تخووس،

عَية، اًخحق ابًثوزت اًخحٍصًصة، واسدضِس يف مازش من دصيج مـِس اجن ابذٌس تلس ي 

2918 .  

ٔبما حىوًيَ فلس ثـمل "حٌلل قًصس" يف املسزسة اًلصٔبهَة واملسزسة اًفصوس َة، حِر جنح 

ة "فصىىو 2911يف  اسالمِة" بٍٔن  -ابلًخحاق ابملس خوى اًس ية اًساذسة ٌَمـاُس، تثاهًو

ختعط ؿمل اًيفس، كدي  جبامـة ادلزائص، ًََخحق 2911حتعي ؿىل صِاذت اًحاكًوزاي س ية 

ؿمل الاحامتغ، تـس ختصخَ تسٔب مزاوةل رمية اًخسٌزس تيفس ادلامـة تعفذَ  ٔبن حيول هنائَا ٕاىل

وحون تَاز Pierre Bourdieu ٔبٍن ثـصف ؿىل "تَاز توزذًو" ،2918مـَس س ية 

صان ٔكس خار ؿمل 2971، ًًَذلي س ية Jean-Pierre Briandجًصون"   ٕاىل خامـة ُو

 07تحاٌزس  2977و الاهرثوتوًوحِا. انكش ٔبظصوحة ذنخوزاٍ حَلة اًثاًثة س ية  الاحامتغ

حول موضوغ "هؼام اًخـَمي وؿالكاث هؼام اًخـَمي يف ادلزائص.
(2)
 2994ًَلوم تـسُا س ية  

تيفس ادلامـة مبياكضة ٔبظصوحة ذنخوزاٍ ذوةل حتت ؾيوان "اًخعيَؽ، اًعحلة اًـامةل وؿمل 

ثال ادلزائصي"الاحامتغ، امل 
(1)

ثلضل اًـسًس من املياظة الأكذميَة مثي زئُس اجملَس  .

صان  . واجملَس اًـَمي ملصنز 2984 – 2981اًـَمي ملـِس اًـَوم الاحامتؾَة جبامـة ُو

 .  crasc  2991 – 2997اًححوج الاهرثتوًوحِة والاحامتؾَة واًثلافِة 

، هحاحر، ظاحة افاكز ثلسمِة زاذٍاكًَة،نٌل   ؾصف "حٌلل قًصس" يف تساًة مضواٍز

ؾصف ابدلسًة واًرصامة واًلوت، ل خيىش يف اذلق ًومة لمئ، ًلسٍز لك من ثـامي مـَ 

وذزش ؾيسٍ، ؾصف مبححخَ وذمعَ املعَق ٌَعَحة ادلاذٍن، وزفضَ ٌَعَحة كري ادلاذٍن، 

ؿىل تر زوخ ادلسًة والاس خلالًَة واًيلس يف هفوش فِو مل ٍىن ًعَلِم. حصض ذانيا 
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ظَحخَ، ًلس اكن اس خارا ل جيامي يف اًـمل، ول ًلدي الاىهتاًسني ول املدسَلني اطلٍن ل 

ًححثون ٕال ؿىل اًضِاذاث والاًلاة. طلعل فلس اكهت ؿالكاثَ الاحامتؾَة حمسوذت، ويف 

 تـغ الاحِان دضاؾَة مؽ مسؾي اًـمل واملخـاملني. 

ابصلكة واًعاتؽ املهنجي امليؼم، ًُس يف جمال  وكس متزيث رسعَة "حٌلل قًصس"

تني  اًخسٌزس واًححر اًـَمي حفسة، ًوىن ٔكسَوة حِات، فَُس ُياك ادذالف

"قًصس" ألس خار اًحاحر وتني "قًصس" الاوسان، ومؽ ُشا ٌضِس هل ٔبظسكائَ وظَحخَ ٔبن 

حِاثَ اكهت ذانيا مذجسذت
(1)

لك  سزت فائلة ؿىل اًخـامي جىفاءت مؽ، واكهت صلًَ ك

مل ٍىن كًصحا من اًسَعة، اي سَعة حىت  املس خجساث سواء اذلَاثَة ٔبو اًخىٌوًوحِة،

اًسَعة اًيلاتَة اًيت اكن ٔبحس بٔؾضاهئا يف خامـة ادلزائص، تي اكن  ملاوما ًلك حماولث 

ًعَحة، اكن سـََ ذانيا اٍمتََؽ، اًيت ظاملا اس خزسرما اًيؼام ًخلزمي ادلامـة والاساثشت وا

اًخبٔهَس ؿىل اًصاتعة اًـضوًة اًيت جتمؽ تني اًيرة ادلامـَة واجملمتؽ، ًلس اكن ًـخلس زمحَ ػل 

ابن جممتـيا ُو تبٔمس اذلاخة ملـصفة هفسَ موضوؾَا ومحميَا، لن ُشٍ املـصفة عم رشظ 

 الاص خلال ؿىل هفسَ.    

 :حٌلل قًصس اًحاحر  -1

مـازضة اًحـغ وجضىِم اًحـغ ألدص ٔبن الاس خار "حٌلل  ميىٌيا اًلول ابًصمغ من

صان، ُو ٔبحس  اصلٍن قًصس" زمحَ ػل، ٔبس خار ؿمل الاحامتغ والاهرثتوًوحِا جبامـة ُو

املس خًرٍين اطلٍن ثـسى ثبٔزريضم اًفىصي ٕايل كريضم، ًَعحح هلم اجتاُا ذاظا يف اًعصخ 

ٔبفاكٍز وظصوحاثَ اًـسًست واًححر، ٌضلك مبعسٍز الاسايس "حٌلل قًصس" ثضرعَخَ و 

وتعَحخَ ما تـس اًخسزح، ؤبظسكائَ من اًحاحثني،  ثَازا ملاٍصا يف اًخفىري اًسوس َوًويج 

 والاهرثتوًويج ادلزائصي .

مفيش تساًخَ اًفىًصة و اًـَمَة الاوىل يف هناًة س حـَياث اًلصن اًـرشٍن، وضؽ "حٌلل 

و ٔبن ٍىون معهل وحبثَ قًصس" هعة ؾًََِ ُسفا مصنزاي، حـهل كدَخَ اًيت ل  حيَس ؾهنا، ُو

وفىٍص يف سخِي فِم اطلاث ادلزائًصة، ُشا اًفِم اطلي اؾخرٍب ٔبساش ثلَري وازثلاء اجملمتؽ 

 واًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائص. ًىن ثرشظ اٍن ٍىون فٌِل واكـَا ٔبي هخاح ًـمي مِساين. 
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ًيحاس ٕاىل اًفىص  " ٔبنحٌلل قًصس" ومن ٔبخي حتلِق ُشا اًِسف اًصئُيس، ادذاز

اًيلسي، اطلي ل ًلدي ابًحَسهيَاث واملسٌَلث سواء اًيؼًصة بٔو الاًسًوًوحِة، ادذاز ٔبن 

ٍىون معهل وفىٍص يف هعاق ارلعوظَة، يف هعاق احملًل، يف هعاق اًَوسم، مل ًًسق مثي 

َة، وٕامنا وزاء جًصق الاقصاءاث اًيؼًصة ادلاُزت ٔبو اًخفسشاث اًلدَ   -املىذحُني –نثرٍين كرٍي 

خاءث اسِاماثَ اًـَمَة واًفىًصة ًخؤنس ؿىل احنَاٍس اًخام ٕاىل اًيلس الاحامتؾي املَساين ، 

 اطلي جيـي من هلس اًواكؽ ارلعوت الاوىل ًخلرٍي مبا حيلق ثعَـاث اجملمتؽ.

وزمغ ٔبن حىوًيَ اكن ابًفصوس َة، ولك نخاابثَ اكهت ابًفصوس َة، ٕال ٔبهَ مل ًلؽ يف خف 

فة اًلصتَة اطلي هني مهنا، وامنا اس خعاغ تزنؾخَ اًيلسًة ٔبن ًًذلي مهنا ما ًياسة متجَس اًثلا

دعوظَة اجملمتـاث اًـصتَة معوما وادلزائصي دعوظا، سواء ؿىل املس خوى الاتُس متوًويج 

ٔبو املهنجي، و ثحسى رعل توضوخ يف مؤًفَ الاذري اطلي ظسز تـس وفاثَ "اصلدول يف ؿمل 

 الاحامتغ،..." 

س س حق ُشٍ املؤًف، ٍلوؿة هحريت من اصلزاساث وامللالث اًسوس َوًوحِة واكن ك

والاهرثتوًوحِة املمتزيت اًيت ًخضح فهيا اجتاَُ اًيلسي
(4)

، واًيت حاول من ذالًِا ًفت 

الاهؼاز ٕاىل ٔبطمَة وضؽ اًحياء الاحامتؾي اًلكي جمتؼِصاثَ اًس َاس َة والاكذعاذًة واًثلافِة 

الاُامتم ؾيس اًححر واًخليص، وخاء ؿىل زٔبش ُشٍ اًلضااي كضَة و الاحامتؾَة، يف تؤزت 

اًخمنَة مبرخَف ٔبتـاذُا، هشهص من ُشٍ اصلزاساث املمتزيت: املؤسسة اًعياؾَة يف ادلزائص 

هؼصت ؿىل اًعحة يف ؛ 2998ادلامـة تني اصلوةل واجملمتؽ،  ؛2990ودضاغ اًـلالهَاث 

 ؛1007دلزائص، تني زيائَة اجملمتؽ وزيائَة اًيرحة. ا ؛1001ادلزائص، تني الاًدِلا واًس َاسة، 

ا من امللالث 1021ادلزائص، الاهرثتوًوحِا ًيجست اًرثاث اًالماذي واًخمنَة  . وكرُي

 واصلزاساث. 

نٌل اص خلي "حٌلل قًصس" تـمل الاحامتغ راثَ يف ادلزائص واًوظن اًـصيب، من ذالل 

حماول هبا ًفت اهدداٍ اًحاحثني وسمالئَ ٔلطمَة و وزت ثعوٍص ٔبهفسِم  اًـسًس من امللالث،

ؤبذاواهتم ًخىون ٔبنرث مالنية صلزاسة اًواكؽ إلحامتؾي ادلزائصي، والازثلاء توؾهيم جتاٍ 

ًصة واملَحة مبا ًخالمئ مؽ دعوظَة اجملمتؽ ومتزٍي ؾن كرٍي من اجملمتـاث فًرش  اًلضااي ادلُو
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مللالث وصازك يف اًـسًس من اًيسواث، اًيت ساؿسث ؿىل تَوزت اًـسًس من اًححوج وا

فىص هلسي خسًس يف اًححر الاحامتؾي، واكهت ؿامال ٔبساس َا يف ازثلاء توؾي اًـسًس من 

-1001) ظَحخَ يف جمال الاهرثتوًوحِا، حِر فذح مرشوغ ماحس خري "اهرثتوًوحِا ادلزائص"

َ ختط اكمي متؼِصاث اذلَات الاحامتؾَة يف ( اًيت لكَت تبٔؾٌلل ممتزيت كام هبا ظَحخ1007

ادلزائص. هشهص من ُشٍ اصلزاساث، ؿمل الاحامتغ يف اًـامل اًـصيب: من الثحاغ ٕاىل إلتساغ 

اًززغ الاصاكيل ٌَسوس َوًوحِا يف  ؛1004 اجملمتؽ ادلزائصي واًـَوم الاوساهَة ؛2990

ؿٌَلء احامتغ وؿمل الاحامتغ يف ادلزائص....  ؛1024اًوظن اًـصيب، املـصفة واجملمتؽ يف ادلزائص 

لس ثوح ُشا الاُامتم الاتُس متوًويج والاهرثتوًويج جىذاتني، الاس خثٌاء 1021املَسان  . ًو

ادلزائصي، اذلسازة ؿىل حمم اجملمتؽ*
 

واصلدول يف ؿمل الاحامتغ، حسوذ اًىوهَة  1007

 .1021الاوزتَة وهخاجئِا املَموسة يف ؿامل اًَوم** 

اُت ابصلزاسة الاهرثتوًوحِة ٌَـمي واًـٌلل، حماول من ذالل اسِاماثَ حنت ظوزت  نٌل

خسًست ٌَـامي اًعياؾي ادلزائصي تـَسا ؾن اًلواًة ادلاُزت اًيت ٔبهخجهتا اًسوس َوًوحِا 

اًلصتَة حول اًخعيَؽ ألوزويب ونشا الاكرتاة من اًوخَ ادلسًس ٌَـامي اًعياؾي ادلزائصي 

حامتؾَة اًيت سخهبا وظوهل ٕاىل اًِميية ذاذي املؤسسة الاكذعاذًة، وكس ومن اًخبٔزرياث الا

ثحَوز ُشا الاُامتم يف ٍلوؿة من اصلزاساث وامللالث اًيت حـَت من ُشا املوضوغ حموزا 

. املـيوهة تؼ  2994، زساةل ذنخوزاٍ انكضِا س ية 2981ًِا، هشهص مهنا: اًعياؿة واجملمتؽ 

املؤسسة اًعياؾَة يف ادلزائص،  ،، وؿمل الاحامتغ، مثال ادلزائصاًعحلة اًـامةل اًخعيَؽ،

اًـامي اًضائؽ. ؾيادض ًالكرتاة من اًوخَ ادلسًس ٌَـامي اًعياؾي  2990حسوذ املثاكفة 

 . 2997ادلزائصي 

"حٌلل قًصس" اُامتما ابًلا ابدلاهة املهنجي، يف ذزاسة اًلمي اًثلافِة  نشعل ٔبوىل

وظَهتا و ذًيامِهتا، وكس اكن ملهنجَخَ املَساهَة )اذللََة( ٔبثصا ٌَضرعَة ادلزائصي، يف دع

ابزسا يف اًلاء اًضوء ؿىل اًـسًس من اًيلاظ اًِامة يف اًضرعَة ادلزائًصة وؾوامي 

ا، ومن ٔبضم اصلزاساث اًيت كسرما "حٌلل قًصس" حول ُشا املوضوغ: من  اس متصاٍزهتا وثلرُي

1001 الاس خثٌاء اًعحي ؛2987ٔبخي اهرثتودلَا ٌَحَات اًَومِة 
(1)
حِر ٔبن املعَؽ ؿَهيا  ؛
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هَف ساوح "حٌلل قًصس" تني زالزة ٔبهواغ من املـصفة يف ملازتخَ  سِوةل ٍىدضف جلك

ملواضَؽ حبثَ، املـصفة اًـَمَة، املـصفة اًضـحَة، )احملََة، اًخلََسًة( ؤبذريا املـصفة اًـاذًة 

ٍ املـازف مبا ًامتىش مؽ اًعصخ اًيؼصي اجملسست من ذالل اذلَات اًَومِة، وثوحَِ لك ُش

ا وحَلة من حَلاهتا، وإلًزتام كس املس خعاغ تبٔسس اصلزاسة الاهرثتوًوحِة، ار حمتزي  واؾخحاُز

ٔبحبازَ جصؤًة ٔبهرثتوًوحِة وثوخَ اتُس متوًويج سوس َوًويج يف حتسًس موكفَ من املوضوغ 

س َدني، ٔبوهلٌل: ٔبهنا ثعوز اًواكؽ ومن ظًصلة ثياوهل ومـادلخَ، مفهنجَخَ ثخعف خباظَخني ٔبسا

موضوؾَا، ٔبي ٔبهنا ثـىس ُشا اًواكؽ نٌل ُو ؿَََ، ًُس يف دعائعَ اًؼاُصت فلط، ًوىن 

، واثىهيٌل ٔبهنا ثخـامي مؽ ُشا اًواكؽ اطلي ثسزسَ موضوؾَا نيخاح ًسريوزت اتزخيَة  ٍص يف حُو

ز  ًوُس اوهجا ابًـيادض ٔبهَة. ٔبي اهَ ٌس خـمي ادلواهة الاحصائَة الاهرثتوًوحِة ٍو

و املوكف اطلي ؿرب ؾيَ دضاحة يف اًفعي اًساذش  الاتُس متوًوحِة اًسوس َوًوحِة، ُو

. حِر ذؿا ٕاىل  وزت ثخين splendeur et misères de la sociologieمن نخاتَ 

اًعًصلة الاهرثتوًوحِة يف اًححر الاحامتؾي، لهنا متثي اذلي ٔبمام اًعًصق اًض حَ املسسوذ 

غ يف ادلزائص. فِيي اًعًصلة اًوحِست اًيت جسمح ًيا "ابلس امتغ اًعحَح ًـمل الاحامت

"... ٌَمجمتؽ، و متىٌيا من مـصفذَ، ومـصفة مساٍز
(1)

 

وخبالف ُشٍ ارلعوظ اًـًصضة يف مسريت الاس خار "حٌلل قًصس" اًفىًصة واًـَمَة، 

اُت نشعل ابًـسًس من اًؼواُص اًيت ٔبذسث ثسزجيَا حتخي ماكان ابزسا يف جمال  فلس

و ما ثحسى يف اًـسًس من  اًححر، مثي ادلامـة، واملـصفة واًَوسم، واًثوزاث اًـصتَة. ُو

اجملمتؽ ادلزائصي واًـَوم الاوساهَة ؛ 1009امللالث مثي: اجملمتؽ ادلزائصي اذلسايث يف دعص، 

1002
(7)
ا  ـةادلام  . جية 1022متـاث وكت جزوػ اجمل  ،1020س ية  200ادلزائًصة معُص

 1021 مـصفة اجملمتؽ
(8)
حنو ٕاؿاذت اًخفىري يف ادلامـة،   ؛1024 املـصفة واجملمتؽ يف ادلزائص ،

1024 . 

ىشا ًخضح ًيا من اًـصط اًساتق، ٔبن الاهخاح اًفىصي واًـَمي ًٔلس خار "حٌلل  ُو

اًلصن املايض وحىت وفاثَ زمحَ ػل، كس حافغ ؿىل هفس قًصس" مٌش تساًخَ يف س حـَياث 

ارلط املهنجي واًفىصي، فلس اًزتم ابًفىص اًيلسي، واًرصامة املهنجَة مبا ًخالمئ مؽ 
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دعوظَة اجملمتؽ ادلزائصي، ُشا ارلط اطلي اختشٍ "حٌلل قًصس" ٔكذات ؿَمَة ومعََة 

ي ادلزائصي، مبرخَف اتـاذٍ اس خعاغ من ذالًِا ذزاسة وحتََي وهلس اًواكؽ الاحامتؾ

 الاكذعاذًة والاحامتؾَة، واًثلافِة.  

وابس خلصاء اًيخاح اًـَمي ًٔلس خار "حٌلل قًصس" زمحَ ػل، ميىٌيا ٔبن هَحغ ٔبهنا مجَـا 

متثي اجتاُا ممتزيا يف ثياول ومـادلة اًواكؽ الاحامتؾي، نٌل ميىن اس خىضاف ٔبضم املصحىزاث 

 فىٍص الاهرثتوًويج وعم : اًيت اكام ؿَهيا "حٌلل قًصس"

ٔبول : ًخخىن حٌلل قًصس ظصخ هلسي يف مـادلخَ ملواضَؽ اًححر سواء من حِر       

 اًخعوز اًيؼصي ٔبو الاحصاء املهنجي.

اثهَا : ٌسمل "حٌلل قًصس" خبعوظَة اًواكؽ الاحامتؾي ادلزائصي، طلعل حاول اهخاح       

ا هخاخا اتزخياهَا سوا  ء يف لكَخَ ٔبو يف ٔبحسى مىوانثَ.مـصفة حوهل ابؾخحاُز

اثًثا : الاؾامتذ ؿىل منط اصلزاساث اذللََة يف اًححوج، ؿىل ضوء الاماكهَاث اًيت       

 متيحِا الاهرثوتوًوحِا هؼصاي ومهنجَا .  

 : حٌلل قًصس و مرشوغ اهرثوتوًوحِا ادلزائص -1

الاهرثتوًويج ثـوذ ٕاىل زمبا جيوس ًيا اًلول ٔبن اٌَحية الاوىل ملرشوغ "حٌلل قًصس" 

هناًة اًس حـَياث وتساًة اًامثهٌُاث، من ذالل ذزاس خَ مؽ ؿًل اًىزن وسـَس ص َري حول 

اًعياؿة و اجملمتؽ***، وان اكهت مضيَة ومدسرتت دض َة اًصفغ ٔبو الاكعاء ثحـا ًيؼصت 

املسؤوًني ؤبكَة املثلفني ٔبهشاك ًالهرثتوًوحِا
(9)

 اكذيؽ . ًوـي ٔبزياء كِامَ تخغل اصلزاسة

"حٌلل قًصس" تفىصت ٔبهَ ل يشء ذامئ و كوي ميىن اًلِام تَ يف جممتؽ ما، ٕارا مل ٌساضم فَِ، 

طلا وحة ؿىل اًحاحثني كدي اًخلكم ؾن اجملمتؽ، ثـمل هَفِة الاس امتغ هل، ًون ًدس ىن رعل 

 ٕال ابثحاغ مهنجَة وملازتة راث تـس زلايف ٔبي ٔبهرثتوًويج.

احملمتي وادلَس ملواهجة اًـجز اًفاحض ًـمل  عم اًحسًيًلس ٔبذزك ٔبن الاهرثتوًوحِا 

املٌلزساث اًَومِة الاحامتغ يف فِم واًخًدؤ ابًخلرياث اذلاظةل تعمت ؿىل مس خوى 

، وًـي اظالؿَ ؿىل ما اس خجس من ذزاساث واحباج اهرثتوًوحِة ؿاملَة، تني هل ٌَجزائًصني

هَف حتول اذللي املـصيف ًٔلهرثتوًوحِا من الاُامتم ابجملمتـاث اًلسمية واًخلََسًة ٕاىل الاُامتم 
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جلك متؼِصاث اذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة واًس َاس َة ًلك اجملمتـاث رمٌل اكن مس خوى 

 رث معلا واظاةل ذما كسمذَ اًسوس َوًوحِا. حترضُا ثضلك ٔبن

ًلس اكذيؽ "قًصس" من  وزت الاس خفاذت من اجملالث اًيت ثلسرما الاهرثوتوًوحِا ًفِم 

اهنا ٔبنرث فاؿََة يف  اًواكؽ واًخليص ؾيَ، اهعالكا من ملازابهتا اًيؼًصة واملهنجَة ابؾخحاز

ي واًفِم. لس اكن ًـرتف ذانيا ابن املض خلَني ً اس خزسام ثلٌَاث املالحؼة واًفِم واًخبًٔو

ابًـَوم الاحامتؾَة، مل ًؤذوا اصلوز املياظ هبم يف مصحةل الاسمة مذـسذت ألوخَ، اًيت ؿاص هتا 

اًحالذ يف جسـَياث اًلصن امليرصم، فـسم ثلسميِم ًخفسرياث مالنية وموضوؾَة ًٔلسمة، 

 افلس اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة اًىثري من معساكِهتا. 

تبٔن "ثفضَي اًححوج املَساهَة،   La Nationٔبمل ًرصخ يف ملال ظسز هل يف  جمةل 

"…مالنية املفاُمي اًيؼًصة مؽ اًواكؽ ؿىل وحسٍ اًلاذز ُو
(20)

وتبٔن صلهل وما ٌضلهل  

دعائعَ، ثعَـاثَ، زؤًخَ ًيفسَ، زؤًخَ  ابس متصاز ُو سؤال اجملمتؽ، اًسؤال ؾن ظحَـخَ،

ٔبهرثوتوًوحِا  ًٔلدص، زؤًخَ ٌَـامل. ويف س َاق ُشا اًدساؤل املس متص س يىدضف "قًصس" 

املـصفِة تني اًـَوم، ًلس اكن  مذـسذ الاهفذاحاث واملضازة، كري ملذيؽ جبسوى اذلسوذ

ا من اًـَوم يف كصاءت اًواكـة  ٌساءل اًخازخي واًسوس َوًوحِا واًس َاسة والاذة وكرُي

الاحامتؾَة، نٌل ٌس خـمي ؿسهتا اًيؼًصة واملهنجَة يف ثستري ٔبحبازَ وذزاساثَ اًيت ثوسؾت 

 .، واملسزسةؤسسة الاكذعاذًة وادلامـة واًعحةامل ؿىل مواضَؽ ص ىت، ثيفذح ؿىل

فلط، تي ثخبٔسس يف  فاملـصفة اذللِلِة ٌَواكؽ الاحامتؾي ل ثبئت من ظحَـة امليؼوز

"حٌلل قًصس" مٌش دعٍو ألول يف  اًخزًني اًواكـي ٌَمفِوم واملٌلزسة، ًِشا اكناملَسان و 

يعَق حنو ادلزائص اًـمَلة  ًوُس  متثي املوضوغ ٔبو اًعصخ، ًًذرص ًرضوزاث املَسان، ًو

 ٍمتثالث وثعوزاث مفاطمَة دلزائص ٔبدصى مععيـة.

س ؿىل مدسٔب وضؽ ويف سخِي حتلِق مرشوغ ٕاؿاذت تـر الاهرثتوًوحِا ابدلزائص، اؾمت

ازضَة مذَية،حصحىز ٔبول ؿىل ثبٔسُس ادلاهة الاتُس متوًويج واملهنجي ٌَححوج واثهَا 

ثبٔسُس ٕلسرتاجتَة حىوٍن ابحثني هلم من اًىفاءت واملـصفة اًالسمني ًخجس َس املرشوغ من 
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ذالل الاحباج واصلزاساث اًيت متس اكمي متؼِصاث اجملمتؽ ادلزائصي حِر كام تخحلِق 

 رشوغ ؿىل مصاحي عم :ُشا امل 

فذح مرشوغ حىوٍن ما تـس اًخسزح )ماحس خري( مـيون تؼ"ٔبهرثتوًوحِا ادلزائص املـادضت"  -

 . حِر هون حٌلل قًصس زالزة ذفـاث. 1007.ٕاىل كاًة س ية  1000من س ية 

اًحسء يف احصاء مرشوؿني حبثَني حول موضوغ اجملمتؽ و املـصفة اهعالكا من س ية  -

 ابدلزائص اًـامصة . (CREADالاكذعاذ اًخعحَلي ٌَخمنَة )  مبصنز اًححر يف 1001

فذح مرشوغ حىوٍن ما تـس اًخسزح )ماحس خري( مـيون تؼ"املـصفة واجملمتؽ جبامـة  -

صان" س ية   . 1001ُو

، ابًخـاون مؽ مصنز اًححر يف 1007ٕاكامة مؤمتص ذويل حول "املـصفة واجملمتؽ" س ية  -

 (.CREADالاكذعاذ اًخعحَلي ٌَخمنَة ) 

مبـَة فًصق حبثَ، ًىذاة حٌلؾي مـيون تؼ"املـصفة واجملمتؽ يف ادلزائص"  1021ورش س ية  -

 (.CREADحىفي  تًرشٍ  مصنز اًححر يف الاكذعاذ اًخعحَلي ٌَخمنَة ) 

لهرثتوًوحِا اًعحة من ذالل املضازنة يف مرشوغ حبر  1009اًخبٔسُس اتخسٔب من  -

صان "اًعة والامصاط واجملمتؽ ملصنز اصلزاساث  الاهرثتوًوحِة اًثلافِة والاحامتؾَة تُو

(crasc  .ابًخـاون مؽ اًواكةل اًوظيَة ًخعوٍص اًححر يف اًعحة ) 

 اتُس متوًوحِة حٌلل قًصس : -4

ذمزيت ؾن  ثمن اًخجصتة الاهرثتوًوحِة ًؼ "حٌلل قًصس" ؾن زؤًة هؼًصة واتُس متوًوحِة

اًثيائَة، سواء من حِر الاس خـٌلل ٔبو من س حلَ يف جمال امليؼوز اًثيايئ ٔبو اًرباذًلم 

من اًخحًصفِة  اًيلس يف متَزي املفاُميوحيشز جنسٍ ميازش هوغ من طلعل اًفِم،

(Dénaturation) ومٌَ املفاُمي، نشعل متس ألهؼمة املـصفِة فِيي تسوزُا متس اًيت 

مـصفة وؿىل اًحُئة اًيت سوف ٌس خـمي يف اهخاح  اًـرص ؿىل مفِوم لك ٕاسلاظ من لتس

ثخلري ٔبًضا. ًوـي ُشا ما حـي  فاملفاُمي اجملمتـاث مذـسذت وخمخَفة ٔبن ومبا ؾهنا،

اتُس متوًوحِخَ مثي مفِوم "اًثيائَة اًثلافِة" ومفِوم "اٍمنورح الاحامتؾي" واملثاكفة ًِا 
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و الامص اطلي سوف هحٌَُ من ذالل ؾصط  ذاظَة متزٍي ؾن كرٍي من اًحاحثني. ُو

 ظصخ "حٌلل قًصس" ٌُل :  مفِومني ٔبساس َني يف

 :اًثيائَة اًثلافِة 4-2

" ؾن اًثيائَة اًثلافِة، وذوزُا يف جضىِي املضِس اًـام قًصس" كدي ٔبن ًخحسج

ادلزائصي، معس، ابذئ ري تسٔب، ٕاىل اًدساؤل حول ظحَـة الاسس اًيت حصحىز ؿَهيا وهوؾَة 

اًلاؿست الاوىل وٕاىل اًصاتط املصحىزاث اًيت جضلك مٌعَلا صلًيامِهتا. وزحوؿَ ُشا ٕاىل 

الاسايس ما تني ظصفهيا، ٔبذى تَ ٕاىل ظصخ مساةل ألهخَجًس َا، فِو ٍصى ٔبن الاس خـٌلز 

ٔبذش  ؾسىصاي وس َاس َا تي اكن حساث "زلافِا وحضازاي اًفصويس ٌَجزائص مل ٍىن حساث

اذلضاًزة" اًعسمة صلك ٌَجزائًصني ابًًس حة
(22)

و اذلسج اطلي حنت ثضاٌزس اجملمت ؽ ، ُو

 الٓن ؿَََ ُو وما اًلصن اًـرشٍن من ألول اًثَر يف ؿَََ ٔبظحح ما ٕاىل ادلزائصي و حوهل

 يف صبهٔنا من اًخلََي من حىت ول ادلزائًصة ألظََة اًثلافة حمو من حمتىن ٔبن تسون ًوىن

ىشا وصل الاس خـٌلز اًفصويس ٌَجزائص خنحخان. ادلزائًصني من اًـؼمى اًلاًحَة ٔبؿني اكهخا  ُو

 اًخسذي الاس خـٌلزي ما هخاح من عم اًيت اًثيائَة ُشٍ .واًخعاذم ٌَزناغ مصذسخني مٌعلِا

ٔبحضت اًسمة املمزيت ٌَجزائص. مسة  ٔبن ٕاىل اًـلوذ مص ؿىل وثخسمع وثددَوز ثخوسؽ فذئت

ميىٌيا ثَمسِا يف كعحَة اًفاؿَني ٔبهفسِم، وزيائَة ارلعاة امللسم من ظصفِم، فٌجس محسان 

الامري ؾحس اًلاذز، ًخخجىل يف ما تـس يف اجن ابذٌس وفصحاث ؾحاش، مث يف دوخة ملاتي 

هناًة اًدسـَياث تني سـَس سـسي وؾامثن سـسي
(21)

 . 

ِشا ًلف ثعوز"حٌلل قًصس" ٌَثيائَة اًثلافِة، ؾيس حسوذ اًخعوز اًعحلي ٌَخازخي،  ًو

ئَة ؾيسٍ ختخرص يف تي ًسؾو ٕاىل ٕازحاث الاهفعال والادذالف ثعوزا ومهنجا، مفسبةٔل اًثيا

زيائَة اذلسايث/ اًخلََسي. ألمص اطلي حـي وجيـي من املضِس ادلزائصي مسشحا لجتاُاث 

مذـسذت ومذياكضة، مدضاجىة ومذساذةل يف ٔبن واحس. رعل ٔبن اًثيائَة اًثلافِة يف ادلزائص 

صلفاغ موكفا من "ألدص"، وموكفا من "اًثلافة هفسِا"، ومنعا من "ا ;ثـين يف هفس اًوكت

ؾن اطلاث". وعم ثـين ٔبًضا اس خـاذت ٌَخازخي وٌَرتاج، واسرتذاذا من هفس اًخازخي 

فعي اًوؾي ؾن اًزمن.  واًرتاج. فِيي مضِس ًدسم ابلسذواحِة ًوحس اًخازخي ابطلاث ًو
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ثؼِص ُشٍ الاسذواحِة خََا يف املفاُمي اًصئُس َة اًيت ًخىن ؿَهيا ارلعاة اًس َايس، 

ألمة، اًوظيَة، اصلوةل، إلسالم. فِيي مفاُمي راث  ;دلزائص، مثياملـصيف واصلًين يف ا

حمخوى مذحصك، وػصيف ؿىل مس خوى املٌلزسة، وصسًست اًعةل ابًخازخي واًثلافة ؿىل 

 مس خوى اًفِم.    

 اًوظن، يف حتسًس مفاُمي مثي ألمة، فاًخازخي مـعى ٔبسايس ابًًس حة زلال قًصس،

مبفِورما اًوسؽ ُو مرشوغ  -نٌل ٍصوح ًِا  -ذاظة من حِر املهنج، فاًِوًة اًثلافِة  اًِوًة،

مل ٍىمتي تـس، ًون ٍىمتي، ًوُست وحوذا فـََا. فِيي حاةل من اًخواحص ادلسيل تني اًِوًة يف 

 ذللهتا إلتُس متوًوحِة، وتني اًِوًة يف مـياُا ارلعويص. ًلول "حٌلل قًصس"... وكس

 :ازيني اجتاُني ٔبساس َني ٕاىل الاهلسام صلك ادلزائصي ٌَمجمتؽ ادلسًست اًَِلكة اختشث

 ًعاًحون اكهوا واطلٍن املسزسة اًفصوس َة دصجيو وزلافِا احامتؾَا ميثهل اطلي اًخحسًيث الاجتاٍ

 اًـصويب والاجتاٍ اًفصويس اًحُت من ذدول جمتىِهنم وٕارا املؤسسة مداذهئا ابحرتام فصوسا

ص خامـي اًًزخوهة دصجيو هل ًيؼص اكن اطلي  احرتام  وزت ؿىل ًَحون اكهوا واطلٍن وألُس

يف  دعوظا ٔبموزضم وٕاذازت ثيؼمي يف وصبهٔنم ادلزائًصني ترتك وٕارن ملحاذهئا املؤسسة فصوسا

واصلًًِة" واًخـَميَة اًثلافِة اجملالث
(21)

فاًثلافة عم  صـوز ابًخضامن واًخوحس الاهامتء،  

منو حسة اًؼصوف اًخازخيَة.   ًخضاءل ٍو

ٕان ثعوز "حٌلل قًصس" ٌَثيائَة اًثلافِة، ميىن اذزتاهل يف ُضاصة ؿالكة الاحامتؾي 

ابًثلايف، واًصاحـة ٔبساسا ٕاىل اسدٌاذ اًفاؿَني ؿىل حصاج فىصي وزلايف ٕاما فصؾي وذاض 

َية من ادلزائص ٔبو مس خوزذ من املرشق ٔبو اًلصة ابملثاكفة واًخـَمي او مبجموؿة ٔبو هجة مـ 

 ابًِجصت واًخجيَس . 

" فميثهل يف دضاغ وثيافس حٌلل قًصس" اًضعص اًثاين من اًثيائَة اًثلافِة يف ثعوز ٔبما

ٔبهَ  املـصتني واملفصوسني، فِو ٍصى ٔبن ُشا اًرصاغ ُو نشعل ٕازج املصحةل الاس خـٌلًزة. رعل

مل حىن ٔبتسا اًـالكة تني املثلفني اًياظلني ابًـصتَة واملثلفني اًياظلني ابًفصوس َة ؿالكة وفاق 

ٔبو حاكمي، تي ؿالكة دضاغ وثياحص يف اًىثري من ألحِان. فالسذواحِة اٌَلوًة وصلث 

ت اسذواحِة مصحـَة وفىًصة ًصؤًخني مذياكضخني متاما ًواكؽ ومس خلدي ادلزائص سواء املس خـمص 
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املس خلةل. وٕان اس خعاؾت اذلصنة اًوظيَة)اتياء مِعايل اًـاكني( ٕاابن اًثوزت جبمؽ اًفئخني  ٔبو

حول مرشوغ الاس خلالل، فٕان اصلوةل ادلزائًصة املس خلةل مل جس خعؽ وضؽ بًَٓة ًعِص اًفئخني 

 حول مرشوغ اًخمنَة اًوظيَة. وٕامنا انخفت تخحسًس جمال لك فئة.

واجملالث تني املـصتني واملفصوسني، مل ًَلي الادذالفاث  ًىن ُشا اًخحسًس يف ألذواز

ًصة تني اًفئخني، من حِر زؤى وثعوزاث ٕاسرتاجتَة اًخمنَة، مفن هجة املـصتون  ادلُو

املدضخثون تَوثوتَا ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب إلسالسم، ومن هجة ٔبدصى جنس املفصوسني مٌجشتني 

الاسذواحِة اٌَلوًة نشعل  اًخمنَة ... ًلس كسمتحنو اًلمي اًىوهَة ٌضلميلصاظَة واذلسازة و 

الاهخَجاوس َا ادلزائًصة زلافِا وٕاًسًوًوحِا
(24)

 . 

 :  اًضائؽ 4-1

اًضائؽ ُو وخَ من ألوخَ اًياجتة ؾن الاحذاكك )واملواهجة( اصلائص تني ٔبًَاث 

واًدضىِةل الاحامتؾَة  اًعياؾَة، املسًية، املسزسة، اًعحة.....( اًخحسًر )املؤسسة

ة، اًلدَةل...( اًيت ًخعوز فهيا اي هخاح مس وحزز  اًخلََسًة )الاؾخلاذ، اًخلاًَس، اًزاًو

احامتؾي، هلم كمي وسَوك  اًثيائَة اًثلافِة. فِو منورح احامتؾي ًفئة مـَية مـصوفـة ٔبو ظـيف

ٔبو ًلمون تبٔذواز مل ًت ثيؼميِا ٔبو جسوًلِا ثضلك اكمي وواحض .  ؤبمناظ وؾـاذاث مذـضاهبة،

وكس اس خـمهل "حٌلل قًصس" ًوظف دعائط ومزياث اًسَوهَة واطلُيَة ًحـغ الافصاذ 

اطلٍن حيخَون مواكؽ يف املؤسساث الاحامتؾَة اخملخَفة، فاس خـمي مثال اًـامي اًضائؽ ٌضللةل 

دعائط منورح احامتؾي ٌَـامي ابملؤسسة اًعياؾَة، واس خـمي مفِوم اًعاًة اًضائؽ  ؿىل

اًعاًة ادلزائصي املخواخس يف ادلامـة، نٌل ٔبصاز مضيَا ٕاىل اًعحُة ٌضللةل ؿىل دعائط 

من ذالل ُشا املفِوم "اًضائؽ" تخجًصس ٔبصاكل ابزست  "قًصس" كام واذللِلة ٔبن اًضائؽ،

ىؼون ًِـا ذللث ذاظة فامي  ا ٔبكَة ٔبفصاذ فئة احامتؾَة، ٍو ٌَسَوك ٔبو املٌلزسة اًيت ًؼُِص

اًفئة. واًيت ؿىل اساسِا ًت ٔبذاء اذوازضم يف اًحُئة  خيط مواكف ومِول واُامتماث ُشٍ

الاحامتؾَة
(21)

و . واًضائؽ ُو كاًحا ما ٍىون صااب من ماسال حيافغ ؿىل  ٔبظي ًزفي ُو

ٕاىل حس  -ملص سىٌاٍ. ُو ممل  -يف ٔبحِان نثريت  -ازثحاظاث مؽ ؿاملَ ألظًل حِر ًوخس 

يؼمِا فِم مخسط مبحاذئ اًىذاتة واًلصاءت اًـصتَة وحامي ًـي - ما ادض زلافِة ٍصحهبا ًو



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ خسًَة اًخلََسي واذلسايث، كصاءت يف حتََي"حٌلل قًصس" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة ادلزائًصة

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
390 

ًإلسالم. ُو جيِي متام كواؿس املؤسسة امليمتي ٕاٍهيا، ٍمتزي ثسَوك سَيب وخبضوغ مداًف فَِ 

ٌَخلاًَس والاؾصاف والانرث من رعل ابًالمدالت. و"اًضائؽ" ُو اطلي ميثي اكَحَة يف 

ٍهيا وتفـي ثًضئذَ الاحامتؾَة املؤسساث الاحامتؾَة تفـي ؿسذٍ واًفئة اًـمًصة اًيت ًًمتي إ 

 اًخلََسًة معوما.

ًويك ٍمتىن اًحاحر ٔبو املض خلي اًخـصف ؿىل اًضائؽ، اس خـمي "حٌلل قًصس" مفِوم 

ٔبدص هلِغ هل و ُو "اًالكس َيك" ويف تـغ املؤًفاث الادصى ٌس خـمي "املصنزي" ميثي 

ة واحضة، هل هوغ من الا ًزتام تلواؿس املؤسسة اٍمنورح الاحامتؾي اًـلالين، رو نفاءت، وزًؤ

 اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، هل كاتََة اًخىِف واًخبٔكمل مؽ املس خجساث.

 SNSيف اًواكؽ ٔبن مفِوم اًضائؽ اس خـمي ٔبول مصت يف ذازسة "اًعياؿة واجملمتؽ، 

من ظصف ؿًل اًىزن وسـَس ص َري وحٌلل قًصس، حِر ظيف اًحاحثني وهجيي  2981

ٌَثيائَة اًثلافِة، فألول  س َيك واًضائؽ اكهـاكش ؾَيناًـامي اًعياؾي يف ادلزائص تني اًالك

ًسوز يف فغل اذلسازة واًـلالهَة واًثاين يف فغل اًخلََس واًصحاهَة. ووحوذ ُشٍن اًعيفني 

يف هؼص اًحاحثني ُو ذًَي ؿىل فضي مساز اًخحسًر اطلي اثحـخَ اصلوةل يف اًس حـَياث 

اًخثاكف، واًـلالهَة واذلسازة. ًىن تـس واًيت ؾوًت ؿىل املؤسسة اًعياؾَة ًخحلِق 

ٔبن اًضائؽ ُو ًُس  ذزاساث مِساهَة يف مؤسساث احامتؾَة ٔبدصى، ثحني "زلال قًصس"

هخاح ًفضي املساز اًخعيَـي ٌَجزائص املس خلةل، وامنا ُو هخاح لحذواء اًحًِة اًثلافِة 

ًَة امللاومة اًـفوًة ًلك اًخلََسًة ًلك زموس اًخحسًر واًـرصهة واًـلَية، ٔبول وهخاح ٔلسا

"َلس حصيب"  ًوـي ُشا ما ٔبصاز ٕاًََ ثلَري ُاذف ٕاىل ثلَري ثغل اًحية اًخلََسًة اثهَا.

"ًؼِص يل ٔبهَ من الافضي ؾىس اًخوخَ، فدسل من ذزاسة  ؾيسما نخة ًسـَس ص َري

سًس حتول املزازؿني ٕاىل ؾٌلل ظياؾَني ٌس خحسن اًححر يف اتزري املزازؿني ؿىل فضاءضم ادل

يف اًـمي، اًسىن ويف املَسان اًثلايف"
(21)

ففي ثعسًَ ٌَمحاولث اًيت جس هتسف فصط  .

ٔبصاكل حضاًزة مـَية فٕان اًضائؽ ًـمس ٕاىل زذ الاؾخحاز ًحـغ ادلواهة اًثلافِة اًخلََسًة 

س خـمَِا هوسائي ذفاغ ضس ٔبدعاز اًخلس مي واًدض خة. ويف ُشا إلظاز فٕان اصلٍن ًَـة  ٌو

حتلِق الاهسماح ويف امللاومةذوزا ُاما يف 
(27)

. تـحازت ٔبدصى ٔبنرث ثخس َعا  مفِوم "اًضائؽ" 
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ُيا  اًيرحة اذلسازَة واجملمتؽ اطلي ختّعط من ٔبخي حتوًهل. ًخـَق ألمص ًربس اًخياكغ تني

جمتَزي ٔبصس معلا تني زلافذني ختخَفان يف لك صئ: يف واتئص اذلَات، يف ثعيَفاث اًؼواُص 

 َة ويف ألوساق اًخعوزًة.الاحامتؾَة واًىوه 

 :امذساذاث حتََي قًصس و ثحاٍن اًخبٔوًالث -1

اسدٌاذا ٕاىل ٔبزاء تـغ اًحاحثني واملعَـني
(28)

ؿىل احباج ؤبفاكز "حٌلل قًصس"، ميىن  

اًلول ٔبهَ؛ مل ٌضلك يف ٔبؾٌلهل امذساذا مدارشا ٔلؾٌلل اهرثتوًوحِة ساتلة، ول جمصذ ثـمَق ٔبو 

، نٌل ٔبن مثاز ٔبؾٌلهل وهجوذٍ مل جتس يف الاهرثتوًويجحوكَي ملا مت اجناٍس يف جمالث ومواضَؽ 

حي ماتـس اًخسزح واطلٍن ضم الان ٌض خلَون ظَحخَ يف مصا حِاثَ زمحَ ػل، ٔبثحاؿا كري تـغ

ٕاما مبَسان اًخسٌزس او اًححر يف ٕاحسى مصانز اًححثَة سواء املوحوذت يف ادلزائص ٔبو يف 

فصوسا، ٔبما اًحايق فمل ثخوفص فهيم اًىفاءت اًالسمة، ول اًيَة اًعاذكة، ل جملصذ الاظالغ ؿَهيا 

مَِا واس خزالض ما ًرتثة ؾن رعل من هخاجئ فلط، وٕامنا ًخوػَفِا يف فِم مصحةل اتزخيَة جاك

واس خًذاخاث
(29)
. 

اكن ٕارا ؿىل ٔبؾٌلل وافاكز "حٌلل قًصس" ٔبن ثًذؼص حىت وفاثَ، حِيئس فلط ويف ٕاظاز 

اًححر ؾن جتسًس ما ٔبفسسٍ اًحـغ من املض خلَني، تسٔب تـغ اًلَوزٍن ًيلدون تني ظَاهتا 

الاحامتؾَة يف ادلزائص ؾىس ٔبن جيسوا خمصخا ٌَمبٔسق اطلي وكـت فَِ اًـَوم
(10)
. 

ٔبهَ ملن الاطمَة مباكن اًدساول ؾن ٔبس حاة اًيت حـَت "حٌلل قًصس" ًلَق ابة 

اًخازخي ٕارا حص اًخـحري، وحيرص جمصاٍ مضن زيائَة ملَلة
(12)

، ذومنا ثعَؽ ٕاىل ثعوز من منط 

ث تؼ خسًس ٔبو اسدرشاف ٕاىل املس خلدي؛ ٔبهَ ملن املفِس ًيا اًححر ؾن اًـوامي اًيت حس

"حٌلل قًصس" ٕاىل ؿسم ظصخ اًخازخي نخلسم معصذ وٕاىل الاؾصاط ؾن ٔبي ثعوز ثفائًل 

ٕلماكهَة دصوح اجملمتؽ ادلزائصي من ثغل اًثيائَة، ًُس ًفِم ُشا اجملمتؽ فلط، وامنا اًضا ًفِم 

اًًسق اًفىصي ًعاحهبا راثَ. ٕان ُشا اًسؤال ظصخ من صلن خي اًحاحثني اطلٍن اختشوا 

حٌلل قًصس" موضوؿا ٌَخبٔمي ٔبو ٌَيلس، ٕال اهنم مل ًخفلوا تعسذٍ ؿىل حواة من ٔبؾٌلل "

واحس، وٕان اكن املَي اًسائس صلهيم كس اجتَ ٕاىل اجصاس ثبٔثص "حٌلل قًصس" توكائؽ وافاكز 

اًثيائَة  -يف ظَاهتا-ؾرصٍ ؤبحسازَ. فدَامن معس تـضِم ٕاىل اجصاس ثضلك ذاض ما حتمهل 
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ساذ الافق اًخازخي وؿسم ثوافص اًرشوظ اًاكفِة واًرضوًزة اًثلافِة من ذللث ؾن اوس

ًخلري اًحىن الاحامتؾَة ٌَمجمتؽ ادلزائصي
(11)

، جنس تـضِم الادص ًلذرص ؿىل اجصاس ثبٔثص 

"حٌلل قًصس" ابًوكائؽ واًؼصوف اًخازخيَة اًيت واهحخَ واتزخيَ اًيضايل اًيلايب، واًحـغ 

ةل حتسًس ظحَـة املصحـَة واًيؼًصة اًيت جضلكت الادص جنسٍ خيعوا ُشا املس خوى ٕاىل حماو

مهنا اًحًِة اًفىًصة زلال قًصس
(11)

. ُشٍ املواكف املخحاًية ٔبحِاان واملخاكمةل ٔبحِاان ٔبدصى 

ؿىل ذزخاث مذفاوثة من حِر مسى اس خـاهبا ملرشوغ حٌلل قًصس  -يف زٔبًيا-ثوخس 

ي "ثضري َلس" كس اجتَ بٔساسا ٕاىل  زتط اًثيائَة اًثلافِة نٌل ثحَوزث وحسوذٍ، فٕارا اكن ثبًٔو

"كري مصئَة تلوت صلى اًضـة وحمسذت جلك وؾي  صلى "حٌلل قًصس" ابًيرحة فلط، فِيي

ويف حسوذ هحريت صلى اًيرة"
(14)

و تعفة مضيَة -، ٕارا اكن كس اؾخرب  ٔبن "حٌلل قًصس"  -ًو

مل ًفـي صُئا ٔبدص سوى ٔبهَ حصمج ثعوزاث اًيرة ادلزائًصة، املخبٔثصت يف ٔبن واحس تًسلني 

الث  مـصفِني مذياكضني، وهلَِا ٕاىل مس خوى اًخيؼري واملـصفة اًـَمَة، فٕان مواكف وثبًٔو

، ؿىل اًصمغ من ين...اًحاحثني الادٍصن، وـحس اًلاذز ًلجؽ، َلس حصيب، زاحب س حؽ، بٔمحس ُ

ادذالف مٌعَلاهتا فلس اجتِت معوما ٕاىل اجصاس مسى اسِام لك من اًـوامي اصلاذََة 

وارلازحِة يف اؿاكة اًخلَري  اًحىن والاهعالق حنو ٔبصاكل احامتؾَة خسًست، ونشا ما اكهت 

ثص ولساًت ثدسم تَ اًيرة ادلزائًصة من زهوذ وس يب وثلوكؽ ؿىل اطلاث، ذما اكن هل الا

اًحاًف يف حرص فىص "حٌلل قًصس" مضن هعاق زيائَة اذلسايث/اًخلََسي، املـصتني/املفصوسني، 

وثوحهيَ ابًخايل ٕاىل ؿسم ظصخ كضَة املس خلدي
(25)

. ان ظصخ "حٌلل قًصس" ٌَخازخي هسريوزت 

ملَلة يف حاةل ادلزائص. ٍصحؽ ابًًس حة ٕاىل ُؤلء اًحاحثني، ٕاىل ثلَط احامتلث اًخلري 

ؾي واهلالق ٔبفاق ٔبمام لك حماوةل ًخحلِلَ، ٕاضافة ٕاىل املفاُمي اًيت اندسخت ؾيسٍ الاحامت

ا من اًخعوزاث اًيت مل حتس ٕاظالكا  كمية ثفسريت، اكًثيائَة، اًضائؽ، املثاكفة، اًخحسًر وكرُي

 ؾن اًصحوغ ٕاىل امليحؽ الاول  اًعسمة الاس خـٌلًزة. 

ُس متوًويج من اًوكائؽ اًيت ؿاٌضِا ًلس اس خَِم "حٌلل قًصس" وسلَ اًخفسريي والات 

واظَؽ ؿَهيا، جلك ما اكن ٍصثحط هبا من مبٔسق ؤبسماث، فاس خـصط ؿالكاهتا املدضاجىة 

وثفاؿالهتا املـلست مضن زؤًة وسلِة، حبَر مل ًـس ابًًس حة هل من املمىن فِم اجملمتؽ 
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زساث الاحامتؾَة ادلزائصي مبـزل ؾن اًخازخي، واًس َاسة واصلٍن،واًفاؿَني، ول فِم املٌل

ذومنا زتعِا ثس َاق ؿالكاث اًلوت تني اًفاؿَني ٔبهفسِم. وٕارا اكن ذازسوا "حٌلل قًصس" كس 

اثفلوا معوما حول ظالحِة ٔبفاكز وظصوحاث "حٌلل قًصس" يف فِم وكائؽ ومـعَاث اجملمتؽ 

سى ادلزائصي يف اًس حـَياث واًامثهٌُاث، فاهنم كس ادذَفوا من انحِة ٔبدصى ؾيس ثلٍصص م

 و اًحـَس ٌَمجمتؽ ادلزائصي.بٔ اس متصاز جناؿة و ظالحِة حتََهل فامي خيط املس خلدي اًلًصة 

حٌلل قًصس، ابًًس حة ٕاىل "زاحب س حؽ" وكف ؾيس حسوذ وظف وحتََي تًِة اتزخيَة  

واحامتؾَة مـَية ذومنا اًيفار ٕاىل ٔبس حاهبا اًـمَلة ومِاكىزماث حىوهنا
(26)

، وطلعل فِو جمصذ 

ا اًحـغ الادص تفرتت اسذُاز وزيق، ٔبما اًخـامي مؤرش ؾن مصح ةل اتزخيَة مذبٔسمة كس ًـخرُب

مؽ ظصخ اًثيائَة اًثلافِة ؿىل بٔهنا ثفسري ٔبو فِم خملخَف متؼِصاث حِات ادلزائًصني، فِيي 

مساةل  حتخاح ٕاىل متحَط و ثعوٍص ثت من ذالل ٔبؾٌلل وحبوج نثريت متس اكمي كعاؿاث 

شا زٔبًيا اًضريص-اجملمتؽ . ؿىل اساش  ٔبن اًثيائَة اًثلافِة اًيت حـي مهنا "حٌلل   -ُو

قًصس" ؿامال ًخفسري وفِم املبٔسق واوسساذ ٔبفاق اًخلري الاحامتؾي، ل ثـسو ٔبن حىون زذ 

فال ميىن ابًخايل اختارُا  سواء ذازحِة ٔبو ذاذََة، فـي حٌلؾَة ؿىل ػصوف مس خجست،

ـصفَ اجملمتؽ ادل زائصي من مس وحزز. طلا فاًثيائَة اًثلافِة ؾوط ٔكساش ًخفسري ما ؾصفَ ًو

ٔبن حىون مٌعَلا ًخفسري سريوزت احامتؾَة، ًًدلي ٔبن حىون راهتا موضوؿا ٌَخفسريو اًفِم، 

 سواء من حِر اًدضلك ٔبو ؾوامي اس متصاٍزهتا.

