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الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة
واًخبظَي احملًل.

املَخط :
زمغ حدازة الهرثوتوًوحِا اًـرتَة هرافد مـريف
يف س َاكاث فىرًة ثُـىن ابلإوسان مضن حلرافِة
اًـامل اًـريب ،ثحَوز وحوذُا ؿىل بساش املاذت
اًوظفِة ؾن زلافاث اًضـوة املىدضفة ،ل حزال
الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ثعيؽ اتزخيِا اخلاص ،وحرهو
اإىل اٍمتوكؽ ؿىل خرًعة اًـَوم الاحامتؾَة يف سمخ
اًخجارابث واٍمتوخاث اًيت ثـرتهيا ،اإما ابًدضىِم
يف خدوى وحوذُا تدؾوى ثخبزحج تني الاذؿاء
اًـَمي وبخرى ثلذهيا ظروحاث ثخس َعَة
مسعحة اًفىر واًرؤًة ،بو تخداخَِا مؽ اًـَوم
الاحامتؾَة الخرى راث اًعةل ،بو من ساوًة
مـضةل املهنج اشلي جيسد الإظاز اًـام ٌَفىر
الاهرتتوًويج املحين ؿىل بساش (اًحـد واًلراتة).
ويف ػي ُذٍ اًرؤى واًعروحاث املخحاًية
واملخيافرت س يـمي يف مداخَخيا ؿىل حماوةل ثددؽ
مسازاث جضلك الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب
نخخعط مـريف مرنزٍن ؿىل مراحي ثوظَهنا
مضن تـغ اجلامـاث اًـرتَة ،ومربسٍن بمه
اوضلالهتا اًححثَة ،ومدى الاس خفاذت من ُذٍ
اًخجازة اًوًَدت ،نٌل س يـمي ؿىل وسج خِوط
اسدرشافِة ًِذا اًخخعط اًـَمي مضن س َاكاث
اًـامل اًـريب يف اًحـد الاحامتؾي واًثلايف.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

Abstract :
Despite the novelty Arab anthropology as
Tributary Gnostic in intellectual contexts
dealing with human beings within the
Arab world geography, crystallized its
existence on the basis of descriptive article
for nation's discovered cultures, still
Anthropology Arab make its own history,
and aspires to positioning on the map of
the social sciences in the momentum of
tugging and ripples haunted, either
suspicion the feasibility of its existence,
claiming oscillating between scientific
prosecutors and other fueled arguments
simplistic flat-thought and vision, or to
interfere with other relevant social
science, or a dilemma of method that
embodies the general framework of
anthropologic concept built on the basis of
(dimension and Strangeness).
Under these disparate visions and
proposals and discordant will work in our
intervention to try to track the paths
constitute anthropology in the Arab world
as a specialty knowledge-based, focusing
on the stages of resettlement within some
Arab universities, highlighting the most
important research preoccupations, and
how to take advantage of these fledgling
experiments, will also work on the spun
yarn outlook for this specialization
scientific contexts within the Arab world
in the social and cultural dimension.
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بؾضاء خمرب ازلزاساث الهرثوتوًوحِة واملضالكث الاحامتؾَة  -خامـة املس َةل -اجلزائر
بذ :زحاة خمخاز ،ذ :ؾزوس ؾحد اًيارص ،ذ :كارصي َلد اًسـَد ،ذً :ـُش َلد،ذ :ؿَوظي ؿاصوز،
وظَحة ازلنخوزاٍ :محزت جن اًعاُر ،كايض ظربًيا ،حداذو ظربًية.

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة:
ًَـخرب اًـدًد من اًحاحثني واملخخععني يف مِدان اًـَوم الاحامتؾَة بن الاهرتتوًوحِا
ؿمل حدًر وزل من زمح اًلموض واًلراتة ،اشلي اندىس اًـدًد من اًضـوة واًىذي
الاحامتؾَة اًلرًحة ؾن اًـامل اًلريب الوزيب ،واًيت ظازث حمط خذة وفضول مؤسيس
الاهرتتوًوحِا الوائي بمثال ماًوفًسيك ،وبكعاة ٌَملامرت والاس خىضاف ،يف ثوخَ ؿَمي
وحبر مِداين حنو اس خؼِاز ملوماث ثطل اجملمتـاث اًلرًحة اًثلافِة والاحامتؾَة  ،وإاػِاز
كميِا اًسوس َوزلافِة  ،المر اشلي ل جيـي مهنا مِاذٍن ٌسلزاسة والاس خىضاف فلط تي
هَاانث ثرشًة بظَةل اًوحوذ واحلضازت.
كري بن ثعاذف منو الاهرتتوًوحِا وـمل ًححر ؾن هؼرايثَ وثبظَي مٌاُجَ اًـَمَة
اًححثَة مؽ ثعوز اذلالث الاس خـٌلزًة الوزتَة ٌَـامل الخر ،تـر الاهرتتوًوحِا يف اجتاُني
مذياكضني اجتاٍ ظوزُا وـمل باكذميي كامئ تذاثَ ،فمت اإوضاء اًَِالك واًفروع الاكذميَة
والاُامتم جرواذُا وتـر اجملالث وازلوزايث املخواحرت ،ويف اجتاٍ بخر حسدث
الاهرتتوًوحِا هفسِا وـمل خدم ثطل اذلالث الاس خـٌلزًة من خال ل مـَوماث اس خخحازًة
ؾن ثطل الدم وثفاظَي احلَات الاحامتؾَة واًثلافِة ًِا ونذا تياءاهتا وهؼمِا الاحامتؾَة ،ذما
سِي فِمِا واًس َعرت ؿَهيا ًـلوذ ظوًةل من اًزمن ،ف ُاؾخربث حبق (ؿمل اس خـٌلزي)
وُو المر اشلي تلي زاخس ًا يف وخدان اًـامل اًـريب ،المر اشلي ًُفرس اس خلواء
اًخوخَ اًلائي تًدذ
ُذا اًـمل وٍرحج ملولث اًـداء واًضم واًرًة إاساءٍ ،فمل جس خعؽ فم ثطل اٌَعَلة
ؾهنا اإل ؾيدما مت اس خلعاهبا وـمل ااكذميي يف اجلامـاث اًـرتَة ،وظاز ًِا زواذ تبسٌلء ؾرتَة
جياُرون مبحاذئ وخعاابث اًلومِة واًـروتة.
وكن مـضةل الاهرتتوًوحِا معوم ًا وـمل فَلَدَ سخة وحوذٍ واهخفى معدز تلاءٍ ،ابهـدام
اًىذي الاحامتؾَة اًلرًحة واجملِوةل ،ل حىفي الاهرتتوًوحِا اًـرتَة احلدًثة ،تي ساذهتا اًخحـَة

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدذ اًثاًر

املحخذةل ٌَـَوم الاحامتؾَة ٌَمدازش والظروحاث اًلرتَة ،وبظححت –بي الاهرتتوًوحِا
اًـرتَة -تني مـضةل اًوحوذ ومبسات اًخحـَة واًخلََد.
وتني ُذا وراك ػِر من اًـرة من ًدؾي توحوة الاهرتتوًوحِا وـمل حلِلي بظَي
واحة ًفِم واس خؼِاز كمييا اًـرتَة الظَةل ،واًـمي ؿىل ذزاسة لك ما ٍرثحط
ابًسوس َوزلايف اًـريب ،ذزاسة راث مٌعَلاث حمََة كومِة ختدم واكـيا اًفىري واًثلايف،
ويف ذلةل رصحية ؿىل اًخدصني حللدة ؾرتَة لهرتتوًوحِا حمََة ،فؼِر حِي من اًحاحثني
والاهيرتتوًوحِني اًـرة ؿىل قراز اتوجىر ابكاذز ،صاهر مععفى سَمي ،ؾحد ظل ؾحد
اًرحٌلن ًدمي ،ؾحد ظل محوذي ،حمفوظ تيون ،فؤاذ خوزيَ ،لد اجلوُري وسوخَ ؿََاء
صىري وكريمه...ذون بن هًىس ابًعحؽ اًلامة املرصي امحد بتو سًد.
ويف ػي اًـعاء اًلزٍر والإثراء املـريف اًواسؽ من مؤًفاث وملالث وحبوج مِداهَة
متزيث ابجلدًة واًرظاهةًُ ،ـخرب الس خار ازلنخوز امحد بتو سًد بمه اًحاحثني الاهرتتوًوحِني
اًـرة ،وبنرثمه ثبزري ًا يف تـر وإازساء كواؿد وبسس الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ،واشلي اس خعاع
بن ٌ ُسلط مـازفَ ومدازنَ اًـَمَة واملـرفِة املس خلات من نربى اجلامـاث اًـاملَة ومثاز
مـاٌض خَ ًـٌَلء اًلرة فعاحي الاهرتتوًوحِا هراذلكَف جراون ؿىل احلَات اًَومِة اًـرتَة
واًخفاؿالث الاحامتؾَة واًثلافِة اًخس َعة.
وان ُاخذَف يف وحوذ اهرتتوًوحِا ؾرتَة من ؿدمَ ،ويف موضوؾَهتا وإاماكهَة ؾزًِا ؾن
ثبزري اًرواسة اًثلافِة واخلَفِاث الاحامتؾَة وحمَعِا الاحامتؾي واًس َايس ،وثداخَِا مؽ
اخملرخاث اًـَمَة ٌسلزاساث الاهرتتوًوحِة اًـرتَة؛ ثحلى بؾٌلل ُؤلء اًـٌَلء ومبثرمه
وإاسِاماهتم يف جمال اًفىر اًـريب خعوط ؾرًضة ًحوظةل اًـمي الاهرتتوًويج اًـريب
مس خلد ًال.
واملداخةل يه ذزاسة هؼرًة حتاول ثددؽ مسازاث الاهرتتوًوحِا اًـرتَة من خالل
حمعاث مذـدذت ومرتاتعة حراتع ًا مٌعلِ ًاًُ ،ضفي ؿَهيا ظاتؽ اًـَمَة واجلدًة ،ثدٌاول يف
ملدمهتا رسذ اتزخيي هروهومرتي ملسازاث الاهرتتوًوحِا اًـرتَة من توانري وحوذُا اإىل
ثبسُسِا وـمل كامئ هبَالك ومرانز باكذميَة حمدذت ،مث املروز اإىل مـضَهتا يف املَدان اًـريب

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تني بمهَة وحوذُا وخدًَة ثحـَهتا ٌَلرة بو وحوة ثبظََِا ؾرتَ ًا وإاسالمِ ًا لؾخحاز مِاذٍن
ذزاس هتا راث خعوظَة حمََة ،مروز ًا ؿىل ثياول احد بمه كاماث الاهرتتوًوحِا اًـرتَة
واشلي اكن هل فضي هحري يف حماوةل ازساء اهرتتوًوحِا ؾرتَة واثراء املىذحة اًـرتَة ابًىذة
واملؤًفاث راث ظةل ،واًخعرق اإىل كراءت لمه ملوماث فىرٍ الاهرتتوًويج ومهنجَ املمتزي،
اىهتاء ًا اىل اس خًذاخاث وثوظَاث نلاًة ًِذٍ ازلزاسة.

