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الاهرثوتوًوحــَا يف اًـــــامل اًـػػريب
 حاًخا مرص وادلزائر -د.اًعدًق زلاًة -خامـة ثَارت -ادلزائر

ًنئ اكن وضبة ؿمل الهرثوتوًوحِا يف اًغرب
الوريب املس خـ ِمر وحررع يف تَئذَ الوىل ،فبن
مِداهَ املفضي اكن املُس َخـمراًـامل اًثاًر ومٌَ اًـامل
اًـريب الإساليم ،هدِجة ٌَحرنة الاس خـٌلرًة.
وتذعل ثـرف اًـرب ؿىل الهرثوتوًوحِا مدىرا
نغريُا من اًـَوم ،ومٌذ ثغل اٌَحؼة ؾرفت تـغ
ادلامـات اًـرتَة ختعط الهرثوتوًوحِا وـمل أاكدميي
ًدرس يف ادلامـات ،واكهت مرص اًس حاكة يف
ًّ
اًخـرف هبذا اًـمل يف اًـامل اًـريب ،وذعل تفضي
اس خلدام خامـاهتا لساثذة من اًغرب وابرلعوص
جرًعاهَا (اإفاىز جرًدضارد ،راد لكَف جراون)،
وتـثاهتا اًعالتَة أًضا ممن حىوهوا يف ادلامـات
اًغرتَة (أمحد أتو زًد ،ارلضاب وادلوُري) ،ويف
ادلزائر تَري توردًو ،فبسسوا مـاُد وأكسام
الاهرثوتوًوحِا ابدلامـات .وإان اكهت ُياك
اخذالفات تني اًحضلٍن اإذ خضـت ادلزائر ٌَمدرسة
اًفروس َة واكهت ُياك دراسات أهرثوتوًوحِة
مِداهَة أابن اًفرتة الس خـٌلرًة ،فبن مرص أثحـت
املدرسة اًربًعاهَة .
حناول يف ُذٍ املداخةل ؾرض مسرية
ًلهرثوتوًوحِا اًـرتَة اًحالد اًـرتَة وخعوظا يف
خامـيت مرص وادلزائر مٌذ فرتة الاس خـٌلر وحىت
يف فرتات الاس خلالل أي اًخبسُس الاكدميي ًِا
واًخـرثات اًيت رافلهتا خالل ثغل املدة وحىت وكذيا
اذلايل.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر

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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املَخط :

Abstract :

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة:
اإن اذلدًر ؾن الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب وحتدًدا يف مرص وادلزائر ل ًـين تخاات
اذلدًر ؾن أهرثوتوًوحِا وـمل كامئ تذاثَ واحض املـامل وحمدد الُداف نٌل ُو ؿَََ الآن
أو يف حاةل ثبسُسَ يف همدٍ الول اًغرب وإان اكهت مِادًيَ ارلعحة اًرشق الإساليم أو
اًحالد املس خـمرة ومهنا اًـامل اًـريب ،وحىت تـد هلهل وزرؿَ زرؿا يف اًحالد اًـرتَة ُذا
اًـمل (الهرثوتوًوحِا) ل ٌسري حٌحا اإىل حٌة وًيؼر اإًََ يف اًحالد اًـريب تيفس اًيؼرة
اًيت ًيؼر اإٍهيا ًحلِة اًـَوم الخرى ،خعوظا اًـَوم اًخلٌَة سواء من ظرف اًوظاًة أو
اًلامئني ؿَََ تي حىت مذَلي خعاتَ ،وابًخايل اذلدًر ؾن اهرثوتودلَا يف اًحالد اًـرتَة
(مرص وادلزائر) ،وتـد أزًد من مخسة ؾلود من الاس خلاللُ ،و يف حوُرٍ حدًر ؾن
اهرثوتوًوحِا ممىٌة اًوحود وًُست موحودة ابًفـي.
غري أن ُذا اًلعور املـريف يف اًحالد اًـرتَة ل ًلذرص ؿىل الهرثوتوًوحِا تي ُو يف
اكفة اًـَوم الاحامتؾَة ،وًىن ل ًـين من الكمٌا ُذا غَاب لكي ًلهرثوتوًوحِا يف اًحالد
اًـرتَة -اًيت يه حمي اًرتنزي يف ُذٍ اصلراسة ،-أو ُو ًـُش حاًخَ املرضَة من اًيسء اإىل
السوء ،تي صِد اهعالكة واس خفاكة كعوى ثضايه اهعالكَ يف اًغرب س امي وإان ثبسُسَ
يف اًرشق اكن يف نثري من الحِان من ظرف أآابءٍ الوائي يف اًغرب (اإفاىز جرًدضارد يف
مرص) ،وهفس اًيشء ثلرًحا يف ادلزائر اًيت اكهت حلال لخذحار فرضَاهتم وهؼرايهتم ومن
مثة حتللت هلم صِرهتم وجناحاهتم اًـَمَة ،ومن ُيا يف ُذٍ اًوركة اًححثَة جند أهفس يا
هـرض حاةل ثبرخي ًالهرثوتودلَا كدي ؾرض حاٍهتا اًححثَة والاكدميَة يف ُذٍن اًحضلٍن.
ومٌَ ل ميىن مـادلة ُيا حال الهرثوتودلَا يف اًحالد اًـرتَة مـادلة مس خلمية اإذا
ؾودلت تـَدة ؾن اًؼروف اًخارخيَة اًيت جضلكت فهيا نخةل املـارف الاحامتؾَة يف امليعلة
اًـرتَة ،س امي وأن الهرثوتوًوحِا اكهت ولزاًت مَحلة تفروع وأكسام اًـَوم الاحامتؾَة
وؿَََ ل ميىن جتاُي املرحـَات وادلِود اًخارخيَة ٌَـَوم الاحامتؾَة اكفة يف امليعلة اًـرتَة.
نٌل ل ميىن أًضا مـادلهتا مـادلة سَمية تـَدا ؾن اًؼروف اًخارخيَة اًيت اكن ًـُضِا
اجملمتـني املرصي وادلزائري ،فالك اجملمتـني اكان خاضؽ ًِميية اًلوى اًـاملَة سواء يف صلك
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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أو ًل -الاهرثوتوًوحِا يف مرص:
 -1اًوفود اًـَمَة:
دخَت الهرثوتوودلَا اإىل اًـامل اًـريب ؾن ظرًق اثعاًِا ابًغرب واكهت مرص
اًس حاكة يف اًخّـرف هبذا اًـمل يف اًـامل اًـريب ،وذعل تفضي اس خلدام خامـاهتا لساثذة من
اًغرب وابرلعوص جرًعاهَا (اإفاىز جرًدضارد ،راد لكَف جراون) ،وتـثاهتا اًعالتَة أًضا ممن
حىوهوا يف ادلامـات اًغرتَة ،فبسسوا مـاُد وأكسام الاهرثوتوًوحِا ابدلامـات املرصًة فامي
تـد.
وًنئ وظَت الهرثوتوًوحِا مذبخرة اإىل اًثلافة اًـرتَة ،اإل أهنا وظَت تلوة .فلد نرثت
اصلراسات اًيت ّؾرفت هبا ،وثياوًت ّكعة وضوهئا يف همدُا ،اًغرب الورويب والمرٍيك،
واص خغالهتا وثعوراهتا وحتولهتا ،...ومؽ ُذا مل حىن ثغل اصلراسات ،يف أًة مرة ،فائضة
ؾن اذلاخة ،أو ًيعحق ؿَهيا مددأ "ًزوم ما ل ًَزم" ،حفَر اإهنا هتمت أو ًل وأخري ًا ابلإوسان،
فِذا حلي صدًد الاجساع واًرثاء ،ل ًفيض اإىل هناًة حىون مبثاتة خامتة املعاف ،وًدؾو
اًحاحثني واملِمتني ،ورضورة ،اإىل مزًد من اصلراسات والحباث اًيت ثدٌاول اًوحوٍ اخملخَفة
واملخجددة ً إالوسان.

خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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حٌلًة أو اس خـٌلر ،وحاخة ثغل اًلوى املِميية نٌل ٌَمجمتـات املُِميَن ؿَهيا اكهت
ًلهرثوتوًوحِا أنرث من حاحهتا ًـمل الاحامتع اطلي ُو نذعل تدورٍ ثـرف ؿَََ اًـرب
مدىرا" ،اإذ حني ثبسس ؿمل الاحامتع يف مرص اكن اجملمتؽ املرصي ؿىل ؾخحة اًخحولت،
وًىٌَ مل ٍزل جممتـا ثلََداي ،فمل خيخرب اًخحولت اًىربى اًيت أفضت ػِور ؿمل الاحامتع يف
أوراب ،فالإكعاع اًزراؾي ُو اًيؼام الاكذعادي اًسائد ،وهؼام اذلنك مَيك ورايث وحرنة
اًخعيَؽ يف همدُا وهؼام اًخـَمي حمدود ،مالمئ حملدودًة فرص اذلراك الاحامتؾي"( ،)1وهفس
اًيشء ًيعحق ثلرًحا ؿىل اجملمتؽ ادلزائري مؽ فرق يف اًحىن اًس َاس َة ،ومن ُيا حوكن
أمهَة ُذا املوضوع ورشؾَة امللارهة.