ُشا اًخحاٍن يف اًخـامي مؽ هخاح "حٌلل قًصس" انمج يف هؼصان ؾن ادذالف اًحاحثني 

عوز ظحَـة اًخفاؿي ما تني اًحًِة اًس َاس َة من هجة واًؼصوف الاحامتؾَة ٔبهفسِم يف ث

واًثلافِة احملَعة هبا من هجة ٔبدصى، فدَامن ًؤنس اذلسازَني ؿىل  وزت معي اًس َاسة ؿىل 

ٍصى اًخلََسٍن  ثلَري اًحًِة الاحامتؾَة واًثلافِة مبا ًدٌاسة مؽ زوخ اذلسازة واًخمنَة،

اسة بٔن ثخىِف مؽ اًحًِة الاحامتؾَة واًثلافِة، ٔلن حماوةل اًـىس، اي جية ؿىل اًس َ

ٌل ل ًٍزسُا ٕال ملاومة واهلالق. من ُيا ميىٌيا اًلول ٔبن هخاح "حٌلل قًصس" مثهل مثي  ثلرُي

ة اًخوػَف إلًسًوًويج من حِر  هخاخاث ابحثني ومفىٍصن بٓدٍصن  ًيؼص هل ذانيا من ساًو

ة. ًوُس من حِر ٔبطمَهتا اًـَمَة ٔبو اًفىًصة اس خجاتخَ مللذضَاث زؤى ومضاًزؽ مـَي
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ارلاًعة. فذعحح حِيشاك نخاابث ؤبفاكز "حٌلل قًصس" حمي جتارابث اًثيائَة اًثلافِة راهتا 

 س ية من حِاثَ صلزاس هتا . 40اًيت حلكم ؾهنا ودعط ًِا 

 ذامتة :

ٔبن هَزتم  ل ٌسـيا يف ُشا إلظاز ٕال ،يف هناًة ُشٍ اًوزكة، ووزالظة ملا س حق ثلسميَ

موضوؾَا يك هخحصك يف هعاق اجملال اطلي زمسَ "حٌلل قًصس" ًيفسَ ًوـمهل، ويف س َاق 

يا ثياول فىٍص وظصحَ "اًثيائَة اًثلافِة" ابٍمتحَط واٍمتـن واًيلس  ُشٍ اًيؼصت حاًو

  .ملوضوؾَني كسز  الاماكنا

مـصفة واكـَة ؾن ًلس  اكن اًصاحي "حٌلل قًصس" ابحثا ومفىصا ًـمي يف سخِي اهخاح 

جممتـَ وتياء ثوكؽ ؿَمي نفِي إبدصاح  اجملمتؽ من املبٔسق اطلي فصط ؿَََ وامليض كسما. واكن 

فوق ُشا وراك، وهبشا وراك من ٔبجصس اًحاحثني، وضـَ اهامتٍؤ ٕاىل حلي اًـَوم الاحامتؾَة، 

فِم اًواكؽ يف موكؽ تني اًفىص ومرشوغ حتلِلَ، فال ُو رعل املفىص امليلعؽ ٕاىل اًخبٔمي ً 

ابجملصذ، ول ُو رعل املمتشُة، ًخعوز حَول اًواكؽ يف ألًسًوًوحِة. ًلس معي ظوال 

حِاثَ تسٔبة ومثاجصت وظسق وىزاُة، وثواضؽ وظرب ًيك ل حىون اًـَوم الاحامتؾَة جمصذ 

افاكز و هؼصايث، ًويك ثيخين اذللِلة اًس َاس َة والاكذعاذًة ؿىل اذللِلة اًـَمَة توظفِا 

لة اًواكـَة. ًلس اكن يف اًفىص، ويف املٌلزسة، مبـياُا ألمعق وألمشي، جيسس ؿىل حنو اذللِ

وحست اًفىص واًـمي، تحـسهيا: الاهرثتوًويج/اًسوس َوًويج مؤسسا تشعل مؽ  انذز املثال،

واًحاحثني ادلزائًصني ملرشوغ اهرثتوًوحِا حزائًصة، اكن اًِسف مٌَ  ؿسذ من املفىٍصن

َس جتازتيا ودعوظَدٌا . الاسايس ُو اهخا  ح حصامك مـصيف وسلي ًو
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 امللازتَة الاهرثتًووحِا يف تريك خاك اسِاماث

صت كًصعاث ذ.                                                   ادلزائص -ثَازث خامـة -اًُز
 

 : املَرط

اهرثتًووحِا ملازتَا من اًعصاس ًـخرب تريك 

ألول فسزاساثَ اًيؼًصة وجتصتخَ إلذاًزة واملِيَة 

ومـاٌض خَ ٌَمجمتؽ امللصيب وادلزائصي جتـي مٌَ 

اهرثتًووحِا ابس خحلاق من ذالل نخاابثَ اخملخَفة 

اًيت ثبٔزحجت تني املـصفة واًسَعة ،تني اًيؼصي 

تني اًحًِة واذلسج، تني اًفصذاهَة  واًـمًل،

واملخعفح هصوهًووحِا ًىذاابث خاك .واًـاملَة 

تريك جيس ٔبن نخاابثَ مل حمتحوز حول إلسالم 

فلط تي جتاوسهتا ٕاىل ؾصط مـاٌض خَ هكالحغ 

وفاؿي يف اذلَات الاحامتؾَة وثبٔثصا واحضا ابٌَلة 

ة  .واصلٍن واًـاذاث واًًِو

ثحني  "Opéra Minora" ٕان اًلصاءت يف

تـمق ٔبن خاك تريك اكن اهرثتوًوحِا ممتزيا حصك 

حصااث قيَا يف ذزاسة امللصة اًىدري مس خزسما 

وسائي اًححر الاهرثتًوويج اخملخَفة تسكة 

مذياَُة، ويف ُشٍ املساذةل س يدٌاول إلسِام 

اًخيوٍصي دلاك تريك يف ٕاجصاس ادلاهة 

الاهرثتًوويج يف ذزاسة امللصة اًـصيب ؤبضم 

 .ث الٔاكذميَة واملهنجَةاحملعا

 Abstract : 
Berk is, anthropologically talking, a 

typical Maghrebian. His theoretical studies 

and administrative and professional 

experience, and his life in the Moroccan and 

Algerian societies made of him a worthily 

anthropologist throughout his different 

books which dealt with knowledge and 

power, theory and practice, between the 

structure and the event, between the 

individualism and the worldwide. The one 

who browse Berk‟s books chronologically 

finds that they don‟t focus only on Islam 

but extending to living it as both an 

observer and actor into the social life. He 

also was influenced with all of the 

language, the religion, the customs, and the 

identity of the region.  

 When reading „Opera  Minora‟, it 

would be obvious to notice that Jacques 

Berk used to be a distinct anthropologist 

who left a great heritage in the study of the 

Great Maghreb behind him utilizing the 

acute and infinite  various anthropological 

research tools. In this intervention, we will 

deal the enlightening contribution of Berk 

in demonstrating the anthropological aspect 

in studying the Arab Maghreb and the 

main academic and methodological stations.  
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 ملسمة:

ملياظة ؿست يف إلذازت امللصتَة مسحت هل ابلحذاكك املحارش مؽ  تريك من ذالل ثلضل 

اجملمتؽ وذزاس خَ ؾن كصة يف ؿالكذَ مؽ ذًيَ وؿالكؼة ألفؼصاذ مؼؽ تـضؼِم وكؼسم ًيؼا ملؼالث 

ؿست يف الاهرثتوًوحِا اًلاهوهَة يف امللصة اًىدري مث اتزخي واهرثتوًوحِا امللؼصة اًىدؼري واًـَؼوم 

 Alain MAHE، Gianni : وكس مجـِا وكؼسرما لك مؼن ابًرتثُؼةالاحامتؾَة والاس خلالل 

ALBERGONI ،François POUILLON 

ُشٍ ألحزاء جتمؽ امللالث واملساذالث اًيت مل ثًرشؼ ٕال مؼصت واحؼست مؼؽ ثخِؼان ثعؼوز 

فىص اًصخي يف اًخازخي، حبَر مت ثلسؼ مي ُؼشٍ امللؼالث وجتمَـِؼا يف ٕاظؼاز ثلسؼ مي مفؼاُميي 

 س اًوكت .وهصوهوًويج يف هف

هرثتوًوحِؼة واًلاهوهَؼة ابمللؼصة: وفهيؼا جؼصسث مفؼاُمي اًـلؼس بٔ : اصلزاسؼاث الٔ ادلزء ألول

َّؼة ٌَسوسؼ َوًوحِا اًلاهوهَؼة  اًصؾوي مليعلة سؼ َسي ؿُىسؼ وتؼين مسؼىني، واملضؼالك ألًو

ومهنجَهتا يف صٌلل ٕافًصلِا، نٌل مجؽ وؿَق ؿىل اًىثري من اًواثئق املخـَلة ابٔلؾؼصاف ارلاظؼة 

 ابًحَؽ واًرشاء ثسىساوت، ؤبساس َاث هؼام "اذلحوش".

اصلزاسؼاث اًخازخيَؼة الاحامتؾَؼة )ذزاسؼة موسؼـة ًالهرثتوًوحِؼا اًخازخيَؼة  :ادلزء اًثاين

ابمللصة( كسم ذزاسة حاةل ٌَمسًية وادلامـة واتزخي مسزسة فاش. اتزخي واهرثتوًوحِا امللؼصة 

ق"، تًِؼة حٌلؿؼة "اًضؼَوخ" و"امٌثؼاهوث"، اًىدري وفهيا ثياول ابًححر ذزاسة حاةل "اًسؼو 

"اًصحاةل" من ذالل ظصخ مفاُمي اًلدَةل واًـصص، سريت راثَة ًلاط ًزفؼي، مفؼاُمي املسًيؼة  

واملؼؼؼسن ادلسًؼؼؼست واًلعؼؼؼسًٍصة، ٕاؿؼؼؼاذت كؼؼؼصاءت يف اًـؼؼؼاذاث واًخلاًَؼؼؼس. اًـَؼؼؼوم الاحامتؾَؼؼؼة 

ًصفؼؼي، كؼؼواهني اًفؼؼصذ والاسؼؼ خلالل وحتؼؼسًر اًفؼؼالخ امللؼؼصيب وثعؼؼوٍص اًفؼؼصذ، اًخحؼؼسًر اً

والاهسماح الاحامتؾي، مفاُمي الاس خـٌلز والاس خلالل مبفاُميَ اذلسًثؼة، ادلامـؼة واًـاملَؼة، 

من اخي اهخلال ٔبحسن ٌَمـؼازف واًلؼمي، سوسؼ َوًوحِا الاهخلؼال املؼصحًل، اًِوًؼة ازلاؾَؼة 

 وموضوغ اًخازخي .
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هكوػؼف اسؼ خـٌلزي، ددؼري  ،: ُشا ادلزء ًضم اًيعوض اًيت ثحني تؼريك ادلزء اًثاًر

 ذويل، ٔبس خار ومسدضاز مَيك، حمَي ملفِوم وبآثز اًـوملة يف اجملمتؽ احملًل امللصيب.

كؼؼام تؼؼريك ابٕلرشاف ؿؼؼىل ٔبظصوحؼؼاث ؿسًؼؼست يف اصلنخؼؼوزاٍ، معؼؼي ًعؼؼاحل اًَووسؼؼىو 

حيان، معي مسدضازا حصتؼواي ٌَؼحالظ ابمللؼصة مؼن  ورحري حصتوي يف "سري ألؾَان" مبرص ًو

، ولكؼف مبِمؼة اًخـؼاون اًـَمؼي مؼؽ اًـؼامل اًثاًؼر. حصمجؼة 2981ٕاىل حوًََؼة  2982ذٌسمرب

.ومٌؼَ -2990ظحـؼة ٔبوىل يف  -2991ؤبهنؼاٍ  2981اًلصبٓن ًـخرب ُاما ًحريك واطلي تؼسٔبٍ يف 

ميىن ٔبن هَرط مسؼاز تؼريك يف زالزؼة مصاحؼي
1

( 2911-2914، ألوىل مؼصحةل اًضؼ حاة )

َؼة ثبٔزحجؼت تؼني إلذازت الاسؼ خـٌلًزة واًوظؼف اصلكِؼق واًيت مثَت ابًًس حة ٕاًََ مسريت رمي 

ٌَمٌلزساث واًًضاظاث اًصؾوًة واًفالحِة وكواهُهنا، املصحةل اًثاهَة واًؼيت امذؼسث ٕاىل تساًؼة 

ا اًخوكف ؾن اصلزاساث املَساهَؼة، واًؼيت مزيهتؼا جتؼارابث تؼني اًيلؼس  اًس حـَياث واًيت مزُي

ا اًخوخَ حنؼو اصلزاسؼاث اًخازخيي واحملاولث املدضسذت، ؤبذريا م صحةل اًض َروذة واًيت مزُي

 .إلسالمِة واًـصتَة 

 : ُشٍ اصلزاسة هتسف ٕاىل:ألُساف

 * اًخـًصف إبسِاماث خاك تريك من ذالل كصاءت يف نخاة اوجصا مِيوزا مبىذحة تريك.2

اًوًوح * حصذ املواضَؽ اًيت ذزسِا تريك ذالل ثواخسٍ ابمللصة اًـصيب ٍمتىن اًحاحثني من 1

 مدارشت ٕاىل املوضوغ املصاذ ذزاس خَ وهبشا ثوفص اًوكت وادلِس.

 * اًخـًصف مبهنج تريك يف ذزاسة امللصة وألذواث اًححثَة اًيت اؾمتس ؿَهيا.1

* اًخـًصف مبىذحة خاك تريك تفصهست  واًيت ثضم حصااث ُاما من مىذحخَ اًضرعؼَة ؤبزصؼ َفَ 4

 ٍز ؿَمَا .حىت ٍمتىن اًحاحثون من املحاذزت ابسدامث

 ادلزء ألول:

"، يف ثلسميؼَ ٌَىذؼاة ًعؼف Alain MAHEمجؽ امللالث وحبر فهيؼا "ٔبلن مؼاعم 

تريك تبٔهَ "ٔبس خار اصلزاساث اًـصتَة وإلسالمِة"
2
ومؼن ٔبنؼرب مؼا ٔبجنحؼت فصوسؼا مؼن اًـَؼٌلء  

ملؼؼال ذؼؼالل  100نخؼؼاة ؤبنؼؼرث مؼؼن  41(، حؼؼصك حؼؼصااث مىذؼؼواب ابُؼؼصا مؼؼن 2920-2991)
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اًححر، مـؼم ُشٍ امللالث موحوذت وموزلؼة ًوىؼن اًؼحـغ مهنؼا فلؼس، ؿؼاص س ية من 10

مؼؼا ؿؼؼسا سؼؼ يدني كضؼؼاٌُل جبامـؼؼة  -( 2911-2920تؼؼريك حِاثؼؼَ تؼؼني امللؼؼصة وادلزائؼؼص )

، ُشا اًىذاة جيمؽ مـؼم امللالث واملؼساذالث اًؼيت مل ثًرشؼ ٕال مؼصت واحؼست. -اًسوزتون 

وحِة اًلاهوهَة اًيت نخهبؼا تؼريك ؾيؼسما اكن موػفؼا وجيمؽ ادلزء ألول لك اصلزاساث الاهرثتوً

اُؼت تؼريك ذاظؼة  2914ٕاذازاي اس خـٌلزاي ابمللؼصة، مٌؼش ثوػَفؼَ ابٕلذازت الاسؼ خـٌلًزة يف 

تخلاًَس اًـلوذ اًخجاًزة واًفالحِة ابمللصة ثسخة ثسزخَ يف مٌاظة مسحت هل ابًححؼر يف 

 جمال ٔبهرثتوًوحِا اًلاهون .

  ًَة ٕاىل اهرثتوًوحِا اًلاهونمن إلذازت اًىوًوهَا: 

س ية يف إلذازت الاس خـٌلًزة، ويف ُشٍ املصحةل ابطلاث تؼسٔبث  10معي تريك ما ًلازة 

حبوزؼؼَ يف ألهرثتوًوحِؼؼا اًلاهوهَؼؼة، ولك حتوًؼؼي هل اكن تساًؼؼة ًححؼؼر خسًؼؼس
3
 1نخؼؼة و 1: 

هوهَؼة، تـؼس ملالث ٔبساس َة يف ألهرثتوًوحِا اًلاهوهَة اؾمتؼس فهيؼا ؿؼىل ذزاسؼة اًيعؼوض اًلا

ٔبظصوحذَ مدارشت ختىل متاما ؾن ُشا اًيوغ من اًححر ًىٌَ احذفغ ابًيعوض واًيت وػفِا 

 فامي تـس يف ذزاسة اًخازخي الاحامتؾي واصلًين مثي ٔبزص َف اًلضات يف اًًصف. 

 Anthropologie juridique du maghrebالاهرثتوًوحِا اًلاهوهَة ابمللصة  ٔبول . 
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ء الٔول "بٔوجصا مِيوزا": ملالث ادلز  1ادلسول زمق 
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 ًلسم تريك اًـلس اًصؾوي يف س َسي ؿُىس )منورح من ذزاسة حاةل (: اثهَا. 

 املوضوغ مالحؼاث

 الاهرثتًووحِا اًلاهوهَة
اًـلس اًصؾوي يف س َسي 

 ؿُىس

واحدؼاث -كسم مالحؼاث ؾن ادلرًبة الاحامتؾَؼة يف صؼٌلل افًصلِؼا :  -

 اًصاؾي ومسؤوًَاثَ.

 ارلَط تني املسين واًلاهوين )اًلاهون واًخلاًَس(-

 مضازنة اًصاؾي يف ذفؽ اًرضائة-

ذواز تين مسؼىني ملسؼم ٕاىل -

 Adhamحٌلؿاث ٔبو ؾؼم "

مجؼؼؼؽ تؼؼؼريك ألمثؼؼؼال اًضؼؼؼـحَة 

ابٌَلؼؼؼؼة اًـصتَؼؼؼؼة وحصمجِؼؼؼؼا ٕاىل 
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 اًسشكة و اًـلاة ٕاىل ٔبن ًثخت اًـىس -

 ارلسازت )موث زٔبش اًلمن،سخدَ وهوغ املصط وثرٍبص رعل(.-

 رشوظ اًـلس ابًصتؽ -

يف ادلزائؼص معؼحوتة   çarmiaًلسم اًس َس ملسازا من املال ظازمِة  -

ت ُشا كدي مومس احملاس حة ًَمتىن اًصاؾي مؼن ابًلمح  ٔبو اٍمتص، املَح، ًو

ت رعل ٔبمام اًلاًس "توصافة ". سمى ٔبًضا"اًسَف" ًو  ثبٔمني مـاصَ ٌو

 يف امللصة :-

 2917حؼوان  11فسخ ؾلس اًـمي ًؤذي ٕاىل اًسجن حسة كؼاهون -

 :2921ٔبوث  21اًعاذز يف  121املـسل مبلصز 

ًعوف يف هناًؼة اذلؼول اًصؾؼوي "هناًؼة ٌس خفِس اًصاؾي من اذلََة وا-

 ماي" وجسمى "ؾًزةل" ٔبو "مٌَحة"

ًبٔذش اًصاؾي مثن معهل ابًًس حة وجسمى "مصاتؼؽ" سؼازخ ابًصتؼؽ" زتـؼاث -

." 

ُشا اًيوغ من اًلواهني خيط تين مسىني وما ثحـِا من تين معري، تؼين -

 موىس، وزذًلة، سموز، اصلوذاةل، واذ اًزام، ومٌعلة واذ اًـحَس.... 

 واحداث اًصاؾي :-

 املسؤوًَاث )اًخفًصط(-

 اًرضائة)املضازنة يف ذفؽ اًرضائة مثي اشلاش(-

ؾؼن اًسشؼكة، ثلؼؽ  اًسشكة )ؾصط تريك حؼوازاث تؼني اًلاًؼس و اًصؿؼات-

 مسؤوًَة ادذفاء ٔبو زسكة ؿىل اًصاؾي فلط يف حاةل املصط ٔبو املوث.

 دصق اًـلس .-

 ظحَـة اًـلس .-

اًفصوسؼؼؼؼ َة وتؼؼؼؼنّي ذوز ُؼؼؼؼشٍ 

ألمثؼؼؼؼؼال يف ثيؼؼؼؼؼؼمي اذلَؼؼؼؼؼات 

 ؾَة:الاحامت

اًوسًـؼة: انلك ظـمؼؼم، اتلك -

 ظـمي 

اًصاؾؼؼي :ؾيؼؼس اًضؼؼىوى "مؼؼا -

ٍىسؼؼؼؼؼؼُين مؼؼؼؼؼؼا ٌسؼؼؼؼؼؼ حعين 

سؼؼلعِا تؼؼريك ؿؼؼىل اًًسؼؼاء  "ٌو

 يف اًضىوى من ٔبسواخَ.

 وصل اًـام ؿام )حق اًسازخ(-

: ًحني ادلاهة الاهرثتوًويج والاهرثتوًحويج اًلاهوين يف ذزاسة اذلاةل ؾيس  1ادلسول زمق 

 تريك )منورح(

  ذزاساث يف اتزخي اًًصف امللصيب: : ادلزء اًثاين

 اذللي )اًوحساث اًفالحِة، اًوحساث الاحامتؾَة( -2

  اًس َس و حٌلؿة اًفالحني )اًـيف واسلاًة، اذلحوش(  -1
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ة اًعؼؼرصت  -1 ألظؼؼول،  -اًخاكفؼؼي اًًصفي)زمؼؼوس اذلَؼؼات ازلاؾَؼؼة: ذزاسؼؼة حؼؼاةل ًضؼؼاًو

اًسؼؼىن، اًخيؼؼؼمي اًفؼؼاليح، اذلَؼؼات ارلاظؼؼة، املزتوحؼؼون واًـؼؼزاة ودعائعؼؼِم، 

 ازلاؿاث اًعلريت، اًخياكضاث اصلاذََة وارلازحِة، اطلاهصت اًفالحِة واًلضات(.

اشلاسؼؼة: دعؼؼائط اذلَؼؼات اًفالحِؼؼة ملازهؼؼة ابذلَؼؼات اًصؾوًؼؼة، مضؼؼمون اجملمتـؼؼاث  -4

 وًة واًصتَـَة، ألظي اًخازخيي ٌَرٌلسة.اًفالحِة، ملازهة تني اًًضاظاث اًض خ

فصوسا يف امللصة وثعوز اًلاهون: ألزط، اًـمي، اًصاؾي واشلاش، ارلََؼة اًًصفِؼة،  -1

 )الاوسالد، مِالذ ألمناظ ادلسًست ٌَـمي، اًخحولث اجملمتـَة(.2917امللصة 

َؼة ً  خؼازخي امللؼصة ٕان ذزاسة اجملمتؽ اًًصفي واًفاليح ؤبهؼمخَ ابمللؼصة واحملؼسذاث ألًو

حـؼؼي تؼؼريك ًدسؼؼاءل ؾؼؼن ؿؼؼسم ثعؼؼوز امللؼؼصة، ؤبسؼؼ حاة اًلعَـؼؼة تؼؼني امللؼؼصة وألظؼؼول 

عي ٕاىل ٔبن اصلٍن "احامتؾي"  ًفلس كوثَ وتيُذَ ثسخة اًحعمة اًلدََة. اًصوماهَة؟ ًو

 ذوز ادلامـة إلسالمِة  ...امللصة ادلسًس اًثاًر:ادلزء 

اًلعة وكس اكن ذوزُؼا هحؼريا يف فؼاش  ويف ثـخرب خامـة اًلصوًني املصنز اًخيوٍصي ٔبو 

اذلَؼؼات املـؼؼادضت ٌَملؼؼصة. زٔبى تؼؼريك ٔبن خامـؼؼة اًلؼؼصوًني حتلؼؼق املفِؼؼوم اًلؼؼاهوين ٌَلكمؼؼة 

"خامـة" ثيؼمي حٌلؾؼي لٓلف ألفؼصاذ مؼن مـَمؼني وظَحؼة حمََؼني ؤبخاهؼة، ُؼشا اًخيؼؼمي 

يف، ٔلهؼَ خيخَؼف ؾؼن ادلامـي هل مصنز واحس ُو مسجس اًلصوًني اطلي ًـخؼرب اًيؼاذي اًثلؼا

ة فِو ميثؼي ثيؼؼامي حيؼسذ املِؼام، ًضؼؽ جصانجمؼا ذزاسؼ َا وسمٌَؼا، صلًؼَ مزياهَؼة  املسزسة واًزاًو

معاًزف، ٕاهَ ميثي هوات حلِلِؼة مليؼمؼة ؾرصًؼة، فِؼو حيلؼق تسكؼة مذياَُؼة مـؼاًري اًفضؼاء 

املاكين واًزماين ٌَمسزسة واملؤسسة "
5
. 

 : مـاًري خامـة اًلصوًني 

 خاذ وذكِق ًربانمج ادلامـة. ثعحَق -2

 س يواث ثًهتيي تخحعَي صِاذت موزق مسمل . 4ذَق ذوزت من  -1

 ذَق صِاذت ذزاساث اثهوًة . -1

 ذَق مىذحة اًعاًة . -4
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 405 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 

ةل مؼؼن ٔبخؼؼي ثلِؼؼمي امذحؼؼاانث اًلؼؼصوًني مؼؼؽ احملافؼؼؼة ؿؼؼىل  -1 ثبٔسؼؼُس دليؼؼة مؼؼُؤ

 اًعالحِاث اصلًًِة.

 ثبَُٔي ادلامـة تعًصلة حسًثة من ٔبخي ٕاًواء اًعَحة . -1

 ذَق هؼام ٌَخحفزياث ومٌح اًعَحة . -7

 لك ُشا اكن حيسج يف ػي ثعازغ ًثالزَة: اًخلسم، اًصحوغ ٕاىل اًسَف، الاس خلالل.

ؿرب تريك ؾن اىهباٍز جبامـؼة اًلؼصوًني وثيؼميِؼا وجصانجمِؼا واظؼعفاء ظَحهتؼا، ومل هيمؼي 

ذوزُؼؼا يف اكذعؼؼاذ مسًيؼؼة فؼؼاش هكجمتؼؼؽ حرضؼؼي ذون ٔبن حتَؼؼس ؾؼؼن دعوظؼؼَهتا هكسؼؼجس 

(. "فاًـمل امللصيب اًخلََسي ميثي ٍلوؿة املـازف واًخلٌَاث اًرضوًزة ٔلي مؤمن من 2917)

ٔبخي حِات ذًًِة مذاكمةل، ٕاهنا اًلاًة من اًـمل"
6
 

ؼؼا  ذزاسؼؼة حؼؼاةل : مسًيؼؼة وخامـؼؼة: ذزش تؼؼريك ٔبظؼؼي تيؼؼاء ادلامـؼؼة وثعوزُؼؼا يف ٕاظاُز

ذا ًسالسؼؼي اًخؼؼسٌزس الاحامتؾؼؼي واًسؼؼ َايس، واًثؼؼوزت اًعؼؼوفِة ذاذؼؼي ادلامـؼؼة كؼؼسم حؼؼص 

جبامـة فاش
7
 كسم ذزاسة حاةل مـملة صلوز ادلامـة هكصنز ثيوٍصي مبـاًري حسازَة. ،

 مالحؼاث :

اس خـمي تؼريك يف ُؼشٍ امللؼالث معؼعَحاث ابًـصتَؼة ؤبؿؼاذ نخاجهتؼا ابًفصوسؼ َة هعلؼا  -2

وًة ألفصاذ وازلاؿاث.  ذاظة ثغل اًيت ثـرب ؾن اًـاذاث واًخلاًَس ُو

 ٔبسٌلء ألفصاذ ومٌاظهبم ورمارمم اًلاهوهَة والاحامتؾَة.رهص تريك  -1

 تريك ؿامل ابًلواهني إلذاًزة وصلًَ اًلسزت ؿىل ثوػَفِا يف حتََهل ٌَـالكاث الاحامتؾَة.  -1

الاسؼؼ خسلل ابٔلحاذًؼؼر اًرشؼًؼفة يف وضؼؼـَاث ؿؼؼست ًوىؼؼن اًرتمجؼؼة يف خَِؼؼا حصفِؼؼة  -4

 ًوُست مفاُميَة.

س َة حول املؼرياج ثسىسؼاوت كؼسزث ة ٕاىل اًفصو ؾصط تريك هعوظا مرتمجة من اًـصتَ -1

 هعا حِر مسحت ذزاسة ُشٍ اًواثئق تسزاسة تـغ مـامل اتزخي سىساوت. 21ؼت
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واًؼيت سؼٌلُا  ذزاسؼة لكِؼا ثعؼة يف "الاهرثتوًوحِؼا" 10مجؽ ُشا اًىذاة ما ًلؼازة  -1

وكؼؼس ثضؼؼمن ٔبًضؼؼا مؼؼساذالث  ٔبم "اًخازخيَؼؼة الاحامتؾَؼؼة" تؼؼريك "اًسوسؼؼ َوًوحِا"

 س َاس َة حول الاس خلالل واًخعوز ونشا ملالث كاهوهَة . 

ًعيف تريك هحاحر مِسان ٔبو ابٔلحصى "ٕازين مِسان" ؤبًضؼا "مؼؤزد مِؼساين"، ًلؼس 

امؼؼذغل رمؼؼازاث ذاظؼؼة يف ذمازسؼؼة املالحؼؼؼة الزيوقصافِؼؼة وكؼؼس ثلمعؼؼِا تـمؼؼق مؼؼن ذؼؼالل 

زص َف ومسزاك ًلميخَ املـصفِة رمؼٌل اكن ثسؼ َعا مؼن "املـاص"، نٌل اكن مذحىٌل ابس خزسام الٔ 

ذالل "كصاءت خسًست" ٌَيعوض، ُؼشا اًخيؼوغ يف اًححؼر حـؼي مٌؼَ مذرععؼا يف ذزاسؼة 

 امللصة واًـصة وإلسالم .

 Histoire et Anthropologie du Maghrebاًىذاة اًثاين: اتزخي ؤبهرثتوًوحِا امللصة 
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ملؼال فؼامي وسؼمََ اًَؼوم الاهرثتوًوحِؼا واكن ٌسؼمََ  10ما ًلؼازة  منُشا اًىذاة ثض

تريك سوس َوًوحِا يف حني جنس امللالث ثيلسم تني ثؼوهجني اًخؼازخي والاهرثتوًوحِؼا، ًـخؼرب 

امللال ألول ؿالمة زمًزة يف اتزخي تريك اًـَمي ٔلهَ ورش يف تساًة حِاثَ اًـَمَة واملِيَؼة يف 

 . « les annales de Marc BLOCH & Lucien FEBRE »جمةل من ٔبضم اجملالث

ذزش تؼؼريك اتزخي سىسؼؼاوت اًلؼؼسمي وامذؼؼساذُا ادللؼؼصايف ؤبظؼؼوًِا وحىؼؼوٍن سىسؼؼاوت 

ِؼا ٔبفصاذُؼا، فذؼازت ٌسؼ خـمي 2911 ، ما ميزي تريك ٔبهَ ًسزش اًلدائي تَلهتؼا وزمٍزهتؼا نؼٌل ًبًٔو

ححؼر يف اًيعؼوض رمؼٌل اكهؼت اٌَلة اًـصتَة ؤبحِاان ألماًسلَة ًَـؼرب ؾؼن ػؼاُصت مـَيؼة، وً 

ـصضؼؼِا نؼؼٌل عم ٔبو ًرتمجِؼؼا، ًـمتؼؼس ؿؼؼىل اذلؼؼوازاث وحمؼؼاذاثث ألفؼؼصاذ، ألصؼؼـاز،  ثسؼؼ َعة ًو

املصاسالث اًصمسَة واًالزمسَة تني ألفصاذ وتني اًلاذت. ًححر يف ألوساة وألفصاذ املؼؤثٍصن 

ني يف الاكذعاذ واذلَؼات يف اتزخي امليعلة من ٔبمصاء وؿٌَلء وكضات ذون ٔبن هيمي ألفصاذ اًفاؿَ

 اًـامة.

ًخددؼؼؽ تؼؼريك اًخحؼؼولث اًخازخيَؼؼة واًس َاسؼؼ َة والاحامتؾَؼؼة والاكذعؼؼاذًة ٌَميعلؼؼة 

عوقِا يف ٕاظؼاز اًيعؼوض املخاحؼة، وحبؼنك مـاصؼَ وسؼط ألفؼصاذ مل هيمؼي تؼريك املـؼاص  ًو

ؼصتط اًَوسم ًٔلفصاذ من ٔبلك وظحَـخَ وهوؿَ وهَفِة اس خزسامَ ومثيَ وظًصلة حٌََ وتَـَ،  ٍو

لك ُشا ابًعحَـة ادللصافِة ٌَميعلة، نٌل كسم مالحؼاث حول اًخحاذلث اًخجاًزة ثحؼسٔب مؼن 

و اًسوق حبَر كسم ذزاسة حاةل مفعةل ٌَسوق ابملؼزاذ وازلؼةل  اًفضاء املاكين ٌَخحاذلث ُو

 حوس(.  مصاوش، مزوذت، ذوٍصان، )سىساوت،

ًسؼوق ٔلن مثؼن هؼصاء املؼاكن ًفؼوق مثؼن فاًخحاذلث اًخجاًزة تني اًفلصاء مل حىن ثت يف ا

اًسَـة يف حس راهتا )دضة اًخسفئة، اًفحؼم ،ارلؼصوة ...( ذمؼا جيـؼي تَـِؼا ل ًؼسز زحبؼا، 

وحىت معََة هلهل اكهت ثت ؿىل ػِوز اًًساء وألظفال، وألفصاذ ل ٌضرتون مؼا ُؼو معؼيؽ 

 ٕال انذزا مثي )بٓلث ظيؽ اًلِوت، وؤوش، ظواين، مقاص، اطلُة(.

ن ًلسم تريك ثلاٍزٍص ؿىل صلك حتلِلاث مِساهَة ًلوم هبا مثياك
9
: 

 اًرثاء واًفلص يف ادلحي. -2
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زسؼاةل  هعوض ثخـَق تبٔسعوزت "لل ؾٍزؼزت"،-مجؽ اًيعوض واصلزاسة الزيوقصافِة : -1

كعة ٔبمِية ٔبمؼاسوس )كضؼَة حٌائَؼة  مصاُق ٍىدضف امللصة،ٔبزص َف ٔبملاز )اًلاًس خمعاز(،

 (،2912اهخحاز واىًزس ))كضؼَة حٌائَؼة  )زساةل موهجة ٕاىل إلذازت(،ظـن ٕاذازي  (،2912

 ٍلوؿة ٔبصـاز من ُيا و ُياك تَلهتا ألظََة ومرتمجة.

ذزش تريك ٍلوؿة من اًلدائي ٔبو الزًِاث اًعلريت ومهنؼا كدؼَةل "امٌثؼاهوث" ووخؼس ٔبن 

ة عم اًحساوت املخبٔظةل يف ظحائـِم ومـاص  ِم مٌؼش ٔبسمٌؼة تـَؼست، ما ًعحؽ ُشٍ ازلاؿاث اًحسًو

ٔبتـاذ 1فلس زنز تريك مالحؼاثَ ؿىل ذزاسة حِات ألفصاذ ؤبؾعاُا ثلس امي ذاظا حسة 
10
: 

 ثلس مي وكت اًصي حسة اذلاخة، واكن ُشا املحسٔب ٔبساش الاكذعاذ يف امليعلة. -2

 ثلس مي مٌاظق اًصي ٕاىل ٔبحِاء.  -1

شٍ ألذريت ٕاىل ؿا -1  ئالث.ثلس مي ازلاؿاث اًىدريت ٕاىل حٌلؿاث ظلريت ُو

ا منؼط ثلسؼ مي املؼاء، نؼٌل كؼسم مالحؼؼاث حؼول هفسؼ َة  اذلَات يف ُشٍ ازلاؿاث ٌسرُي

ألفصاذ ذاظة ؾيس اًضَوخ واطلي حمتزي ابًخياكغ اًيفيس تني اًـسواهَة واًفصذاهَة يف ملاتؼي 

 اًخاكفي ازلاؾي .

 *ػِص يف ُشا ادلزء ٔبًضا مواضَؽ مذفصكة ميىن ٕاحٌلًِا فامي ًًل :

  يف صٌلل ٕافًصلِا،حنو ذزاسة ٌَسَوك يف صٌلل ٕافًصلِا .ماَُة اًلدَةل .2

املسًية :املسن ادلسًؼست و املؼسن اًلعؼسًٍصة )اًرًتؼف واٍمتؼسن، اًخحؼولث يف  .1

 املاكن، اذلحوش(

اًصحاةل )من ضم اًصحاةل ؟املضمون الاٍىوًويج، اًعحَـة واًثلافة، اًخحولث  .1

 اخملخَفة اًيت ثـصط ًِا اًصحاةل(.

 واًلس:ملصة اًَوم  .4

 اًححر ؾن اطلاث واًِوًة . اًلمي، ثعوز اًيؼام امللصيب، اجملِوذاث واًـوائق،        
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: ملالث ادلزء اًثاًر "ٔبوجصا مِيوزا"  1ادلسول زمق 
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ؾٌلل تريك حول الاكذعؼاذ الاحامتؾؼي وظًصلؼة ثفىؼرٍي وهؼصثؼَ بٔ يف ُشا ادلزء مت جتمَؽ 

ؿىل صؼلك ثلؼاٍزص، ملؼالث اكمؼةل، مؼساذالث يف ٕاًََ، من ذالل ٍلوؿة مساذالث نخهبا 

مَخلِاث ثلٌَة ٔبو س َاس َة ٔبنرث مهنا ؿَمَة، "جيمؽ ُؼشا اًىذؼاة مَفؼاث ثًصؼة ومـلؼست فِؼو 

ًخسذي وضاُس ونفاؿي، ؤبذريا هكحَي"
12
. 

نخة تريك ؾن الاكذعاذ يف فاش وثددؼؽ ثعؼوز اذلؼصف واًعؼياؿاث اًخلََسًؼة، اكهؼت 

، كسم تريك حصذا مفعال ًخعؼوز 2919ؿائالث فلط يف  9ثخلامس ُشٍ اًعياؿاث يف فاش 

ُؼؼشٍ اًعؼؼياؿاث "اذلؼؼصيف مٌؼؼسًي ٔبو كٌؼؼسًي"، ومؼؼن ذؼؼالل معؼؼهل يف ٕاذازت اًًضؼؼاظاث 

حِؼر نخؼة  اًس َاس َة كاذ تريك مرشوؿا ظموحا ًخحؼسًر "كعؼاغ اًعؼياؿاث اًخلََسًؼة"

و رميسش فاليح معؼي مؼؽ تؼري  وكؼس  -ك ملالث رممة خسا ابًخًس َق مؽ "حوًَان هوًو" ُو
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س ية فامي تـس ذًَال س َاحِا رمٌل ؾن تريك وهوًو ٔبظَلا مـاذةل ًخحؼسًر اًلعؼاغ  10نخحا مـا 

 اًًصفي واًيت ثضميت ٕاحياءاث ُامة يف رعل اًوكت.

، كؼسم تؼريك ُؼشا امللؼال يف ٕاظؼاز "يف ملاهل "من ٔبخي اهخلال ٔبحسؼن ٌَمـؼازف واًلؼمي

وامذؼس ثؼبٔزرٍي يف حبؼوج  2971 ذٌسؼمرب جصانمج ٌََووسىو حول "رشوظ اهخلال املـصفة" يف

 :2980حول اًرتتَة ٕاىل كاًة 

 .2981حبوج ابًرشانة مؽ اًـامل اًثاًر  .2

 .2981حصتَة ألظفال املِاحٍصن  .1

 . 2989ألكََاث ادلسًست يف املسًية ألوزتَة  .1

ثـؼؼصف اًرتتَؼؼة هكيؼمؼؼة راث مفِؼؼوم ذؼؼاض ٌَـالكؼؼاث تؼؼني اًضؼؼ حاة واًصاصؼؼسٍن مؼؼن 

واجتاُؼاث، ًوىؼن تؼريك ًـصفِؼا ؿؼىل ٔبهنؼا "اًرتتَؼة جيؼة ٔبن ثـؼصف ٔبهنؼا اهخلؼال مىدس حاث 

ًالتخاكزاث، واتخاكز ًِشا الاهخلال"
13
واملضلك املعصوخ يف امللؼصة ٔبن ُيؼاك وسؼ حة هحؼريت  

من اًصسائي اًيت ثًذلي واًيت ختط اذلسازة ثخـَق مبا ُو ثلين وؿَمي لكِؼا قًصحؼة ؾؼن ُؼشا 

اجملمتؽ، ٔلن وسائي، ظصق ومٌاشم اًخحََي، اٌَلة اًيت ثًذلي هبا ُؼشٍ املـعَؼاث لكِؼا قًصحؼة 

 مصوذ ُشٍ اًِوًة واًيت حمتزي مبخياكضاث:ؾن ُشا اجملمتؽ ول ثـرب ؾن اًِوًة. ذما هيسذ 

 الاس متصاًزة واًخحول . .2

 اطلاثَة واملوضوؾَة . .1

 اًلكَة، ًوىن ُشٍ اًلكَة كاتةل ٌَخفىم . .1

مل ًدضازك تريك فىؼصت اًربحواًسؼة الاسؼ خـٌلًزة ابحذلؼاز اًضؼـة امللؼصيب مؼن ذؼالل "

اًلٌاؿة ٔبن اًثوزت اًخلٌَة فىصت ازلؽ تني اًخلاًَس واًخزَف، تي من ذالل ذربثَ ثوصلث صلًَ 

الاكذعاذًة لتس ٔبن حتسج يف اًحًِاث الاهرثتوًوحِة اًضرعَة، ألظاةل، اًخجشز"
14
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 املهنج ؤبذواث اًححر :

"املصحةل ألوىل اؾمتس فهيؼا تؼريك تسزخؼة هحؼريت ؿؼىل املالحؼؼة الاهرثتوًوحِؼة، يف حؼني 

اًخؼازخي الاحامتؾؼي والاهرثتوًوحِؼا اًخازخيَؼة اؾمتس يف املصحةل اًثاهَة واًيت ثـَلت تسزاسؼاث 

واًيت اؾمتس فَِ ٔبنرث ؿىل املعاذز املىذوتة، تني املصحةل اًثاهَة واًثاًثة ثلري ثوخؼَ تؼريك حنؼو 

مواضَؽ ٔبنرث معلا ومحميَة، تني املؤمن واًحاحر املسكق واًيت اؿرتف تـسُا ٔبهَ ٔبطمي ثضلك 

ما ذوز إلسالم يف اًـامل املـادض"
15
. 

خزسم تريك من ذالل معؼهل إكذازي ابمللؼصة مؼهنج املـاٌضؼة املَساهَؼة واطلي ًـخؼرب اس  

 George-henri BOUSQUETمهنج اصلزاسة يف الاهرثتوًوحِا، حوزح ُرني توسيك 

ًلول "اان ل اثفق مؽ تريك يف ادلاهة اًخلين، تريك اكن حضَة ثـاظفَ مؽ اجملمتؽ امللصيب" 
16
 ،

خجَة ٌَمـاًري الأكذميَؼة ارلاظؼة ابملهنجَؼة مؼا ؿؼسا يف تـؼغ ٕان مهنجَخَ يف اًححر ل جس  

(، 2911اصلزاساث مثي )حتلِق ورحؼري يف ادليؼوة ادلزائؼصي ومرصؼ لكفذؼَ تؼَ اًَووسؼىو 

ُؼؼشا ل ًيفؼؼي ٔبن املياظؼؼة اًؼؼيت ثلضلُؼؼا ابمللؼؼصة مسحؼؼت هل تسزاسؼؼة اجملمتؼؼؽ هكضؼؼازك حبؼؼنك 

شا جيـي مٌَ اب  مللاتي ضََـا يف جماهل.مـصفذَ ابٌَلة اًـصتَة وإلسالم ُو

 فلس حلق تريك رشوظ اًخحلِق املَساين واًيت حمتثي يف :

 الاكامة.  .2

 ثـمل اٌَلة. .1

اًخلٌَاث "الاس خلعاء الزيوقصايف، واس خزسام ُشٍ اًخلٌَاث منط نخاتة وورش، ؤبذؼريا  .1

 ذزاسة اًعوزت ابملـىن اًواسؽ )فٌون ثعوًٍصة، ظوز فوثوقصافِة(.

 اًدضسًس ؿىل:"خيَط ماًَيوفسيك ٕاىل 

  وزت اًخوزَق اًـَاين، الاحعايئ، من ٔبخي الاحاظة تدٌؼمي اًلدَةل وجرشحي زلافهتا. .2

 مجؽ ذكائق اذلَات اًفـََة ومنط اًسَوك اطلي ثـرب ؾيَ. .1

مصاهكة اًخلاٍزص اًياسؼوثَة )الزيوقصافِؼة( مؼن ٔبددؼاز وثـؼاتري منعَؼة، ؤبمؼوز فوًلكوزًؼة  .1

اس خزالض اًـلََةٔبوحسًصة اًيت متىن اًحاحر من 
17
. 
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وكس حلؼق تؼريك ُؼشٍ املـعَؼاث يف ذزاسؼاثَ املَساهَؼة ؿؼىل ظؼول سؼ يواث مـاٌضؼ خَ 

 ٌَمجمتؽ امللصيب، حبَر اس خزسم ألذواث اًخاًَة :

وعم اًعًصلة اًيت ًددـِا اًحاحر ألهرثوتوًؼويج، ٔبي ٔبن ًلؼوم تؼبٔؾٌلل  :املالحؼة ابملضازنة

اصلدؼول ٕاىل ٔبذّق اًخفاظؼَي يف ذمازسؼاث ٔبفؼصاذ ُؼشٍ ثلوم هبا ازلاؿة املسزوسة مؼن ذؼالل 

ازلاؿؼؼة، ، فادلؼؼسول اًؼؼزمين ٌَححؼؼر اذللؼؼًل، ًخضؼؼّمن اًخؼؼساذي تؼؼني املالحؼؼؼة ابملضؼؼازنة، 

َّؼؼة ٌَمجمتؼؼؽ املؼؼسزوش،  وألسؼؼاًَة ألدؼؼصى زلؼؼؽ املؼؼاذت، ومؼؼن ذؼؼالل ُؼؼشٍ املـاٌضؼؼة اذل

وكؼسزت ؿؼىل  ُؼشٍ ألؾؼٌلل، واملضازنة اًفاؿةل يف مٌاصعَ، ٍىدسة اًحاحؼر رمؼازت يف ٔبذاء

شا ما ًؤّذي يف اٍهناًة ٕاىل ثعوٍص واكؽ اًضؼـة  َّة فهيا وذمازس خَ ًِا. ُو نخاتة جتصتخَ اًضرع

املسزوش، تخفعَالث ثدّسم ابًضموًَة واصلكّة.
18
   

ٕاّن "املالحؼؼؼة ابملضؼؼازنة" عم ٕاحؼؼسى دعؼؼواث ألزيوقصافِؼؼا ذاّظؼؼة يف اجملمتـؼؼاث 

ّة، فؼؼإلزيوًويج تؼؼريك  سؼؼ ية ذمؼؼا مسؼؼح هل  ابملضؼؼازنة يف اذلَؼؼات  10اسؼؼ خلص ابمللؼؼصة اذلرضؼًؼ

َّة  ثسمح هل تخلمط اجملمتؽ املسزوش ذما ٔبذذهل ٔبحِاان يف اًخـاظف واطلاثَة نٌل رهصان  إلحامتؾ

شا ما ؿربث ؾيَ اكزاثُين تلوًِا " ٕان املالحؼؼة ابملضؼازنة ًُسؼت جمؼصذ املالحؼؼة ساتلا. ُو

ـال يف ُشٍ املالحؼة حِر حصثلي مضازنة اًحاحؼر ٌَؼاُصت ؾن تـس تي ُو ثلمط ذوز ف

ٕاىل اًخـؼؼاٌش مؼؼؽ اًؼؼؼاُصت املسزوسؼؼة مؼؼن ذؼؼالل مـاٌضؼؼة جممتؼؼؽ اًححؼؼر مؼؼؽ اًلؼؼسزت ؿؼؼىل 

خوحؼؼة ؿؼؼىل اًحاحؼؼر ٔبن ٍصاؾؼؼي سمؼؼان ومؼؼاكن  الاحذفؼؼاع مبوضؼؼوؾَة اًخـامؼؼي مـِؼؼا، ًو

صاءت مؼؼا ُؼؼو املالحؼؼؼة واملضؼؼازنة فؼؼألمص "ل ًخـَؼؼق فلؼؼط ابًىذاتؼؼة ؤبذؼؼش هلؼؼاظ وٕامنؼؼا يف كؼؼ

مىذوة، هَفِة ظَاكة وتياء اًؼؼواُص املالحؼؼة، ٔبو ابٔلحؼصى معََؼة اًخحََؼي ثعؼحح مؼاذت 

ًصذوذ ٔبفـال خسًست كس ختخَف ؾن ثغل اًيت ظَلت فهيا"
19
. 

ن ٔبضم ألحؼساج اًؼيت متؼص يف حِؼات ٔبفؼصاذ اجملمتؼؽ حبَؼر ٍؼصوي  :سري اذلَات ثخَرط يف ثسٍو

من املَالذ ٕاىل ذلؼة امللاتةل وكس "اؾمتس اًحؼاحثون  ألفصاذ ما حسج هلم ذالل مساز حِاهتم

ؼؼؼة ؿؼؼؼىل ثددؼؼؼؽ اتزخي ؿؼؼؼسذ مؼؼؼن  الاهرثتوًوحِؼؼؼون يف ذزاسؼؼؼاهتم اذللََؼؼؼة يف اجملمتـؼؼؼاث اًحسًو

ة واطلٍن اس خعاؾوا ٔبن ٍىسؼ حوا  ألصزاض اطلٍن اؾخربوضم "منارح" مـربت ؾن اًثلافة اًحسًو

ا يف املصاحؼي اًـمًصؼة زلهتم ٕاىل اذلسًر مـِم ؾن حِاهتم اًضرعَة وألحس اج اًؼيت ؿاصؼُو
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اخملخَفة"
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، ُشٍ اًامنرح متىّن اًحاحر من اًخـصف ؿىل املـعَاث اًؼيت جسؼ خسؾي سؼ يواث 

من املخاتـة واًيت ًفِس ثددؽ سؼري اذلَؼات يف مـصفهتؼا وحتَََِؼا اكهخلؼال ارلؼرباث مؼن حِؼي ٕاىل 

ؼا يف حِي وحتسًس ملوماث ادذَاز ألفصاذ ٌَمصنز الاحامتؾي املمتزي  وثعؼوز اًضرعؼَة ومتزُي

ؼؼة نؼؼٌل جسؼؼمح ُؼؼشٍ اًعًصلؼؼة تخددؼؼؽ اًؼؼصواايث وألسؼؼاظري اًؼؼيت ثبٔسسؼؼت ؿَهيؼؼا  اذلَؼؼات اًحسًو

اجملمتـاث.و ُشا ما ػِص يف ٔبحزاء اوجؼصا مِيؼوزا يف ملؼالث ؾؼن "مؼشهصاث كؼاط" وتـؼغ 

  اًضـصاء  ثسىساوت .

ظوز اًحًِوًون ُشٍ اًعًصلة واس خزسمت يف ذزاسة اجملمتـاث اًحسائَة  :اًعًصلة ادلًَِاًوحِة

واًخلََسًة هؼصا ًعحَـة اًـالكاث فهيا، وعم ثخاسس ؿىل اصلزاسة اًحًِوًؼة ًضؼجصت اًًسؼة 

وثلسؼؼم ُؼؼشٍ اًعًصلؼؼة ازلاؿؼؼاث يف اجملمتـؼؼاث املسزوسؼؼة حسؼؼة ٔبدسؼؼاز ألوسؼؼاة"اًفصذًة" 

خـصف ؿؼىل اطلاث اًـائََؼة واًخؼوحصاث الاحامتؾَؼة مؼن و"اًلدََة" و"اًـصفِة". نٌل جسمح ابً 

ؿالكاث وثفاؿالث وسَواكث فصذًؼة واحامتؾَؼة ؿؼىل خمخَؼف املسؼ خوايث: الاكذعؼاذًة مؼن 

ذالل ٔبسَوة إلهخاح ؤبمناظ املـُضة واًىسة والاُامتماث املِيَة،اًس َاس َة مؼن ذؼالل 

ة جسؼؼـى  ٕاىل فِؼؼم اًخؼؼوحصاث ثعؼؼوز اًلِؼؼاذت ذاذؼؼي ازلاؿؼؼة ومتثّؼؼي اًزؿامؼؼة، ٕان ُؼؼشٍ اًعًصلؼؼ

 اًحاظيَة من ذالل ما ُو ػاُصي يف اًـائةل ومٌَ يف اجملمتؽ.

وكس ساؿسث هؼصايث لك من: حون توان وحواناتن فًصسمان ومُضال كؼريان يف فِؼم 

ـمتس اًحاحر الاهرثتوًويج ؿىل "ٔبدساز ألوساة اًفصذًؼة "ٔبنؼرث ٔلهنؼا  اًخيؼاميث اًـائََة، ًو

اًلصاتَة واًؼامنرح اًثلافِؼة ومـؼاص ألزس ؤبمنؼاظ الادذَؼاز اًؼزوايج  ثسزش تـمق اًـالكاث

ذاظة يف اجملمتـاث اًلدََة حِر هيت ألفصاذ تخددؽ اهامتءاهتم اًلصاتَة وثؼساول اًؼامنرح اًثلافِؼة 

 ؿرب ألحِال و ُشا ما ػِص يف ذزاسة حات اًلدائي ؾيس تريك .

دلؼاك تؼؼريك ُؼؼو ٔبسؼؼَوتَ، حبَؼؼر ًؼِؼؼص ٔبي ٔبسؼَوة؟ ٕان ٔبول مؼؼا ًثؼؼري اُؼؼامتم اًلؼؼازئ 

ٔبسَواب ممتزيا، ٍصى اًحـغ ٔبهَ ٍمتزي ابملضازنة اًوخساهَؼة اتزت، واسؼ خزسام املفؼصذاث اًلسميؼة 

 ٔبحِاان ٔبدصى، ٍمتزي ابًوفصت ابًًس حة ٌَحـغ وابًزدصفة ابًًس حة ٌَحـغ الٓدص.

ًؤنؼؼس ٔبن لك مؼؼن ًلؼؼصٔب تؼؼريك  George-henri BOUSQUETحؼؼوزح ُؼؼرني توسؼؼيك 

ؿؼىل ٔبن ٔبسؼَوتَ مضؼعصة و مـلؼس يف هفؼس اًوكؼت ًخفق
21

ـّة معََؼة اًخَلؼي يف  ، ذمؼا ظؼ
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ارلازح ًضَف خَرن، احبىت يف فصوسا. حبَر مل ٍىن اًعَحؼة مذـؼوذٍن ؿؼىل ُؼشا اًيؼوغ مؼن 

 .ألسَوة من اًىذاتة حبَر زٔبوا ٔبهَ ٍمتزي ابزلاًَة واطلاثَة ٔبنرث 

 ذامتة:

حواهؼة اذلَؼات اًـامؼة يف ذزاسؼ خَ ٌَمجمتؼؽ ٕان مزيت تؼريك ٔبهؼَ ل هيمؼي ٔبي خاهؼة مؼن 

شٍ املـاٌضة املَساهَة مىٌخَ من اًلصة اًضسًس  ذاظة امللصيب ٔلهَ كىض فرتت معهل ُياك، ُو

من اًواكؽ وزمغ لك الاهخلاذاث اًيت كسمت ٕاًََ سواء يف ذزاسؼاثَ حؼول إلسؼالم واًلؼصبٓن 

خاابثَ ثـخرب مصحـَة ُامة ٌَحاحثني ٔبو حول اذلَات اًس َاس َة واًخازخيَة والاحامتؾَة ٕال ٔبن ن 

 يف اتزخي املـصة يف حلدة مـَية .

