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زايرة دراس َة ملَادٍن ا ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة
(واكؽ وآفاق)
د.سَمية تَخريي -خامـة ثخسة -اجلزائر

ان ا ألهرثوتوًوحِا وـمل حدًر اًًضبأة
وخاظة يف اًـامل اًـريب ٌسـى يف حماوةل خادة
اىل دراسة اخلعائط اًثلافِة املادًة واًالمادًة
ًِذٍ اجملمتـات ابؾخحارُا من اًحسلان اًيت ؿاهت
من خمَفات الاس خـٌلر ،نٌل أآهنا حتاول من هجة
مـاٌضة اًخغريات اًثلافِة واًلميَة اًيت حتدث يف
اًـامل يف اظار ما ٌسمى ابًغزو اًثلايف اًلميي
اًياجت ؾن اًخعور اًـَمي واًخىٌوًويج وامليعوي
حتر ظفة اًـوملةً .لد أآظحح اًضغي اًضاغي
ٌَـدًد من اًحاحثني ا ألهرثوتوًوحِني اًـرب
اًـمي ؿىل ثبأسُس أآهرثوتوًوحِا ؾرتَة
واسدامثرُا ملـرفة اجملمتؽ اًـريب تعورة أآفضي.

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,

من خالل ما س حق ُي ميىن اًلول أآن
اًحاحثني اًـرب املـارصٍن اس خعاؾوا ثلدمي ارث
اترخيي مٌجز من انحِة اًمك واًيوع يف مِادٍن
ا ألهرثوتوًوحِا ازلًًِة واًس َاس َة والاكذعادًة
وغريُا من املَادٍن يف ا ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة،
ووسـى من خالل ُذٍ اًوركة اًححثَة اىل
مـاجلة الصاكًَة اًخاًَة :ما واكؽ ا ألهرثوتوًوحِا
يف اًحالد اًـرتَة ،وما يه أآمه املَادٍن اًيت
اس خحوذت ؿىل ازلراسات ا ألهرثوتوًوحِة فهيا؟

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:

خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر

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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املَخط :

Abstract :
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ملدمة:
آأول_ ثـرًف ا ألهرثوتوًوحِا:
من اًعـوتة مباكن أآن هـرف ا ألهرثوتوًوحِا ثـرًفا دكِلا ،وهحني أآُدافِا ومٌاجهِا ،فلد
اخذَف ؿٌَلء ا ألهرثوتوًوحِا يف ثـرًف ؿَمِم ،وثعورمه هل ،ابًرمغ من اثفاكِم ؿىل اًـدًد
من املوضوؿات اًرئُس َة ،وً ألهرثوتوًوحِا كاموس مذخعط ،ومؽ ذضل فان اًلكٌلت
املس خخدمة يف اًلاموس مثي :اجملمتؽ ،واًثلافة ،واًـادة ،وازلٍن ،واجلزاءات ،واًحياء،
()1
واًوػَفة ،واًس َاسة ،وازلميلراظَة...ل حتمي هفس املـىن ابًًس حة ًاكفة اًياس.
ً _1غة :ان ًفؼة أآهرثوتوًوحِا  anthropologyيه لكمة اجنَزيًة مض خلة من ا ألظي
اًَوانين املىون من ملعـني :أآهرثوتوس  anthroposومـياٍ "الوسان" ،وًوحوس
 ،logosومـياٍ "ؿمل" ،وتذضل ًعحح مـىن ا ألهرثوتوًوحِا من حِر اٌَفغ :ؿمل الوسان،
()2
أآي اًـمل اشلي ًدرس الوسان.
 _2اظعالحا :ثـرف ا ألهرثوتواوحِا تبأهنا اًـمل ازلي ًدرس الوسان من حِر ُو اكئن
ؾضوي يحً ،ـُش يف جممتؽ جسودٍ هؼم ،و أآوساق احامتؾَة يف ػي زلافة مـَية ،وًلوم
تبأؾٌلل مذـددة ،وٌسطل سَواك حمددا ،وُو أآًضا اًـمل ازلي ًدرس احلَاة اًحدائَة واحلَاة
احلدًثة املـارصة ،وحياول اًخًدؤ مبس خلدي الوسان مـمتدا ؿىل ثعورٍ ؿرب اًخارخي الوساين
اًعوًي ،وشلا ًـخرب ؿمل دراسة الوسان ؿٌَل مذعورا ًدرس الوسان وسَونَ و أآؾٌلهل.
وثـرف ا ألهرثوتوًوحِا أآًضا تبأهنا :ؿمل ا ألانسة ،اًـمل ازلي ًدرس الوسان مكخَوق
ًًمتي اىل اًـامل احلَواين من هجة ،ومن هجة أآخرى أآهَ اًوحِد من ا ألهواع احلَواهَة لكِا
()3
اشلي ًعيؽ اًثلافة وًحدؾِا ،واخملَوق اشلي ٍمتزي ؾهنا مجَـا.
اذا فا ألهرثوتوًوحِا ل هتمت ابلوسان اًفرد نٌل ثفـي اًفس َوًوحِا وؿمل اًيفس ،وًىهنا
هتمت ابلوسان اشلي ًـُش يف حٌلؿات و أآحٌاس ،واًياس يف أآحداهثم و أآؾٌلهلم ،وؿىل ذضل
()4
فميىن اًلول ان ا ألهرثوتوًوحِا يه ؿمل دراسة ادلاؿات الوساهَة وسَووِا واهخاهجا.
 _3ثـرًف ا ألهرثوتوًوحِا يف اًوظن اًـريب:
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر
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اثهَا_ تـغ املفاُمي املرثحعة اب ألهرثوتوًوحِاُ :ياك تـغ املفاُمي اًيت حرثحط
ابً ألهرثوتوًوحِا ارثحاظا وزَلا هذهر مهنا:
 _1الزيوحرافِا:ethnography :
أآول من اس خخدم لكمة ازيوحرافِا مه ا ألهرثوتوًوحِون ا ألوائي من ا ألورتَني،
وا ألمرٍىِني وغريمه ،وثـين ازلراسة اًوظفِة  descriptiveألساًَة احلَاة ،وكواؿد
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر