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٍرى رًدضارد أهعون يف ؾرضَ ٌضلراسات الهرثوتوًوحِة يف مٌعلة اًرشق الوسط
حلِلِة ُامة ؾن اًحداايت الوىل ٌضلراسات الهرثوتوًوحِة يف مرص ،حرحؽ ًثالزٌُات
اًلرن املايض .ؾيدما اس خضافت ادلامـة املرصًة يف اًثالزًَِات تـغ أساثذة
الهرثوتوًوحِا اًربًعاهَني اًحارزٍن ،واكهوا ًَلون حمارضاهتم ؿىل اًعالب ابهخؼام يف ثغل
ادلامـة(خامـة اًلاُرة الآن) .ومن ُؤلء الؿالمُ :واكرت Hocartوإاًفاىز جرًدضارد
 ،Evans pritchardوجرٌسدِاين .Peristianyوًىن املفاركة أن أوًئم الساثذة اكهوا
ودرسوا ؿمل الاحامتع ابًفـي ًعالب أكسام ادلغرافِا،
ًـدون أساثذة ًـمل الاحامتعّ ،
واًفَسفة والاحامتع.
وٍرتط أهعون تني ثغل اًيؼرة وتني س َعرة املدرسة اًفروس َة يف ؿمل الاحامتع ؿىل
اًلامئني ؿىل أمر ثدرٌس اًـَوم الاحامتؾَة يف مرص ،واكن من صبن ُذا السَوب من
اًخفىري أن ٍرنز الاُامتم ؿىل اًفَسفة وؿىل املضالكت الاحامتؾَة .واكن من اًعحَـي أل
ٌضارك أثحاع مدرسة دوراكمي يف مرص اًيؼرة اًخلََدًة اًربًعاهَة اإىل الهرثوتوًوحِا
الاحامتؾَة هحؤرة الاُامتم الول ،وما من صم أن ُذا اًوضؽ كد أؿاق اهعالق اصلراسات
الهرثوتوًوحِة املرصًة من هواح مذـددة .أي وحود أساثذة وثلاًَد أهرثوتودلَا جرًعاهَا
وُميية فروس َة دوراكميَة ًغاًحَة َُئة اًخدرٌس ،ورمبا ٍرحؽ اإىل متسم اًلامئني ؿىل ثدرٌس
ؿمل الحامتع ابملدرسة اًفروس َة اصلوراكميَة -مؽ وحود الاجنَزيٍ" -رحؽ اإىل هون
اًسوس َوًوحِا اصلوراكميَة اًيت جضدد ؿىل اًامتسم الاحامتؾي ثدٌاسة أنرث واًوضـَة
الحامتؾَة ملرص اًـرشًًِات اًيت اكهت ثـُش واًغََان واًالس خلرار أدت اإىل اًخخَط من
اًِميية اًـامثهَة س يةُ ،1211ذا هؼراي ،أما ثعحَلِا ،وابًفـي فلد أجنزت س ية1291
رشؾت مجـَة ثدؾى ":ازلـَة اًـرتَة ٌضلراسات الاحامتؾَة" ،يف حتلِلات مِداهَة ًؼاُرة
اًفلر يف مرص وكد حٌدّت ثغل ازلـَة لإجناز ُذا اًـمي اًضخم ؿدد هحري من احملللني
الاحامتؾَني لس خجواب أنرث من زالزة أآًف ؿائةل"(.)2
وٌسجي أهعون يف دراس خَ املضار اإٍهيا أن رادلكَف جراون اكن أول أس خاذ جرًعاين
ًفد اإىل مرص أس خاذ ًا ًلهرثوتوًوحِا ،واكن ذعل يف ؿام  1291ؾيدما اس خلدمذَ خامـة
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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 -1اًخبسُس الاكدميي:
تدأت اصلراسات الهرثوتوًوحِة يف مرص ؿىل املس خوى الاكدميي يف ؾلد اًس حـَيات،
حِر ثـددت هرايس الهرثوتوًوحِا وختععات اًرسائي واًححوث الهرثوتوًوحِة ،ونرث
ؿدد اذلاظَني ؿىل درخات املاحس خري واصلنخوراٍ يف الهرثوتوًوحِا ،وأوضئ هرىس
ًلهرثوتوًوحِا جبامـة اًلاُرة ،اطلي صغهل املرحوم اصلنخور أمحد ارلضاب ،وأوضئ كسم
ًلهرثوتوًوحِا مبـِد اًححوث واصلراسات الفرًلِة ،وجلكَة الآداب خامـة الإسىٌدرًة .وًن
ًدسؽ ُذا اجملال احملدود ًدسجَي اكفة الاهخعارات الهرثوتوًوحِة ؿىل اًعـَد الاكدميي،
وحس امب أن وسجي الاجتاٍ اًـام ذلرنة ُذا اًـمل.
واهعَلت اصلراسات الهرثوتوًوحِة جبامـة اًلاُرة من خالل ؾودة اصلنخور أمحد
ارلضاب من خامـة ًيدن تـد حعوهل ؿىل درخة اصلنخوراٍ( ،)1299وتذعل دخَت مـَ
اًخلاًَد اًربًعاهَة يف الهرثوتوًوحِا ،ويف مٌخعف اًس خٌَُات ؿاد اصلنخورؿاظف وظفى
تـد أن َدرس الهرثوتوًوحِا يف أمرٍاك ،فدخَت ثلاًَد الهرثوتوًوحِا اًثلافِة المرٍىِة اإىل
كسم ؿمل الاحامتع اًـخَد جبامـة اًلاُرة ،وثيوؾت وثـددت أنرث من كدي ،ومن هجود
وإاسِامات وزمالء وثالمِذ ُذٍن الس خاذٍن ًيك ًدسؽ وتدٌوع اًرتاث الهرثوتوًويج
جبامـة اًلاُرة ،ومٌَ ًًذلي الإصـاع اإىل سائر ادلامـات ومرانز اًححر املرصًة.
ويف ُذا اًوكت هفسَ اكن الس خاذ اصلنخور ؿًل أمحد ؿُىس أس خاذ الهرثوتوًوحِا
جبامـة الإسىٌدرًة ٌسامه جبِدٍ يف ا إلرشاف ؿىل رسائي ظالب ُياك مثي :اصلنخور أمحد
أتوزًد(ماحس خري) ،واملرحومني اصلنخور محمد ؿاظف غَر (اصلنخوراٍ) ،اصلنخور ؿًل
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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الإسىٌدرًة ًًَضئ مـِد اًـَوم الاحامتؾَة اًخاتؽ ًلكَة الآداب هبا ،واكن ٌضغي يف ذعل
اًوكت ،واوسجام ًا مؽ اًخلاًَد الاكدميَة املرصًة ،هرىس ؿمل الاحامتع جبامـة الإسىٌدرًة(.)3
وًىن اصلراسات الهرثوتوًوحِة حللت يف الإسىٌدرًة ،وتفضي جراون دفـة كوًة ًِا،
من خالل دخوًِا نخخعط درايس من انحِة ،ونفرع من فروع مـِد اًـَوم الاحامتؾَة
املذهور .واكن من أجنة ثالمِذ مدرسة الإسىٌدرًة يف الهرثوتوًوحِا اصلنخور أمحد
أتوزًد ،وُو هفسَ اطلي صغي أول هريس ًلهرثوتوًوحِا أوضئ يف مرص ؿام .1211

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإسالم اًفار(اصلنخوراٍ) ،واصلنخور ؾحد اسلَد ًعفي (اصلنخوراٍ) .وًيك هفِم معق ُذا
اًخبزري هذهر أن الك من أحصاب ثغل السٌلء أرشف ًس يوات ظوًةل ؿىل كسم من أكسام
الاحامتع ابدلامـات املرصًة ،فدضـة اًخبزري ،وإان اكن كد ثحاٍن اإسِام لك مهنم ؾن
الآخرٍن ،مفهنم من مزج يف هجودٍ تني اصلراسات اًسوس َوًوحِة والهرثوتوًوحِة ،ومهنم
من غَة اًعاتؽ الهرثوتوًويج ؿىل معهل ،ومهنم من اكن ملضلا أو غري حمدد الاجتاٍ ثضلك
مؤثر .ول صم أن ُذا اًـرض اجملمي ًخعَة ثلِاميً حمدد ًا لإسِام لك من ورد امسًَ ،يك
ل ختخَط ادلِود أو ثخداخي الإجنازات ،ومؽ جسَميي تذعل فاإين أؾخلد أن تـغ السٌلء
اًيت ذهرت أنرب وأصِر من أن ثخداخي مؽ أحد أو ختخَط ؿىل أحد.
وٌسجي رًدضارد أهعون أًض ًا مالحؼة خدٍرة ابلُامتم واًخبمي ،حِر ًالحغ متزي
اصلراسات الهرثوتوًوحِة املرصًة مٌذ تداايهتا الوىل ابإحراء اصلراسات املَداهَة ؿىل هعاق
واسؽ وثضلك مرنز .ووسجي يف ُذا اًعدد دراسات ؿىل ؿُىس وأمحد أتوزًد ،وؿاظف
غَر ،وغريمه ,غري أهَ ًالحغ أن اًفروض اًيت اهعَلت ثغل اصلراسات ٌَخحلق مهنا
اكهت مض خلة من نخاابت ؿٌَلء الاحامتع اًفروس َني ،مما حلق هوؿ ًا من الثعال تني اًرتاث
اًسوس َوًويج اطلي اكن كامئ ًا يف مرص ،وحراث اًـمي املَداين املس خددث اًوافد مؽ
الاُامتم الهرثوتوًويج ذو اًخلاًَد الجنَوساهسوهَة(.)4
ووخَ المهَة يف ُذٍ اذللِلة أن اصلراسات الهرثوتوًوحِة مل حىن أتد ًا أؾٌل ًل
اإزيوحرافِة وظفِة ثس َعة ًحـغ اًيؼم الاحامتؾَة ُيا أو ُياك ،أو ًحـغ اجملمتـات
احملََة ،وًىهنا اكهت أؾٌل ًل ؿَمَة حتََََة ،مسدٌدة اإىل مادة مِداهَة.
ومثال ذعل دراسة أمحد أتوزًد ٌٌَلحس خري ؾن "ظلوس ادليائز ؾيد املسَمني
املرصًني" ،وكد اس متدت اإظارُا اًيؼري من نخاابت ُريحز ،وفان حِية ،ورادلكَف
جراون ،واس متر هفس اًرتاث اًخدًََل يف الهرثوتوًوحِا املرصًة حِر كدمت ؿََاء صىري
دراس هتا ؾن " اًثحات واًخغري يف ؿادات املوت يف مرص من اًـرص املمَويك حىت اًـرص
اذلارض" ،مسدٌدة اإىل مادة من املدوانت ومن اصلراسة املَداهَةًُ ،س هبدف اًخجمَؽ،
وًىن تغرض اًىضف ؾن ػواُر اًخغري يف ثغل اًـمََات ودًيامِات ُذا اًخغري ومعََاثَ.
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وثـددت اًرسائي اًيت أرشف ؿَهيا فامي تـد أمحد أتوزًد ؾن حتلِق فروض وكِاس
مضالكت وجضخَط معََات احامتؾَة ،مرض ًاب ًِا مث ًال جرسائي اصلنخور اًس َد حامد ؾن
اًحواتة ادلدًدة ،واصلنخورة ؿَََ حسني ؾن اًوادي ادلدًد ،واصلنخور محمد ؾحدٍ حمجوب
ؾن اًىوًت...اإخل.
نذعل ثيوؾت وثـددت اًرسائي اًيت أرشفت ؿَهيا ؿََاء صىري تلعد حتلِق
فروض ورظد ػواُر وجضخَط مضالكت ،أذهر مهنا ؿىل سخِي املثال :رساةل سـاد
ؾامثن ؾن الوًَاء (املاحس خري) وجممتؽ ادلرية (أظروحة اصلنخوراٍ) ،وأظروحة جنوى ؾحد
اسلَد ؾن ازلاؿات اًـركِة يف مٌعلة أسوان (اًـحاتدًة واًيوتَني واًعـاًدة) ٌٌَلحس خري،
وؾن اًخًض ئة الاحامتؾَة يف اإكَمي اًفِوم (اصلنخوراٍ) ،ومىن اًف هرواين ؾن ثغري املـخلدات
اًسحرًة يف جممتؽ حرضي(املاحس خري) ،وؿادات دورة اذلَاة (اصلنخوراٍ)...اإخل
ُذان جمرد منوذخني ميثالن مرنزٍن من مرانز كوة اصلراسات الهرثوتوًوحِة يف مرص:
كسم الهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدرًة ،وكسم ؿمل الاحامتع جلكَة اًحيات جبامـة ؿني
مشس ،وكسم ؿمل الاحامتع جبامـة اًلاُرة ،وغريُا من الإسِامات الهرثوتوًوحِة يف
أكسام ؿمل الاحامتع الخرى يف ادلامـات املرصًة.
وٍرى أهعوان أًض ًا أن اصلراسات الهرثوتوًوحِة يف اًس حـًَِات مازاًت حرنز اُامتهما
الول ؿىل دراسة مضالكت مرص الاحامتؾَة والاكذعادًة ،وخاظة مضلكة اٍمنو اًساكين
اًرسًؽ ،والرسة وثيؼميِا ،واًخحرض ،واًخعيَؽ ،وثوظني اًفالحني يف الرايض املس خعَدة
وغري ذعل .وٌسدضِد ؿىل ذعل مبوضوؿات اًرسائي اًيت أخزيت يف كسم ؿمل الاحامتع
والهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدرًة (كدي اس خلالل كسم الهرثوتوًوحِا) ،واًححوث اًيت
جيرهيا مرنز اًححوث الاحامتؾَة يف ادلامـة المرٍىِة ابًلاُرة ,واس متر ُذا الاجتاٍ يف
سائر أكسام ؿمل الاحامتع ابدلامـات املرصًة ،وإان اكن حدث أن أضَفت اإىل اًلامئة تـغ
املضالكت اًيت اس خجدت ؿىل اًساحة الاحامتؾَة ،وأمهِا مضلكة اًـٌلةل املرصًة املِاحرة
مبس خوايهتا اخملخَفة ،وغري ذعل من املضالكت(.)5