"اوجصا مِيوزا" ٔبن ًيلي ٕاًَيا حصاج  تريك الاهرثتوًويج يف خاهحَ اًلؼاهوين  ًلس اس خعاغ

ا  واًخازخيي واًس َايس والاحامتؾي من ذالل اس خـٌلل ٔبذواث اًححر الاهرثتوًويج ثخعسُز

 ئي من ذالل املـاٌضة املَساهَة ٌَمجمتؽ امللصيب وادلزائصي.املالحؼة ابملضازنة ٔكضم اًوسا

*ثـخرب مىذحة خاك تريك تفصهست حصااث ؿاملَا مبـياٍ اًواسؼؽ ملؼا حتوًؼَ مؼن نخؼة ومعؼاذز 

دلاك تريك، ٔبو ملا نخة  ؾيَ ظَةل حلداث مذخاًَة، نٌل حتوي خمعوظؼاث مجـِؼا تيفسؼَ يف 

  معسزا ُاما ٌَحاحثني يف فىص خاك تريك.مصاحي ثيلهل يف امللصة وادلزائص طلعل ثـخرب

*حتوي املىذحة ألزص َف اًاكمي دلاك تريك واطلي حفؼغ يف ٔبذزاح حسًسًؼة وهصثوهَؼة 

ؿَحة، ومييؽ الاظالغ ؿَََ يف حؼني ٔبهؼَ ًـخؼرب ثؼصوت فىًصؼة وٕاوسؼاهَة لتؼس مؼن  91ثلسز ة

 ٕااتحهتا ٌَحاحثني يف فىص اًصخي .

ت اًثلافؼة يف حؼني اكن مؼن ألخؼسز ٔبن ثعاًؼة تؼَ *ٕان ُشا اًرتاج اًفىصي اتتؽ ًؼوساز 

وسازت اًخـَؼؼمي اًـؼؼايل حؼؼىت ٍؼؼمتىن اًحؼؼاحثون مؼؼن اسؼؼدامثٍز ؿؼؼىل اًوخؼؼَ الهٔكؼؼي فؼؼَ ل خيؼؼط 

ختععا واحسا تي ٕان ثواخسي ابملىذحة ملست ٔبساتَؽ تني يل ٔبن ُشا اًرتاج ميىن اًححر فِؼَ 

يفس وؿمل الاحامتغ والاهرثتوًوحِا واًخيلِة من ظصف املؤزذني وؿٌَلء الآثز وابحثو ؿمل اً 

واًلاهون واًس َاسة وزمبا ختععؼاث ٔبدؼصى مل ثؼخح يل اًفصظؼة لسؼ خًداظِا ثسؼخة اًرتنؼزي 

 ؿىل اًححر يف "اوجصا مِيوزا" 
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                  وادلًيس إلزين إلدذالف ومسبًٔخا إلزيًووحِا
 ادلزائص يف ألهرثوتوًوحِة املـصفة وٕاهخاح

     ادلزائص -خامـة اًضَف -.َلس ساينذ  
 

 : املَرط

 ذوز ثوضَح ُو مساذَيت من اًِسف

ِا وهَفِة اًفصوس َة إلزيًووحِا  ملوضوؿني ثياًو

 ؿالكة ابٔلحصى ٔبو املصٔبت حول ألول: ُامني

 اًربجص زيائَة ثياول واًثاين ابملصٔبت، اًصخي

 فهيا متّ  اًيت اًىِفِة ثخِان وابًخايل واًـصة،

 يف وذوزُا اًَوم اًصاُية كضاايُا مؽ اًخـاظي

 ًوـيّ  ادلزائص، يف ألهرثوتًووحِة املـصفة اهخاح

 هلعة -هؼصان يف- ًُمثالن املوضوؿني ُشٍن

 يف اًخسٌزس تشوز ؿَهيا ُبوضاث اًيت اًحساًة

 ٔبنرث وثحَوزث ادلزائًصة، ابدلامـة ألهرثوتوًوحِا

 وتَاز ثَون خريمني من ًلك ازيًووحِة ٔبؾٌلل يف

 .خازذاٍن ذي ولهوست توزذًو

 Abstract : 

The aim of my intervention is to clarify 

the role of French ethnology and how to 

deal with two important topics: the 

first about women, or rather the 

relationship between men and women, 

and the second dealing with the Berber 

and Arab dichotomies and thus how to 

deal with their current issues today and 

their role in producing anthropological 

knowledge in Algeria, perhaps these 

two topics represent, in our view, the 

starting point on which the seeds of 

teaching in anthropology at the 

Algerian university have been 

developed, and crystallized more in the 

ethnological works of Germain Tillion, 

Pierre Bourdieu and Lacoste Dujardin. 

 

 ملسمة:

ٕان ذزاسة هلسًة ًٔلحباج واًىذة ألهرثوتوًوحِة، واًسوس َوًوحِة واًخازخي ؾن 

ادلزائص واًًساء ادلزائصايث ذاظة يف اًـرشًة ألذريت، مصث هبا ادلزائص جسمح ًيا تخحسًس 

شٍ ألؾٌلل ثت ابملواسات مؽ اصلزاساث ادليسًزة.  حبنك ٔبن اًحضل ظاملا ارلط اًـًصغ ًـمَيا ُو

ؿاىن من ثحـاث اذلنك الاس خـٌلزي اًفصويس ول ٍزال، حِر مت ٕاحصاء ذزاساث نثريت ؾن 

وزحاةل(، اُمتوا مبـادلة كضاايُا  اًًساء، من ظصف ابحثني وذازسني فصوس َني)ؾساهص

ذاذي ٕاظاز ألزست" وجنس يف رعل كوامئ تُدََوقصافِة صامةل ؾن اًًساء ادلزائصايث ًىن 
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ٔبكَة ُشٍ اصلزاساث زنزث ؿىل ذوز اًًساء اًخلََسي يف ٔبزسُن: اًولذت واًصضاؿة 

وتيفس اًلسز اُمتت ابدلواهة املثريت ؾن اًًساء، مثي: اصلؿازت واًسحص واًومش واذلصمي 

وثـسذ اًزوخاث، مث ظصحت مواضَؽ ٔبدصى ثثري اًدساؤلث حول اًًساء، يف اًلاهون 

رياج، واملصحـَة اًيؼًصة ًِشٍ ألؾٌلل حمتثي يف حبوج مشَت إلسالسم واصلٍن اكًرتنة وامل

ذزاساث ازيوقصافِة ؤبذتَاث اتزخيَة وٕاحعائَاث فصوس َة، ؤبذة اًصحاةل، ٕاضافة ٕاىل 

اًحَاانث واًواثئق اًعاذزت ؾن املصانز اذلىومِة، ومن تني ٔبُسافِا املسددعية، حماوةل 

س خـمصت، وجسَِي ثوحهيِا وفق املرشوغ اًخحنك واًس َعصت يف ألُايل ٔبو اجملمتـاث امل 

 ُياك ٔبول نخاة:واخملعط الاس خـٌلزي. 

نيِاًـصط نخاة: حزائص ألهرتوتوًوح  فـىل سُدي املثال ل
(1)
 (Algérie des 

anthropologues) "امللسم واملُحَي من ذالل حزء من اًضـة ضم اًلدائي
(2)

، نٌل حيَو 

اًىوًوهَاًَة، فاًىذاابث حول ُشا ادلًس اًخرشي ثحسو  ٌَلصتَني جسمَهتم اًربجص، ٔبزياء اًفرتت

فامي ًو اكهوا ضم فلط من ًفت اهدداٍ اصلازسني وألهرثتوًوخني واًصحاةل. وثخـَق ألمص 

ةkabyleتسزاساث ؾن اًلدائي) ٔبو ظوازق  (M’zabواملزياتني) (chaouїa) (، اًضاًو

هتم، وؾن ؿاذاهتم اًربجًصة يف ادليوة ادلزائصي، وحمتحوز حول ُ (Touargsاًعحصاء) ٍو

اًلسمية، ومنط حِاهتم اًخلََسًة واًخس َعة، ونشا ثعحَلاهتم وذمازساهتم اًسحًصة من زكط 

و ٔبمص ًثري اًىثري من اًدساؤلث؟، ٔلهَ ٌساضم يف ٕاجصاس  ا، ُو ؤبكاين اًلسمية وفَلكوز وكرُي

ا ثضلك حارق ًح ر اًزناؿاث واًرصاؿاث الادذالفاث إلزًِة واًثلافِة، حِر ًت اسدامثُز

 يف اًحضل املس خـَمص، مث اًخعصق ًثيائَة ٔبدصى عم زخي/امصٔبت.

ِا  سبٔحاول من ذالل مساذَيت ثوضَح ذوز إلزيوًوحِا اًفصوس َة وهَفِة ثياًو

ملوضوؿني ُامني: ألول حول املصٔبت واًثاين ثياول زيائَة اًربجص واًـصة واًىِفِة اًيت مت فهيا 

اًصاُية اًَوم يف اهخاح املـصفة ألهرثوتوًوحِة يف ادلزائص، ًوـي ُشٍن اًخـاظي مؽ كضاايُا 

هلعة اًحساًة اًيت ٔبوضاث ؿَهيا تشوز اًخسٌزس يف  -يف هؼصان- املوضوؿني ًُمثالن

ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـة ادلزائًصة، واًيت ثحَوزث ٔبنرث يف ٔبؾٌلل لك من خريمني ثَََون 

و ٔبهيا ل ميىن ٔبن حننك ابًضلك اًلاظؽ ؿىل اًىثري  وتَاز توزذًو ولهوست ذي خازذاٍن، ًو
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يف ادلامـاث ادلزائًصة ًيك ل حىٌل ٕاؾخحاظَا موسوما من ألؾٌلل وامللالث اًيت ٔبجنزث 

ابطلاثَة، ًىهنا يف نثري من اذلالث ثخلىن فىصت ذوهَة املصٔبت وختَفِا ذومنا ثلسمي ألذةل 

 اًاكفِة.

 وًوحِا)اًيَاسة(:ٔبوًل: إلزي

يف اًساتق، ذاظة يف -جتسز إلصازت ٔبن إلزيوًوحِا اذلاًَة كس ثلريث ؾٌل اكهت ؿَََ

ا حِر حصؾصؾت فهيا ثضلك ُمَفت ل جنسٍ يف اصلول ألجنَوسىسوهَة ٔبو ٔبمٍصاك، فصوس

وحنن ُاُيا حنَي ملا كسمذَ من ٔبؾٌلل يف ٔبزايض املس خـمصاث اًيت وظبهٔتا إلذازت اًفصوس َة، 

فٕاهنا اكهت سالحًا يف ًسُا مت اس خلالهل تخضاؿة ذاظة يف ادلزائص، حِر صاؾت 

َلمة يف ؾحازاث: ألُايل ٔبو ألهسجيان واملٌلزساث اًخـسفِة مععَحاث ثّسل ؿىل اًصساةل امل

اًيت ثفىِم اًلدَةل وعم ثسذي من مضن حىذَاكث إلزيوًوحِا اًـسىًصة اًيت معسث ؿىل 

فََِة ًواك  فااتن فلس اس خلي زواذ ُشٍ  -حسة ثـحري-جضوًَ ظوزت اجملمتؽ ادلزائصي 

ذالل اجناس ٔبحباج ؿَمَة جس خجَة اسلةل ثفوكِم اًـسىصي يف اس خـصاط اًـضالث من 

ًِشا اًواكؽ ًىهنا"ل حىضف ؾن اجملمتؽ ارلعم ٕال ابًلسز اطلي جيـي مسـاُا ُسامًا وساًحًا، 

ًيؼَف كائَني تبهٔنا ل ثوفص ظوزت ذكِلة ول حىت معاتلة ٌَمنورح، فاجملمتؽ اًـصيب ٔبو اًربجصي 

ام ٔباك هت كري واؾَة ٔبو ملعوذت املوظوف من كدي اًضحاظ ًيعوي ؿىل حعة من ألُو

ٔبول ٔلن ُؤلء ادليوذ، مثي كريضم، مل ٍىوهوا كري ؿاتئني ابٕلًسًوًوحِاث ٔبو ألفاكز ٔبو 

املوضاث، فاًيلِة اكًزت اكن س ميوهًَا)وس حة ًسان س ميون(، بٔما ألدصون فاكهوا مذبٔثٍصن 

اث من ذالل ابًخَاز اًصومٌعَلي واكهوا ًيؼصون اثهَة ٕاىل اًلدائي واًـضائص واجملموؿ

ٕاكعاؾَة اظحف ؿَهيا اًىٌلل"
(3)
. 

ًحسو ألمص واحض وثضلك ُزيل ٌسدٌلط من بٓذمِة اًـصيب وحيط من صبٔهَ يف نثري  

من ألؾٌلل واصلزاساث مثي ما ٔبجنٍز "اًلائس ٌزضازذ وُو زئُس املىذة اًـصيب ساتلًا كس 

ٕان نخاتَ  نٌل مؤًفاثَ اًخاًَة ٌس خويح  2848سـى ٕاىل اجناس حبوج راث ٔبفاق ٔبوسؽ مٌش 

املس حلة اًحٌُة يف نخاتَ ؤبزاء مسافؽ ؾن املاكثة اًـصتَة حول  مواذٍ من تـغ الافرتاضاث
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اًس َاسة وإلذازت ُياك حاةل ٔبدصى وعم حاةل اًـلِس حصميويل اطلي كسم من ذالل ما ًحسو 

ٔبن كعة ًُس ٕاّل، حول اًضـة اطلي حيازتَ"
(4)

، واطلي اكن انئة وايل ثَمسان مث ؿني 

صان فامي تـس، وألمثةل ن  ثريت وظوًةل حول ُشٍ امللازتة املُحخشةل اًيت ثـخرب واًًَا ؿىل ُو

ألُايل واًساكن ألظََون تسائَون ًىن مؽ مصوز اًوكت ظازث فىصت اًحسائَة كسمية 

جتاوسُا اًزمن من ذالل ٔبحباج ؿَمَة وضفت ثـلِساث اًثلافة اًيت ٍمتخؽ هبا ُؤلء ألُايل 

وتعحَـة اذلال اجتِت إلزيوًوحِا حنو واًيت ثمن ؾن ٕاوساهَة معَلة ومعق اتزخيي مذبٔظي، 

صُمصان ُشا اًيوغ من اًفىص ًخعحَح هنجِا ورعل تياء ملخلرياث فىًصة وزلافِة ؿاملَة ومن 

تُهنا س َاق ثبٔسُس ألهرثوتوًوحِا ألجنَوساهسوهَة، واطلي حيَي ٌَدساؤل ؾن ظحَـخَ ٕان 

 اكن ٕازيوًوحِا ٔبم ٔبهرثتوًوحِا؟. ذثبٔذث ًخفىِم 

 حمي لكمة هَاسة "حتي )بٔهرثوتوًوحِا( ٔبذشث مداز ٔبن لكمة ٕاانسةًلول خاك ًو 

)ٕازيوًوحِا( ثبٔثصًا ابًخفضَي ألىلكو ساسىوين ٌَلكمة ألوىل، كري ٔبن املسزسة اًفصوس َة 

حافؼت مست ظوًةل ؿىل اس خـٌلل لكمة هَاسة، ٔلس حاة مؤسساثَة ؤباكذميَة. ٕار ٔبن 

مضن مـِس اًيُسات اًخاتؽ  2917خساء من اًـام ثسٌزس ُشا اًفصغ املـصيف ٕامنا ثعوز فهيا ات 

ملخحف إلوسان يف ابٌزس"
(5)

ِا إلزيوًوحِا اًفزًيلِة  ، ومن املواضَؽ اًيت اكهت ثدٌاًو

)ادلسسًة(، ًعلى ؿَهيا ظاتؽ تَوًويج، حصنز ؿىل فىصت مفاذُا ٔبن اًفوازق اذلضاًزة عم 

جتاٍ يف اًخاليش ثسخة ٔبس حاة هدِجة ٌَفوازق إلزًِة ٔبو اًـصكِة، ًىن ما فئت ُشا الا

 اًساتلة اطلهص واملخـَلة تخرٍبص الاس خـٌلز. 

ٕان الزيوًوحِا حسة خريمني ثََون"ًُست جمصذ ؿمل ًإلوسان، تي عم ىزؿة ٕاوساهَة 

جضلي، ؿىل مس خوى ثحاذل اًخـازف تني اًضـوة، حزيًا مواساًي يف ٔبطمَخَ ٌضلوز  -ٔبًضاً 

ألفصاذ: فِياك حصنة مذواظةل ٌَفىص اطلي ًت ثعحَحَ اطلي ًَـحَ اذلواز ؿىل مس خوى 

ابس متصاز"
(6)
. 

 

 



 

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

ر
ثاً
ً ا

 
  ادلزائص -اًضَف خامـة -َلس ساين.ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

 الادذالف إلزين)اًـصيق(:

اكهت ألهرثتوًوحِا تياء مللال ؾيواهَ: ملسمة  ملال حول ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائصمن 

( ابٌزس Faidherbeيف ٔبهرثتوًوحِا ادلزائص، اؾخحازاث ؿامة من ظصف ادلرنال فِسازة)

 ؿمل ًسزش ألحٌاش اًخرشًة املوحوذت يف صٌلل افًصلِا تياء ًلول ظاحدَ" 2872

 اًـمي ؿىل املصبٔت:  تساًة 

"اًـامل اًًسوي ومن ذالهل اًيؼام الاحامتؾي جصمذَ،  اكن ٔبول جمال وخَ هل الهتام ُو

ن ومل ثًذؼص ألؾٌلل ثلَري اًيؼام اًفصويس يك جس خثري الاُامتم، ٕان خّي املؤًفاث اًـامة إ 

َّس ٔبن اطلي ٌسرتؾي الاهدداٍ تني  كََاًل ٔبو نثريًا حتخوي ؿىل كسم ًُـاجل ُشٍ املسبةٔل، ت

نخُة ح،ة، توانفون واًثالج مائة ظفحة اًيت ذوىهتا مازي توحِجا، ًُس ُو مُسم 

املًضوزاث ول خًس مؤًفهيا ول اًفازق اًزمين املُلسز، تيعف كصن تي اًخلري اذلاظي يف 

كس كسم املصٔبت اًحاحثة ؾن ارلالض من مزنةل اًيشء اًيت ُسحت فهيا، من اًخعوز، فألول 

ا اًُسرًصة يف حني ٔبن اًثاهَة، فسـت ٕاىل وظف ؿامل اًًساء  ارلازح ؤبظَق ٔبحاكما ِمَُؤ

من ذالل وهجاث هؼص ُشٍ اًًساء ٔبهفسِن"
(7)
 ٔبلن مايي"نٌل ٌس خحرض ألهرثتوًويج  

(Mahé)"  َاملؤسسة يف ادلزائص من   ألهؼمة اًلاهوهَة اًىربى"اتزخي اًلدائي "يف نخات

 ًووثوزهو (A.Hanoteau"ُاهوثو) ظصف اًلكوهَاًني واحمللق من ظصف

(A.Letourneux")
(8)

، وميىن اًلول ٔبن من تني ٔبُساف مثي ُشٍ اصلزاساث ابصلزخة 

ٌَخلاًَس "مٌعحًا يف وظف وحتََي اًوكائؽ الاحامتؾَة ؾن ظًصق اًوظف اصلكِق اكن ألوىل

واًـاذاث اًضـحَة ملياظق اًلدائي اًيت ٌسموهنا يف ذزاس هتم "مٌعلة اًلدائي حصحصت"
(9)
. 

َلٌلً تعفهتا"ٔبول ؿامي من ؾوامي ًلس حعي حصنزي ؿىل املصٔبت يف ُشٍ اصلزاساث مُ 

اًخزَف، ؿٌَلً تبٔن ُياك ؾوامي ٔبدصى، من رعل اًسىن مثاًل، سىن اًًصفِني واذلرضًني، 

ت اًيت ؿَق ؿَهيا ٔبوكس خان جصانز، واًيت متثي كعاغ حىَِف تعيء وظـة، ونشعل اًحساو 

نٌل ٔبن اطلُيَاث صلكت ؾلدة حاًت ذون اًخلري وكس واخَ اًخـَمي ظـوابث مجة"
(10)

 ،

 وكس ذَفت ذزاساث نثريت ًُس ُياك جمال ذلرصُا.    
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ٔلزيوًوحِا ػِصث يف تساًة اًثالزٌُاث ٔبؾٌلًل خسًست ًحاحثني ص حاة ختصحوا من مـِس ا

ون، املمتزيت تبٔسَوهبا يف اًححر ََ، من تُهنم خريمن ثَ 2911تحاٌزس اطلي ٔبسس س ية 

اطلي )اذلصمي ؤبتياء اًـم(، و واملوسوم تؼصفت جىذاهبا حول ػصوف اًًساء املَساين، نٌل ؾُ 

فِيي جضري يف نثري من موكؽ ًيلسُا زلِوزًة ألظِاز  ًعحح مصحـًا ُامًا ٌضلازسني فامي تـس

ومـصط حسٍهثا ؾن وضـَة املصٔبت يف جممتـاث ثـامي املصٔبت ابحذلاز وابٔلدط يف اًيلعة 

املخوسعَة وحصحؽ رعل ًسٌلث ل ًوخس ما ًضاُهيا ؾياذًا يف ٔبي ماكن بٓدص، ٔلهنا ُمسجمة 

ملخوسعَاث وٕادضاؾِن ٔلصاكل ذاذي وسق احامتؾي مَخحم، واذلال ٔبن جحة اًًساء ا

الاس خالة املخيوؿة، ًُـربان يف وكذيا اذلايل ؾن ٔبخضم مسددلِاث الاس خـحاذ إلوساين، 

وفوق رعل، فٕاهنٌل ل حيعان فلط من كمية اًاكئن اًضحَة ٔبو اًاكئن اطلي ٌس خفِس من ثغل 

ًَا ًـمالن ؿىل صي اًوضـَة، ًوىهنٌل ؤلن  ٔبي جممتؽ ل ميىٌَ ٔبن ٍىون ٔبهثواًي ٔبو رهوزاًي لك 

اًخعوز الاحامتؾي جصمذَ، ٌوضالكن يف ٕاظاز اًخيافس اذلايل تني اًضـوة سخدًا ٌَخبٔدص ل 

ٌل تـس" ميىن ثـوًغ ابًًس حة ٕاىل ٔبًوئم اطلٍن مل ًخحصزوا من ثبٔزرُي
(11)
.   

وخاك  مث من تني ألؾٌلل املالحؼة تـس الاس خلالل اكهت ًؼ: توزذًو)اًِميية اطلهوزًة(

ًوو ٔبن توزذًو وتريك مل ًوظفا ؿىل بٔهنٌل  لهوست ذي حصذٍن)وساء ضس اًًساء(و تريك

لكوذٍن صويل يف ملاًِا املًضوز يف جمةل اوساهَاث حتت  -حسة ثـحري-ٔبهرثتوًوحِني 

 Anthropologie et/ou sociologie ? Retour en arrière sur nosؾيوان"

pratiques.  َة ًىهنا ثسخة ؿسم ثساول مفِوم ألهرثوتوًوحِا ٕال ٔبهنٌل كسما ٔبؾٌلًل ابًلة ألطم

 يف اذللي اًـَمي اًفصويس طلا اهسزحت مضن إلزيوقصافِا.

ًلس مت وسج ؿالكة اًخـازط تني اًـصة/اًربجص، وتني اًصخي واملصٔبت، ٔكضم املعفوفاث 

توًويج يف ادلزائص، ٕاىل خاهة رعل ًوحؼت واًيت مت اس خلالًِا، يف ٕاهخاح اًـمل ألهرث 

اًخلاًَس اًضفوًة واًفَلكوزًة، واًىثري من ٔبؾٌلل ُامة ثياًوت اذلاكايث اًخعحَلاث 

اًالٕاسالمِة، )اًسحًصة واًوزًِة(، "يف حني هون اًـصة ميَىون فلط اًثلافة املىذوتة، اًـمل 

واصلٍن إلسالسم، حصهت ٔبؾٌلهلم ٌَمـادلة من ظصف املسدرشكني. حصهت ُشٍ ألؾٌلل اًيت 

وةل ول ميىن جتاوسُا"ثحسو كري ملد
(12)

، ومشَت ٔبؾٌلل املسدرشكني، حسة املؤزد ٔبتو 
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اًلامس سـس ػل، خمخَف اجملالث، اًيت هتم حِات إلسالم واملسَمني واًرتاج اًـصيب من 

َاء واملخعوفة،  هجة وهتم إلذازت اًفصوس َة من هجة ٔبدصى. حِر ٔبهنم ذزسوا "حِات ألًو

ونخة اًفلَ واًخوحِس، ويف اٌَلة ذزسوا ؤبًفوا املـامج يف اٌَِجاث اًـصتَة واًربجًصة، حسة 

وا اًلعط واًضـص، مبا فَِ اًضـص اًضـيب  موكؽ لك ًِجة ثلًصحا. ويف ألذة ثياًو

اًيعوض وألساظري وثبٔزري اًرتاج املرشيق وألهسًيس، ويف اًخازخي ورشوا اًواثئق و 

وألدداز واًرتامج وألوساة، وثياول مـؼمِم املوس َلى واًفٌون املـٌلًزة واًصمس واُمتوا 

ا. ًوـي ٔبجصس ما زنزث ؿَََ )مسزسة ادلزائص( اًيت  ابلآثز واًىذاابث ادليائًزة وحنُو

و ورش اًرتاج ادلزائصي اًـصيب واًربجصي وإلسالسم  اسذُصث يف ؾِس اكمدون وحوانز، ُو

. من ًلة وفلَ ؤبذة وظي واتزخي"معوماً 
(13)

  . 

اس متصث اصلزاساث حول املصٔبت واًًساء ذانيًا ثخفصغ ؿرب اًثيائَدني اًساتلذني، واًـسًس 

مهنا هصست صلزاسة: وساء ألوزاش، ؤبؿايل حدال اًلدائي، واملياظق اًربجًصة ووساء مزياة 

 ما تني (LIBYCA) واًعحصاء. حِر ثعسزث تـغ ألحباج اًيت ورشث يف جمةل ًحَاك

ن يف اًفِصش اًـام  2911-2981 واهجة اًححر حول اًًساء، هوزذ ُاُيا تـغ اًـياٍو

 . 2991-2911ٔلؾٌلل املصنز اًوظين ما كدي اًخازخي وألهرثوتوًويج واًخازخيي ما تني 

- L. Lefebeve, signification des rites et coutumes relatifs aux 

céréales au douar Ighram (petite kabylie),Tome XI,1963, p179. 

- G. Lefebvre, la toilette féminine dans deux villages de petite 

kabylie, Tome XI,1963 p199. 

- Ch. Ougouag Kezzal, Un exemple historique de la valeur 

morale des bijoux et leurs symbolique chez les arabes. La 

taoussa, Tome XVII, 1969, p 351. 

- A Bourgeot, Les costume masculin des Kel Ahaggar, Tome 

XVII, 1969, p355.  

- Ch. Ougouag Kezzal, le costume et la parure de la mariée, 

Tome XVIII,1970, p253. 

- Ch. Ougouag Kezzal, le sadaq et le maraige suivant le Urf (rite) 

de sidi ma’ammar, TomeXIX,1971, p235. 
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- C. Ougouag, Quelques aspects de la vie féminine traditionnelle 

à Telmcen d’après les exemples de romances tahwifat, Tome 

XXV 1977.  

- M.F.Virolle. Quelques aspects de la criminalité d’honneur dans 

la région de Tizi-Ouzou(Algérie), Tome XXX-XXXI, 1982-

1983.p257. 

- Ch. Ougouag Kezzal, les cérémonies du mariage à 

Tlemcen(Algérie), Tome XXX-XXXI, 1982-1983.p277.    
 

ًلس اهعة الاُامتم يف ُشا إلهخاح ؿىل نخاابث اًـِس اًىوًوهَايل، حِر مثَت املصٔبت 

اجملمتؽ وزنزيثَ ودزاهَ اًثلايف وزٔبسٌلهل اًصمزي، حموز الاُامتم ذانيًا، ٔلهنا يف هؼصضم ٔبساش 

هبة يف ُشٍ هوااي ُشٍ اصلزاساث املسددعية و ألمص اطلي ًثري اًض ُ  . ، ُو

، ًيك ثُـصف ألهرثوتوًوحِا 2990اكن جية ٔبن هًذؼص ٕاىل كاًة س يواث اًدسـًَِاث 

صان، مصنز اًححوج الاحامت ؾَة واًثلافِة يف ادلزائص وثسزش يف ادلامـاث: ثزيي وسو، ُو

(، ُشٍ املياظق اًثالزة عم ٔبماهن ثسٌزس ألهرثوتوًوحِا يف هؼص CRASCتوُصان)

مبـِس اًثلافة اًضـحَة يف تساًة س يواثَ  -سـَسي َلس-موساوي. مث يف ثَمسان حسة

واس متص ُشا املـِس كانيًا ؿىل  ألوىل، ٔبٍن اكن ًُسزش ألذة اًضـيب واًفٌون اًخلََسًة"

، حِر اس خحسج 2991-2991الادذعاظني حىت اصلفـة اًساذسة ٔبي اًس يةُشٍن 

ادذعاض خسًس واملمتثي يف صـحة ألهرثوتوًوحِا"
(14)

، مؽ رعل تلِت اصلزاساث 

ألهرثوتوًوحِة كََةل هوؿًا ما، واكن جية اهخؼاز مصوز س يواث بٔدصى، ًيك جيس ُشا اًـمل 

خلِاث واًيسواث حول واكؽ اس خلالًَخَ، ول ٍزال ًححر ؾن راثَ من ذالل مَ 

  ألهرثوتوًوحِا يف ادلزائص؟

 ألهرثوتوًوحِا وكضااي املصبٔت: 

 /ما اطلي كسمذَ ألهرثوتوًوحِا ادلامـَة يف اصلزاساث حول املصبٔت؟11ش

ٕان إلخاتة ؾن ُشا اًسؤال ظـحة، هون ٔبكَة اصلزاساث مل ثؽ امللاًعاث اًيت مت هلَِا 

واًخبٔثص هبا ثسخة إلزج ألهرثتوًويج الاس خـٌلزي اطلي مل ًت هلسٍ ومتحَعَ ثضلك ًدِح 

اسدِـاتَ تعوزت اجياتَة، ورعل ثسخة قَاة منورح واحض، ٌَخسٌزس واًخَلي واًححر يف 
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املصٔبت يف ادلزائص، سوى ذزاساث ذسَحة، حِر بٔن اطلٍن اُمتوا  مِسان ٔبهرثوتوًوحِا

ابًححر حول املصٔبت ًـسون ؿىل ألظاتؽ
()

   . 

طلا جنس بٔن اًىثري من اصلزاساث امللسمة يف مواضَؽ املصٔبت يف ادلزائص، مدسشؿة 

وضـَفة، ٕاما ٔبهنا اوساكت حنو اًفصضَاث اًىوًوهَاًَة، ٔبو ٔبهنا ثححر ؾن ملازابث خسًست 

ًفِم ؿالكة اًصخي واملصٔبت، يف حمازتة اًـيف ضس اًًساء ويف مواهجة مٌعَق زلافة زحوًَة، 

ا خمَوكًا سَحًَا، وساحصًا، ووـيف ًًذلي ٕاىل حِاثيا ؤبظفاًيا، ًوُس يف  ثليص املصٔبت ابؾخحاُز

ات، وسـيا اًيؼص ٕاًََ ؿىل ٔبهَ بٓران جهناًة اًصخي، ٔبو اسددسال ًسَعخَ وثوًَة املصٔبت سمام اذلَ

 وٕامنا جتسًس ٌَخعوزاث وألرُان لؾخحاز املصٔبت فاؿةل اجياتَة مثَِا مثي اًصخي.

ثؼِص اذللِلة اًخازخيَة ٔبن"اصلوةل الاس خـٌلًزة مل ثلري صُئًا من وضؽ املصٔبت، ًىن اًًساء 

لك  هن ؿىل اصلوام اذلازساث ألساس َاث ٌَلمي اًوظيَة ومـخرباث نشعل من كدي

ث الاحامتؾَة: اًصاتعة اًوزَلة تني اًِوًة اًثلافِة واملصٔبت ٔبظححت اًسَعاث ولك اجملموؿا

اجملموؿاث،  مذبٔظةل يف رُن اجملمتؽ )حازساث اًخلاًَس، حازساث اٌَلة تيؼص تـغ

لس اكن لك ٔبثحاغ احملوز املياُغ ًالس خـٌلز يف حصنة اًخحٍصص ذمخيني  وحازساث اصلٍن(: ًو

عم ألظـة  ث ومضالكث هفس َة ثحلى ٕاساٍهتاًِشا اصلوز اطلي مل ًحق مٌَ سوى ثبٔزريا

ذانيًا"
(15)

. نٌل ٔبن اذلسًر ؾن املصٔبت يف اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة ًُس جًصئًا ٔبتسًا، ول 

ارلالفِة مضن اجملموؿاث اجملمتـَة وتني ذول اًضٌلل وذول ادليوة.  خيخَف ؾن اًخحسايث

مضلكة اسذواحِة اًِوًة اطلي وضـص تَ اًَوم. يف  هبا حِسًا ًخفاذي واًيت جية اًخفىري

ؿىل اًًساء اًَوم )اذلسازة( ًُس مـصفًا توضوخ، ل تي ٔبن ُياك  اٍهناًة ما ُو معصوخ

 .اذلسازة املخـَلة ابملصٔبت ظـوتة حلِلِة يف ثـًصف

 واكؽ ألهرثوتوًوحِا يف ادلامـة ادلزائًصة:

اًسوس َوًوحِون، ول ابيق املثلفني، اصلوز مل ًؤذ ثلول لكوذٍن صويل يف ُشا اًضبٔن"

اًصايذي، يف مصحةل ألسمة املخـسذت ألوخَ اًيت ؿاص هتا اًحالذ، ومل ًلرتحوا ثفسرياث 

ممتزيت، ول حَول. ولك من حاول ذفؽ حِاثَ مثيا طلعل، ٔبمثال، اًَاثس، توذزبت، سخيت، 

يف اًخفىري حول ُشٍ املسائي، مثٌَل وض خاق ٕاىل اطلٍن  اطلٍن ًُسوا تًٌَا ًإلسِام ٕاىل خاهحاً 
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ٔبذشضم مٌا املصط، ص َري، تيون، ونشعل اًساتلون اطلٍن اكهوا حضااي حواذج، ًُل، 

ًوىن، ٔبذزك اًسوس َوًوحِون ٔبطمَة امللازابث اًيت هتسف ٕاىل اًفِم،  مـمصي، اًسوًسي.

 ثدضلك، وؾصفوا هَف اًـمي املخـسذ الادذعاظاث، والاس امتغ اصلكِق ٌَثلافة وعم

""ٔبهرثوتوًوحِا" اكدذعاض  وزي مللازتة اجملمتؽ موضوغ اًححرؼًعاًحون ت
(16)

و  ، ُو

 ألمص اطلي جيـَيا هدساءل ؾن ارلط ادلسًس اطلي ميىن ٔبن وسَىَ يف سخِي 
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                              واًخواظي ألهرثوتًوويج اًرتاج ثوزَق
اًفوًلكوزًة اًخجصتة مؽ  

 مرص -اًفٌون ااكذميَة- اًضـحَة ٌَفٌون اًـايل املـِس -خاذ  مععفى. ذ.بٔ                                      
 

 : املَرط

 ثوزَق ٔبن ٕاىل إلصازت ٕاىل حاخة يف ًوس يا

 يف ٌسِم سوف اًـصيب ألهرثوتًوويج اًرتاج

 اًفوًلكوز) اجملاًني يف اًـَمي اًححر حبصنة اصلفؽ

 تني اًخـًصف ٕاظاز يف ذاظة ،(وألهرثوتًووحِا

 حزز يف ثـمي ساًت ل اًيت اًـصتَة ادلِوذ

 ل اًيت اًفًولكوزًة ادلِوذ صبٔن صبهٔنا مٌـزةل،

 مسبةٔل وعم. اًضمي ٌمل حتخاح حاةل يف ساًت

 يف اًـصة اًـٌَلء تني اًوزَق اًخـاون جس خسؾي

 لك ومهنج ٔبذواث ؾن اًيؼص ترصف اجملاًني،

 .مهنٌل

 Abstract : 

Documentation of the Arab 
anthropological heritage will 
contribute to the advancement of 
scientific research in both fields 
(folklore and anthropology), 
especially in the context of the 
definition of Arab efforts that are 
still operating in isolated islands, as 
are the folkloric efforts that are still 
in need of reunification. This 
requires close cooperation between 
Arab scientists in both fields, 
regardless of their respective tools 
and approaches. 

 

 ملسمة:

يف حاةل متاش وثساذي من  -ول ساًت-ػَت اًـالكة تني ألهرثوتوًوحِا وؿمل اًفوًلكوز

انحِة وثحاذل ارلرباث تني املخرععني يف اجملاًني من انحِة ٔبدصى. وكس اهـىس رعل يف 

ٔبذتَاث ألهرثوتوًوحِا واًفوًلكوز، ٕار زٔبى فًصق من اًـٌَلء ٔبن اًفوًىوز ُو ٔبحس فصوغ 

توًوحِا وابٔلدط ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة، ؿىل حني اُت ؿٌَلء اًفوًلكوز ابًخبٔهَس ؿىل ألهرثو

ٔبن ؿمل اًفوًلكوز ُو ؿمل مس خلي تشاثَ هل مٌاُجَ ؤبذواثَ وهؼصايثَ املصثحعة تَ. وؿىل 

املس خوى اصلويل سي ثعيَف ذًوي اًـرشي اًـاملي لك من ألهرثوتوًوحِا واًفوًلكوز 

، مث سي "ألهرثوتوًوحِا" هكوضوغ 100"اطلي حيخي زمق  الاحامتؾَة حتت كسم "اًـَوم

، ٔبما اًفوًىوز فلس سهل ذًوي يف موضوغ مس خلي 102فصؾي مضن ؿمل الاحامتغ حتت زمق 
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و ما ٌضري ٕاىل ٔبن ًلك من اًخرععني جماهل املس خلي يف املىذحة 190بٓدص حتت زمق  ، ُو

و ما ًخفق مؽ ثعوزان يف ُشٍ املسبةٔل.   اًـاملَة ُو

ُو  -مؽ ٕامياهيا تخواظي وحاكمي اًـَوم -كري ٔبن ٔبضم ما ٍصتط تني اًـَمني يف ثلسٍصان

ٌس خلون ماذهتم اًـَمَة من  اًـمي املَساين، فلك من اًفوًلكوزًني وألهرثوتوًوحِني

ا، لك مبهنجَ ؤبذواثَ. ٕال ٔبن اًفوًلكوزًني كس ثفوكوا  ـىفون ؿىل حتَََِا وثفسرُي املَسان، ًو

 يف معََاث اًخعيَف واس خزسام ٔبذةل ازلؽ املَساين وثعحَلِا ثضلك احرتايف.. 

ة تُهنٌل، وٕارا نيا مذفلني ؿىل حاكمي اًـَمني فَس يا يف حاخة ٕاىل اًخفعَي يف امللازه

ًىٌيا يف حاخة ٕاىل حبر مسبةٔل ثوزَق اًرتاج ألهرثوتوًويج وٕااتحذَ، ؿىل حنو ما مت من 

هجوذ يف ثوزَق املاذت اًفوًلكوزًة. وكس متت تـغ ادلِوذ ارلاظة تحََوحصافِاث 

ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة وٕااتحهتا يف صلك معحوغ، كري ٔبهيا يف حاخة ٔلزص َف مذرعط يف 

ا، ويف حاخة ًلاؿست تَاانث ومىزن ٔبهرثوتوًويج ًـصط ملوضوؿاث اًـمل ألهرثوتوًوحِ

املخـسذت: ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة والاحامتؾَة واًعحَة واًحَوًوحِة واًس َاس َة..ٕاخل، نٌل 

ًـصط ٔلذتَاث اًـمل ؤبؿالمَ واملاذت املَساهَة واًيؼًصة اًيت متت، فضاًل ؾن املواذ املعوزت 

ِسًو( اًيت مجـِا اًحاحثون ؿىل مسى اًـلوذ اًساتلة. ٔبما املاذت )اًفوثوقصافِة واًف 

ألهرثوتوًوحِة املخوفصت يف نخاابث اًصواذ اًـصة وىذة اًصحاةل واملؤزذني وؿٌَلء اٌَلة 

دٌاسغ لك من  واًفَسفة وادللصافِا والاحامتغ وكريضم، فِيي ماذت خضمة ووفريت ًو

 ٍهيم. اًفوًلكوزًني وألهرثوًوحِني لهدساهبا إ 

ًوس يا يف حاخة ٕاىل إلصازت ٕاىل ٔبن ثوزَق اًرتاج ألهرثوتوًويج اًـصيب سوف ٌسِم 

يف اصلفؽ حبصنة اًححر اًـَمي يف اجملاًني )اًفوًلكوز وألهرثوتوًوحِا(، ذاظة يف ٕاظاز 

اًخـًصف تني ادلِوذ اًـصتَة اًيت ل ساًت ثـمي يف حزز مٌـزةل، صبهٔنا صبٔن ادلِوذ 

يت ل ساًت يف حاةل حتخاح ٌمل اًضمي. وعم مسبةٔل جس خسؾي اًخـاون اًوزَق اًفًولكوزًة اً

 تني اًـٌَلء اًـصة يف اجملاًني، ترصف اًيؼص ؾن ٔبذواث ومهنج لك مهنٌل.
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وس يـصط يف ُشا إلظاز ثعوزان اًـَمي ملسبةٔل اًخوزَق مضرٍين ٕاىل ادلِوذ اًيت متت 

 ألهرثوتًوويج/اًفًولكوزيُشا اجملال، وما حنخاح ٕاًََ يف املصحةل امللدةل تـًَسا ؾن اًرصاغ  يف

 اطلي احذي خاهًحا هحرًيا من املياكضاث.

 اًخوزَق اًححََوحصايف ًٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة

ًـي اجصس ادلِوذ اًيت متت يف ٕاظاز ثوزَق ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة ُو ُشا اًـمي املِم 

ظسز ؾن مصنز اًححوج واصلزاساث الاحامتؾَة جبامـة اًلاُصت، واطلي مل ًيي حًؼا اطلي 

و اًححََوحصافِا اًيت ظسزث يف حزءٍن، واكن ًيا رشف  من الاهدضاز اًـصيب، ُو

: إلهخاح اًـصىب ىف ؿمل الاحامتغالاصرتاك يف فًصق اًححر اطلي معي هبا حتت ؾيوان "

حىت  2914ت اًححََوحصافِة إلهخاح اًفىصي من ؿام " وكس قعكانية تحََوحصافِة مرشوحة

 2997كس س حلهتا تحََوحصافِة مرشوحة ظسزث يف س حؽ جمضلاث ؿام و . 1000ؿام 

. وكس ٔبرشف ؿىل مجَؽ ُشٍ إلظسازاث لك من 2991وقعت إلهخاح اًفىصي حىت ؿام 

صي ؤبمحس ساًس. وكس اكن ٌَفوًىوز وألهرثوتوًوحِا جبمَؽ فصوؾِ ا اًيعُة ألوفص َلس ادلُو

وكس صِس مِسان هبشٍ اًححََوحصافِاث، اًيت قعت ٔبنرث من :سة بٓلف معي ؾصيب. 

. وكس معي مصنز اًححوج 2978ذزاسة اًفوًلكوز اًـصىب كانية ذمازةل، ورشث جتازاًي ىف ؿام 

واصلزاساث الاحامتؾَة جلكَة الٓذاة خامـة اًلاُصت ؿىل ثعوٍص ُشٍ اًححََوحصافِة، 

وذٍ إبظساز ٔبخضم تحََوحصافِة ؾصتَة هوؾَة تـيوان: إلهخاح اًفىصى اًـصىب ىف وثوحت هج

 2940واس خوؾحت حصنة اًـمل من ؿام اص متَت ؿىل ٔبنرث من س حـة بٓلف معي اًفًولكوز، 

نٌل ظسزث زالج جمضلاث احذوث ؿىل ٔبًف معي مرشوخ حتت ؾيوان  .1000حىت ؿام 

ٕاجصاُمي ؾحس اذلافغ، َلس ادلوُصي و  ن ٕاؿساذوظم م "اًفًولكوز اًـصيب: حبوج وذزاساث"

ومععفى خاذ
(2)
. 

وهـوذ ًإلهخاح اًفىصي اًـصيب يف ؿمل إلحامتغ ًيجس ٔبن ُشٍ اًححََوحصافِة كس قعت 

إلهخاح اًفىصي ٌَـمل املًضوز ابٌَلة اًـصتَة، واملرتمج ٌَلة اًـصتَة، نٌل اص متي اًخحسًس 

ٔبؾٌلل املؤمتصاث  -ألظصوحاث ادلامـَة -اصلوزايث اًـَمَة -اًيوؾي ما ورش يف ٔبوؾَة اًىذة

. ٔبما فصوغ ألهرثوتوًوحِا اًيت قعهتا اًححََوحصافِة فِيي: اًخلاٍزص اًـَمَة -واًيسواث اًـَمَة
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وجضمي نشعل لك ما خيخط ابًحياء الاحامتؾى، ومىوانثَ، ) ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة

 ثضم جمالث ألهرثوتوًوحِا الاكذعاذًة، وهؼمَ من وهجة هؼص ٔبهرثوتوًوحِة. نٌل

وجضمي نشعل موضوؿاث: اًثلافة، واًثلافة )ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة  -(اخل…واًس َاس َة

، فضاًل ألهرثوتوًوحِا اًـامة -(ٕاخل ..واًضرعَة، واًخلري اًثلاىف، وألهرثوتوًوحِا اًعحَة

 ؾن ؿمل اًفوًىوز.

صي يف ملسمذَ ً  ٕادصاح تحََوحصافِة ِشٍ اًححََوحصافِة ٕاىل ٔبطمَة وكس ٔبصاز َلس ادلُو

ًإلهخاح اًسوس َوًوىج املًضوز تَلاث ٔبحٌحَة ملؤًفني ؾصة. ٕان ُشا إلهخاح ٕان مل ًفق 

إلهخاح املىذوة تَلة ؾصتَة ىف مس خواٍ اًـَمى وىف ٔبطمَخَ، فِو ًساهََ ؿىل ألكي . رعل ٔبن 

الاُامتم اطلى هوًََ ٌَـمي املًضوز ىف ذربت تـضيا ذمن ورش تَلاث ٔبحٌحَة جضري ٕاىل مسى 

ارلازح، ٔبو اطلى ًفرتط فَِ ٔبن ًلصٔب ابرلازح. مث ٔبن اًلاؿست ابًًس حة ملثي ُشٍ اًيوؾَة من 

ا ىف ٔبكَة ألحِان. مـىن رعل ٔبن اًلمية ، كس ٍىون ظازمً يإلهخاح ٔبهَ خيضؽ ًخحىمي ؿَم

ؽ واًدسجَي واًخَرَط واًًرش. وىف ا ابزلاًـَمَة اًاكمٌة ىف مثي ُشا إلهخاح جتـهل خسٍصً 

ًرش  عسز ًِا حصمجة ؾصتَة، ًو زٔبىي ٔبن ًلذرص اًالكم ألحٌىب ؿىل اًحَاانث ألساس َة، ًو

املَرط ابٌَلة اًـصتَة، ٔلن اًِسف ُو ٕاظالغ من ل جيس ُشٍ ألؾٌلل ىف مؼاهنا، ٔبو 

صجيسُا ًوىٌَ ل ٌس خعَؽ ٔبن ًفِس مهنا ثسخة ؿائق اٌَلة، ٔبو ٔلى سخة بٓد
(1)
. 

وجتسز إلصازت ٕاىل ٔبهيا يف اٍهناًة ٔبمام ٕاهخاح ؾصيب ٔبهرثوتوًويج ضئَي ٌَلاًة ٕارا ما 

كوزن ابٕلهخاح املًضوز تَلاث كري ؾصتَة، فـىل سخِي املثال فٕان اًححََوحصافِا اًـصتَة مل 

ًححََوحصافِا ثخجاوس جحمِا تضـة بٓلف، ؿىل حني ٕارا اس خـصضيا ٕاحسى اًامنرح اًلصتَة اك

َة ٌَـَوم الاحامتؾَةاصل  The International Bibliography of the Socialًو

Sciences)  املىذحة اًرًبعاهَة  ٕاًىرتوهَة يف اًـَوم الاحامتؾَة ثـسُاتحََوحصافِة  عمو

حصنز ثضلك ، س يجس ٔبهنا ًلكَة ًيسن ًالكذعاذ واًخاتـة ٌَـَوم اًس َاس َة والاكذعاذًة

الاحامتؾَة وعم ؿمل إلوسان )ألهرثوتوًوحِا( والاكذعاذ  ذاض ؿىل ٔبزتـة حلول يف اًـَوم

واًس َاسة وؿمل الاحامتغ, وثلعي حلوُل مـصفِة ٔبدصى نشعل اكصلزاساث اًخمنوًة وادللصافِا 

 ،مََون مصحؽ ٌَملالث 1,1وجض متي ؿىل ما ًلازة  .اًخرشًة واصلزاساث اًحَئِة وادليسًزة



 

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

ر
ثاً
ً ا

 
 مرص -اًفٌون ااكذميَة - اًضـحَة ٌَفٌون اًـايل املـِس - خاذ مععفى.ذ.بٔ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

ماذت  200,000خملخازت وحمنو ُشٍ اًححََوحصافِا مبـسل واًىذة واملصاحـاث اًيلسًة واًفعول ا

ًت و  .% من املواذ من ًلاث ٔبدصى كري إلجنَزًية11س يواًي, وعم ثلعي يف مصاحـِا وس حة 

ا وميىن ٌَمس خزسمني ٔبن حيعَوا ؿىل ثيخهياث ثعَِم ؿىل حتسًر اًححََوحصافِا بٔس حوؾًَ 

ث ؿىل اًححََوحصافِا واملواذ ادلسًست اًيت اًرًبس إلًىرتوين ملـصفة بٓدص املس خجساث اًيت حص 

ياك اًـسًس من اًىذَحاث إلزصاذًة املخوفصت ؿىل املوكؽ إلًىرتوين ارلاض  متت ٕاضافهتا. ُو

َة ملساؿست املس خزسسم  ابًححََوحصافِا اصلًو
(1)

. 

ًوـي ُشا اٍمنورح جيـَيا هـَس اًيؼص يف ٔبمٍصن رممني، ألول ُو اس خئٌاف ادلِوذ 

من ٔبخي اًخوزَق اًححََوحصايف ًرتازيا ألهرثوتوًويج، واًثاين ُو وضؽ اًححََوحصافِة املحشوةل 

ـسًون فهيا. نٌل  ضَفون ٕاٍهيا ًو اًـصتَة ؿىل مواكؽ مذرععة ًفِس مهنا اًحاحثون اًـصة، ًو

ٔبهيا جية ٔبن هضؽ يف الاؾخحاز ٔبن ما مت ثوزَلَ سواء ؿىل املس خوًني اًـصيب ٔبو اصلويل هيت 

ٔلهرثوتوًوحِا يف ٕاظاز ؿمل الاحامتغ، ومل هيت ابٔلهرثوتوًوحِا مٌفصذت تخرععاهتا ذوًما اب

و ما هَفت ٕاًََ الاهدداٍ يف ُشٍ اصلزاسة، ٕار ٔبن حصنة اًححر  اخملخَفة واًـَمَة املـصوفة. ُو

ألهرثوتوًويج اًـصيب خسٍصت تبٔن هوفص ًِا اًوكت واملال ٕلؿساذ تخَِوحصافِة مذرععة يف 

 ًوحِا.ألهرثوتو 

 ثوزَق املؤسساث ألهرثوتوًوحِة اًـصتَة

لصم ٔبن ُياك ؾزةل ؾصتَة تني املؤسساث املِمتة ابٔلهرثوتوًوحِا اًـصتَة، ومل وسمؽ 

ؾن معي ؾصيب مضرتك تني ُشٍ املؤسساث زمغ ٔبطمَهتا وٕاهخاهجا اًـَمي، نٌل مل ًثخت صلًيا 

و ما اهـىس  مواكؽ ؾصتَة حصتط تني ُشٍ املؤسساث ٌَخـًصف جبِوذُا وهجوذ ؿٌَلهئا. ُو

ح اًفىصي تني اًثلافاث اًـصتَة يف ارلََج واًضام وواذي اًيَي وامللصة ؿىل اهـزال إلهخا

اًـصيب. نٌل ٔبن ُياك تـغ املصانز وازلـَاث ألََُة اًيت ثًضبٔ يف كعص ٔبو بٓدص يف امليعلة 

اًـصتَة، ذون ٔبن هـمل هبا، وس يشهص ُيا ؿست منارح ؾصتَة من ُشٍ املؤسساث اًيت ل جنس 

و اًححر ألهرثوتوًويج اًـصيب:ٔبًة ؿالكة تُهنا ٔبو زاتع  ة ثضمِا زمغ الثفاق يف اًِسف ُو

 اًلاُصت -2911 -املصنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة وادليائَة 
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 2911- املصنز اًوظين ٌَححوج يف ؾعوز ما كدي اًخازخي وؿمل إلوسان واًخازخي- 

 ادلزائص

 ِادلزائص -2991 – ةاملصنز اًوظين ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلاف 

 ألزذن -2998-مجـَة ألهرثوتوًوحِني ألزذهَني 

 ًحيان -2999 -املصنز اصلويل ًـَوم إلوسان يف حدَي 

 امللصة - 1001 -مصنز اصلزاساث واًححوج إلوساهَة والاحامتؾَة 

 ادلزائص -1021 -مصنز فاؿَون ٌَححر يف ألهرثوتوًوحِا 

ًوـي ٔبضم اًحَاانث اًيت ميىٌيا ٕاذزاهجا ًِشٍ املؤسساث عم اًحَاانث اًيت حىضف ؾن 

 -ادلِة اًخاتـة ًِا -اًحضل -اتزخي اًخبٔسُس -ُوًة املؤسسة واتزخيِا ؤبُسافِا: امس املؤسسة

 -املوكؽ ألًىرتوين -إلميَي -تَاانث الثعال)اًـيوان -اًًضاظ اذلايل -اًِسف من اًخبٔسُس

املؤمتصاث اًـَمَة، فضاًل ؾن فلصت ثعف املؤسسة وذوزُا  -اًحاحثون -..ٕاخل(اًخََفون

 ثضلك ؿام، واصلزاساث اًيت ظسزث ؾهنا، وألؾٌلل املَساهَة..ٕاخل. 