بول -:الاهرتتوًوحِا اًـرتَة؛ هروهومرت اًوحوذ واًخبسُس:
اس خَِمت ملذضَاث احلضازت اًـرتَة الإسالمِة ًلرون من اًزمن اًـامل تبرسٍ فض ًال
ؾن اًلرة املس َحي خاظ ًة ؾلة احلروة اًعََخِة واحذاكنَ هبا ،حرمجِا اهدضاز ذواوٍن
اًرتمجة ،وبذتَاث الزيوًوحِا والزيوقرافِا وحماولث اًخـرف ؿىل اًرتهَحاث الزًِة واًثلافِة
ٌَمجمتـاث اًلرًحة وفم ظالمس تياءاهتا وهؼمِا الاحامتؾَة ،ملا ًِذٍ احلضازت من خعوظَة
اٍمتزي واًحـد واحلضازي بهذاكُ ،ذا الخري اشلي اختذ ًيفسَ موكؽ امليلَق ؿىل الخر
واحنرص اإىل ؾزةل اخذَازًة بفضت اإىل ثلِلرٍ ؾن زهة احلضازت واًـمل ،تـدما زاحت
ذزاساث ؿٌَلئَ اًساتلني بمثال اجن خسلون ،املسـوذي (ُريوذوث اًـرة) واًحريوين
وكريمه.
واهرتتوًوحِ ًا مل ًـدم اجملمتؽ اًـريب املسمل وحوذٍ وثبهَد حضوزٍ ،فلد اكن حضوز
اجملمتـاث اًـرتَة اهرتتوًوحِ ًا واحض ًا وخََ ًاً ،ىٌَ حضوز ميثَِا مكوضوؿاث ٌسلزاسة
واًخحََي ،وحماوةل فم زموس ومغوض اًحياءاث والهؼمة الاحامتؾَة وبًَة ثوسع اًسَعة
ذاخي اًلدَةل واًـضريت ،ونذضل منط ذمازسة احلَات اًَومِة من ظرق اًزواح ،ازلفن،
اًخفاؿي اًثلايف ،....
وثعوزث ازلزاساث راث اًحـد الاهرتتوًويج مؽ اذلالث الاس خـٌلزًة ٌَمجمتـاث
اًـرتَة ،فاهدرشث املـاُد وثعوزث الاهرتتوًوحِا الاكذميَة يف بوزاب ،ثعوز ًا واحض ًا ،جرسث
من خالهل مرانز ازلزاساث الاسدرشاكِة ،اًِاذفة اإىل جتيَد الاهرتتوًوحِني هوسائي
اس خخحازاثَة اس خـٌلزًة بمثال(ماسىراي )Masquerayو(خاك تريك)Jacques Berque
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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يف اجلزائر ،كاٍهتا اًس َعرت ؿىل اًضـوة املس خـمرت اًلرًحة ؾهنا حضازت وزلافة ،وُيا جتدز
الإصازت اإىل بن تـغ الاهرتتوًوحِني كاموا تلعَـة مؽ املس خـمر وحللوا ذزاساث موضوؾَة
زظَية وخاذت ل ٍزال الاسدضِاذ هبا اإىل الن ،ؿىل قراز ذزاساث (تَري توزذًو Pierre
 )bourdieuملياظق بماسًف اجلزائر.
وٌ ُضري تـغ اًحاحثني الااكذمِني اًـرة ،بن اإزُاظاث وًوح الاهرتتوًوحِا اًـامل
اًـريب وـمل باكذمييً ،دزش يف اجلامـاث اًـرتَة ،اكن تداايث اًلرن اًـرشٍن وحتدًد ًا يف
زالزٌُاث اًلرن املايض ،ؿىل ًد خنحة من بؿالم الاهرتتوًوحِا الاجنَزيًة يف خامـة اًلاُرت،
بمهِم (ُواكزث ،اًفاىز جرًدضازذ ،وجرٌسدِاين)( ،)1كري بهنم اكهوا ًُدزسون ؿمل الاحامتع
هؼر ًا ًس َعرت ازلوزاكميَني اًفرىىفوهَني ؿىل ملاًَد الإذازت اجلامـَة بهذاك .وجسجي اًحداًة
اًفـََة لهعالق الاهرتتوًوحِا يف مرص ؿىل ًد اًلامة (زاذلكَف جراون) اشلي ُبس خلدم اإىل
خامـة الإسىٌدزًة مكدزش ملاذت(ؿمل الاحامتع امللازن) ؿام ،)2(1947واشلي ثخَمذ ؿىل ًدٍ
خنحة من الاهرتتوًوحِني اًرواذ وؿىل زبسِم (امحد بتو سًد).
نٌل ازثحط ثفرع الاهرتتوًوحِا يف اًـامل اًـريب اإىل زؤى و ثوهجاث ؿٌَلهئا اًلاذمني من
اجلامـاث اًلرتَة ،ار تـوذت ازلازسني املرصًني من خامـاث اخلازح ،اس خلدموا مـِم بمه
زوافد الاهرتتوًوحِا اًلرتَة ،فاس خلدم (امحد خضاة) الاهرتتوًوحِا اًخعحَلِة اًربًعاهَة،
و(ؿاظف وظفي) الاهرتتوًوحِا اًثلافِة المرٍىِة ،واملمتزي يف الاهرتتوًوحِا اًوًَدت يف
مرص-حسة زًدضازذ بهعوان -بهنا مل ثخلوكؽ يف حدوذ ازلزاساث الزيوقرافِة اًخس َعة
خملخَف بظَاف اجملمتؽ املرصي ،تي اكهت ذز ٍ
اساث ؿَمَ ٍة حتََََ ٍة راث ماذت مِداهَة
موزوكة(.)3
واملَُفت ًالهدداٍ بن الاهرتتوًوحِا مٌذ اس خلرازُا يف وخدان اًـامل اًـريب ،ثـرضت
ٌَيحذ و واًـداء واًـدًد من الاهخلاذاث ًـدت بس حاة هوحزُا يف:
 -1ازثحاط وضبت الاهرتتوًوحِا وتداايهتا اًخازخيَة ابلس خـٌل ،حِر اكهت ازلزاساث ث ّمت ؿىل
اجملمتـاث اًحدائَة واملخخَّفة ،هبدف مـرفة تيُهتا اًرتهَخِة وظحَـهتا اًثلافِة ،ذمّا ٌسِّي

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اس خـٌلزُا ،يف اًوكت اشلي اكن فَِ اجملمتؽ اًـريب ًـاين من الاحذالل والاس خـٌلز،
ٌَخحرز واًخلدّم(.)4
وٌسـى ّ
اًخعوز احلَوي ؾيد الإوسان ،ابًيؼر ًخـازضِا مؽ اًفىر ازلًين
 -2ؿدم ثلدّي فىرت ّ
وثفسرياثَ.
 -3ؾٌلةل تـغ الاهرتتوًوحِني اًـرة ملرانز اًححر الحٌحَة راث الحٌداث اخلاظة
(واًـراق خري ذًَي ؿىل رضل) ،ويف ُذا اًعدذ ًلول (َلد اجلوُري)":اًوضؽ املرًة
واخلاظئ بحِا ًان واملؤمث بحِا ًان بخرى ،بن بثَلى متوً ًال من حىوم ٍة بحٌحَ ٍة لحري حبث ًا ؾن
تـغ مواظين تالذي"(.)5
 -4خعر اخلوض يف الكََاث الزًِة يف اجملمتؽ اًـريب وإاحِاء اًيـراث اًعائفِة واًـركِة،
واًيت هتدذ اًحياء الاحامتؾي اًـريب اًـام .اإر بن س َاسة اًـحر ابًًس َج احلضازي جملمتؽ ما
ابًرتنزي ؿىل بكََاثٌَ ،سِي وسف ُذا اجملمتؽ(.)6
ًىن ابهخفاء بو اهـدام اًىذي الاحامتؾَة اًلرًحة اًيت مل ثمت ذزاس هتا ،بظحح ؿىل الاهرتتوًوحِا
احنعازا ،مثي ذزاسة اًحياءاث واًيؼم
اًخوخَ اإىل مِاذٍن ؿَمَة بخرى ،بنرث ختعع ًا و ً
الاحامتؾَة جملموؿاث حمدوذت اًـدذ واجللرافِا ،اكًخيؼاميث الاحامتؾَة يف املؤسساث
واملعاهؽ واملدازش ....وكريُا ،وُذا اإما لهلراض اجملمتـاث كري املـروفة ،وإاما ًخلدم
اًخىٌوًوحِة واًـوملة ،واًيت كفزث فهيا ُذٍ الخريت ؿىل مجَؽ احلدوذ اًلومِة ٌَمجمتـاث.
بحضى من اًرضوزي واًواحة ؿىل اًحاحثني اًـرة اًسـي لس خخدام ُذا اًـمل هوس َةل
ًفِم اًرتهَحاث الاحامتؾَة جملمتـاثيا اًـرتَة الإسالمِة راث اخلعوظَة احملدوذت واملمتزيت.