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وًىن الاجتاٍ اًثلايف يف اصلراسات الهرثوتوًوحِة كد اس خعاع ظوال اًس حـًَِات
وحىت ؿام  1211أن حيلق دفـات كوًة ،متثَت يف مك اًرسائي اًيت أخزيت ٌٌَلحس خري
واصلنخوراٍ ،ومرشوؿات اًححوث اًيت أحرًت يف تـغ ثغل الكسام ويف املرنز اًلويم
ٌَححوث الاحامتؾَة وادليائَة ويف اًححََوحرافِات واصلورايت وغريُا.
هالحغ من خالل ُذا اًـرض اإىل مسة خاظة ٌضلراسات الهرثوتوًوحِة ادلامـَة يف
مرص ،حِر ثـُش الهرثوتوًوحِا يف اًغاًحَة اًـؼمى من اذلالت مؽ ؿمل الاحامتع يف
كسم واحد ،وُو وضؽ كد ًـخربٍ اًحـغ يف اًؼاُر وٌَوُةل الوىل وضـ ًا مـوك ًا لهعالق
اًـمل الهرثوتوًويج ،وًىٌَ ميثي يف هؼري ؿالمة حصَة ووس َةل من وسائي اًلوة ،وُذٍ
املزية ًُست ملعورة ؿىل ادلامـات املرصًة تي لك ادلامـات اًـرتَة ومهنا حاةل ادلامـة
ادلزائرًة ،اإذ وتـد هعف كرن من الاس خلالل ،وتـد اًرحوع احملدضم ٌضلراسات
الهرثوتوًوحِا لزاًت مادة أو ختعط من ؿمل الاحامتع ومضيَ(كسم ؿمل الاحامتع).
وإان اكن الهرثوتوًويج توثومور -اطلي كدم اإىل مرصٍ ،-رى يف ُذا المر ػاُرة
حصَة وسَمية ،اإذ أكر هبذٍ اذللِلة وأندُا وأكام اصلًَي ؿَهيا من واكؽ خربثَ اًـَمَة
اًـرًضة ،حِر ًؤند ؿىل اجتاٍ لك من ؿمل الاحامتع والهرثوتوًوحِا اإىل الاًخلاء سواء من
حِر املوضوع أو من حِر املهنج.
ومل ثلذرص الاهرثوتوًوحِا اًـرتَة ؿىل ادلامـات املرصًة تي ثحـهتا خامـات ؾرتَة يف
اًرشق الوسط اكدلامـات اًـراكِة و اًسورًة والردهَة ،وػِرت هبا هوادر ذات مسـة
ؾرتَة ،مثي ؿًل اًوردي يف اًـراق ،واًرابًـة أمحد يف الردن ،واصلنخور خالل اكػم
اًـؼم يف سوراي ،وؿىل هنج ادلامـات املرصًة اتخدأت الهرثوتوًوحِا يف أكسام ؿمل
الاحامتع مث أظححت ًِا كسم خط هبا ،أو مؽ ؿمل الآاثر مثٌَل ُو اذلال يف املمَىة الردهَة
جبامـة اًريموك.
اإل أن ما ميزي ادلامـات املرصًة (اًلاُرة ،الإسىٌدرًة) ،أهنا ثـرفت ؿىل
الاهرثوتوًوحِا مدىرة ،تي أن املؤسسني الوائي ًِذا اًـمل ،مه من أسسوا اًخلاًَد
الهرثوتودلَا جبامـاهتا(راد لكَف جراون ،أفاىز جرجضارد) ،ويف اًوكت اطلي اكن اًعالب
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د .اًعدًق زلاًة – خامـة ثَارت -ادلزائر

اثهَا :الاهرثوتوًوحِا يف ادلزائر من اًوزحة اإىل اًيىدة:
ابًًس حة ٌَددًر ؾن الهرثوتودلَا يف ادلزائر ابًًس حة ٌَحاحر جيد هفسَ مَزما ؿىل
ثلس ميِا اإىل فرتات زالث ،ذعل لن لك ختخَف ؾن اًفرتات الخرى من حِر اًلوة
واًضـف ًلك مهنٌل وظحَـة اصلراسة واملرايم والُداف اًيت اكهت من وراهئا وميىن
ثلس ميِا اإىل زالزة مراحَويه مرحةل ما كدي الاس خـٌلرويه اصلراسات الس خىضافِة،
ومرحةل واملرحةل الس خـٌلرًة ،ومرحةل الاس خلالل.
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

املرصًني فَِ ًـدون أظروحاهتم ادلامـَة اًـََاء اكن الآابء الوائي ًالهرثوتوًوحِا يف أوج
ؾعاهئم اًـَمي ،تي وثخَمذوا ؿىل أًدهيم يف أمرٍاك وجرًعاهَا(أمحد أتو زًد ،وارلضاب)،
وُذا المر مل ًخح ٌَحضلان اًـرتَة الخرى ،اإذا ما اس ثًِيا اًـراق(ؿًل اًوردي اطلي درس
يف أمرٍاك)ً ،ىن مل وسمؽ تـامل أهرثوتوًويج غريب أسس كسم ًالهرثوتوًوحِا ،أو يف الكي
ّدرس الاهرثوتوًوحِا يف خامـة ؾرتَة مثٌَل ُو اذلال يف مرص.
وس خًذج مما س حق ،أن ًِذا اذلدث دلًخني أزيدني :اصللةل الوىل ،ويه أن اًـرب
وخعوظ ًا املرصًني مهنم ؿىل الهرثوتوًوحِا مدىر ًا ،واصللةل اًثاهَة ُو أهنم ثـرفوا ؿَهيا من
مٌحـِا(معدرُا) الولً .ىن ما ًـاب ؿىل اصلراسات الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ؿىل جتزرُا
لزاًت أسرية اًححوث الاكدميَة فمل خترج تـد من أسوار ادلامـات ومل ثوػف رلدمة
اًخمنَة أو ُدف أآخر حيفز من ثعورُا ،حفاٍهتا وداةل اًسوس َوًوحِا يف اًـامل اًـريب ًِيي
حمي ثبزم وأصاكل ،فال زال ًيؼر اإٍهيا ؿىل أهنا ؿمل املس خـمر وختدم ثوهجاثَ(فرق جسد)،
وان اصلراسات واملواضَؽ احملََة اًيت جض خغي ؿَهيا اكًلدَةل والزًِة واًخعرف والكََات،
جضلك هبا اإزؿاخا ٌضلوةل ووحدهتا اًوظيَة ،فِيي ثخـارض مؽ ثواهجاهتا اًىربى ،وُذا ابًرمغ
من وحود تـغ املرانز اًـرتَة يف الهرثوتوًوحِا(ؿمل الاحامتع والهرثوتوًوحِا الحامتؾَة
واًثلافِة وُران/ادلزائر ،مرنز اًححر يف الهرثوتوًوحِا وؾعور ماكدي اًخارخي) ،كسم
اًثلافة اًضـحَة تخَمسان ،مرنز أجن خضلون ٌضلراسات الاحامتؾَة(مرص).