ُشٍ اًحَاانث ميىن ٔبن حىون هوات ٌَخواظي املحسيئ تني املؤسساث املِمتة 

خبٔسس ؿَهيا مضاًزؽ ؿَم  َة مضرتنة ميىن ٔبن حهنغ ابٔلهرثوتوًوحِا يف اًوظن اًـصيب، ًو

حبصنة اًـمل، ذاظة مؽ ادذالف املسازش اًححثَة يف اجملال. فاملسزسة املرصًة يف 

ألهرثوتوًوحِا ل صم ًِا ٔبذواهتا ومٌاصمِا وحبوهثا املَساهَة اًيت ختخَف ؾن املسزسة امللازتَة 

 املخبٔثصت ابملسزسة اًفصوس َة ثضلك ؿام.

 اًـصةثوزَق بٔؿالم ألهرثوتوًوحِا 

ًـي ثوزَق ٔبؿالم ألهرثوتوًوحِا اًـصة مسبةٔل حتخاح ٔبًًضا دلِس وثحاذل مـصفة تُهنم، ٕار 

ل ثوخس تَاانث حمسزة حصتط تُهنم وألحِال  -ذاظة ألهرثوتوًوحِني اًض حاة -ٔبن مـؼمِم

ياك تـغ املواكؽ اًيت ثوزق ٔلؿالم ألساثشت ابدلامـاث اًـصتَة، كري ٔبن  اًساتلة ؿَهيم. ُو

ضَف ٕاٍهيا وحيسهثا. فضاًل ؾن ؿسم وحوذ موكؽ ُ شٍ احملاولث مل جتس من ًخاتـِا تسكة ًو
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مذرعط ًٔلهرثوتوًوحِني اًـصة ًـصط ٔلفاكزضم وٕاهخاهجم اًـَمي. ومن احملاولث اًـامة 

هيسف   Arab Research ID وثـين ابٔلجنَزًية ARID موكؽ ٔبًزس يف ُشا إلظاز 

ًلسم ٍلوؿة من ارلَازاث ثدِح ٔلساثشت ادلامـاث واًحاحثني و ًخجمؽ لك اًحاحثني اًـصة 

 اًياظلني ابٌَلة اًـصتَة ؾصط سريهتم املِيَة والأكذميَة تعًصلة مسزوسة، وثيؼم معََة

اًححر ؾن ٔبسٌلهئم يف مجَؽ حمصاكث اًححر ؿرب زمق ثـًصف حيعي ؿَََ فوز جسجَهل يف 

املوكؽ
(4)
. 

ُو ٕاوضاء تواتة ٔبًىرتوهَة جتمؽ ألهرثوتوًوحِني وما وسـى ًخحلِلَ يف ُشا إلظاز 

اًـصة يف موكؽ موحس، ًت فَِ ثحاذل ارلرباث ثسِوةل.. فضاًل ؾن ثحاذل املاذت اًـَمَة فامي 

و ٔبمص كاًة يف ألطمَة يف اًححر ألهرثوتوًويج اطلي ًفصط ؿىل اًحاحثني مجؽ  تُهنم ُو

متؽ اطلي ًسزش فَِ اًحاحر، ومن مث فٕان وحتََي ماذهتم اًـَمَة من جممتـاث تـَست ؾن اجمل 

ٕاوضاء موكؽ مذرعط ًخحاذل املاذت اًـَمَة ٔبمص حمتي يف املصحةل اًصاُية ٌَخـصف ؿىل 

 الاجتاُاث اًـَمَة اخملخَفة.

 مىزن ألهرثوتوًوحِا اًـصيب

حللت جتصتة املاكىز يف اًـامل ظفصت يف ثوزَق اًـَوم مبرخَف فصوؾِا، وكس ثوفصث 

ًـصتَة ؿىل ٕاؿساذ ٍلوؿة ممتزيت من املاكىز ساطمت مجَـِا يف ثوزَق ُشٍ اًـَوم، اًخجصتة ا

 ذاظة اًـَوم إلحامتؾَة، وعم:

ًسزة املىزن اًضامي ٌَمععَحاث ىف جمالث اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة : اً  (2

)ثـًصة ملىزن  2979اًلاُصت : مصنز اًخمنَة اًعياؾَة ٌضلول اًـصتَة ،  - اًـصتَة

Macrothesaurus  اًعاذز ؾن مٌؼمة اًخـاون الاكذعاذى واًخمنَة اًخاتـة ًٔلدم

 املخحست(

اًلاُصت:  -مىزن مععَحاث ؿمل املىذحاث واملـَوماث/َلس فذحى ؾحس اًِاذى (1

 .2980امليؼمة اًـصتَة ٌَرتتَة واًثلافة واًـَوم؛ ٕاذازت اًخوزَق واملـَوماث، 

مىزن ادلامـة: مىزن زالىث اٌَلاث: اًـصتَة، إلجنَزًية، اًفصوس َة/خامـة اصلول  (1



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًخواظي مؽ اًخجصتة اًفوًلكوزًة  اًرتاج الٔهرثوتًوويجثوزَق 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
436 

ثووس:  -)اًـصتَة( . 2ظ –اًـصتَة . ألماهة اًـامة . مصنز اًخوزَق واملـَوماث . 

 UNBIS (United Nationمت ثـًصحَ ؾن مىزن  -مج . 1 -. 2987املصنز ، 

Bibliographic System) 

اًلاُصت  اجملَس  -فصوىس.  -اجنَزيى  -وةل زالىث اٌَلة : ؾصىب املىزن اًـصىب ٌَعف (4

 2991اًـصىب ٌَعفوةل واًخمنَة ، 

مىزن اًفِعي : مىزن ؾصىب صامي ىف ؿَوم اذلضازت : كسم ؿَوم اصلٍن إلسالزم.  (1

  2994اًصايط : مصنز فِعي ٌَححوج واصلزاساث إلسالمِة،  -

 2991وىف ؿام  2977ظحـخَ ألوىل ىف ؿام مىزن اًرتتَة واًثلافة واًـَوم)ظسزث  (1

 ظسزث ظحـخَ اًثاهَة(

ؾٌلن: مؤسسة ؾحس اسلَس صومان؛ ذىب:  –مجؽ وحتٍصص َلوذ ٔبثمي. /املىزن املوسؽ (7

)زاليث اٌَلة : ؾصىب،  -مج . 1 –.  2991مصنز مجـة املاخس ٌَثلافة واًرتاج  

 (1002مسمج ؿام )ظسزث اًًسزة إلًىرتوهَة ؿىل كصض  -ٕاجنَزيى ، فصويس .

امليؼمة اًـصتَة ٌَرتتَة واًثلافة واًـَوم  -مىزن ٔبًَىسو : مىزن ؾصيب زاليث اٌَلة .  (8

ALECSO ،1001  .–  زاليث اٌَلة : ؾصىب، ٕاجنَزيى، فصويس، وُؾّصة ؾن(

 (Unesco Thesaurusمىزن اًَووسىو 

سىٌسًزة، اًلاُصت: املىذحة الأكذميَة، مىذحة الٔ  -مىزن اًفًولكوز/مععفى خاذ. (9

 مج.1 -.1001-1007

ومععَح )مىزن( ُو "امللاتي اًـصىب ٌَمععَح ألحٌىب رى ألظي اًَوانىن 

Thesauros  اًالثُىنThesaurus  صذ مـجم ٔبهسفوزذ اطلى ًـىن املس خوذغ ٔبو اًىزن. ٍو

اس خـٌلل ُشا املععَح مبـىن "نزن  Shorter Oxford English Dictionaryاملوحز 

ٔبو مس خوذغ املـصفة، نٌل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمـجم ٔبو املوسوؿة ٔبو ما صاهبِا" ٕاىل ؿام 

شا ُو ٔبكسم اتزخي مـصوف لس خـٌلل املععَح مبـىن كًصة من مـياٍ ىف جمال 2711 . ُو

شُة مـجم وثسرت  "نخاة ألمٍص ى ٕاىل ٔبن املىزن  Websterاسرتخاغ املـَوماث. ًو
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ٌض متي ؿىل اًلكٌلث ٔبو املـَوماث املخعةل مبجال تـَيَ ٔبو ٍلوؿة من املفاُمي ٔبو املـاىن، 

و مـجم ٌَمرتاذفاث ؿىل وخَ ارلعوض". فاملىزن ٕارن ُو اًىزن اٌَلوى اًرثى مبفصذاثَ،  ُو

ٕال ٔبن ُشٍ املفصذاث ًًذؼمِا حصثُة خيخَف ؾن حصثُة املـامج اٌَلوًة ألدصى ٔبو مـامج 

فصذاث ؿىل وخَ ارلعوضامل
(1)

إلجنَزًية ٕاىل اًـصتَة  Thesaurus". وكس حصمجت لكمة 

(، مىزن 2971(، كانية بٔجبسًة ًٔلًفاع )2970تـست ٔبصاكل مهنا: كانية مععَحاث )

(. ًوـي ٔبنرث اًخـًصفاث ثساوًل وصِصت 2981(، نٌل ؾصتت اًلكمة تؼ اًثُسوزش )2971)

ُو اًخـًصف اطلي اؾمتسثَ  Thesaurusملفِوم املىزن تني املخرععني يف ؿمل املـَوماث 

َة ٌَخوحِس اًلِاىس  International Standardization Organizationامليؼمة اصلًو

واطلي ٌضري ٕاىل ٔبن "املىزن من حِر اًوػَفة ُو وس َةل ضحط ٌَمععَحاث، وجُس خزسم 

سٍن ٕاىل "ًلة هؼام" ٔبنرث ٌَرتمجة من اٌَلة اًعحَـَة ٌَواثئق من كدي املىضفني ٔبو املس خفِ

ثلَِسًا )ًلة ثوزَق، ًلة مـَوماث(. واملىزن من حِر اًحياء ُو ًلة مضحوظة وذًيامِىِة 

صمًِا وثلعى ٔبحس حلول املـصفة ثخىون من املععَحاث املخعةل تحـضِا اًحـغ ذلًًَا ُو
(1)
" 

و ٔبًضًا ٔبذات اًحاحر، والكٌُل مس خفِس مٌَ . املىزن ٕارن ُو ٔبذات املىضف، ُو

"فاملىضف ًـمتس ؿَََ يف اذلعول ؿىل اًواظفاث املياس حة اًىت ٌس خزسرما يف وظف 

حمخوايث اًواثئق، و ًـمتس اًحاحر ؿَََ ٔبًضًا يف اذلعول ؿىل اًواظفاث املياس حة اًىت 

ٌس خزسرما يف وظف حاخاثَ، وعم ثغل اًىت ثخفق مؽ واظفاث اًيؼام . ومن مث فاملىزن 

و ٔبًضًا اٌَلة املضرتنة تُهنٌلحَلة اًوظي تني املىضف واً  حاحر، ُو
(7)

ضَف َلس  ". ًو

فذحى ؾحس اًِاذى ثـًصفًا صاماًل ملفِوم املىزن: "املىزن ُو كانية ابًواظفاث وؿالكاهتا 

اًخاكفؤًة واًِصمِة واًرتاتعَة، ٍوىون حصثُة وؾصط اًواظفاث وؿالكاهتا مبا خيسم جىفاًة 

اث واسرتخاؾِاوفاؿََة يف حتََي حمخوى ٔبوؾَة املـَوم
(8)

. " 

وابًيؼص ٕاىل ادلِس اًـصيب يف املاكىز س يجس اُامتًما واحًضا تخوزَق اًـَوم الاحامتؾَة 

ذاظة ومن تُهنا ألهرثوتوًوحِا، وعم فصظة ٔبمام اًحاحثني يف اجملال ٕلؿساذ مىزن مذرعط 

لك مهنا زمًقا  يف ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة ًلوم ؿىل ثعيَف ُصسم ًفصوغ ألهرثوتوًوحِا، حيمي

ذال ؿَََ، وؾيس وضؽ املىزن ؿىل كاؿست اًحَاانث هحسٔب يف وضؽ اًرتاج ألهرثوتوًويج 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼواًخواظي مؽ اًخجصتة اًفوًلكوزًة  اًرتاج الٔهرثوتًوويجثوزَق 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
438 

ا.. هضؽ لك  املوحوذ ابملىذحاث ومصانز ألحباج فضاًل ؾن اجملموؿاث ارلاظة واملعوزت وكرُي

ا ؾيرص يف ماكهَ من املىزن ًُسِي ٕااتحذَ واسرتخاؿَ وثساوهل وثحاذل الاس خفاذت مٌَ. ٔبم

اًلسم اًثاين من املىزن فِو اًلسم اًِجايئ اطلي ًدِح اًخـصف ؿىل اًـيرص ألهرثوتوًويج 

يف حصثُدَ اًِجايئ ًَمتىن اًحاحر من ثوزَق ماذثَ يف ماكهنا اًعحَح ذون اذلاخة ٕاىل 

 مـصفة ثعيَفَ املوضوؾي.

 ألهرثوتوًوحِا اًحرصًة مسذي ًخوزَق اًوسائط املخـسذت

حِا ؿىل مٌاشم حسًثة جسِم يف ثوزَق اًـمل مبياشم حىٌوًوحِا حتخوي ألهرثوتوًو 

املـَوماث اًلانية ؿىل اًوسائط املخـسذت، ًوـي "ألهرثوتوًوحِا اًحرصًة" واحست من ُشٍ 

املياشم اًيت ػِصث يف هناًة اًدسـًَِاث من اًـلس املايض، وثيعوي ؿىل ٔبفاكز رممة يف 

ملَساهَة. وثـس ألهرثوتوًوحِا اًحرصًة من مِاذٍن اًـمل ازلؽ املَساين ومن مث ثوزَق املاذت ا

اذلسًثة وسخًِا، وكس زظس صاًزوث س ميوز مسَر ىف اًعحـة اًثاهَة من كاموش "ؿمل 

إلوسان" ثـًصًفا موحًزا ًِا مضرًيا ٕاىل ٔبن مِسان ألهرثوتوًوحِا اًحرصًة "ًخضمن تـغ 

نشعل ثعوٍص اًوسائي اًحرصًة اًىت حواهة ذزاسة ألتـاذ اًحرصًة ٌَسَوك إلوساىن، و 

حزذاذ ذكة وثـلًِسا من ٔبخي ثوػَفِا ىف اًححر ألهرثوتوًوىج، وثـَمي ألهرثوتوًوحِا، 

واًخحاذل اًثلاىف. فِشا املَسان ٍصتط ؿست مِاذٍن تحـضِا مثي ٔبهرثوتوًوحِا اًفن، واس خزسام 

رثوتوًوحِا. ونشعل مِسان اًخعوٍص اًفوثوقصاىف، واًفِمل إلزيوحصاىف اًدسجًَل ىف أله

ٔبهرثوتوًوحِا اًفصاػ ٔبى ذزاسة الاس خزسام اًثلاىف الاحامتؾى ٌَفصاػ. وذزاسة إلذزاك 

واًصمًزة اًحرصًة من مٌؼوز ملازن. وكس تسٔب ألهرثوتوًوحِون حسًثًا فلط ىف متحَط 

ومون املفاُمي اًحرصًة واًخعوز اًحرصى جلك ذكة سواء ذاذي اًثلافاث اخملخَفة اًىت ًل

تسزاس هتا، ٔبو ؿىل مس خوى هلس وثسكِق ٔبذواث اًححر. من ُشا كِام تـغ اًـٌَلء تفحط 

اس خزسام اًعوز اًفوثوقصافِة واًفِمل إلزيوحصاىف ٔكذواث حبثَة من انحِة ؤكذواث ثـَميَة 

من انحِة ٔبدصى. واجتَ مًزس من الاُامتم  ٕاىل ادذحاز ما ٕارا اكهت ثغل اًوسائي ثيلي 

 –ذون ٔبن هـى -ثضبٔن املوضوغ اطلى ثعوزٍ. نٌل جساءل اًـٌَلء ؾٌل ٕارا نيا زسائي مضيَة
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َ مفاُمي  ومن ذالل فصط ٔبسَوتيا ىف اًرتثُة اًحرصى واًخخاتـى هـمي ىف اٍهناًة ؿىل جضًو

اًثلافة اًىت حناول ٔبن هلسرما ًلٓدٍصن
(9)
" 

شا اًخـًصف ًؤنس ٔبطمَة ودعوزت اًخـامي مؽ املـَومة املعوزت من  املَسان ٔكذات ُو

نٌل ُو اذلال  -حبثَة. ومن مث فٌحن ىف حاخة ٕاىل مهنج ًصظس اًـيادض ألهرثوتوًوحِة

املوحوذت ابًعوزت وثوزَلِا ابًضلك اطلى ًلصهبا من اًثلافة  -ابًًس حة ٌَـيادض اًفوًلكوزًة

اًىت ثـرب ؾهنا ذون ذَي. "وًؼِص الاظالغ ؿىل اًرتاج اًيؼصى ًٔلهرثوتوًوحِا ٔبن تسء 

اس خزسام اًخعوٍص اًفوثوقصاىف ٔكذات مِساهَة كس اسدٌس ٕاىل ٔبن اًعوز اًفوثوقصافِة ميىن ٔبن 

ن اًىذاىب اطلى هيسف ٕاىل وظف ما هسزسَ، حِر ثشُة تـغ  حتي حمي ٔبو حوكي اًخسٍو

ألزاء ٕاىل ٔبن اًىذاابث كس ثدسم مبيحى ٔبذيب حيس ؾن املوضوؾَة ىف اًوظف. نٌل زٔبث 

اث اًخىٌوًوحِة اًىت ٔبذث ٕاىل اذرتاغ اًاكمريا كس ساؿسث مازحًصت مِس ٔبن اًخلري 

ألهرثوتوًوىج ؿىل الاؾامتذ ؿىل ٔبذواث جتـهل ٌسجي ما ُو موحوذ ىف اًواكؽ اطلى ًسزسَ 

ذون الاؾامتذ ؿىل اطلاهصت حفسة؛ ومن مث فلس اؾخربث اًعوزت اًفوثوقصافِة معسزًا موزلًا 

ًَةهل وسهَ ىف مجؽ املـَوماث واًحَاانث ألو 
(20)

 ." 

ومن ُشا اًس َاق جنس ٔبن اذلسًر ؾن اًعوز مصثحط جىوهنا جساؿس ؿىل فِم اًيط 

املىذوة، نٌل ٔبن ألذري ُو اًصنزيت ألساس َة ىف اًخـًصف ابًعوزت. نٌل ٔبن اًفِمل اًدسجًَل 

ًـس من ألذواث ألساس َة يف اًححر ألهرثوتوًويج اذلسًر ومن مث ثوزَق املاذت 

ُيا جنس بٔن اُامتم ألهرثوتوًوحِا توسائط اًعوزت واًفِمل واًيط املسون  املَساهَة.. ومن

واًعوث ميىن ٔبن ًُسش معََاث اًخوزَق اًيت ثلوم ؿىل هفس املفاُمي، ًوـي ٕاؿساذ كاؿست 

 تَاانث كانية ؿىل ُشٍ اًوسائط ُو ٔبمص  وزي وحمتي ٌٌَلذت ألهرثوتوًوحِة.

 اًفًولكوز -إلزيوقصافِا -مذاحف ألهرثوتوًوحِا

حيخوي اًرتاج املخحفي ؿىل بٓلف املواذ اًيت ًدٌاسؾِا مسمَاث مذساذةل كس ثخالىق يف 

ٔبحِان نثريت وختخَف يف حالث كََةل خًسا، فاملخددؽ ٌَمخاحف ألهرثوتوًوحِة وإلزيوحصافِة 

ِا واًفوًلكوزًة يف اًـامل س َجس ٔبن حمخوايهتا وظصق ؾصضِا وثوزَلِا واحست ثلًصًحا، ومجَـ 

حتوي امللذيَاث املصثحعة تسوزت اذلَات واذلصف اًخلََسًة وألسايء واذلًل وفٌون اًصكط 
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واًعـام ؤبذواث املزنل..ٕاخل، نٌل جضمي ٔبًًغ املخاحف اًيت حتمي امس "اًرتاج"، ومجَـِا 

اًفوًلكوز(، وهخعوز ٔبهنا  -إلزيوًوحِا -ثفِس اًحاحر يف اجملالث اًثالج )ألهرثوتوًوحِا

 ا مل ثَق الاُامتم امليخؼص يف اًخوزَق واًـالكاث تُهنا ؿىل املس خوًني اًوظين واًـصيب.مجَـً 

، واملخحف مذحف إلزيوقصافِا اًسوذاينفال ًوخس مثاًل بًٔة ؿالكاث ؿَمَة تني 

إلزيوقصايف ابًلاُصت زمغ احذواء ألذري ؿىل ملذيَاث سوذاهَة، نٌل ل ًوخس زاتط تُهنٌل 

تـس املخحف  2918 زمغ كسمَ حِر ٔبوضئ ؿام )امللصة( ايف تخعوانملخحف إلزيوقص وا

 لكَة الآثز وألهرثوتوًوحِااًخاتؽ ً اًرتاج ألزذين املرصي، نٌل ٔبن زالثهتم كري مذعي مبخحف 

ىشا وس خعَؽ ٔبن ىصظس مئاث املخاحف ألهرثوتوًوحِة وإلزيوحصافِة  مثاًل..ٕاخل، ُو

اًـصيب ذون زاتط تُهنا. فبطٔمَة ُشا اًلعاغ ٔبهَ حيوي واًفوًلكوزًة امليدرشت ؿىل املس خوى 

هخاح اًـمي املَساين يف لك مٌعلة زلافِة، وحيخاح ٕاىل ٕااتحة ماذثَ اًـَمَة تعوزت ثلٌَة 

مٌؼمة. نٌل ٔبن ُشٍ املخاحف وٕان اكهت ثًمتي مـؼمِا ًوسازاث اًثلافة اًـصتَة، فٕان ُياك 

 ؾن اجملموؿاث ارلاظة املوحوذت صلى اًـسًس مهنا ما ًًمتي ٌَمؤسساث ألََُة فضالً 

 ألفصاذ.

ٕان ثوزَق اًرتاج ألهرثوتوًويج مبا حيخوي من مواذ مِساهَة جملمتـاث اًححر، فضاًل 

ؾن اًححََوحصافِاث، ؤبؿالم اًخرعط، واملؤسساث ألهرثوتوًوحِة من مصانز ٔبحباج 

ا.. ُو مرشوغ خسٍص ابًخيفِش يف ا ملصحةل اًصاُية حىت ومؤسساث ثـَميَة ومذاحف وكرُي

وسِم يف حصنة اًححر ألهرثوتوًويج اًـصيب املـادض، نٌل سُسِم املرشوغ حمتًا ابصلفؽ 

 ذلصنة اًفوًلكوز اًـصيب املـادض ٔبًًضا.
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ادلزائًصة ألهرتوتًووحِة املٌلزسة المحم  
 -ٔبمنورخا ايسني اتسـسًت -

 ادلزائص -1 سعَف خامـة - ذ.هوال حٌلذوص
 

 : املَرط

 اًحاحثة ؿىل اًضوء ٕاًلاء امللال ُشا حياول

 مهنجَة ُوًة، رسعَة،) ايسني اتسـسًت

 من ثـس اًيت ألذريت ُشٍ(. مـصفِة وحعَةل

  املـادضت ادلزائًصة ألماًسلَة ألهرتوتًووحِة اًوحٍو

 . اًحازست

 Abstract : 

This paper aims at shedding light 

upon the personality, identity, 

methodology and knowledge of the 

researcher “Tasadit Yassin,” who is 

considered as one of the prominent 

modern Amazigh Algerian 

anthropological figures. 

 

 ملسمة:

مبساٌُلهتا املمزيت يف اًخازخي اًثلايف ألماًسلي ٌَجزائص ومن اتسـسًت ايسني   ثـس

، موًوذ مـمصي" جبسًة ؿَمَة ؿاًَة تـس زحِي مؤسسِا "بٔوالذالل ٕارشافِا ؿىل جمةل 

(2971 - 2921)ظاووش معصوص وؿىل قصاز اًىثرٍين من ٔبمثال  
(1)

. اًيت اس خعاؾت 

 - 2921) موًوذ فصؾونٔبن جتمؽ ص خاث راهصت صـة اكهت مـصضة ٌَخفذَت والاهساثز، 

2911)
(2 )

َلس اطلي مجؽ وحصمج وكسم ٔلول مصت كعائس ٔبمري صـصاء ادلزائص ألماًسف اًض َخ 

(2901 - 2841)بٔوحميس
(3)

(2989 - 2927) موًوذ مـمصي، 
(4)
وحفصايثَ املـصفِة اًيت كام  

خخوح مبيخوخاث زوائَة ؤبهرتتوًوحِة حول اًضـص ألماًسلي و"ٔبُي اٌََي" ابدليوة، هبا ً 

(2991 - 2941) زاحب تَـمصيو
(5)
اطلي مجؽ ألمثال اًضـحَة واذلاكايث اًيت جضلك حزءا  

ؾحس اًيوز ؾحس اًسالمهحريا من مىوانث اخملَال ادلزائصي، و
(6) 

اطلي جصغ يف اًـمي اٌَلوي 

تخزيي وسو( 1952)املوًوذ س ية   مصايحًوسف واملـجمي، و
(7)
يف مجـَ ٔلايم اًلدائي  

ًوسف وسُةثوازخي ألؾَاذ وألؿالم وألماهن، ومـٌِل 
(8)

حول اًخبٔزخي ٌَضـص ألماًسلي 

ًووس ؿسيلواًخوزَق هل و
(9)

اًحاحر ألماًسلي ري  -منورح  املثلف/الأكذمييوكريضم نثري؛ 
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يف اًححر واًرتثُة وازلؽ واذلفغ واًرتمجة ٕاىل  اطلي اص خلي نثريا اٌَسان اًفصويس

اًفصوس َة، ومثال امللاوم املـيوي ضس اهساثز ملوماث اًِوًة ألماًسلَة من ذالل تـر ٔبضم 

ٌل  اًثلافة واٌَلة ألماًسلَخني يف  ٌل ٔبل ُو ٌل تي وثعوٍُص ؾيادضُا واًححر يف س حي ٕاجصاُس

 سًثة واملـادضت .فرتاث ؾوًعة من اتزخي اًثلافة ادلزائًصة اذل

ُشا اٍمنورح املثلف اطلي ٔبزكَ ضم الاص خلال ؿىل املىون ألهرتوتوًويج ألسايس 

ٕافًصلي معوما، امللازيب دعوظا وادلزائصي ثضلك ٔبدط؛ رعل ابس خـٌلل -ٌَمجمتؽ اًضٌلل

، من ٔبخي ٕاؿاذت ظصخ  ٔبس ئةل اًِوًة ومىوانهتا وٕاجصاس وس َعا ًلواي ومـصفِااٌَلة اًفصوس َة 

اًضرعَة اًلاؿسًة ادلزائًصة ومٌافسة تي وذحغ اصلزاساث الاهرتتوًوحِة الاس خـٌلًزة  

املفـمة  ابًـسًس من اًضوائة وألكاًَط  اًيت اًخعلت توظف املؼاُص اًثلافِة واًِوايثَة 

واًضرعَة  ارلازحِة من ًحاش ومساهن ووسائي هلي، ذون وظف ماُو ذاذًل ومـيوي 

، وحَتُول ابًخايل   (Le mythe Kabylie)ابٔلسعوزت اًلدائََةًخؤسس جممتـة ما ٌسمى 

ذون ثوظني اٌَلة ألماًسلَة يف تضلُا وٕاهـاص اًثلافة ألظََة واًوظول هبٌل ٕاىل الاؿرتاف 

 اًوظين ومن مث اًصمسي.

طلا، ٌسِي مالحؼة ثصاء  املىذحة ادلزائًصة ألماًسلَة من حِر ٔبزظسهتا اًيت يف 

ابًفصوس َة ٔبو مرتمجة ٕاٍهيا، ابؾخحاز ٔبن اًًضاظ اًـَمي ٌَمثلف ألماًسلي ري كاًحُهتا مىذوتة 

اٌَسان اًفصويس ُو اطلي حـي كاًحَة إلهخاح ألماًسلي املـادض من زواًة وصـص ومسشخ 

وكرٍي ٍىذة ابذلصف اًالثُين، ؤبن ٔبنرث واثئق ومًضوزاث احملافؼة اًسامِة ٌَلة ألماًسلَة 

 ة ٔبنرث مٌَ من ٔبي ًلة ٔبدصى.حىذة ابٌَلة اًفصوس َ

ابثت من ٔبضم ؾيادض اًيرحة ألماًسلَة اتسـسًت ايسني ُشا وجيمؽ املخرععون ٔبن  

املـادضت  ؤبصِص اًحاحثاث واملمتزياث يف ٔبهرثوتوًوحِة اجملمتـاث اًحسائَة وكضااي اًِميية 

وج واًثلافة اًضفَِة، اًاليئ اس خفسن من فصظة  اًخحول اًِام اطلي ثـصفَ اًحح

ألهرتوتوًوحِة اًَوم ورعل ابًـوذت ٕاىل ٔبس ئةل اًِوًة ومىوانهتا واًخزَط من اًـسًس من 

اًضوائة اًيت اكهت جساؿس ؿىل تلاء اًثلافة ألظََة ًساكن صٌلل ٕافًصلِا يف سهنا 

اًفوًلكوزي ٔبو اًضفِيي، يف وكت ٔبًوت فَِ اًىثري من املؤسساث اًححثَة اًصمسَة مهنا 
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ابًثلافة واًِوًة ألماًسلَخني، ورعل  -ملازهة ابٔلؾوام اًساًفة-َة اُامتما ابًلا احملََة ٔبو اًـامل 

  مٌش معَؽ اًامثهٌُاث. 

رعل من ٔبخي اًخبٔهَس ؿىل ٔبطمَة ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَخوازخي احملََة وخملخَف ادلواهة 

ذرصا اًخازخيَة اًيت اكهت رممضة من ٔبخي اٍهنوط ابًححر اًخازخيي اطلي مل ًـس اًَوم مل 

ؿىل اًخازخي اًصمسي، تي ٔبظحح وزصا مفذوحا ًسؾو اًحاحثني ٕاىل هفغ اًلحاز ؿىل خمخَف 

 اًزوااي املـمتة من ٔبخي ٕاًلاء اًضوء ؿَهيا.

، الاىىداة اًـَمي ؿىل اذلاكايث وألمثال ًخاسـسًت ايسنيًَىون اًضلي اًضاكي 

متثَي ؿىل املس خوى اٌَلوي، من  واذلنك وألساظري وارلصافاث اًضـحَة اًيت متثَِا اًَوم ٔبتَف

"، ٔبوالهجة؛ وٕاؿاذت نخاتة ُشا إلزج اًضفِيي وورشٍ يف اًىذة واجملالث اخملخعة، هكجةل "

اس متصاز  حمخاخة ٌَرتمجة ومن مس خفِست من هوهنا ٔبماًسلَة اٌَسان كري من هجة اثهَة؛

فسِا من الاهساثز ذون ؿىل ه  اس خـٌلل اٌَلة ألماًسلَة يف اًوحوذ واًامنء مفحافؼة ُشٍ اٌَلة

ن مـجمي ٕاىل جمصذ مٌؼومة  حنوي مىهنا من ؿسم حتوًَِا ٔبو ٔبذة مىذوة ٔبو ثسٍو

."فوًلكوزًة، ورعل  ٔلمص ٔبص حَ ما ٍىون ابملـجزت
(10)

     

لهوستثشُة 
(11) 

ٕاىل ٔبن اًثلافة اًضفوًة عم زلافة اس متصث ومل ثيي مهنا فرتت 

ألحٌحَة اًيت ًعاملا اكن ُسفِا حمو اًثلافة اًضـحَة الاس خـٌلز وما س حلهتا من اًخوكالث 

اًـًصلة  ومن ذالًِا اًخـاتري كري املىذوتة اًيت ًًذجِا فصذ ٔبو حٌلؿة احامتؾَة، ٔبؿسث يف 

حمخواُا وصلكِا، ؤبهخجت ًيك ثخىصز وثًذلي يف وسط هفس ازلاؿة  ًخىون تـس رعل حزءا 

  .من زلافهتا

ًثة، ؿىل خمخَف اًرضوة اًضـًصة ألماًسلَةمن هجة اث وٕاؿاذت جسََط اًضوء،
(12) 

اًيت ل حزال موحوذت حىت ًومٌا ُشا، اكًامنرح اًضـًصة املَحمَة، الاحامتؾَة،  اًس َاس َة، 

اٍمنورح اًضـصي  اًلزيل املسمى  ادليائًزة، اًًسائَة، اًِوايثَة  واًفَسفِة، ابٕلضافة ٕاىل 

ٕاٍزيل
(13)
واٍمنورح اصلًين املسؾو ألََُي 

(14)
. 

ُشٍ اًرضوة اًضـًصة اًيت ًعاملا كَة ؿَهيا اًعحلة اًضفَِة، فمتثَت ٔبساسا يف 

اًضـص إلوضاذي ٔبو اًليايئ، واجسمت جىوهنا مٌخوخاث كٌَل حىون فصذًة تي عم يف اًلاًة 
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"ػاُصت ل ميىن فعَِا ؾن اًثلافة ازلاؾَة وجية ٔبن ثسزش يف ٕاظاز  ًَوسف وسُةثحـا 

."ظَهتا حبَات ازلاؿة
(15)

  

وؿىل خمخَف اًصكعاث ألماًسلَة
(16) 

اًيت ثخعف ابًلسم، اًخيوغ واًلىن ابؾخحاز ٔبهنا 

حصافق موس َلى راث ٔبظول كسمية متزتح فهيا ثبٔزرياث مذيوؿة )مذوسعَة وسجنَة وؾصتَة(، 

شٔبو زالزة، وزكعة " اًيت ًؤذهيا زاكعان ""ثُسُتهصكعاث  " ازلاؾَة وزكعة ٔبحٌو

زال متازش يف الاحذفالث اًـائََة ٔبو اًلصوًة يف ألوزاش واملياظق " اًيت ل حاًرتحاة"

 .احملارًة هل، مثَِا مثي اًصكعة اًخلََسًة اًًسائَة اًلدائََة

من ذالل ثاميهتا امليوؿة اًلوض يف ألذة اًضـيب ألماًسلي  اتسـسًت ايسنيحاًوت 

ٌل حلال صاسـا ٌضلزاسة واًخحََي  les fablesمعوما واذلاكايث ارلصافِة دعوظا  ابؾخحاُز

 اًسوس َوًويج، الاهرتتوًويج واًيفيس .

وعم يف رعل من اًلالئي املـادضٍن
(17)  

ؿىل اًعـَس احملًل وإلكَميي اطلٍن سازوا 

ًوزي سوهوًوف وفالذميري و مىس مي حوزيكتبمٔلاهَا والك من  حصميؿىل ذزة ألدوان 

 جصوس َا.  جصوة

اس خعاؾوا حتوًي اذلاكايث ارلصافِة ٕاىل معسز حمسذ ٌَـيادض اًثاتخة ُؤلء اطلي 

واملخلريت ٌَضروض اًثلافِة ومن مث ًٔلذواز واًوػائف الاحامتؾَة اًيت ًلومون هبا. انَُم 

ؾن حـي ُشٍ اذلاكايث وس َةل فـاةل يف فِم رسعَاث اًضـوة فٌِل ذكِلا، ألمص اطلي 

اناًـامل و نشعل اًـامل ألملاين  يف ذزاس خَ ٔلساظري ًَفي سرتوشٔبنسٍ  ًُو
(18)
.     

يف ُوًة اتسـسًت ايسني  
(19)
: 

دليوة اًرشيق ادلزائصي ابيف مسًية توخََي  وصلث اتسـسًت ايسني يف  كًصة ٔبزهوف

 .2949هومفرب  24، ادلزائص( يف اًعلصى ولًة جباًة )مٌعلة اًلدائيً

اًـمص، ؤبهكَت ذزاس هتا ثضلك مٌش اكهت يف اًساذسة من واصل ثُمتت من هجة اً

مذلعؽ ٕاىل ٔبن ثوظَت ٕاىل اذلعول ؿىل اًحاكًوزاي ومٌَ ؿىل صِاذت اصلزاساث املـملة يف 

 (.DEA en Espagnol) اٌَلة الاس حاهَة
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اص خلَت ٔكس خارت مساؿست يف خامـة ثزيي وسو ابًزتامن مؽ اًـمي يف مصنز اًححر 

 ٔبٍن جرشفت تَلاء موًوذ مـمصي .ألهرتوتوًويج ماكدي اًخازخي والزيوقصايف، 

 وابًضحط ٕاىل، اهخلَت ٕاىل فصوسا يف ٕاظاز اًحـثاث املموةل من ظصف ادلامـة ادلزائًصة

 ،ًُرشف ؿَهيا َلس ٔبزهون وتَري توزذًو خامـة اًسوزتون، حِر اكهت ظاًحة اصلنخوزاٍ

  .ٔبفًصلِا واًعحصاء"مي إلهخاح يف صٌلل واؾو ؾن"إلهخاح اًثلايف ا مـٌِل ٔبظصوحهت وانكضت

ا املِين يف ٔكس خارت حما ت، مث مسٍصت حبر يف  2991مٌش  EHESSتسٔبث مضواُز

CNRS  رممة ثـٍزز وثعوٍص اٌَلة  ًيفسِا مٌش رعل اًوكت،  وكس وضـت. 1001ؿام

 ألظًل. ُايف تضل ٔباكذميَا ؿىل ألكي، نيخاملِمض   َخنيواًثلافة ألماًسل 

ـضو يف واخنصظت وو ًـامل ألماًسليابذزاساهتا  تذعاد ، ة اًخىوٍنٔبهرثوتوًوحِ  ٔلهنا

املسزسة اًـََا ٌَـَوم  ٔبذازث ، نٌل خمخرب ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة يف هوًَج ذو فصاوس

 ثبٔسست يتاً‛ ٔبوال‚اجملةل اًيت جس خـصط اصلزاساث ألماًسلَة و (EHESS) الاحامتؾَة

ادلزائصي موًوذ مـمصي مسؾوما من ظصف مؽ ؿامل ألهرثوتوًوحِا  2981يف ابٌزس يف ؿام 

 . 2989ورعل مٌش  اًـامل الاحامتؾي املضِوز تَري توزذًو

نخااب واًـسًس من امللالث يف ختععِا  :سة ؾرشٔبًفت اتسـسًت ايسني ٔبنرث من 

ة حول خمخَفة  حول اصلزاسة ألهرتوتوًوحِة ٌَـامل ألماًسلي نٌل ٔبتسؾت ثلاٍزص اًضـص واًًِو

ا.يف مٌعلة اًلدائي، ًعوض  امللىنٔبو اذلة  الاٍزيل، وألماًسلَة  اًياز وكرُي

 اًححر ؾن ُوٍهتا ألماًسلي اجملمتؽ تَ واًرثاء اطلي امذاس اثاًخـلِس ًِا اًخوسؽ يفمسح 

  ٔبنرث فبٔنرث وفِم ؾيادضُا ثضلك ٔبنرث موضوؾَة.

 يف مهنجَة اتسـسًت ايسني : 

ابًصمغ ما ًلذضََ اًححر الزيوقصايف دعوظا وألهرتوتوًويج معوما من ملازتة 

مِساهَة، وما ًيجص ؾهنا من  وظف ًِشٍ اًضـوة وثغل اًساللث، حِر ثلوم ؿىل زظس 

حاش ورشة ومـامالث ؤبؾصاش، ومن مث وظف صامي ذلَات  زلافهتا، من مسىن ًو
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     Les manifestations extérieures de la) إلوسان ٔبو املؼاُص ارلازحِة ٌَثلافة

culture)  اًيت ٍصاُا املالحغ )اًساحئ، اًـامل، ألهرثوتوًويج( فُسجَِا. 

وابًصمغ من وحوة جسَح ألهرتوتوًويج ؾيس كِامَ مبسحَ الزيوقصايف ًثلافة ثغل 

خخىن  اًضـوة، تخـمل ًلهتا، وزلافهتا واتزخيِا مث حماوةل الاهسماح مـِا، فِبلٔك مبلٔكِا ًو

ؿاذاهتا، وثلاًَسُا؛ واجتاَُ ٕاىل حتلِق الاًخلاء تني اطلاث واملوضوغ، ابؾخحاز ٔبن اطلاث ُو 

 إلوسان واملوضوغ ُو موضوغ اًححر.

روابن اطلاث ابملوضوغ، اًخجًل ؾن   (Identification)رعل ؾن ظًصق اًامتعم

ًـُش ؿاذاثَ وثلاًَسٍ اطلاث واًـُش ذلؼة إلتساغ ابًًس حة ًلٓدص، ٕار ًيؼص نٌل ًيؼص و 

ًَعي اًحاحر يف اٍهناًة ٕاىل ٕاجناس مـصفة ذاذََة ٔبي ًفِمَ نٌل ًـُش من اصلاذي، مث خيصح 

ًُسَط اًصؤًة ارلازحِة، فِو ًيؼص ٕاىل اطلاث من اصلاذي ومن ارلازح فِحعي ؿىل مـصفة 

هبا اًيت ٔبذث  (Marguerite Mead) حلِلِة نٌل فـَت اًحاحثة ألمٍصىِة مازقًصت مِس

زقحهتا  يف اًلِام  تسزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ؾن اذلَات يف ٔبسرتاًَا، ٌَزواح من زئُس اًلدَةل 

واًحلاء مـَ، مث الاهفعال ؾيَ تـس اىهتاء ذزاس هتا ثغل
(20)

. 

ٕال ٔبهَ ثحلى مهنجَة اتسـسًت ايسني إبحٌلغ اخملخعني
(21)

ا وؿىل ؾىس   ذمزيت ابؾخحاُز

ما ًسؾو ٕاًََ ٔبحصاة املسازش ألهرثوتوًوحِة، جية ٔبن حتافغ ؿىل مسافة تني اًحاحر  

  وتني موضوغ اصلزاسة؛ فِيي ثـعي الاهعحاغ وثضلك دضحي  تبهٔنا حمخوات متاما يف ما ثلوم تَ.

لٓدص ذون وؿَََ ، فذاسـسًت ثـخلس ٔبن اًحاحثون ًيفلون  اًىثري من وكهتم ملوضـة ا

ٔبن ٔبن هيمتوا  مبوضـهتم ضم ابطلاث. ومن مث ثدساءل هَف ميىن موضـة الٓدص تـَسا ؾن 

 موضـة اتزخي ألان اًحاحثة وراثُهتا؟

تني  ٔبن ًخلَة ؿىل اًفجوت اًاكئية حس هبا لتس هل ألهرتوتوًوحِا، ابًخايل فـمل

اًحًِاث. ُشٍ ألذريت، موحوذت فـال املوضوؿاهَة واطلاثَة، نٌل جية ؿَََ بًٔضا  جتاوس حمتَة 

وتعحَـة اذلال، وعم ُمٌََؼمة وُمٌَِؼمة ابًخبٔهَس، ًىهنا ل جس خعَؽ ثوضَح مجةل اًسَواكث 

 والاجتاُاث ارلاظة ابًفاؿَني الاحامتؾَني .
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ًِشا اًسخة ابطلاث، ل ميىن ٌَفاؿَني الاحامتؾَني  ٔبن ٍىوهوا امليخوح ارلام  ٌَحمتَة 

 تلغ اًيؼص ؾن اذلالث اًخازخيَة واًس َاس َة واًـواظف وإلزاذت اذلصت. اًحًِوًة وحسُا

ًلس فذحت ًخاسـسًت ايسني فصظة هوهنا اطلاث واملوضوغ يف بٓن واحس، واًـوذت ٕاىل 

اًس حي ًفِم حِي من اًصخال واًًساء روي الاس خـساذاث   reflexivitéالاهـاكس َة

ا كس ثعوزث يف هفس اًس َاق( واطلٍن متىٌوا من احذالل مٌاظة ُامة  املامتزةل )ابؾخحاُز

يف اجملالث اًـَمَة واًثلافِة، ومن مث وظفِم  ابملـجزت". ٕال ٔبهَ اس خوحدت اًخيوًَ تبٔن   

بٔت س َاس َة واحامتؾَة جس خسؾي ٕاؿاذت اًيؼص حىت املـجزت اًسوس َوًوحِة صلهيا اتزخي، وض

 فهيا. 

 امليؼومة املفاُميَة ًخاسـسًت ايسني : 

ًلس ثفصذث اتسـسًت ايسني يف حنت مفاُمي حبوهثا، ونمنورح ؾن ُشٍ املفاُمي هسزح 

 ماًًل: 

 Anthropologie de la domination مفِموم بٔهرثوتوًوحِا اًِميية  -

" اٌَـحة ارلاظة واسلمية،  يف هوهَ ثَرعَ ٔبحس املفاُمي اًـٍززت ؿىل اًحاحثة،  فِيي ُو

اًيت ثـس جحص اًامتش ٌَوضؽ الاحامتؾي واٌَـحة اًـمومِة
(22)

". 

من ٔبخي ٔبحصٔبت املفِوم، اهعَلت اتسـسًت
(23)

من منورح اجملمتؽ اًلدائًل اطلي ما ُو  

سوى ظوزت ٌَمجمتـاث اًخلََسًة ٔبٍن  ًت ٕاس ياذ مضهنا  املِام الاحامتؾَة واملِيَة ثحـا ًيوغ 

ادلًس: فاًوػائف اًعلريت )ٔبو اًيت ًت ثعوزُا تبهٔنا نشعل( عم اًيت ثلوم هبا املصٔبت )هلي 

ملاتي اًوػائف  اًسٌلذ، اخل(؛ َج، مجؽاملَاٍ وارلضة، الاؾخياء ابذلسائق اًـامة، اًًس  

 . اًصخاًَة اًيت كاًحا ما ثوظف ابًثلِةل، املِمة ودعوظا املصئَة

وؿَََ ًخضح ُيا ٔبثص زلافة ادلسم ؿىل اًخلس مي ادلًيس ٌَـمي ٔبن اكن صلى اًصخال ٔبو 

ثبٔزرياث اًخًض ئة الاحامتؾَة ُو يف اًواكؽ حـي ارلضوغ من ألموز  اًًساء. ًوـي ٔبضم 

 عحَـَة، سواء من هجة ٔبًوئم اطلٍن ميازسوهَ ٔبو ٔبًوئم اطلٍن ًـاهون مٌَ .اً 
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اًسَعة، وؿَََ  ًيؼص ٕاىل  ٕان ٌَجسم يف وػَفذَ اًحَوًوحِة ذوزا ٔبساس َا ملٌلزسة

ت  اطلهوز  ؿىل ٔبهنم ؾيادض وض َعة، ؿىل ؾىس إلانج، اًاليئ ًوضـن يف املؤدصت ًو

ن، ًَيؼص ٕاٍهين ؿىل ٔبهنن كري فـال  ث .ٕادفاُؤ

مضن مٌحى اًـمي واملحاذزت،  ملارا ًت كاًحا ثـَمي ألولذ اطلهوز ثفسش ُشٍ اًيؼصت ٌَـامل

  .يف حني ًت جضجَؽ اًفذَاث ؿىل اًخزًل ؾيَ

ُشا اًخلس مي ٌَـمي ُو ٔبتـس من ٔبن ٍىون ذاظا ابًـمل اًخلََسي حفسة؛ فلس احذىص 

َة، ما ُو مذبٔظي يف اًفىص واًخفىري، يف جمال اًثلافة واملـصفة اًرشؾ  اًـيرص اطلهوزي حىت

َة اجملسست ؿىل ألزط، تسل  صلزخة اؾخلس فهيا ٔبهَ كوت ؾؼمى ميىن ملازىهتا تيوغ من ألًُو

 من اًـيرص اًًسايئ اطلي ًوحة ٕاؿاذت ٕازساهل  ٕاىل ؿامل املٌلزسة واملِام كري املـرتف هبا.

تـغ اذلاكايث اًيت ثًمتي  من ٔبخي ثسؾمي ٔبنرث ًخـًصفِا ٌَِميية، ادذازث اتسـسًت 

ٕاىل اًرتاج اًربجصي، واًيت حتَي يف ٍلَِا ٕاىل ٔبسس ؿالكاث اًِميية تني ٔبحصاة املـصفة 

واملخـَمون، ومن مث  جسََط اًضوء ؿىل اًوضـَة اًيت ثواهجِا تعوزت ذاظة اًًساء يف 

 اًفضاء اًثلايف.

حاكًة مـمل اٌَلة اًـصتَة و ثالمشثَ .
(24)

  le Maître d’arabe et ses élèves  

حاكًة املغل و اًعيسوق 
(25)

 le Roi et le coffre 

حاكًة اجن بٓوى مـمل املسزسة 
(26)

 le Chacal maître d’école 

 ٌساؿس اًخحَََي ألهرتوتوًويج ًِشٍ اًامنرح من اذلاكاي ماًًل :
 ٔبذانٍ(. وؿَََ  يف ؿامل اًخـَمي واًرتتَة، اًضرط اطلي خيضؽ ًلٓدص )فِو ٍمتوضؽ

فارلاضؽ  نثريا ما ٍصثحط ابملخوحش وكري املخـمل، ؤبتـس من رعل، ابذلَوان )فَُس من 

 ٔبو حٌلز « bestia » و   « bête »ابة اًعسفة  ٔبن ًلال ٌَصخي كري اطليك ابذلَوان من

« aghyul » .يف مٌعلة اًلدائي 

مٌعلة اًلدائي ًلال ٌَحَواانث طلا ففي  .وحسٍ اطلاكء ًفصق إلوسان ؾن اذلَوان وميزٍي

 ٔبو اًحىٌلء.ء" ال ٔبؾلون"، ٔبي اًاكئياث  "اًحَِا"امل
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املـمل ًخَمَشٍ ُو نٌل اًضاتط ٌَجيسي؛ ؿسم املساوات عم اًرشظ املس حق اطلي جسدٌس 

ٕاًََ اًـالكة تني اًعصفني، حىت ًو ثيىص ادلاهحان ًـالكاث اًلوى اًيت عم ألظي يف ُشٍ 

 جت ؾن رعل.اًعالث واًـيف اًيا

مغوط اجن بٓوى املسزش اطلي ًَهتم ظالتَ حيَي ٕاىل املىدوث؛ مفن ذالل ثوفرٍي   

مصحش  نٌل ُو اذلال يف لك معََة ثسٌزس، كذي لخيفي صـوزٍ ابملخـة. ٌَمـصفة، ُو

تحعمة  املس خلدي ًيفسَ، ٌَِوًة ألظََة من ٔبخي اختار ٔبدصى؛ تي وحمتزي ُشٍ ألذريت 

   .اًحاذئ

اجن بٓوى ًُس هل اًلسزت فلط ؿىل اًخثلِف ًوىن ٔبًضا ؿىل ثلَري اًـلََاث ابًخايل 

 واملاكانث. 

   يف مٌعلة اًلدائي، الاس خـازاث واًخيوغ اٌَلوي اطلي ًرتثة ؾهنا جتـي من املـاىن

 اًخعوًٍصة ثعحح تسوزُا دضحية حبَر ثؤسس  ٌَمحصماث.

ىشا، ًت حتوًي ، "tuchitو م والاهلضاط""الاٍهتا اًـالكة ادلًس َة ٕاىل مععَح ُو

  .ٔبي وس َةل ًخياول اًعـام ثسـاذت

املـمل اًويف  ُو ؿىل ألزحج اطلي جيس هفسَ  يف املوكف اطلي هيَئَ ٌَِميية، ًيوغ من 

 اٍمتخؽ اًفىصي وادلسسي. 

 يف املسازش اصلًًِة يف املايض، ٔبن اًخالمِش واًعَحة مَزمون تخوفري  اًلشاء طلعل جنس

 ٌَمـمل )إلؿساذ و اًخوظَي( واًلِام هل ابٔلؾٌلل املزًنَة )هلي املاء وخَة اذلعة( .

ومن مث، مفـمل املسزسة خيسمَ ثالمِشثَ دعوظا ؤبُي اًلًصة تعفة ؿامة، فدإلضافة 

  .ٕاىل زاثحَ، ًت ٕاؾعاٍؤ هعَحَ من احملاظَي واًًزت

ظفال مسؤوًون ؾن ٕاابذت ًُس تحـَس، وابًضحط يف مٌعلة  سوش امللصتَة، اكن الٔ 

 اًلمي ًس َسضم، ويف رعل ٕاصازت  ٌَخواضؽ هل.

ويف رعل ٕاصازت واحضة، ٕاىل ٔبهَ ل ميىن فعي اًـلي ؾن ادلسم، ؿىل اًـىس من 

  .حىت ٔبهنم ًـخربون ٔبن ألول حيمي اًثاين واًـىس ابًـىس رعل؛ 
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ٍمتَزي تني اطلاث ًـىس ظـوتة املـمل يف ا نٌل ُو اذلال لجن بٓوى، فالٍهتام اًصمزي

لس خـاذت مـصفذَ  ومن مث فاًـعاة اطلي ًـاين مٌَ املـمل حيخاح ٕاىل اتخالغ الٓدص .والٓدص

 مٌَ .

هَ من حلَ. طلعل ما ًـخلس تبٔ  ٌس خـَس اجن بٓوى وثضلك رشؾي ابٍهتامَ ًخالمِشٍ،

حسس اًعاًة، فٕان  ؾيسما ٌس خويل املـمل ؿىل موث زمزي ٌَعاًة، حيسج وتعًصلة ما

ألذري ًخوكف ؾن ذمازسة اًِميية ؿىل مس خوى اًفىص، وابًخايل فٕان اًخياكغ ًًضبٔ يف ُشا 

وارلَط تني اًعاًة  ملا ًحسٔب يف ارلَط تني ادلسم واًـلي - اطلي ًوفص املـصفة اًضرط

 واملصٔبت. 

 اذلعَةل املـصفِة ًخاسـسًت ايسني : 
اتسـسًت ايسني ثضبٔن حبوهثا ل ٌسـيا يف ُشا  امللام حرص اًيخاجئ اًيت ثوظَت ٕاٍهيا 

 امليوؿة يف مواضَؽ اًخازخي، اطلاهصت، اًرتاج، اًِوًة، اًثلافة، تلسز ما هيميا هكحاوةل ٌَرت :

ٕاجصاس اًخياسق اًاكئن تني اًخعوز ألهرتوتوًويج ٌَموضوغ، املهنج واملفاُمي املس خـمةل  

 وثفسري اًيخاجئ املخوظي ٕاٍهيا .

من كدَي املثال ُو ماثوظَت اًََ اتسـسًت ايسني يف  ًوـي ٔبضم ما ميىن اس خـصاضَ

صبٔن مبٔسق اًِوًة صلى املثلفني ادلزائًصني، من ذالل نخاهبا املمزي و املـيون تؼؼؼ: اجن بٓوى 

ٔبو حِةل امللِوزٍن
(27)
. 

ذفؽ اتسـسًت ًىذاتة ُشا اًىذاة، ُو اًصقحة يف فِم ألسس ألهرثوتوًوحِة ٌَِوًة ما

 واًثلافة ادلزائًصخني اًيت حتخي مضهنٌل زلافة اًربجص ماكهة ابًلة ألطمَة. 