اثهَا اهرتتوًوحِة ؾرتَة تني رضوزت اًخحـَة وحماولث اًخبظَي :
خاس ًيا ؾيد ؾرض جضخَع ًا حلاةل الاهرتتوًوحِا اًـرتَة نلريُا من اًـَوم الاحامتؾَة
الاخرى ،وظفِا ابًخحـَة املحخذةل ٌَلرة ،ثحـَة مزيُا بسَوة كاًة متثي يف (هلي املـرفة)
حِر اؾمتدٍ زخال الاهرتتوًوحِا اًـرة حرمج ًة ومهنج ًا ذون حرفِة بو اإتداع ،ومـؼم ما
نخة يف ُذا الاجتاٍ كَحت ؿَََ اًضحاةل ،ووضف ؾن يشء كري كََي من اًسعحَة
واًلفةل ،فاكن هخاهجم ُزًي ،ل ًُضَف مـرف ًة اإىل املـرفة اًـاملَة اًلامئة.
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وًـَيا ل جناهة اًعواة حني وضري اإىل بن احلعَةل اًـرتَة املـارصت يف اإظاز اًـَوم
الاحامتؾَة ؿامة والاهرتتوًوحِا خاظة ،ما حزال يف ظوز الفاكز ،واملَحوػاث ،حبَر مل
حرق تـد اإىل تَوزت اًًسق املـريف اًـريب يف ُذا املوضوع ،اإل من تـغ احملاولث اًيت مل
جس خعؽ ثبظَي املوضوع والامذداذ تَ ،سواء يف رضل بحصاة امللازابث اًفىرًة ،اشلٍن
حاوًوا حمااكت الظروحاث اًلرتَة ،واس خـٌلل بذواهتا ،وثعحَلِا ؿىل اجملمتؽ اًـريب ،بم
بحصاة امللازانث ،اشلٍن حاوًوا تَان تـغ اًفوازق ،اًيت حمتزي هبا اًسنن الاحامتؾَة
واًيفس َة ؾهنا يف مذاُة اًـَوم الاحامتؾَة اًلرتَة ،سواء يف امليعَلاث بو يف
اًخعحَلاث ،وثفسري اًؼواُر الاحامتؾَة وحتولهتا ،وسنن اًخلَريً ،ىن ذون اًلدزت ؿىل
ثبسُس لهرتتوًوحِا ؾرتَة حلِلِة ،وثلدمي ازلزاساث اًرائدت .كري بن السمة احللِلِة يف
معوم اًـَوم الاحامتؾَة ل حمكن يف هلط ؿَمَة اًـمل ،وإامنا يف ثعوزان ويف اخذَاز مداخي
مهنجَة كارصت ،واس خـٌلل بساًَة ٍ
حبر وبذواث مجؽ مـَوماث مـَحة تعرًل ٍة كري سَمية،
وازحاكة بخعاء نثريت يف ذمازسة اًححر ،واًخفرًط يف اًوػَفة اًخيؼريًة ٌَـملُ ،ذا فض ًال
كََي ول ُني من سوء اًفِم واخلَط" (.)7
ؾن يش ٍء كري ٍ
وؿىل ُذا الساش-بساش هلي املـرفة -ص َدث اجلامـاث واملـاُد ومرانز اًححر،
ًىهنا ػَت زَُية املرحؽ ،واًىذاة ،واملدزش ،واملهنج ،وبذواث اًخحََي ،واس خخدام
املفاُمي اًيؼرًة واًخلٌَاث اًلرتَةً ،فِم واكـيا املـارص ،ذون اًخًدَ اإىل اًفوازق اجلذزًة تني
اجملمتـاث اًـرتَة الإسالمِة واجملمتـاث اًـاملَة الخرى ،المر اشلي بذى اإىل سوء اًفِم
ملضالكث وػواُر ٍلـاثيا الإسالمِة من خاهة ،وثعحَق مٌاشم تـَدت ؾن مـاذٍهتا
اًيفس َة والاحامتؾَة يف تَوزت هؼرايث احامتؾَة خدًدت وفاؿةل من خاهة بخر ،المر
اشلي بوكؽ فعاحي الاهرتتوًوحِا الاحامتؾَة تني مذياكضني؛ من هجة بهيا جممتؽ حباخة
زلزاساث احامتؾَة مـملة ًفِمَ ومـرفة اًَة اًخلري فَِ نٌل س حلٌا شلضل ؿدًد ازلول اًيت اكن
هنوضِا وإاؿاذت تياهئا اإثحاؾِا س َاس َاث حمدذت ٌَخلَري ،ابلؾامتذ ؿىل ذزاساث مِداهَة اًيت
يه حباخة ًـمل ٍىون الساش يف ثوحهيِا هؼر ًاي ومِداهَ ًا ،ومن هجة بخرى اًرؤًة اًلائةل

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تبهيا بمام اسذواحِة ؾلمية مفاذُا ثوفران ؿىل اهرتتوًوحِا ااكذميَة ذون جممتؽ جيسدُا مِداهَ ًا
من انحِة ،بو بهيا بمام جممتؽ ما ٍزال ًًذؼر اهرتتوًوحِخَ اخلاظة من انحِة بخرى.
اإن اًفاحط حملاولث اإجياذ ملازابث بظَةل لهرتتوًوحِا راث خعوظَة ؾرتَة ثخذـد
ؾن زلافة اخليوع والإرؿان ًلك ما ُو قريبًَ ،متس فهيا صُئا من ازلفاؾَة وزذ اًفـي،
والاؾخلاذ هبجوم زلايف ٌسـى ٌَلضاء ؿىل ملوماث وخعوظَة اجملمتـاث اًـرتَة ،ذون
اًلدزت ؿىل الامذداذ ،وإاجياذ اًحدًي .وكد حىون املضلكة بن نثري ًا ذمن اُمتوا هبذا اٌَون من
ازلزاساث ،واشلي خاء اُامترمم مثرت ًالس خفزاس واًخحدي اًثلايف ،مل ًخوفروا ؿىل ُذٍ
ازلزاساث ،وًخخععوا فهيا ،شلضل خاء ؾعاؤمه ؾحازت ؾن هلراث ،وهؼراث ،مدـرثت ُيا
وُياك ،ل حرهو اإل بن حىون اٌَحية اًيت جضلك املرحةل اٍمتَِدًة ،بو تياء اًِاحس اًثلايف
حول اًخلعري يف مثي ُذا املَدان ،وثلوذ فامي تـد اإىل اًخبسُس واًخبظَي .وخَق جراذًلٌل
ؾرتَة كاذزت ؿىل اسدِـاة فِم واحض وخًل ٌَمضالكث اًـرتَة ،وإازساء كواؿد واجتاُاث
هؼرًة ميىن اًرحوع اإٍهيا واًـوذ ؿىل بثرُا ؾيد احلاخة واًـوس ،جراذًلٌل ثضَف ٌَمـرفة
اًـاملَة اًيشء اًىثري مبؼِر ؾريب ممتزي ،وًيا يف رضل ضٌلهة اسذُاز ُاثَ اًـَوم يف فرتاث
سمٌَة ساتلة بسست ملـؼم اًـَوم احلاًَة ،وخري ذًََِا اإسِاماث اجن خسلون اًلزايل
الإذزٌيس وكريمه.
اإن زظَد املسَمني من اًلمي واًخجازة يف اإظاز اًـَوم الإوساهَة ،جيـَِم مؤَُني
ًدضىِي زايذت حلِلِة يف ُذا اجملال ،ختَط ُذٍ اًـَوم من اخلَي ،وحترز بُدافِا من
اًرقحة من اًِميية واًخحمك ،وثوهجِا ًخحلق اًلاًة املرحوت مهنا .شلضل اكن ل تد ًيا من
الاهعالق من بُدافٌا ،ومفاُمييا الساس َة ،واس خخدام جترتدٌا ،وحرازيا اًـَمي ،واًخوخَ
اإىل اإؿاذت جضىِي مرنز اًرؤًة ،واس خعحاة اًسنن الاحامتؾَة واًيفس َة راث
اخلعوظَة ،وختََيا ؾن ُاحس امللازتة ،وامللازهة ،اشلي ل ًوزج اإل زذوذ بفـال كاًح ًا،
واًسـي حنو اإهخاح ؿَوم احامتؾَة مذالمئة مؽ وسلٌا املـريفً .ىن ُذا ل ًخحلق ما مل ًخوفر
املياد املالمئ لإهخاحٌا املـريف .وًـهل ذما ٌ ُس خحسن رهرٍ ،ثوخَ اًىثري من اًحاحثني
وازلازسني اإىل ُذا اٌَون من ازلزاساث ،واخذَاز موضوؿاهتاً ،خىون جما ًل ٌسلزاساث
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

266

خامـة َلد خِرض ثسىرت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بذ.خمخاز زحاة وبخرون -خامـة املس َةل -اجلزائر