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1املرحةل الاس خـٌلرًة -مرحةل اًوزحة:
 1-1مرحةل ماكدي الاس خـٌلر(اصلراسات الاس خىضافِة).
كدي تداًة اسلةل الاس خـٌلرًة اًفروس َة ،وحتدًدا كدي اترخي اًِجوم اًفرويس يف
19حوًََة ،1191فاإن الإدارة الاس خـٌلرًة كد وفرت لك اًرشوط اًرضورًة لإجناح اًـمََة
اًىربى املمتثةل يف مرشوع اس خـٌلر ادلزائر .فالُامتم ابدلزائر جممتـا وثيؼامي اكن من تني
اًدساؤلت املعروحة مضن املواضَؽ املوحودة حول اترخي مٌعلة صٌلل اإفرًلِا .هفِم من ُيا
أن اسلةل الاس خـٌلرًة اذللِلة مل ثحدأ اإل يف س ية  ،1191وإامنا تدأت كدي ُذا اًخارخي
ثس يوات ؿدًدة ،حبَر أن اسلةل الاس خىضافِة كد تدأت مٌذ اًس يوات الوىل ٌَلرن
اًساتؽ ؾرش ،وإاس مترت حىت هناًة اًلرن  11ؾرش .واصلًَي ؿىل ذعل ُو وحود اًىثري
من اًواثئق واخملعوظات اًيت ثعيف مٌعلة "اًربجر" ومٌعلة "اإفرًلِا اًضٌلًَة" واًيت
ثخددث ؾن املٌلًَم اًربجرًة ومماًَم فاس وادلزائر وغريُا .ولك ُذٍ اًواثئق واملـَومات
ونذا املـعَات اًخارخيَة اكهت من احهتاد اًىثري من املـارصٍن واملسافرٍن واًلٌعََني
املخوهجني اإىل اًضفة ادليوتَة ٌَححر التَغ املخوسط وحتدًدا اإىل صٌلل اإفرًلِا(.)6
ُذٍ اًواثئق واًيعوص املىذوتة حول مٌعلة صٌلل اإفرًلِا كدي س ية  1191اكهت هتمت
نثريا توظف اًـادات وأخالكِات وكمي ازلاؿات واملٌلًَم اًربجرًة ،نٌل أهنا حرنز اُامتما ؿىل
اًخارخي الاحامتؾي و التـاد ادلغرافِة املمزية ٌَوسط اًعحَـي ٌَميعلة .وُذا ما جيـي تـغ
اًحاحثني واًيلاد حول امليخوج املـريف والاهرثتوًويج ٌضلراسات اًىوًوهَاًَة الوىل حول
صٌلل اإفرًلِا ،حيددون ُذٍ املرحةل الوىل من اًىذاابت ابملرحةل الاس خىضافِة .حبَر
ًلوًون اإن املرحةل الوىل ًؼِور الدتَات الهرثتوًوحِة والثيوغرافِة اًىوًوهَاًَة اكهت
جتِي اًىثري من املـعَات اًخارخيَة والإحامتؾَة حول ادلزائرً .ىن لكِا ثحني المهَة اًىربى
ًـمََة اس خـٌلر خضوع امليعلة.
وجند يف ُذا اًعدد نخااب ُاما "ًفراوسا تياهيت"( )F.Panantiاطلي ورش يف ،1111
واطلي ٍرنز ؿىل أمهَة احذالل اًضٌلل الإفرًلي ابًًس حة لورواب ،حبَر ًـود حىت اإىل
املايض الاس خـٌلري ًِذٍ امليعلة املخـَق خاظة ابًوحود اًروماين(.)7لك ُذٍ املؤرشات
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 -1-1املرحةل الس خـٌلرًة-
1-1اصلراسات اًـسىرًة:
تـد أن متت اًـمََة الاس خىضافِة من ظرف اصلراسات اًىوًوهَاًَة الوىل وخاظة
ثغل املرثحعة تخحضري اسلةل الاس خـٌلرًة ؿىل ادلزائر كدي  ,1191ػِر ؿىل اًساحة
اًس َاس َة واملـرفِة هوع أآخر من اصلراسات اًيت ميىن أن هعيفِا مضن اصلراسات
اًـسىرًة.
وأغَة اصلراسات اًخارخيَة ثخفق ؿىل أن اصلراسات اًخارخيَة اًـسىرًة يه ثغل
الحباث اًيت متت يف املرحةل املمخدة تني س ية  1191حىت س ية  .1111ذعل ًىون ُذٍ
الحباث ثرتمج تعورة واحضة اًوحود اًـسىري يف املَدان اطلي أكميت فَِ اصلراسات
هفسِا وثرتمج نذعل ظحَـة الُداف والفاكر اًيت جسـى اإىل حتلِلِا مثي ُذٍ الؾٌلل.
وٌَخلرب أنرث من ُذٍ اًـَية من الحباث اًـسىرًة رنزان حتَََيا وملارتدٌا ؿىل أؾٌلل
لك من " Hanoteauونذا "Letourneuxيف دراس هتٌل املضِورة حول مٌعلة اًلدائي،
تـيوان ":مٌعلة اًلدائي و أؾرافِا" اًيت ظدرت س ية 1129م .ويه من اصلراسات الوىل
اًيت كامت هبا فئة اًضحاط واًـسىرًني ,تي اإن أحصاهبا حيخَون مٌاظة ُامة ورفِـة يف
صؤون الإدراة اًـسىرًة ابدلزائر .اًيشء اطلي ًرتمج اُامتماهتم واوضغالهتم الإًدًَوحِة
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واًواثئق ثدل جلك وضوح ؿىل أن مرشوع اس خـٌلر اإفرًلِا اًضٌلًَة وادلزائر ؿىل وخَ
ارلعوص ,مل ًحدأ ثيفِذٍ س ية  1191وإامنا كدي ُذا اًخارخي جىثري .وُذٍ اًضِادات
اًخارخيَة ثـىس ًيا حِدا الاُامتمات اًىربى اًيت اكن ٍىهنا اًـسىرًون الوروتَون
واًفروس َون خاظة وامليعحة ؿىل اس خـٌلر مٌعلة حٌوب اًححر التَغ املخوسط .وهدِجة
ًِذٍ الاُامتمات املـرفِة والإًدًوًوحِة ً إالدارة الاس خـٌلرًة اًفروس َة ,ػِرت اإىل اًوحود
ؿدة دراسات هوًوهَاًَة ذات اًعاتؽ اًخارخيي والهرثوتوًويج والزيوغرايفً .ىن ما ميزي لك
ُذٍ اصلراسات ُو اًعاتؽ اًخارخيي اطلي ثًمتي اإًََ.

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

واملـرفِة حول تـغ اًلضااي اًيت هـادلِا ؾيد ؾرضيا حملخوى اصلراسة اًيت حنن تعددُا
واملضار اإٍهيا أؿالٍ  ،ومن أمثةل اصلراسات اًـسىرًة يه.:
 دراسة "حول ًَورال" – ()JulesLiorel
حمتحور دراسة " حول ًَورال" حول الؾراق اًربجرًة مليعلة كدائي حرحرة ,وثيدرج
مضن حلي اصلراسات اًـسىرًة اًيت ثحَورت خاظة تـد جناح اسلةل الاس خـٌلرًة اًيت
َُبت أرضَهتا الحباث الاس خىضافِة اًيت حىثفت كدي س ية  ،1191أي كدي اترخي
اصلخول اًفرويس اإىل صٌلل اإفرًلِاً .ىن اًيشء اًرئُيس اطلي ميزي ُذٍ اصلراسة ُو اًخارخي
اطلي ػِرت فَِ وُو هناًة  ،1121وابًخايل فِيي ثبيت مدارشة تـد اصلراسة اًيت س حق
اًخـرض اإٍهيا .وًُس غرًحا أن جندُا ابًخايل مذبثرة اإىل أتـد حد ابرلالظات واًيخاجئ
اًس َاس َة والإًدًوًوحِة اًيت ثوظَت اإٍهيا ُذٍ الخرية.
 -1-1اصلراسات الاكدميَة
اإىل خاهة اصلراسات الاس خىضافِة والحباث اًـسىرًة اًيت اكهت جضلك اذلزي
املـريف ذللي اصلراسات اًىوًوهَاًَة ،جند اهدضار ظيف أآخر من اصلراسات حول الاهخاج
املـريف الاكدميي ,واًيت ثعورت نثريا ،اتخداء من س ية  ،1111وُو اًخارخي اطلي ميزي
تداًة ػِور الحباث ادلامـَة حول ازلاؿات اًساكهَة املس خلرة يف ادلزائر ،ونذعل حول
نثري من املواضَؽ اًيت ًِا ؿالكة مدارشة تـمََة اًخيؼمي الإدراي واًس َايس خملخَف ازلاؿات
الاحامتؾَة واًرًفِة ؿىل وخَ ارلعوص .وٍرحؽ سخة ثعيَف ُذٍ اصلراسات اإىل حلي
اصلراسات الاكدميَة ،اإىل ظحَـة اًححوث يف حد ذاهتا ،ونذعل اإىل أحصاهبا اطلٍن ًًمتون
اإىل فئة ادلامـَني اطلٍن متىٌوا من ثبًَف دراسات وأظروحات خامـَة خمخَفة متحورت
أساسا حول الاًدًوًوحِة املـرفِة واًـَمَة ً إالدراة الاس خـٌلرًة .أي اإن ُذٍ الحباث رمغ
هوهنا أحبااث خامـَة وأاكدميَة تلِت دامئا يف خدمة اذلاخات واملضارًؽ والغراض
الاس خـٌلرًة ،حبَر أهنا جضلك الإظار املـريف واًـَمي ًىثري من اًخوحهيات والإحراءات
اًـَمَة ً إالدارة الاس خـٌلرًة خالل س يوات ؿدًدة(.)8
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 -1الهرثوتوًوحِا يف مرحةل الاس خلالل :مرحةل اًيىدة -أهرثوتوًوحِا تدون
أهرثوتودلَني
مل حىن اصلراسات الهرثوتودلَا يف اًـلدٍن الوًني من الاس خلالل مذعورة ،أو
موحودة أظ ًال ،تي غَخت الهرثوتودلَا هوهنا ؿمل الاس خـٌلر ،ومل ٍىن مرغوب فهيا مؽ
اًخوهجات اًىربى ٌضلوةل (الصرتاهَة) فالُداف ُيا اخذَفت وامليعَلات ثغريت.
الاهرثوتوًوحِا املغضوب ؿَهيا س َاس َا و اإًدًوًوحِا تـد الاس خلالل ،ابؾخحارُا "اًـمل
الاس خـٌلري ابمذَاز" ،س خخخفي نٌلدة ٌَخدرٌس واًححرً ,خدي حمَِا اًسوس َوًوحِا ًخـومي
ادلزء يف "اًلك" :اًلك ارلاص اطلي أرًد تَ "اًـام" (اًـوام) ،ويه س َاسة ثـَميَة ,جتد
مذكآهتا يف اٍهنج اًس َايس – الًدًوًويج الاكذعادي اخملخار ( الاصرتاهَة) ،ابؾخحارٍ هنجا
مٌاُضا ًالس خـٌلر و"ؿَومَ" ووسائي معهل اًيت ًًدغي اإحداث اًلعَـة مـِا.واؾخحار
الاهرثوتوًوحِا " س يدا ًيجاح الاس خـٌلر" – ؿىل رأي جن حيي(P.Lucas,J.C.Vatin: .
L'Algérie des anthropologues.P.264.).
ويف ُذا اًس َاق وُذٍ اًؼروف ،ؿىل غرار غاًحَة اجملمتـات اًـرتَة اًيت اكهت
خاضـة ًالس خـٌلر ،اكهت اإًدًوًوحِة أهؼمهتا اذلاهكة حرى حاحهتا ًـمل الاحامتع ًرضورات
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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 دراسة اإمِي مسىراي ""EmileMasquerayميىٌيا من اًوُةل الوىل أن هعيف دراسة ُذا الخري مضن أمه اصلراسات اًيت جضلك
اذللي اصلرايس الاكدميي يف اإظار اصلراسات اًىوًوهَاًَة امليجزة حول ادلزائرً ،ىن ثعيَفٌا
ًِذٍ اصلراسة مضن ُذا اذللي ،ل ًـين تبهنا تـَدة ؾن الاوضغالت اًس َاس َة واًفىرًة
املخحَورة يف الإصاكًَات الاس خـٌلرًة الإدارًة واًـسىرًة .وُذا راحؽ ًلك املواضَؽ
واملسائي اًيت ثـرضت اإٍهيا مـؼم الحباث الاكدميَة ،اًيت غاًحا ما ثععدم ابلُداف
واملعاحل اًـَمَة ٌَمرشوع الاس خـٌلري ،فِددث اإؿادة ثوحهيِا واس خغالًِا ًعاحل ُذٍ
الُدافُ ،ذا من خاهة ومن خاهة أآخر لحؼيا أن اًخوحهيات الإًدًوًوحِة ًِذٍ
اصلراسات ثيعة أساسا ؿىل اإجياد اًخفاسري اًـَمَة ًحَورة الاسرتاثَجَة الاس خـٌلرًة يف
املَدان اًخيؼميي والإداري(.)9