رعل ملا ثدِحَ  ذزاسة ادلشوز اًثلافِة واًححر يف اًـمق اًخازخيي ٌَمجمتؽ من فِم 

ثسخة اًثلي ألًسًوًويج ٌَعموحاث  -ٔلص َاء توؾي ٔبفضي ٌَوضؽ اذلايل حِر ثخساذي ا

 .-ابًيؼص ًـواكة اتزخي ظوًي ومل ًسزش ثضلك موضوؾي -وذون وؾي-اًـصتَة وإلسالمِة 

يف ادلزائص، واًىثري من اًحضلان اًيت اس خلَت مؤدصا، ل حزال إلزيوًوحِا واحست من  

  ٔبنرث اًوسائي فـاًَة ملـصفة اًخازخي، اطلاهصت، اًِوًة.
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ًلس اكن اًـامل اًلدائًل حزءا من اًـامل اًربجصي اذلامي ًثلافة، واطلي يك حيافغ ؿىل   

ؾيادضٍ دلبٔ ٕاىل اًضفَِة. ُشا اًخلََس اًضفِيي ماُو سوى وس َةل مللاومة مجَؽ  وة 

اًِميية اًس َاس َة واًثلافِة اًيت ؾصفهتا ُشٍ امليعلة. ًِشا اًسخة، جية اًـوذت ٕاىل ُشا 

ِشا اٍمنورح اًثلايف اًياكي ومساءًخَ من ٔبخياٍمنط املس خح مـصفة ما ختحئَ   سج ًو

 .اًضفوًة، ومارا  ميىن ٌَحاحثني اًىضف من ذالًِا

َة من ٔبهَ ُياك زلافة جصجًصة كسمية خسا وثخجاوس جىثري ما ًفِمَ  ثيعَق اًفىصت ألًو

ـصفَ حوًِا، ٕار ل جية مـصفة فلط املعاذز املوحوذت ًِشٍ اًثلافة تي اطلُاة  اًصٔبي اًـام ًو

ٕاىل هخش ؾن مـاملِا يف ػالم ادلِي صلى ٔبًوئم اطلٍن ميَىون ملاًَس اذلنك واًسَعة. طلا 

ا تعًصلة ٔبو مفجصذ ثبٔه  َس وحوذ زلافة ل ٍىفي، تي جية اطلُاة ٔلتـس من رعل: ٕاجصاُس

ية ؿىل  ٔبطمَهتا. تبٔدصى، واًرُب

ًلس مت الاؾامتذ ؿىل اذلاكايث ارلصافِة هوس َةل ًفِم اجملمتؽ، ومن مث ثخِان ٔبهَ من ذالل 

 ميىهنا ٕال ُشٍ ارلصافاث اًلدائََة ًسزش ما ُو س َايس ومثهل اًيؼصت اًلكَة ٌَـامل، اًيت ل

 .ٔبن حىون  مذجشزت يف اًـمق اًثلايف اًلسمي

ًلس كامت اًحاحثة يف ادلزء ألول، مبوكـة اذلَواانث يف س َاكِا ألظًل وحاًوت 

  ،)اًيَة/اًسشاخة(enniya)اذلَةل/املىص( و  tiharchiٕاػِاز ٔبطمَة مفاُمي مثي ثَحصيش 

ي ؾن اذلَةل؛ ًَىون ٔبوهلم ٕاجصاُمي سلل، تُامن ثضمن ادلزء اًثاين، ما نخحَ املـَمون اًلدائ

اطلي حاول ملازهة زواًة اجن بٓوى مؽ زواًة اًثـَة
(28)

 le roman du Chacal face 

au roman du Renart.  

ًلس حاول ابختارٍ زواًة اًثـَة نمنورح ٔبن ًلول تبٔهيا حنن ٔبًضا منغل زواًة اجن بٓوى 

ًٍصس ٔبن ٍىون ؿىل حس سواء من املٌلزةل  سلل ومن مث منغل ٔبذاب؛ ألمص اطلي ًسل ؿىل ٔبن

يا ابطلاث حوكن مضلكة اًِوًة جصمهتا: ٔبان اكئن، ٔبان  وؿىل ذزخة من الادذالف مؽ الٓدص. ُو

 je suis, je veux être, maisٔبًزس ٔبن ٔبهون، ًوىن ٔبان خمخَف ؿىل من ٔبًزس ٔبن ٔبص هبَ 

je suis distinct de celui auquel je veux ressembler.. 
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و اذلال راثَ ابًًس حة لجن بٓوى اطلي ٌض حَ اًثـَة، ًوىن ًحلى خمخَفا ؾيَ.   ُو

ًوـي ما ٔباثز اُامتم اًحاحثة ُو هون سلل من ٔبظول كدائََة، ؤبس خار ذمازش ٌَلة 

حىت وٕان ثـمل   -ومن ذالهل كرٍي من املـَمني اطلٍن ميثَِم-اًـصتَة، وؿَََ فِو نمنورح  

هل  سدِـاة زلافهتا واس خسذي دصافاهتا، ٕال ٔبهَ  اكن ًُحلى ؿىل ٔبص َاءاٌَلة اًلدائََة وحاول ا

 وؾََ، ًخـاوذ ُشٍ ألص َاء ارلاظة اًؼِوز يف اٌَحؼة املواثَة.  ذون

ؿىل حس ثـحري توزذًو اثفلت فهيا الاس خـساذاث ٕاىل حس  - ُشٍ اٌَحؼة اًزمٌَة  اًيت

دصى، ؿاذث ُشٍ اًثلافة اًاكمٌة يف ما مؽ املوكؽ احملخي يف اًفضاء الاحامتؾي. وتـحازت بٔ 

 ذَفِة اًصخي ٕاىل اًؼِوز ؾيسما ساؿسث اًؼصوف اًس َاس َة والاحامتؾَة ؿىل ػِوزُا. 

مل ًخَق ُشٍ اًرتتَة ل ميىٌَ اس خزسام اًثلافة نٌل ًو اكن تفـي  وؿَََ فاًضرط اطلي

 .اًسحص

اذلَواهَة ابٌَلة ًلس مسح منورح اجصاُمي سلل اطلي اكن ٌض خلي مضن موضوغ اذلاكايث 

اًفصوس َة ًوُس من ذالل اٌَلة اًـصتَة، ورعل تخساظة ٔلهنا اكهت ًلة اًثلافة املِميية يف 

وٍهتم   رعل اًوكت؛  من فِم ٔبهَ ذمن حاول اًخـحري ؾن ٔبص َاء مذضمية يف زلافة اًلدائي ُو

 ابمللازهة مؽ اًثلافة اًفصوس َة اًيت ثيفي اًثلافاث اذلا ت.

وة  ألمص اطلي ساؿس اًحاحثة ؿىل فِم ما كام تَ نخاة بٓدٍصن مثي خان  املُو

معصوص، موًوذ فصؾون وموًوذ مـمصي، اطلٍن كاموا تيفس دعوت  اجصاُمي سلل ًىن مضن 

 س َاكاث خمخَفة متاما .

س َدس ىن ٌَمـَمني اًلدائي مضن اًس َاق الاس خـٌلزي ٔبن ٌس خـمَوا اذلَةل مبـياُا 

ورعل تخـَمِم اٌَلة اًفصوس َة. ًوىن ُشا اًخـمل يف اًواكؽ ًِشٍ  الاجيايب مؽ اًثلافة اًفصوس َة،

 اٌَلة ًن ًٍزسضم ٕال زحوؿا وؾوذت ٕاىل زلافهتم ارلاظة. 

ًوُس موًوذ مـمصي سوى مثال ؿىل ُشا اٍمنورح، حِر ٔبهَ معي ؿىل اًرتوجي 

ىون ٌَمجمتؽ اًلدائًل من ذالل اًصواًة. اًيشء راثَ  ابًًس حة دلان معصوص، واطلي  س َ
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، وموًوذ 2919ألول يف اًلصن اًـرشٍن ذمن حصمج ألكاين اًربجًصة يف مٌعلة اًلدائي يف ؿام 

 . 2910فصؾون مؽ كعائس يس حميس يف ؿام 

مؽ ُشا اٍمنورح ل ميىن اذلسًر ؾن مضلكة مؽ اٌَلة اًفصوس َة؛ ؿىل اًـىس متاما 

اًـصتَة، صلزخة ًت اًدساؤل  ميىن اذلسًر ابمللاتي ؿىل اٍمنورح الٓدص ومضلكخَ مؽ اٌَلة

وة معصوص  فهيا وثضلك موضوؾي مل ؿاذ موًوذ مـمصي، موًوذ فصؾون، خان املُو

ٔبي اًربجًصون املخفصوسون حنو زلافهتم ألظََة، يف حني مل ًـس اًربجًصون املـصتون  وتوًَفة،

ة اًـصتَة، ٕاٍهيا؟ ًًدلي ٌَمصء ٔبن ًدساءل ملارا ل ٌضـص اًىذاة امللازتة من روي اًثلاف

 ابذلاخة ٕاىل ٌَخـًصف تثلافهتم اًضفَِة.

ُشا اًسؤال اطلي حيَي ٕاىل اس خًذاخاث اهرتوتوًوحِة مفاذُا: ٔبن اًربجًصون ابؾخحازضم 

ٔبكََة مل ٍىن هلم ٔبي دِاز بٓدص ٔبمارمم. ٔبهنم ل ميَىون سوى ُشٍ اٌَلة اًضفوًة ول يشء 

ا. ومن مث فاًضـوز ابلحداظ من حصاء ؿسم الا ؿرتاف تَلهتم وؿسم ثسٌزسِا سُساؿس كرُي

 ؿىل اًوؾي تبطٔمَهتا ثضلك مدىص. 

الاس خـازت يف  ًلس ذَعت اتسـسًت يف ؿالكة اجن بٓوى، املثلفني واًسَعة  ٕاىل ٔبن

 اجن بٓوى دلس تََلة.  حس راهتا ًعوزت

فِو يف ؿامل ارلصافاث ٍصمز ٕاىل كوت اًخفىري ملازهة  ابًلوت ارلام ٌَسَعة. وٕارا اكن اجن 

 بٓوى ميثي اطلاكء يف اًـامل ارلصايف، فسوف ًيوة ؾيَ املثلف يف اجملمتؽ الاوساين. 

 ؿىل قصاز اجن بٓوى، ٌس خزسم املثلف ٕاما ًخلعَة اًسَعة وٕاما ٌَىضف ؾهنا. ُشا

ألمص عم اس خـازت اًلدائي ذللِلة: هون اجن بٓوى ُو ؾحاءت املغل، ارلزٍنص اًربي ُو فصاص 

ىشا.  املغل، ٔبهىث ألزهة عم وساذت املغل ُو
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 اًِوامش:املصاحؽ و 

                                                           

ٕاثص حاذزة سري كصة وخست تـس مضازنخَ يف هسوت حول ألذة امللصة املىذوة  2989, وثويف يف فرباٍص 2927ذمسرب   18وصل يف   1

ة ٔبهرتوتوًوحِة ابجملةل امللصتَة ٔبنسال. يف س ية  ٍلوؿة من امللالث حول 2918ابًفصوس َة. ورش يف س ية   2940اجملمتؽ ألماًسلي من ساًو

ة يف امللصة. وجنح تـس رعل يف ًووح املسزس ة اًـََا صازك يف اسلةل اًـاملَة املياُضة لهسلغ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة, واتتؽ ذزاس خَ اًثاهًو

ة مبسًية املسًة ادلزائًصة مث تـس رعل يف جن ؾىٌون. وجنح يف حتضري ألس خارًة يف تسٔب وػَفة اًخسٌزس يف اث 2947ًٔلساثشت. يف س ية  هًو

, ٔبظسز 2911يف س ية   quatre Jurés, حعي ؿىل خائزت .2911, ٔبظسز زواًخَ ألوىل اًخي املًيس. يف س ية 2911ألذة. يف س ية 

, ٔبظسز 2911ًزة اًفصوس َة فلصز اٌَجوء اىل امللصة. يف س ية , اس هتسفذَ اًلواث الاس خـٌل2917زواًخَ اًثاهَة هوم اًـاذل. يف س ية 

, ٔبس يسث ٕاًََ ٕاذازت املصنز اًوظين ًٔلحباج 2980حىت س ية  2919زواًخَ ألفِون واًـعا واًيت حللت جناحا ابُصا. من س ية 

ًَخِاك واًيت ادذاز ًِا ثوهجا ؿَمَا حمضا. يف  ألهرتوتوًوحِة واصلزاساث ما كدي اًخازخي وإلزيًووحِة, نٌل ٔبسس يف ُشٍ اًفرتت اجملةل اًـَمَة

, ظسز هل نخاة " ٔبصـاز كداًََة كسمية" 2980, اىهتيى من ٕاؿساذ نخاة حول كواؿس اٌَلة ألماًسلَة ؤبظسٍز تفصوسا. يف س ية 2974س ية 

 .2980اطلي اكن موضوؿا ٌَميؽ يف ٔبجًصي 
2
، . ًخـخرب ٔبول زوائَة 2971ٔبفًصي 1ًل تولًة جباًة و ثوفِت يف تلًصة ٕاًلَي ؿ 2921مازش  4وصلث مازي ًوٍزت معصوص  يف   

، 2910، "ظًصق اصلفوف" 2947، من مؤًفاهتا ٔبًضا "اًَاكوثة اًسوذاء" 2947حزائًصة جصواًة "حوس ًَر هواز" اًيت ظسزث ؿام 

ذث اًـسًس من ألكاين ألماًسلَة ألظَةل . ٕاضافة ٕاىل اًىذاتة اًصوائَة واًلععَة واًضـًصة، فِيي ٔبًضا فٌاهة بٔ 2911"اًحشزت اًسحًصة" 

ق"، وكس كام صلِلِا حون معصوص جبمؽ هعوض ألكاين وحصمجِا ٕاىل اٌَلة اًفصوس َة يف نخاة "ألكاين  يف كاًة ألوتريا "بٓصًو

وٕاحِاء اًرتاج  اهخلَت ٕاىل ثووس حِر ثَلت ذزاس هتا، مث ؿاذث تـسُا ٕاىل ادلزائص ومعَت يف جمال اًخسٌزس واًثلافة ألماًسلَة".

ٕاىل خاهة تـغ ألذابء ألماًسف ابملِجص. ثيوؾت حِاهتا جزمخ  2911ألماًسلي نٌل ساطمت يف ثبٔسُس الأكذميَة اًربجًصة يف ابٌزس س ية 

 اًفن وألذة وٕازج املـاانت ٔبًضا ؿىل ظـَس اطلاث واذلَات واًِوايث .
3
ًىن ُشا اًعفي مل ٌسدسمل ًوصل اسدسَمت ٔبو دّضفت ؾن ثـَميَ ، م يف ثزيي َُحي من ؿائةل فلريت 2921مازش  28وصل يف   

ةل ٕاىل مسزس خَ يف ػصوف ظـحة ًوىن  فاًخحق ابملسزسة الاتخسائَة يف ث واذلوكًصة اتوزٍصث موىس اجملاوزت ، فاكن ًلعؽ مسافة ظًو

ة تخزيي وسو ٔبول ً ويف مثاجصثَ واحهتاذٍ ودضاؿَ مؽ واكـَ حتت ضلط الاس خـٌلز اًفصويس فعاز من اًخالمِش اًيجح اء, مث اًخحق ابًثاهًو

 مسزسة املـَمني تحوسًزـة ابدلزائص اًـامصة.

واهسفؽ ٌَـمي تـس ختصخَ, فاص خلي ابًخـَمي حِر ؿاذ ٕاىل كًصخَ ثزيي َُحي ’ وزمغ وضـَ اًحائس متىن من اًخرصح من مسزسة املـَمني

عى من ؿَمَ ٔلظفال كًصخَ ٔبؾعى مثال هل يف اًلًصة اًيت احذضيخَ ثَمَشا ًكصة مِالذي .و ُشا ونٌل ٔبؾ 2911اًيت ؿني فهيا مسزسًا س ية 

يف املسزسة هفسِا اًيت  2941كصة مسلط زٔبسَ تبٔكي من زالزة هََومرتاث, وعم كًصة اتوزٍصث موىس اًيت اًخحق هبا مـٌَل س ية 

مِالذي  2917ًرتتوي ابٔلزتـاء انج اٍصاثن ٔبما يف س ية مِالذي يف ٕاظاز اًـمي إلذازي ا 2911اس خلدَخَ ثَمَشًا, وؿني تـس رعل س ية 

مِالذًة مفدضًا ملصانز احامتؾَة اكن كس ٔبسسِا  2910فلس اًخحق ابدلزائص اًـامصة مسٍصًا ملسزسة )انذوز( )يف املسهَة حاًًَا( نٌل ؿني يف 

 21ط جصظاض اًلسز واذللس الاس خـٌلزي يف مِالذًة وعم اًوػَفة ألذريت اًيت اص خلي فهيا كدي بٔن ٌسل 2911ٔبحس اًفصوس َني يف 

مِالذي, حِر اكن يف ملص معهل, رممومًا تلضااًي اًـمي وتواكؽ وظيَ ذاظة يف املسن اًىربى يف ثغل اًفرتت الاهخلاًَة حني  2911مازش 

, حِر اكذحمت ٍلوؿة ٔبظححت ؾعاتة مٌؼمة ادلُش اًسشي اًفصوس َة املـصوفة ة)ٔبٌوس( متازش حصامئ الادذعاف واًلذي ًَال وهنازاً 

ىون واحساً من حضاايُا اطلٍن ًـسون ابٔللف,  مهنا ؿىل "'موًوذ فصؾون"' وتـغ سمالئَ يف ملص معَِم, فُسلط جصظاض اًـعاتة ٍو

خلكم فَِ فذفلس ادلزائص تشعل مٌاضاًل تفىٍص وكَمَ. حصك مًووذ فصؾون ؿست مؤًفاث ٔبذتَة ابٕلضافة ٕاىل اًىثري من امللالث. ٔبايم كدائََة  : ًو

م 2940م. اجن اًفلري : نخهبا يف صِص ٔبفًصي س ية 2910م. ٔبصـاز يس حميس ظحؽ س ية 2914ؾن ؿاذاث وثلاًَس امليعلة ظحؽ س ية 

م .زسائي 1007م. مسًية اًوزوذ ظحؽ س ية 2911م .ألزط اصلم ظحؽ س ية 2917م .اصلزوة اًوؾصتت س ية 2971.اطلهصى ظحؽ س ية 

خَ من جتَِي 2919ٕاىل ألظسكاء ظحؽ س ية  م ولكِا ثخلكم ؾن املـاانت ادلزائًصة حتت ػالم الاس خـٌلز واحملاولث اًـسًست ًعمس ًُو

 وورش ٌَمس َحَة. ملالث ؿسًست ونثريت ورشث يف ؿست ظحـاث فصوس َة وحزائصي.



 

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

ر
ثاً
ً ا

 
  ادلزائص -1سعَف  خامـة -هوال حٌلذوص.ذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

                                                                                                                                        

4
م مبيعلة  2901م يف كًصة ٔبرش ؾَوٍن مبيعلة ثزيي وسو  وثويف يس حميس يف س ية  2841صاؾص وفَِسوف اماًسلي ، وصل يف س ية   

ؿني اسلام تولًة ثزيي وسو. حازة الاس خـٌلز اًفصويس ثض ىت اًوسائي حبَر حّصط ساكن مٌعلذَ ؿىل اًوكوف يف وهجَ واًىفاخ من 

ت اًسَعاث اًفصوس َة ابؾخلاهل وثـشًحَ ، مث كامت تيفي ٔبفصاذ من ؿائَخَ ؤبكصابئَ ٕاىل اكًَسوهَا ادلسًست. ٔبخي اًخحصز. وهدِجة طلعل، كام

 كري ٔبن اًضاؾص يس حميس ػي ًسؾو ٕاىل اًخحصز من ذالل ٔبصـاٍز ، واًلضاء ؿىل الاس خـٌلز اًلامش.

دٌاول يس حميس يف كعائسٍ موضوؿاث ؿسًست اكملصٔبت، واًوحست، واًدرشذ، وا ٔلمل، واذلة، واًخازخي ألماًسلي، واًلمي الاحامتؾَة، ًو

مث ٔبؿاذ ظحـَ  2904ظحؽ س ية  Asefruواًىفاخ ضس املس خـمص اًفصويس لك ٔبصـاز اًيس حميس مجـت تـس وفاثَ يف ذًوان ٔبس َفصو 

 يف ادلزائص. 1000يف امللصة ؤبؾَس ظحـَ وحصمجخَ ٕاىل اًـصتَة س ية  2919مث موًوذ مـمصي س ية  2910موًوذ فصؾون س ية 
5
واتتؽ ذزاس خَ يف خامـة ادلزائص مث يف خامـة  2911يف كًصة توكاؿة اًواكـة يف ولًة سعَف. فلس ترصٍ س ية  2941وصل س ية   

َة ؾن اًضاؾص  2977اًسوزتون حِر انكش س ية  ٔبظصوحة ذنخوزاٍ اذلَلة اًثاًثة يف ألذة الاس خـٌلزي. وحرض ذنخوزاٍ ذًو

 مًضوزاث ومؤًفاث ؿسًست مهنا : ٔبؾٌلل ًٌوس جصحصان: مصبٓت الاذًوًوحِة الاس خـٌلًزة )ادلزائص . ذًوان ادلزائصي خان سٌُاك. هل

. 2981. نخاة ؾن اًلعط اًضـحَة ادلزائًصة. ظسزث ؾن ذاز املًضوزاث ادلامـَة واًـَمَة، ابٌزس 2980املعحوؿاث ادلامـَة س ية 

( اًضمس حتت اًلصابل)ظسزث 2981ابٌزس  –اسلصاء)املًضوزاث ادلامـَة واًـَمَة  تشوز ألمل)املًضوزاث ادلامـَة واًـَمَة اًوزذت

 (.2981ؾن ذاز املًضوزاث ادلامـَة واًـَمَة، ابٌزس 
6
انصط س َايس و اكثة ؾعاسم ، مذرعط يف اًخعممي  اًِيسيس املـٌلزي. مل ًخَق ٔبي حىوٍن خامـي يف جمال اٌَلوايث، ٕال ٔبهَ من   

ة نخغل اًـعامِني اطلٍن  ًححثون يف ُشا اجملال من صست اًخبٔثص مبوًوذ مـمصي و ؿًل ظَاذ. كام ابلظالغ ؿىل اكَة ألؾٌلل اٌَلًو

  : ارلاظة جاكًفي، ابزث، سوسري وسامل صاهص. ٔبهخج س حـة نخة ثدٌاول  ابًخحََي اٌَلة اًربجًصة. مثي

Dictionnaire Abrégé Du Vocabulaire Redressé De La Langue Berbère - éditions ENAG,2001 Recueil 

de Proverbes berbères.2010 
7
و دصجي املسزسة اًوظيَة ًإلذازت ادلزائص. ًـس من مضن  اًىذاة واًيلاذ ألذتَني، صلًَ اُامتم  2911وصل يف ؿام    يف ثزيي وسو، ُو

و هحري يف جمال اًرتاج كري املاذي ألماًسلي. ًـعي ابهخؼام احملا اث واملؤمت صاث يف خمخَف ألحساج اًثلافِة يف ادلزائص وارلازح. ُو

  .مؤًف ًـست ٍلوؿاث من اًضـص وألذة

Du Rêve { l'éphémère, de l'éphémère au rêve, 1992, Poésie.  l’Ombre assassine la lumière, 2010, 

Roman. Je brûlerai la mer2009, Roman. L'Absurde et le quotidien1984, Poésie. La Douleur du rêve, 

1993, Poésie. Les Chemins de ma route, 1992, Poésie. Mémo de Kabylie, 2013, Roman. Moi, Oran 

suivi de quatre parenthèses, 2014, Poésie. Oran, échelle 31, 2011, Poésie. Post-scriptum, 2008, 

Roman. 

Tahar Djaout ou les raisons du cri, 1998, Essai. Tahar Djaout, Premiers pas journalistiques 

DJAOUT, 2010, Essai. 
8
ؿامل الاحامتغ حزائصي، مذرعط يف ألذة ألماًسلي ، مذحعي ؿىل  ذنخوزاٍ يف اًـَوم إلوساهَة يف خامـة اًسوزتون. ُو ٔبس خار   

 :اساث يف ألذة ألماًسلييف خامـة ادلزائص ؤبس خار مضازك يف خامـة ثزيي وسو. نخحَ وذز 

Anthologie de la poésie kabyle (Ed. Andalouses, Alger). Proverbes et dictons kabyle Andalouses, 

Alger) .Chants religieux du Djurdjura (Sindbad, Paris, 1999) 
9
ـمي يف ادلزائص حِر ًياضي من ٔبخي اًلضَة اكثة و حصفي و انصط ، مذحعي ؿىل ذنخوزاٍ يف اٌَلة وألذة و اجملمتؽ .  ًـُ   ش ًو

 ألماًسلَة واصلميلصاظَة وحلوق إلوسان.  صازك تًضاظ يف ولذت اًعحافة اذلصت تعفذَ ؾضو مؤسس وزئُس حتٍصص حصَفة "اًحضل

Tamurt"  اًلصهني اًثامن ؾرش .هصش هجوذٍ  صلزاسة الاضعصاابث الاحامتؾَة واًخازخيَة اًيت ادلزائص صِسث يف  2992يف صِص ٔبجًصي

واًخاسؽ ؾرش، وذاظة يف مٌعلة اًلدائي، مٌعلذَ ألظََة. ثوحت حبوزَ  حول اًرتاج اًخازخيي واًثلايف ابًًرش و الاُامتم من كدي 
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زخال اًسُامن واًخَفًزون. ُو ظاحة ٔبول سٌُاًزو ملسَسي حول يس حميس ٔبوحييي و اطلي مت تثَ تر ؿىل اًخَفًزون ادلزائصي. هل 

 سًس من املؤًفاث مثياًـ

»Si Mohand Ou Mhand, errance et révolte» (2000), «Arezki El Bachir Histoire d'honneur» (2001), 

«Si Mohand, crépuscule de printemps» (coécrit avec Youcef Necib, aquarelles de Kamal Yahiaoui) 

(2003) et «La Kabylie à l'épreuve des invasions» (2004.(. 
10

  Mohamed Boudhan : « Tamazight entre le culturel et le linguistique » ; in 

ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:68vb42QT9f4J:tamazightinou.blogspot.com/2

011/04/tamazight-entre-le-culturel-et-le.html+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=dz ; consulté le 24/01/2017 

a 11 ;05. 
11

  Camille Laoste Dujardin : le conte Kabyle , FM/Fondations, Paris ,1982,p13. 
12

" ، ٔبظصوحة ماحس خري يف ألذة اًضـيب، -ذزاسة حتََََة موضوؿاثَة -فريوس جن زمضان: " اًلصتة و اذليني يف صـص سَامين ؿاسم  

 .11-14، ض ض1004/1001س توزاًو ، خامـة ادلزائص، كري مًضوزت، ارشاف ؾحس اسلَ
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  voir Tassadit Yacine-Titouh : L'izli ou l'amour chanté en kabyle ; Editions de la MSH, 1 janv. 

1988 - 290 pages   
14

و كعَست ذًًِة اجهتاًَة مـصوفة يف مٌاظق نثريت انظلة ابٌَلة ألماًسلَة )ادلزائص، حٌوة امللصة.. ٕاخل(.    ُو
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ة اًساكن" ، يف جمةل اًـَوم إلوساهَة و الاحامتؾَة،  ٔبمزاين وانش:"الاهعِاز اًثلايف اًـصيب يف مٌعلة ألوزاش و ثبٔزرٍي يف   ًُو

ة و اجملالث الاحامتؾَة يف ػي اًخحولث اًسوس َودلَة يف اجملمتؽ ادلزائصي اًعاذز   01اًـسذ  ارلاض ٌَمَخلى اًول حول اًًِو
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18
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اكن اي ماكن يف كسمي اًزمان، مسزش ٌَلة اًـصتَة هل سوحذان، اؾخاذ كذي ٔبفضي ثالمشثَ ًَثخت ظَةل املضواز اصلزايس ٔبن اًخالمِش   

وٕاىل ألتس اًخالمِش اًياحجني مهنم .يف ٔبحس ألايم كام ٔبحس اًخالمِش وامسَ حميس  اًفاصَني ًـوذون ساملني  ٔلزسضم ، يف حني  ٔبهَ خيخفي 

 .ابلجنشاة حنو ثـَمي ألس خار؛ حِر اكن رهَا وحٌوان . ؤلهَ اكن ًدامي، فلس ٔبًلى جبمَؽ ؾواظفَ حنو املـمل و سوخاثَ
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ال تفرص: ًلس ثـَمت اصلزوش حِسا، مـخلسا ٔبهَ ٔبظحح ٕاىل سوخاث مـَمَ وك -وكس اكن ثـمل اًىثري.-تـس تضـة ٔبصِص، رُة حميس   

  .اًخَمَش املفضي ملـَمَ

  : كامت اًزوحذان وتياءا ؿىل ذمازساث سوهجن، ابًدضاوز وثلٍصص جتيُة اًعيب من املعري اطلي ًًذؼٍص 

س َسك ًُس تشاك اطلي ثخعوزٍ ؛ ٕاهَ امسؽ اي حميس ، ما س يلوهل عل ُو زس، ٕارا مل ثحق ؿَََ، فس َلكفٌا رعل حِاثيا وحِاثم.  ٕان   -

  .وؼِص  اًيَط )اطلي ميغل  من إلجص اًحَضاء و اًسوذاء( ًون حمتىن من مـصفة اذلق من اًحاظي صلًَ

 ..... ًوىن حشاز، رشٍ  ٔبكوى من ذرٍي . . و ؿَََ من ٔبخي حٌلًخم مٌَ، جية ذَط ارلري ابًلََي من اًرش

  . ٔبهم ثـصف ٔبنرث مٌَ، ابًـىس   دئب ؿَممؾيسما ًسؾوك املـمل ًُسبعٔل، ل ثؼِص هل

 ومٌش رعل اًَوم ٔبذزك حميس ٔبهَ ٕارا اكن ًٍصس ٔبن ًـُش ؿَََ ٔبن ٍىون ٔبكي من مـَمَ.
25

اكن اي ماكن يف كسمي اًزمان مَاك ٍصقة يف اًزواح تبٔرىك ؤبمجي امصٔبت يف املمَىة.  خاة حصاسَ اًحالذ لكِا من ذون اًـثوز ؿىل   

و اطلاكء ًَلؽ ادذَاٍز  ؿىل اتية حعاة اًلًصةامصٔبت جتمؽ تني ازل   .ال واطلاكء. فاىهتيى ألمص ابحذفاع املغل ثرشظ واحس  ُو

كدي حتلِق اًزواح، وحة ؿىل املَىة املس خلدََة حي سَسةل من ألًلاس اًيت اكن فهيا اٌَلز ٔبظـة من ساتلَ. وملا حاسث ٕاخاابهتا ؿىل 

 .ٕاجعاة املغل، حـي مهنا سوخة هل

ال ملـصفة ٔبن اًـساةل ًُست حمللة، ما ذام ٔبن املغل من  رشفهتا، اكهت اًزوخة  ثَلي تـَوهنا ؿىل  صؤون اًلرص، فمل جس خلصق وكذا ظًو

ـجزضم هبا  فِليض ؿىل ؿسذ مهنم من حصاء ؿسم إلخاتة ؿَهيا  . ًدسىل تـصط ألًلاس اًعـحة ؿىل احملىومني  ؿَهيم ًو

ًِا اًفصظة طلعل، ٕار  جسش ابٕلخاابث تعوث ذافت من اًرشفة ٕاىل احملىومني ؿَهيم ًخيلش تشعل كامت اًزوخة ابًخسذي لكٌل مسحت 

و يف صست اًلضة بٔهَ ًُس ُياك سوى سوحذَ  اًـسًس مهنم. اىهتيى ألمص ابملغل يف هناًة املعاف ٌَدساؤل ؾن ُشا اًوضؽ ، ؤبذزك ُو

 .ذمن  ميىن ٔبن ثخحساٍ هبىشا فـي

َة من سوحذَ ٔبن ثـرتف وجسدٌىص فـَهتا. مث ظصذُا ماحنا ٕاايُا بٓدص فصظة ٌَؼفص مبا حًصس .  مل ثعَة اًزوخة ؿاذ املغل ٕاىل مزنهل وظ

 .سوى ٔبذش ظيسوق هحري

   .تـس اًلساء، ظَحت اًزوخة من ذسرما ٕاًعال اًعيسوق ٕاىل  مزنل ألة 

ا تحُت واصلُا، كامت اًزوخة  جصفؽ اًلعاء اًثلِي ًَ  ؼِص س َسُا وسوهجا و ُو ًدثاءة.  و ما ٕان اسدِلغ حىت تـس وظوًِا و اس خلصاُز

 . " تسٔب ابًرصاد: "اي ػل ما حسج ؟

ٔبخاتت املصٔبت اًضاتة: "س َسي، ًلس ظَحت مين ٔبن بٓذش ما ٔبًزس من اًلرص. ًىن ل ٔبحس ول يشء هيم ابًًس حة يل: اًلمية اًوحِست عم 

 " !ٔبهت

َة، ابًـوذت  ٕاىل اًلرص ومـَ املصٔبت اًضاتة بٓمصا ٕاايُا و جلك حزم :" س خحوكني ذاذي ٔبمص املغل اًلاضة ٕاساء ذساغ سوحذَ هل ٌَمصت اثه 

 اًحُت، واحصيك يل ذازخَ"  ، حصفِا: "ٕان راكء ك جية ٔبن ًؼي حمعوزا يف اصلاذي"، ًن ىمتىن  ٔبن ىىون مـا ٕال وفلا ًِشا اًرشظ."
26

و ٍصى    و ٍصجتف  من ارلوف واًربذ.  ُو ، وخس مٌزال كسميا جفـهل مثي اًعحي ؤبذش كاذز اجن بٓوى جصنة ُو ذزٍنصت جًصة كاذمة حنٍو

  :ًلين

ا ٔبنرث خست شٍ ل ، مل جنس كرُي  .!ُشٍ اًثلصت فهيا حفصت، ُو

و ًلين ػيت ٔبهَ ابث فٌصسة اًًضوت اًعوفِة ؛ سبًٔخَ: ُي ٔبهت  ؿىل ذزاًة مبا يف اًىذة  ملا زٔبث ارلزٍنصت اًرًبة اجن بٓوى ٍصجتف ُو

 .يس َلس؟امللسسة، اي 

 .فبٔخاة، ٔبل ثـَمني ٔبهين ؿامل اجن ؿامل، وحفِس ؿامل؟ ُشا ُو  حي خسي ؿىل ُشٍ اذلَمة -

ا، ًلاء ٔبحص.  فلاذث ٕاًََ ٔبتياءُا الزين ؾرش ٕاىل اًىِف  -ظسكت ارلزٍنصت اًرًبة الكمَ وكصزث ٔبن ثـِس ٕاًََ حصتَة وثـَمي ظلاُز

  .املسزسة

  .اكهوا لكِم ذمخَئني و معمئيني
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، حىت ملا ٔبهكَت ألم ٕاًعاهلم، اكهت حتس اًفصخ واًفرص.  ذاؾة يس َلس ارلياٍسص واحسا ثَو الٓدص، مث هحَ ألم كائال: ٔبٍهتا ألم اًيخِةل 

ا ووضـِا ؾيس  اًـخحة، و من مث  –ٌس خفِس ألظفال من ثسٌزيس، ل  ذاؾي ٕلسؿاهجم  لك ذلؼة  فبٔما اًزاذ واملؤوهة، فميىٌم  ٕاحضاُز

 .حيبفَخًس

 . زذث : : ظَة ،ُشا حِس

 .وحصهت املاكن  وؾَياُا ملصوزكذان ابصلموغ

 ؿاذ اجن بٓوى ٕاىل ارلياٍسص اًرًبة واٍهتمِا لكِا. تـس الاىهتاء وضؽ اًـؼام يف مواضؽ ظلريت اكهت مـَلة ذاذي اًىِف ؤبزساة من اصلابتري

  .واطلابة ألدرض خاء ثعن حوًِا

 !امسـي ُشا  ألٍسز!  ما ٔبزوغ ُؤلء اًعلاز املواػحون!  ٔبجسمـني -كال ًِا:  ؾيسما كسمت ألم ًوضؽ املؤوهة 

ا، ًىهنا وخسث هفسِا ٔبمام واكؽ فؼَؽ   .يف ٔبحس ألايم، و عم كري كاذزت ؿىل ملاومة حٌَهنا،  ُصؾت ٕاىل اصلاذي ًصؤًة ظلاُز

  . .ؤبمسىت ساكَ ُصة اجن بٓوى حنو اخملصح ألدص ٌَىِف. ثحـخَ ارلزٍنصت اًرًبة  يف اًؼالم

 .تسٔب ًضحم سادصا: ًلس ٔبمسىت خشزا وثؼن تبهٔنا سايق

صة اجن بٓوى.  ػيت ٔبهنا خمعئة ،  فرتهت ساكَ  ُو
27

  Tassadit Yacine-Titouh : Chacal ou la ruse des dominés. Aux origines du malaise culturel des 

intellectuels algériens, Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2001, 287 p. 
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 :، ابٌَلة  اًِوًيسىة Reineke-Zyklus :، ابٌَلة الاملاهىة Roman de Renart :ابٌَلة اًفصوس َة –ًزياز اًخـَة   

Reinaertcyclus  " هل امسِا ، كعة تعي مضِوز ىف مالمح اًـعوز اًوسعى. ثعوزث ثسشؿة فائلة  صلزخة ٔبظححت فهيا كعةظًو

اهدرشث ىف اكمي فصوسا و ٔبملاهَا مث ابيق اًحضلان ألوزوتَة. حتاول اًلعَ ٔبن ثـرب ؾن خسط  .Le Roman de Renart " اًثـَة

 .اًفالخ اًفلري ؿىل ألقيَاء و زخال اصلٍن تعًصلَ سادصت و لرؿة
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   واصلزش اًس ميَايئ اًحًِوي اصلزش تني ارلصافِة اذلاكًة

 ادلزائًصنّي اصلازسني ؾيس ألهرثوتًوويج

 ادلزائص -املصنز ادلامـي ثُداست -ؾحس اسلَس توزاًوذ..بٔ                                          

 : املَرط
 اذلاكًة ادلزائًصني اصلازسني من ؿسذ ؿاجل

 تُهنا من خمخَفة، مٌؼوزاث من ادلزائًصة اًـجَحة

 وما ظّصاحة، وسَُة ؾحسو نٌلل من لك ذزاسة

 جعَحة ذلاكايث هعَة ذزاساث من رسعَا تَ مقت

 اًصتؽ ذالل ادلزائص ٔبحناء خمخَف من مجـِا مت

 .املايض اًلصن من ألذري

 ٌَحاكايث مـادلخَ يف ؾحسو، نٌلل ًعصخ

 من حِجي، مٌعلة يف اًًساء حصوهيا اًيت ارلصافِة

 اطلي ارلازيج واًؼصف ارلعاة تني اًصتط ذالل

 مسبةٔل واملاكين اًزماين اًؼصفني وذاظة فَِ، ًخحنك

 ٕاىل ٍصسم رهوزي جممتؽ يف املصٔبت وحوذ رشوظ

 زؤًخَ حسة وثوحهيِا ؿَهيا هفورٍ ثسط

 .ٌَوػائف وثوسًـَ الاحامتؾَة، ٌَـالكاث

َة ظازحة زاوحت  املَساهَة ذزاس هتا يف ُس

 واًصخي املصٔبت واكؽ تني اًلدائََة، اًـجَحة ٌَحاكًة

 اًيت ارلَاًَّة واًعوزت انحِة، من اًلدائي تالذ يف

 اًحًِة مفِوسم اؾامتذ متّ . اذلاكًة هلٌل كسمهتا

 املصاوحة ًِشٍ ٔكساش اًـمَلة واًحًِة اًسعحَة

 واٍمتثَي اًَومِّة اذلَات ذربت تني وارلَال؛ اًواكؽ تني

 يف اًسعحَة اًحًِة فمتثَت. ارلربت ًِشٍ اًصمزي

 تُامن والاكذعاذي، وادللصايف الاحامتؾي اًواكؽ

 ارلَايل اٍمتثَي ظصق يف اًـمَلة اًحًِة جتسسث

 .اًـجَحة اذلاكًة ٔبحساج يف املخجّسست واًفين

 Abstract : 
A number of academic studies  have 

dealt  with the  Algerians falk tales  from 
a variety of perspectives, including the 
study of Kamal Abdou and Zahia Traha, 
and my different works and analysis  on 
a rich corpus collected from different 
parts of Algeria during the last quarter of 
the last century. 

In dealing with fairy tales told by 
women in the Jijel region, Kemal Abdo, 
by linking the discourse and the external 
circumstance that controls it, especially 
temporal and spatial conditions, raises 
the question of the conditions of women 
in a masculine society aimed at extending 
their influence and directing them 
according to their vision of social 
relations. 

For its par,t in her  field study of the 
remarkable tribal tale, Traha Zahia  
contrasted the reality of women and men 
in tribal lands, and the fictional image 
presented to them by the tales. The 
concepts of surface structure and deep 
structure have been adopted as a basis for 
this interface between reality and 
imagination; between the experience of 
daily life and the symbolic representation 
of this experience. The surface structure 
represented the social, geographical and 
economic reality, while the deep structure 
embodied the imaginative and artistic 
representations embodied in the events of 
the remarkable story. 
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 ملسمة:

ٕاّن خّي اصلازسني اطلٍن اؾخيوا ابذلاكًة ارلصافِة ادلزائًصة خمخعني يف اصلزاساث اٌَلوًة 

و ألمص اطلي حـي مٌعَلاث اًححر يف ُشا اجملال جساٍص مهنجَة اًححر  وألذتَة، ُو

املـمتست يف اصلزاساث ألذتَة واٌَلوًة ذالل اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن؛ وعم 

ائَة، كري ٔبن ظحَـة املاّذت املسزوسة وتـسُا ألهرثوتوًويج حـَِم س ميَ-مهنجَة تيوًة

ٌسـون ٕاىل حىَِف ُشٍ املهنجَة مؽ ظحَـهتا ألهرثوتوًوحِة، والاُامتم تسوزُا يف اًىضف 

ؾن وضـَة ألظصاف املخساوةل ًِا، ذما حسا هبم ٕاىل الاحهتاذ يف اًخوفِق تني ثوهجني 

ٌل اًخوخَ اًحًِوي اًس ميَايئ اطلي خمخَفني يف اتزخي اًححر اًـَمي مل واّذ اًثلافة اًضـحَة؛ ُو

ًيعَق من اصلزش اٌَساين اًسوسريي من انحِة، واصلزش ألهرثوتوًويج اًسائس ذالل 

اًلصن اًـرشٍن، اطلي ٌسدٌس ٕاىل مرياج اًخعوزًني)اًيعف ألول من اًلصن اًـرشٍن( 

َّني ٕاىل ذَفِة  واًحًِوًني )اًيعف اًثاين من هفس اًلصن(. ٌسدٌس لكّ  من اًخوهّجني املهنج

. ًيحو اصلزش اًحًِوي اًس ميَايئ ٕاىل اًخـامي مؽ  مـصفِة مـَية، حتّسذٍ وحصمس مساٍز

ا هَاانث ملَلة، مضلّكة من ٔبوساق ٌسـى اصلازش  ارلعاابث ٔبو ابٔلحصى اًيعوض ابؾخحاُز

اًخعّوزّي واًحًِوي  ٕاىل اًىضف ؾن مس خوايهتا اخملخَفة، تُامن هيسف اصلزش ألهرثوتوًويج

ٕاىل اًىضف ؾن ظحَـة ؿالكة إلهخاح اٌَلوي ابزلاؿة اًخرشًة اًيت ٔبهخجخَ، وجتسز إلصازت 

ة ألهرثوتوًوحِة اًضرتاوس َة واًحًِوًة اٌَلوًة ؾيس ذوسوسري  ُيا ٕاىل ما ٍصتط تني اًحًًِو

ِشا اًخوخَ يف وخانخسون. سوف وسـى يف ما ًًل من اًححر ٕاىل ثلسمي منارح ابزست ذمثةل ً 

 اًلعص ادلزائصي.

-زسذي-ذزاسة نٌلل ؾحسو* ٌَرعاة ألهثوي يف اذلاكًة اًضـحَةاًخحََي اًس ميَاء.1

 :بٔهرثوتًوويج

ـَسر ذزاسة نٌلل ؾحسو حول  )حتََي س ميَايئ زسذّي ملسّوهة دعاة اذلاكًة ألهثويّ ثُ

من اذلاكايث ادلزائًصة(
(2)
منورخا ذمثال ًـمََة حىَِف اصلزش اًحًِوي اًس ميَايئ، اطلي  

ثـوذ خشوزٍ ٌَيؼًصة اًسوسوزًّة يف اٌَساهَاث اذلسًثة، مؽ اصلزش ألهرثوتوًويج املـادض 
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اطلي ٍصسم ٕاىل ٕاحساج مٌاظق ؾحوز تني الادذعاظاث اًـَمَة اخملخَفة ٕلجناس اًححر 

يف خامـة كس يعَية ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ  ألهرثوتوًويج. حصنزث ملسمة حبثَ اطلي كسمَ

ؿىل ثرٍبص ُشا املسـى، وثبٔظَهل يف جمال حبر اذلاكايث اًضـحَة. اسدٌس يف رعل ؿىل بٓزاء 

تـغ ٔبكعاة اًس ميَائَاث ٔبهفسِم اطلٍن اًخفذوا ٕاىل كمية اكن كس ٔبطمَِا اصلزش اٌَلوي 

يف اُامتماث اصلازش  اًحًِوي يف تساايثَ وعم كمية "اًخَفّغ"؛ اًيت جية ٔبن ثيسزح

َّة ٌَرعاة املسزوش. ًلول هبشا  ألهرثوتوًويج، وكس ٔبحاًِا نٌلل ؾحسو ٕاىل اًلمية اصللً

، ابًححر ؾن  اصلليلًخـَّق ألمص ٕارن ٔبًضا، ؿىل اصلوام يف هفس اًخحّصي « اًعسذ: 

َُعاُػ"، نٌل رهص  ُشا  .خان لكوذ هويك"زظس اًرشوظ اًيت )...( ًدضلّك فهيا اًلوُل ًو

َّة، اًصاوي، املَُعاػ واًُْمخََىفَّي تَ، ُو دعاة املَفوعاًلول،  ، ل ميىن ُمذَََفَِّؼة راث: رسع

َّة  ة. ٕاّن ٔبطّم ا ول ٕاراجهتا يف ثفىِاكث اًِيسسة اًحًًِو َُ يف  اًَْمَُْفوعيف وضؽ  اًُْمخَََفِّغَمْحُو

َّا ًاَُلَحغُ تبٔهَّ ًيسز  ًلا مل َّة اًسشذًّة: يف دعاة ثخّزش تـسا ُو ٔبنرث مُعْ ح يف ما مّسَياٍ ادلسً

، ابؾخحاٍز ُمذَََفِّغهفس اًوكت مييح هَاان وجضالّك ٌَلّعة، ُشٍ ألذريت ثسفؽ تَ ٌَربوس، نؼ

ََااًن زسذاّي. ُشا  ًحسو يف  هَلُ  اًُْمخَََفَّغ. فؼهَلُ  ًُْمخَََفَّغِ سوف مييح اذلَات تسوزٍ ًؼِ  اًُْمخَََفِّغِن

و  تيفس  املَفوع. تي ٌضازك يف اًسازذًلول  مذَّقٍ ًُس فلط جمّصذ  ،املس متِؽحاًخيا، ُو

. ثَََفرغٌ ُمذَََّقٍ اَبّجٍ . حِيئش ثوخس، وتيفس اًلسز من ألطّمَة، املخَفِّغاملاكهة اًيت ٍىون ؿَهيا 

ا ٔبنرث، يف اذلالث اًيت ٍىون فهيا ُو من ًلرتخ  هَلُ  اًُْمخَََفَّغفؼ ً ، اًصواًةكس ٍىون ٔبحِاان ُمَمزّيِ

، اذلا ت يف اًلصفة اًزوحِّة ذهَاساذ فمييح اذلَات ًِا ونشعل ملساز مجَؽ ٔبزاكن املٌلزسة. ٕاهّنا

َّاث ؿّست، يف خمخَف  حصوي، اًيت ثرتىجَّ ٔبدهَتا، ًؼصِصايزًؼ ةَلً تشعل خسً ـِّ ًِا حاكًة، ُمَف

 »املس خوايث، مصثحعة ابًسشذ.
(1)

 

و ًدٌاول اذلاكًة ٌسـى ٕاىل ٕاذزاح ٔبظصاف  من ذالل ُشا اًيط هسزك ٔبن اًحاحر ُو

ٌس ًـعََ اصلزش ألهرثوتوًويج ألًووًة يف  ـْ ُ و ت اًخَفّغ )اًصواًة اًضفوًة( يف اصلزش، ُو

اًححر ابؾخحاز ٔبن اذلاكًة متثي مٌخوخا زلافِا ٍىضف ؾن زؤًة ٌَـامل وثعوز ٌَىون مٌحثق 

وًوحِنّي حبمةل اًرتاج، واؾخحازضم من ازلاؿة اًيت ثخساوهل، ومن ُيا ثبئت ؾياًة ألهرثوت

و خاهة اؾخًت تَ  اًِسف ألول من اصلزش، ًوُس إلهخاح اًثلايف يف دعائعَ اطلاثَة.ُو
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َّة اًيت ٔبؾعت اصلوز ألول يف اٌَلة ٕاىل س َاق الاس خـٌلل، واًيت ثُـخرب إلجن  اًخساًو

ات "س ميَائَاث ألظلص وألحسج ٌَّساهَاث، نٌل معَت ؿىل ٕاذزاخَ اًس ميَائَاث املسمّ 

اًخَفّغ"
(1 )

يف جماًِا، ذالل اًـرشٍن س ية ألذريت من اًلصن اًـرشٍن؛ واًيت ػِصث يف 

س َاق ثعوز اصلزش اًس ميَايئ، يف احذاكنَ ابملياشم اٌَلوًة ألدصى، وذاظة مهنا اًخساًوَة 

هتا ًالس خجاتة ملا ظصحَ مٌخلسو اًس ميَائَاث اًحًًِو ة ؾيس املضاز ٕاٍهيا، ٕاىل خاهة حماٍو

مًض هئا، واًيت مفاذُا ٔبّن اًخحََي اًحًِوي اًس ميَايئ ًخجاُي اًحـس إلوساين الاس خـٌليل 

يؼص ٌَيط يف اهلالكَ، ترصف اًيؼص ؾن ألظصاف اًيت ثخساوهل واًس َاق اطلي  ٌَلة، ًو

، نٌل زٔبًيا يف ُشا اًيط املسدضَِس تَ، ُمصحىز س ميَائَاث اًخَفّغُبهخج فَِ. وكس مثَّت 

 ي اًححيث ؾيس نٌلل ؾحسو. اًخحصّ 

مبا هّحَ ٕاًََ خرياز حِيُت يف  نٌلل ؾحسوٕاىل خاهة اؾامتذٍ ؿىل س ميَاء اًخَفّغ، ًيّوٍ 

اًل، « ذزاساثَ اًسشذًة من كمية ًفـي اًسشذ هفسَ. ًلول:  ـْ ٕاهَّ ًـاجل اًسشذ هفسَ ابؾخحاٍز ِف

. فِو حسج "حِر املثال الٔنرث  وضوحا م ٔبًف ًَةل وحوذ يف َنَحَسًج ٌَالكم حلِلّيٍ

ثؤّخي املوث تفـي اًلعط رمٌل اكهت )ما هيّم ُو ٔبن ثيال ٕاجعاة  صِصساذ، ٔبٍن وًَةل

اًل". اًسَعان ـْ  ()...( ُشٍ اًـالكة ثؤنس حِّسا، ٕان نيّا يف حاخة ملـصفة ٕان اكن اًسشذ ِف

اًن مس خوى اثًثا  ٕارا ما هؼصان ٕاىل اًسشذ ابؾخحاٍز فـال ٌَرعاة كانيا تشاثَ، ُمَىِوّ

(، حاكًة/دعاة/زسذ، س يحعي حِيئش ؿىل اًثاليث: حاكًة/دعاة)ابلس خـاهة ابًثيايئ 

َّة اًيت ًخجاَُِا اًخحََي اًوػائفي. ٕاهَّ اهعالكا  ما ًـعي من خسًس ٌَسازذ املاكهة واًوضـ

ِخْىضايِف.من املوكف املهن » جّي اًُْمخَخىَنَّ مّت اؾامتُذ مسـاان يف اًححر ويف تياء دعاتيا اْلس ْ
(4) 

ُىشا متثي اًسشذايث حسة هؼًصة خرياز حِيُت معسزا من معاذز اًحاحر يف 

اًل  اًخفاثَ ٌَسشذ ابؾخحاٍز ـْ َّة وثبٔزري ؿىل سَوك  ِف ًوُس جمّصذ كول، ٔبي ٔبن ٌَسشذ فـاً

َة ألفصاذ، ٕاىل خاهة هوهَ  ميثي كعسًة واؾَة ظاذزت ؾن اًحاّج. وعم مسبةٔل ؿادلهتا اًخساًو

ٔبًضا من ذالل مدحر "ٔبفـال اًالكم". ولصّم بّٔن ملال حزفِخان ظوذوزوف حول 

و من ٔبجصس ٔبؿالم اًضـًصّة اًحًِوًة املـادضت ًسمّع  َةل، ُو "اذلاكايث اًصخال" يف ٔبًف ًَةل ًو
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وحّضَ من ذالل مسوهة ؿا ملَة، مضِوٌذ ًِا ابًلمية اًسشذًة اًِاّمة اًيت ُشا املوكف، ًو

 جضلّك منورخا ذاصلا.

ة اًلانية ؿىل اهلالق اًيط من  ًسزك اًحاحر توضوخ مسى ما جضلّكَ اًيؼًصة اًحًًِو

دعص ؿىل ذزاسة اذلاكًة، وابًخايل جيس يف رعل مربزٍ يف اًـياًة مبا ذازح اًيط وتؼصوف 

ة واملصوي ًِا. ًلول:ثساوهل، وكسزثَ ؿىل اًخـحري ؾن موك  ف اًصاًو

تسون صّم ُشا ُو اٍمتفعي اطلي ذمّع كٌاؾخيا تبّٔن ملازتة اذلاكًة، إكجناس ًلوّي « 

م طلاث ُمذَََِفَّؼة س خىون "حمعوزت" يف كصاءت مسَوظَلِة حرصًّة.  ُمٌَؼَّ

ٕاّن مسَوظَلا اًلّعة، اًيت حىضف ؾن بًَٓاث الاص خلال املُْسَزَنة ٔبنرث، ل ميىهنا ٔبن 

ثخىفّي، يف ُشٍ اذلسوذ امليخثلة من اٌَساهَاث اًحًِوًة واًيت ثفرتط اهلالكا ٌَيّط، سوى 

َهنا ؿىل احملوز اًيؼمي. ًن ثضؽ وحسُا يف الاؾخحاز اًخساذالث  إبجناس اذلاكًة وحُص

َّة واًـموذًّة اًيت ثخين ثَََفرغَ  ارلعاتَة اًيت ثـّسل اًلعة، وارلاّظة ابمللاًُس ارلازح دعات

ُس اً ة. فىٌل زٔبًيا ٔبّن اذلاكًة عم كدي لّك يشء جتس َس ٌَفـي اًسشذي، اطلي ًُيَّضِ صاًو

َّةل ازلـَة ٌَجٌلؿة.  َّة، ثخواخس يف اخمل َّة ذمازساث احامتؾ »اًًضاظ ألذايئ، ؿرب ظلوس 
(1)
 . 