167

خامـة َلد خِرض ثسىرة

جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

ا ألهرثوتوًوحِا يف اًحالد اًـرتَة يه ؿمل دراسة الوسان ظحَـَا واحامتؾَا وحضاراي،
وحددت فروع ا ألهرثوتوًوحِا يف :ا ألهرثوتوًوحِا اًعحَـَة ،والاحامتؾَة ،واًثلافِة.
ان ا ألهرثوتوًوحِا مل ثَق ًفرتة ظوًةل حرحِحا يف مـؼم ازلوائر اًـَمَة اًـرتَة ،وكد ػي
ثدرٌسِا حىت مدة كرًحة حمدود خدا تداخي أآكسام اًفَسفة ،أآو ؿمل الاحامتع.
دخَت ا ألهرثوتوًوحِا اىل اًـامل اًـريب يف اًثالزٌُات حتت أآمس ؿمل الاحامتع امللارن،
وذضل ؿىل أآًدي ؿدد هحري من ؿٌَلء ا ألهرثوتوًوحِا اًربًعاهَني مثي :جرًدضارد ،وُواكرت،
وجرٌسٌُايف ،ممن ثوًوا اًخدرٌس يف اجلامـة املرصًة ،مث خاء تـدمه معَد ا ألهرثوتوًوحِني يف
ذضل احلني راد لكَف جراون ،اشلي كام تخدرٌس ا ألهرثوتوًوحِا يف خامـة السىٌدرًة حتت
امس ؿمل الاحامتع امللارن.
وًـي من ا ألس حاب اًيت مل جسمح ً ألهرثوتوًوحِا ابلهدضار نفرع من فروع املـرفة ما
ٌضري اًََ اًحـغ من ثـارض هؼرًة اًخعور احلَوي ًالوسان مؽ اًخفسري ازلًين اشلي ٍرى
أآن الوسان خمَوق اًِيي ل ميثي حَلة مذعورة من أآظي حِواين ،اىل خاهة ذضل رمبا اكن
لرثحاط مفِوم ا ألهرثوتوًوحِا اترخيَا تدراسة اجملمتـات املخخَفة أآو اًحدائَة وظَهتا ابلس خـٌلر
ثبأزريا يف اًخلََي من كمية ؿمل ا ألهرثوتوًوحِا يف هؼر ازلوائر اًـَمَة اًـرتَة ،وخاظة يف
مرحةل اًـمي ؿىل اًخلدم والاس خلالل ًضـوب امليعلة اًـرتَة.
مفيذ اًس خٌُات هسخت ا ألهرثوتوًوحِا أآرضَة خدًدة يف اًـامل اًـريب حِر حؼَت
تفِم أآفضي لماكهَة اس خخداهما ملا حيلق أآُداف اًـامل اًـريب يف اًخلدم والازدُار ،وىرى
()5
ذضل واحضا يف ثدرٌس مادة ا ألهرثوتوًوحِة يف اجلامـات واملـاُد اًـََا ابًحالد اًـرتَة.
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اًـادات واًخلاًَد واًلمي وا ألؾراف وا ألدوات واًفٌون ،واملبأزورات اًضـحَة يف احلمك
وا ألمثال واًلعط اًضـيب ،وا ألُازجي ،واملواوًي ،وا ألغاين اًضـحَة ،وفٌون اًراثء (فن
اًـدًد) واًيدب ؿىل املَت ،واملوازل اًضـحَة املرثحعة ابملياس حات ازلًًِة وا ألوًَاء،
واملياس حات اًلومِة ،فضال ؾن ثعوٍر فٌون احلَاة ٌَحَاة اًَومِة ألي صـة أآو أآمة أآو
حٌلؿة أآو مؤسسة أآو حٌلؿة معي اثتخة يف جممتؽ مـني ،وخالل فرتة زمٌَة حمددة ،وؿَََ
ميىن اًلول ان املفِوم اًـَمي الأاكدميي ًالزيوحرافِا ًـين اًوظف ازلكِق واملرتاتط ألداء
ؾيارص اًثلافات وادلاؿات الوساهَة يف جممتؽ مـني وزمان حمدد .وهبذا اًخـرًف ثعحح
الزيوحرافِا يه اًوظف اًواكـي ٌَحَاة املـاصة ،و ألساًَة احلَاة اًيت ميارسِا أآؾضاء
()6
ادلاؿة أآو أآؾضاء اًثلافة يف ذات املاكن ،ويف ذات اًوكت.
وؿمل الزيوحرافِا ميىن وظفَ تبأهَ اًـمل اشلي ًضؽ خارظة هوع احلَاة الاحامتؾَة
اًخرشًة ،اهَ آأرص َف ،أآو مرشوع جسالت الماكانت اًخرشًة ،اشلي ٍزودان مبـارف ؾن
اًخيوع اًفـًل ،وٍمتثي اًلعاع الأنرب من ُذا ا ألرص َف يف ظورة حزم هحرية ،و أآؾىن
دراسات جسجَََة ثؤًف نخحا ؾن ُذا اًضـة أآو ذاك ،واًفىرة ُيا يه أآن أآي أآسَوب
من أآساًَة احلَاة ُو أآسَوب مرهة ومذداخي اجلواهة ؿىل حنو مـلد ودكِق ٌس خَزم
ا ألمر مـاجلة مىثفة ٌَىضف ؾن ثفاظَهل.
وؿالوة ؿىل ُذا فان ُذٍ ازلراسات اًدسجَََة امنا ثيخثق تدورُا من دراسة مِداهَة
مس خفِضة وثفعَََة وسخِا أآو متثي دراسة مىثفة وجٌلؿة ظغرية اىل حد ما ،وجترى ُذٍ
ازلراسة ؿىل أآساس ؿالكة مواهجة مدارشة متخد ًفرتة كد ثخجاوز ا ألصِر اىل اًس يوات،
وُذا ا ألسَوب يف اًححر واًخليص ًخجاوز نثريا جمرد مجؽ اًحَاانت ،ذضل أآهَ ٍرنز اًلمية
لكِا يف اًححر املَداين ذاثَ ابؾخحار أآن اخلربة ا ألساس َة ًُس معدرُا فلط املـارف
()7
ا ألهرثوتواوحِة تي و اًحاحثني ا ألهرثوًوًوحِني أآًضا.
 _2الزيوًوحِا:ethnology :
يه دراسة هتدف اىل ؾلد ملارهة تني اًثلافات حىت وس خعَؽ اًخوظي اىل ما وسمََ
()8
ابًـمومِات  universalأآو اىل كواهني ؿامة حتمك اًسَوك الوساين.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر
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 _3اًالوحرافِا:laography :
ًلد أآوردهتا ؿاملة ا ألهرثوتوًوحِا ا ألمرٍىِة مارحرًت مِد Margrat
 Meadحني نخخت نخاهبا ؾن احلضارة الغرًلِة وزلافاهتا اًلدمية من مٌؼور حفوى اًثلافة
اًضـحَة ٌَحضارات اًلدمية ،وان اكن مععَح اًالوحرافِا مل ًلدم يف دراسات أآخرى
سوى ما ارثحط ابًثلافة اًضـحَة اًلدمية ٌََوانن ،حِر ٌضري املععَح اىل دراسة أآفاكر
اًياس ،و أآكواهلم و أآفـاهلم من مٌؼور اترخيي تلعد اندضاف تلااي احلضارات اًلدمية يف
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

وثـخرب ا ألزيوًوحِا من أآكرب اًـَوم اىل ظحَـة ا ألهرثوتوًوحِا ابًيؼر اىل اًخداخي اًىدري
فامي تُهنا من حِر دراسة اًضـوب ،وثعيَفِا ؿىل أآساس خعائعِا ،ومزياهتا اًسالًَة
واًثلافِة والاكذعادًة مبا يف ذضل من ؿادات وثلاًَد و أآهواع املساهن واملالثس واملثي
()9
اًسائدة زلى ُذٍ اًضـوب.
وختخَف الزيوًوحِا ؾن الزيوحرافِا هون ا ألخرية حرنز ؿىل دراسة اًؼاُرة دراسة
أآفلِة يف سائر اجملمتـات ،فـىل سخِي املثال اذا اكن اًحاحر ٍرغة يف دراسة اترخي ووضبأة
وثعور اًؼاُرة اٌَغوًة يف جممتؽ ما فـَََ أآن ًدرس دراسة ازيوًوحِة ؿرب اًـعور يف جممتؽ
مـني ،فِو ُيا ل ٍرنز ؿىل اجملمتؽ تلدر ما ٍرنز ؿىل دراسة اًؼاُرة اًثلافِة ٌَغة،
واًخغريات اًيت حدزت ًِا اترخيَا من حِر اًرتهَة اٌَغوي ،واملفردات ،واملورفوًوحِا
اٌَغوًة ،واملـاين ،وازلللت ،ومٌؼومة الدراك املـريف ٌَغة...
وغري ذضل .وهبذا حىون ازلراسة الزيوًوحِة ٌَغة يه دراسة ملارهة يف اًزمان ،أآي
ملارهة احلارض ابًزمان املايض امليليض ،أآي أآهنا دراسة ملارهة رآأس َة ٌَؼواُر واًضـوب،
أآي يه ملارهة زماهَة ملايض اًؼاُرات واًثلافات مؽ اًرتنزي ؿىل ثعور ثطل اًؼاُرات
واًـيارص اًثلافِة ؿرب اًخارخي وا ألحِال.
أآما الزيوحرافِا فِيي دراسة ملارهة يف املاكن  spaceيف حني ٌرشع اًحاحر
الزيوحرايف يف دراسة صـة من اًضـوب دراسة ملارهة مؽ صـة أآو صـوب أآخرى فاهَ
ٍرنز ؿىل ملارهة اًؼواُر وا ألدوات املرثحعة جلك جممتؽ ؿىل حدا ،ؿىل أآن حىون ُذٍ
()10
امللارانت أآفلِة يف املاكن ويف اٌَحؼة الهَة واًزمٌَة يف وكت واحد.