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حمنوًة واس خىٌلل ًخحررُا(اًيؼرًة املارهس َة ومٌارصة اًضـوب املس خضـفة) اإذ حني ثبسس
ؿمل الاحامتع يف مرص اكن اجملمتؽ املرصي ؿىل ؾخحة اًخحولت ،وًىٌَ مل ٍزل جممتـا ثلََداي،
فمل خيخرب اًخحولت اًىربى اًيت أفضت ػِور ؿمل الاحامتع يف أوراب ،كدََا يف ثيؼميَ
الاحامتؾي ،زراؾَا ورؾواي يف ثدتريٍ املـايش وحرنة اًخعيَؽ اطلي سعرت هل أُداف
نربى مل ًخوظن زلافِا وتلي يف همدٍ ،فثلافة اًزراؿة واًلرًة ػَت سائدة يف املدًية
واملعيؽ ،طلعل مارس مـؼم اًحاحثني الحامتؾَني الاهرثوتوًوحِا تلعد أو تدون كعد ،أو
تعرًلة ل صـورًة ،لن اجملمتؽ ادلزائري اذلدًر اًـِد ابلس خلالل اكن ًـُش ؾىس
ذعل ،أي ؾىس ما حرًدٍ هل اصلوةل أآهذاك ،أي اجملمتؽ املمتدن اًضاغي ٌَفضاء اذلرضي.
ويف ثغل اًفرتة حٌدت دراسات احامتؾَة نثرية حول املعيؽ يف اًـامل اذلرضي ملواهحة حرنة
اًخعيَؽ يف اًـامل اذلرضي وهفس اًيشء ابًًس حة ٌَـامل اًرًفي لإجناح حرنة الإظالح
واًثورة اًزراؾَة ،وكد حاول ارلعاب اًرمسي يف فرتة اًس حـًَِات ،أن جيـي من اًـَوم
الاحامتؾَة ،وؿمل الاحامتع حتدًدا مادة هضاًَة ل ثفسريًة ،ثَـة دورا يف معََة اًخحرر
الاكذعادي واًثلايف"( )10وُذٍ اذللِلة ثالمس اًواكؽ ،ودون املحاًغة يف اًلول" :أن ؿمل
الاحامتع يف ادلزائر وضب تال موضوع ًدرسَ ،فلد تدا ٌَـدًد من املض خغَني هبذا اًـمل
اس خًداظَا أنرث مٌَ اإس خلرائَا" .لن ل سوس َوًوحِا حرًدُا اصلوةل اإل اًيت اكهت حرى فهيا
ضاٍهتا ومذكآهتا الًدًوًوحِة.
ؿىل ُذا اًيحو ،ظرح الإصاكل تـد الاس خلالل :أًة اًدًوًوحِا لي جممتؽ؟!مبا ًـين
رفغ أي مهنج " مـارض" "ًلًدًوًوحِا اًوظيَة" ،مبا يف ذعل املياجه اًخىوًًِة واًرتتوًة
املـخربة" مـادًة ًالصرتاهَة" ،املسٌلة" مٌاجه جرحوازًة" ،مبا يف ذعل اًسوس َوًوحِا ،انَُم
ؾن الاهرثوتوًوحِا!
أما الهرثوتوًوحِا ,فلد حاًت دوهنا ؾلدات ،مما حـَِا ثرتاحؽ ثضلك مَحوظ ؾٌل اكن
ؿَََ اذلال كدي الاس خلالل .حراحؽ يف اًخىوٍن ويف املٌلرسة املَداهَة ،أدى يف الخري اإىل
غَاب ص حَ لكي لهرثوتوًوحِني حزائرًني ،ومهنم من أآثر اًِجرة واًًضاط يف الاكدميَة
اًربجرًة ،وابس خثٌاء تـغ اًحاحثني املس خلَني(موًود مـمري مثال ،واطلي اىىة ؿىل
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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 اًعفوة الظاًَة :اًيت حـَت من "اًـروتة والإسالم" حلال ومهنجا ابؾخحار أنُذٍن اًـيرصٍن ميثالن " أظاةل اًضـة ادلزائري" (ؾحد اًـزٍز ارلاصلي ،ماعل جن
هيب وتـغ ثالمذة اًخَار الإظاليح)
 اًعفوة املارهس َة :واًيت ثحًت اٍهنج الاصرتايك ،فَسفة ومهنجا اكذعاداي (اكثةايسني مثال ابؾخحارٍ أدًحا وابحثا يف اًرتاث اًضـيب واملرسيح)
 اًعفوة اًخوفِلِة :واًيت حاوًت اًخوفِق تني اًحًَني (أمحد ظاًة الإجراُميي ،موًودكامس ،مععفى الرشف).
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

اًححر يف جمال اًثلافة اًضفَِة واٌَغة المازًغَة) ،فاإن مـؼم اصلراسات واًححوث تلِت
هؼرًة أوماهرو-سوس َوًوحِة .ومن اٌظلٍن اص خغَوا مضن ُذا اذللي تـد لس خلالل ،من
ادلامـَني اًفروس َني ،ممن اكهوا ؿىل ؿالكة ابلُامتمات ذاهتا كدي الاس خلالل ،وممن أتلي
ؿَهيم (توردًو ،تريك ،أآحرون ،اإضافة اإىل كامئة من اًحاحثني :هوًوان ،مٌدوز ،اإًف
لهوست ،غاًُسو ,)...حتوًوا اإىل دراسة الإوسان ادلزائري من مٌؼور سوس َو -اترخيي
واكذعادي ؿام مضن س َاق اًخغري الاحامتؾي والاكذعاد اًس َايس ادلدًد ،دون أن حتؼى
الهرثوتوًوحِا ابلُامتم ًلس حاب املذهورة .فلد اهفرد اًحـغ صلراسة ثحـات وخمَفات
الاس خـٌلر مضن هنج" ثعفِة الاس خـٌلر" () ،Chaulet, Lucas, Berqueودراس خَ يف
س َاق اًخحولت ادلدًدة ،والاهخلاًَة من جممتؽ حتت الاحذالل اإىل جممتؽ "ماعل ًلرض"،
لمزاول ٌَخـَمي "اذلر والإحداري" لاًضاغي ٌَفضاء املـٌلري اذلرضي أو اًرًفي" ادلدًد"،
املٌلرس ًضـائر دًيَ وثلاًَدٍ وؿاداثَ .نٌل جند ذعل الاُامتم تفىرة اًعحلات ادلدًدة اًيت
أهخجِا اجملمتؽ ادلدًد )ُ )،R.Galisot; Maghreb; classes et nationذا يف اًوكت
اطلي اكهت فَِ ُذٍ اًىذاابت ثرضب ظفدا ؾن املواضَؽ الهرثوتوًوحِا اًيت اكهت جسرتؾي
الاُامتم كدي الاس خلالل ،أو ًيلي أن اصلراسات الهرثوتوًوحِة كد ذاتت يف
اًسوس َوًوحِا ،أو ثضلك أآخر أن الهرثوتوًوحِا كد مورست يف غَاب
الهرثوتوًوحِني( .)11وًلسم اًحاحر ؾٌلر ٍزيل ممن اص خغَوا ؿىل مواضَؽ أثروتوًوحِا اإىل
زالث ظفوات:

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أما الهرثوتوًوحِا ,فلد حاًت دوهنا ؾلدات ,مما حـَِا ثرتاحؽ ثضلك مَحوظ ؾٌل اكن
ؿَََ اذلال كدي الاس خلالل .حراحؽ يف اًخىوٍن ويف املٌلرسة املَداهَة ,أدى يف الخري اإىل
غَاب ص حَ لكي لهرثوتوًوحِني حزائرًني ،وابس خثٌاء تـغ اًحاحثني املس خلَني(موًود
مـمري مثال ،واطلي اىىة ؿىل اًححر يف جمال اًثلافة اًضفَِة واٌَغة المازًغَة) ،فاإن
مـؼم اصلراسات واًححوث تلِت هؼرًة أوماهرو-سوس َوًوحِة.
وتـد زالث ؾلود من الاس خلالل اكن ُياك رحوؿ ًا حمدضٌلً ٌَمٌلرسات الاهرثوتوًوحِا،
مؽ توخزبة ،حفِغ تيون ،هذٍر مـروف ،أمحد جن هـوم ،ؾحد اًرحٌلن موساوي ،سَمي
خِاط ،ؾحد اًـزٍز رأس املال ،وثبسُس مرانز حبر ،مثي مرنز اًححر يف الهرثوتوًوحِا
الاحامتؾَة اًثلافِة توُران ،مـِد اًثلافة اًضـحَة تخَمسان ،وأظححت الهرثوتوًوحِا
ثدرس يف ادلامـات وان اكهت هكلِاس أو نخخعط ملعورة ؿىل ما تـد اًخدرج ،خامـة
وُران وخامـة خًضةل.
 -9الاهرثوتوًوحِا يف ادلامـات ادلزائرًة :اًـخبسُس الاكدميي املرثحم
اإذا اكهت الاهرثوتوًوحِا دخَت مرص ؾن ظرًق ادلامـة واهعَلت ثعحَلاهتا املَداهَة
حنو اجملمتؽ املرصي من أكسام الهرثوتوودلَا أو أكسام اًـَوم الاحامتؾَة ؿامة ،وهؼراي
ثبسست أكسام الهرثوتوًوحِا من ظرف الآابء الوائي اطلٍن ارسوا دؿامئ ُذا اًـمل يف
تضلاهنم ،ودمعَ من ظرف اصلوةل فبن المر خمخَف ؾيَ يف ادلزائر ،فلد غَخت
الاهرثوتودلَا نخخعط أاكدميي يف ادلامـات ادلزائرًة اكفة فلد أذللت هبا ثغل اًومصة
املدوسة ويه أن الهرثوتوًوحِا ؿمل أو يف الكي مساهدة ًالس خـٌلر ،وُذٍ اًيؼرة اًسَحَة
مل حىن موحود يف مرص ،ورمبا حرحؽ اإىل ظحَـة اًيؼرة املخـَلة ابلس خـٌلر هفسَ واًيت اكن
ًيؼر اإٍهيا املرصًني ؿىل اصلراسات الهرثوتوًوحِة ما كدي الاس خـٌلر ومل ثيؼر اًسَعة
املرصًة اإىل اصلراسات الهرثوتوًوحِا اًيت كام هبا الجنَزي اإن وخدت أزياء فرتة اسلاًة
ًدسَِي معََة اًِميية ،وكدَِا اًفروس َني ملا أظعحة انتََون توانجرت لزًد من  191ؿاملا
وابحثا فروس َا وما اجنزوٍ يف مرص دور اصلافؽ واذلافز ٌَخـرف اًـَوم الورتَة اذلدًثة
وممارس هتا" ،تي أنرث من ذعل اكهت ردت اًفـي اإجياتَة مبساٍرة الاجتاٍ اًححيث واًـَمي
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