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

267

خامـة َلد خِرض ثسىرت

جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدذ اًثاًر

اجلامـَة ،واًرسائي الاكذميَة ،يف املاحس خري وازلنخوزاٍ ،اإضافة اإىل فسح اجملالث يف
تـغ اجلامـاث اًـرتَة ًلكسام اًـَوم الاحامتؾَة ،ويف ملدمهتا اهرتتوًوحِا ؾرتَة اإسالمِة
 .يف راث اًس َاق ًؤند (حِدز اإجراُمي) احملارض اًساتق يف كسم الاحامتع جبامـة
الإمازاث اًـرتَة املخحدت ؿدم حِاذًة اًـَوم الاحامتؾَة ،وبهنا ؿَوم ؾلدًة ،وبن اًحاحر
فهيا ل ًيفعي ؾن ػروف حِاثَ ،ومـخلداثَ ،وظحلذَ ،وؾضوًخَ يف اجملمتؽ ( .)8وٌ ُضري اإىل
تداايث حماولث هرس احذاكز ؿمل الاحامتع اًلريب ٌَميعلة اًـرتَةُ ،ذٍ احملاولث اًيت
تدبث ترتمجة (مسري هـمي) و(فرح بمحد فرح) ًىذاة"بوسُدوف" ؿام .1971
اإن فىرت اًخبظَي اًـريب الإسالسم ٌَـَوم ظرحت من كدي اًـدًد من اًحاحثني
املسَمني يف س حـًَِاث اًلرن املايض ،حني وضفوا ابًيلد واًخحََي املـريف يف جمال اًـَوم
الاحامتؾَة ثطل اًخحزياث الًدًوًوحِة واًلميَة اًيت ثيعوي ؿَهيا اًىثري من اًيؼرايث اًيت
جضلكت اجملمتؽ وا إلوسان اًلريب ،ذما ذفـِم اإىل اًىضف ؾن مضامِهنا اًفسَفِة اًيت ثـىس
اًرؤًة احلضازًة واًثلافِة ًخطل اجملمتـاث.
وزبوا من اًياحِة املهنجَة بهنا كري كاذزت ؿىل ذزاسة اًواكؽ الاحامتؾي واًس َايس
والاكذعاذي ٌَـامل اًـريب والإسالسم تعفة ؿامة ،ثسخة ظحَـة املياشم والذواث واًـدت
املفاُميَة اًيت جس خخدرما يف ذزاسة اًؼاُرت الإوساهَة ،فـمدوا من خالل ؾلد اًـدًد من
املؤمتراث واملَخلِاث اإىل ظرخ كَلِم الاثس متوًويج واملـريف اجتاٍ ُذٍ اًـَوم اًيت ثدؾي
اًىوهَة واًـاملَة ،فذحَوزث فىرت زئُس َة ؾن رضوزت املراحـة اًيلدًة ًِذٍ اًـَوم الإوساهَة
والاحامتؾَة ،و رضوزت اًححر ؾن تدائي ًِا انتـة من اًرتاج الإسالسم ،اإىل بن ثحَوز
ثَازان ذاخي ُذٍ ازلائرت ،اًخَاز الول بظَق ؿىل ُذٍ اًـمََة املـرفِة اًيت جسـى اإىل ذمج
حلي اًـَوم الاحامتؾَة يف احللي املـريف الإسالسم معََة اًخبظَي الإسالسم ،وثَاز اثين
بخر بظَق ؿَهيا اإسالمِة املـرفة ،بو بسَمَ اًـَوم الاحامتؾَة .وٍرى (ظَة زحة
اإجراُمي) بن املياكضاث واًىذاابث حول مفِوم اًخبظَي الإسالسم ٌَـَوم الاحامتؾَة وما
ازثحط تذضل املفِوم من مععَحاث مر تثالزة مراحي مامتٍز ًت وسخِ ًا وان ثداخَت فامي تُهنا،

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مرحةل اًخـدذ واًخيوع اًضدًد ،اهخلا ًل اإىل مرحةل زيائَة اًخوحَِ واىهتاء مبرحةل اًخحاذل
والاكرتاة(.)9
ًخـَق تياء وجضُِد جراذًلٌل هؼرًة راث ثوخَ ؾريب تثالج مرهحاث متثي اًرشوط
اًرضوزًة اخلاًعة ٍمتىهنا من كميَهتا اًـَمَة املـرفِة وحىت ل ًخحول اخلعاة املـريف اًـريب
اإىل خعاة اإوضايئ ُزًي (اًلضَة واملهنج واملفىر) ،فاًلضَة تلغ اًيؼر ؾن اًـيوان اشلي
حتمهل ،ثـرًة بو ثبظَي ؾريب ،كضَة ًِا مربزاهتا اشلاثَة واملوضوؾَة ،اجلََة واًحٌُة،
،...بما املهنج ،فاهَ ل ٍزال ًـاين من جتارابث مذياكضة الاجتاٍ ،فِياك من ٍرى رضوزت بن
هيعَق من هلد اًفىر اًلريب املـارص ،ابؾخحاز بن رضل ًضـيا مدارشت يف كَة اإصاكًَاث
اًفىر الإوساين املـارص ،وُياك من ٍرى تبن ازلخول يف مـرنة فىرًة ذون امذالك املـاًري
اًفَسفِة الإسالمِة ٌَيؼر واًفىر ،س َجـَيا جمرذ هلةل ًيخاجئ ؿَمية اًيلد اًيت ثمت يف اإظاز
اًوضـي ذون ثوكف ،تي خيىش اًحـغ بن ثخحول السَمة اإىل جمرذ اإضفاء يشء من
اًرشؾَة ؿىل امللولث اًلرتَة ،واًرشط اًثاًر املفىر هفسَ ،ثـخرب حاًخَ اًراُية اًـائق
النرب والنرث ثـلِد ًا يف ثعوٍر اًواكؽ اًـريب هؼر ًا ومع ًالً ،لد ثوازى خَف اًوػَفة بو
خَف املؤسسة اًيت ًًمتي اإٍهيا ،و فلد تذضل اس خلالهل اًفىري وفـاًَخَ الاحامتؾَة وحسَ
اًيلدي ( .)11ورمٌل اكن واكؽ الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ،فلد اندسخت بزض َّة خدًدت
مٌذ اًس خٌُاث من اًلرن اًـرشٍن ،حِر حؼَت تخفِّم بفضي لإماكهَاث اس خخدارما ،ملا
حيلّق بُداف اًـامل اًـريب يف اًخلدّم والاسذُاز .وكد ّ
جتىل الاُامتم اًـريب ابلهرثوتوًوحِا،
وملرزاث ذزاس َة يف اجلامـاث اًـرتَة (خامـة اًلاُرت،
من خالل اؾامتذُا ّ
نخخععاث ّ
خامـة الاسىٌدزًة ،خامـة ذمضق ،اجلامـة اٌَحياهَة ،خامـة اًححرٍن … وكريُا).
يف ملال تـيوان (حنو اهرتتوًوحِا ؾرتَة مـارصت) ،خيخرص ظاحدَ احلاةل اًـرتَة
ًالهرتتوًوحِا" :ورمٌل اكن واكؽ الهرثوتوًوحِا يف اًـامل اًـريب ،فلد اندسخت بزض َّة خدًدت
مٌذ اًس خٌُاث من اًلرن اًـرشٍن ،حِر حؼَت تخفِّم بفضي لإماكهَاث اس خخدارما ،ملا
حيلّق بُداف اًـامل اًـريب يف اًخلدّم والاسذُاز .وكد ّ
جتىل الاُامتم اًـريب ابلهرثوتوًوحِا،
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وملرزاث ذزاس َة يف اجلامـاث اًـرتَة (خامـة اًلاُرت،
من خالل اؾامتذُا ّ
نخخععاث ّ
()11
خامـة الاسىٌدزًة ،خامـة ذمضق ،اجلامـة اٌَحياهَة ،خامـة اًححرٍن … وكريُا)
ثخجىل بًض ًا يف كِام اًىثري من اًحاحثني الهرثوتوًوحِني اًـرة ،تخبًَف اًىذة
و ّ
حول الإوسان وبظوهل وحضازثَ ،مفاُمي الهرثوتوًوحِا وثعحَلاهتا يف ازلزاساث اًثلافِة
والاحامتؾَة ،مهنا ؿىل سخِي املثال :نخاة (الهرثوتوًوحِا) ثبًَف اجراُمي سزكاهة ،ؿام
 .1958ونخاة (الإوسان  -ذزاسة يف اًيوع واحلضازت) ثبًَف َلد زايض ،ؿام .1974
ونخاة (احلضازت -ذزاسة يف بظوًِا وكِارما ،وؾوامي ثدُوزُا) ثبًَف حسني مؤوس ؿام
 .1978ونخاة (اًحياء الاحامتؾي  -مدخي زلزاسة اجملمتؽ) ثبًَف بمحد بتو سًد ،ؿام
 .1981ونخاة (الهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة) ثبًَف ظفوخ الخرش ،ؿام.)12( 1984
ل ّ
صم ا ّإن يف رضل حتفزي ًا ؿىل اإجياذ بهرثوتوًوحِا ؾرتَة ،ثخّجَ ذزاساهتا حنو
مضالكث اجملمتؽ اًـريب ،وجسِم يف ثلدّمَ مبا ًدٌاسة مؽ مـعَاث اًـَوم الإوساهَة
اخملخَفة ،ل ّن اجلِي هبذٍ اًـَوم ،ول س ٌَّل ؿمل الاهرثتوًوحِا ،ما سال سائد ًا  -اإىل ح ّد ما-
ًـوق ازلزاساث اجلدًّة واملوضوؾَة ًعحَـة اًثلافاث الخرى وإاسِاماثَ الإوساهَة ،اًيت
و ّ
ثؤذّي ابًخايل اإىل فِم حلِلي ًعحَـة املسامهة اًـرتَة يف اًثلافة الإوساهَة ،وجحم ُذٍ
املسامهة .
ويف رضل ذؾوت اإىل فذح اًيوافذ اًثلافِة اًـرتَة ؿىل اًثلافاث الخرى ،ول س ٌَّل ثطل
اًخـرف اإىل زلافة اًـرص وذزاس هتا والاكذداء هبا ،مبا
اًثلافاث اًيت ميىن الاس خفاذت مهنا يف ّ
ملوماث اًثلافة اًـرتَة ،مبا يف رضل
ًًسجم مؽ حوُر اًضخع َّة اًـرتَة املامتٍزت ،ومؽ ّ
اًخَازاث اًفىرًة والاجتاُاث واملذاُة الذتَة واًفٌَة ،والاهخلاء مهنا والإقضاء ؾن
بسعوزت اًلزو اًثلايف .فاًثلافاث لكِّا  -ومهنا اًثلافة اًـرتَة -حمنو وحزذُر وثخلدّم ،ابلث ّعال
والاحذاكك واًخبزري املخحاذل ،والاس خـازت والاسدِـاة.
ومثّة تـغ ازلزاساث املَداهَة اًيت كام هبا ؿدذ من اًحاحثني اًـرة ،يف مٌاظق
مذـدّذت من اًوظن اًـريب ،وورشث ُذٍ ازلزاساث يف ازلوزايث (اجملالث) اًـَمَة
اًـرتَة ،ومهنا ؿىل سخِي املثالّ :
(جمةل ؿامل اًفىر ،اًيت ثعدزُا وسازت الإؿالم اًىوًدِة،