زايرة دراس َة ملَادٍن الأهرثوتوًوحِا اًـرتَة (واكؽ وآفاق) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؿادات اًضـوب .ورمغ ذضل ال أآن مععَح اًالوحرافِا واًححر اًالوحرايف لتد مرادفا
ٌَححر اًفوًلكوري رمغ ؾياًة ا ألول تدراسة ؿادات اًضـوب اًلدمية ،ففي اًالوحرافِا
ٍىون اًرتنزي ؿىل رواسة التداع اًضـيب أآو حزء من من معدر تـَد ل وس خعَؽ
اًوظول اًََ ،أآما يف دراسات اًفوًلكور لس امي دراسة اًرتاث فِيي دراسة ٌَمرياث اًضـيب
اًـمَق واٍمثني ٌَضـوب ،واشلي ل ٍزال جيري يف دم اًضـة ،وًددؽ مسرية حِاثَ دون
ثوكف.
فاًالوحرافِا مِداان مس خلال زلراسة ما ًفـهل اًياس ؿىل سخِي املثال ما ًفـهل
املرصًون من ممارسات حِاثَة يف ًوم مش اًًس مي من لك ؿام ،أآو ما ًفـَوهَ يف ًوم ؾَد
احلعاد من لك ؿام ،أآو الاحذفال تَوم وفاء اًيَي...وُىذا من املٌلرسات وا ألفـال اًيت
ًؤدهيا اًياس ل يف مرص فلط تي ويف حضارات أآخرى مبٌلرسات ارثحعت مبثي ثطل ا ألايم
()11
اًحاكِة ،وما ميارس فهيا من سَواكت.
اثًثا_ آأُداف دراسة ا ألهرثوتوًوحِة:
خالفا ملـؼم احلَواانت ل ٍرثحط الوسان مبحَط خاص تَ ،فاًىرة ا ألرضَة جاكمَِا
يه هل ،ومن خالل زلافذَ ًخبأكمل مؽ أآوساط خمخَفة ،ومن خالل حىوًياثَ اًحَوًوحِة يف
اس خعاؾخَ اندساب ٍلوؿة واسـة من اًسَواكت اخملخَفة ،ذضل أآهَ ل ًخعور داخي حمَط
ظحَـي وحسة ،تي ُو ًخعور أآًضا ومن خالل مرحةل ظوًةل من اًخـمل يف وسط
احامتؾي وزلايف خاص ،ويف ُذا اًحعدد ًلول مارك أآوحَِ  :M.Oujihمن اًسخافة أآن
ىردد اًلول أآن الوسان حِوان احامتؾي ،تي ؿََيا ُيا أآن خنَط اىل اًيخاجئ املهنجَة حِر
ل ميىن اًخعرق اىل اًوضؽ اًخرشي ال تـحارات اًخيؼمي الاحامتؾي .واسدٌادا اىل مفِوم
ا ألهرثوتوًوحِا وظحَـهتا فان دراس هتا حتلق ٍلوؿة من ا ألُداف ميىن حرصُا يف اًيلاط
اًخاًَة:
 _1وظف مؼاُر احلَاة اًخرشًة واحلضارًة وظفا دكِلا وذضل ؾن ظرًق مـاٌضة اًحاحر
اجملموؿة أآو ادلاؿة املدروسة ،وجسجَي لك ما ًلوم تَ أآفرادُا من سَواكت يف ثـامَِم يف
احلَاة اًَومِة.
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر
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 _2ثعيَف مؼاُر احلَاة اًخرشًة واحلضارًة تـد دراس هتا دراسة واكـَة ،وذضل ٌَوظول
اىل أآمناط اوساهَة ؿامة ،يف س َاق اًرتثُة اًخعوري احلضاري اًـام ًالوسان (تدايئ،
زراؾي ،ظياؾي ،مـريف ،حىٌوًويج).