اهعالكا من ُشا املوكف جنسٍ ميزّي تني كصاءثني ٌَحاكًة ٕاحساٌُل معوذًة وألدصى 

. فدإلضافة ٕاىل املس خوى اًيؼمّي ًخحلّلِا اذلاكًة حتخاح ٕاىل مـادلة ذاّظة ٔبفلِة، ٔلن

َّة، اًـموذيّ ، ُياك املس خوى ألفليّ اًس ميَوظَلي، ٔبي  ؛ املمتثّي يف اًـيادض الاسددساً

َّة، ؤلّن اًخساذي   معوذي/بٔفليّ املخـَلة ابًحـس اًصمزي اطلي ًخزََِّا وراث اًعحَـة اصللً

س ٔبوساق مىّوانث اذلاكًة إبحاكم هحري يف ثخبّٔسس ؿَََ اٌَلة، ثَ  ،  سواء ما ُو املَفوعدٌََضَّ

سًت  )اباّث( ًُْسِزُح يف دعاتَ مجَؽ  ُمذََفًِّؼامٌسزح ذاذي دعاهبا ٔبو ما ُو من ذازهجا، جمّسِ

 )املخَلّي(. ًُْمخَََفَّغِ هلَُ اًـيادض ارلازخة ؾن ارلعاة اًيت ٌس خـني هبا، ونشعل ابًًس حة ًؼِ 

ُ سِصُت اذليك  (؛ فٌعحح ٔبمام osmose)اًخيافُش اًخفاؿي َسَماَكنَ يف ُشٍ اذلاةل جَُضلّكِ

ؾيَ،  املسىوُث ٕاىل اًسعح، ًيخثق  املىدوُث اطلي ثيلَة فَِ اًـوامل، حِر ًؼِص  اًزماكن

ًِؼ ّـَُس يف ألذاء اًس ميَوظَلي  تفضي اًسشذ، تبٔن  . سُسمح ألذاُء حِهنا ٌَمصٔبت،ًُْمخَََفِّغًَِعَّ

ََِة اًيؼاَم وجس خمَل مجََؽ ظالحِاث اًسَعة. ُىشا ثُعصخ املسبةٔل من ابة سَعة  ثَْل
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ة املصٔبت اًيت ثوّخَ ذفّة اًسشذ حنو اًخـحري ؾن  اذلاكًة. ٔبي ٔبن من ًخحنّك يف اًصواًة ُو اًصاًو

ا موضوؿا لس خالة احامتؾي، جتس اًفصظة من ذالل خَسة اذليك  ًيك ثًذلم راهتا ابؾخحاُز

من ذلؼة الاس خالة وجسرتّذ ملوذ ثوحَِ ارلعاة، وحترض ُيا ظحـا ظوزت صِصساذ 

ة حاكايث اٌََايل ًخىون زمزا ًِشٍ اًسَعة. حِيئش ثعحح اًسِصت اٌََََة ٌَحاكًة  زاًو

 اًزماكن اًٌََل اًيلِغ ٌَزماكن اٍهنازي:

اًسحصي، ٔبي  فرتت وس َعة تني واكؽ اًوؾي اٍهنازي، والاسدهياسّم، اًـجَة،«

اًالواكؽ ارلاّض ابٌََي، ؿىل حسوذ اًـامل اٍهنازي اًصخايل، ؿامل امليعق واًخفىري: "يف 

اًلًصة ويف حاةل هعف اًوؾي اٌظلًشت حيسج قَاة وحضوز ًلك من اًواكؽ واذلمل ؿىل 

اًخوايل". سدسمح اًسِصت ابًًووح تفضي ثسّذي اًالكم ألهثوّي، ٕاىل ؿامل ادلّن، اًـامل 

ِول، ؿامل كوى اًؼالم، وثلوم اًعَف توضؽ مؤرّشاث ػصف اًصواًة اطلي ًؤّظص اجمل 

اذلاكًة، ٌسـى لسرتضاء ُشٍ اًـوامل: "اس خـٌلل اًصموس واذليك من تني ٔبص َاء ٔبدصى  ًِا 

هفس اصلوز"، فألمص ًخـَق إبؿاذت ثيؼمي مـاين اًـاًَم ؾن ظًصق اًلكمة املصوًة ذّما ًخعَّة 

ث »ري قواًة اًسّشيّ حمارٍص واكِة، ًو
(1)
 . 

ًعصخ اًحاحر، يف مـادلخَ ٌَحاكايث ارلصافِة اًيت حصوهيا اًًساء يف مٌعلة حِجي، 

من ذالل ُشا اًصتط تني ارلعاة واًؼصف ارلازيج اطلي ًخحنك فَِ، وذاظة اًؼصفني 

اًزماين واملاكين مسبةٔل رشوظ وحوذ املصٔبت يف جممتؽ رهوزي ٍصسم ٕاىل ثسط هفورٍ ؿَهيا 

يف « ث الاحامتؾَة، وثوسًـَ ٌَوػائف. ًلول هبشا اًعسذ: وثوحهيِا حسة زؤًخَ ٌَـالكا

َّا. فذيخلي من يشء خًيّس مزنيّل حمصوم  َّة من اًسشذ، ثيلَة ماكهة املصٔبت لكّ ُشٍ اًوضـ

من اًالكم ًُس را كمية ٕاىل ماكهة مصنًزّة اسرتاثَجَّة. فِيي، ابملـىن اذلصيف، يف كَة فضاء 

الٍَّث  ـِ ًسا، وحىون  سميّن حِر ٍىون اًصخي وفق ثَ ـَ خمخَفة، سوف هخـّصط ًِا لحلا، ُمْسدَْد

َّةل. يف اٌَحؼة راهتا اًيت  َّست اًالكم ألهثوّي، وس خلوم ًوحسُا تفذح ٔبتواة اخمل فَِ عم س 

جرشغ فهيا املصٔبت يف اًسشذ، ؿاهسة اًرتاثخِة اًلانية واملاكهة الاحامتؾَة اًيت ثـُضِا يف فضاء 

، ما تني اًَلضة واًيوم، ما تني اٌََي واٍهناز، ما تني اًوؾي هنازّي، ًدضلي، ذالل اًسِصت

واًالوؾي، موكـا مصنزاّي مذـّسذ ألتـاذ زئُيّس، جيـي مهنا هوؿا من اًوس َط تني اًواكؽ 
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وارلَال، من هجة، والاسدهيامِّة، من هجة ٔبدصى. ٕاهَ َؾْىٌس ٔلذواز اًسَعة وحصاثخِّاهتا 

رعل ذاذي ارلعاة اًسشذّي حتت صلك زمزّي، ًىٌَ . ًلؽ زخي/امصبٔتابًًس حة ٌَـالكة 

»ابزس يف نثري من ألحِان، وتـيف انذز ًحـر ؿىل اصلُضة.
(7)
  

ًربس اًحاحر دعاظة ثحني ظحَـة اًـالكاث اًلانية تني وسط اذليك ابؾخحاٍز سماكان 

َّية:   مٌسزخا مضن وضـَة وحوذًّة مـ

 
 

ًخوسط ؿاملني؛ ؿامل اخملَال من انحِة، حصمس ارلعاظة موكؽ فضاء اذلاكًة، ابؾخحاٍز 

زسذًّة، ًىهنا يف -وؿامل اًواكؽ. ُىشا ٍىون نٌلل ؾحسو كس كسم يف حبثَ ذزاسة سٌلُا س ميَا

هفس اًوكت ثـعي ٔبطمَة كعوى ٌَحـس احملَط جصواًة اذلاكًة وابٔلظصاف املساطمة فهيا 

ي اًـالكة ما تني املص  ة، نٌل ٔبهَ ًيحو ٕاىل ثبًٔو ة وسماكن ارلعاة وذاظة اًصاًو ٔبت اًصاًو

و ألمص اطلي حـي ذزاس خَ راث -املصوي ابلؾامتذ ؿىل اًخحََي اًيفيس الاحامتؾي، ُو

         ظحَـة ٔبهرثوتوًوحِة، ذاظة ؤبهنا اؾمتسث ؿىل اًـمي املَساين. ًلول ؾن مهنجَ:
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ن ًـالكة اًَْحيْك، واًسشذ « هـخرب تبّٔن اًسشذاّيث، ملّا َبْذَزَحْت اًُْمخَََفِّغ وـيرص ُمَىّوِ

نفـي ًلوّي، مسحت ابًخىفّي ابًَِئة اًُْمخَََفَِّؼة، وابًخايل، مجَؽ اًـيادض اًيت عم من ذازح 

ؾون ارلعاة. ٔبي اًـيادض اًلائحة ؾن اًس َاق رمٌل اكهت ظحَـهتا. ما مسح ًيا، وحنن وا

زسذّي، حىّت وٕان اكن -حبسوذ ُشا ارلَاز، الاذزتايل ظحـا، تبٔن هيـت مسـاان تبٔهَّ س ميَا

»اًىثري ًـخربوهَ من مرياج "اهلالق اًيّط".
(8)

 

َة** ًفضاء اًيوغ )ادليسز( يف اذلاكًة اًلدائََة اًـجَحة1 .ذزاسة ظصاحة ُس
(9) 

َة ذزاس هتا املوسومة  ثيؼمي ارلَال وثيؼمي اًواكؽ: فضاء اًيوغ تني «ورشث ظصاحة ُس

، وعم هخاح جتصتة ظوًةل يف 1022يف س ية  »ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٌَحاكًة اًلدائََة اًـجَحة

اًـمي املَساين
(20)

يف مٌعلة حدََة اص هتصث ترتاهثا اًواسؽ يف اذلاكًة اًـجَحة، واطلي ًفت  

اهدداٍ اصلازسني ألخاهة وادلزائًصني مٌش اًلصن اًخاسؽ ؾرش
(22)

. اختشث اًحاحثة من مسبةٔل 

ة املصٔبت موضوؿا ًِا مثٌَل فـي نٌلل ؾحسو؛ حفاًوت ٔبن جتَة ؾن اًسؤاًني:  اًصاًو

 ملارا ادذعت اًًساء اًـجائز جصواًة ُشا اًضلك اًلعيص؟ -2

ما عم ظحَـة اًـالكة تني ُشا الادذعاض واًوضـَة اصلوهَة اًيت ثـُضِا املصٔبت   -1

 يف جممتؽ رهوزي؟

وعم هفس إلصاكًَة اًيت ظصهحا نٌلل ؾحسو، وحاول ٔبن ًفىىِا من ذالل املهنج 

َة ظصاحة كس مجـت يف مـادلهتا ملسوىهتا تني مٌؼوزٍن مهنجَني -اًس ميَا زسذي، تُامن جنس ُس

َّة، وثشهص ٔبهنا  ًحسوان مذياكضني، ٌُل: تيوًة ًَفي سرتوش واًزنؿة اًخعوزًّة اًخازخي

ًصموس اًياسوثَة )ألزيوقصافِة( احملََة مث اًس َاكاث واًصموس ابًس َاكاث وا«سدس خـني 

َّة َّة )إلزيوًوحِة( وإلانس َة )ألهرثوتوًوحِة( اًـامل »اًيَاس 
(21)

. وكس جّصزث اًحاحثة مجـِا 

 تني اًحًِوًة واًخعوزًة تلوًِا وفق اذلجج الٓثَة: 

، ٔلهَّ ل ٍصى فصكا تني فىص وملّا اكن ُشا املهنج ]اًحًِوي[ ُمِِْماًل ٌَجاهة اًخازخيي«

إلوسان اًحسايئ واملخحرّض، فًس خـني ٔبًضا تحـغ ٔبفاكز اًيؼًصة ألهرثوتوًوحِّة اًخعوزًة. 

هؼًصّة ًُـخلس بٔهنا خمخَفة متاما مؽ اًيؼًصة ألهرثوتوًوحِة اًحًِوًّة، ٔلن اُامترما مٌعّة فلط 
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َّا، ذون اًلوض يف حول زظس ارلطّ اًخعّوزي )اًخازخيي( ٌَؼواُص اخملخَفة  زظسا سعح

ّة،  ٔبؾٌلكِا. ًوىٌيا ىصاُا موكةل ًِا زمغ ٔبس حلِهتا يف اًزمان، ٕار هتّت اًخعوزًّة مبا ٔبطمَخَ اًحًًِو

ا اًخازخيي ٌَمصاحي اًيت مصث هبا اًخرشًة، واًلواهني املخحوّكة  حِر ثشُة تـَسا يف ثفسرُي

واصلًًِّة حتّول مضرتاك. وهيمي املهنج يف حتّول وثعّوز املؤسساث اجملمتـَة والاكذعاذًّة 

ألهرثوتوًويج اًحًِوي ٔبًضا حواهة رممة مذـَلة تحًِة اًفىص اًفصذي )اطلايت( وادلًيس 

)ٔبهىث/رهص( واًـصيق )حمًل/ٔبحٌيب(، وعم تىن حزئَة راث ٔبطمَة هحريت ذاذي ٕاظاز تًِة 

َّة. وكس اكن ادلاهة املِمي املصثحط ابدلًس ٔبنرث ٔبطمَة ؾيسان ثسخة هون ألهىث  اجملمتؽ اًلكّ

ِشا اهعّة اُامتمٌا  ة واملحسؿة ٌَيوغ ألذيب اطلي س يسزسَ )اذلاكًة اًـجَحة(، ًو عم اًصاًو

»حوهل، فاكن موضوغ ذزاسدٌا خمّععا هل.
(21)
  

ٍىضف ُشا اًيط ؾن ظًصلة اًحاحثة يف اًخـامي مؽ املهنج ألهرثوتوًويج اًحًِوي؛ 

ٌسمح تَ من حتََي اتزخيي ؾن ظًصق اًصؤى املهنجَة فلس سـت ٕاىل اس خىٌلل ما ل

اًخعوزًة، وابًخايل حاًوت ٔبن جس خىضف يف املسوهة املسزوسة اًحـس اًخازخيي. نٌل ٔبهنا 

ثعّصكت ٕاىل حواهة ٔبدصى مل ًَْميَْحَِا اًـياًة اًاكفِة، وثيسزح يف ظَة حبهثا حمتثّي يف 

ة بٔو اًـياًة ابًحـس اطلايت اطلي مسخَ خاهحا فصذاي،  واطلي ًخـَق ذاظة تيوغ خًس اًصاًو

خًس اًضرعَة اًيت ًًَُْسُة ًِا املىّون اًسشذي؛ سواء اكن فـال ٔبو ظفة ٔبو حال )ٕان 

اكن رهصا ٔبو ٔبهىث(. وكس وخسث يف مفِوم اًحًِة اًعلصى وس ََهتا يف الاهخلال ذما ثوًََ تيوًة 

و "اًحًِة اًىربى" راث اًعحَـ ة اًـاّمة واملخـَلة ابًفىص ًَفي سرتوش من ؾياًة ٔبل ُو

َّة ألهىث. وكس متثّي ما اس خلذَ من ًَفي سرتوش  اًخرشّي، ٕاىل اًحًِة اًعلصى ارلاظة توضـ

اًحًِة واًيؼام «يف حتََي ما ُو زمزي )دِايّل( ٌَوظول ٕاىل املـىن ارلفّي املخجّسس يف 

خرََبُ اًـلي إلوساين معسٍز ـْ ُ »اًلكي اطلي ً
(24)

ن مهنج ًَفي سرتوش . نٌل جضري ٕاىل بٔ 

املعّحق ؿىل ألساظري اًِيسًة ظاحل متاما ٌَخعحَق ؿىل اذلاكًة اًـجَحة موضوغ حبهثا، هؼصا 

ٌَـالكة اًوظَست تني اًيوؿني واًدضاهباث فامي تُهنٌل واًيت ًًدَّ ٕاٍهيا ًَفي سرتوش هفسَ، يف 

اؾخحاٍز اذلاكًة اًـجَحة جمّصذ حتّول ًٔلسعوزت ٔبو زذًف ًِا
(21)

صاوخ اًحاحثة يف حبهثا تني . ح

َّة اًيت كسمهتا هلٌل اذلاكًة. مّت  واكؽ املصٔبت واًصخي يف تالذ اًلدائي من انحِة، واًعوزت ارلَاً
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اؾامتذ مفِوسم اًحًِة اًسعحَة واًحًِة اًـمَلة ٔكساش ًِشٍ املصاوحة تني اًواكؽ وارلَال؛ تني 

. فمتثَت اًحًِة اًسعحَة يف اًواكؽ الاحامتؾي ذربت اذلَات اًَومِّة واٍمتثَي اًصمزي ًِشٍ ارلربت

وادللصايف والاكذعاذي، تُامن جتسسث اًحًِة اًـمَلة يف ظصق اٍمتثَي ارلَايل واًفين 

 املخجّسست يف ٔبحساج اذلاكًة اًـجَحة.

ثـعي اًحاحثة ٔبطمَة ذاظة ٔلثص حلصافِة مٌعلة اًلدائي يف حتسًس ظحَـة وضـَة لك 

س خحَي «متؽ. ثلول: من املصٔبت واًصخي يف اجمل  اذلسًر ؾن وضؽ املصٔبت/اًصخي  -يف هؼصان-ٌو

الاحامتؾي مٌفعال ؾن اًواكؽ الاكذعاذي وادللصايف. فََجلصافِا يف مـؼم ألحِان سَعة 

»هحريت ؿىل الاكذعاذ واجملمتؽ، وابًخايل ؿىل اًخازخي
(21)

. وتـس حتسًسُا ًواكؽ كسمة املاكن يف 

ل اطلي حصذاذٍ اًًسوت واجملال اطلي ٍصاتذٍ اًصخال؛ جضري ٕاىل امليعلة املسزوسة تني اجملا

اًلمية ارلالفِّة اًيت حتنك اًـالكة تني اجملال ألهثوي واجملال اطلهوزي، وعم يف رعل ثلرتة 

نثريا من حتََالث ؾحسو نٌلل اًساتلة اطلهص، مس خـَية تبٓزاء اًحاحر اًفصويس اًضِري 

وذّما  «تـس اًىوًوهَاًَة "تَاز توزذًو" فدضري ٕاًََ كائةل: املخرعط يف اصلزاساث اًثلافِة ملا

ادذرصٍ ٔبحس اًحاحثني فامي خيّط حلي اًصخال وحلي اًًساء مبيعلة اًلدائي، رعل اًخضاّذ 

ٌل  اًؼاُص تُهنٌل. فاًًساء مصثحعاث ابصلاذي تـامل ملَق وزّسّي، ٕاهَ اًحُت واًخس خان ُو

. ٔبما اًصخال مفصثحعون ابرلازح تـامل مفذوخ، ٕاهَ فضاءان ٌَلشاء وادلًس وزامزان ٌَعحَـة

»اذللي واًسوق وادلامؽ وعم فضاءاث ٌَحَات اًـامة واًخحاذل، وعم زامزت ٌَثلافة
(27)

 . 

كامت اًحاحثة ابلؾامتذ ؿىل ملازهة اًصواايث املخـَلة تيفس اذلاكًة اًـجَحة واجملموؿة 

ظول ٕاىل الاس خًذاخاث ارلاظة من هوايح خمخَفة من هفس امليعلة، ورعل تلصط اًو 

ابًحيُذني اًسعحَة واًـمَلة؛ واٌَخني ثلـان ؿىل احملوزٍن ألفلي واًـموذي؛ خيّط احملوز 

ألول اًحًِة اًسعحَة تُامن خيط احملوز اًثاين اًحًِة اًـمَلة. وعم ملازهة جسـى ٕاىل اًىضف 

َزي اًحاحثة تني اًحـسٍن ؾن مسى اًخعاتق والادذالف تني اًصواايث امللاَزن تُهنا. يف مت 

اًسعحي واًـمَق، جضري ٕاىل ٔبهنا ثلعس ابٔلول ظحَـة حِات اًضرعَة يف ألظص 

الاحامتؾَة والاكذعاذًة وادللصافِة، يف خمخَف املس خوايث
(28)

و تًِة مذحّوةل. وثلعس  ، ُو

»اًحًِة امليعلِة املس خرتت املضرتنة تني املس خوايث لكِّا«ابًثاين  
(29)

متزّي  ابًثحاث. وثًدَّ ، ٍو
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َّة، ونشا  «ٕاىل ٔبهنا جس خـني يف حتَََِا  َّة وحىت اًـامل ابًصموس ألهرثوتوًوحِة ٌَثلافة احملَّ

»تحـغ زؤى اًيؼًصة ألهرثوتوًوحِة اًخعّوزًة 
(10)

. من ذالل ُشٍ إلصازت ًخخني ًيا ٔبن 

ي اذلّص اطلي ل ًَ زم هفسَ تخٌوًة ًَفي ذزاسة اًحًِة اًـمَلة جسدٌس ؾيس اًحاحثة ؿىل اًخبًٔو

سرتوش يف مصحةل الاس خًذاح، تي ٍىذفي خبعواث مهنج ًَفي سرتوش يف امللازهة ما تني 

ـَربَّ ؾهنا يف اذلاكًة، واًيت متثي وسلا مٌعلِا  اًصواايث وابًصتط تني املـُش واًلمي اًصمًزة اًُْم

ي اًيخاجئ ابلؾامتذ ؿىل مٌؼومة  َجبٔ ٕاىل ثبًٔو اًصموس اًـاملَة واحملََة حينك سَوك إلوسان، ًو

 واتزخي ثعوز ازلاؿاث اًخرشًة.

زاؾت امللازهة ما تني اًصواايث اًحـس اًزماكين؛ فاسدٌسث ٕاىل ملازهة تني اًصواايث 

اجملموؿة من ٔبمىٌة مذجاوزت يف مٌعلة اًلدائي، مت مجـِا يف هفس اًفرتت اًزمٌَة ثلًصحا، من 

مذحاؿست جسخِا )من مٌعليت اًلدائي وألوزاش(، مت انحِة، وملازهة تني زواايث من ٔبمىٌة 

مجـِا يف فرتثني سمٌَدني مذحاؿسثني، ثـوذ ٕاحساٌُل ٕاىل اًلصن اًثاين )املَالذي(، تُامن ثـوذ 

ألدصى ٕاىل اًلصن اًـرشٍن )املَالذي(
(12)
. 

 . جتصتيت يف ذزاسة اذلاكايث اًضـحَة وارلصافِّة ادلزائًصّة1

تسزاسة اذلاكًة اًضـحَة ادلزائًصة ؿىل املهنج اًحيايئ يف املصحةل  اسدٌسث ٔبحبايث املخـَلة

ألوىل )يف هناًة اًس حـًَِاث(
(11)

زسذي يف املصحةل اًثاهَة-، مث املهنج اًس ميَاء
(11)

. اؾمتسث 

( اًخحََي 2يف املصحةل ألوىل ؿىل ؿّست ثَازاث مهنجَة مٌضوًة حتت املهنج اًحيايئ، وعم: 

( ؿمل اصللةل 1( صـًصة اًيرث ؾيس حزفِخان ظوذوزوف. 1ري جصوة. اًوػائفي ؾيس فالذمي

( حتََي ألسعوزت ؾيس 1( مٌعق اذليك ؾيس لكوذ جصميوهس. 4اًحيايئ ؾيس ٔبدلرياش قصمياش. 

( اًحيائَة اًخًوَسًة ؾيس ًوس َان قوصلمان. اكن رعل يف اًس حـًَِاث ٔبزياء 1ًَفي سرتوش.

صوسا ذاظة. واكن معسزي املهنجي ُو املسزسة ثياسم اًححوج اًيعَة اًحيائَة يف ف

اًفصوس َة ابرلعوض، ونيت حِيشاك مّعَـا ؿىل ٔبضم اصلزاساث املًضوزت ٔلكعاة املهنج 

اًحيايّئ املشهوزٍن ذالل اًس حـًَِاث. سـَت ٕاىل الاس خفاذت من كصاءايت املهنجَة، ومتثي 

َة اًيت مجـهتا من مِسان هجسي يف حماوةل حىَِف املهنج مؽ ظحَـة هعوض اذلاكايث اًضـح 
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اصلزاسة، واكهت مذيوؿة ألصاكل؛ مهنا اًلعط اًحعويل واذلاكايث اًضـحَة واذلاكايث 

ارلصافِة. زنزُث يف حبيث ؿىل فىصت اًخاكمي تني ُشٍ اًخَازاث املهنجَة من حِر مـادلهتا 

ل يف تياء ًرتهَة املىوانث اًيعَة ثحـا ٌَمس خوًني اًسعحي واًـمَق. متثي املس خوى ألو 

ألحساج ووسق اًضرعَاث، تُامن ثـَق اًثاين تًسق اًلمي. زٔبًت ٔبن وػائفِة جصوة ميىن 

ٔبن حىون مٌعَلا يف اًخحََي من ٔبخي الاكرتاة من اًيط، ذاظة يف تـسٍ اذلسيث ومٌعق 

حصهَحَ، وكس ساؿسثين ثـسًالث ٔبدلرياش قصمياض املُْسَذةَل ؿىل دعاظة جصوة وحتسًس 

الثَ ًعحَـهتا. نٌل اس خـيت جصؤاي لّك من حزفِخان ظوذوزوف امليعق اطلي حي  وكِا، وثبًٔو

ولكوذ جصميوهس خبعوض ظحَـة اًـالكة ما تني اًوػائف ٔبو ألفـال املس يست ٌَضرعَاث، 

ونشعل ظحَـة معي اًضرعَة يف ظريوزت اًفـي اًلعيص وحالث اًضرعَة. ٕاىل خاهة 

ضف ؾن اًحًِة املس خلصت ٌَخحولث اذلاذزة رعل اؾمتسُث ؿىل ظًصلة ًَفي سرتوش يف اًى 

يف اًفـي اًلعيص ونشعل ظريوزت مواكف اًضرعَاث. ٔبما تيائَة ًوس َان قوصلمان فلس 

َْت ؾيسي معََة اًصتط تني تًِة اذلاكًة واًحياء الاحامتؾي اطلي ٔبهخجِا، واًيت َوَخْسُث  َذمعَّ

من ذالًِا امليعق اًخرشي اًلكّي،  ٔبن ًَفي سرتوش يف اُامتمَ هبا ًزنغ ىزوؿا مشوًَا فِـني

تُامن ًخجَ ًوس َان قوصلمان حنو اًىضف ؾن اًحىن ارلاظة ابجملمتؽ املسزوش، وزٔبًت ٔبن 

 ٔبٍمتس اًحيُذني مـا، لٔهون وفِا ٌٌَلّذت املسزوسة يف معومِهتا ويف دعوظَهتا.

تعفة ٔبساس َة اًسشذي مـمتسا -ٔبما يف املصحةل اًثاهَة فلس اهخلَت ٕاىل اًخحََي اًس ميَايئ

ؿىل س ميَائَاث اًسشذ ؾيس بدٔلرياش قصمياض ؤبثحاغ مسزس خَ وذاظة مهنم حوسًف 

هوزثُس. ػَّت دعاظة فالذميري جصوة، مؽ اًخرصف يف جسمَة اًوػائف واحملافؼة ؿىل 

مفِورما، عم اًحواتة اًيت ٔبظعيـِا يف اًخحََي اًسشذي ألويل ٌَيعوض اًلععَة ابًًس حة 

س خـيت مبفِوم اًربامج اًسشذًة يف نخة بٔدصى؛ نٌل ػّي مهنج ًَفي ًحـغ نخيب، تُامن ا

سرتوش معسزا ًخياول اًحـس ألهرثوتوًويج يف ُشٍ اًيعوض، ذاظة يف ِنخَايَبَّ "اذلاكايث 

ارلصافِة ٌَملصة اًـصيب" و"اًحعي املَحمي واًحعةل اًضحَة يف ألذة اًضفوّي ادلزائصّي". 

َّية متثَْت ظًصليت يف ُشٍ الاس خفاذ ت يف اؾامتذ منارح ًخىون وسائط تني اًيعوض املخـ

ّة اًعلصى )اًوػائف( املضلّكة ٌَوحساث  واًحًِة اًخجًصسًّة؛ فلمُت تخوسًؽ اًوحساث املـيًو
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)امللعوؿاث( وفق حموزي اًزتامن واًخخاتؽ اًزمين. وكس مسح يل ُشا  اًسشذًّة اًىربى

متثّي َبهِْوًَة ٔبو ُؾلًَسا ٔبساس َّة حتنك وس َج  اًخوسًؽ ابندضاف تـغ اًوحساث املصنًزّة اًيت

َّهتا يف اًواكؽ الاحامتؾي مثي اًوحست اًوػَفِة "ثـاكس" اًيت  ِا مصحـ اذلاكًة املسزوسة ًو

ٌس خددـِا ثيفِش اًخـاكس ٔبو هلضَ. نٌل مىٌّين اٍمنورح اًثاليث املمتثّي يف مدسٕا "اًوساظة" تني 

، وذَق ثضاّذ خسًس هبسف اًوظول ٕاىل اًخوحِس كعحني مذياكضني من ٔبخي جتاوس اًخياكغ

تني اًيلِضني ٔبو ٕاًلاء ٔبحسٌُل، من زظس حتّولث مىّوانث اذلاكًة ارلصافِة، ونشعل امليعق 

اطلي حيوكِا. ومن ذالل اظالؾي ؿىل ذزاسة هؼم اًلصاتة نٌل ثددّسى يف ألسعوزت، وفق 

س َساث ًخحّول هؼام مهنج لكوذ ًَفي سازوش اًخحًََل، اس خعـت ٔبن ٔبوضف ؾن جت 

، من ذالل ؿسذ من اذلاكايث  Patriarcatٕاىل ألتوس َّة Matriarcatألزست ألموس َّة 

ارلصافِة اًيت مجـهتا من مٌاظق خمخَفة من اًلعص ادلزائصي. هكي وخسث ؿسذا مهنا ٍصنّز 

. ؿىل ذوز ألمومة يف هعاق ألزست ألتوس َّة تعفة فهيا نثري من إلذلاخ املَفت ٌَيؼص

متىٌّت ٔبًضا من ثوػَف مدسٕا امللاتةل تني اًعحَـة واًثلافة، واطلي مسح يل جصظس ثعّوز 

اًضروض يف اذلاكًة، وذاظة رسعَة املصٔبت يف اًصواايث اًيت ثربس هؼام وكمي  معائص

ٕاذزاك ؿالكة صلك فصؾّي ٌَحاكًة ارلصافِّة، موضوؿَ ألسايس  ألزست ألتوس َّة. ونشعل

متثي يف حاكايث اًحعي حامي اذلضازت.  ُشا الاهخلال من اًعحَـة ٕاىل اًثلافة، ٍو

وكس حّصتُت ابلسدٌاذ ٕاىل مجَؽ ُشٍ املحاذئ ذزاسة هّعَة جسدٌس ٕاىل بًَٓاث مهنج ؿمل 

ف اًـَوم إلوساهَة وفق هؼام اًيط ؾيس "فان ذًم"، واطلي ٌس خفِس تسوزٍ من خمخَ

مـنّي حيلق حاكمال ملياشم ؿست. ثياًوت من ذالهل ػاُصت مَحوػة يف ثساول اذلاكايث 

ارلصافِة ادلزائًصة، ذاظة تني اًًساء اًصاوايث، ممتثةل يف زواًة صلك فصؾي ٌَحاكًة 

خَ  و هفس اًضلك ثلًصحا اطلي ثياًو فامي تـس ارلصافِة ٔبمسَخَ حاكايث اًحعةل اًضحَة، ُو

َة ظصاحة، ومل ًَق اًـياًة اًاكفِة تَ يف اصلزاساث اًـاملَة ومن تُهنا ذزاسة فالذميري  ُس

جصوة حول اذلاكًة ارلصافِة اًصوس َة. وكس اثحـت يف ذزاس يت ًيعوض ُشا اًضلك 

اًفصؾي ٌَحاكًة ارلصافِة، ارلعواث الٓثَة: حتسًس اًحًِة اًىربى/اًىضف ؾن املساز 
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َة اًسشذي/ تَان ا ٔلذواز اًلصضَة/ٕاجصاس ٔبضم اًعوز واًخجس َساث/مـادلة اًس َاكاث اًخساًو

 وإلذزاهَة واًيفس َة واًثلافِة. 
 

 : إلحالث

* ذّزش ألذة ادلزائصي املىذوة ابٌَلة اًفصوس َة يف كسم اٌَلة اًفصوس َة جلكَة الٓذاة واٌَلاث جبامـة "مٌخوزي" 

ةل. كام تسزاسة مِساهَة ٌَحاكايث اًضـحَة يف مٌعلة حِجي، اًواكـة يف تلس يعَية، صلي مٌعة زئُس اًلسم ًفرتت  ظًو

َّة احملارًة ٌَححص ألتَغ املخوّسط( يف هناًة اًلصن املايض وتساًة  اًضٌلل اًلس يعَين، رشق اًلعص ادلزائصي )ابمليعلة اًخَّ

 Lyonمبسًية ًَون  Lumièreًومِاز، ألس خار جبامـة Charle Bonnُشا اًلصن، حتت ٕارشاف اصلنخوز صازل تون

َّة(. انكش حبثَ يف خامـة كس يعَية، انل تَ ذزخة  اًفصوس َة )مذرعط يف ألذة ادلزائصي املىذوة ابٌَلة اًفصوس 

، واًيت ٔبَُخَ ٌَرتكِة ٕاىل 1001ذنخوزاٍ اصلوةل، يف ؿَوم اًيّط، ادذعاض "ألذة" من لكَة الٓذاة واٌَلاث، س ية 

 . ثويّف مٌش فرتت كعريت،  ؿَََ زمحة ػل.ٔبس خار اًخـَمي اًـايل

(2)
 Le discours féminin du conte : une analyse sémio-narrative du conte 

Une analyse sémio-narrative d’un corpus de contes algériens, thése présentée pour l’obtention du 

doctorat d’état en sciences des textes, option « Littérature », par Kamel ABDOU, sous la direction 

de Mr Charle BONN ; professeur { l’Université Lumière, Lyon, France, soutenue { la Faculté des 

lettres et des langues, Université « Mentouri », Constantine, 2003. p. 

(1)
 . 7هفسَ، ض  

(1)
سر حوسًف هوز  ـَ ُ  . من ٔبضم ٔبؿالرما، وهل نخاة حيمي ُشٍ اًدسمَة وـيوان Josef Courtésثُس  ً

(4)
 .8هفسَ، ض  

(1)
 .12هفسَ، ض  

(1)
 .27هفسَ، ض  

(7)
 .29-28هفسَ، ض 

(8)
 هفسَ.  

 **ٔبس خارت تلسم اٌَلة اًـصتَة وبٓذاهبا، لكَة الٓذاة واًـَوم الاحامتؾَة جبامـة ثزيي وسو. كسمت مشهصت ما حس خري وزساةل

ذنخوزاٍ يف موضوغ اذلاكايث اًـجَحة يف مٌعلة اًلدائي، من ذالل معي مِساين، حتت ٕارشاف ألس خارت ًَىل كٌصش 

 اخملخعة يف ألذة اًضـيب جبامـة ادلزائص.

(9)
َة، فضاء اًيوغ تني ثيؼمي ارلَال وثيؼمي اًواكؽ: ذزاسة ٔبهرثوتوًوحِة ٌَحاكًة اًلدائََة اًـجَحة، ذاز ممي   ًٌَرش، ادلزائص، ذ.ظصاحة ُس

1022. 
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(20)
كسمت اًحاحثة مشهصت ماحس خري تـيوان "اذلاكًة اًضـحَة مبيعلة حصحصت )ألزتـاء انج واس َف منورخا(" يف خامـة ثزيي وسو يف  

جبامـة  1001تساًة اًدسـًَِاث، وانكضت زساةل ذنخوزاٍ تـيوان" فضاء ألهىث/اطلهص يف اذلاكًة اًلدائََة اًـجَحة: ذزاسة ٕاانس َة" س ية 

 ادلزائص. واًىذاة اطلي اؾمتسانٍ يف اصلزاسة ميثي اس خزالظا مهنجَا ًححر اصلنخوزاٍ.

(22)
سر ٔبؾٌلل اًحاحر ألملاين "ًَو فصوتًَِوش"   ـَ من ٔبضم مسوانث اذلاكًة اًضـحَة اًيت مّت مجـِا يف تالذ اًلدائي ما  Frobenius Leoثُ

ْث ٔلول مصت ما تني 2921-2904تني و ، ومن تُهنا هعوض ُشا اًيوغ من اذلاكايث ارلصافِة؛ وكس حصمجت ٌَلة 2911-2912، وورُِشَ

َّة  .2991، وورشث س ية   Contes Kabylesاًفصوس َة حتت ؾيوان: حاكايث كدائَ

(21)
َة، فضاء اًيوغ تني ثيؼمي ارلَال وثيؼمي اًواكؽ، معسز ساتق، امللسمة.ذ.   ظصاحة ُس

(21)
 هفسَ. 

(24)
 هفسَ. 

(21)
. وجيسز اًخيخَِ 241، ض1007ًُيؼص خبعوض ُشٍ املسبةٔل: ؾحس اسلَس توزاًو، ألذة اًضـيب ادلزائصي، ذاز اًلعحة، ادلزائص،  

رتاوش ؿىل ُيا ٕاىل ٔبهيا اهعَلٌا يف حتََالثيا ٌَحاكًة ارلصافِة ادلزائًصة وامللازتَة من ُشا امليعَق، فعحلٌا هفس املهنجَة اًيت ظحلِا ًَفي س

( واذلاكايث ارلصافِة ٌَملصة 2981زت. ًُْيَؼُص نخاتٌُا: اًلعط اًضـيب يف مٌعلة ثسىصت )املؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة، ادلزائص، ألسعو 

 . 2991اًـصيب، ذاز اًعََـة، تريوث، 

(21)
َة، معسز ساتق، ض   .12ذ.ظصاحة ُس

(27)
 ,Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique. حتَي اًاكثحة يف ُشا املوضؽ ٕاىل نخاة: 11هفسَ، ض 

précédé de trois études d’ethnologie kabyle, ed.Librairie DROZ, Genève, 1972, p.36-38. 

وجتسز إلصازت ُيا ٕاىل ٔبن الّك من اًحاحثني نٌلل ؾحسو وسَُة ظصاحة )وخّي اًحاحثني ادلزائًصني املـادضٍن( ٌس خـني يف حبثَ تسزاساث 

وزذًو ابؾخحاٍز ميثي املسزسة ألهرثوتوًوحِة ما تـس اًىوًوهَاًَة، اًيت جتاوسث ألهرثوتوًوحِا الاس خـٌلًزة ؤبكامت مداذهئا ؿىل تَاز ت

َة ظازحة، وثلؽ جبواز امليعلة  هلسُا؛ ذاظة ؤبهَ كام تبحٔباج مِساهَة ختّط جممتؽ مٌعلة اًلدائي ابدلزائص، وعم امليعلة اًيت ذزس هتا ُس

ِا هفس اًعحَـة اًساكهَة وادللصافِة.اًيت ذزس   ِا نٌلل ؾحسو، ًو

(28)
 .41ًُْيَؼُص هفسَ، ض 

(29)
 هفسَ. 

(10)
 هفسَ. 

(12)
 .211ًُْيَؼُص هفسَ، ض 

(11)
، واطلي ُو ؾحازت ؾن زساةل ماحس خري 2981ًُْيؼص نخايب "اًلعط اًضـيب يف مٌعلة ثسىصت، ذزاسة مِساهَة" املًضوز يف  

، حتت ٕارشاف اصلنخوزت هخِةل ٕاجصاُمي، وجضلكت ذلية املياكضة من 2978ة اًـصتَة جلكَة بٓذاة خامـة اًلاُصت، س ية انكض هتا يف كسم اٌَل

 املرشفة واصلنخوز ؾحس اسلَس ًووس واصلنخوز ٔبمحس ٔبتوسًس.

(11)
 ًُْيَؼُص نخيب:  

 .2991من اذلاكايث، ذاز اًعََـة، تريوث، جملموؿة  »مـىن املـىن  «اذلاكايث ارلصافِة ٌَملصة اًـصيب: ذزاسة حتََََة يف  -

 .2998اًحعي املَحمي واًحعةل اًضحَة يف ألذة اًضفوّي ادلزائصّي، ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص،  -

 .1008اًحـس الاحامتؾي واًيفيس يف ألذة اًضـيب ادلزائصي، مًضوزاث مؤسسة توهة ٌَححوج واصلزاساث، ؾياتة، ادلزائص،  -
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اًخحََي اًس ميَايئ ٌَرعاة اًسشذي: ذزاسة ذلاكايث من "ٔبًف ًَةل ًوَةل" و"لكَةل وذنية"، مًضوزاث خمرب "ؿاذاث ؤبصاكل  -

 .1001اًخـحري اًضـيب ابدلزائص، 

 .1008املساز اًسشذي وهؼام احملخوى يف منارح من حاكايث ٔبًف ًَةل ًوَةل، ذاز اًسخِي، ادلزائص،  -

(14)
 املَحمي واًحعةل اًضحَة يف ألذة اًضفوي ادلزائصي، مشهوز ساتلا.ًيؼص نخايب: اًحعي  
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 "ٔبمنورخا اًىصهوز" امللسسة اذلجازت بٔهوام
 ادلزائص -ثَمسان - ؾعوز ماكدي اًخازخي ؿمل إلوسان واًخازخييفمصنز اًححر  -زضوان ؾحاش ذ.     

 

 : املَرط

 ػاُصت حول امللال ُشٍ يف حسًثٌا ملزى ًسوز

 اطلي اصلًين اًفضاء رعل امللسسة اذلجازت ٔبهوام

 واملـخلساث اًعلوش ثغل ظَاثَ يف حيمي

 اصلًًِة اًفضاءاث ٔبصاكل من ثضلك املصثحعة،

 ُو مـني، فضاء يف حنرصُا سوف واًيت امللسسة

 اطلي" امللسش اصلًين اًفضاء" مبـين" اًىصهوز"

 ٔبهواؾِا ادذالف ؿىل اذلجازت ٔبهوام من ًدضلك

 ًُسِي اذللول من ثلَؽ جحازت ؾن ؾحازت وعم

 حىون ٔبن ؾن حًزس ل فلس ٔبهوام، يف جتمؽ مث حصهثا

 ٕارا اًضرعني جتس وكس ٕاصازاث، جمصذ ٔبو ؿالماث

 من مباكن ابًفـي مصا ٔبهنٌل ًحـضٌِل ًؤنسا ٔبن ٔبزاذا

 املاكن تشعل ميص من ٔبول ٔبن ؿىل ًخفلان الامىٌة

 ، ؿالمة زحٌل، ٔبو ظلريا هصهوزا فَِ ًضؽ

 ....".حساذت

 Abstract : 

The present paper highlights the 

phenomenon of piling precious 

stones, that religious space which 

carries those rituals and beliefs 

associated to a sort of sacred spaces 

restricted within a given space. It is 

the “Gorgoor”, which means “the 

religious sacred space”, made up 

from different stone piles which are 

in fact stones extracted from fields  

to facilitate its plowing and then 

its gathering in piles. It sometimes 

does not exceed some signs and if 

two individuals want to confirm to 

each other their passage to a given 

place they just have to put a small 

“Gargoor” …to show his passage 

there 

 ملسمة:

ثويح املواكؽ واملـامل ألثًصة اًـاملَة اًلسمية اىل ٔبن كاًحُهتا ؾحازت ؾن فضاءاث ذًًِة 

جمسست يف ثغل املـاتس وأل حة ٔبو اًحياءاث كسس َة مض َست ؿىل كدوز ًضرعَاث اكهت 

ابزست يف فضاهئا الاحامتؾي اهعالكا من ألُصاماث اًيت ثؼم ٔبحساذ املَوك واًسالظني 

 ًعًَِة وألوزوتَة...ووظول اىل الا حة الاسالمِة. مصوزا ابملـاتس ا

يف حني ػِصث اًحياءاث اًرضاحئَة يف اجملمتؽ امللازيب هدِجة اهدضاز وثلَلي زلافة 

ا وس حي هخاهجا ذاذي اجملمتـاث احملََة،  َايئ واكهت اذلصاكث اًعوفِة معسُز امللسش ألًو
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تني ذًين اسالسم ؤبسعوزي  ممتزي يف خمَال صـيب حِر ثياًوت امللسش اًرضاحئي

 دِايل.

طلا ميثي اًرضحي يف الاؾخلاذ اًسائس يف اجملمتؽ ادلزائصي زمزا كسس َا ًضرعَة ذًًِة 

كاًحا ما ٍىون اًويل اًعاحل امللصة ٕاىل اطلاث الاًَِة" حمتثي يف رسعَة اًويل ٔبو املْصاتط و 

اذ املخيلَني وما صاتَ من مضاخي اًعوفِة ٔبو مـَمي اًلصبٓن، ٔبو تـغ اصلؿات ٔبو من اًُز

عحح  حيَ نيعة ثشاكزي فامللسش ُيا ًـىس ػاُصت اًعَح "اًعَحاء"، رعل"،  ًو

ًَا ٌَزايزت واًخربك تَ، سواء اكن اًرضحي  ًَا ظوظم ًضم حسس رعل اًويل ٌضلك فضاًءا كسس 

متازش حوهل اًعلوش واًضـائص املسفون يف كرٍب ٔبو اكن ماكن ؾحوزٍ ٔبو خَوسَ، 

ثـؼامي طلعل اًويل، ُىشا اهدرشث أل حة  واملزازاث يف املسن وألزايف  والاحذفالث 

املٌلزساث الاؾخلاذاث و يف ثغل اٍمتثالث واًلمي  و جتَتوحىوهت حوهل خمَالث صـحَة 

ىشا ٔبظحح اًرضحي مـٌَل وفضاءا ملسسا ومزازا  ًخربك، وتشعل ًبٔذش اًرضخي واًعلوش،  ُو

عَق ؿَََ مععَح " حي س َسي فالن" ٔبو  امس اًضرعَة املسفوهة يف ذاذهل، كدة "ًو

 س َسي فالن".

ٔبما اًرضحي وـمصان ذًين ملسش حيخي ماكهة ٔبساس َة يف جماهل ادللصايف ًىن ًُس 

فلط صللًخَ اصلًًِة وامنا هوهَ وسق من اٍمتؼِصاث اًثلافِة والاحامتؾَة واًس َاس َة حىت 

يف سمل املٌلزساث اًثلافِة اظحح اًرضحي من كعة زمز ملسش ذال اىل كعة ذهَوي 

َائَة يف اجملمتؽ ادلزائصي نيعة ثشاكزي و ما ٍصثحط هبا  والاحامتؾَة، ٕان نرثت اًحياءاث ألًو

من احذفالث س يوًة وظلوش وذمازساث احِائَة ذفـخيا اىل اًححر ؾن صلك من اصاكل 

و اً  تلرب اًويل ىصهوز جصمس ويل: ٔبي ثغل الاهوام اذلجازت راث اًعةلثغل اًيعة، الا ُو

َاء ػل اًعاذلني "   "امللسش اًىصهوزمن الاًو

ؼ  ما مـىن اًىصهوز امللسش؟ وماعم اًعلوش والاؾخلاذاث املصثحعة تؼاُصت ٕاًلاء ٔبو 

 ؟.وضؽ اذلجازت ؿىل اًلدوز ؤبهوام اذلجازت ؟وما ؿالكهتا تؼاُصت اًسحص

ًإلخاتة ؿىل ُاثَ ألس ئةل س يحاول من ذالل ثحًِيا اًعصخ املهنجي ألهرتوتوًويج و 

اًخعصق اىل اصللةل اًصمًزة ٌَملسش اًرضاحئي ًرضحي اًويل  س َسي ًوسف اًرشًف وما 
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حياظ تَ من ٔبصاكل  احئَة ٔبدصى املمتثةل يف اًىصهوز جصمس ويل وعم فضاءاث ذًًِة 

و امليعلة ادللصافِة اخملعوظة ابصلزاسة وعم ثلؽ يف ملسسة موحوذت يف هفس املاكن بٔ 

احسى املياظق اًًصفِة تخَمسان واطلي ٌضِس حضوز ؿسذ هحري من املخوافسٍن من خمخَف 

اًفئاث الاحامتؾَة ، ونشا ثغل املٌلزساث اًيت ثلام يف اًرضحي  اطلي ًـرب من ذالل صلكَ 

ول اًخسٍن وٕامنا ثسوز حول ظًصلة املاذي ؾن فضاء حِاذي ٔبذاليق ل ثرتنز موضوؿاثَ ح

 اًخـامي مؽ ُشا اًفضاء واس خلالهل وثوحهيَ. 

خلًصة اًفِم ٔبنرث ازثبًٔيا اىل ثلسمي ٍلوؿة من املفاُمي اًيت ختط موضوغ اًححر يف  ًو

حسة ثـحري اذمون ذويت:ؿًل  جماهل ومن تني ثغل املفاُمي عم،
1
 

امللسش" اطلي ًدضلك من ٔبهوام اذلجازت ؿىل : "اًىصهوز" مبـين "اًفضاء اصلًين اًىصهوز

ادذالف ٔبهواؾِا، اًىصهوز ُوؾحازت ؾن جحازت ثلَؽ من اذللول ًُسِي حصهثا مث جتمؽ يف 

ٔبهوام، فلس ل حًزس ؾن ٔبن حىون ؿالماث ٔبو جمصذ ٕاصازاث، وكس جتس اًضرعني ٕارا ٔبزاذا 

ؿىل ٔبن ٔبول من ميص تشعل ٔبن ًؤنسا ًحـضٌِل ٔبهنٌل مصا ابًفـي مباكن من الامىٌة ًخفلان 

 املاكن ًضؽ فَِ هصهوزا ظلريا ٔبو زحٌل، ؿالمة، حساذت.

 
 اًىصهوز
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، حسة سواز اًرضحي عم ؾحازت ؾن ٔبهوام ظلريت من اذلجازت زمج: وثـين لكمة اًصمج

اًِسف مهنا ثـني اًعًصق وثوضَحَ مبـىن ٔبدص عم اصازت، يف حني ٌس خسل هبا يف امليعلة 

 ؿىل ماكن ألابز واجتاُاث اًعصق.اًلصتَة من اًحالذ 

 : وعم ؾحازت ؾن ٔبهوام اذلجازت ل حًزس ؾن هعة ثشاكزي ًخزََس رهصى ما.   اًـالمة

بئت اٍهيا اًلدائي ألذاء  اذلجازت من ٔبهوام وعم: اذلساذت ثوضؽ ٌَفعي تني حسوذ اًلدائي ًو

َاء.  اٍميني وحيَفون ؿىل امس ٔبحس الاًو

. : عم ثغل اًىومة مناملزٍن   اذلجازت اًيت ٔبكميت وضاُس ؿىل ماكن ثلس َي املَت وثعِرٍي

َاء اطلي صِس هل تيعق  :املضِس  ًـخلس ٔبهَ املاكن اطلي ثويف فَِ اًضَِس ٔبو ٔبحس الاًو

 اًضِاذت. 

: عم ثغل الاهوام اذلجازت اًيت ثسل ؿىل كرب ٔبحس اًلصابء، ٔبما ؾن اًضلك اًلًصة هصهوز

: ٔبي ثغل الاهوام اذلجازت راث اًعةل تلرب اًويل من ويل هصهوز جصمسامللعوذ ابصلزاسة ُو 

َاء ػل اًعاذلني " اًىصهوز امللسش"   الاًو

 
 هصانري جصمس ويل ًخوسعِم هصهوز لل ذريت واصلت س َسي ًوسف
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َاء ػل  : دسصت جصمس ويل ٔبي ثغل الادساز احملعة ابذلجازت راث اًعةل تلرب اًويل من الاًو

 امللسسة". اًعاذلني " الادساز

 
 هصهوز س َسي اًيواز مـمل وص َخ س َسي ًوسف

جنسُا ذاظة يف املياظق املصثفـة ، وتوخَ ٔبدط : عم ؾحازت ؾن ٔبهوام من اذلجازت  اًصهوتة

يف املضاًق ، ًًذعة اًىصهوز : ثـين املاكن اطلي هيؼص ٔبو ىصكة مٌَ، ٔبكميت ؿىل خاهة 

املخربهَني وضؽ ؿَََ جحصا، ويف مقخَ جحصان ٔبو زالزة  اًعًصق ٔبو مٍصصت ، ًـين لكٌل مص تَ ٔبحس 

 ٔبو ٔبنرث ٔبجحاز كََؼة ؿىل َُبٔت معوذ.

 :  ثـًصف اًرضحي

ًـصف اًرضحي يف كوامُس اٌَلة اًـصتَة ؿىل اهَ اًلرب، نٌل خاء يف ًسان اًـصة لجن 

مٌضوز "اًرضحي: ُو صق يف وسط اًلرب، واٌَحس يف ادلاهة وكِي اًرضحي ُو اًلرب 

"لكَ
2

، وخاء يف خمخاز اًعحاخ ٕلجن ٔبيب جىص اًصاسي ٔبن ٔبظي لكمة اًرضحي من  خ 

و" خ  اًخيحَة واصلفؽ و يشء مضعصخ ٔبي مصسم يف انحِة، واًرضحي اًحـَس، وكس  خ 

" اًلرب من ابة كعؽ ٔبًضا ٕارا حفٍص
3
. 

ًسل ثـًصف اًرضحي ؿىل اهَ ُو اًلرب، ٔلن ألظي فَِ ُو اصلفن، وكس ٔبظَلت 

و"اًلدة تياء صاُق ؿىل صلك خمصوظي  اًرضحي ؿىل تياء مض َس ؿىل اًلرب ثـٍَو كدةجسمَة 
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ٔبو هعف هصوي ًلام ؿىل اًرضحي"
4 

ورعل من ابة ٕاظالق جسمَة ادلزء ؿىل اًلك، ومن 

 اًحياء امليـزل ابة اًرضحي اًحـَس ميىٌيا اًلول ٔبن جسمَة اًرضحي ُو رعل

اًخرشًة تـَسا ؾن اًعرة والاسؿاح ٔلهَ واًحـَس ؾن اًخجمـاث اًسىٌَة وازلاؿاث 

  ماكن ملسش ٌضلًين.

صي ًوسف صَحت ؿىل ٔبن املسَمون كاموا ابلؾخياء هبَئة  وجضُِس ؾٌلزت أل حة ٍو

هكحاين زمًزة ثشاكًزة ًضرعَاث ذًًِة ممتثةل يف املضاخي وألنية ومؤسيس اًعصق ممتزيت 

 ٍن حيضون ابًخحجَي واًخلسٍص إلسالمِة وص َود اًزوااي والارشاف من اًًسة اطل

واًخلسٌس يف حِاهتم وحىت تـس وفاهتم "فمتخاس كدوز ألتعال واًـؼٌلء مبا ٌس خحلوهَ 

من ٕاخالل و ثلسٍص فذلسوا مزاز ألتياء وحمج ألكصابء و ألوس حاء"
5
. 