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ّ
وجمةل املس خلدي اًـريب ،اًيت ثعدز ؾن مرنز ذزاساث اًوحدت اًـرتَة يف تريوث ،وجمةل
اًفىر اًـريب املـارص ،اًيت ثعدز ؾن مرنز الإمناء اًـريب يف تريوث وابزٌس ،اإضافة اإىل
اجمل َالث اًيت ثعدز ؾن لك َّاث الذاة واًـَوم الإوساهَة ،يف اجلامـاث اًـرتَة .اإىل
اًيدواث والاحامتؿاث ،ؿىل قراز الاحامتع اًخحضريي اشلي ؾلدٍ الاحتاذ ازلويل ٌَـَوم
الهرثوتوًوحِة يف مرص .ا ّإن ُذٍ ّ
اًخوهجاثّ ،
ثخرش – ذون صم – تبن ًلهرثوتوًوحِا
اًـرتَة مس خلد ًال ساُر ًا ،رشًعة بن ثـ ّمق ُوٍهتا اًـرتَة ،سواء يف مٌعَلاهتا اًيؼرًة ،بو يف
بُدافِا اًخعحَلِّة ،وبن ثخذـد ماذهتا ؾن اًيلي من ذون هلد بو ثعوٍر .وإارا ما ّمت ًِا رضل،
ثخـزس بظاٍهتا اًـرتَة وإاسِاماهتا اًـاملَة ،يف ُذا املَدان(.)13
ميىن بن ّ
ثؤسس ًـَ ازلزاساث الهرثوتوًوحِة اًـرتَة املـارصت ،حبَر ثؼِر
وُذا ما جية بن ّ
جبالء ثطل اًـالكة تني احلضازت اًـرتَة واحلضازت الإوساهَة ،ومن حواىهبا اخملخَفة ،تـَد ًا ؾن
الحاكم املس حلة ،والخذ ابًفىر الهرثوتوًويج اًيلدي وامللازن ،وثعحَق ما ميىن ثعحَلَ
من هؼرايث الهرثوتوًوحِا ،مبا ًدٌاسة مؽ ظحَـة اجملمتؽ اًـريب ،وحرهَخذَ اًخازخيَة
(ازلميلرافِة واًثلافِة ) (.)14

اثًثا :امحد اتوسًد
ازلنخوز امحد اتوسًد من زواذ ؿمل الإهرثتوًوحِا اًـرة ،وزل يف مدًية السىٌدزًة يف
 3ماًو  29 ،1921ثويف يف ً 29وًَو ( 2113ؾن معر انُز  92س ية) من بة مرصي
ظـَدي من بظول ملازتَةِ ،معي يف جمال اس خرياذ اًفحم ،وبم من بظول حرهَة لرست
مذدهَة ثدزش ابلسُر .ثبثر تػراذلكَف جراون وإاًفاىز جرًدضازذ وَلد مٌدوز وإاثَني مرًَي،
حتعي ؿىل خائزت اًيَي ٌَـَوم الاحامتؾَة 411بًف حٌََ ًـام  ،2111خدري ساتق يف
مىذة اًـمي ازلويل ابلدم املخحدت ،وبس خار سائر يف ؿدذ من اجلامـاث اًـرتَة وازلوًَة،
ومسدضاز اًساتق جملةل “ؿامل اًفىر” اًىوًدِة ،وملرز جلية ازلزاساث الاحامتؾَة يف اجملَس
الؿىل ٌَثلافة يف مرص حاًَا .اكثة مرصي وزل مبدًية الإسىٌدزًة يف بوائي اًـرشًًِاث
من اًلرن املايض ،ثَلى ثـَميَ جبامـيت الإسىٌدزًة وبوهسفوزذ ،معي بس خارا ًلهرتوتوًَجَا
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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كراءت يف بمه ملوماث اًـمي الاهرتتوًويج لمحد اتو سًد:
ًـي ما كِي يف امحد بتوسًد ًعلى ؿىل ماكِي ؾن كريٍ من اًـٌَلء ،ؿىل قراز" اإهَ
الس خار املـمل ،وجشرت اًـعاء ،وكريُا من بوظاف مل حيغ مبثَِا اإل ؿدذ كََي من ؿٌَلء
المة الخالء" .ويف ُذا المر صِاذت ؿىل بمهَة بؾٌلهل نٌلً وهوؿ ًا يف ذلةل واحضة ؿىل
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وخدريا مبىذة اًـمي ازلويل جبيَف.بثرى املىذحة اًـرتَة تـرشاث امللالث املوسؿة يف
ازلوزايث.من مؤًفاثَ نخاة”املفِوماث” ونخاة “الوساق” و”املـرفة وظياؿة املس خلدي”.
و ٍزُر مسازٍ املِين ابًـدًد من امليخجاث واخملرخاث اًـَمَة ،ثبًَف ًا وثلرٍراً مِداهَ ًا راث
ظحلة ؿاملَة.
امحد اتو سًد ًُس بول ؿٌَلء الاهرتتوًوحِا اًـرة ول ُو بنرثمه اإهخاخ ًا وإامنا ُو تال
خدال بؿالمه ملام ًا وبكوامه ثبزري ًا( )15وظف بظَلَ ؿَََ (َلد اجلوُري) يف ظدز نخاة
"حبوج يف الاهرتتوًوحِا اًـرتَة" ،ظفة زمبا بفضت تيوع من واكؽ ثعوز ملام ُذا اًـامل يف
مِدان الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ؾيد كاماث اًـمي الاحامتؾي بمثال َلد اجلوُري ،وًـي اًعفة
الاكذميَة واًرمسَة اًيت لسمذَ ظَةل حِاثَ يه (الس خار ازلنخوز).
بًض ًا ما ميىن ًُخذهر امحد توسًد تَ خدًخَ وثفاهََ يف اًـمي واهلٌلسَ يف اًححوج
املَداهَة اإما تيفسَ و إابرشافَ ؿىل اًفرق اًححثَة( ،)16ظال وضاظَ اًـدًد من اجلامـاث
اًـرتَة :مرصًَ ،خِا ،اًىوًت.وكريُا .ونذضل اجلامـاث الحٌحَة ؿىل قراز اجلامـة
المرٍىِة يف اًلاُرت يف كٌاؿة راثَة لإجياذ حاةل من اًخواسن تني اًواحة اًوظين واحملًل
ذون اًـزوف واحلرمان من مثراث الاهفذاخ اًفىري (حوُر اًـمي الاهرتتوًويج هفسَ).
حىت بن امذداذ وضاظَ اًححيث ظال مِاذٍن بخرى مضازاكً اًـدًد من اًحاحثني يف جمالث
ؿمل الاحامتع ،الاكذعاذ ،اًس َاسة واًخازخي...اخل ،وًلد اكهت (ؿامل اًفىر) اجملةل اًثلافِة
واًفىرًة والوسؽ اهدضازا يف اًـامل اًـريب اإسِام الس خار ازلنخوز الجرس واًيت اكهت
اًس حاكة يف فذح انفذت واسـة ؾرًضة ؿىل اًفىر الإوساين وإاتداؿاثَ ،اإضافة اإىل ؾضوًخَ
ٌَـدًد من اجملاًس واٌَجان اًـَمَة مضازنة زظَية ثضفي ؿَهيا ُاةل من اجلدًة واملسؤوًَة.

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثعدز ُذا اًـامل ملاماث مذلدمة يف جمايل اًححر واًـمي املَداين ،وفامي س َبيت سدٌاول
تيوع من الاخذعاز والإجياس بمه ملوماث بؾٌلل ُذا اًـامل اًىدري ومزياهتا.

حاكمي املهنجَة ؾيد بمحد بتوسًد
يف ملال ًػ(سـاذ ؾامثن) ثـخرب فَِ امحد اتوسًد زائد اجلَي احلايل من الهرثوتوًوحِني
املـارصٍن ،حِر خَعت يف امللال اإىل بن ُياك زاكئز بساس َة بزاُا صاخعة يف بؾٌلهل
يه :الاُامتم اًحاًف ابلإظاز اًيؼري بو املفاُمي اًيؼرًة ،والاًزتام ابحلحىة املهنجَة،
واًضلف ابزلزاسة املَداهَة ،ومن مث فِو مدزسة حبثَة باكذميَة مىمتةل السس والزاكن.
وابًخايل فاإن اًلازئ – املِمت  -تبؾٌلهل اإرا ثفِم ثوحهياثَ اًرظَية اًيامعة اًيت ل ًدزوِا ول
ٌضـر هبا اإل من ميخطل احلس الهرثوتوًويج ميىٌَ بن ًخـمل ازلزش وًـرف هَف جيري حبثًا
ؿَم ًَا بهرثوتوًوح ًِا .فذحاول بن جس خخَط من نخاابثَ حفوى ما كعدٍ حني كال":اإن
اًحاحر الهرثوتوًويج اجلاذ ل ٍىذفي ابملياكضاث اًيؼرًة بو ابزلزاساث احللََة بو املَداهَة
اًيت ل جسدٌد اإىل هؼرايث حمدذت واحضة املـامل ،تي حياول املزاوخة تني الزيني تلعد
اًوظول اإىل حتلِق ذكِق وفِم معَق ٌَمجمتؽ اشلي ًدزسَ" .حِر وخدث بن الإحراءاث
املهنجَة الهرثوتوًوحِة زلى بتوسًد يه :ادلؽ تني الظاةل واًخجدًد ،وبذواث ادلؽ املَداين،
من :املسح الاحامتؾي ،اإىل املالحؼة ابملضازنة ..اإخل.