أنرث ،جتىل ذعل يف تـثات محمد ؿًل اًعالتَة ٌَحضلان الورتَة ،وابًخايل اكهت مرص دامئ
مذلدي ٌَحضارة اًغرتَة ومٌخجاهتا ومهنا الهرثوتوًوحِا ،ورمبا ٍرحؽ ذعل أًضا اإىل ظحَـة
الاس خـٌلر هفسَ اطلي مل ٍىن مذعرفا وؾيَف ًا يف مرص مثٌَل ُو اذلال ؿَََ يف ادلزائر.
لك ُذٍ اًـوامي جممتـة أدت اإىل اًيؼر اإىل الهرثوتوًوحِا من ظرف اًسَعة يف
ادلزائر مغاٍرة ٌَيؼرة اًسَعات يف مرص ،ابًرمغ من اإن الإرث اًسوس َوًويج
والاهرثوتوًويج حول ادلزائر يف اًفرتة الاس خـٌلرًة ًفوق جىثري مما ُو صلى املرصًني ورمبا
ول ًخوفر لي دوةل ؾرتَة اكهت مس خـمرة ،تي وهدِجة كوثَ جضلك يف صلك اجتاُات
ومدارس" ،وابًرمغ من مرايم ثغل اصلراسات وأُدافِا فِيي متثي اًَوم رظَد ًا ُاما من
املـعَات واملـَومات اًيت لغىن ؾهنا ًفِم حلِلة حامسة من جممتـيا"(.)12
وطلعل فـوض أن جيد اًحاحر هفسَ ؾوض اس خلراء ًوضـَة الهرثوتوًوحِا أاكدميَا
أي سريورهتا يف ادلامـات ادلزائرًة جيد اًحاحر هفسَ يف ؾرض واس خلراء ًسريورة
اًسوس َوًوحِة ،اإذ اكهت مَحلة هبا ،تي وأن الهرثوتودلَا املمتزيٍن اطلٍن اص خغَوا يف حلي
الهرثوتوًوحِا خعوظا اخملرضمني مهنم(توردًو ،وصويل) ،واظَوا هجودمه اًـَمَة واًححثَة
يف أكسام اًسوس َوًوحِا تـد الاس خلالل ُاثَ الخرية اًيت مل حىن تدورُا يه نذعل
مس خلةل ؾن اًفَسفة يف اًس يوات الوىل من الاس خلالل مما حـَِا ثـُش حاةل ثبزم.
وٍوكن ثبزم اًسوس َوًوحِا ومن وراهئا الخت اًخوأمة الهرثوتوًوحِا ،يف ؿدم اًخـرف ؿىل
اًسوس َوًوحِا من ظرف ادلزائرًني يف اًـلد الول من الاس خلالل ،فمل ًمت اًخـرف ؿَهيا
وـمل مس خلي تـد ؿدة س يوات من الاس خلالل ،لس حاب ؿدة ومهنا الاس خـٌلر هفسَ ،اإذ
مل حىن حمي ثدرٌس يف املـاُد اًـََا اًيت ثبسست  1111ول يف ادلامـة اًيت جرزت اإىل
اًوحود س ية ،1212وؿىل لك حال فمل ٍىن اٍمتثَي ادلزائري غال متثَال رمزاي ،ومن انحِة
اثهَة أن اًسوس َوًوحِا وـمل مل حىن ًخوػف يف مرشوع امللاومة نٌل اكن اذلال ابًًس حة
ٌَخارخي ،اطلي وػف مٌذ الاس خلالل تي ومٌذ تداًة ؾرص اٍهنضة أو الاس خفاكة ،هالحغ
جروزا كواي ٌضلراسات اًخارخيَة اًيت ثذُة مجَـِا يف اجتاٍ اًخبهَد ؿىل دميومة المة
ادلزائرًة وخعوظَاهتا واخذالفِا ؾن فروسا".

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تي وان اًسوس َوًوحِا ذاهتا يف تداًة الاس خلالل مل حىن ختعط مس خلال تي اكهت
ورًثة ثلاًَد املياجه اًفروس َة يف اصلوةل املس خـ َم َرة ومهنا خامـة ادلزائر يف تداًة اشلس ًَِات
حِر اكهت ثدرس مادة ؿمل الاحامتع ًيَي أحد صِادات اٌَُساوس يف اًفَسفة ومهنا
صِادة حتت ؾيوان" الخالق واًسوسوًوًوحِا"  ،"Moral et Sociologieومؽ هناًة
اشلس ًَِات اكن مضن ملررات صِادة اٌَُساوس يف الآداب واًـَوم الإوساهَة مجةل من
املواد ثدّرس ،ومهنا صِادة يف ؿمل الاحامتع ،صِادة يف ؿمل اًيفس الاحامتؾي ،الاكذعاد
اًس َايس ،اصلميغرافِا والزيوغرافِا ًضٌلل اإفرًلِا .واس متر اذلال ؿىل ُذا اًخلس مي ظوال
فرتة اًس خٌَُات ،وحىت تداًة اًس حـًَِات ملا أس خلي ؿمل الاحامتع ؾن دائرة اًفَسفة اكهوا
خَفِة اًخىوٍن اًفَسفي ،واكن وضاظِم اًححيث املَداين ؿىل ؿالكة حبثَة مدارشة مؽ
"ازلـَة ادلزائرًة ٌَححر يف اصلميغرافِا والاكذعاد وؿمل الاحامتع"( ،)AARDESاًيت
أسسِا توردًو مبرافلة ؾحد املاعل ظَاد اطلي اكهت هل اإسِامات أساس َة ساؿدت ؿىل
جضلك املدرسة اًيؼرًة اًيت مجـت تني امللارتة اًيؼرًة واًخبظَي اًيؼري ًحوردًو"( .)13ومل
ٌس خلي كسم ؿمل الاحامتع هنائَا ؾن اًفَسفة اإل س ية  1211حِر مت اإوضاء كسم ؿمل
الاحامتع اطلي اكن ٌرشف ؿىل اإدارثَ اإمِي ساكر ، Emil Sicardويف ُذٍ اًس ية
ابًضحط مت ثـرًة اًـَوم الاحامتؾَة تلرار س َايس مما أدخي اًرؾَي الول من مدّريس ؿمل
الاحامتع حاةل من اًخََ اٌَغوي لهنم اكهوا ًًمتون اإىل حِي ٍمتزي تبحادًة اٌَغة
اًـَمَة/اًفروس َة ،واًخىوٍن اًفَسفي ،وأخذ وؾََ وىذةل سوس َوًوحِة مغَلة ذات
ثوهجات ٌسارًة يف اًس يوات املمخدة ما تني س ية.)14(1219-1211
وتيؼرة موضوؾَة وثلِميَة ذلاةل اًسوس َوًوحِة يف ادلزائر ويه متثي ؾَية ٌَحالد
اًـرتَةً ،ـامل احامتع حزائري وُو املرحوم حٌلل اصلٍن غرًد اطلي تدأ حِاثَ اًـَمَة وـامل
احامتع وأخذمتِا ابلهرثوتوًوحِا وًلامسَ نثريا من ؿٌَلء الاحامتع اًـرب" اًوضـَة ادلزائرًة
اًَوم ابًًس حة ٌَسوس َوًوحِا ُو ما هالحؼَ اًَوم يف ادلزائر ُو وحود مؤسسايت ومادي
كوي وظاخة وسَعة سوس َوًوحِة يف غاًة اًضـف ومس خوى ؿَمي أآخذ يف الاتخـاد
ؾن املس خوى اصلويلُ ،ذا اًوحود املؤسسايت ،اإذ ل ختَوا أي خامـة ثلرًحا من ثدرٌس
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اًسوس َوًوحِا ،فرض أهعحاؿ ًا ،تبن اًسوس َوًوحِا موحودة ويه خبري ،وكد ٍىون ُذا
الاهعحاع وٌُلً"( .)15وحزامٌا مؽ ثوسؽ ثدرٌس اًسوس َوًوحِا يف خامـات اًوظن
اًىربى(كس يعَية ،ؾياتة ،ادلزائر ،وُران) يف مٌخعف اًامثهٌُات اإذ اكهت ثـلد
اًخؼاُرات اًـَمَة اًىربى اًوظيَة واصلوًَة حول اًسوس َوًوحِا ابهخؼام ثلرًحا من تُهنا
املؤمتر اصلويل اًراتؽ واًـرشٍن ًـمل الاحامتع اطلي ؾلد ابدلزائر س ية" ،1219اإذ مت اًرتنزي
يف ارلعاب اًخوحهييي اطلي أًلاٍ وزٍر اًخـَمي اًـايل اًس َد اًعدًق جن حيىي ؾن أس حاب
اذلذر واًخيفري من املـرفة اًسوس َوًوحِة ابؾخحارُا مـرفة جس متد ومتثي اس مترار املـرفة
اًىوًوهَاًَة ،وخاظة ادلاهة املرثحعة تـمل ادلياسة (الهرثوتوًوحِا) ،ويه مادة ختعط
أوخدهتا حسة ارلعاب اًرمسي ػروف اترخيَة خاظة وكامئة ؿىل الافرتاض اًلائي ابن
تـغ اجملمتـات مل ثـرف اًخعور وأن تًَِاهتا جضمي ؿىل مزيات جتـَِا غري كاتةل
ٌَخعور"( .)16وخالل ثغل اًفرتة وما تـدُا سواء يف اًخؼاُرات اًـَمَة( )17أو ادلامـة جند
ثغَُة ًلكمة أو مععَح "أهرثوتودلَا" ،وؿدم وورود أمسِا حىت يف خعاابت
الهرثوتوًوحِني اطلٍن مارسوا الهرثوتوًوحِا حتت غعاء اًسوس َوًوحِا فمل حىن هلم
اًضجاؿة ٌَحوح حىت مبجرد املععَح فاكهت ثورد ابمس اًثلافة اًضـحَة أو احملََة ،أو اكهت
ثوظف ابس خـارات أخرى.تي ومل حىن وحدة ٌَخدرٌس حىت يف ختعط ؿمل الاحامتع،
فاًسوس َوًوحِة حىت اًـلد اًثاًر من الاس خلالل اكهت مراكدة وًيؼر اإٍهيا حبذر
وارلعاب اًرمسي ًخوحس مهنا خِفة ابًرمغ من ؿدم وورود مععَح "أهرثوتوًوحِا" يف
ذعل اًوكت ،فػ"اًسوس َوًوحِا" -يف هؼر اًسَعة -لزاًت حتمي يف رمحِا الهرثوتوًوحِا،
اًـمل املزجع واملضاغة دوم ًا.
ُذٍ اًرؤًة و"ُذا امليعق حـي اًـَوم الاحامتؾَة والإوساهَة ًيؼر اإٍهيا هؼرة دوهَة،
اإن اكن ؿىل مس خوى رمس السرتاثَجَات اًـامة ٌَخـَمي اًـايل ،أو اًححر اًـَمي
ومضارًـَ اًيت أظحح ًغَة ؿَهيا اًعاتؽ اًخلين املفرط ؿىل حساب املـريف السايس يف
لك جتََاثَ اًيؼرًة واًخعحَلة"(. )18

