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لملٌلرسةال ألهرثوتوًوحِةاتنياجالهامتءاولًيؼصةاؾناتـسا ا
–امنوذجامياريب– ا

اااااااااااااااااااااااااااااا
اكهت الملٌلرسة ال ألهرثوتوًوحِة اثـاين ،اولىلا
فرتةاغ راتـَسة،اهوؿاامنالًيفوراحبَرااكناًيؼصاا
لىل اُشل الًخرعط اؿىل ا أأهَ اؿمل الس خـٌلري.اوملا
حىناثسرساُشٍالملا ةاجالحامتؾَة،ايفالجلامـاتا
لمليارتَة،الالاورَاراص حَافصؾيايفاؿملاجالحامتع.ا
ذلكل اجنس ا أأن امـؼم امن اجصز امن الًحاحثنيا
جالهرثوتوًوحِني اكس اخاء ا أأساسا امن الًفَسفة ا أأوا
ؿملاجالحامتع  .ا

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.

ا

ملسمة :ا
ثـخرب اجالهرثوتوًوحِا اؿمل احسًر الذل اما اكارانٍ امؽ الًـَوم اجالحامتؾَة اولالوساهَةا
ل ألدصى،افِواؿملاجالدذالفا أأوانٌلاٌسمََالًحـغاؿملال ألغصلبا(ل ألخاهة)،1اذلكلاثـخربا
لمللارهةامناتنيا أأمهامدا ئَ،اممااجيـيالًحاحرال ألهرثوتوًويجاجمربلاؿىلا أأناٍمتخؽاتلسرلتا
أ
ذُيَةامـخربةاوُشلامااأنسٍالكو اًَفياسرتوس،ايفاملات ةلامؽاتولالثيوفناو أأهسرًَاتوغَََ،ا
ورشتايفا"لًيوفيالوثرسفاثور"ايفالًـس ٍنا(،816ا)1981او(،817ا)1981ا:ا"ؿىلا
ل أله ارثوتوًوحِنيا أأناٍمتخـولاقملسرةاذُيَةارضايَةاجس خوؾةالميالًحاحرالمللارنالذلياالا
ٍىذفي اتخجصتخَ الخلاظة ،المللذرصة اؿىل اتـغ الجملمتـات ،اتي اًدٌاول ا أأًضا اأالف الًىذةا
ولمللاالتالملخـَلةاقمجمتـاتاًُسادلًَامـصفةامدارشةاهبا"ا(ًَدشالا.ا:ا .)214ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا247ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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لملَرط  :ا

ا

ا.امدارنةاتَحسنا-اخامـةاوُصلن2ا-الجلزلئص ا
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ىلازمناغ راتـَس،اتـملاجالحامتعالذليااكناثبأز رٍاهح رلا
ًلسالرثحعتاجالهرثوتوًوحِة،ال ا
ؿَهيا امهنجَا اومـصفِا 2،احىت ا أأهنا ااكهت اثسرس ايف الجلامـات اقما افهيا الجلامـات لًـصتَةا
ولمليارتَةاذاظةاؿىلا أأساسافصعامنافصوعاؿملاجالحامتع،احىتا أأنالًحـغااكناًـخربُااؿملا
جالحامتع المللارن .اذلكل ،امفـؼم امن اجصزول ايف احلي اجالهرثوتوًوحِة اكس اخاؤول امنا
ختععاتا أأدصىاوحىتا أأنالًحـغامهنماًـخربٍالهخلالاابًعسفة.
ًـرتفامؤسسال ألهرثوتوًوحِةالًحًِوًةالكو اًَفياسرتوسايفالمللات ةلالًيتا أأرشانالٍهياا
ساتلااكائال:ا"لنال ألس حابالًيتا فـخينا ألنا أأظححا أأهرثوتوًوحِااملاحىنا"هؼَفة"افالفاقا
لًيتاثدِحِاايلاصِا ةالًخربٍزايفالًفَسفةاملاحىناًدس وهوًينامعَلا،اوذللافلساسـَتاورلءا
وس َ ةلاٌَخزَطامهنا()...ولحللِلةا أأهَااكنامـصوفاايفاثكلال ألضامادلىامناانًولاصِا ةالًخربٍزا
أأنال ألهرثوتوًوحِاايهاقمثاتةالخملصج...نٌلا أأهينانيتا أأحةالخملاميتاولًس رايفالجلحالاولًِولءا
لًعَقاحدااحٌل"ا(ًَدشالا.ا:ا.)212ا ا
اكهتالملٌلرسةال ألهرثوتوًوحِةايفالًحدللنالمليارتَةاثـاين،اولىلافرتةاغ راتـَسة،اهوؿاامنا
لًيفوراحبَرااكناًيؼصالىلاُشلالًخرعطاؿىلاأأهَاؿملالس خـٌلري .وملاحىناثسرساُشٍا
لملا ةاجالحامتؾَةايفالجلامـاتالمليارتَةالالاورَاراص حَافصؾيايفاؿملاجالحامتع.اذلكلاجنسا
أأن امـؼم امن اجصز امن الًحاحثني اجالهرثوتوًوحِني اكس اخاء ا أأساسا امن الًفَسفة ا أأو اؿملا
لالحامتع.