 _4اس خًذاج املؤرشات واًخوكـات لجتاٍ اًخغَري احملمتي يف اًؼواُر الوساهَة احلضارًة
اًيت ثمت دراس هتا ،وابًخعور ابًخايل اماكهَة اًخًدؤ مبس خلدي ادلاؿة اًخرشًة اًيت أآحرًت ؿَهيا
()12
ازلراسة.
راتـا_ واكؽ ا ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة:
نثرية يه اًـَوم واًخلٌَات واًعياؿات اًيت حيخاج اٍهيا اًوظن اًـريب من أآخي أآن
ٍهنغ وًخلدم ،فاٍهنوض ل ًمت من فراغ ،وامنا لتد من أآدواثَ وآًَاثَ واحذَاخاثَ ،واذا اكن
اًوظن اًـريب حباخة ماسة اىل اًخلٌَة جلك أآتـادُا من أآخي أآن ًؼفر مبـرنة املس خلدي،
فاهَ حباخة ماسة آأن ًفِم هفسَ ،و أآن ًخـرف ؿىل مضالكثَ ،و أآن ًـي وؾَا مهنجَا أآن
اًـالكة تني اًوظيَة واًلومِة ؿالكة ؾضوًة وخدًَة ،ل ثيفي احداٌُل ا ألخرى ،تي ان
اًوظيَة يه اًلومِة ،واًلومِة يه اًوظيَة ،غري أآن اًـالكة تني اًوظيَة واًلومِة وما تُهنٌل
من ثياوب أآدوار حضارًة ،واؾامتدات وػَفِة مذحادةل تني ا ألتًِة الاحامتؾَة اًـرتَة حباخة
اىل فِم صـيب ،واىل وؾي ؿَمي ومهنجي خامـي أآاكدميي هبا حىت ثعحح مفِومة ومدرنة
ومـروفة جتََاهتا ،وما ُو اكئن ،وما جية أآن ٍىون ،ال أآن ُذٍ املـرفة حتخاج اىل أآدواهتا
وؿَوهما و أآحباهثا ودراساهتا ،ويف ػين أآن اًـمل ا ألهرثوتوًويج ُو أآحد ُذٍ اًـَوم اًيؼرًة
اًيت حيخاج اٍهيا اًوظن اًـريب يف مـرفة هفسَ ،ألهَ اًـمل اشلي ًدرس الوسان اًـريب
وًدٌاول ابًخحََي ػروفَ اًحَئِة والاحامتؾَة ،واًس َاس َة واًثلافِة واًلميَة...اخل.
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 _3حتدًد أآظول اًخغري اشلي حيدث ًالوسان وآأس حاب ُذا اًخغري ومعََاثَ تدكة ؿَمَة،
وذضل ابًرحوع اىل اًرتاث الوساين ورتعَ ابحلارض من خالل امللارهة واجياد ؾيارص اًخغَري
اخملخَفة.
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واًـمل ا ألهرثوتوًويج ُو اًـمل اشلي ًدرس اًخبأزري املخحادل تني اًثلافة اًـرتَة
()13
واًضخعَة اًـرتَة ،ألن اًثلافة يف اًخحََي ا ألخري يه مرآة اجملمتؽ اشلي ٍرى فهيا هفسَ.
خامسا_ مِادٍن ا ألهرثوتوًوحِا واسِام ا ألثروتوًوحِا اًـرتَة فهيا:
ثخـدد وثدٌوع مِادٍن ا ألهرثوتوًوحِا غري أآهيا يف ُذا اجملال س يلذرص ؿىل أآنرث املَادٍن
اًيت اكن ً ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة ا ألثر فهيا وهوردُا نٌل ًًل:
 _1ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة واًـامل اًـريب:
ان اًثلافة يه احلَاة ،اهنا منط املـخلدات وا ألفاكر ،واًرموز واًخجارب اًيت هخجت ؾن
اًخفاؿي تني ا ألفراد ،وتني اًيؼم الاحامتؾَة ،ويه ثخاكمي حاكمال وػَفِا وثـمي ؿىل
حىِف ا ألفراد مؽ مواكف اجلوع ،واًخوحرات اجلًس َة ،ويه جضلك اًضخعَات يف اجملمتؽ،
حبَر ثدضاتَ اًضخعَات يف اجملمتؽ اًواحد.
وجتَة اًثلافة ؾن جساؤلت مؤداُا :هَف ثـمي اجملمتـات ،وهَف ٌسطل ا ألفراد،
وهَف خيخار ا ألفراد رشاكء حِاهتم ،وهَف ًخٌون مسانهنم ،وهَف ًًذؼمون س َاس َا،
وهَف ًًذجون اًعـام ،وهَف ًخعَون مؽ تـضِم اًحـغ ،وهَف ًخـحدون ،وهَف
ًلدسمون اًـمي ،وهَف حيافؼون ؿىل اًضحط الاحامتؾي ،وهَف ًـربون ؿىل أآهفسِم
()14
ابس خخدام ا ألساًَة اًفٌَة؟
ان ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة توخَ ؿام يه اًـمل اشلي ًدرس الوسان من حِر ُو
ؾضو يف جممتؽ هل زلافة مـَية ،وؿىل ُذا الوسان أآن ميارس سَواك ًخوافق مؽ سَوك ا ألفراد
يف اجملمتؽ (ادلاؿة) احملَط تَ ،وًخحىل تلميَ وؿاداثَ وًدٍن تيؼامَ وًخحدث ًغة كومَ.
وشلضل فان ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة يه :ذضل اًـمل اشلي هيمت تدراسة اًثلافة الوساهَة
وًـىن تدراسة آأساًَة حِاة الوسان وسَواكثَ اًياتـة من زلافذَ ويه ثدرس اًضـوب
اًلدمية نٌل ثدرس اًضـوب املـارصة ،وًِذا اس خعاع ؿٌَلء ا ألهرثوتوًوحِا أآن ًيجحوا يف
دراساهتم اًيت أآحروُا ؿىل حِاة الوسان ،سواء ما اؾمتد مهنا ؿىل اًرتاث املىذوب
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر
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ًالوسان اًلدمي وحتََي آاثرُا ،أآو ما اكن مهنا ًخـَق ابلوسان املـارص مضن اظارٍ
()15
الاحامتؾي املـاش.
وكد أآدى اُامتم ؿٌَلء ا ألهرثوتوًوحِا ابًثلافة اىل ػِور اًىثري من املععَحات أآو
املفاُمي اًرئُس َة اًيت ثخعي مبـاجلة موضوع اًثلافة واجملمتـات احملََة ،هذهر مهنا ؿىل سخِي
املثال ل احلرص :الثعال اًثلايف ،واًخغري اًثلايف ،والاندساب اًثلايف ،واًخخَف اًثلايف،
()16
و أآمناط اًثلافة ،واًثلافات اًفرؾَة.
واسدٌادا اىل ما ثلدم ميىن اًلول أآن اًفالسفة واملفىرٍن اًـرب أآسِموا تفاؿََة خالل
اًـعور اًوسعى يف مـاجلة اًىثري من اًؼواُر الاحامتؾَة اًيت ميىن أآن ثدخي يف
الاُامتمات ا ألهرثوتوًوحِة ول س امي اًخيوع اًثلايف احلضاري تني اًضـوب ،سواء تدراسة
خعائط زلافة أآو حضارة تذاهتا ،أآو مبلارىهتا مؽ زلافات أآخرى ،وًىن ؿىل اًرمغ من
اؾخحارُا معادر ٌٌَلدة الزيوحرافِة اًيت درست أآسَوب احلَاة يف جممتؽ مـني وخالل فرتة
زمٌَة حمددة ولس امي اًـادات واًلمي و أآمناط احلَاة ،فان ا ألهرثوتوًوحِا اًيت ثحَورت يف
أآواخر اًلرن اًخاسؽ ؾرش وـمل خدًد مـرتف تَ مل حىن ذات ظةل ثذهر هبذٍ ازلراسات
()17
ول تغريُا من ازلراسات اًَوانهَة واًروماهَة اًلدمية.
أآما يف اًوكت اًراُن وداخي الكَمي اًـريب ،وؿىل اًرمغ من اجساع ازلراسات
ا ألهرثوتوًوحِة ًدضمي اجملمتـات اًخرشًة اخملخَفة سواء يف حىوٍهنا أآو يف درخة ثعورُا ما
زاًت مثة رواسة ثـوق اؾامتدُا وـمل ًححر يف مضالكت اجملمتؽ اًـريب واجياد احلَول
املياس حة ًِا ،ولس امي اًلضااي الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعادًة ،ويف ُذا اجملال ًلول
الكُون :ا ألهرثوتوًوحِا ثضؽ الوسان أآمام مرآة ،مرآة متيحَ ظورة أآوحض ؾن هفسَ،
و أآكراهَ ،وثوحض دوافـَ وسَونَ ،فضال ؾن دوافؽ الخرٍن.
ان جضىِةل جممتؽ املـرفة يف اًوكت اًراُن ساكت اًخواظي والاهدضار اًثلايف اىل آفاق
خدًدة ثخـَق ترصاع اًِوايت واًولءات والاُامتمات ،شلضل فان ا ألهرثوتوًوحِا ا ألوروتَة
وا ألمرٍىِة جس هتدف اًضخعَة الاحامتؾَة اًـرتَة ،وحمددُا املوضوؾي اًخدخي ابُامتماهتا
وولءاهتا واجتاُاهتا ،واًخحمك يف خدل اًثلافة اًـرتَة متَِدا ًخضََي ممهنج ٌس هتدف اًِوًة
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واًسَوك ،واًخلََي من صبأن الاُامتمات اًـرتَة اًىربى ،واتداًِا ابُامتمات اثهوًة اكملوضة
والاس هتالك واًخلََد ا ألمعى ٌَغرب يف املَخس والداب الاحامتؾَة.
ان تـغ اًس َاسات اًغرتَة حتاول وثسخاء ثغَري الاُامتمات اًثلافِة اًـرتَة اًِادفة
اىل تَوغ الاس خلالل اشلي حيلق ٌسلول اًـرتَة حرًة احلرنة اًضـحَة ،واًؼفر تبأُدافِا
املعريًة املمتثةل يف اًلضاء ؿىل اًخخَف ،واجلِي وا ألمِة والاس خلالل احللِلي جلك أآتـادٍ
اًحيائَة اشلي ًدمع ابظالحات خذرًة ثؤدي اىل ثلوًة دور ادلاُري اًضـحَة واٍهنوض
ابًخمنَة اًضامةل اًيت حمتحور حول اشلات اًـرتَة وحق الوسان يف حرًخَ وهرامذَ وؿداةل
احامتؾَة وُذٍ املرشوؾَة جسدٌد اىل أآحِال حمعية ابملـرفة وماًىة ٌَخربة ملـرفة املس خلدي
اًـريب وحمكة لسدرشاف اًخحدايت ومعادرُا متَِدا جملاهبهتا كدي وكوؾِا ،ويف حني
هـُش زمن الاوضلاكات واًخفىم يف احلَاة اًـرتَة ما زاًت حىت ُذٍ اٌَحؼة ازلراسات
ا ألهرثوتوًوحِة يف ؿامليا اًـريب غاركة يف ثلََد ٌسلراسات الأاكدميَة اًغرتَة ،ؾوضا ؾن اًريق
تدراساثيا الاحامتؾَة وا ألهرثوتوًوحِة يف خامـاثيا ومـاُدان ،وثبأسُس مرانز أآحباث ثلوم
مبِام وظيَةً ،ىن ًًدغي أآًضا أآن هـرتف أآن ُياك أآظروحات أآؿدت تبأكالم ؾرتَة ٌضِد ًِا
()18
ابجلدًة والاهامتء انزضت مضالكت ا ألمة اًـرتَة من أآخي حَِا يف اظار املمىن.
ان ازلراسات ا ألهرثوتوًوحِة اًثلافِة ومٌذ مخسٌُات اًلرن اًـرشٍن تـد اىهتاء حلدة
الاس خـٌلر والدارة املحارشة ًحـغ ازلول اًغرتَة وكـت يف حتول ؾن حرنزي الاُامتم
ابملِمضني واًحدائَني واملـزوًني أآو اخملخَفني ؾن اًـامل اًغريب ،وتدء دراسات أآهرثوتوًوحِة
جس خخدم املياجه واملععَحات هفسِا زلراسة ػواُر اوساهَة تدل من دراسة جممتـات
مس خـمرة تـَهنا ،ونذضل اًخوسؽ يف دراسة ما ؾرف تدراسة املياظق مكجال لُامتم
()19
اخملخعني يف ُذا احللي اًـَمي ،ومن تني املياظق اًيت درسِا ُؤلء :اًـامل اًـريب.
ان ثوفر املياخات ا ألساس َة حلرًة اًفىري واجلدل واملياكضة املوضوؾَة ثـد من
اًرضورايت اًالزمة ًالهعالق يف ازلراسات ا ألهرثوتوًوحِة اًـرتَة ،وذضل ألن اًـرب
حيخاحون اىل دراسة مـملة ًثلافهتم ،نٌل أآهنم يف اًوكت ذاثَ حيخاحون اىل دراسة زلافات
()20
اًضـوب ا ألخرى.
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