ميثي اًرضحي يف الاؾخلاذ اًسائس يف اجملمتؽ ادلزائصي زمزا كسس َا ًضرعَة ذًًِة حمتثي 

كاًحا ما ٍىون اًويل اًعاحل امللصة ٕاىل اطلاث الاًَِة "من عَة اًويل ٔبو املْصاتط و يف رس 

اذ املخيلَني وما صاتَ رعل مضاخي اًعوفِة ٔبو مـَمي اًلصبٓن، ٔبو تـغ اصلؿات ٔبو من اًُز
6

 

َاء اًخربك هبم وما حيَط هبا من حصاة ودسص و خسزان،  ؿىل ثلسٌس ٔب حة ألًو

ا من املياظق إلسالمِة اهدضازا مشُال ًٔل حة  واًلداة   جضِس املياظق ادلزائًصة نلرُي

ٔبكَهبا ملضاخي اًعصق اًعوفِة وؿٌَلء ؤبنية، ثيدرش يف مٌاظق اًًصف واملسًية ؿىل حس 

سواء، حِر ميىن ثعيَف أل حة، حسة املـامل اًخازخيَة، واًثلافِة، واًحُئة الاحامتؾَة 

 ٌَويل ٕاىل :

 : أل حة اًضـحَة

لعوذ مبععَح اًضـحَة " لك ذمازسة ماذًة اكهت ٔبو مـيوًة مذعةل اثعال ؾضواي وامل

ابًضـة، سواء ٔباكهت من ٕاهخاح وٕاتساغ اًضـة ٔبو مٌخجة وموهجة ٌَضـة"
7
وأل حة  

ؾيَ يشء، فلط ما حيخفغ هل خمزون  اًضـحَة عم أل حة اًيت ثضم زفاث ويل ل ًُـصف

اًيت وسجِا اخملَال اًضـيب وجُس يس هل دوازق، ل ًـصفَ اطلاهصت اًضـحَة حباكايث ؤبساظري 

ٕال ساكن امليعلة اًيت ؿاص فهيا ٔبو ثـمل هبا ٔبو مص هبا ٔبو خَس فهيا، فبٔوض ئوا هل  حيا 
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ٕاهصاما وٕاخالل هل ملا ػِص ؿَََ من هصاماث ومعي ظاحل يف حِاثَ، ُشا اًيوغ من أل حة 

ًية ؿىل حس اًسواء، فال ختَو كًصة ٔبو مسًية من ًؼِص يف اًـسًس من املياظق اًًصفِة واملس

 حي ٔبو ٔبنرث، وثوخس ٔبكَهبا  ذازح اًخجمـاث اًخرشًة ًوـي رعل ًسل ؿىل دعوتة اذلَات 

س وارلَوت ًخفصػ اًويل ٌضلًين ملاتي اصلهَوي.    اًعوفِة اًيت جتـي من رشوظ اًُز

 : أل حة اًسَعاهَة

املـَومة، عم ٔب حة مـصوفة تبٔسٌلء ٔبحصاهبا من أل حة اًسَعاهَة ٔبو أل حة 

ٔبصِص اًضرعَاث اصلًًِة املـصوفة وس حا وؿٌَل، ورعل ملا حيخفغ ًِا اًخازخي من موزوج 

زلايف ثخساوهل ألحِال، حِر سي ًِا اًخازخي من ألؾٌلل اًحعوًَة اكدلِاذ واًثوزاث، 

ِا هعُة من الآثز اًـَمَة  من وٕاوضاء املؤسساث اًخـَميَة اصلًًِة وٕاكامة حَلاث اطلهص ، ًو

هصمز اًعالخ واسلاًة  نخة، وخمعوظاث، ثوخس أل حة املـَومة تبٔسٌلء ٔبحصاهبا يف املسن

فسمَت املسًية ابمس اًويل اطلي ذفن فهيا وص َس هل اًرضحي زمز  واًخلوى واملزنةل اًصفِـة،

َاث اتزخيَة ذًًِة مثي: اًخلسٌس، وهشهص ؿىل سخِي املثال ل اذلرص تـغ أل حة ًضرع 

 حي ؾلدة اجن انفؽ يف ثسىصت،  حي ؾحس اًصمحن اًثـاًيب ابدلزائص،  حي ٔبيب مسٍن 

ا  صان  حي كاذت جن خمخاز مبـسىص وكرُي صـَة تخَمسان،  حي َلس جن معص اًِوازي تُو

 من أل حة املضِوزت يف اجملمتؽ ادلزائصي. 

 : اًفضاء امللسش

ىل ما ُو ظاُص ٔبو مذـايل، مدازك، ذال ؿىل ما ُو ذًين واحة حتََيا لكمة ملسش إ 

الاحرتام، ثلام هل اًعلوش اًيت "جسمح ابًـحوز من اصلهَوي اىل امللسش
8

"، ميزي ذوزوِامي 

"ألص َاء امللسسة ثـًزِا و حتوظِا وحتمهيا حتصمياث ذًًِة
9

"، ًعَق اجملمتؽ ظفة امللسش ؿىل 

تـحاذت إلهل ٔبو اًلوى اًفوق ظحَـَة و" املؤمن ٍمتثي ُسا  ألماهن ٔبو ألص َاء اًيت ًِا ظةل

حة  املـىن متثال ذكِلا صامال، و خيضؽ هل ؿىل وخَ اًخحجَي والاحرتام واحملحة وارلوف واًُص

واًعاؿة واًدسَمي
10
"
 

 اًرضحي.ول ميىن ثسهُسَ نٌل ُو اذلال مؽ 
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اًويل واًىصانري
1
 احملَعة تَ 

اًرشًف""ًلؽ  حي اًويل س َسي ًوسف 
11
 مك11يف رشق مسًية ثَمسان حبوايل   

، يف اتمجوثو كًصة  اًسـاذهَة ًلؽ تني كًصة  مك10 تؼؼ ؿني اتًوثؾن املسًية، ًحـس ؾن 

ا ومساحاهتا ارلرضاء اًواسـة، ًِشا  مٌعلة حدََة كاتَة راث ظحَـة درضاء ممتزيت تبدٔساُز

"س َسي ًوسف حازش  " ٔبو"مول ادلحي ألدرض ؼًلة اًويل من ظصف ساكن امليعلة تؼ

 ادلحي ألدرض". 

َاء ػل اًعاذلني الثَة ٔبسٌلهئم ًولك واحس  ٔبما اًىصانري احملاظة تَ فِيي ثـوذ اىل ٔبًو

لل  مهنم حـَوا هل رممة مـَية يف صفاء مصط ٔبو فـي مـني وعم اكًخايل: س َسي اًيواز،

 س َسي ؾحس اًصمحن. س َسي توهواةل، ذريت واصلت س َسي ًوسف،

يف اًحساًة مل ٍىن اًرضحي ؿىل َُئذَ املـٌلًزة اذلاًَة و ٕامنا اكن ؾحازت ؿىل كرب حماظ 

"ُحَوًَْعة"تيعف سوز يف صلك مصتؽ ٌسمى يف اٌَلة احملََة 
12
وـالمة ًوحوذ كرب زخي  

 2991ظاحل مسفون يف امليعلة، مث تيُت ؿَََ كدة نلعة زمزي ًلسس َة اًويل، يف س ية 

َاس َة والاحامتؾَة اًيت صِسُا اجملمتؽ ادلزائصي" اًـرشًة اًسوذاء" ؿىل ٕاثص اًخلرياث اًس  

من ظصف  1002ٔبٍن مت ُسم اًلدة من ظصف تـغ ألصزاض، ًَـاذ تياءُا س ية 

اًسَعاث احملََة يف صلكَ اًِيسيس ادلسًس، حِر حيخوي ؿىل كدة اًويل، ومعىل، وقصفة 

 ٌسرتحي فَِ اًزواز.ذاظة ٌَملسم )حازش اًرضحي( وفٌاء حماظ ثسوز كعري، 

وثسخة ثغل اذلاكايث واًىصاماث اًيت حِىت حول رسعَخَ، ساذث من اًصمًزة 

املااناًلسس َة ٌَرضحي وٕاؾعاءٍ ٌَويل ظفة 
13

، ًَعحح مـصوفًا صلى ؿامة اًياش  وحيؼى 

تعلوش حلِلِة، ًبئت اًََ اًزواز من خمخَف املياظق اجملاوزت وحىت اًحـَست حِر "ثدٌوغ 

خحنك فهيا زقحة اًزائص وهُذَ يف اذلعول ؿىل زىض اًويلاًزايزت و ث 
14
"
 

ولك حسة حاحذَ 

وكاًخَ من اًعَة واصلؿاء سواء ثـَق ألمص تعَة اًضفاء املصثحط "ابًربنة إلًَِة اًيت 

                                                           

1
.مجع كلمة كركور    
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 ادلزائص -ثَمسان -واًخازخي إلوسان ؿمل اًخازخي ماكدي ؾعوز يف اًححر مصنز -ؾحاش زضوان.ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

تسوهنا ًحلى اًـالح مس خحَال
15
"،

 
ا من اذلاخاث الاحامتؾَة  ٔبو اًوصل ٔبو اًزوح وكرُي

 ًـخرب" حِر إلوسان وتني ػل، تني اًخوسط امذَاسو  واًيفس َة والاكذعاذًة واًعحَة،

"إلًَِة اًربنة من كوثَ ٌس متس كاُص اكئن اًويل
16

 . 

ٔبما كصة اًرضحي ثوخس ٍلوؿة من اًلدوز حماظة تيعف سوز يف صلكَ املصتؽ ثيال 

احرتام وثلسٍص املخوافسٍن ٌسـى إلوسان "ًصضاُا وظَة ؾوهنا واًخزَط من قضهبا 

خفاذي رعل ٌسـى ٕاىل ثلسمي اًلصاتني ًِا وٕاكامة اذلفالث ًِاوخسعِا  ًو
17
"
 

جضلك يف ٍلَِا 

ٍلؽ كسيس مًلء ابملصانز اًعلوس َة متازش حوًِا ظلوش اًزايزت إكصـال اًضموغ واًحروز، 

ـس  حي اًويل ًوسف املصنز  واًخربك ابًرتاة، وحصك كعؽ من ألمقضة املس خـمةل، ًو

 ملصنزي ٌَملسش يف رعل اًفضاء.اًصئُيس واًلعة اًصمزي ا

 اًزايزت واًيشوز:

: ًُست سايزت ويل جمصذ سايزت ٌَملام ٔبو اًرضحي ٌسمل فهيا اًزائص ؿىل ٔبحصاة ظلوش اًزايزت

يرصف، وامنا ًِشٍ اًزايزت ظلوش وصـائص مصثحة ل جيوس ثلسمي يشء مهنا  سؾو هلم ًو امللام ًو

شٍ اًعلوش ٕاما س   ماهَة ٔبو ماكهَة يف اًوكت راثَ.ؾن موضـَ ٔبو ثبٔذرٍي ؾيَ، ُو

ًلعس هبا اؾخَاذ اًياش ؿىل اثَاهنا يف ٔبوكاث خمعوظة مث ٔبظححت مبصوز  :ظلوش سماهَة

 «اًوؿست، اًزايزت...»اًزمان مبثاتة س ية جية احملافؼة ؿَهيا ول جيوس الاذالل هبا 

اًلعة اًصمز  حمتزّي مٌعلة ادلحي ألدرض ابًعاتؽ اًس َايح اطلي جيمؽ تني ظلوش ماكهَة:

واًلعة اًواكؽ، تني سايزت  حي واًىصهوز هكـمل كسيس واًخزٍن يف امليعلة نفضاء س َايح 

ا ثرشاًي ل ًفعي تني خمخَف اًفئاث الاحامتؾَة، مضالك تشعل تًِاث  ـً واطلي ٌضلك جتم

اكن فصظة لس خلالل ازلاؿاث املاكهَة اًيت ػِصث يف صلك حٌلؿاث  احامتؾَة خمخَفة،

ظلريت مٌؼمة، ؿىل حس ثـحري فازوق مععفى حمتزي جمنط ذاض من اًثلافة وثخعف صـحَة 

تعاتؽ ذاض" نٌل ٔبهنا ثـخرب منورخا من اًفـي اًصمزي"
18

، ٍصثحط ٔبفصاذُا مبعاحل مضرتنة، 

ُشٍ ازلاؿاث ٔبهنا جممتؽ ظلري مٌـزل ومذجاوس ٍمتزي إبحساش  redfeildنٌل ًـخرب زاذفِضل 
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كوي ابًخضامن الاحامتؾي
19
جضلك ُشٍ ازلاؿاث ٔبوضعة احذفاًَة ٔبس حوؾَة ذاظة هبشا  

 املـمل اًعلويس.

وعم ٔبماهن مضِوزت يف لك كًصة من كصى ًَزتم اذلا ون تي ًفصضون ؿىل ٔبهفسِم 

سؾوا ؾيسُا ٔبو ًلمي هبا ًوو ًفرتت  نيوغ من ٔبهواغ اًواحة ٔبهَ ل تس ٌَزائص ٔبن ميص هبا ًو

 ت.كعريت مؽ اًزتارمم اًاكمي ابًعِاز 

 بٔذاة اًزايزت:

سف اًعاًحني« ترباكثَ»الاؾخلاذ واًدسَمي   اًيت عم ملعس اًزائٍصن ُو

 اًوضوء: ٔبو ؿىل الاكي ؿسم وحوذ كاروزاث ٔبو ٔبي هوغ من اًيجاسة ؿىل ادلسس

اٌَِم ظًل ؿىل اًييب « ًحسٔب اًزائص ابس خلدال اًرضحي وكصاءت اًفاحتة واًعالت ؿىل اًييب

مث ًيرصف اًزائص اىل اس خىٌلل اًزايزت وما فهيا « وؿىل ٔبهل ؤبحصاتَوابزك ؿىل س َسان َلس 

من ٔبوضعة خمخَفة ل ثلذرص ؿىل سايزت اًويل فلط
20
. 

  :اًيشوز

و ما ًَزتم تَ اًضرط من ٔبمص ذًين ًلوم تَ يف املس خلدي سواء ٔبؿَلَ ؿىل اًيشز : ُو

مهنا جتية  حعول ؿىل يشء وضفاء مًصغ وحة اًوفاء تَ. ذمازسة ثلسمي هشز اًلعس

سوءا، ٔبو ٔبن ًيلش الاوسان حِاثَ من دعص حمسق تَ، ٔبو ٌضفي من مصط ٔبمل تَ، فاهَ 

ًفذسي هفسَ تخلسمي ُسًة. فاًيشز يشء ماذي ٔبو ؾَين ٔبو معي ًلسمَ اًضرط ٌَويل 

خـِس تخلسمي ُشٍ اًِسًة ٌَويل ارا حتللت ٔبمٌَخَ، فـسم اًوفاء ابًيشز كس ًؤذي اىل ؾوذت  ًو

 صى.اًـةل مصت ٔبد

 بٔصاكل اًيشوز:

لكٌل وخسان جبواز  حي دسصت اصلوم واًيرَي، ٕال وخسان ٔبقعاهنا كس  ؾلس يف الادساز:

امذٔلث ؾلسا صلكت تبًٔسي اًزواز، واًالفت ًالهدداٍ ٔبن ُشٍ املٌلزسة ثلرتن ؿىل اصلوام 

ؼِص من ذالل رعل  ٔبن اًلعس مهن ا تخغل املٌلزسة الادصى املمتثةل يف ثلسمة اذلجازت، ًو

 ...«كسم، هشز، حَف، حسص » هلي اًرش ٔبو املصط اىل اًضجصت، ٔبو يشء ٔبدص 
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 هشوز يف صلك جحازت ؿىل حائط اًويل وؾلس ؿىل دسصت اصلوم

ًلوم اًزائص توضؽ اذلجص فوق تـضَ اًحـغ  «:وضؽ الاجحاز فوق تـضِا اًحـغ»اًيشز 

، ٔكن ثلوم املصٔبت توضؽ الاجحاز دوفا «حتلِق الامٌَاث» كعس متين يشء حيللَ هل اًويل 

من اًسحص كس ًَحق هبا ٔبو دوفا من ُصوة اًزوح ٔبو اذلحُة،  ثلوم توضؽ اذلجص ؿىل 
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كس سلعت  تـضَ اًحـغ يف صلك معوذي، ًخـوذ اهل يف اًَوم الادص ًرتى ٕان اكهت

 الاجحاز ٔبم ل، فٕان سلعت  فشعل ًـين ٔبهنا معاتة ثسحص ما واًـىس حصَح .

اٍمتثالث الاحامتؾَة "معََة رُيَة ٍصثحط اًفصذ من ذالًِا مبوضوغ مـني  ًلول ذ.حوذيل ٔبن

ٔبو ػاُصت ظحَـَة ٔبو فىصت ٔبو حساث هفس َا ٔبو احامتؾَا ... ميىن ٔبن ٍىون واكـَا ٔبو دِاًَا، 

ًىٌَ ذانيا مىدسة"ٔبو ٔبسعوزاي 
21
ٔبما موسىوفُسيك فِلول ٔبهنا "جساضم يف ثوحَِ  

اًسَوهَاث وحىوٍن املـصفة الاحامتؾَة، وحصنز ؿىل اًـالكاث الاحامتؾَة...حمتحوز يف هَفِة 

اًخواظي والاهدضاز"
22
ِشا ًخوحة ذوما الاهدداٍ اىل اًـمََة اًيت ثخحول فهيا زمًزة   ًو

وس َةل ٍمتٍصص اًسًوًوحِة اًسَعة اًصمًزة وحمصاك ٌَفـي اًحياءاث اًلسس َة وثعلُسِا اىل 

 واًفاؿَني. 

 
 هصهوز ًخحلِق الامٌَاث وٌسمي نشعل اًصهوتة

ثلوم اًًساء توضؽ مالثسِا اصلاذََة كعس خَة اًزوح ٔبو  اًححر ؾن اًزوح بٔو اذلحُة :

اذلحُة، ثـخلس ٔبهَ من ٍصى ُشا اٌَحاش ٔبو ملسَ ٔبول ٍىون سوهجا ًِا يف املس خلدي حيت 

ا من كدي.  وان مل ٍُص
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 هصهوز اًوايل اًعاحل س َسي توهواةل

عـة مقاص : ًلوم ٔبُي املًصغ اطلي ًـاين من املس ٔبو اًرصغ  ثرشاء كاًضفاء والاجناة

صتعِا ؿىل احسى اظصاف اًرضحي، وتـس كِامَ ابًعلوش اًزايزت اكمةل ًت ًزط  درضاء ٍو

زٔبش املًصغ تخغل اًلعـة من اًلٌلص ظَحا ٌَضفاء، نٌل ثلوم تيفس اًـمََة املصٔبت اًيت حصحوا 

 الاجناة واًيت حصتط اًلعـة من اًلٌلص ؿىل ذادضهيا.

 واصلوزان حوهل يف س حـة ٔبصواظ . والكٌُل معاًحان ابًيوم جباهة اًلرب

ؿىل حسة زٔبي ماهس فِرب اطلي ٍصاُا "مَجبٔ ومالرًا ًإلوسان احملصوم واملضَعِس ٔبو 

املِسذ ابٔلمل
23

ؤنس فِربٔبن ُشٍ اًفئة حباخة ذانية ٕاىل هيب ٔبو خمَط، واسدٌاذا ٕاىل ُشا  ، ًو

ن ذالل اصللةل زٔبي ميىٌيا اًلول ٔبن اٍمتثالث الاحامتؾَة حول اًفضاء امللسش ثؼِص م

اًس ميَوًوحِة ٌَعلوش واملٌلزساث ذاذي وحول اًرضحي واًيت ثرتمج ؿالكة اًفصذ ابمللسش، 

حِر ًـخلس اًزواز واملٌلزسون يف اًِميية اًاكٍززمِة ٌَويل هسَعة زوحِة جس خجَة 

ًعَحاهتم وجساؿسضم ؿىل حتلِق ٔبماهلم وختفِف بٓلرمم وثليض حواجئِم وحتلق ٔبماىهيم "حبَر 

خلي مؽ بًَٓاث امللسش يف ؿالكذَ ابملؤمن"ثَ 
24
. 
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 هصهوز اًويل اًعاحل س َسي ؾحس اًصمحن

 اًفضاء امللسش "اًىصهوز" وؿالكذَ ابجملال اًسوس َوًويج

ا  جىوهَ اكذعاذ  احملالث اًخجاًزة: – ميىن وظف اكذعاذ مٌعلة ادلحي ألدرض وما حواُز

سزاؾي زؾوي ثلَة ؿَََ سزاؿة اذلحوة )اًلمح، اًضـري( وحصتَة املوايش، ٕال ٔبن اًرضحي 

صلك مذيفسا ًساكن امليعلة كعس ذمازسة اًخجازت وثرصًف اًحضائؽ، اكن ًوم ثوافس اًزواز 

يعلة يف اس خلالًِا، فلس اهدرش وضاظ اكذعاذي مٌاس حة اكذعاذًة ُامة ثفنن ساكن امل 

  .حول اًرضحي، ٌضمي اًخجازت املصثحعة هبشا اًيوغ من اًس َاحة

هؼصا ٌَخوافس اًوكي ٌَزائٍصن، تيُت جباهة اًرضحي ذاكنني ظلريت ثـصف يف اٌَلة احملََة      

)اًرباًزم(
25

زمغ تُـس رمَلك،  ، وذَفِا تيُت تَوث كعسًٍصة جس خلي نًضاظ فٌسيق كري

اًرضحي ؾن اًخجمـاث اًسىٌَة واهـسام املصافق واملواذ اًيت حيخاهجا اًزواز اكرلزب واملاء 

ا، مل وسجي ثوفص ُشٍ املواذ يف اصلاكنني اًعلريت، وًىن لحؼيا جتازت  واملرشوابث وكرُي

)اصلزتونة واًحيسٍص(، وتـغ مواذ اًًزية  ثس َعة ختخط يف تَؽ اًلٌلص واذلية واًعحول

 .اظة ابملصٔبت، وتـغ ألواين اًخلََسًةارل
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و ما ًٍزس امليعلة مزيت ذاظة  ًلَة ؿىل ُشا اًيوغ من اًخجازت ظاتؽ ثلََسي ُو

ٌَحفاع ؿىل ظوزت اًرضحي يف صلكَ اًلسيس اًخلََسي ورعل جصتط اًخجازت ابًرضحي 

ثحاغ يف ثغل  وٕاؾعاهئا ظَلة اًربنة، مفثال ؿىل رهص اذلية وما ًِا من مزيت ذاظة ؾيس املصٔبت

اصلاكنني اًعلريت ًِا ظاتؽ اًربنة ارلاض ابًويل )حٌة فهيا جصنة اًويل(، ُشا مثال ثس َط 

 .ًًسحة ؿىل ابيق املواذ املـصوضة ٌَحَؽ يف امليعلة

ثؼِص يف صلك جتمـاث صـحَة زلافِة ٔلن "اًؼاُصت اًفوًلكوزًة جسَزتم  اًفصق اًفوًلكوزًة:

ِا زلافهتا ارلاظة، ميىن ٔبن هعَق ؿَهيا زلافة صـحَة"وحوذ حٌلؿة ٔبو حٌلؿاث صـحَة ً 
26
 

جضلك ُشٍ ازلاؿاث ما ٌسمى ابذلرضت
27
وخيخَف وضاظِا حسة اًفصكة، ًىهنا ثَخلي يف  

و ًوم ثوافس  ُسف واحس اكذعاذي زحبي، ٌسجي حضوز اًفصق جىرثت يف ًوم ازلـة ُو

اًلسيس واًعلويس اطلي ٌساؿس  اًزائٍصن جىرثت ورعل هؼصا رلاظَة اجملال اًزماين واملاكين

   .ؿىل رعل

ٔبؾضاء ًرتاوخ ؿسذضم من س حؽ ٕاىل ازيا ؾرش  ثخىون اًفصق اًفوًلكوزًة من حبَر

ؾضًوا حسة وضاظ اًفصكة، ثخوسغ فهيا اًوػائف ؿىل ٔبؾضاء اًفصكة ؿىل حسة 

إلماكهَاث واًوسائي من اًـاسف ؿىل اًلعحة ومن اطلٍن ًرضتون ؿىل اصلف )اًحيسٍص بٔو 

اصلزتونة( واملساخ ٔبو امللين، وكائس اًفصكة اطلي ًَـة اصلوز اصلزاسم يف اًفصكة ٌَخبٔزري ؿىل 

 .املخفصخني

جتمؽ صـيب ٔبدص ًىن ًُس من ظاتؽ اًفوًلكوزي تي ظاتؽ حسصي كسيس  فصكة اًـُساوت:

 .جيمؽ تني ادلسس اًسحصي وادلسس امللسش

ة، ًحسٔب الكمَ ابًعالت  يف تساًة اذلرضت ًلسم اًـُساوي )غ(* هفسَ وؾضريثَ اًـُساًو

َاء اًعاذلني و ًثين ؿىل اًويل س َسي ًوسف ظاًحا زضاٍ وحٌلًخَ،  ؿىل اًييب ومسخ ألًو

سذي زٔبسِا يف مفَ، مث  مث ًلوم تبٔؾٌلهل اًسحًصة، ًساؾة ألفاؾي اًسامة اًىدريت ًلدَِا، ًو

اق ادلصائس، ووضـِا يف ظيسوق ظلري فازػ  تـس ٔبن ؾصضَ ؿىل اذلا ٍن ًلوم حبصق ٔبوز

لعي اًعيسوق تلعـة مقاص مث ًلول الكًما ل  وثبٔنسضم من فصاكَ ًضؽ اًصماذ يف اًعيسوق ًو

ٌسمـَ اذلا ون مث ًلول تعوث مصثفؽ "جصضا اًييب زسول ػل وزضا زخال اًحالذ 
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عَة من ظيسوكَ  واذلا ٍن..."مث ًـوذ ٕاىل وحبصاكث وٕاصازاث ًخفنن يف ذمازس هتا، ًو

ا ُو ة  ذح ل ًٍزس ؿَهيا، مث ًعَة من  20املخفصخني ٕاؾعاءٍ اًْزايزت اًيت خيعط ملساُز

 احس اذلا ٍن ىصمز هل  ة )م( ٔبن ًسذي اذلرضت وخيَط اًيَة،

خـِس تبٔن ًـعََ ٔبي يشء خيصخَ من اًعيسوق، يف حال ثفصجيي ًلف اًياش ٔبمام  ًو

خ( ) -*.(ؽ تسُضة وحريت خيصح اًـُساوي ٔبوزاق هلسًة من اًعيسوق ًـعهيا ٌَصخي)ماًوض

: زخي ًربز اهامتءٍ اىل ؾصص َلس جن  زمزان تَ اىل كائس اًفصكة اًيت جضلك اذلرضت، )غ(

ة  .ؿُىس امللصيب مؤسس اًعًصلة اًـُساًو

ًَا َلي تربنة ألو  ًَاء، فِشا ُشا اًـمي جيـي من اًـُساوي حسًسا حسصاًي ظلوس 

ادلسس حسس اًسش ابمذَاس "ًؼِص يف اٌَلة  اًعوفِة يف صلك زس، ويف اٌَلة اًعلوس َة 

يف صلك جصنة، ٔبما اٌَلة الزيوقصافِة والزيوًوحِة يف اًضلك اًلًصة واًـجَة"
28

، ًـعي 

ذلةل زمًزة ٍصثسهيا اًلموط "ألمص اطلي جيـهل هكوضوغ ٌساءل لك جمالث اًححر"
29

، ما 

 ُ ادلسس اًعلويس وؿالكذَ ابًفضاء امللسش وذوزٍ يف حىوٍن اًخفاؿي  يا ُوهيميا 

الاحامتؾي، ثخزش ؿالكة اًـُساوي تربنة ص َخ اًـُساوت وزضا اًويل س َسي ًوسف 

َاء اًعاذلني احملَعة تَ صالك ظلوس َا حني ًساؾة اًثـحان، ٌس خجَة  اًياش ًِشا  وألًو

حازهون اًـُساوي، ًـعوهَ  اًْزايزت و ًعَحون مٌَ اًوساظة ٌَويل. اًفـي اصلزاسم ًو

تـس ُشا اًـصط اًخس َط واملفعي ًـمي ازلاؿاث اًضـحَة امليؼمة اًيت ثلوم ابًـمي 

اصلزاسم وجس خلي اًوحوذ اًؼصيف ٌَزائٍصن يف  حي س َسي ًوسف ملٌلزسة وضاظِا 

صط ٕاحساج واحساج اًخفاؿي هوهَ "معََة حصتط تني إلوسان اطلي ًلوم تبٔذاء فـي مـني تل

ثبٔزري يف الٓدٍصن"
30

و اًفصذ امليمتي ٕاىل ازلاؿاث اًضـحَة وميىن اؾخحاز  ، جنس ٔبن اًفاؿي ُو

ؾيادضُا اًفاؿَني الاحامتؾَني ٔبما املضِس )اًفـي املثري( فِرخَف ابدذالف اصلوز واًوػَفة 

اظاث ًِشٍ ازلاؿاث وظًصلة معَِا ووضاظِا ٔبما الاس خجاتة فِيي سَوك املضاُس ًِاثَ اًًض

يا  اًيت ثثري اهدداَُ ًًذج اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخفصخني، وتني املخفصخني واًفاؿَني ُو

شا الازثحاظ ًـىس هوؿًا من اًخوافق  ًؼِص هوغ من الازثحاظ اصلامئ تني اًفـي واًفاؿي ُو

تني ظفاث إلوسان وسَونَ، ٍصى ٔبحصاة هؼًصة اًخفاؿي الاحامتؾي ٔبن ألفصاذ ًخفاؿَون 
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ؤثص ٔبحسضم يف ألدص، تلغ اًيؼص ؾن اًرتهَحة ٔبو  فامي س خجَة تـضِم ًحـغ ًو تُهنم ٌو

اًحًِة الاكذعاذًة واًعحلاث الاحامتؾَة ًٔلفصاذ، مؽ الاُامتم ابدلاهة إلوساين واًخلرياث 

الاحامتؾَة، فاًخفاؿي الاحامتؾي حيعي تني ألفصاذ زمغ الادذالفاث اًثلافِة واًـصفِة 

واًحًَووحِة
31
. 

ػي ٔبًة رشوظ ًلؽ اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخوافسٍن اىل اًرضحي وازلاؿاث  يف

اًضـحَة يف ُشا اًفضاء اًلسيس؟ حيََيا ُشا اًدساؤل ٕاىل معي تََس وسمالئَ
32
اطلي  

ٔبزخت من ذالهل ٔبن اًخفاؿي ٍصتط تني ٔبؾضاء ازلاؿة اًلانيون ابًفـي اطلٍن ًخعَون 

شا ما ملس ياٍ من ذالل ثفاؿي  ـمتسون ؿىل تـضِم اًحـغ، وتني اًياش الٓدٍصن، ُو ًو

املخوافسٍن مؽ ازلاؿاث اًضـحَة، فاكن زذ فـي اًياش خمخَفا من ظيف اهفـايل ؿسايئ ل 

خجاوة مؽ ٔبُساف ازلاؿاث اًضـحَة  ًلدي ألؾٌلل اًيت ٍصاُا وظيف ؿاظفي ٌس خجَة ًو

واملسعصت مس حلا،ُىشا حيسج اًخفاؿي تني اًياش مؽ ازلاؿاث اًضـحَة، وابًخايل هيؼص 

هَف ٌساؿس اًفضاء امللسش ًرضحي اًويل  يف جتمؽ اًزواز وثساذي اًفئاث الاحامتؾَة وتياء 

صم ٕاىل ثياكي وثحاذل ارلرباث حىوٍن ازلاؿاث اًـالكاث الاحامتؾَة ًؤذي حامت وتسون 

 وحتلِق اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخوافسٍن ٕاىل اًرضحي.

 ارلامتة

هدِجة ٌَخلري اًثلايف والاحامتؾي اطلي ؾصفَ اجملمتؽ ادلزائصي تعفة ؿامة وثلري اًحًِة 

ملحشوةل  الاحامتؾَة يف ػي اًخحولث اًس َاس َة واًثلافِة والاحامتؾَة، وزمغ ادلِوذ ا

َاء اًعاذلني، ٕال ٔبن اًعاتؽ اصلهَوي اظحح ُو اًلاًة  ًخحَني اصلوز اًلسيس ٔل حة ألًو

ؿىل املٌلزساث واًعلوش يف ُشا اذللي اًلسيس، ؤبظحح امللسش ٌُس خلي ٌضلهَوي ذما ٔبذى 

وحىوٍن جممتـاث حمََة ثؼِص يف ص حاكث  -نٌل س حق ؤبرشان اًََ-ثيؼمي احامتؾي  اىل ػِوز

ؾَة  ثًذج مهنا ألفاكز ألذالكِة وثعوزاث وذمازساث ألفصاذ وثددَوز اٍمتثالث احامت

يا ٔبصري اىل  ماهس فِرب ومازي ذوخالش حني زتعا اًـالكاث الاحامتؾَة  الاحامتؾَة، ُو

ٌل يف منط اًخيؼمي الاحامتؾي اطلي ثؤثص مواكفَ يف سَوهَاث ألفصاذ.  ابًلمي الاحامتؾَة ؤبثُص
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ُو ذًين مثايل من ذالل اًحياء اًـمصاين  ي ظوزت واكـَة ثـرب ؾن ماامللسش اًرضاحئ

اٍمنوريج  يف صلكَ اًِيسيس، رو ذلةل زمًزة احِائَة ثشاكًزة ًرتمج من ذالًِا ؾن اهامتئَ 

مصهة من املاذي واًالماذي ٔبما املاذي فِو املـٌلز  هوهَ منورح كسيس الاهعوًويج،

حضوز رسعَة اًويل ومتثهل يف سَعة زمًزة دِاًَة  واًالماذي زوخ اًويل املسفون فَِ،

وطمَة حـَت اًرضحي من ذالل صلكَ املاذي كعة زمز كسيس ذًين ًـرب ؾن فضاء ميثي 

اًـامل اٍمنوريج ٌضلك صازت ًُست ملعوذت طلاهتا وٕامنا ملا وزاءُا من ٔبفاكز وختَالث ًِا 

 ثؼِص ؤبسس كواؿس اًوكائؽ من ُشٍ ثخبًٔف هبا، حصثحط وكائؽ ٕلجياذ اًفصظة ثدِحملزى، 

 مزنةل امللسش. ذالًِا من اًرضحي وذمازساث ًفصط سَوهَاث صلك ؿىل

 اًِوامش:املصاحؽ و 
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 : ٔبزهرتوتوش موكؽ

 - والٓفاق اًواكؽ اًخجصتة، -

 ادلزائص -ثخسةخامـة  -مربوك توظلوكةذ.                                                   
 

 : املَرط
" حوخي" اًححر حمصك يف ثس َعا حبثا ٕان

 ألهرثوتًوويج احملخوى ؾن ظوزت إبؾعائيا نفِي

 هبا، املىذوة اٌَلة حسة الاهرتهت ص حىة ؿىل

حني  يف اًـصيب احملخوى حضاةل صم ٔبذىن ذون ًو

 فَِ وظي اطلي اًوكت يف ألهرثوتًووحِا جمال

 مس خوايث ٕاىل واًفصويس إلجنَزيي احملخوى

 وثـىس ونثريت ؿسًست وألس حاة مََوهَة،

 .ابٔلهرثوتًووحِا الاُامتم وكةل اٍهتمُش

 اس خـصاط املساذةل ُشٍ يف س يحاول ُيا ومن

 يف مذرعط يف موكؽ ؤبنرب ٔبول جتصتة

و اًـصتَة، ؿامليا يف ألهرثوتوًوحِا  موكؽ ُو

 ألهرثوتًووحِا، يف ألول اًـصيب املوكؽ ٔبزهرتوتوش،

 حمعة ٕاظالكَ ؿىل س يواث س حؽ تـس ٔبظحح اطلي

 املـصيف، اًخرعط هبشا رمت ًلك ؾهنا قىن ل

 هكوكؽ ادذَاٍز ذالل من اًـَمي الاؿرتاف وانل

 اًـصيب ٌَمصظس ألول اًخلٍصص يف ووحِس مصحـي

 املصنز ؾن 1021 س ية اًعاذز الاحامتؾَة ٌَـَوم

 .تريوث يف الاحامتؾَة ٌَـَوم اًـصيب

 Abstract : 

Writing the word " anthropology" 

in google search engine is enough to 

get a complete and a clear picture of 

the poor Arabic digital content of 

anthropology as a science. A novice 

person who look want to make a 

research on this field will be 

amazed by millions of English and 

French websites providing a big 

amount of information. On the 

other hand, we easily find out the 

poor amount of information 

regarding the Arabic content. This 

shocking reality is undeniable to 

any researcher of the field.  

Through this paper, I will make 

a comprehensive research with a 

special focus on the first and 

greater anthropological site: 

aranthropos.com, wich becames a 

must for researchers and students in 

this discipline. 
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 ملسمة:

فَِ املـَوماث املصنز ألسايس حوًت ص حىة الاهرتهت اًـامل ٕاىل جممتؽ زمقي حتخي 

وجضلك اًرثوت اذللِلِة واًلوت اصلافـة ًالهخلال من اجملمتـاث اًلسمية ٕاىل جممتـاث املـصفة 

وثدِح فصظا مثَية مل حىن مذوفصت ساتلا من ذالل فذح جمالث ٌَخـاون واًخواظي اًـَمي، 

 ن.وثحاذل ارلرباث وثالحق ألفاكز وتر املـصفة ؿىل ٔبنرب هعاق ذمى

واًححر اًـَمي نلرٍي من جمالث اذلَات ألدصى ثبٔثص نثريا هبشٍ اًخلرياث واهربى 

حساث اًالس خفاذت مهنا تبٔنرب كسز ذمىن وساؿسث اًخلٌَاث اذلسًثة اكًخعوٍص اًصمقي وامل

اًضوئَة وألهجزت احملموةل ؿىل ػِوز حمخوى زمقي ؿَمي فاق يف خضامذَ لك اًخعوزاث 

 وساضم يف ذملصظة املـصفة وهسشُا حاحص الاحذاكز. 

س حاة لٔ ملىذوة ابٌَلة اًـصتَة مل ٌس خفس من ُشٍ املوخة اًىن املفازكة ٔبن احملخوى 

وتلي احملخوى اًـصيب  ،ح اًخلٌَةًو و موضوؾَة وضـف اًحىن اًخحخَة وكالء اًـخاذ وكةل اً

و ما ثحٌَُ إلحعائَاث ثضلك خًل حِر ٔبهَ زمغ ٔبن اًـصة ٌضلك  % 1ضـَفا خسا ُو

خي حت حسن اًخلسٍصاث و بٔ % يف 0,1من ساكن املـموزت ٕال ٔبن ٕاهخاهجم اًصمقي ل ًخـسى 

واكؽ املخرعط يف ٕاحعاءاث امل Alexaاٌَلة اًـصتَة املصثحة اًساتـة ؿاملَا من حِر موكؽ 

 مواكؽ ثلسم حمخوى ابٌَلة اًـصتَة. 7ٔبهَ من تني لك ٔبًف موكؽ ُياك 

مفارا س َىون هعُة  اًفلصٔبن ثخرََوا بٔهَ ٕارا اكن احملخوى اًـصيب معوما هبشا  ًونك

ػٌَل ملهتم األهرثوتوًوحِا رعل اًـمل املؼَوم واطلي ؿاىن من اٍهتمُش املؤسسايت واًثلايف و 

 مة اًلوى إلمربايًَة.بٔهَ ؿمل اس خـٌلزي يف ذست

ملازهة ثس َعة نفِةل إبؾعائيا ظوزت ؾن احملخوى ألهرثوتوًويج ؿىل اًض حىة ٕان 

ؿىل حمصك اًححر "ٔبهرثوتوًوحِا"  فصذتمحسة اٌَلة املىذوة هبا، من ذالل اًححر ؾن 

 : googleقوكي 

  :اًححر ؾن اًلكمة إلجنَزًيةAnthropology هدِجة مََون 10 ًـعَيا حوايل  
  :اًححر ؾن اًلكمة اًفصوس َةAnthropologie   هدِجة مََون 70ًـعَيا حوايل 
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  هدِجة ٔبًف 210ٔبنرث تلََي من اًححر ؾن اًلكمة اًـصتَة: "ٔبهرثوتوًوحِا" ًـعَيا 
يف  اُشٍ اًيخاجئ ثحني ذون ٔبذىن صم حضاةل احملخوى اًـصيب يف جمال ألهرثوتوًوحِ

 .اًوكت اطلي وظي فَِ احملخوى إلجنَزيي واًفصويس ٕاىل مس خوايث مََوهَة

فٕاهيا وسـى ٕاىل ثـًصف اًحاحثني واخملخعني ؿىل احملخوى اًصمقي  املساذةلومن ذالل 

ألهرثوتوًويج املىذوة ابٌَلة اًـصتَة، وهنسف ٕاىل ثوحهيِم ٕاىل اًعًصلة اًفـاةل ًالس خفاذت 

ىل اصلدول ٕاىل جماهل واملضازنة يف ٕاهخاخَ وورشٍ واًخفاؿي مـَ مٌَ وحناول ٔبن وضجـِم إ 

اًرتنزي ، من ذالل وهعصخ تـغ ألفاكز اًيت من صبهٔنا املساطمة يف ثعوٍٍص وإلزثلاء تَ

ؿىل جتصتدٌا اًضرعَة يف ٕاهخاح حمخوى زمقي ٔبهرثوتوًويج ؾصيب من ذالل ٕاظالق موكؽ 

ة ٌَمحخوى ومساطمخَ اًفـاةل 1020"ٔبزهرتوتوش" مٌش س ية   يف ٕاؾعاء ذفـة كًو

، ول ًفوثيا ُيا إلصاذت ابملوكؽ اًسحيض ٌضلنخوز ذزهوين ألهرثوتوًويج اًـصيب نٌل وهوؿا

سَمي اطلي ًـخرب ٔبول ؤبضم موكؽ رسيص يف ألهرثوتوًوحِا وكس حىون ًيا ؾوذت صلزاس خَ يف 

 فصظة كاذمة. 

 موكؽ بٔزهرتوتوش 

ابملواكؽ املخرععة ثغل املواكؽ اًيت ثخرعط يف موضوغ  ُو موكؽ مذرعط، وهلعس

وجسـى ًإلحاظة تَ من  ،تـَيَ حبَر ل ثدٌاول كرٍي ٕال مبلساز ما خيسم موضوؾِا ألظًل

 لك ادلواهة وابًخايل فاملواكؽ اًضرعَة واملسوانث ل ثسذي حتت ُشا اًخلس مي.

سوى موكؽ واحس  حسة ؿَميا ٕاىل حس اًساؿة يف جمال ألهرثوتوًوحِا اًـصتَة ل ًوخس

و:  .موكؽ ٔبهرتوتوش مذرعط متاما ُو

 بٔطمَة املوكؽ: .2

انل موكؽ ٔبزهرتوتوش الاؿرتاف اًـَمي من ذالل ادذَاٍز هكوكؽ مصحـي يف اًخلٍصص 

ؾن املصنز اًـصيب ٌَـَوم  1021ألول ٌَمصظس اًـصيب ٌَـَوم الاحامتؾَة اًعاذز يف ذٌسمرب 

و اًخلٍصص  الاحامتؾَة يف تريوث حتت ؾيوان "اًـَوم الاحامتؾَة: بٔصاكل اذلضوز"، ُو

اطلي ٔبرشف ؿىل ٕاؿساذٍ اصلنخوز َلس ابمِة من خامـة تدسربح ألمٍصىِة زفلة ٍلوؿة من 
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اًحاحثني اًـصة حتت ٕارشاف اصلنخوزت سدٌاي صاسم املسٍص اًـام ٌَمجَس اًـصيب ٌَـَوم 

ـخرب  اًخلٍصص ألول من هوؿَ يف اًـامل اًـصيب اطلي ًلسم الاحامتؾَة واًفًصق اًـامي مـِا، ًو

ا  مٌؼوزا مذاكمال ٔلصاكل حضوز اًـَوم الاحامتؾَة يف اًـامل اًـصيب مبحخَف مؼاُُص

 وجتََاهتا.

من اًخلٍصص املىون  11و 14وكس امذس ادلزء ارلاض مبوكؽ ٔبزهرتوتوش ؿىل اًعفحخني 

َة واًفضاء الاًىرتوين: موكؽ ظفحة، واكن حتت ؾيوان "اًـَوم الاحامتؾ  221من 

ٔبزهرتوتوش"، وكس ٔباثز املوكؽ صلى مـسي اًخلٍصص ٍلوؿة من الاهعحاؿاث الاجياتَة واملِمة 

 ووسدضِس ُيا تحـغ ازلي اًوازذت يف اًخلٍصص اًيت ثحني رعل:

  ُ ُ  ـَمَةاً حاذزاث ٔبحس "امل وثُلّسم هفسِا  حترص حضوزُا يف رعل اًفضاء اًيت س خلةّل امل

 "ٔلُساف ؿَمَة زائس يف ثوػَفَنمنورح 

  ٌ"ضـلك اسـخثٌاء ملـا ُؼو مـِؼوذ" 

  ىرتوهؼي إبماكهَاثـَ اخملخَفـةًجسـخزسم اًفضـاء الٕ "ثربس جتصتة ثًصة" 

 "لسمـَ اصلوزًـاث اًـَمِـةملا ث ٕاضافـة رممـة" 

 "ًدؼصس ػاُؼصت هـاذزت مؼن اًفِـم املوسؼوؾي" 

 تبٔنؼوان مـصفِـة ٔبدؼصىثضـلك سؼِي  مصثحطً "ًلسم هوان مـصفِا" 

 "فؼي خمخَـف ٔبحنـاء اًوظؼن اًـصتؼي اًـَِـا ة اصلزاسـاثالمـصوفـا فؼي ٔبوسـاظ ظـ" 

 "املسـاطمة فؼي جضـىِي هؼوات زلاؾـة ؿَمِـة راث ذَفِـة مـصفِـة مرتاتعـة" 

 فىصت املوكؽ: .1

خاءث فىصت موكؽ مذرعط يف ألهرثوتوًوحِا نيدِجة خملاضاث ظوًةل وثفىري 

مس خفِغ فصضِا اًضـف اًضسًس اطلي ًـاين مٌَ احملخوى ألهرثوتوًويج يف صلَ اًصمقي 

واطلي ُو تسوزٍ اهـاكش ٌَضـف اًـام اطلي ثـاهََ ألهرثوتوًوحِا من هتمُش وٕاتـاذ 

 وحماًزة ؿىل اًـسًس من املس خوايث.
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هيت  اكـمو  ٌاظَل بٔ حني  1007جتصتة ٔبوىل مؽ املواكؽ اًخـَميَة س ية  ًيا جتصتةواكن 

 ابًخـَمي ادلامـي جلك فصوؿَ ًوىن املوكؽ فضي ٔلس حاة ؿسًست ل جمال ًسشذُا.

ٕال ٔبن فضي املوكؽ ألول مل ٍىن ٔبتسا فضال ٌَفىصت هفسِا تي اكن فصظة ًخجًصة 

اًخحسي اًصمقي ؾن كصة واندضاف ظـوابثَ واًخـصف ؿىل مِاكهزيماثَ واًخـمل من ٔبدعائَ 

ىشا خاء موكؽ ٔبزهرتوتو   ش نخعوٍص ٌَخجصتة ألوىل واس خفاذت من ذزوسِا.ُو

اهـلس املَخلى اصلويل حول اًححر اًسوس َؤبهرثوتوًويج يف اًـامل  1020يف س ية 

واكن فصظة ًالًخلاء ابٔلساثشت حتت ٕارشاف اصلنخوزت وس َةل جصويق، اًـصيب جبامـة ثخسة 

زمس ظوزت مززًة ًواكؽ واًحاحثني واملضازنني يف املَخلى وساطمت اًيلاصاث املعصوحة يف 

اًححر ألهرثوتوًويج يف اًـامل ٕال ٔبهنا صسذث ؿىل  وزت ارلصوح من ثغل اًوضـَة 

 والازثلاء ابٔلهرثوتوًوحِا نٌل وهَفا ابس خزسام لك اًوسائط املخوفصت.

واهعالكا من املـعَاث اًساتلة ثلسم ظاحة املحاذزت تفىصت ٕاظالق موكؽ مذرعط يف 

اًفىصت اًيت لكت حصحِحا وجضجَـا من املضازنني اطلٍن ٔبًسوا اًفىصت هرثوتوًوحِا وعم الٔ 

 وابزهوُا.

وابًفـي تسٔب ظاحة اًفىصت ابًـمي ؿىل املرشوغ من ذالل اًخحضرياث املاذًة 

ورشاء الاس خضافة وامس اًيعاق وثعممي اًواهجة وجتِزي كاؿست اًحَاانث وثوحت 

 حتت امس 11/01/1020خي تخاز Onlineاًخحضرياث تعصخ املوكؽ ؿىل ارلط 

  Arabic Anthropology"ٔبزهرتوتوش" وعم ادذعاز ًؼ

 دعائط املواكؽ:  .1

طلا  ،مبا ٔبن موكؽ ٔبزهرتوتوش موكؽ ؿَمي ابٔلساش فٕان ماذثَ ألساس َة ماذت هعَة حبخة

 :فلس مت حتسًس تـغ ارلعائط ألساس َة اًيت حتنك مؼٍِص اًـام وعم

 اًخساظة يف املؼِص. 

  اًخعممي.اًسالسة يف 
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 .اًسِوةل يف إلحباز 

 بُٔساف املوكؽ:  .4

ٕاىل  املوكؽ ٍلوؿة من ألُساف اًيت ٌسـى انسعص وكؽ اهرتوتوشمن ذالل ٕاظالكٌا مل

  اكهت وزاء ثبٔسُسَ وهشهص مهنا:يتحتلِلِا وعم ٔبُساف ثامتظم مؽ اًفَسفة اً

 اًـصيبورش اًفىص ألهرثوتوًويج يف اًـامل اًخـًصف تخرعط ألهرثوتوًوحِا  (2

 ارلصوح ابٔلهرثوتوًوحِا من ٔبجصاح ادلامـاث وخماجص اًححر ٕاىل ازلِوز اًواسؽ. (1

ٕاوضاء مٌعة مرشنة جتمؽ اًحاحثني واملخرععني واًعَحة وألساثشت وروي  (1

 .الاُامتماث ألهرثوتوًوحِة وحىون كاؿست ًخعوٍص اًفىص ألهرثوتًوويج

جسِي اًخواظي تني خمخَف املساطمة يف جضىِي ص حىة احامتؾَة ؾصتَة ؿَمَة  (4

اًفاؿَني يف اذللي ألهرثوتوًويج وجساؿس ؿىل ٕاوضاء كٌواث ثحاذل واثعال 

 وثـاون تُهنم.

ثوفري مٌرب ورش زمقي ٌساضم يف ورش إلهخاح املـصيف ًٔلساثشت واًحاحثني يف  (1

 اًخرعط وثـًصف اًياش تبٔفاكزضم ؤبؾٌلهلم اًـَمَة.

اًعَحة واًحاحثني يف اًوظول ٕاىل املوازذ ثوفري حمخوى ؿَمي ختعيص ٌساؿس  (1

 اًصمقَة يف ألهرثوتوًوحِا واس خلالًِا والاس خفاذت مهنا.

مساؿست اًحاحثني اًض حاة ؿىل اًخـًصف تبٔهفسِم وورش ٔبؾٌلهلم ابملوكؽ حني  (7

 ًخـشز ؿَهيم اًًرش يف اجملالث احملوكة.

لة اًيت ختسم هفس حزوًس اًزواز ابملواكؽ اًضخهية وثوحهيِم حنو املواكؽ اًعسً (8

 ألُساف وراث الاُامتماث املضرتنة.

مذرععة يف ألهرثوتوًوحِا ٌَخلَة ؿىل اًيلط  زكِةاملساطمة يف ٕاوضاء مىذحة  (9

 .من ذالل ثوفري ؿسذ هحري من اًىذة تعَف زمقَة اًىدري يف ُشا اجملال

ٕاًََ  مواهحة ما جسـى ٕاًََ ادلامـة ادلزائًصة، وحتلِلا ملرشوغ زائس وظموخ جسـى (20

 خمخَف ادلامـاث اًـاملَة واملمتثي يف: )خامـة تال وزق(.
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 دعة اًـمي: .1

 دعة معي جضمي ٍلوؿة من ارلعواث اًـمََة مهنا:وضـيا ًخحلِق ُشٍ ألُساف 

ا ؿىل  (2 ٕاؿاذت ورش امللالث اًـَمَة اًصظَية واًلمية من اجملالث احملوكة وثوفرُي

 هعاق واسؽ.

 .وألساثشت اًخـاون مؽ تـغ املرتمجنيورش ملالث مرتمجة من ذالل  (1

 اًخـًصف تبرٔماث اًىذة ألهرثوتوًوحِة وثوفري ما ُو مصمق مهنا ٌَخحمَي. (1

 اًخـًصف جصواذ ألهرثوتوًوحِا واًـٌَلء اطلٍن هلم تعٌلث يف اتزخيِا. (4

 ة مهنا وثلًصة فِمِا ًـموم اًزواز.ًحرشخ املععَحاث ألهرثوتوًوحِة ذاظة اًلص  (1

ظسازاث ادلسًست من اًىذة وثلسميِا ٌَلصاء وورش هحشت ؾن حمخوايهتا اًخـًصف ابلٕ  (1

 واًخـًصف مبؤًفهيا ومذاتـة حصنة اًًرش واًخبًَٔف املخرعط. 

 (.مثال اًححٍصن-اًخـًصف ابجملالث راث اًـالكة ابًخرعط )جمةل اًثلافة اًضـحَة (7

ثوفصث ثلعَة املَخلِاث راث اًعةل وورش املساذالث اًيت ٔبًلِت فهيا ٕارا  (8

 ومذاتـة ٔبدداز اًيسواث وألايم اصلزاس َة واًفـاًَاث ايل ًِا ؿالكة ابًخرعط.