بمهَة اًـمي املَداين ؾيد بتو سًد:
نٌل ًلدم ذَ .لد حافغ ذاية ملال حول «بمحد بتوسًد زائد اًححر املَداين»،
مدىرا ما حيؼى تَ اًـمي املَداين يف اًححر
وٌرشخ فَِ هَف بذزك بمحد بتوسًد ً
الهرثوتوًويج من بمهَة ،اكرتهت زلًَ ابًزنول اإىل احللي اًواكـي ٌٌَلذت ،ومجـِا ؾن ظرًق
مـاٌضة ادلاؿة املدزوسة ؿىل مدى فرتت سمٌَة اكفِة ،كعد اًخـرف ؿىل بوضعهتا وملاظد
بفـاًِا .وهَف بمىض فهيا ؾلوذا س خة ،وبزىس خالًِا كواؿد ازلزش الهرثوتوًويج ؿىل
بسس ظَحة من معي مِداين مذـمق ،جتىل يف مجـَ املحخىر تني املس خوى اًيؼري
واملس خوى املَداين مـا ،حبَر بظححت اًخجرتة املَداهَة يف ازلزش الهرثوتوًويج اًـريب
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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املـارص حتمي ثوكِؽ زائدُا بمحد بتوسًد ،مبا ًوحة ؿََيا الإهعاث ذو ًما اإىل سًٌَ ،ثطل
اًيت ما جرحت مَحة يف بايمٌا ،نٌل اكهت ؿَََ ذامئًا.

اُامتمَ بتوسًد ابًحداوت يف اًوظن اًـريب

زاتـا :امحد بتو سًد ابلزكام :
اًحَاانث اًضخعَة:
الامس اًثاليث:بمحد مععفى بتوسًد
اتزخي املَالذ1921/5/3:
اًوػَفة احلاًَة:بس خار الهرثوتوًوحِا املخفرغ – لكَة الذاة – خامـة الإسىٌدزًة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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ًلدم ذ .فازوق بمحد مععفى ،ملال حول بمحد بتوسًد واًحداوت يف اًوظن اًـريب،
وكد ؾيوهَ (وضف اًلمة ىف بس حاة فركة المة) ،وٌرشخ فَِ بس حاة اُامتم اًـامل
الهرثوتوًويج اجلََي بمحد بتوسًد ابًحداوت يف اًوظن اًـريب واجملمتـاث اًعحراوًة ،مثي :
اًواحاث اخلازخة (مرص) ،وحٌلؿاث اًحدو اًرحي يف اًعحراء اًلرتَة (مرص) واًعحراء
اًسوزًة وحصازي اًرشق الوسط وصٌلل اإفرًلِا ،حِر جتىل صلف وحة بمحد بتوسًد
ابًحداوت وابجملمتـاث اًعحراوًة يف ذزاس خَ (كعة اًعحراء) اًيت ورشُا ندزاسة مس خفِضة
ثوحض مدى حة وصلف الس خار املحدع ،واًيت ثوظي فهيا اإىل بن اًرحةل واًخجوال
ازلامئني اٌصلٍن ًلوم هبٌل اًحدو ًُسا حتراكث ؾضوائَة وإامنا حراكث ذائرًة وحراكث مٌؼمة
ثفرض هوؿًا من حلوق اًرؾي .وبن لك اًخلس اميث واًخعيَفاث ؾحازت ؾن متزياث ثلس ميَة
وثلرًخِة اإىل حد هحري مثي اًحدو احللِلِني وبهعاف اًحدو واًعلاز .وبن ُياك ؿالكاث
حاكفي كوًة تني حٌلؿاث اًحدو اًرحي وبهعاف اًرحي من انحِة ادلاؿاث اًلدََة املس خلرت
يف اًعحراء واًيت ل حزال حتخفغ تدٌؼميِا اًلدًل اًخلََدي زمغ اس خلرازُا وحتوًِا اإىل
اًززاؿة وزمغ احذفاػِا تحـغ املاص َة اًيت جس يد بمر الاُامتم هبا اإىل زؿات مبحوزٍن مثي
ادلاؿاث اًلدََة ؿىل الظراف اًرشكِة واًلرتَة زلًخا اًيَي بو ؿىل ظول اًساحي اًضٌليل
اًلريب(.)17

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ازلزخة اًـَمَةًُ:ساوس الذاة (فَسفة واحامتع) – خامـة الإسىٌدزًة 1944
( B. Litبهرثوتوًوحِا) – خامـة بهسفوزذ 1953
( D. Philبهرثوتوًوحِا) – خامـة بهسفوزذ 1956

اًخدزح اًوػَفي
 مدزش مث بس خار مساؿد مث بس خار الهرثوتوًوحِا – خامـة الإسىٌدزًة. وهَي لكَة الذاة ٌسلزاساث اًـََا (خامـة الإسىٌدزًة) .1976 – 1974 معَد لكَة الذاة (خامـة الإسىٌدزًة) .1979 – 1976 بس خار مذفرغ .1981 -بس خار سائر جبامـة ًوات تبمرٍاك ؿام  1976ملدت فعي ذزايس.

تـغ املِام الاكذميَة الخرى
اإوضاء كسم الهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدزًة ( 1974و ُو اًلسم اًوحِد من هوؿَيف لك خامـاث اًرشق الوسط .وكد خترح مٌَ مـؼم اشلٍن ًخوًون ثدزٌس الهرثوتوًوحِا
الن يف اًـامل اًـريب.
 اإوضاء مرنز خدمة اجملمتؽ جبامـة الإسىٌدزًة وُو بول مرنز من هوؿَ ابجلامـاثاملرصًة واًـرتَة.
 اإوضاء مرنز ثـَمي اٌَلة اًـرتَة ًلخاهة جلكَة الذاة. متثَي خامـة الإسىٌدزًة يف جمَس احتاذ اجلامـاث الفرًلِة (زالج س يواث يفاًس حـَياث).
 انئة زئُس اًضـحة اًلومِة ٌََووسىو ابًلاُرت (اكن زئُس اًضـحة املرحومالس خار ازلنخوز اإسٌلؾَي كامن حني اكن وسٍرا ٌَخـَمي اًـايل).
 ؾلد اثفاكِة اًخـاون اًثلايف تني لكَة الذاة وخامـة ًوات (مرنز ذزاساث اًرشقالوسط) ؿام  ,1976ومبلذىض الثفاكِة مت ثحاذل ؿدذ من الساثذت يف كسمي
الهرثوتوًوحِا واحلضازت تـد اإكراز اجلامـة ًخطل الثفاكِة.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدذ اًثاًر

 كام بزياء صلهل مليعة وهَي لكَة الذاة ٌسلزاساث اًـََا ومٌعة اًـٌلذت ابًلكَةتـلد اثفاكِاث زلافِة تني لكَة الذاة وؿدذ من اجلامـاث المرٍىِة لإًفاذ اًعالة
المرٍىِني املخخععني يف ص ئون اًرشق الوسط ًخَلي ملرزاث ؾن احلضازت املرصًة
واًثلافة الإسالمِة وكريُا ملدت فعي ذزايس واحد بو س ية اكمةل مؽ بذاء الامذحان يف
الإسىٌدزًة واس متر اًـمي هبذٍ الثفاكِة ًـدت س يواث.
 كام تـلد اثفاكِاث مؽ مـِد اًحوًَخىٌَم ًوسط ًيدن لإًفاذ ظالة ذازسني ًخَليملرزاث ؾن مرص واًثلافة اًـرتَة والإسالمِة والذة اًـريب مؽ ثدزٌس اٌَلة اًـرتَة هلم
واس متر اًـمي ابلثفاكِة ؿدت س يواث.
 اكهت ُذٍ الثفاكِاث يه اًيوات الوىل لإوضاء مرنز ثدزٌس اٌَلة اًـرتَة ًلخاهةورضل جلكَة الذاة جبامـة الإسىٌدزًة وُو بول مرنز من هوؿَ ابجلامـاث املرصًة واختذثَ
اجلامـاث الخرى منورخا ملرانزُا.
اإًلاء احملارضت اًخذاكزًة الوىل من حمارضاث اكزٍراش جبامـة اسىس ًـام 1967واكن موضوؾِا “اًثوزت احلرضًة اجلدًدت يف اًـامل اًـريب” ،وكد ورشهتا ذاز ًوجنٌلىز ابٌَلخني
الإجنَزيًة واًـرتَة .وكد بًلى حمارضت ؿام  1968املِيدش املرصي الس خار حسن فذحي
وخاء تـدٍ يف الؾوام اًخاًَة ؿدذ من املفىرٍن اًـرة.
 ا إلرشاف ابًخـاون مؽ مرنز اًححوج الاحامتؾَة ابجلامـة المرٍىِة ؿىل ؾلد مؤمتر The State of the Social Sciences in the Middle Eastاشلي صازك فَِ كسم
الهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدزًة ومرنز اًححوج الاحامتؾَة ابجلامـة المرٍىِة .وكد ؾلد
املؤمتر ابلإسىٌدزًة يف اًفرتت من ً 11 – 1وًَو  1974وصازك فَِ ؿٌَلء مذخععون من
لك اًحالذ اًـرتَة ابلإضافة اإىل حرهَا وإاٍران.
 املضازنة يف تـثة اًَووسىو لزثَاذ ظرًق احلرٍر (اًعرًق اًحوري)  -هُدال (سخمترب.)1995
 حضوز ما ٍزًد ؿىل بزتـني مؤمترا ذوًَا ابخلازح اكن من بمهِا مؤمتران يف هواب ؾنحمنَة جممتـاث اًـامل اًثاًر – اًثلافة واًخمنَة –  1999مث  2111ورضل اإىل خاهة ؿدذ من

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

املؤمتراث واًيدواث اًيت بوفدثَ اإٍهيا وسازت اًثلافة واًيت ؾلدث يف جىني وإاسالم بابذ
وبس خىِومل وذىب وكريُا
 اًيدوت ازلوًَة حول “اًثلافة واًززاؿة” -اٌَجية اًوظيَة املرصًة ٌََووسىو -اًلاُرت 24 – 21ماًو .1995
 املضازنة يف ؿدذ هحري من املؤمتراث الهرثوتوًوحِة واًثلافِة اًيت ؾلدهتا يف مرصاملؤسساث الاكذميَة واًثلافِة املـيَة
 ؾضوًة وفد مرص اًرمسي اإىل “مؤمتر اًَووسىو احلىوسم ازلويل حول اًس َاساثاًثلافِة من بخي اًخمنَة”  -اس خووِومل ( 31مازش  2 -بجرًي .)1998
 هدوت مٌاكضة ثلرٍر اًَووسىو ؾن اًثلافة اًـاملَة ( 2111لُاي  13فرباٍر.)2111
 مؤمتر “اسرتاثَجَة اًثلافة اًـرتَة” (اٌَجية اًوظيَة ٌَرتتَة واًـَوم واًثلافة -اًَووسىو)  -اًلاُرت .2111/ 4/2 - 3/31