ان ٌصلات اًـرتَة خعوظَهتا يف اًلمي ومفاُميِا وؾيارصُا ،ال أآن أآمه ما متزيت تَ
اشلات اًـرتَة خعوظا يف الوهة ا ألخرية ُو أآزمة اًفىر واًثيائَة اًيت ثواخَ اًـلي اًـريب،
ورمغ أآن دور اًـرب واملسَمني ؿامة يف ثعورات اًفىر واملـرفة ل ًيىرٍ أآي ابحر
موضوؾي سواء يف اًرشق أآو اًغرب ،و أآن وضوء اًـمل اًخجرًيب احلدًر والاس خلراء يف
ؿَوم اًفطل واًعة واًرايضَات واًىميَاء والةل واًِيدسة واًفزيايء واًيحات واًحرصايت مل
ٍىوهوا من اضافات احلضارة اًغرتَة وامنا اكهوا امذدادا ملا تياٍ املسَمون واًـرب اابن
هنضهتم ،ورمغ ذضل فان الاس خفِام دامئ اًخىرر واًعرح يف نثري من امللالت واًيدوات
وازلراسات ،وُو ملاذا ثوكف اًـلي اًـريب ؾن السِام اًفـال يف اًثورات اًعياؾَة
واًـَمَة واًخىٌوًوحِة اًيت اهعَلت خالل اًلرون اًثالزة ا ألخرية ،وملاذا حتول اًـرب
واملسَمون تعفة ؿامة اىل كوة خامدة حىذفي ابس خرياد اجنازات الخر ،وثًهبر مبا حيللَ
املخلدمون يف ص ىت املَادٍن اًـَمَة واًخىٌوًوحِة ،وحىذفي ابحلدًر ؾن أآجمادُا اًلدمية
دون جتدًد ًخطل ا ألجماد ،ومؽ ذضل ثخخذ ًيفسِا يف اظار زيائَة اًفىر اًلامئة ؿىل اًخفضَي
ل امللارهة مؽ اًلخر ظورا دفاؾَة مذـددة ،ويف ثلدٍران ما يه ال دفاؿات حتمَيا وثعمئًٌا
وثواسٌُا ؾن حاةل اًخخَف اًيت هـُضِا مرثدٍن يف ذضل زوب اًثيائَة اًفىرًة اًخربٍرًة
ملفِوهما ؾن ازلٍن وازلهَا ،اًـلي واًيلي ،اًضٌلل واجليوب ،اجلِي واًـملً ،دمعيا يف ذضل
()21
اسددداد احلارض وُضاص خَ ،وسَعان املايض ومجود حرازُذَ.
ل خدال يف أآن اًـوملة تبأساًَهبا ومدادهئا و أآُدافِا اخملخَفة امنا جسـى اىل حتعمي حواحز
اًزمان واملاكن ،واًخفنن يف اًلدرة ؿىل الاخرتاق اىل حِر ثوخد أآماهن الاهغالق اًثلايف
اًلميي أآًامن وخدت ،فاذا حتلق ٌَـوملة ُذا فِو اجناز ًِا ،واذا مل ًخحلق فِو اخفاق ًِا،
ومن مث ؿَهيا مـاودة احملاوةل حىت ثعي اىل مبرهبا ثض ىت اًعرق واًوسائي ،وًربُن ذضل ما
يف اًـوملة واترخيِا ،وًًئب مس خلدَِا تبأص َاء وهخاخات زلافِة وسَوهَة كد ل ًخعورُا ؾلي
اوسان ،واًضئ املؤند ظرحَ يف ُذا اًس َاق أآن اًـوملة وهخاجئ اتداؿاهتا امنا وان اكهت
ثبأزرياهتا ثلؽ ؿىل جممتؽ و أآماهن الاخرتاع والتداع والاتخاكر ًوسائي احلَاة اجلدًدة ًيفسِا ال
أآهنا يف اًوكت ذاثَ حىون ثبأزرياهتا أآصد وظبأة ورمبا تعضا ؿىل جممتـات اوساهَة أآخرى،
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وزلافات ثلََدًة أآخرى مل ٍىن ًِا اًَد واحلَةل واملضارنة يف اجياد ثطل اًعَاغة اًثلافِة
واًسَوهَة اجلدًدة ،نٌل أآن ًلك جممتؽ يف هفس اًوكت زلافذَ اخلاظة ،واًيت ثوظف أآحِاان
ابًخلََدًة ،هؼرا ًضدة خعوظَهتا واًيت ثدضلك من ٍلي ا ألساًَة احلَاة فذخداخي
مىوانهتا وؾيارصُا من اًلمي واًرموز وا ألخالق واملـخلدات واملفاُمي وا ألمثال واًخـاتري
واملـاًري واًخلاًَد وا ألؾراف واًـادات واًوسائي واملِارات ،والداب واًخرصفات ،ابلضافة
اىل التداؿات اًخـحريًة من فن و أآدب وموس َلى ورمس وركط وهخاج فىري يف جمالت
اًـَوم واًفَسفات واملذاُة وا ألًدًوًوحِات واًـلائد واًيؼرايت واكفة ما ٌضمي
اًسَواكت الوساهَة ومٌخجاهتا ،ول صم أآن ثطل اًـيارص ثخداخي مؽ تـضِا اًحـغ حبَر
()22
ل جيوز أآو ًعـة اًفعي تُهنا ويف اٍهناًة جضلك اًثلافة اًـامة ًضـة ما.
من ُيا جند اًثلافة اًـرتَة حمىومة تـالكذني ا ألوىل رآأس َة مس متدة من اًرتاث اًـريب
الساليم ،ويه مسمل هبا ول خدال فهيا ،واًثاهَة أآفلِة ويه ازلخول الرادي أآو اًالارادي
يف دائرة اًخـامي واًخفاؿي مؽ حواهة اًثلافة واًفىر اًوافد ،ومن ُيا جية أآن ٍىون
اًخلاتي والًخلاء يف اًخـامي هلداي من أآخي مزًد من اًخـرف ؿىل ثطل اًثلافات يف تُئاهتا
واترخيِا ومفاُميِا و أآُدافِا ومن مث اس خلداهما من ؿدمَ ثرشط أآن جس خًدت ؾيد ا ألكدام
يف حرتَدٌا اًثلافِة اًـرتَة ،ويف ُذا حتايش لهتامٌا تبأهيا وس خورد ًًس هتطل ل هغرس أآو
()23
وس خًدت.
 _2ا ألهرثوتوًوحِا الكذعادًة واًـامل اًـريب:
وثلرتح ا ألهرثوتوًوحِا الاكذعادًة اًيت اكن ميثَِا يف فروسا لك من لكود مِالسوهس
 Claude Meillassouxومورٌس هودًَري  Maurice Godelierويف اًولايت
املخحدة اكرل تولين  Karl Polanyiومارصال ساًًَس  Marshal Sahlinsوسلا
هؼراي زلراسة وفِم ظحَـة اًيؼام الاحامتؾي والاكذعادي يف اجملمتـات املا كدي ر أآسٌلًَة أآو
()24
ما ٌسمى خعبأ ابجملمتـات اًخس َعة أآو اًحدائَة.
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ب_ متطل وسائي الهخاج:
ُياك من اًحاحثني من ًـخرب أآن اًخياكغ تني اًفئات الاحامتؾَة ُو اًـيرص اًفـال يف
احداث كعَـة داخي اًيؼام الاحامتؾي يف اجملمتـات اًخس َعة .ان ُذا اًخياكغ ل ٍرثحط
جمتطل وسائي الهخاج من ؿدمَ تي هيم هوؾَة اًـالكات اًيت حرتط اًفئات الاحامتؾَة وُو
مىون أآسايس ًلك جضىِةل احامتؾَة فِياك من ًوىل ا ألمهَة ًفِم اًخغري الاحامتؾي اىل
وسائي الهخاج (اًخلٌَة ووسائي اًـمي) ظحَـهتا ودرخة ثلدهما وصلك متَىِا واًـالكة تني
من ميخَىِا ومن ًوػفِا (ؿالكات الهخاج) .ان اًخلٌَة ثويح أآن اًخغري ل ًمت دامئا تفـي
ؾوامي داخََة تي ميىن أآن حيدث هدِجة الاحذاكك اًثلايف ،آأو اًخواخد ا ألحٌيب نٌل ُو
احلال ابًًس حة ًالس خـٌلر تبأصاكهل ،وؾياك ؾوامي داخََة ل حرثحط ابًرصاح داخي اًحًِة
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائر

177

خامـة َلد خِرض ثسىرة

جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

 _1_2ثـرًف ا ألهرثوتوًوحِا الاكذعادًة:
ثـددت ثـرًفات ا ألهرثوتوًوحِا الاكذعادًة تخـدد اًـٌَلء اشلٍن ثياوًوُا ابًخـرًف غري
أآن مـؼم اًخـرًفات ثدور حول اًخـرًف الحرايئ اًلائي تبأن ا ألهرثوتوًوحِا يه " :أآحد
فروع ازلكِلة واملخخععة يف ا ألهرثوتوًوحِا اًـامة هتمت تدراسة اجلواهة الاحامتؾَة يف
()25
احلَاة الاكذعادًة ،نٌل هتمت تدراسة اًيوايح الاكذعادًة يف احلَاة الاحامتؾَة.
ان ا ألهرثوتوًوحِا الاكذعادًة ثدرس يف هفس اًوكت اًحًِة احلاًَة ًِذا اًيوع من
اجملمتـات واًسريورة اًخارخيَة اًيت أآهخجهتا مس خغيَة ؾن مفاُمي ا ألهرثوتوًوحِة اًخلََدًة من
مفِوم اًخعور ومفِوم اًوػَفة وثـوضِا مبفاُمي أآنرث احرائَة مثي مفِوم اًلعَـة ومفِوم
اًس َعرة ومفِوم الاهخلال.
وُياك زالزة اصاكًَات هؼرًة اكهت حمي اخذالف تمي اًحاحثني امليمتني حللي
ا ألهرثوتوًوحِا الاكذعادًة جنمَِا يف اًـيارص اًخاًَة:
أآ_ أآمهَة لك من كوى الهخاج وؿالكات الهخاج:
وهلعة الاخذالف ُيا ثخـَق مبـرفة اًـامي اشلي ًؤثر ؿىل اًيؼام الاحامتؾي ولك ،أآو
ما ًـرف جمنط الهخاج ،وهل ازلور احلامس يف احداث اًخغَري الاحامتؾي.