ثحًتالجلامـةالجلزلئصًةاتـساجالس خلالل،احسةالًحاحراجالهرثوتوًويجاؾحسالًصحٌلنا
موساوي 3ا،اؿملاجالحامتعاوـملاخيسمالجملمتؽاتُامناملاًمتاجالُامتمااب ألهرثوتوًوحِة اتيفسالحلجما
ألهناااكهتاثـخرباؿملالس خـٌلرياخيسمامعاحلالملس خـمص،اوُواٍصىا أأنارفغالالزيوًوحِةا
جالس خـٌلرًةاملاًلذرصافلطاؿىلامٌاجهِااوظصكِا،اتيانشكلاموليَـِااولكالملسائيالملخـَلةا
ابالزًِة،اولًلدَ ةل،اولملـخلسلتالًضـحَةا ألهنااثسذيايفالظاراهؼاماوزمناوىل.ا أأناُشٍالحلاةلا
الاثلذرص،اؿىلالجلامـةالجلزلئصًة،ايفار أأًيا،اتياثيعحقاؿىلاخيالجلامـاتالمليارتَة.اذلكل،ا
جنسا أأنامـؼمامنالُمتولاقمجالال ألهرثوتوًوحِاااكهتاختععاهتمال ألظََة،ايفالًولكؽ،اتنياؿملا
لالحامتعاولًفَسفةاوؿَومالوساهَةال ألدصى.
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا248ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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ًضَفالًحاحراؾحسالًصحٌلناموساوي،ايف اهفسالًساَاق،ا أأناوزٍصالًخـَميالًـايلا
َلسالًعسًقاجناحييايفاس يةا 1971ا أأًيىاثسرٌسالالزيوًوحِااحبجةا أأهنااؿملاهوًوهَايل،ا
وٍصحؽالًسخة،احسةار أأًَ،الىلا أأنالدلوةلالًوظيَةا"،"L’Etat nationalايفاثعورُاا
ل ألحا ي،املاحىناثخلديافىصةاثولخساٍلوؿاتالزًِةامذـس ة.ا(,.Moussaoui Aا)2114
ابًصمغامناهفورالجلامـاتالمليارتَةامنالالزيوًوحِةاجالس خـٌلرًة،افاناثبأز راُشٍال ألذ رةا
ؿىلالًحاحثنيالمليارتَني،امناحِرالملياجهاولملوليَؽ،ااكناولحضااوخََا،احِرا أأنالملوليَؽا
لًيتالُمتاهباا أأمهال ألهرثوتوًوحِونالمليارتَون،امؽاتسلًةاجالُامتماهبشلالًخرعط،اثسوراحولا
ل ألهرثوتوًوحِة الًخارخيَة ،اولدلًًِة ،او أأهرثوتوًوحِا اما اكدي الًخارخي او أأهؼمة الًلصلتة ،اُشٍا
لملوليَؽ اولًخرععات ايه اهفسِا الًيت اؾصفت ارولخا الزياء الحللدة اجالس خـٌلرًة اوتـسُا،ا
ذاظةايفالجلامـاتالًفصوس َةاومصلنزالًححوثال ألهرثوتوًوحِة.
حناولا أأناىصنزاُيااؿىلالملٌلرسةال ألهرثوتوًوحِةاابًوسطالملياريب،اواكناتو انا أأناخنخارا
تـغالًامنذجامنالًحاحثنيال ألهرثوتوًوحِنيالمليارتَنيالذلٍناجصزولايفاجمالال ألهرثوتوًوحِةا
لًخارخيَةاوجالحامتؾَةاولدلًًِة،اوًىناهؼصلاًضَقالًوكتاوظـوتةالالملاماجلكاماا أأهخجوٍامنا
حبوث اومـارف ايف اُشل الجملال امت الدذَاران اٍمنوذج اولحس ،اوُشل امن اذالل الًرتنزي اؿىلا
لملمزيلتال ألساس َةاًِشٍالملٌلرسةاولٍمتىن امنالًيؼصةاؾناتـس،اولخلعوظَةالًثلافِةامنا
حِرالهامتءالًحاحراومناحِرالملوليَؽالًيتاهيمتاهبا،اولًـالكةالحملمت ةلاتنياجممتـَال ألظًلا
ولهامتئَاحللولاوفضاءلتامـصفِةامنالًـَوماجالحامتؾَةاوجالهرثوتوًوحِةاذاظة.
مؽاتسلًةالُامتمٌااهبشلالملويوع،اوكفٌااؿىلالًـسًسامنال ألسٌلءالًحارزةايفاُشلالجملالا
مثيافايناهوًوان،ا أأمحساجناهـوم،ارص َساتََي،احسانارص َق،اؾحسالًصحٌلناموساوي،اهشٍصا
مـصوف،اؾحسالًو و اودلالًض َخ،اموًو امـمصياوؾحساهللاامحو ي،اًىناًعـوتةالًححرا
يفامٌجزلتاُشٍال ألسٌلء،اوحسةالالماكهَاتالًزماهَةاولملـصفِة،اوكؽالدذَاراناؿىلامنوذجا
مياريب،اُواحاةلالًحاحرالملورًخاينال ألهرثوتوًويجاؾحسالًو و اودلالًض َخ.اوهربراسخةا
لدذَاراناهلافامياًًل:
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أأوال :ا ألهَ اابحر ايف اجمال ال ألهرثوتوًوحِة اًًمتي الىل الًوسط الملياريب امن احِر الملًاضبأا
وموليَؽالًححر،اليافةالىلامـاٌض خَاذاللامصلحياخمخَفةامناثـَميَالًفرتةالالس خـٌلرًةا
وفرتةالس خلاللاتال ٍ.