ازلزاساث واًححوج املَداهَة
 اًواحاث اخلازخة (مرص) زالزة ؾرش صِرا يف ؿاسم .1955 – 1954 حٌلؿاث اًحدو اًرحي يف اًعحراء اًلرتَة (مرص) واًعحراء اًسوزًة – ظَفؿام  1959تخلكَف من مىذة اًـمي ازلويل جبيَف.
 حبر اًثبز يف اإحدى كرى اًعـَد (كرًة تين مسَؽ مرنز بتو ثَج) تخلكَف مناملرنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة (ؿام  .)1961وكد ورش اًححر يف نخاة ؿام
.1962
 ذزاسة بهرثوتوًوحِة اس خعالؾَة ٌَـَوًني يف سوزاي تخلكَف من املرنز اًلوسمٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة (ظَف ؿام .)1961
 اًلِام تـدذ من ازلزاساث املَداهَة يف حصازى اًرشق الوسط وصٌلل اإفرًلِا(امللرة  -اجلزائر ًَ -خِا  -الزذن  -اًـراق  -املمَىة اًـرتَة اًسـوذًة  -اإٍران) تخلكَف
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدذ اًثاًر

من مىذة اًـمي ازلويل جبيَف ؿام  1961وورش اًححر ابلإجنَزيًة ؾن ظرًق اًَِئة
ازلوًَة وهوكش يف مؤمتر ؿام .1962
اًلِام تـدذ من ازلزاساث املَداهَة يف ؿدذ من اًلدائي يف رشق وقرة اإفرًلِا(ًوقيدت  -ثيجاهَلا  -هًَِا مث هَجراي وسرياًَون) ويف حٌوة اًسوذان تخلكَف من مىذة
اًـمي ازلويل (ؿام  )1962وظدزث اًيخاجئ يف ؿدذ من امللالث وازلزاساث تـضِا ابٌَلة
اًـرتَة (مثال يف اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة ويف الُرام الاكذعاذي اًلدمي خالل اًس خٌُاث)
واًحـغ ابٌَلة الإجنَزيًة (جمةل  )Africaوجمةل املـِد املَيك ًلهرثوتوًوحِا ().J.R.A.I
واًحـغ ابًفروس َة (جمةل.)L’Homme
 حبر “اجتاُاث املرصًني حنو اًـمي اًَدوي” – ورضل ابلصرتاك تني كسمالهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدزًة ومؤسسة هوىراذ اإذًياوز ,وورش اًححر ابٌَلة اًـرتَة
والاجنَزيًة وبكميت ؿَََ هدوت ؿَمَة جبامـة الإسىٌدزًة.
 حبر “املياظق املخخَفة ابلإسىٌدزًة – مٌعلة هوم اًياضوزت” ورضل ابلصرتاكتني كسم الهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدزًة ومؤسسة فوزذ.
 حبر “اإؿاذت تياء الإوسان املرصي – التـاذ الاحامتؾَة” مضن مرشوع ذزاسةاإؿاذت تياء الإوسان املرصي اشلي كامت تَ خامـة الإسىٌدزًة ( )1978 – 1976وكام
تخحرٍر اًخلرٍر اًثاين اشلي ورش مذضميا هخاجئ ازلزاسة يف جمال اًخًض ئة الاحامتؾَة
وملوماث اًضخعَة املرصًة وذزاسة اًعرب نلمية احامتؾَة وزلافِة.
 حبر “اًخخعَط ا إلكَميي حملافؼة بسوان” تخلكَف من َُئة اًخخعَط ا إلكَمييٌَمحافؼة وكد بحري اًححر ؿام  1975وورشث هخاجئَ يف صلك نخاة واصرتك يف
اًححر بساثذت وابحثون من كسم الهرثوتوًوحِا جبامـة الإسىٌدزًة واملـِد اًلوسم
ٌَخخعَط.
 حبر “حمنَة اًساحي اًضٌليل اًلريب” ورضل ابًخـاون تني كسم الهرثوتوًوحِاجبامـة الإسىٌدزًة ومرنز اًححوج الاحامتؾَة ابجلامـة المرٍىِة واصرتك يف مجؽ املاذت
الإزيوحرافِة ؿدذ من بؾضاء َُئة اًخدزٌس واًحاحثني يف اجلامـخني (.)1965 – 1964

الهرثوتوًوحِا اًـرتَة ،مـضةل اًوحوذ ،وخدًَة اًخحـَة ،واًخبظَي احملًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حبر “اجملمتـاث اًعحراوًة يف مرص” تخلكَف من املرنز اًلوسم ٌَححوجالاحامتؾَة واجليائَة .وكد ظدز حول رضل اًححر بزتـة جمسلاث ابًـرتَة والإجنَزيًة ثدوز
لكِا حول صٌلل سٌُاء.
 حبر ؾن “اًواحاث اًححرًة” تخلكَف من املرنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَةواجليائَة ومل ٌس حق ذزاسة ُذٍ اًواحاث من كدي ابثحاع املياشم والساًَة واًعرق
الهرثوتوًوحِة.
 حبر “زؤًة املرصًني ٌَـامل” وكد مشي ؿدذا من اجملمتـاث احملََة يف مٌاظق خمخَفةمن مرص وظدز ؾيَ نخاة حول هؼرًة زؤى اًـامل ونذضل ذًَي ٌَـمي املَداىن يف
املوضوع ؿالوت ؿىل ؿدذ من امللالث.
خاهة من الإهخاح اًـَمي

ب .املؤًفاث
.1اتًَوز – ٍلوؿة هواتف اًفىر اًلريب – ذاز املـازف – اًلاُرت .1958
.2اًثبز – ذزاسة بهرثوتوًوحِة يف اإحدى كرى اًعـَد – املرنز اًلوسم ٌَححوج
الاحامتؾَة واجليائَة – ذاز املـازف ,اًلاُرت .1962
.3ذزاساث يف اجملمتؽ اٌََيب – ذاز اًثلافة ,الإسىٌدزًة .1963
.4اًحياء الاحامتؾي مدخي زلزاسة اجملمتؽ – اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة.
اجلزء الول ،املفِوماث ,بؾَدث ظحـاثَ جسؽ مراث.
اجلزء اًثاين ،الوساق ,بؾَدث ظحـاثَ س حؽ مراث.
Geneva,
،Nomadism and Sedentarisation, I.L.O..5
.(mimeographed), 1963
.6اجملمتـاث اًعحراوًة يف مرص – اًححر الول :صٌلل سٌُاء  :ذزاسة اإزيوحرافِة
ٌَيؼم والوساق الاحامتؾَة – املرنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – .1991
.7الإوسان واجملمتؽ واًثلافة يف صٌلل سٌُاء ( إارشاف وثلدمي) – املرنز اًلوسم
ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – .1991
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ة .نخة مرتمجة
.1الهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ,ثبًَف ب.ب.اإًفاىز جرًدضازذ (ػِرث اًعحـة الوىل ؿام
 1958وبؾَدث ظحاؾخَ مثاين مراث).
.2ما وزاء اًخازخي ,ثبًَف وًَام ُاوًز ,مىذحة هنضة مرص ومؤسسة فراىلكني.
.3اًلعن اشلُيب ,ثبًَف سري حميس فرٍزز ( إارشاف ؿىل اًرتمجة وحرمجة تـغ
اًفعول ابلصرتاك مؽ ؿدذ من الساثذت ,ونخاتة امللدمة املعوةل واًخـََلاث اًىثريت) ,اًَِئة
املرصًةاًـامة ٌَىذاة اًلاُرت .1971

ح .امللالث :تـغ ازلزاساث الهرثوتوًوحِة
”.1اًعرًلة الهرثوتوًوحِة زلزاسة اجملمتؽ” -جمةل لكَة الذاة  -خامـة الإسىٌدزًة.
”.2هؼام ظحلاث اًـمر”  -جمةل لكَة الذاة  -خامـة الإسىٌدزًة.
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدذ اًثاًر