زايرة دراس َة ملَادٍن الأهرثوتوًوحِا اًـرتَة (واكؽ وآفاق) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الاحامتؾَة تلدر ما حرثحط مبـعَات ظحَـَة أآو مورفوًوحِة اكٍمنو ازلميغرايف أآو اًـوامي
املرثحعة ابملياخ.
ت_ اًلراتة:
ان اًلراتة ثَـة دورا آأساس َا يف اجملمتـات اًلدََة وُياك من اًحاحثني من ًـخربُا
مبثاتة اًـامي ا ألسايس اشلي حيدد املالمح الاحامتؾَة واًس َاس َة ٌَمجمتـات اًيت هيمت هبا
اًححر ا ألهرثوتوًويجً ،ىن الاجتاٍ املـروف اب ألهرثوتوًوحِة الاكذعادًة ًضَف أآهنا ل
ميىن أآن ثلوم هبذا ازلور مبيبأى ؾن ثدخي اًـوامي الاكذعادًة وابخلعوص كوى
()26
الهخاج.
 _2_2ظحَـة الهخاج واًيؼم الاكذعادًة يف اجملمتـات اًحدائَة واًـامل اًـريب:
ل خيَو اجملمتؽ الوساين من اًيؼم الاكذعادًة همٌل اكهت درخة ختَفَ أآو تدائُذَ،
فالوسان ًبألك ًَـُش ،والحساس ابجلوع ًدفـَ ٌَححر ؾن اًعـام وتفضي اًعـام مؽ
ثوافر رشوط أآخرى ٌس متر حسم الوسان حِا ،وثخوفر زلًَ اًعاكة اًالزمة حلرنخَ
و أآوضعخَ )27(.مما ٌس خَزم اًـمي من اخي الهخاج.
وُياك ؿدة ثـرًفات ًالهخاج مهنا أآن الهخاج ُو :اًعرق اخملخَفة اًيت ٌس خخدهما
أآؾضاء اجملمتؽ ٌَحعول ؿىل احذَاخاهتم من املواد اًيت هوخد يف اًحُئة ،وًخضمن مفِوم
الهخاج ٍلوؿة من ا ألوضعة ثحدآأ من مجؽ اًامثر واًعَد واًخسدٌة واًـمي اًَدوي ومعََات
()28
اًخيؼمي اًعياؾي يف أآرىق أآصاكًِا.
فالهخاج ُو ذضل اًًضاط الاكذعادي اشلي ًخدخي فَِ الوسان ًَوفر ما ٌسد
حاخاثَ ؿرب أآدوات ومواد ،وختخَف ُذٍ ا ألدوات من جممتؽ لخر ،ومن حِي اىل آخر ،اذ
متَي اجملمتـات اًيت ثـُش يف اًغاابت اىل الاؾامتد ؿىل اًعَد يف حني ثـمتد ثطل اًيت ثلعن
اًسِول اىل ممارسة أآوضعة اًخسدٌة وفالحة ا ألرض ،أآما ابًًس حة ً ألدوات املس خخدمة فاهنا
مرثحعة ابجلَي مفجمتـات اًـعور احلجرًة ثـمتد ؿىل ا ألدوات احلجرًة ،يف حني ثـمتد
اجملمتـات اًزراؾَة ؿىل ا ألدوات اخلضخِةً ،ىن يف اجملمتـات اًعياؾَة ختخَف أآدوات
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وتؼِور الاُامتم مبضالكت ازلول اًيامِة اندسخت ُذٍ الاؾخحارات أآمهَة هحرية فىثري
من جرامج املساؿدات الاكذعادًة ونذضل اًس َاسات الاكذعادًة ٌسلول اًيامِة كد ػَت
ثخحدد وثعاغ اسدٌادا اىل افرتاض مؤداٍ أآن اجساع ومنو اًيؼم الاكذعادًة ظحلا ٌَمنوذج
اًـريب سوف حيلق ا ألُداف املرغوتة ٌَخمنَة الاكذعادًة ؿىل أآن الخفاق اًىدري اشلي
مٌَت تَ ُذٍ اًربامج كد أآاثرت اًدساؤل مرة أآخرى ؾٌل اذا اكن اخلعبأ ٍمتثي يف اًيؼرايت
أآو اًامنذج الاكذعادًة املس خخدمة أآم ٍمتثي يف كةل الاُامتم اب ألصاكل اخملخَفة اًيت حرتط
()31
مبلذضاُا اًًضاظات الاكذعادًة ابًحياءات أآو ا ألوساق الاحامتؾَة اخملخَفة.
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الهخاج ونذضل ًيدرش فهيا منط ثلس مي اًـمي وُو الخر مرثحط تـامي اًخىٌوًوحِا وجسخري
()29
اًعاكة حبَر أآهَ مٌذ اًثورة اًعياؾَة أآخذ اجملمتؽ ًخحول يف منعَ ويف ظرًلة اهخاخَ.
وهؼمَ الاكذعادًة.
وًلد ؾرفت اجملمتـات الوساهَة ثيوؿا يف اًيؼم الاكذعادًة من تُهنا الاكذعاد المر،
والاكذعاد اخملخَط ،اكذعاد اًسوق احلر ،واكذعاد اًسوق احلدًرُ .ذا ا ألخري اشلي وزل
يف حلدة اًامثهٌُات ،وُو ؾحارة ؾن رؤًة اكذعادًة خدًدة ٌَمؤسسات املاًَة ازلوًَة
ًخخََط ازلول الخذة يف اٍمنو من جراثن اًفلر ،ومـاجلة الاثر اًسَحَة اًيت ؿاىهتا حراء
ثعحَق اًيؼم الاكذعادًة اًفاصةل زلول أآورواب اًرشكِة والاحتاد اًسوفِيت ويه مبثاتة
وظفة ًوضؽ ازلول اًيامِة ؿىل ظرًق الاظالح الاكذعادي واًَِلكي اشلي جترًَ ؿىل
مؤسساهتا اًلومِة خالل اًلرن اًـرشٍن وًلوم ُذا اًيؼام ؿىل ؿدة أآسس يه:
أآ_ ا ألخذ مبفاُمي اكذعاد اًسوق والاجتاٍ حنو جضجَؽ اًلعاع اخلاص.
ب_ ثوس َؽ كاؿدة املَىِة اخلاظة من خالل ثعحَق جرانمج اخلعخعة.
ت_ الاؾامتد ؿىل أآدوات اًس َاسات الاكذعادًة اًلكَة يف احداث اًخحول الاكذعادي
املعَوب.
()30
ث_ حتوًي املوارد الاكذعادًة من اًلعاؿات ا ألكي نفاءة اىل الأنرث نفاءة.
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ان ما ميزي املرحةل اًراُية اًيت ثـُضِا اًحسلان اًيامِة (ومهنا اًـرتَة) وميزي آفاق
ثعورُا ُو أآن المربايًَة مل ثـد كامئة نٌل يف اًساتق ؿىل ممارسة س َاس هتا اًخوسـَة يف
ازلول املس خلةل اًفذَة ،ا ألمر اشلي اضعرُا ٌَمياورة وًخغَري أآصاكل و أآساًَة اًس َاسة،
وٌَخـاون مؽ ازلول املذهورة ُذا من هجة أآما من هجة اثهَة فان اًحسلان اًيامِة ل حزال حىت
الن ؿىل اؿادة تياء تيُهتا الاكذعادًة_الاحامتؾَة ،وؿَََ ل جس خعَؽ ُذٍ اًحسلان أآن حتزم
أآمرُا يف ثعفِة الاس خغالل هنائَا ،ألهنا ل حزال مبثاتة رشاكء اتتـني غري مذاكفئني يف هؼام
الاكذعاد اًر أآسٌليل اًـاملي ،كد ٍىون ُياك ثغَري يف أآصاكل ُذٍ اًخحـَة ،أآو ثفاوت يف
درخات الاس خغالل وًىن حىت واكؽ حتلِق ُذٍ اًحسلان لجنازات مـَية يف مواهجة
المربايًَة ل جيزي اًلول أآهنا أآزاًت ُذٍ اًخحـَة وُذا ًيعحق ثضلك مدارش ؿىل تسلان
اًرشق اًـريب امليخجة ٌَيفط .ان اًحسلان اًـرتَة امليخجة ٌَيفط متطل أآفضََات مـروفة
ابمللارهة مؽ ازلول اًيامِة ا ألخرى مبـىن أآهنا حتوز الن اًلاؿدة املاًَة اًالزمة ويه اًـائدات
()32
اًيفعَة اًضخمة.
ان ازلول اًيت اخذارت ظرًق اًخبأممي اًفـًل اشلي س َضمن ٌسلوةل ارشافِا احللِلي
ؿىل مواردُا اًعحَـَة يه اجلزائر واًـراق ،وًرتنز سـي ُاثني ازلوًخني ؿىل اس خخدام
اًيفط نيلعة اهعالكة ًخعورٌُل فـىل أآساس اس خخدام اًـائدات اًيفعَة حتللان ثيوًؽ
اكذعادٌُل اًخدرجيي ًَىون كادرا تـد اىهتاء اًـرص اًيفعي ؿىل اًلِام تدورٍ من دون
اًـائدات اًيفعَة ،وُياك دول أآخرى مثي اًسـودًة ،واًىوًت ،وكعر فضَت رشاء
الامذَازات ا ألحٌحَة ثدرجيَا ،ان مثي ُذٍ اًس َاسة اًيت ثـخرب يف اًواكؽ خعوة اىل ا ألمام
ابمللارهة مؽ جسَط الاحذاكر املعَق ل متت تعةل اىل اًخبأممي اًفـىل ،ألن ُذا ل ًـين حىت
يف حال امذالك آأسِم اًرشاكت مئة ابملئة سوى الرشاف اجلزيئ ؿىل وضاظات اًرشاكت
()33
املافوق كومِة ول س امي يف جمال اس خخراج اًيفط.
ان أآمهَة اًيؼام الكذعادي حزداد مبرور اًوكت يف أآي جممتؽ اوساين سواء اكن تدايئ
ثس َط أآو ظياؾي حدًر ٌَوفاء مبخعَحات املـُضة اًيت ل ميىن ثوفريُا ال من خالهل،
فاهخاج اًسَؽ ،واملواد اخملخَفة اًيت حتخاهجا ادلاؿة يه رهن ُام يف اًيؼام الاكذعادي
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واًسىن واًراحة والاظمئيان ،وًوفرٌُل اًيؼام الاكذعادي ،وُذا ا ألخري مذـدد ا ألوضعة
فِو ٌضمي الهخاج واًخداول واًخحادل واًخوزًؽ والاس هتالك ،وُذٍ مجَـِا اذا مل ثخحلق
تبأسَوب ؿادل وظادق و أآمني سوف ًن حتلق ًالوسان ما ٍمتياٍ اذ سدضوهبا اًرصاؿات
()34
واملضالك.
 _3_2رضورة ا ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة اًياكدة:
ان ُذٍ اًوضؽ اًيت ًـُضِا اًـامل اًـريب جس خدؾي وحود أآهرثوتوًوحِا انكدة ٌَوضـني
اًثلايف والاكذعادي ،فاًـمل ا ألهرثوتوًويج اًيلدي يف مدرس خَ اًـرتَة ؾيدما ٍرد الاؾخحار
ٌَـوامي احملََة واًوظيَة يف ثفسري احلَاة اًـرتَة يف ماضهيا وحارضُا ومس خلدَِا ٌس خعَؽ
أآن ٍرى توضوح ل ًخس فَِ أآن اًوحدة اًـرتَة متثي حاةل مس خلدََة كامئة وموحودة داخي
احلَاة اًـرتَة ،فِيي مرة جضلك حاخة ٌَخخَط من اًخخَف اًخارخيي ،ويه مرة اثهَة متثي
اس خجاتة ٌَخخَط من ُذا اًخخَف وجتاوزٍ ،ويه أآًضا متثي حاةل وظيَة ؾيدما حيخاج أآي
كعر ؾريب ٌَمساؿدة واًـون من كعر ؾريب آخر أآو من أآكعار ؾرتَة يف ٍلوؾِا ،ويه
مرة أآخرى متثي حاةل كومِة ؾيدما جيد اًوظن اًـريب أآهَ ٌضلك حاةل اكذعادًة وس َاس َة
وزلافِة مذاكمةل ،وان ملومات ُذا اًخـامي كامئة جلك أآظيافِا ومضامِهنا داخي احلَاة
اًـرتَة ،ويف ُذٍ احلالت مجَـِا متثي اًوحدة اًـرتَة اًرشط ا ألسايس ًحَوغ ُذٍ اًـوامي
فـَِا احلضاري يف كَة احلَاة اًـرتَة ،خاظة أآن ا ألًفِة اًثاًثة كاًت لكمهتا ا ألخرية تبأن ل
حِاة يف ُذٍ ا ألًفِة وا ألًفِات اًلادمة ال ٌَخجمـات اًىربى ،واًوحدة اًـرتَة يه اًخجمؽ
اًىدري اشلي ميثي كدر ُذٍ ا ألًفِة.
اذا ميىن اًلول أآن احلاةل اًوظيَة مثَت مرة حاخة ومرة اثهَة اس خجاتة ،وُىذا فان
اًلومِة مرة صلكت حاخة ومرة صلكت اس خجاتة ألن احلاًخني ا ألوىل واًثاهَة تُهنٌل
مس خوايت من الاؾامتد اًوػَفي املخحادل وا ألدوار احلضارًة ما ًغين احلَاة اًـرتَة وًلرر آأن
()35
اًوحدة اًـرتَة ثلرر ؿىل ازلوام حاةل مس خلدََة.