اثهَا:ا ألهَادصجامناجممتـَال ألظًل،ا ونا أأنامييـَاذكلامنالًخولظيامـَ،اوذكلامناذاللا
لُامتمَاتَامكويوعاحبراولًزضارلتاولًخىوٍناولملضاراكتايفالٌَلاءلتالًـَمَةاوللأاك ميَةا
لًوظيَةاوغ رُا.
اثًثا :اُياكاسخةامويوؾياذليتاوُوا أأنالًحاحراًًمتيالىل اهفسالًوسطالذليالىمتيالًََا
وهفس الُامتمايت الًـَمَة اولًححثَة اوُشل اما اميىٌَ اجسَِي اهمميت ايف اظَاغة اُشٍ الًوركةا
لًححثَة،او ألنالًحاحراؾحسالًو و اودلالًض َخاهيمتاابجملمتـاتالحلساهَةا(لًحَضان)اوُوا
هفسالحلليالذليالص خيياؿَََامٌشافرتة.
أأا-الملسارالًضريصامنامتسرسالًعفوةلاوظوالالىلاحليال ألهرثوتوًوحِاا:
ودلاؾحسالًو و اودلالًض َخاس يةا 1948ايفالملميونالًلدًلايفايوليحاتوثََمَت،ا
 151الكم اؿىل اهولوضوط اقمورًخاهَا ،امن اؿائ ةل اتسوًة اثس َعة ،او رس امٌش الًعفوةل ايفا
لملسرسةالًفصوس َةالًىوًوهَاًَة،اوتـساذكلالجتَ اٌدلرلسةايفاخامـةا اكر،ا أأٍناوخس اهفسَا
4
مَزمااابًصحوعالىلاتدلٍامورًخاهَااتـسالالرضلبالملضِوراٌَعَحةايفا اكر،اس يةا.1968
يف اس ية ا 1969اكصر اؾحس الًو و الًِجصة الىل ا أأورواب اًُس اتيصض الدلرلسة اًىن اهبسفا
لندضافالًـاملال ألدص،اًىناحعوهلاؿىلامٌحةايفافصوسااغ را أأُسلفَا أأٍنا ذيايفالملسرسةا
لًخحض رًةاٌَخحض راملساتلةالدلدولاٌَمسرسةالًوظيَةاٌدلرلساتالًـََا" "ENSاحِرااكنا
لًخىوٍنال ألسايسايفالًياًةايفالًفَسفة،انٌلاحتعياؿىلاحىوٍناؿامايفال أل لباولًخارخيا
ولجليصلفِا.ا
ولىلاخاهةاُشل،احرضاًُساوسايفالًفَسفةايفاخامـةالًسورتون،او رلسةامـملةاماا
تـسالٌَُساوسايفاهفسالًخرعطا أأٍناحرضامشهصةايفالًفَسفة.اًىنارغحخَايفا أأناًخحعيا
ؿىلاحىوٍناهلاؿالكةاابًحُئةاولجملمتؽالذلياؿاشافَِاحـهلاًخوخَالىلامساراؿملالالحامتعا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا250ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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ول ألهرثوتوًوحِةايفاخامـةاابرٌسا،5ا أأ أ
ٍناأمكيامسارٍالدلرليسالىلاغاًةالدلنخورلٍاولًخبأَُيا
5
لجلامـي.
وتـساجسجَهلايفالدلنخورلٍايفاابرٌس،ارحؽالًحاحرالىلامورًخ هاَاايفامارسا1978ا
أأٍناثوػفاهحاحرايفالملـِسالملورًخاين اٌَححرالًـَمي،الذليا أأظححا أأظححامسٍصلاهلاس يةا
 .1987اؾصف اؾيَ ا أأهَ ااكن اذل امولكف احصًئة اومساهسل اٌَمجموؿات الملِمضة ايف الجملمتؽا
لملورًخاين.
ًىناظموحاثَايفالًححرالحلصاولملس خلياتس أأتاثخالىشاتـسماار أأىا أأناحصًةالًخـح را
ولًاًضاطايفامورًخاهَااتس أأتاثخلِس،افذوخَالىلالًخسرٌسايفاخامـة اهولوضوطاملسةاؾرشا
س يولت اثلصًحا ،اكدي ا أأن اًلصر الًِجصة الىل افصوسا اس ية ا 2112ا أأٍن الس خلدي ايف امسرسةا
لدلرلساتالًـََاايفالًـَومالالحامتؾَةا Ecole des Hautes Etudes en Sciences
،Socialesاوتـسُاا رسايفالكامناخامـةاسرتلس حورغاومِزت.