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وإاذا هؼران اإىل اًخارخي اًلعري ٌَسوس َوًوحِا فبهيا هالحغ اخذالفا تٌُّ ًا تني
اًسوس َوًوحِا اًـلدٍن الوًني من الاس خلالل وسوس َوًوحِا اًـلدٍن اًالحلني،
فسوس َوًوحِا املرحةل الوىل متزيت أساسا تخعور مفرط ًسوس َوًوحِا اًيؼرًة وتغَاب
وثغَُة ٌَمجمتؽ وكضاايٍ اًـًَِة ،تُامن املرحةل اًثاهَة متزيت ابًـىس متاما ،ففهيا احذَت
كضااي اجملمتؽ اخملخَفة ماكن اًعدارة وفهيا حراحـت وضـفت ملارابهتا اًـَمَة ،فالك املرحَخني
متزيت تيلط يف خاهة مما ًحلهيا دون املس خوى املعَوب ،و"يف اًوكت اطلي اكهت
ثخـعة فَِ اًسوس َوًوحِا يف ادلزائر ٌَامنذج الثسدميوًوحِة ٌَس حـًَِات ،اكن اجملمتؽ
ًخغري ويف ثغريٍ اكن ًعرح ؿىل اًسوس َوًوحِا مناذج ومضالك احامتؾَة خدًدة واهحـاث
ػن اًىثريون اإهنا اخذفت أو
أوخَ أخرى كدمية ،أو ثلََدًة (الزًِة ،اًزاوًة ،اصلٍنّ )....
أهنا ؿىل الكي يف ظرًق الاخذفاء"( )19من ارلارظة الاحامتؾَة اكًلدَةلً ،خرتك ماكهنا ٌَحىن
اذلدًر اكذلزب واجملمتؽ املدين .والإخارة/اًـمي مل ثـد يه اًضلك اًسائد أو املِمين يف
ؿالكات اًـمي ،تي اًًضاظات اً ّالرمسَة ًِيي يف ثعاؿد مس مترة ،واملعاًة ابذلرايت
والاؿرتاف ابًِوايت اًثلافِة جتىل ذعل يف حرنة اًرتَؽ المازًغي .مؽ ارثفاع ػاُرة اًحعاةل
يف املدن اًياجتة ؾن غَق املؤسسات اًعياؾَة اًيت اكهت مِداان ٌضلراسة اًسوس َوًوحِة
ومؽ تداًة اًدسـًَِات نرث اًعَة ؿىل اًسىن واًـمي واملـعَات اصلوًَة ثغريت ووخدت
اصلوةل هفسِا ثـُش ؾِد اًخداخالت .فسمحت ابلهفذاح الاكذعادي واًس َايس وحرًة
اًخـحري ،مما أدى اإىل ختفِف ارلعاب الًدًدودلي اجتاٍ الآراء اًـَمَة املزجعة .وحرت أول
اهخخاابت ثـددًة حزتَة ،فاكهت اًيخاجئ ؾىس ما اكن مذوكؽ مما أخرج زؾمي حزب س َايس
ؾن مصخَ" :مل ىىن هـرف اجملمتؽ ادلزائري" ،ويه ؾحارة اكهت اكفِة من اًسَعة ٌَخـحري
واؿرتاف تبن اجملمتؽ اكن ٌسري ؾىس اًسوس َوًوحِا اًيت ُرمست هل ظوال حلدة من اًزمن
اًيت أرًد ٌَمجمتؽ أن ٌسري وفلِا ،أي اكهت ثمت ملارتة اجملمتؽ نٌل جية أن ٍىون ل نٌل ُو
اكئن.
أمام ُذا اًواكؽ اطلي أفرز واكـ ًا أآخر تدورٍ ل ًلي اإصاكل ؾن ساتلًَ ،ـاد ظرح
الصاكل من خدًد وفق مـعَات جرؤى خدًدة ملوضوؿات خدًدة أي اإوسان وأي جممتؽ
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف ادلزائر
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هخـامي مـَ وفَِ ومٌَ؟ أًة حرهَحة ذُيَة ثخحنك يف مسارٍ وابًخايل جية دراسة
اجملمتؽ/الإوسان ادلزائري نٌل ُو ،ل نٌل جية أن ٍىون( -،)20رمغ ارلوف اطلي أتدثَ تـغ
الوساط من "مـامل اًخيوٍر" ًِذا اًـمل املضاغة يف هؼرُا ،-وكد جتسد ذعل معََا يف
أوضاء أول وحدة ٌَححر يف الهرثوتوًوحِا يف تداًة اًدسـَيات يف اًساهَة وُران ،مث
ثعورت اإىل مرنز حبر هل فروع وفذح أول حىوٍن هل يف اصلنخوراٍ ٌَعَحة من اكفة
اًخخععات يف اًـَوم الاحامتؾَة والإوساهَة وحىت ادلغرافِا ،وأظَق وضاظاثَ اًـَمَة
واًححثَة اس خىٌلل اًـلد الول من ثبسُسَ فىرثت اصلفاحر واصلورايت واجملالت اًـَمَة،
أصِرُا "جمةل أوساهَات" يف الهرثوتودلَا واًيت زاًت ثعدر حىت اًَوم ،ول ميىن جتاُي
ادلِود املعيحة يف ثيعمي اًخؼاُرات اًـَمَة ،من تُهنا وكائؽ مَخلى ؾلد س ية  "1222حول
مس خلدي اًـَوم الاحامتؾَة يف ادلزائر ،ونذا أهخاخَ ًىذاب حوظةل اًـَوم املـارف يف
اًـَوم الاحامتؾَة والإوساهَة يف ادلزائر تـد مخسني س ية اطلي ورش يف ادلزائر من ظرف
املرنز س ية .)21(1111مث أؾلهبا أوضاء مـِد اًثلافة اًضـحَة يف ثَمسان واطلي ُو اإًضا
أخذط ابًخىوٍن أنرث من اًححر واس خلدي ختععات يف ؿمل اًيفس والاحامتع والآداب
من محةل اٌَُساوسٍ ،مييحِم صِادات فامي تـد اًخدرج يف اًخخعط واكهت تداًخَ حتت
سَعة وزارة اًثلافة ًخخوىل وظاًخَ وزارة اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي فامي تـد ،ونذا
املرنز اًوظين ٌَححر يف ؾعور ما كدي اًخارخي وؿمل الإوسان واًخارخي ،واطلي ُو تدورٍ
مٌذ اإوضائَ وإاىل اًَوم حتت وظاًة وزارة اًثلافة ،وخالل ُذٍ املدة ثلرًحا أي حلدة
اًدسـًَِات مل ًفذح ختعط الهرثوتوًوحِا يف ادلامـات فاًخجرتة الوىل ًالهرثوتوًوحِا
اكهت مسموح هبا خارج ادلامـة وتـغ مهنا خارج وزارة اًخـَمي اًـايل ،واكن ؿىل ادلامـة
أن ثًذؼر حىت س ية 1111يك ثفذح مرشوع مساتلة املاخُس خري ٌَخىوٍن فامي تـد اًخدرج
من ظرف املرحوم حٌلل اصلٍن غرًد تلسم ؿمل الاحامتع جبامـة وُران ،محي املرشوع
أمس" أهرثوتوًوحِا ادلزائر املـارصة" ثس خة مٌاظة ويه أول جترتة يف ادلزائر ؿىل
الإظالق ٌَخىوٍن يف الهرثوتودلَا يف ادلامـة ،مث أؾلدهتا دفـة أخرى تامثهَة مٌاظة
مبرشوع محي هفس المس يف اًس ية املواًَة ،مث يف س ية ،1119وس ية  1119مرشوع
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أهرثوتودلَا املـرفة من ظرف الس خاذ :غرًد هفسَ وثَهتا دفـات يف أهرثوتوًوحِا املدًية
واهرثوتوًوحِا اًعدة ولك ذعل اإل يف اإظار ما تـد اًخدرج.
ومؽ رايح اًخغَري اًيت ذللت ابدلامـة مضن اإظار اًخىوٍن وثغَري اًربانمج يف أظار" ل
م د" ،LmDمت فذح ختعط سوس َواهرثوتوًوحِا وًُس أهرثوتوًوحِا مبفردُا ،جبامـة
ثخسة 1111من ظرف الس خاذة جرويق وس َةل اكن ذعل س ية 1112-1119وثَهتا أرتـة
دفـات يف اٌَُساوس مذخاًَة ًَخوكف املرشوع ،وصِاد ة امللدمة اكهت جسمى ب" صِادة
اٌَُساوس يف ؿمل الاحامتع صـحة ؿمل الاحامتع الهرثوتوًوحِا" ومضن كسم اًـَوم
الحامتؾَة ،واس متر اًخىوٍن يف املاسرت تبول دفـة س ية ،1112/1111محَت أمس
أهرثوتوًوحِا ؿامة وأرشفت ؿَهيا الس خاذة جرويق وس َةل ،وثَهتا زالث دفـات مذخاًَة ،اإىل
أول س ية دنخوراٍ ل م د  LMDاكهت س ية ،1112وهفس اًيشء ثلرًحا ابًًس حة دلامـة
خًضةل ويف هفس املدة اإذ اتخدأت اًخىوٍن يف اًسوس َوأهرثوتوًوحِا يف اٌَُساوس واملاسرت
وختمتَ ابلهرثوتوًوحِا ،واكن اًخىوٍن يف اًسوس َوأهرثوتوًوحِا يف اًخدرج ٍاكد ٍىون حرص ًا
يف ُذٍن ادلامـخني فلط اإىل ًومٌا ُذا ،أما اًخىوٍن يف ما تـد اًخدرج ،مييح دنخوراٍ ل م
د  ، LMDفلد أس متر توثرية مدسارؿة – ولجناح هؼام ل م د  –LMDيف خامـة
مذـددة من اًوظن وجامـة ثَمسان ،وخامـة مس خغامن (دفـخني-1119/1111
 ،)1119/1119أرشف ؿَهيٌل اصلنخور س َىوك كوًدر ،وخامـة وركةل أنخوجر،1112
أرشف ؿَهيا اصلنخور خََفة ؾحد اًلادر اطلي ًًمتي لول دفـة يف الهرثوتوًوحِا يف حزائر
الاس خلالل واًيت كام تخىوٍهنا مرنز اًححر الاهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة وُران
وكس يعَية يف هناًة جسـًَِات اًلرن املايض .ويف اًوكت ذاثَ أس متر اًخىوٍن يف
الهرثوتوًوحِا يف املاخُس خري يف أظار املدرسة اصلنخوراًَة تني خامـخني أو أنرث مثٌَل ُو
اذلال تني خامـة أدرار وخامـة مس خغامن س ية.1119
وس خخَط من خالل ُذٍ املسرية ًلهرثوتودلَا مٌذ اًسٌلح تخداوًِا يف الوساط
وارلعاابت الآاكدميَة مٌذ مٌخعف اًدسـًَِات ،وحىت اًـلدٍن اًالحلني يف الًفِة اًثاهَة
أن الهرثوتودلَا مت جترٍهبا خارج أظرُا اًخلََدًة الوىل (ادلامـة واملؤسسات الاكدميَة)،
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مرنز اًثلافة اًضـحَة تخَمسان ،تي وأحِاان ًُس حتت وظاًة اًخـَمي اًـايل ،تي وزارة
اًثلافة مثٌَل ُو اذلال ابًًس حة ٌَمرنز اًوظين ٌَححر يف ؾعور ما كدي اًخارخي وؿمل
الإوسان ،وذعل ًُسِي اًخحنك فهيا ،وًرمبا ًخوػف كهرثوتودلَا هدًة ًلك أهرثوتودلَا مٌاوئة
ومزجعة ٌضلوةل كد ثبيت من ادلامـة وأكسام اًـَوم الاحامتؾَة ،أو الظحاغ اصلور اًثلايف
ؿَهيا وًُس اًـَمي ،واملزية اًثاهَة ويه أن الهرثوتوًوحِا مل حىن حمي اًخىوٍن يف اًخدرج
سواء يف اًيؼام اًالكس َيك أو حىت هؼام ل م د ،مما ًـين ان اصلوةل يه اًيت ثلرر
اًخىوٍن يف اًخدرج ومتًل امللررات ،وابًخايل ختضؽ ًس َايس وًُس اًـَمي ،حىت وإان
حدث فِو كد أحنرص يف خامـخني يف اًرشق ادلزائري(ثخسة ،وخًضةل) ،وملدة مـَية
فلط ،وخاء ابمس "اًسوس َواهرثوتودلَا" ًخـومي ادلزء يف اًلك ؿىل حد ثـحري الس خاذ ؾٌلر
ٍزيل وًُس مععَح/ختعط" أهرثوتودلَا" خاًط ،مما ًدل ؿىل أن املععَح لٍزال
مزجع ًا ،وابًرمغ من ُذٍ املسرية اًعوًةل واًخىوٍن اًخرشي ،مل جس خلي تلسم وحدُا مثٌَل
ُو اذلال يف خامـة أآل اًحُت ابًريموك ابملمَىة الردهَة اًِامشَة ،واملزية اًثاًثة وان خي
املىوهني فهيا ثيوؾت وثـددت ختععاهتم فامي كدي اًخدرج ،واكهت غري الهرثوتودلَا مما ًرتك
صلهيم أهعحاؿا ًسَعة حىوٍهنم الويل ابًرمغ من مشوًَة ُذا اًـمل.
ًىن ابًرمغ ومن لك ُذا جية أن ىمثن لك ذعل ادلِد املحذول واملخيايم ،فَلكي حواد
هحوة .وأن من هوهنم مرنز اًححر يف الهرثوتوًوحِا  ، CRASCأظححوا اًَوم من
ٌرشف ؿىل اًخىوٍن يف الهرثوتوًوحِا ؿىل مس خوى اصلنخوراٍ يف الهرثوتوًوحِا ،وأن ذعل
املرنز رلري دًَي حصة حاةل الهرثوتوًوحِا يف تالدان ،اطلي أظحح ًيافس وًلف ابًيدًة
ملرانز اًححر اًـرتَة تي واًـاملَة ،وما زايرة هحار ؿٌَلء الاحامتع والهرثوتودلَني اًـاملَني
ًَدارضوا فَِ أو ًلميوا هدوة ؿَمَة ،واحذضاهَ ًخؼاُرات ؿاملَة اكن أآخرُا" رلري دًَي ؿىل
ذعلً ،ىن ُذا اًخعور ؿىل مس خوى مرنز اًححر أما ابًًس حة ٌَجامـة ،مفيذ تداًة الًفِة
ودخَت مـِا الهرثوتودلَا ٌَجامـة "،متت اإؿادة اًيؼر يف وػَفة ادلامـة ذاهتا واصلراسات
الآاكدميَة ،ابًرمغ من فذح ادلامـات ادلدًدة جراجمِا ٌَـَوم الاحامتؾَة وومهنا الهرثوتودلَا،
ًىن يف اًوكت ذاثَ مت اًرتنزي واًـمي ؿىل ثبسُس هؼام تَداغويج خدًد مض ً
الك من
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مىوانت أاكدميَة ،وأخرى هميَة ،مؽ أؾامتد جسمَات خدًدة ٌَضِادات ثـعي الهعحاع
وثعور ٌَجامـة وكهنا ملاولت ذات ظحَـة سوس َو-اكذعادًةُ ،دفِا حتضري اًعَحة
ًلهدماج يف اًًضاط الاكذعادي والاحامتؾي وًُس اًًضاط اًححيث ،وُذا ُو اذلال
ابًًس حة اإىل ادلامـة ادلزائرًة الآن خاظة تـد اؾامتد هؼام ل م د  LMDاخملخَف ؿىل
ثوهجاثَ وجناؾخَ املـرفِة" ،22وخاظة ؿىل مس خوى اًـَوم الاحامتؾَة ومهنا اًسوس َوًوحِة
والهرثوتوًوحِا ،وًحلى ًلك جمهتد معاب.