زايرة دراس َة ملَادٍن الأهرثوتوًوحِا اًـرتَة (واكؽ وآفاق) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اخلامتة:
اهَ ورمغ اجملِودات اًـؼمية املحذوةل يف سخِي اًخبأسُس ً ألهرثوتوًوحِا اًـرتَة يف لك
مٌاحهيا اًثلافِة والاكذعادًة وحىت اًس َاس َة ىرى أآنُ،ياك هلط تي حش يف املادة اًـَمَة
اًيت ختدم ُذٍ امليايح ابمللارهة مؽ ازلراسات ا ألحٌحَة اجملرات يف هفس اًس َاق يف مٌاظق
حغرافِة واسـة من اًـامل وتي ويف اًـامل اًـريب.
فا ألهرثوتوًوحِا يف اًوكت اشلي ثخخحط فَِ اًـامل اًـريب ٌسلفاع ؾن هفسَ ضد اًغزو
اًلميي والؾعار الاكذعادي اًغريب أآحضت ؿٌَل رضوراي أآنرث من ذي كدي وذضل ٌَحفاظ
ؿىل أآظاٍهتا ومـارصة اًخغريات احلاظةل يف اًـامل اًَوم مؽ هلي حراهثا ً ألحِال اًالحلة ،نٌل
أآن اًضـف الاكذعادي يف ُذٍ اًحلـة من اًـامل ثفرض ؿَهيا اًخًس َق مؽ ؿمل الاكذعاد من
أآخي اًحلاء ورفؽ اًخحدي لن احللة اًزمٌَة اًلادمة س َىون اًوكؽ فهيا ٌَثورات
الاكذعادًة أآنرث من أآي هوع من اًثورات ا ألخرى شلضل ًخحمت ؿىل اًـامل اًـريب احراء
حىذي مؽ ذاثَ لن ؿامليا اًَوم ُو ؿامل حىذالت.
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ظحـة  ،3س ية . 2212
أ
أ
س
 _2س َدي درٌس ؾٌلر ،الهرثوتوًوحِا وحغرافِة اًساكن ،دار احلامد ًٌَرش واًخوزًؽ ،ؾٌلن_ الردن ،ظحـة  ،1ية .2215

َ _4لد ؾحاس اجراُمي ،ا ألهرثوتوًوحِا املَداهَة الحراءات واًخعحَلات ،دار املـرفة اجلامـَة ظحؽ وورش وثوزًؽ ،السىٌدرًة_ مرص،
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 _3زًًة حسن زًود ،ا ألهرثوتوًوحِا ؿمل دراسة الوسان ظحَـَا ،واحامتؾَا ،وحضاراي ،دار الؾعار اًـَمي ًٌَرش واًخوزًؽ ،ؾٌلن_
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