ابًصمغ امن ا أأن الًحاحر اؾحس الًو و اودل الًض َخ اًـخلس اتبأن الًعسفة 6ارقما اكس ا فـخَا
ٌَخوخَاٌَمسارال ألهرثوتوًويج،امناذاللاسؤللاوهجخَاهل،اًىنارغحخَايفالًحلاءاؿىلالثعالا
مؽاجممتـَال ألظًل،اوفضوهلالًـَميايفافِما أألمقاهلاُوامااحـهل،ايفالؾخلا ان،اخيخارالًححرا
ل ألهرثوتوًويج ،ااباليافة الىلالوضياهل اابًعـوابت اولًصُاانت الًيت ااكهت اهتس الًىث ر امنا
لًلعاؿاتااكًخـَمي،الًس َاسةاولًيؼاماجالحامتؾيالًلامئاؿىلالًلدََةايفامورًخاهَا.ا
ًلسامجؽالًحاحراؾحسالًو و اودلالًض َخاتنيالًفَسفةاوؿملالالحامتعاول ألهرثوتوًوحِة،ا
مؽالًـملا أأنادصوخَامناجممتـَال ألظًلاملامييـَامنالًحلاءايفالثعالا لمئاتَاو أأناًَـةا ورلا
همٌلايفالدلفاعاؾنالًفئاتالملِمضةايفامورًخاهَا.اولملـَوما أأنامـؼمالدلرلساتال ألهرثوتوًوحِةا
لًيتاكاماهبااُشلالًحاحرااكهتاحولامورًخاهَااثضلكاذاصاولفصًلِا اثضلكاؿام،اجباهةا
لص خياهلامؽال ألهرثوتوًويجالًفصويسالًضِ راتَاراتوهتا"."Pierre Bonte
ولجلسٍص اابًدسجَي ا أأن اؾحس الًو و اودل الًض َخ اجصز اتعفة اكوًة اهناًة الًامثهًَِات،ا
ابدذعاظَايفال ألهرثوتوًوحِةالًخارخيَةاوجالحامتؾَةاحِرالُمتاتثالزَةالًـالكةاتنيالًحسلوةا
ولًسَعةاولالسالم،ااباليافةالىلالُامتمَاابًـالكةاتنيالًالدَ ةلاولًـصقايفاس َاقاحٌوبا
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حصصلءالفصًلِاا،او أكنا رلساثَ،ايفامـؼمِااقمثاتةار افـياؾنا أأوياعالحامتؾَةاثلََسًةامديَةا
ؿىلالًامتٍزاولًعحلِة.

با-الًححرال ألهرثوتوًويجاولًيؼصةاؾناتـسا"ا"redard éloignéا:
ؾصفت ال ألهرثوتوًوحِا الًالكس َىِة اتسرلسة اما اٌسمى اابجملمتـات الًحسلئَة ا أأو اص حَا
لًحسلئَة ،اويه اتشكل الًـمل الذلي اًسرس اللدص ا أأو الًيصًة ،اوُشل اما اكس امييح الًحاحرا
ل ألهرثوتوًويجالًلسرةاؿىلالًيؼصةاؾناتـس،ا أأيا أأناٍىون،اكسرالالماكن،امويوؾَا،امماا
جيـهلاكا رلاؿىلارؤًةاللدصامكويوعاحبراًـعََاجماالاؿَمَااٌَملارهةاقمجمتـَال ألظًل.
اوور اؾناهصٌس خوفافوًف،ايفانخاتَا"ؿملال ألانسةا:الًخارخياولًثلافةاولًفَسفة"ا:ا
"ميىن اٌَمصءا أأناًـُشالًي رًةانفصظةاخسًسةاجتمؽالًخجاربالًيتاثوسؽارؤًةالًـاملا
لحلاظ ةلالىلاحساللن،امثاًيفذحالملصءاؿىلاُشٍالًخجارباوٌس خعَؽا أأناًـصفالًىِفِةالًيتا
ٍصىاهباالًـاملالمليدس حنيالىلازلافاتاوجممتـاتاأأحٌحَةاو أأناًخـاميامؽا أأانساأدصٍناويفاُشٍا
لحلاةل افِو اًـُش اغ رًة اجممتـات ا أأدصى اوًـمل الًفصق اتُهنا اوتني ازلافذَ الذللثَة(.)..وؾيسماا
ًَخليالمليدس حونالىلازلافاتاخمخَفةاحتعيالمََاتامـلسة اٌَخجاذباولًخسلفؽاوجاليعِا ا
ولالسدِـابالملخحا ًني،اوثؤ يايفاذكلالًسَعةاولمََاتالحملااكةا ورلاهمٌل"ا(فوًفاك.ا
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ثـخرب الجملمتـات المليارتَة ا أأحس ا أأمه الحللول الخلعحة الًيت الُمتت اهبا ال ألهرثوتوًوحِةا
لالس خـٌلرًة،اومناتنيا أأمهالًخرععاتالًيتاؾصفتالُامتماايفاُشلالجملالايهال ألهرثوتوًوحِةا
لًخارخيَة،الدلًًِةاومااكديالًخارخياوهؼامالًل اصلتة.