.8املدخي اإىل اًحيائَة – املرنز اًلوزم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة -اًلاُرت .1995
.9ذزاساث يف الإوسان واجملمتؽ واًثلافة – حزبن يف بنرث من بًف ظفحة (املرنز
اًلوزم ٌَححوج ًالحامتؾَة واجليائَة -اًلاُرت .)1995
.11زؤى اًـامل-ذًَي اًـمي املَداىن (املرنز اًلوزم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة –
اًلاُرت )1993
.11زؤى اًـامل-متَِداث هؼرًة – إارشاف (املرنز اًلوزم ٌَححوج الاحامتؾَة
واجليائَة –اًلاُرت )1993
NOMADISM AND SEDENTARISATION: A Select .12
Annotated Bibliography and Abstracts, Vol One; Egypt and North
Africa,N.C.S.C.R. Cairo 1996
 .13اًعرًق اإىل املـرفة – ملالث بهرثوتوًوحِة – نخاة اًـريب (اًىوًت .)2111
-14اًواكؽ والسعوزت – اًَِئة اًـامة ًلعوز اًثلافة(اًلاُرت )2111
ُ .15وًة اًثلافة اًـرتَة – اًَِئةاًـامة ًلعوز اًثلافة (اًلاُرت )2114
 .16بملـرفة وظياؿة املس خلدي –(نخاة اًـرىب )2115
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”.3اًخعيَؽ واًخلري الاحامتؾي يف بفرًلِا” – معحـة خامـة الإسىٌدزًة .1965
”.4الهرثوتوًوحِا واًلاهون :ملدمة زلزاسة اًلاهون اجليايئ يف اجملمتـاث اًحدائَة” –
اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة – املرنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – اًلاُرت.
”.5اًـلوتة يف اجملمتؽ اًحدايئ” ,اجملةل اجليائَة اًلومِة ,هومفرب .1967
”.6اًخمنَة الاكذعاذًة واًخلري الاحامتؾي يف بفرًلِا – مثال من اًسوذان :مرشوع
الاساهدي” ,اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة ,اًـدذ اًثاًر ,اجملسل الول.
”.7سري ُرني مني واًلاهون اًلدمي” – اجملةل اجليائَة اًلومِة.
ً”.8وٌس موزخان واجملمتؽ اًلدمي” – جمةل حراج الإوساهَة ,اجملسل اًخاسؽ ,اًـدذ
الول.
”.9كاتَي وُاتَي ,بو كعة اًرصاع تني اًحداوت واحلضازت” – جمةل مـِد ازلزاساث
اًـرتَة اًـاملَة – اًلاُرت.
”.11املدخي الهرثوتوًويج زلزاسة اًفوًلكوز” – جمةل املبزوزاث اًضـحَة ,اًـدذ
اًثاين ,اًس ية الوىل  1986ظفحاث ( 183 – 146ازلوحة – كعر).
”.11اشلاث وماؿداُا – مدخي زلزاسة زؤى اًـامل” – اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة –
املرنز اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – اجملسل  – 27اًـدذ الول – ًياٍر .1991
”.12اًحياء واًحيائَة :ذزاسة يف املفِوماث” – اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة – املرنز
اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – اجملسل  – 27اًـدذ  – 2ماًو .1991
”.13اًرموس واًرمزًة :ذزاسة يف املفِوماث” – اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة – املرنز
اًلوسم ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – اجملسل  – 28اًـدذ  – 2ماًو .1991
”.14اًخفىِم :ذزاسة يف املفِوماث” – اجملةل الاحامتؾَة اًلومِة – املرنز اًلوسم
ٌَححوج الاحامتؾَة واجليائَة – .1992
.15الهرثتوًوحِا واًفىر والذة (حواز مؽ بساثذت اجلامـة المرٍىِة (جمةل بًف اًيت
ثعدزُا اجلامـة المرٍىِة ابًلاُرت – ؿدذ  1997 – 17ظفحاث  )241 – 211وكد
ورش احلواز تـد رضل يف نخاة :ؾحد ظل ؾحد اًرمحن ًدمي :ذفاحر بهرثتوًوحِة – اًححرٍن –
ذاز الايم .2111
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تـغ امللالث ابٌَلة الإجنَزيًة
1”. Age – set Systems in Tribal Africa”, Africa, International African
Institute, London.
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2”. Tribal Populations in the Egyptian Western Desert and in the
Syrian Desert”, Bulletin of the faculty of Arts, Alexandria Univ. 1963.
3”. A Select Annotated Bibliography: Nomadism and
Sedentarization”, Bulletin of the Higher Institute of Arabic Studies,
Cairo.
4”. The Sedentarization of the Nomads in the Western Desert of
Egypt”, International Journal of the Social Sciences, UNESCO, Paris,
1959.
5”. Migrant labor and Social Structure in Kharga Oasis”, in
J.G.Peristiany (ed), Mediterranean Countrymen, Mouton.
6”. Honour and Shame among the Bedouins of Egypt”, in Pitt-Rivers
(ed.), Honour and Shame, Mouton.
7”. The New Urban Revolution in the Arab World”, Carreras Arab
Lecture, Longman’s, London 1969.
8”. New Towns and Rural Development in Egypt”, Africa, Journal of
the International African Institute, London.
9”. The Teaching of Anthropology in the Middle East”, The State of
the Social Sciences in the Middle East, AUC, Cairo 1974.
10”. The Concept of Time in Rural Societies”, in Time and Culture,
UNESCO, Paris.)11(
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امللرتحاث والاسدرشافاث
نلريُا من اًححوج والؾٌلل اًـَمَة هتدف ُذٍ اًوزكة اًححثَة اإىل اًوظول اإىل كاًة ؿَمَة
ميىن تَوزهتا يف صلك ٍلوؿة من الاس خًذاخاث واًخوظَاث بمهِا:
 -1ثيلِح املاذت اًـَمَة املخوفرت وفَرتهتا وإاساةل صوائة اًفىر الاس خـٌلزي.
 -2اًـمي ؿىل جتس َد حلِلي ًالهرتتوًوحِا اًـرتَة راث تـد كوسم ؾريب اإسالسم.
 -3تـر اًـمي الاهرتتوًويج الااكذميي يف اجلامـاث اًـرتَة.
 -4اإوضاء مرانز حبر وذوزايث ختخط ابًححوج الاهرتتوًوحِا وثلرٍهبا من اًلازئ اًـريب.
 -5جضجَؽ املَخلِاث واًيدواث اًـَمَة ًالهرتتوًوحِا اًـرتَة والاؾخلاذ تبمهَهتا.
 -6اإوضاء هرايس ابجلامـاث ٌَحاحثني اًـرة بمثال امحد اتو سًد.

خامتة:
زمغ حدازة ؿمل الاهرتتوًوحِا وازثحاظَ ابًلموض واًلراتة ،فلد ثـرض ٌَىثري من املعحاث
واملـضالث اتخدبث ابهخفاء سخة وحوذُا وحوُر تلاءُا ومددب مهنجِا اًححيث قراتة
ومغوض اًىذي الاحامتؾَة كري املـروفة ،ومل ثًهتيي ابزثحاظِا ابًًضاط الاس خـٌلز اشلي
بضفى ؿَهيا ُاةل من اًيحذ واًىراَُة(ؿمل اس خـٌلزي خاًط) ،نٌل اهفرذث الاهرتتوًوحِا ؾن
كريُا من اًـَوم الاحامتؾَة يف هؼرايهتا ومهنجِا اًـمًل.
و تيوع من اًـدائَة ونثريا من اًيحذ اس خلدي اًوخدان اًـريب الاهرتتوًوحِا ،ومل ٌس خعؽ
ملدت كري كعريت فم الازثحاط احلاظي تني الاس خـٌلز وؿمل الاهرتتوًوحِا ،وان اكن و ل تد
اإزخاع فضي ػِوز ُذا اًـمل يف َُالك ومعازخ اجلامـاث واجملالث اًـَمَة اًـرتَة،
فالهَد بن لمحد بتو سًد اًىثري من ُامش اٍمتوكؽ فهيا ،وإاحعاء ًا ٌَـمي الاهرتتوًويج ًِذا
اًرخي ففَِ اًىثري من اًـعاء والإثراء ثبًَف ًا وملالث وحبوج وحرامج لرماث نخة
الاهرتتوًوحِا.
وحني ل ميىن اجلزم بو ابلحرى الإكراز توحوذ اهرتتوًوحِا اًـرتَة خاًعة ثحلى مؤًفاث مثي
ُؤلء اًـٌَلء احلجة اًواحضة وازلًَي اًرظني ؿىل ثبسُس فىر ؾريب خاًطًُ ،ـىن
ابًخـاظي مؽ اًخفاؿالث الاحامتؾَة واًثلافِة يف مِاذٍن مذـدذت اًخوخَ واجللرافِا .ولن
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اكهت املسريت املِيَة لمحد متزيث تلزازت اًـعاء واًرثاء فان ًِا من املزياث ما ضَت ًعَلة
ابًخوخَ الاهرتتوًويج ؾيد اتوسًد نخاكمي املهنجَة ،بمهَة اًـمي املَداين واُامتمَ ابًحداوت
يف اًوظن اًـريب...

1

) -اجلوُري وؿََاء صىري :ملدمة يف ذزاسة الاهرتتوًوحِا ،اًلاُرت ، 2117 ،ص.8
 -)2املرحؽ هفسَ ،ص.9
 -)3املرحؽ هفسَ ،ص.11
 -)4ؿًل اًضٌلش :واكؽ الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ،ملال ورش يف املوكؽ 2113 http://www.alhiwartoday.net/n
 -)5اجلوُري وؿََاء صىري :مرحؽ ساتق ،ص 16.
 -)6املرنز اًـريب ٌسلزاساث املس خلدََة :اهخحاز الاهرثوتوًوحِا يف اًوظن اًـريب ،ملال ورش يف
2114 ttp://www.mostakbaliat.com/archives/44011
 - )7امحد اإجراُمي خرض :اؿرتافاث ؿٌَلء الاحامتع ،ؾلم اًيؼرًة وكعوز املهنج يف ؿمل الاحامتع .امليخدى الإسالسم .طً .1يدن،2111 ،
ص.28
 -)8املرحؽ هفسَ ،ص.35
 -)9اجراُمي ؾحد اًرمحن ظَة زحة :اًخبظَي الإسالسم ٌَـَوم الاحامتؾَة .ذاز ؿامل اًىذة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ ،اًرايض،1996،
ص.21
َ -)11لد جن هرص :ثبظَي اًـَوم الاحامتؾَة والإوساهَة ،بما بن ًِذٍ الاسذواحِة بن ثًهتيي؟ .املـِد اًـاملي ٌَفىر الإسالسم .اًـدذ/42
 ،2116 ،43ص.121-119
11 http://www.dernounisalim.com -)11ماي  2116مت الاظالع ؿَََ يف 2116 12 31
 -)12هفس املرحؽ.
 -)13هفس املرحؽ.
 -)14هفس املرحؽ.
 -)15انُد ظالخ  :حبوج يف الاهرتتوًوحِا اًـرتَة ،ط ،1مرنز اًححوج وازلزاساث الاحامتؾَة ،خامـة اًلاُرت  ،2112 ،ص9
 -)16هفس املرحؽ ،هفس اًعفحة.
 -)17احلواز اًَوم مًضوز تخازخي ارلُس 11:51 - 2113/15/12 ,موكؽhttp://www.alhiwartoday.net/node/7982
الاظالع ؿَََ ًوم 3خاهفي  2117ؿىل اًساؿة 21:32
 -)18انُد ظالخ ،مرحؽ س حق رهرٍ ،ص.32-17
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كامئة املراحؽ:
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