 ثعوز املوكؽ: .1

سائص/ًومِا( ًوىن مؽ اسذايذ املواذ  10اًحساًة اكن ؿسذ اًزواز كََي خسا )ٔبكي من يف 

املًضوزت وجسوًق املوكؽ ؿرب امليخسايث وحمصاكث اًححر تسٔب املوكؽ ٍىسة ؿسذا ٔبنرب من 

و ؿسذ ل تبٔش تَ ملوكؽ  100ٔبصِص ٕاىل حسوذ  01اًزواز ًومِا ًَعي تـس  سائص/ًومِا ُو

اًـسذ ٍزذاذ ًوما تـس بٓدص واًَوم ًعي ؿسذ سواز املوكؽ ماتني  ؿَمي مذرعط مث ما ًحر 

وجهناًة س ية ، ٔبًف سائص صِصاي 100ٔبًفا ٕاىل  70سائص ًومِا ٔبي ما ًـاذل  9000ٕاىل  1000

 هعفمالًني و  مثاهَة وظي اًـسذ إلحٌليل ًزواز املوكؽ مٌش ٕاظالكَ ٕاىل ٔبنرث من 1021

و ؿسذ1027هناًة مازش  ٔبًف سايزت ) سواز هحري خسا مبلاًُس املواكؽ اًـصتَة، ووظي  ( ُو

ؾضو ووظي ؿسذ مذاتـََ  1000ؿسذ مٌدس يب ظفحة املوكؽ ؿىل اًفُس حوك ٕاىل ٔبنرث من 
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ٔبًف مذاتؽ، يف وظي ؿسذ املضرتنني يف اًلانية اًرًبسًة ٕاىل ٔبنرث  22ؿىل ثوًرت ٕاىل ٔبنرث من 

 مضرتك. 100من 

سِال مُسشا ًلس اكن اًخلَة ؿىل املضالك  ٕال ٔبن اًيجاخ اطلي حللَ املوكؽ مل ٍىن

اًيت عم معص املوكؽ وٕال  اًس حؽوجتاوس اًعـوابث ٔبمصا  وزاي ومعَواب ظوال اًس يواث 

 ًاكن ادذفى مٌش سمن تـَس.

واًعـوابث مذـسذت مفهنا ظـوابث ماذًة ثـَلت جمتوًي املوكؽ والاهخلال ٕاىل اس خضافة 

اًخاكًَف لك ٔبزسغ وهعاق تر ٔبوسؽ ومت ثلعَة  قَلا( ودواذم 10قَلا ٕاىل  2ٔبنرب )من 

 اكمةل. تعًصلة رسعَة

ٔبما املضالك اًخلٌَة وعم ما ًعُة املواكؽ من ٔبؾعال جصجمَة هدِجة ٔلس حاة نثريت فلس 

ا ضاؾت كاؿست اًحَاانث لكَا  1021مصاث س ية  01مصاث مهنا  01ثـعي املوكؽ  ويف بٓدُص

 (.BackUpsوزاي )ًوىن مت اسرتخاؾِا من اًًسخ اًيت ختزن ذ

 حمخوايث املوكؽ وبٔكسامَ: .7

 ًخىون املوكؽ من ٕاحسى ؾرش كسم عم ابدذعاز: 

و خمعط ًًرش امللالث ألهرثوتوًوحِة راث احملخوى  (2 ملالث: اًلسم اًصئُيس ُو

 موضوغ( 284ادلَس واًلمية املـصفِة )

ٕازيوقصافِاث: كسم خمعط ًًرش ذزاساث ازيوحصافِة حول خمخَف صـوة اًـامل  (1

 موضوغ(. 11مؽ اًرتنزي ؿىل اجملمتـاث اًـصتَة )

 14ثَازاث: كسم خمعط ٌَخـًصف مبرخَف اًخَازاث واًيؼصايث ألهرثوتوًوحِة ) (1

 موضوغ(.

حوازاث: كسم خمعط ٕلؿاذت ورش حوازاث ٔبحًصت مؽ ٔبهرثوتوًوحِني مـصوفني  (4

 )موضوغ(.

حِني حول اًـامل زواذ: كسم خمعط ٌَخـًصف جىداز اًـٌَلء واملفىٍصن ألهرثوتوًو  (1

 موضوغ(. 18)
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نخة: كسم خمعط ٌَخـًصف ابٕلظسازاث اذلسًثة وثَرَط وثوفري ٔبرماث اًىذة  (1

 موضوغ(. 207ألهرثوتوًوحِة ٌَخحمَي )

املهنجَة: كسم خمعط ٌَمواضَؽ راث اًـالكة مبياشم اًححر ألهرثوتوًوحِة وثلٌَاثَ  (7

 موضوغ(. 28)

ث اًـالكة مؽ ألهرثوتوًوحِا ويف ٕاظاز جمالث: كسم خيخط ابًخـًصف ابجملالث را (8

ؿسذ ؿىل املوكؽ  27رشانة مؽ جمةل اًثلافة اًضـحَة "ابًححٍصن" مت ثعوٍص وزفؽ 

 موضوغ(. 27حرصاي )

 موضوغ(. 11مععَحاث: كسم خمعط ًرشخ املععَحاث ألهرثوتوًوحِة ) (9

 موضوغ(. 11مَخلِاث: كسم خمعط ًخلعَة املَخلِاث )  (20

ومَخلى  مَخلى ألهرثوتوًوحِا يت قعاُا املوكؽ:ومن تني املَخلِاث اً (22

اًسوس َؤبهرثوًوحِا ومَخلى املـصفة الاس خـٌلًزة واًِوايث يف اًحالذ امللازتَة 

 اًـيف جبَجي.حول ومَخلى  واملَخلى اصلويل اًساتؽ، ثعوف، زلافة، وموس َلى

 مذفصكاث: كسم خمعط ٔلموز مذفصكة اكٕلؿالانث اًخيخهياث. (21

ٔبنرث  1027املواضَؽ اًيت مت ورشُا يف املوكؽ ٕاىل كاًة معَؽ س ية وهبشا ٍىون ؿسذ 

 .ثـََق 400ملاةل مت اًخـََق ؿَهيا تؼ  810من 

 ذامتة

ؤبذريا ل ٍزال املوكؽ حباخة ٕاىل ثعوٍص ذامئ ومذواظي ًَمتىن من ٔبذاء اًصساةل اًيت 

ألهرثوتوًويج وضـت هل، وحتلِق ألُساف اًيت سعصث هل، ذاظة يف جمال ورش اًفىص 

وثـمميَ وذملصظخَ، ثلسميَ ًـامة املثلفني تبٔنرث من ظًصلة ؤبسَوة، ومساؿست اًعَحة 

واًحاحثني يف اًوظول ٌٌَلذت اًـَمَة ثسِوةل ٌوسش، واملساطمة يف اًخـًصف ابٔلؾٌلل 

 ألهرثوتوًوحِة وورشُا.
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ذميَني وألساثشت ومؽ رعل فٕاهيا وس خلي ُشٍ املياس حة ًيوخَ هساء ًلك اًحاحثني والأك

ًوًوح ؿامل اًًرش الاًىرتوين وٕاظالق مواكؽ رسعَة وثـَميَة، جساضم يف اًخـًصف هبوايهتم 

 الأكذميَة وورش املـصفة اًـَمَة وزفؽ املس خوى اًخـَميي وسايذت احملخوى اًصمقي ابٌَلة اًـصتَة. 

 :املَحلاث

 منؼورح ٔبزهرتوتؼوش :ىرتوهؼيًواًفضـاء إالٕ  الاحامتؾَةاًـَؼوم بٔول: 

)َلس ابمِة، اًخلٍصص ألول ٌَمصظس اًـصيب ٌَـَوم الاحامتؾَة، اًعاذز يف ذٌسمرب 

حتت ؾيوان "اًـَوم الاحامتؾَة:  ؾن املصنز اًـصيب ٌَـَوم الاحامتؾَة يف تريوث 1021

 (11، 14ٔبصاكل اذلضوز"، ض ض 

ُمتـام ابذلضؼوز اٍ مهنـا، كَََـة الاثدـسو اصلوزًـاث اًـَمِـة اًـصتِـة، مبـا فهيـا مـا زظسهـ

ًىرتوهؼي. ًوىٌٌـا هلـؽ ؿَؼى مدـاذزاث ؿَمِـة ُمسـخلةّل حتعؼص حضوزُـا فؼي رًـم الٕ 

ث، ُـساف ؿَمِـة. ففؼي تـؼغ اذلـاللٔ اًفضـاء ّ وثُلـسم هفسؼِا نمنؼورح زائـس فؼي ثوػَفـَ 

ىؼون  ٔبطمِـا املسـاطمة فؼي حتسًـر ىرتوهؼي ٔبُسافـا ؿَمِـة ٕاضافِـة، كـس ًٍلٕ ًٌَضؼص احىون 

ة مؼن اذلعؼول الًـاًؼي فؼي اًـاًـم اًـصتؼي وحـَـَ فؼي مذٌـاول اًِـس، ومتىِؼن اًعـا اًخـَِـم

ث ومعـاذز ٔبدؼصى ثخـَق مبجـال ذزاسـهتم، وثلسًـم صؼصوخ ثسؼِوةل ؿَؼى نذـة وملـال

ومسازسؼِا. وًىؼن هَمـس ضـفـا فؼي جمـال  حامتؾِـة واتزخيِـاحؼول مفاُِـم اًـَؼوم الا

ن كواؾـس اًحَاهـاث املخاحـة ٌَجمِـؽ فإ ق ُـشا. فـَؼى سـحَي املثـال، السـخامثز ارلـالا

تذـاكزاث املمىٌـة واًلـاذزت ؿَؼى َذملصظـة جمـال اًـَـم وحتسًثـَ ٔبحـس ٔبُـم الا جُضـلّك 

وؼاُؼصت ذمـا ُؼو موحؼوذ فؼي اًـاًـم اًـصتؼي: ٔبهنـا مـا ساًـت حمـسوذت املفاؾِـي  وثوسـَـَ، ٕال

ؼن افاًىثِؼص ُثِؼح ّ مهنـا ًخــسى هوهـَ حـس َف ٕاًؼى اًيعؼوض ٔبو ٌَلـازئ ٔبض ول ٌَـياًو

ثفؼوق ‘‘ مـصفـة’‘حذؼى اًضؼصوخ، ٔبو ٍىؼون را لكفـة ماًِـة ُائَـة نلاؾـست  فاًفصظـة ٌَخـؼص 

 .ؾؼن اًفؼصاذ ٕاماكهِـاث مـؼـم املىذدـاث اًـصتِـة، انُِـم

فؼي امللاتـي، ىصظـس تساًـاٍث ٍمنـارح واؾـست ملثـي ُـشٍ املواكـؽ وٕان ًـم حىؼن ؿَؼى "

ـسمؼن ادلزائؼص واًـشي  aranthropos.com صـلك كواؾـس تَاهـاث، هكوكـؽ ٔبزهرتوتؼوش  ًو



 

 ةلجم
ًث  ا
سذ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ
الا
ري 
ًخل
ا

ر
اً

 
 ادلزائص -خامـة  ثخسة –مربوك توظلوكة ذ.ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

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

ا، واًسوس َؤبهرثوتوًوحِهرثوتوًوحِـا ٔكول موكـؽ ؾصتؼي مذرعؼط فؼي الٔ  1020فؼي اًــام 

هرثوتوًوحِـا ة اصلزاسـاث اًـَِـا فؼي الٔ الوكـس ٔبظدؼح ُـشا املوكـؽ مـصوفـا فؼي ٔبوسـاظ ظـ

ة ٔبهرثوتوًوحِـا الظـ 20فؼي خمخَـف ٔبحنـاء اًوظؼن اًـصتؼي. فؼصذا ؿَؼى سؼؤال وحـَ ٕاًؼى 

حـاءث  فؼي املـِـس اًـاًؼي ٌضلنذؼوزاٍ فؼي ادلامــة اٌَحياهِـة ؾؼن مـسى مـصفهتـم ابملوكـؽ،

ٕاخاابهتـم تبهٔنـم مجَــا مذاتـؼون ٌَموكـؽ اًـشي ميثـي حسـة كوًِـم مٌعـة مصحـِـة مـصفِـة 

ث املخرععـة، وظَـة الحـسج املصاحـؽ واجملـٕاضافِـة فؼي جمـال ختععِـم، وزافـسا لٔ 

 ."حوًُصـةو تـي   ملهنجَة ُامة لوظـي مبواكـؽ صـحهية، واباب

ضـلك ٌ  هوهَضافـة رممـة كسمـَ اصلوزًـاث اًـَمِـة ضـلك موكـؽ "ٔبزهرتوتؼوش" إ ٌ 

اكذميؼي ًِـس فلؼط تلَدـة اًعاتـؽ الٔ ز اسـخثٌاء ملـا ُؼو مـِؼوذ. ومؼصذ رًـم ٕاًؼى ٔبهـَ ٍمتِؼ

حامتؾِـة. فٌِـا ًوىؼن ٔبًضـا تيؼؼصت موسؼوؾَة، وٕان اكهـت ثيحعؼص فؼي ٔبحـس اًـَؼوم الا

جنـسٍ فؼي هحِؼص ًدٌاسؼق مـؽ اًفِـم  اًـَمِـة لسـخـصاط اًىذـة ىصظـس حضؼوزا ل

ؼو حضؼوز مدؼصوك  املوسؼوؾي ٌَموكـؽ اًـشي ٔبسسـَ اًحاحـر ٔبي موكـؽ بٓدؼص، ُو

ِـس حزوًسُـم تبهٔكَـَ فؼي مذٌـاول اًلؼص   اءتؼوظلوكـة، هبـسف وضـؽ جمـال ؿَمؼي، ًو

  .ٍث احامتؾِـة حمـسذتالث ملـضـالتخحَِـ

ؼي ؾصضـَ  ٕان زظـسا ذكِلـا ًِـشا املوكـؽ، ًدؼصس ػاُؼصت هـاذزت مؼن اًفِـم املوسؼوؾي، ُو

َ ذمـا ظيفٌـاٍ وـؼصط نذـة ُؼو فؼي اًواكـؽ ؾؼصض% 11) ث ٔبدؼصىالحملذؼوى جمـ

ث ؾصتِـة مذرععـة ٔبو راث ظاتـؽ زلافؼي، وتشًـم ملازجهتـا الدعوظـا جم( ثمجالـً

ٌـا ذًِـ ىرتوهؼي ًي ؿَؼى اماكهِـة اًفضـاء الٕ وجؼزء مؼن مٌؼومـة مـصفِـة مرتاتعـة. ُو

ابملسـاطمة فؼي جضـىِي هؼوات زلاؾـة ؿَمِـة راث ذَفِـة مـصفِـة مرتاتعـة، وٕان ًـم حىؼن 

 حٌلؾـة موحؼوذت ثضـلك مؤسسـايت ثلَِـسي.

ثضـلك سؼِي تبٔنؼوان مـصفِـة  مصثحطً ًلسم ٔبحبااث تلسز ما ًلسم هوان مـصفِا فاملوكـؽ ل

ٌؼوات حٌلؾـة ؿَمِـة، املُـشا اًرتاتؼط  ـا ٔبضفٌـا ٕاىلٔبدؼصى. وٕارا م ىؼون جملـال ؿَمؼي ًو

وصؼصخ وملالث املوكـؽ، مؼن مثـي اًخزًنـي اجملاهؼي ًىذـة  لسرماارلسمـاث املفِـست اًذؼي ً
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جسـخزسم اًفضـاء ثربس جتصتة ثًصة  (،مبــسل مفِؼوم واحـس لك صؼٍِصن)ملفِؼوم ٔبهرثوتوًوحؼي 

 .ؾـاذت ٕاهذـاح املعدؼوغ حفسـةوسـَةل لٕ  اإبماكهَاثـَ اخملخَفـة اًذؼي ثخــسى هوهؼِ ىرتوهؼيًالٕ 

 زاتط حتمَي اًخلٍصص:

https://drive.google.com/open?id=0B1W8T_ZWjRzXMkIyX0

xVcnNlQjQ 

 اثهَا: ًٔلهرثوتوًوحِا موكؽ ؾصيب

ًست اًسفري حص  ،"ًٔلهرثوتوًوحِا موكؽ ؾصيب:ٔبزهرتوتوش" ،ألس خار ماسن اًـزي)

"ًيفذح املوكؽ نسفرت املالحؼاث،  (1021ذٌسمرب 04ؿسذ ظاذز تخازخي  ، تحريوث،اًـصيب

ثعمميَ هبشا اًضلك جيـهل ٔبص حَ جىضىول ٔبو ٔبحٌست صسًست اًخساظة وسِةل اًخحوًة. ُيا 

ثلَة اًعوزت اٍمنعَة ادلامست ٌَمواكؽ املـصفِة "اًصظَية"، ٕار ًعاًـم فٌجان كِوت يف ٔبؿىل 

حة ًسؾوك ٕاىل اًِسوء واًخبٔمي واًلصاءت، وٍلوؿة من اًصسوم وألًوان بٔص حَ ما حىون اًعف

ىذفي ترتوٌسة ػََةل حتت  توزصة زمس ؤبصلال ًعَفة. املوكؽ ل حيخفي تيفسَ نثريًا، ٍو

املوكؽ اًـصيب ألول ًٔلهرثوتوًوحِا"! ٔبتواة املوكؽ "امسَ ًـَن فهيا ثفوكَ فِو: ٔبزهرتوتوش 

اًحاة ألول حيمي معاًـة ظوًةل ؾن  ،كِة ظلريت ثثخهتا ذابتُس كََةلعم كعاظاث وز

ألهرثوتوًوحِا: ظفحة من اصلفرت ثوحز ػِوز ُشا اًـمل اًضامي واًواسؽ، اطلي ًسزش 

إلوسان ؤبؾٌلهل، وثعوز ُشا اًـمل ومسازسَ، مؽ وكفة زسًـة ؿىل تـغ من فصوؿَ من 

املوكؽ ثس َط ول ٌسمح   .ٔبهرثوتوًوحِا ادلسس ألهرثوتوًوحِا اًحَوًوحِة واًثلافِة ٕاىل

و من ٕاهخاح  تيعوض حصاذفِة، ٕال ٔبن معاًـاثَ ثًصة ٌَمحخسئني. اًحاة اًثاين ُو املسشذ، ُو

ونٌل ًلول املوكؽ: "حماوةل ٕلجناس مسشذ اهرثوتوًويج" موخَ  مسوهة مٌخسى ألهرثوتوًوحِا،

ض متي ؿىل كانية ظوًةًل مفِصسة من مئاث ألسٌلء ًىذة ؾصتَة  ٕاىل ظالة ُشا اًـمل، ٌو

صى املوكؽ تبهٔنا ٔبساس َة بٔ ؤبحٌحَة ومـامج وموسوؿاث وجمالث وحصائس مذرععة  و رممتة، ٍو

ؿَهيا حىت ًو تسث ٔبحِااًن تـَست ؾن ظَة ٍمتىني اًعَحة من املـصفة، و وزًة ًالظالغ 

ن نخة ملؤزذني وزحاةل وؿٌَلء ؾصة مثي ٕاجن ذضلون واجن  املوضوغ. ٌضمي رعل ؾياٍو
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ظفِي واجن حدري، وظوًل ٕاىل زواذ ألهرثوتوًوحِا مبـاىهيا ومسازسِا اذلسًثة ٔبمثال لكوذ ًَفي 

 صرتاوش وٕامِي ذوزوِامي ولكَفوزذكريحز وبٓدٍصن.

ًعفحة اًصئُس َة كسٌلن، واحس ٌَموكؽ وبٓدص ًٔلزص َف. ًيسزح حتت ٔبضم ما يف ا

ض متي  ا، ٌو ٔبكسام املوكؽ مساذي ؿست مهنا إلزيوقصافِاث واًخَازاث واذلوازاث واًصواذ وكرُي

لك مسذي مهنا ؿىل هعوض وملالث ونخة نثريت، حصنز ثضلك زئُيس ؿىل ذزاساث 

يف املحاحر ٔبًضًا ذزاساث   .ؿاذاثَ ومصوايثَإلوسان اًـصيب، حصازَ وحاكايٍ، نٌل ٔبساظرٍي و 

سىميو واًلدائي ألفًصلِة. ويف املوكؽ ٔبوزاق ؤبحباج ٔبهرثوتوًوحِة ؾن صـوة ٔبدصى اكلٕ 

َة ؿست حول الاهرثوتوًوحِا مثي: املَخلى اصلويل "ثعوف زلافة  خمخازت من مَخلِاث ذًو

وايث يف اًحالذ امللازتَة".ٌَموكؽ وموس َلى"، واملَخلى اصلويل حول "املـصفة الاس خـٌلًزة واًِ

مزيت ٕاضافِة: إبماكن املخعفح حتمَي اًـسًس من اًىذة اًلمية واجملاهَة تعَلة ٕاًىرتوهَة 

وتعًصلة سِةل خسًا، ٍىفي اًضلط ؿىل ظوزت اًىذاة حىت ًحسٔب اًخحمَي. ٌضمي رعل 

ن ابٌَلة اًـصتَة يف ٔبزص َف املوكؽ اًرثي اطلي ميخس ح ىت تساايث اًـام اًىثري من اًـياٍو

1020". 
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De l‟anthropologie en général à l‟anthropologie      

du Maghreb 

Nadir Marouf 
Professeur émérite de l‟université de Picardie-Jules Verne, France 

 

 : املَرط

 حسوذٍ ػَت ادذعاظا ألهرثوتًووحِا متثي

 اًخلرّي  ؾن ثوهجاثَُ ثخوكّف ومل ُمََْخِخَسة اصلوام ؿىل

. وإلًسًًووحِاث اًـرص وروق اًس َاق، مبصاؿات

 .اًصومًس َة(2 :اًخاًَة ابملصاحي اتزخيِا مصّ 

 .ألزسعي املوزوج ؿىل املسدٌست اًاكهدِة(1

 تـس ما(1. الاس خـٌلًزة(4. اصلوزاكميَة(1

 ثوهجاث زالزة ؿَهيا س َعصث. اًىًووهَاًَة

 اًفصوس َة مسازش؛ زالج ٔبهخجهتا ٔبساس َة

 ُشٍ يف ٌَجزائص ابًًس حة. وألمٍصىِة وإلجنَزًية

 من اًخحََي ص حاكث ثلاظـت ألذريت؛ املصحةل

ة  س َاق ُياك واكن واهدضاًزة، ووػَفِة تًًِو

 املُس خـَمصت اًحالذ من اًححر هتجري يف جسخة

 ٕاىل اًححر ثوخَ نٌل املس خـِمصت، اًحالذ ٕاىل ساتلا

. اًرتاج، حمثني تلصط اًفًولكوزًة اًؼاُصت مـادلة

شَ  ِ  ٕالّ  ماكن ُياك ًُس تبٔهَ ٍصى زمسي موكف واختر

 واًخمنَة اًوظين اًحياء يف جسِم احامتؾَة ًـَوم

 نٌل. اس خـٌلزاي ؿٌَل ألهرثوتًووحِا واؾُخرِبث

 اًوظيَة ٌضلوةل ادلسًست املـعَاث ٔبظححت

 اصلول ولكذعاذايث اًياص ئة ٌوَحوزحواسايث

 ٌضلزاسة ذمزيت موضوؿاث وارلسماث  اًيامِة

 .ألهرثوتوًوحِة

 Abstract : 

Anthropology is a specialty whose 

bounderies have always been ambiguous 

and whose directions has not ceased to 

change by taking into consideration : the 

context, the taste of the times and 

ideologies. It has a history of the 

following stages: 1/Romantic 

2/Cantonese based on the heritage of 

Aristotle 3/Durkheimia 4/Colonial 

5/Postcolonialism. It was dominated by 3 

main orientations produced by 3 schools: 

French, English and American. As for 

Algeria in this last stage, the networks of 

analysis crossed  from structural, 

functional and pervasive, and there was a 

context that caused the displacement of 

the research from the former colonial 

country to the colonised country. The 

research also sought to address the 

folklore phenomenon for the purpose of 

valuing the heritage and took the official 

position that there is no place except for 

social sciences which contribute to 

national construction and development 

and considered anthropology to be 

colonial. The new data of the national 

state, the emerging bourgeoisie, the 

economies of developing countries and  

services have become distinctive subjects 

of the study of anthropology. 
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Introduction: 

Il n'est pas inutile de rappeler, fût-ce brièvement, les prémices 
d'une discipline dont les contours n'ont jamais cessé d'être confus et 
dont la vocation n'a jamais cessé d'être modifiée au gré du contexte, 
des modes et des idéologies. Il est vrai que les disciplines des sciences 
humaines et sociales partagent toutes, ou presque toutes, ce flou 
quant au contenu et cet handicap d'une vocation mal définie. Ce sort 
malheureux, comparé à celui des sciences dites "dures", ressortit à des 
questions épistémologiques et taxinomiques connues, et dont le mode 
de fonctionnement ne se limite pas au cadre académique : des 
régulations externes, celles de l'environnement économique et 
technique, bref celles du marché, agissent subrepticement et à 
distance sur les logiques de remembrement - démembrement des 
disciplines, sur leur contenu et leurs méthodes. C'est plus manifeste 
pour certaines disciplines que pour d'autres. En ce qui concerne les 
sciences sociales et humaines, la "visibilité" institutionnelle, voire 
pragmatique, a été différentielle, par exemple, à la linguistique, à 
l'histoire, à la philosophie ou à la géographie. Il n'est pourtant pas 
permis de conclure à une hiérarchie rédhibitoire des disciplines en 
fonction de leurs "qualités et mérites" comme dispensatrices de 
solutions à la promotion de l'Humanité. Cela dépend des contextes, 
car chaque discipline a connu ses "splendeurs et décadences" : la 
géographie des années 20 a eu ses lettres de noblesse en s'inscrivant 
dans une optique d'écologie humaine, mais elle a connu, depuis, une 
certaine désaffection (hormis sa fonction pédagogique dans le système 
éducatif) depuis qu'elle a accouché de la géologie générale. Celle-ci, à 
son tour, a connu la même disqualification et a volé en éclats quand 
des sous-sections se sont développées et autonomisées : les géologues 
du quaternaire – plus proches des préhistoriens et des paléontologues 
qui eux, viennent des sciences de la nature – n'ont rien de commun 
avec ceux qui travaillent sur la géophysique et dont la période est 
celle du pré-Cambrien ou du Cambrien. Qu'y a-t-il de commun en 
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effet entre la tectonique des plaques et la stratigraphie des couches 
calcaires contemporaine de la vie animale ?  

Ce mouvement de différenciation poursuit sa marche victorieuse, 
sous l'impulsion des crédits de recherche et des incitations 
institutionnelles, dans la mesure où les laboratoires universitaires 
sont de plus en plus dépendants de la générosité des entreprises 
publiques et privées. Il en est ainsi de la paléontologie animale, par 
exemple, qui est le produit d'une jonction entre sciences naturelles, 
géologie et préhistoire, jadis science savante ayant connu sa part de 
gloire, depuis Darwin et les évolutionnistes, se situant sur le versant 
moderne, éminemment positif, séculier (si tant est qu'il faille le 
rappeler) de l'explication du monde, de l'homme face au mystère des 
ses origines et de son destin, ce qui n'a pas manqué, au passage, de 
donner à la paléontologie humaine une connotation suspecte sur le 
mode des inégalités raciales (le Comte de Gobineau oblige, mais plus 
proche de nous, le jésuite Thélard de Chardin) ; mais tout ce bel 
édifice s'écroule de sa belle mort aujourd'hui : la paléontologie garde 
son pré-carré "réglementaire" dans le Musée de l'Homme, mais ne 
dispose plus de crédits car ayant rempli sa fonction dans le passé, elle 
est "sans objet". En revanche, une branche infime de la paléontologie, 
faisant jonction avec la géologie, connaît aujourd'hui des jours fastes 
: il s'agit de la micro-paléontologie. Elle est utilisée dans l'exploration 
des fossiles recueillis dans les "carottes" effectuées par les sociétés de 
prospection pétrolière. Ainsi la micro-paléontologie est à la société 
"Schlumberger" (connue au Texas, en Australie, en Arabie et en 
Afrique) ce que le vice est à la vertu…  

Cette digression n'était pas inutile. Elle montre les aléas de la 
"disciplinarité", dans le sens où les facteurs qui la font et la défont 
sont à la fois internes à la réflexion académique, voire 
épistémologique, et externes.  

L'Anthropologie n'a pas dérogé à cette réalité, bien au contraire. 
Etymologiquement, anthropos et logos suggèrent une science de 
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l'Homme, (comme ethnos et logos suggèrent une science des peuples). 
Mais l'Homme dont il s'agit, dans l'acception inaugurale de la 
discipline, c'est l'homme catégoriel, l'homme-humaniste celui des 
philosophes antiques, et sans doute de tous les philosophes, 
éventuellement l'Homme des théologiens. Dans cette acception, la 
réflexion doctrinale ou l'exégèse mystique prime sur la quête 
d'inventaire, propre à l'expérimentaliste. Elle n'est pas "enquête", au 
sens commun du terme.  

Plus tard, notamment avec l'épopée coloniale (fin 18e-19e siècle) 
l'Anthropologie est, avec la préhistoire et l'archéologie, l'élément d'une 
triade qui donne au Musée de l'Homme de la métropole de l'empire 
colonial français, sa raison d'être. La création du Musée "le Bardo" 
d'Alger, comme celui du Caire, en constituent des surgeons ou, des 
balises commémoratives.  

Dans ce contexte, l'anthropologie des humanistes et des 
philosophes laisse place à une anthropologie scientiste, susceptible de 
curiosités d'entomolo-gistes. A ce titre, la coïncidence taxonomique 
entre anthropologie et anthropomorphologie est quasi parfaite. Elle 
est considérée comme une synthèse ultérieure des travaux 
paléontologiques lesquels relèvent forcément d'une démarche 
empirique de terrain, très localisée, et procédant par comparaisons 
successives.  

Enfin l'anthropologie va progressivement cesser d'être un sujet de 
conversation savante dans les salons parisiens ou dans les résidences 
coloniales, pour revêtir des significations plus lâches, plus diluées, 
selon les écoles de pensée, et de façon plus générale, selon qu'il s'agisse 
de la tradition européenne, voire française, ou des écoles anglo-
saxonnes.  

Il est bon de restituer à grands traits ces tendances tout en 
soulignant, soit les différences, soit les similitudes de sens entre 
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anthropologie et ethnologie, voire entre l'une ou l'autre de ces 
disciplines et d'autres disciplines des sciences sociales.  

  I. Question de définitions :  

Le mot "ethnologie" est rencontré pour la première fois en 1787 
chez Chavanes, un moraliste suisse. Quant à "ethnographie", ce terme 
apparaît, un peu plus tard, vers 1810, chez un historien allemand du 
nom de B.C. Niebühr.  

Jusqu'au 19e siècle, en France, l'ethnologie (et sa corrolaire 
"ethno-graphie") signifie principalement l'étude des sociétés primitives 
du seul point de vue de la classification des races et des fossiles 
humains. Il est fort probable alors que ce qui est appelé 
"ethnographie" recouvre le domaine de la paléontologie humaine, dont 
la dénomination en tant que discipline académique intervient plus 
tard.  

Si l'on jette un regard synoptique aux manuels de méthode, on 
observe aujourd'hui une distinction entre ethnographie, ethnologie et 
anthropologie. La différence présentée dans cet ordre suggère, dans 
l'école française pour le moins, un degré de généralisation croissante.  

    
sens d'ethnologie dans l'acception française. Quant à "ethnologie", elle 
a pour objet la reconstitution du passé, et des traits culturels sous-
jacents. L'ethnométhodologie de l'école de Chicago s'inscrit dans cet 
héritage.  

    -Unis, l'anthropologie culturelle domine, depuis 
BOAS (19eS.). Cette tradition "culturaliste" se poursuit avec Ralph 
Linton, qui est plus connu en France par les étudiants de psychologie 
sociale que par les "ethnologisants" (sens commun, personnalité de 
base, etc.). Il se trouve effectivement que, du point de vue de la 
tradition universitaire française, la conception américaine de 
l'anthropologie-culturelle est très voisine de la conception qu'a Jean 
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Stoetzel de la psychologie sociale, voire de la psychologie 
différentielle. Quant à l'anthropologie sociale américaine, elle porte 
essentiellement sur l'étude des institutions et de leur fonctionnement:  

parenté, classes d'âge, organisation politique, etc…  

    
consiste à:  

- extrapoler le global à partir du local (notion d'échantillon, de 
sous-culture ou, de sous-système, etc.).  

- procéder de manière comparative, en articulant cadre empirique 
(démarche ethnographique d'inventaire des traits, ou détails culturels) 
et formalisme (démarche structurale héritée de la linguistique et de la 
topologie mathématique)(1).  

  II. Chronologie : avènement de l'anthropologie en tant que 
science de la totalité  

Cette chronologie concerne l'espace français, issu de la tradition 
durkheimienne. Cet espace et cette tradition ne se sont pas cantonnés, 
cependant, dans le territoire de l'hexagone. Ils ont traversé des 
courants en Amérique et en Europe. Ils ont fortement influencé 
l'intelligentsia issue des anciennes colonies, jusqu'à présent. Un bref 
rapport de cet "espace" permettra de situer le débat et l'enjeu de cette 
rencontre :  

    A - Dans un premier temps (début XIXe siècle), l'anthropologie est 
conçue comme l'étude de la société envisagée dans un but de réforme. 
Il s'agit donc de répondre à un besoin de réorganisation de la société 
dans le cadre républicain, au même titre que la mission de l'école et de 
l'instruction publique à ses débuts: l'objectif éducatif, moral, citoyen - 
socialisateur dirions-nous aujourd'hui – primait sur l'objectif de 
connaissance ou de "compétence". A la fin du XIXe siècle, on assiste à 
la convergence de plusieurs tendances.  
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1- Le "romantisme ethnographique"(2) qui est le fait des 
explorateurs et voyageurs des siècles précédents, se poursuit dans le 
cadre colonial avec le même relent d'exotisation des peuples soumis ou 
simplement visités(3).  

2- Le projet kantien d'une anthropologie philosophique reste 
sous-jacent à l'école française (Durkheim et ses contemporains étant, 
ne l'oublions pas, d'abord des philosophes). Cette synthèse par 
l'essence constitue une voie parallèle de l'objectivation empirique : elle 
renoue avec la tradition aristotélicienne tout en fondant la réflexion 
sur l'homme moderne sécularisé ("Aufklerung"). Cette voie revisitée 
d'une "anthropologie fondamentale" est reprise beaucoup plus tard par 
Edgar Morin.  

3-Le courant durkheimien est une synthèse des deux tendances 
qui précèdent : il postule à la fois une connaissance de l'homme 
moderne vivant dans la complexité et la division anonyme du travail, 
et un besoin d'en tirer substance à usage éducatif (former le citoyen 
de la république sur une base non communautaire, seule issue pour les 
minorités ethniques ou religieuses).  

Cette quête de l'Homme total sécularisé passe, néanmoins, chez 
Durkheim, par l'enquête factuelle. L'ethnologie devient un passage 
obligé de la philosophie. Ce passage s'opère par double distanciation :  

a) Historique, à savoir que pour comprendre les aspects 
morphologiques de l'homme complexe (contemporain occidental), il 
faut remonter à l'homme originaire.  

b) Géographique, à savoir que l'impossibilité de faire remonter la 
machine du temps est compensée par l'observation de l'homme 
primitif, à condition de le saisir dans un isolat. Celui-ci fut relatif, 
puisque le peuple mélanésien d'Australie est le dernier 
chronologiquement à avoir été "visité" par la civilisation occidentale 
(fin 18e siècle), d'où le symbole, voire le mythe référentiel du 
Mélanésien pour l'ethnologie contemporaine.  



  De l‟anthropologie en général à l‟anthropologie du Maghrebـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
518 

4- Le projet colonial : il consacre l'ethnologie, dans le sens où elle 
devient moins spéculative et où son objet est balisé par les crédits de 
recherche dont elle va bénéficier. L'ethnologie – se déployant dans le 
laboratoire naturel des colonies – aura un droit de primogéniture : 
elle est la première discipline "laïque", à côté de l'histoire, à être 
enseignée à la Sorbonne. La chaire de sociologie est bien tardive alors.  

    B - Le contexte colonial algérien cumule la triple perspective qui se 
dégage entre :  

1 - la curiosité d'entomologiste (à laquelle souscrit l'indigène … 
"porteur d'eau").  

2 - l'ethnocentrisme implicite constituant la grille de lecture, telle 
qu'elle apparaît chez les ethnologues orientalistes du début du 20e 
siècle: Etienne Doutté, Dermengheim, A. Joly, A. Bel, M. 
Desparmet, Lefébure et Estoublon, Louis Milliot, voire Robert 
Montagne (pour la partie marocaine).  

3 - Un ethnocentrisme programmatique régulé soit par les crédits 
de recherche soit en liaison avec le pouvoir colonial (Direction des 
affaires indigènes, au Gouvernement Général).  

  III. Le contexte de la décolonisation  

L‟ethnologie devenue “science honteuse” laisse place à 

l‟anthropologie : dans les anciennes colonies françaises, les péripéties 

donnant statut à l‟anthropologie, même dans leurs ruptures post-

coloniales restent dans le giron de l‟école française.  

Deux grandes orientations sont à noter cependant :  

    A - Une orientation de maturation épistémologique : Comment 

distinguer entre la philosophie générale qui est la science de l‟homme 

par excellence et l‟anthropologie générale qui aboutirait au même 
résultat, aux termes de synthèses empiriques au contraire de la 

démarche spéculative (rêve d‟Edgar Morin).  
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Mais cette science du fait social total n‟est autre aussi que la 

réconciliation de l‟anthropologie et de la sociologie, rêve durkheimien 

(où l‟ethnologie est le moyen et la sociologie la fin) exorcisé par 
Mauss qui établit le cahier des charges des deux disciplines(5).  

Cependant, la science de la totalité ou du fait social total passe 
par la question du sens : quel aspect de la pratique sociale et 
institutionnelle incarnera le fait social total ? Apparemment les clés 
de lecture peuvent être multiples. Une clé de lecture domine 
cependant : travailler sur les structures de parenté peut renvoyer au 
recouvrement du sociétal ès qualité. Pour parvenir à cette synthèse, il 

reste à préciser les méthodes d‟investigation et à s‟assurer de la 

fiabilité des interprétations, voire de la délimitation de l‟objet et du 
terrain(6).  

En Algérie comme ailleurs, ces méthodes s‟affrontent et 

s‟entrecroisent tout comme les grilles d‟analyse qui leur sont sous-
jacentes : structuralisme, fonctionnalisme, diffusionnisme pour ne 
parler que de ces grandes écoles de pensée.  

L‟enjeu épistémologique alors, c‟est le risque de raisonnement 
tautologique à vouloir travailler sur les catégorisations trop larges ou 
se donnant des objectifs trop universalistes(7).  

    B – Une orientation, parallèle à la première, consiste à rapatrier la 
recherche ethnographique dans les anciennes métropoles. Elles 

renforcent une vieille tradition centrée sur le folklore, et s‟inscrit 
dans le cadre de la valorisation du patrimoine régional (contexte de 
désaffection agricole et de stratégies locales de substitution dans le 
domaine des services…).  

    C – Une troisième orientation, enfin, de maturation idéologique et 
méthodologique liée également au contexte de décolonisation, 

concernera le tiers-monde en général, l‟Afrique en particulier et 
singulièrement le Maghreb.  
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On distinguera plusieurs phases :  

 1. De l‟ethnologie honteuse à l‟anthropologie économique 
(retour à Marx) :  

Il s'agit de reconnaître la nécessité de l‟outil ethnographique 
pour analyser les formations sociales pré-capitalistes : Maurice 
Godelier fait figure de pionnier dans cette démarche de réhabilitation 
(Horizon, trajets marxistes en anthropologie (paru chez Maspero). 

L‟introduction s‟inspire d‟un texte publié aux éditions sociales en 
1970 sous le titre “Sur les sociétés précapitalistes”. Chez le même 
éditeur, Maspero, apparaît quelques temps après, du même auteur 
“Rationalité et irrationalité en économie”.  

En même temps chez Mouton “Un domaine contesté : 

l‟anthropologie économique”(8).  

 2. Parallèlement à l‟anthropologie économique qui sert de faire-

valoir et de légitimation “à la carte” (c‟est-à-dire sous certaines 

conditions liées à l‟approche théorique) de l‟ethnologie “nouvelle 
donne”, on retrouve la prégnance du champ historique (revue du 
CERM). Les historiens marxistes reprennent le même combat sur 

fond d‟exégèse sur les textes de Marx, en les confrontant au terrain 

historique des formations sociales africaines, d‟Asie ou d‟Amérique 

et en se rapprochant de l‟historiographie indigène (L. Valensi, R. 
Galissot, E. Terray, A.P. Lentin, J. Suret-Canale, C. Meillassoux). 
Mais plus généralement recoupant économie et histoire (cas de 
quelques auteurs anglo-saxons, déjà anciens et ayant eu quelque 
influence dans les pays méditerranéens : K. Polanyi, P. Andersson, C. 
Geertz, E. Gellner).  

 3. Les deux approches, historiques comme économiques, 
convergent dans la même interrogation implicite, celle de Marx sur le 
pourquoi de la singularité féodale ouest-européenne en tant que 

pourvoyeuse d‟un mode de production singulier : le capitalisme en 
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tant que singularité culturelle et institutionnelle d‟abord, mais aussi 

singularité liée au fait que c‟est le seul mode de production qui a eu 
vocation à se mondialiser et à devenir hégémonique…  

L‟interrogation porte sur les apories (stigmates de 

l‟ethnocentrisme) des modes de fonctionnement des sociétés extra-

européennes et sur les conditions d‟émergence des formes de 
développement alternatives etc.  

 4. Le constat général, c‟est, - à l‟encontre du tiers-mondisme 

ambiant reproduit par l‟intelligentia occidentale “sympathisante” du 
tiers-monde et repris par les idéologies nationales officielles – la 
prégnance de contradictions sociales structurelles comme étant 
responsables en partie du sous-développement de ces pays et la 

prégnance consécutive de la nature de classe de l‟état 
tendanciellement en “rupture de connivence” avec les bourgeoisies 
impérialistes (“bourgeoisie compradore”).  

 5. La position de l‟Algérie officielle sous Boumediène, à la même 

époque (début des années 70) s‟est exprimée dans la charte de la 

réforme de l‟enseignement supérieur (1971) et un peu plus tard, dans 
le discours introductif au XXIVéme congrès international de 

sociologie prononcé par le ministre de l‟enseignement supérieur de 

l‟époque, artisan de la réforme de 71 : la sociologie comme 

l‟ethnologie doivent cesser d‟être les sciences de l‟oncle SAM. Si 

l‟ethnologie est désormais une cité interdite, la sociologie doit, quant 
à elle subir un sérieux réaménagement : tout académisme (suspect 

d‟être à la traîne de l‟idéologie occidentale) doit laisser place au 

pragmatisme et à l‟opérationalité. Il n‟y a de place que pour des 
sciences sociales qui oeuvrent pour la construction nationale et le 
développement, ce qui doit conforter des sous-disciplines à la mode (y 
compris en France déjà) comme la sociologie rurale (à cause de la 
réforme agraire), la sociologie du travail, la sociologie industrielle 
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etc… La dimension culturelle connaît alors une désaffection 

profonde par suite du désaveu idéologique dont elle fut l‟objet.  

Il faut reconnaître que le développementalisme était dans l‟air 

du temps, si l‟on en juge par les orientations de recherche dans les 

années 70. L‟ambiguïté du projet algérien vient du décalage, tout au 

moins au sein des rouages officiels entre l‟état d‟avancement réel de 

la pensée ethnologique à l‟endroit du tiers-monde et l‟idée qu‟on 

s‟en faisait encore. Les cercles universitaires qui étaient au fait de 
ces évolutions étaient restreints en Algérie, plus restreints chez les 
sociologues que chez les historiens toutefois(9).  

  IV. Enjeux et perspectives  

La prise de conscience de la nécessité d‟une distanciation critique 
par rapport à une sociologie immédiate, c'est-à-dire façonnée par la 

conjoncture politique et dont le maître d‟oeuvre était l‟Etat donne 
toute son importance au fait culturel comme donnée incontournable. 
Le père oedipien, J. Berque, que nous avons assassiné pour avoir 

proféré l‟expression de “spécificités culturelles” est réhabilité. Tout ce 
qui va se déployer à partir des années 80 constituera une sorte de 
repentance face au parricide. Le mouvement reste tardif par rapport 
à celui de nos voisins tunisiens et marocains mais il exprime à tout le 

moins, une volonté d‟autonomisation des chercheurs universitaires en 
sciences sociales par rapport aux réalités factuelles ou immédiates qui 
furent le plus souvent objet de priorité et de subventions au sein de 

l‟ONRS, puis du Commissariat à la Recherche. Double 

autonomisation en fin de compte : vis à vis de l‟objet de recherche 

patenté et décrété par l‟autorité de tutelle ; autonomie par rapport 
aux instances réputées être la catégorie inaugurale du sens.  



 

جم
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
   
ؾي
ؼؼٌل
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذ
الا
ري 
ًخل
ةل ا

ر
ثاً
ً  ا
سذ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼ

 

 Pr : Nadir MAROUF- Prof émitié de l‟Université de Picardie-Jules Verne-France ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        واًـالكاث اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري الاحامتؾي  
523 

Cette double posture, il faut le dire, ne s‟est pas faite dans la 

clandestinité : l‟institution telle que l‟URASC a fait sienne cette 
posture tout en ménageant des règles de convivialité institutionnelle.  

L‟aspect tactique primait ainsi sur tout radicalisme qui ne 

pouvait mener qu‟à l‟impasse car il faut bien se rendre compte que la 

recherche a besoin d‟un appui logistique et financier minimal, sans 

lequel il n‟y a pas de recherche possible en dehors de spéculations qui 
reflètent plus le credo de leur auteur que le résultat de recherches 
empiriques.  

Cette attitude à la fois de vigilance quant au sens de notre 
mission et de real-politique a permis de regrouper autour de 

l‟URASC un grand nombre de chercheurs à l‟échelle nationale, à un 
moment où les centres de recherche étaient dans une situation de repli 
et de crise(10).  

La plate-forme énoncée alors était l‟intérêt interdisciplinaire 
accordé aux permanences et aux récurrences qui traversent notre 

société, autrement dit, les tendances lourdes, qui s‟inscrivent soit 
dans une temporalité longue, soit dans un champ spatial à vaste 
spectre.  

Mais une telle quête de généralité, conforme à l‟esprit et au sens 

englobant que Marcel Mauss donnait à l‟Anthropologie, pour ne pas 
tomber dans les truismes auxquels donne lieu toute généralisation 

sans fondement, devait s‟appuyer sur la perspective comparative à la 
fois dans la diachronie et dans la synchronie.  

Une telle perspective ouverte voilà une décennie, se poursuit et 

reste encore en chantier. Néanmoins, elle ne doit pas s‟arrêter à 

l‟Algérie car l‟Algérie est une entité géopolitique et territoriale de 

type état-national mais elle n‟est en aucune manière une entité 
culturelle, sociale, bref anthropologique.  
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L‟approche comparative devrait s‟élargir tout au moins au 
Maghreb pour tout ce qui touche au patrimoine culturel mais aussi 

s‟ouvrir au vaste monde, sans limite ni frontière, pour tout ce qui 
touche au champ social ou politique par exemple.  

Or tout comparatisme ne peut se faire qu‟en se nourrissant de 

travaux empiriques de terrain, donc d‟études pointues et localisées 

permettant d‟en tirer les analyses les plus fines. La pertinence d‟une 

étude ou d‟une monographie sectorielle ou locale ne se mesure pas au 
gigantisme du découpage, mais bien au contraire à la finesse de 

l‟observation et de l‟analyse quel que soit le pré-carré retenu.  

Que cet objectif soit réalisé est beaucoup dire. L‟affirmer serait 

tout aussi erroné. Mais il convient par contre, au terme d‟une masse 

critique d‟expériences, au sein du CRASC comme ailleurs, de faire le 

point sur la pertinence de l‟approche anthropologique, en revoyant 
ses parties constitutives et en discutant chemin faisant du bien-fondé 

des classifications d‟un point de vue taxonomique (exemple du 
découpage des thèmes du colloque lui-même).  

Il serait bon ensuite de voir en quoi nous connaissons un peu 
mieux nos sociétés ; et quels sont les paradigmes qui nous paraissent, 
dans leurs formulations, un tant soit peu vérifiables au regard de 

recherches empiriques, à l‟échelle nationale pour le moins.  

Il est en effet d‟une extrême importance pour la recherche que de 
travailler sur les paradigmes communs. Il en est qui sont spécifiques à 

une aire culturelle comme la nôtre (Maghreb). Mais il n‟est pas 
inutile de nous raccrocher à des paradigmes qui ont été mis à jour 

sous d‟autres cieux et grâce à une grande densité de travaux 
empiriques susceptibles de comparaison, sans tomber pour autant 
dans le mimétisme, formalisme, parisianisme et autres coquetteries…  
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J‟ai relevé ces paradigmes classés par grands thèmes, à partir 

d‟un travail de recension critique qui figure en annexe de l‟ouvrage 

d‟Henri Mendras et Michel Forsé : Le changement social, tendances 
et paradigmes.(11)  

Mais avant d‟avancer une proposition programmatique à ce 

sujet, une remarque de taille s‟impose, sur les conditions préalables à 
une telle entreprise : il est vain, en effet de trouver dans le seul 
travail de compilation de travaux antérieurs, le salut de la démarche 

comparative. J‟ai le plus grand respect pour les sciences de l‟exégèse 
et une bonne partie des chercheurs en sciences sociales appartiennent 

à ce que les méthodologues appellent l‟observation indirecte, c‟est-à-
dire documentaire.  

Elle est essentielle pour l‟historien, pour qui l‟archive constitue 

la nourriture quasi-exclusive. C‟est moins vrai pour le sociologue et 

l‟anthropologue : certe l‟archive constitue la modalité 

incontournable pour situer sa recherche par rapport à l‟épistémè 
ambiante et pour apprécier la congruence de ses observations sur le 
plan comparatif.  

Mais l‟archive seule ne suffit pas, sauf pour une catégorie 
précise qui a décidé de travailler sur le mouvement des idées, le 

changement social ou sur d‟autres thèmes se situant dans la 

mouvance de l‟histoire sociale et culturelle, par exemple.  

En effet, la sociologie et l‟anthropologie interrogent à titre 

principal le présent, et ne peuvent pour cela faire l‟économie du 

terrain. Ceux qui s‟en sont dispensés sans raison apparente l‟ont fait 
par mépris pour le terrain ou par paresse.  

Dans les deux cas, il y a erreur d‟appréciation et faute 
déontologique. Il y a des sociologues ou anthropologues qui ont écrit 
des ouvrages entiers sur la paysannerie sans avoir pris soin 
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d‟interroger un seul paysan. D‟autres ont produit des traités 
savants sur le fonctionnement de leurs sociétés, sans avoir consulté 
ceux là même qui la composent, hormis les rencontres rituelles au sein 
du milieu professionnel, ce qui relève des “stratégies en chambre” pour 
reprendre une expression militaire.  

Il nous faut nous interroger sur la part accordée à la pratique du 
terrain (même si celui-ci se dérobe quelquefois à nos yeux, en Algérie 

notamment compte tenu d‟une conjoncture ou le contact n‟est pas 
toujours facile), par rapport au travail de bibliothèque, et à ce qui, 
dans notre système de croyances, prime dans notre appréciation du 
réel. Pour ce qui est du mépris du terrain, cela est dû à une vulgate 
proprement latine (française et italienne) discréditant le travail 

empirique comme étant suspect d‟utilitarisme ou d‟instrumentation 
politique, ce qui suppose que la catégorie de la doctrine et de la 
théorie pure sont aseptisées contre toute récupération 

institutionnelle. A cela s‟ajoute que le terrain nous ravale à du 
concret sans objet.  

Cette vulgate tient à l'héritage philosophique de la sociologie (et à 
l'ethnologie) française et dont les stigmates se sont poursuivis, 
notamment à travers le courant dit progressiste de l'épopée soixante 
huitarde, qui n'a pas manqué de traverser la méditerranée pour 
s'installer chez nous quelques temps. On se souvient du face à face 
cornélien entre tenants du doctrinalisme musclé et tenants de 
l'empirisme.  

Il faut se rappeler, s'il en était besoin, qu'aucune philosophie 
crédible ne croit à une telle partition. La position de Marx est 
précieuse à ce sujet. J'ai pour ma part toujours préconisé, auprès de 
mes étudiants, au cours de nos pérégrinations, une formule en jeu de 
mots pour parodier la position de Marx: "pour pratiquer la théorie, il 
faut une théorie de la pratique".  

_________________________ 
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1. cf. article complémentaire sur la formalisation mathématique de la parenté dans Structures 
élémentaires de la parenté, de Claude Levi Strauss, éd. Mouton).  

2. expression d'Henri Lefèbvre  

3. exemple de Charles de Foucault traversant le Maroc à la fin du 19e siècle ; cf. Carnets de voyage, 
commenté par Abdel-Ahad Sebti : Variations autour de la Ztata, colloque, Cambridge, Université de 
Harward, 1989 sur le thème Réforme et crise au Maroc du 19e siècle.  

4. Il faut noter néanmoins que Louis Milliot, dans son Introduction à l'étude de droit musulman, se 
tient à égale distance entre l'ethnographie coloniale (Lefébure et Estoublon) et l'Ecole de droit d'Alger 
(Zeys, Seignette, Morand)`: s'appuyant sur les deux registres que sont l'ethnographie et le droit, il 
s'inscrit dans la lignée d'un Emile Larcher (législation algérienne, Tome 1 et 2) mais avec une 
profondeur d'analyse et un regard sur le „urf (droits coutumiers) novateur dans le sens où son oeuvre 
constitue pour le Maghreb, l'acte inaugural d'une sociologie du droit. Louis Milliot a très certainement 
inspiré Jacques Berque dans ses travaux sur les structures foncières au Maghreb ("structures du Haut-
Atlas", "Essai de sociologie juridique nord-africaine", "Le Maghreb entre deux guerres"), même si ce 
dernier ne l'a jamais affirmé publiquement.  

5. Voir à ce propos les textes réunis par C. L. Strauss aux Editions “ Mouton ” sous l‟intitulé : 
sociologie et anthropologie.  

6 cf Georges Gurvitch sur la question du découpage.  

7. 1er exemple : l‟avunculat et sa postérité paradigmatique chez les fonctionnalistes, comme chez les 
structuralistes.  

2e exemple : la récurrence diachronique – synchronique du rapport propriété-possession (question 
privilégiée d'anthropologie du droit).  

3e exemple : la parenté Touareg (excès de formalisation dans laquelle la société Touareg servira de 
simple prétexte pour les besoins des validations théoriques).  

8. cf travaux des anthropologues français : P. Bonte, P.P. Rey, A. Bourgeot, J. Copans, J. Bernus, etc.  

9. Voir à ce sujet les thèmes de communications des sociologues algériens au 24e congrès de sociologie, 
1974.  

10. Il en est ainsi de l'ancien CRAPE, qu'on a dépecé au profit du CNEH, logé à la présidence et 
ayant désormais le monopole de la recherche historique et pré-historique. Pour l'aspect paléontologique, 
l'université des sciences de Bab-Ezouar s'en chargera. Reste l'archéologie et l'épigraphie (romano-
punique) et la paléographie (gravures rupestres préhistoriques du Tassili, Hoggar et Monts des Ksours 
appelés "Ligne des crêtes" de l'Atlas saharien) : on estime que c'est là une relique de la science coloniale 
inutile, et on met la clé sous le paillasson. On croit savoir qu'un certain nombre de chercheurs ont dû 
trouver refuge dans quelques labos français, pour ne pas se trouver en "chômage technique".  

11. COLIN, A..- 3° Ed, 1991.  
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