ذلكلامااهيمياايفاُشٍالًوركةالًححثَةاُوالًوكوفاؿىلا أأمهاسٌلتاوممزيلتالملٌلرسةا
ل ألهرثوتوًوحِة المليارتَة اوكسرة الًحاحر ال ألهرثوتوًويج اؿىل الٍمتىن امن الًيؼصة اؾن اتـس،ا
ذاظة اتـس احتول الًوسط الذلي اًًمتي الًََ امن احلي ادضؽ اٌدلرلسات ال ألهرثوتوًوحِةا
لالس خـٌلرًةالىلاحليامويوعاحبراًحاحثنياًًمتونالىلاُشٍالجملمتـاتالملس خـمصةاساتلا.
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وابًًس حة اٌَحاحر اؾحس الًو و اودل الًض َخ 7ا ،افان ا أأي احبر اؿَمي اًخعَة الختاذا
موكفا"ثحاؿس" امنالملويوعالذلياًسرسَ،امؽالًـملا أأهَاًعححاأأظـةاابًًس حة اٌَححرا
ل ألهرثوتوًويج،ارمغا أأنا أأنال ألهرثوتوًوحِونااكهولاًخعورونا أأهنماختَعولامناُشٍالًعـوتةا
تسرلسةاجممتـاتاتـَسةاحيصلفِااوزلافِا.
ولًيؼصة اؾن اتـس ،ايف اُشل الًخعور ،اجسِي الحلعول اؿىل اموكف امويوؾي ،ا أأوا
اب أل أ
حصىاأنرث ا"متويؽ"اٌَمجمتـاتال ألدصى.اويفاحاةلاُشلالًحاحراًـخربا أأنالخلصوجالىلا
أ
ظًلاجتـكلاأنرثالهدداُا،احِرالًيؼصةالخلاظةاتما
جممتؽاأدص،امثالًصحوعالىلالجملمتؽال أل
جملمتـمامصثحعةاتثلافذمالخلاظةاوًىنادصوخمامٌَاجيـيالًيؼصةالًيتااكهتاثؼِصاؿىلا أأهناا
ظحَـَةاثعححا"وسخِة"،اوُوامااٌضجؽاؿىلالمللارتةالمللارهةاولًضلكالًوحِساٌَخجصًة.الذلا
فاناؾحسالًو و اٍصىاأأنالخلصوجاؾنالًوظنال ألظًلا«»dépaysementاتسوناصماُوا
لًوس َ ةلالًيتاجتـيالًحاحراكا رلاؿىلاحتلِقالًخحاؿساٌَمجمتؽالذلياٍىونافَِاثضلكا لمئا أأوا
مؤكت.
لنادصوجال ألس خاذاؾحسالًو و اودلالًض َخامناجممتـَال ألظًلامٌحَالًلسرة،ايف اهؼصا
أ
هلسٍاثضلكاأنرثامويوؾَةاوؿَمَة،ا
لًىث رامنازمالئَ،اؿىلافِماممزيلتالجملمتؽالملورًخايناو
أ
هسماخَايفاأنرثامناوسطاسوس َوزلايفاوحىوًيَالًـَمياولملـصيفالملخيوعالذليا
اباليافةالىلال
حـهل،ايفاأناولحس،اممتىٌاايفاؿالكذَالذلميَةاًوسعَال ألظًلامؽالالتلاءاؿىلالًيؼصةاؾنا
تـساهل.
وًفِماُشلالًخوخَالخلاصاول ألظَي،اؿََياا أأناىصحؽالىلالملساراللأنرثامتزياحلاةلا أأحسا
أأنربامؤسيسال ألهرثوتوًوحِة،الكو اًَفياسرتلوس،الذلياحسةاثـح رالماهوًياًوييالذليا
ثبأسستاخشعَخَالًفىصًةالًلوًةاولًضسًسةال ألظاةلاتفضيالملزجياتنيالًـاملالًلسمياولجلسًس،ا
لًفَسفة الًالكس َىِة الًفصوس َة اولًخجصتة الالزيوًوحِة الًربلزًََة او مج ال ألهرثوتوًوحِةا
ل ألمصٍىِةاوتـغالًخلاًَسال ألملاهَة.ا(.Loyer Eا:ا )11ا
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جا–احولامس خلديالدلرلساتال ألهرثوتوًوحِةايفالًحدللنالمليارتَةا:
ٍصىال ألهرثوتوًويجاؾحسالًو و اودلالًض َخا أأنال ألهرثوتوًوحِاالًيتالهتمتاؿىلا أأهناا
ساٍصتالًفرتةالالس خـٌلرًةا ذَت،امؽادصوجالالس خـٌلر،ايفاأأزمة،8ا ألناُشٍالجملمتـاتاملا
ثحقا"تسلئَة"،ا أأياجممتـاتاذارجاثبأز رالجملمتـاتال ألدصى،امؽالًـملا أأنالجملمتـاتالًيتاكسا
حىوناتلِتامنالًيوعالًيتاًـخربُاالًحـغاؿىلا أأهناا"تسلئَة"،ا أأذلاسَميااتشكل،ايهاهفسِاا
حصفغ الًرتنزي اؿىل الًعاتؽ الًحسليئ اُشل ،ا أأي الؾخحارُا اجممتـات ا"ابر ة" اتسون ااترخي ا أأوا
لدلدولاهلاتعفةااكفِة.