املراحؽ واًِوامش
 - 1تدوي أمحد موىس ،اًخىوٍن اًـَمي اًسوس َوًويج يف املرشق اًـريب -ؿمل الاحامتع حبثا وثدرٌسا يف مرص واًسودان ،املس خلدي
اًـريب ،مرنز دراسات اًوحدة اًـرتَة ،تريوتً ،حيان ،1111،ص.191
جمل
 - 2حٌلل اصلٍن غرًد ،اًزرع الصاكيل ٌَسوس َودلَا فِاًـامل اًـريب حاًخا مرص وادلزائر ،نخاب ؿمل الاحامتع وا متؽ يف ادلزائر ،ثًس َق
ؾحد اًلادر ًلجؽ،دار اًلعحة ًٌَرش ،ادلزائر ،1119،ص.19
 - 3ادلوُري محمد .صىري،ؿََاء ،.ملدمة فِدراسةالهرثوتوًوحِا ،تدون دار اًًرش ،1111،
 - 4ادلوُري،م .صىري،ع1.1111:
 - 5ادلوُري،م .صىري،ع1.1111:
 - 6فرايج محمد أآلكي ،الإصاكًَة املـرفِة ٌَسوس َوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف ادلزائر،دراسة ؾَية من الحباث اًىوًوهَاًَة اًيت أجنزت حول
مٌعلة اًلدائي ،نخاب ؿمل الحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر ،مرحؽ س حق ذهرٍ.29،
 - 7املرحؽ هفسَ ،،ص.29
 - 8هفس املرحؽ اًساتق ،ص.119
 - 9فرايج محمد ،أآ22.1111،
- 10ؾروس اًزوتري ،مدخي اترخي وواكؽ املٌلرسة اًسوس َوًوحِة :املدرسة املغارتَة منوذخا ،املس خلدي اًـريب ،حزٍران ًوهَو ،1111
مرنز دراسات اًوحدة اًـرتَةً ،حيان ،ص.112
 - 11ؾٌلر ٍزيل ،مرحؽ اًساتق ،ص.19
 - 12حٌلل اصلٍن غرًد ،املرحؽ اًساتق ،ص
 - 13ؾروس اًزوتري،ص .111-111
 - 14ؾروس اًزوتري ،املرحؽ اًساتق ،ص111
 - 15حٌلل اصلٍن غرًد ،املرحؽ اًساتق ،ص.12
 - 16ؾروس اًزوتري ،املرحؽ اًساتق ،ص ،191صارك يف ذعل اٌَلاء  991ؿامل أحامتع كدمو من  11تضلا ،وكدّم فَِ حنو  121حبثا مل
ثًرش تـد.
 - 17مؤمتر نًس خال /وُران .1219وأول مؤمتر ؿَمي ًيفعي فَِ ارلعاب اًسوس َوًويج ؾن ارلعاب اًس َايس وًـارضَ.
 - 18ؾروس اًزوتري ،املرحؽ اًساتق ،ص.112
ً - 19لجؽ ؾحد اًلادر ،ثـرًة ،حٌلل اصلٍن غرًد ،ادلزائر أرض مغامرة ٌَسوس َوًوحِا ،ؿمل الاحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر،
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املراحؽ املـمتدة:
 -1ادلوُري،محمد ،ؿََاء صىري ،ملدمة فِدراسةالهرثوتوًوحِا ،تدون دار اًًرش 1111..:،،،1111،
 -1تدوي أمحد موىس ،اًخىوٍن اًـَمي اًسوس َوًويج يف املرشق اًـريب -ؿمل الاحامتع حبثا وثدرٌسا يف مرص واًسودان،
املس خلدي اًـريب ،مرنز دراسات اًوحدة اًـرتَة ،تريوتً ،حيان.1111،
 -9حٌلل اصلٍن غرًد ،اًزرع الصاكيل ٌَسوس َودلَا فِاًـامل اًـريب حاًخا مرص وادلزائر ،نخاب ؿمل الاحامتع واجملمتؽ يف
ادلزائر ،ثًس َق ؾحد اًلادر ًلجؽ،دار اًلعحة ًٌَرش ،ادلزائر.1119،
 -9فرايج محمد أآلكي ،الإصاكًَة املـرفِة ٌَسوس َوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف ادلزائر،دراسة ؾَية من الحباث اًىوًوهَاًَة اًيت
أجنزت حول مٌعلة اًلدائي ،نخاب ؿمل الحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر ،ثًس َق ؾحد اًلادر ًلجؽ ،دار اًلعة ًٌَرش،
ادلزائر.1119،
 -9ؾروس اًزوتري ،مدخي اترخي وواكؽ املٌلرسة اًسوس َوًوحِة :املدرسة املغارتَة منوذخا ،املس خلدي اًـريب ،حزٍران ًوهَو
 ،1111مرنز دراسات اًوحدة اًـرتَةً ،حيان.
 -2ؾٌلر ٍزيل ،ادلزائر والهرثوتوًوحِا ،املياجه واملوضوؿات ،ؿمل الاحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر ،ثًس َق ؾحد اًلادر ًلجؽ ،دار
اًلعة ًٌَرش ،ادلزائر.1119،
ً -1لجؽ ؾحد اًلادر ،ثـرًة ،حٌلل اصلٍن غرًد ،ادلزائر أرض مغامرة ٌَسوس َوًوحِا ،ؿمل الاحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر،
ثًس َق ؾحد اًلادر ًلجؽ ،دار اًلعة ًٌَرش ،ادلزائر.1119،
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

 - 20ؾٌلر ٍزيل ،ادلزائر والهرثوتوًوحِا ،املياجه واملوضوؿات ،ؿمل الاحامتع واجملمتؽ يف ادلزائر ،املرحؽ اًساتق ،ص.21
 - 21أهؼر وكائؽ مَخلى ،أي مس خلدي ًلهرثوتودلَا يف ادلزائر -وكائؽ مَخلى أي مس خلدي ًلهرثوتودلَا يف ادلزائر ،اطلي ؾلد تدميميون-
أدرار هومفرب ،1222من ثًس َق ىزٍر مـروف وخدجية ؿادل ،،وورش يف نخاب حتت ؾيوان أي مس خلدي ًلهرثوتودلَا يف ادلزائر،
 ،CRASCوُران ،.1111أما نخاب :ادلزائر تـد  91س ية ،حوظةل املـارف فِاًـَوم الحامتؾَة والوساهَة 1119-1299،حتت
ارشاف هورًة جن غربًط رمـون ومععفى حداب ،مرنز اًححر يف الهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة واًثلافِة ،وُران ،.1111،وتني اذلدزني
ويف مـياٌُل دلةل ومعق هحريٍن ،فالاول خاء ًَضؽ سىة اًححر الهرثوتودلي ؿىل اًسىة يف ادلزائر وًوخَ ًِا املسار اًعحَح ،
فِخعط وٌسدرشف ملا ُو أآت ،أما اًثاين جفاء وحوظةل ملا فات ،لس امي ادلزء الول مٌَ ،حتت ؾيوان  :الهرثوتوًوحِا وؿمل الحامتع
واًـَوم الاحامتؾَة ؾيارص من أخي حوظةل ؿامة.
 - 22ؾروس اًزوتري ،املرحؽ اًساتق،ص .111

الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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