وؿىلاغصلراابحثنياأدصٍناٍصىال ألس خاذاؾحسالًو و اودلالًض َخا أأهَاميىن،اوتعفةا
مرشوؿة،الؾخحارا أأناُشلالًيوعامنالجملمتـات،اابماكهناالالس خفا ةامنا رلساتاثَجبأاملياجهامتا
يحعِاايفال ألهرثوتوًوحِا،ااكملالحؼةاابملضارنة،اولدلرلساتالًيوؾَةاًخياولاموليَؽامثيا
لًلصلتة،اولًعلوس،اولحملَطالملا ياول ألؾٌلر،اُشٍالملوليَؽالملخياوةلاساتلةايفال ألهرثوتوًوحِةا
لًالكس َىِة.اومربراُشلالًعصحامصثحطاتثليالًخلاًَسامناؿالكاتالًلصلتةاولالكامة،اولدلٍنا
لملخجس ،اُشلالًثليالذلياثضؽالًىث رامنالًلعاؿاتايفاؿاملامااكدياارأأسٌليلاؿىلالملس خوىا
لًصمزي،اممااجيـَِااختخَفاؾنالًـالكاتالًسائسةايفاجممتـاتا أأدصىالًيتاًعيىاؿَهيااثلس ميا
لًـمياور أأسالملال.
ٍصى اؾحس الًو و اُيا ايف الجملمتـات المليارتَة احلال ادعحا اممتزيل اٌدلرلساتا
ل ألهرثوتوًوحِة،اابؾخحارا أأناُشٍالجملمتـاتاالزلًتاثلََدلًةاوظلوس َة،اوُشلامااىصلٍاخََاايفا
حبوزَ اولجملاالت اولملوليَؽ الًيت الص خيي احوًِا اولًيت امازلل اهيمت اهبا ااكًلدَ ةل ،اولًسَعة،ا
ولًحسلوة اولالسالم ،اُشٍ الملوليَؽ الًيت ااكهت الحملاور الًصئُس َةاملؤًفَ ا"لًلدَ ةل اولدلوةل ايفا
لفصًلِا" .ا
ذالظةا:
الاميىنافِماويؽالملٌلرسةال ألهرثوتوًوحِةايفالًحدللنالمليارتَةا وناويـِاايفالظارا
لًس َاقالًـاماًِشلالًـمل،ااب ألدطايفالًحدللنالًيتا أأسستاًِااوحلياؿَمي.اومنالملـَوما
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أأنال ألهرثوتوًوحِةاخاءتاًفِماو رلسةالجملمتـاتالًيتااكناًـخلسا أأهناا"تسلئَة"ا أأواذارجا
لًخارخي،ا أأوانٌلاٍصلُااهصٌس خوفافوًفا:ا"لًخرشالذلٍنااكهولاملسةاظوً ةلاًـصفونامكخوحضنيا
وتسلئَنياومٌدس حنيالىلاصـوباظحَـَة()...وًخجيةامِياُشٍالًدسمَاتالحملعةامناكميةا
لملسمنياهبااظارتال ألانسةالًثلافِةاثخلكماؿىلالًثلافاتالًـخَلةاوجممتـاتامااكديالًخعيَؽا
ولًثلافات الًالنخاتَة ا أأو الًضفوًة اولجملمتـات الًلدََة اولجملمتـات اذلت الحلجم الًعي ر ا أأوا
لجملمتـاتالًيتاًولخَا أأَُِااتـضِمالًحـغا(ًـُضوناوهجااًوخَاًعيصاجحمالدلاؿة)"ا(فوًفا
ك.ا:ا،143ا.)144اوحسةاُشلالًحاحر،الكاُشٍالًدسمَات،ايفامـىناولحساوُوا أأهناا
جممتـاتاكات ةل اٌَمالحؼةاولملـاًيةالملحارشة،اًىنامـؼمِااتس أأ اًخي راتوث رةامذفاوثةامناجممتؽا
لدص ،او أأظحح اجالوضيال الًـام اًخـَق اابخلوف امن الهساثر اُشٍ الجملمتـات اكدي امجؽ اما ةا
لزيوًوحِةاثوزقاٍمنطالحلَاةافهيااولًعلوساودعوظَوهاالًثلافِة.
ػِصتانشكلا"ل ألهرثوتوًوحِةالالس خـجاًَة"،اولًيتاحصمجتالىلالًـصتَةاتعصًلةاغ را
حصَحةااب ألهرثوتوًوحِةا"لملَحة" ،اٌَححراؾنالًساكنال ألظََنياًخوزَقالًثلافةالًخلََسًةا
ولحلَاةاجالحامتؾَةاكديافولتال ألولن،ااك رلكامورغاناتبأناثـلِساساكنا أأمصٍاكال أالظََنيا
همس اابدلماراثسخةاثسفقاال ألوروتَني.انشكلااكناجالوضيالاهفسَاموحو لادلىافصلىزاتولا
ألهَاحاولاأأناٍىوناولسؽاجالهدضارايفاجمالالًححراؾنالًضـوبال ألظََةاًخوزَقالكاماا
خيطازلافوهااودعوظَوهاا(لٍصهسونات.ه.ا،اهََسوناف.س.ا:ا.)36
ولملالحغ ا أأن اجالوضيال اهفسَ امحهل الكو اًَفي اسرتلوس اؾن امس خلدي الالزيوًوحِاا
ولجملمتـاتالًيتاهتمتاهبا،افِواٍصىا أأهَاابًصمغامناجسارعال ألحباثالالا أأنالًىث رامنالًضـوبا
ملاثسرساحِسل،الىلاحساللن،امؽالس متصلرُاايفالًوحو اًفرتةاكساثعول،اذلكلاٍصىارضورةا
مضاؾفةالجلِو ايفاُشلالجملال،امؽاثبأهَسٍايف اهفسالًوكتارضورةاجالًخفاتالىلالجملمتـاتا
ولًحُئات الملـارصة الًلصًحة ااك ألرضاف ا ألمهَوها اثسخة اثعورُا اغ ر الًاكمي اوهلط امـصفوهاا
ملارهةاتحُئاتاغصًحةا أأدصى.ا(ًَفياسرتلوساك.ا:ا،229ا)231اا
ًلسااكهتالًحدللنالمليارتَةامنالحللولالخلعحةاً ألهرثوتوًوحِةالًىوًوهَاًَةانٌلاذهصانا
ساتلا،اًىناتـسالس خلالًِااولدلدولايف امصح ةل امااتـساجالس خـٌلر اتس أأت اُشٍالجملمتـاتا

لملٌلرسةاللأهرثوتوًوحِةاتنياجالهامتءاولًيؼصةاؾناتـساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثخحولالكاحسةادعوظَوهااالًثلافِة،اوجالحامتؾَة،اوجالكذعا ًةاولًس َاس َة.اذلكلاالا
ميىٌيا افِم الملٌلرسة ال ألهرثوتوًوحِة المليارتَة اذارج اُشل الًس َاق .اوًلس اكسم الًحاحر اؾحسا
لًصحٌلناموساوياس يةا،2115ايفاُشل الًعس ،احتََالاولفِااحلاةلالملٌلرسةال ألهرثوتوًوحِةا
يفالجلزلئصامٌشالًفرتةالالس خـٌلرًةالىلالًس يولتال ألذ رةاتـسماافذحتالجلامـات اومصلنزا
9
لًححرا أأتولهبااًـملال ألهرثوتوًوحِا.
ذلكل افاُامتمات الًحاحر ال ألهرثوتوًويج الملياريب اثعحـِا اتـغ امن الخلعوظَة ا ألنا
لوضياهلال ألسايساُوافِمااوثفس راجممتـَالذلياًًمتيالًََ،اوُشلامااىصلٍاتعفةاخََةايفاحاةلا
ابحثنيا أأهرثوتوًوحِنياغا رولاجممتـاهتمال ألظََة،او أأظححولايفامااميىناجسمَخَاحباةلا"مااتنيا
لالزيني"ا،))Etre entre-deuxا أأيايفامتوكؽاتنياجممتـِمال ألظًلاولجملمتؽالجلسًسالملس خلديا
كسامييحِمافصظةالًيؼصةاؾناتـساومزلضاُا.
وٍمكناجصوزاُشٍالًفئةامنالًحاحثنيايفاحىوٍهنمالملخـس اولملخرعطايف اهفسالًوكت،ا
ثسخةاوًوهجمالىلامسلرساغصتَةاولسدِـاهبمالملسلرسالحلسًثةالًالكس َىِة،ااباليافةالىلا
لهخلاهلماتنياؿسةازلافات،اُشلاجالهخلالالذليامييحِماأفاقا أأوسؽاو أأوفص اٌَملارهة،اخفصوجا
أ
ناجيـهلاأنرثا
لًحاحرامناجممتـَال ألظًلاومالحؼةاُشلال ألذ رامنالخلارجاالاميىٌَالالا أأ
لهدداُا اٌَؼولُصال ألساس َةايفاجممتـَاو الالهتاالخملخَفةاولملخحاًية،انٌلامييحَالًلسرةاؿىلامتَزيا
تـغامؼاُصاومـاملالًخي رالًيتاحسزتا أأواحتسثايفاجممتـَ.
وُشل اما اميىن ا أأن اهَمسَ اابذللت ايف الًححوث اولًىذاابت اولحلولرلت الًيت اكام اهباا
ل ألس خاذاؾحسالًو و اودلالًض َخ،احِراًلسمالمََةاجرشحيَةاحلِلِةاملورًخاهَااتعصًلةامتزجا
تنياجالسدِـابالدللذًلاٌَممزيلتالًـمَلةاجملمتـَاولًيؼصةالًخحاؿسًةايفاهفسالًوكت،امـمتسلا
يفاذكلاؿىلاحىوًيَال ألهرثوتوًويجالًخارخيي اوجالحامتؾياولًثلايف،امناهجة،اوؿىلامـصفذَا
ظحَـة الجملمتؽ الملورًخاين الًلدََة 10اولًحسوًة اأأساسا ،امن اهجة ا أأدصى ،امما اٌضجؽ الًححرا
ل ألهرثوتوًويج ا ألن الجملمتؽ االزلل احمافؼا ،الىل احس اتـَس ،اؿىل اؿالكات الًلصلتة اولًخفاوتا
لًعحلياوس َعصةافئةامـَيةاؿىلامس خوضاتاأأساس َةامنالًيؼاماجالحامتؾيا(جتارة،اثـَمي،ا
س َاسةاومؤسساتا ًًِة).
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا256ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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لهعالكااممااس حق،ا أأو ا أأنا أأكسماؿس امنالًدساؤالتاجضيَيناحاًَا،اورقمااكساجضييا
زمالءامناحًِل،اجساؤالتاثخـَقاتـس امنالملسائيالًيتاثحسوايلاأأساس َةا أأظصهحااٌَيلاشا
وثحا لاوهجاتالًيؼص.اُشٍالًدساؤالتاثخـَقاابملسائيال ألساس َةالًخاًَةا:
أأوال:ا وراوثبأز راحِيامنالًحاحثنيال ألهرثوتوًوحِنيالمليارتَنيالملمتزيٍناممناؿاٌضولاوساٍصولا
هناًة الًـلس ال ألذ ر امن الًفرتة اجالس خـٌلرًة اومصح ةل اما اٌسمى اتزنع اجالس خـٌلر اومصح ةلا
جالس خلاللالًوظين،ايفاثـممياوثـَميال ألهرثوتوًوحِةاولحصلءال ألحباثالخملخَفةافهيا.
اثهَا:امسبأةلالًخولظيامااتنياحِيالًفئةالًساتلةاوحِيامااتـساجالس خلالل،اوؾولمياحتفزيا
ُشلالًخولظياولًـولئقالًيتاكساوكفتا أأواثلفا أأمامالًخولظيامااتنيال ألحِال،اولًيتاكسا
ٍصلُاالًحـغامصثحعةاتَيةالًخىوٍناولًخـَمياولملٌلرسةاوؾولميا أأدصى.
اثًثا:امسبأةلالًرتلمكالملـصيفاوثوػَفاهؼصضاتاومٌاجهاوثلٌَاتاثًسةاً ألهرثوتوًوحِةاذاظة.
رلتـا:امسبأةلاماَُةال ألهرثوتوًوحِةاوحلِلوهااوثلاظـِاا أأواثحاٍهناامؽالًـَوماجالحامتؾَةال ألدصىا
ذاظةاؿملاجالحامتعاولًخارخي .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لملصلحؽا اولًِولمش:
 1ا.ا"فـىلا أأساساثي راويـَةالًـامل اثسخةالًـوملةامنااجالُامتماابالزيوًوحِااتوظفِااؿملال ألغصلبا(ل ألخاهة)الىلا رخةارفِـة.اوتفضيا
مساٌُلهتا ايف امفِوم اصامي اٌَثلافة اويف الملهنجَة الًىِفِة اٌَححر اجالحامتؾي ا أأظحح اًالزيوًوحِا اثبأز ر اهح ر اؿىل اؿَوم الًصوح ا(=لًـَوما
لالوساهَة)اوجالحامتعاولًثلافة"ا(فوًفاك.ا:ا.)125
أ
2ا.ا"اكنا وروِاميامناتنيالكاؿٌَلءاؿملاجالحامتعالًالكس
َىِنياللنرثاأأمهَةاابًًس حةاًـملاجالهرثوتوًوحِا،ايفاخاهةاثسخةالُامتمَاهفسَا
ابًـسًسامنالملويوؿاتال ألهرثوتوًوحِة،اويفاخاهةاأدصاثسخةاثبأز رٍالملحارشاولًفورياؿىلال ألهرثوتوًوحاِاالًربًعاهَةاولًفصوس َةا أأماايفا
لًوالضاتالملخحسةال ألمصٍىِة،افلسامتاجالسدضـاراتخبأز را'ؿملالالحامتعالًالكس َيك'افلطاتـساس يولتاؿسًسة،اوملاٍىناؿىلالالظالقاكوضاا
نٌلااكنايفاأأورواب،اوخاءالًخبأز رالًصئُساُياامناابسدِاناومسرسةا أأددارالًضـوب،الًيتاخَحتالىلال ألهرثوتوًوحِاال ألمصٍىِةامناكديا
ل ألبالملؤسسا(ل ألملاين)افصلىزاتول،اولجسماؿٌَلءاجالهرثوتوًوحِاال ألمصٍاكنالًصول ايفاتسلضاتالًلصنالًـرشٍناابًخوخَاحنوالًخارخيالًثلايفا
ولٌَياتاوحىتاؿملالًيفس،اتسالامناؿملاجالحامتع"ا(ثوماساُاًالهسالٍصهسونات.اه،.اهََسوناف.اس.ا:ا.)52
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 à l’ethnie, à 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-hommede-science 26 janvier 2017).
5

. Echange avec Abdel Weddoud Ould Cheikh, janvier 2017.
. 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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خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا258ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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