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 تقديم

جىذسج اإلاىاطيم اإلالترخت في هزا الىخاب في ئػاس الخثمحن الللمي ألؼواٌ اإلالخلى 

الذولي الزي هـم بمشهض البدث في ألاهثروبىلىحيا الاحخماكيت والثلافيت بىهشان خالٌ 

ّّالّصحّرملتقى الطرق "خٌى مىطىق  2014حىان  2ئلى ماي  31 ًالفترة اإلامخذة م ّ  ّ ّ اوية، ّ

ّّالّصحّررؤى من حواف  ّ  ّ ّ  . ء"اّ

حش  جااٌ                                                          ًظم  الىخاب مجمىكت مً اإلالاالث التي حلالج اإلاعائل اإلاشجبؼت باإلا اوي،        الص 

 خصىصا 
 
 ما حلل
 
اإلابادالث وصذاها بحن بلذان العاخل، ويهذف هزا الىخاب بم منها       

حش أظاظا ئلى حمم البدىر اإلاهخمت بدبادٌ اإلاللىماث واإلالؼياث خٌى  اء واإلالاسهت        الص 

ض  ت الشوابؽ الععيىو بينها، ظليا لخلٍض خيت بحن ؼلىبها، -جلٍى  زلافيت، الفىيت والخاٍس

ليت اإلاؼلت كلى واإلاعاهمت في وؽش خشهت الخلاون الللمي والثلافي بحن البلذان ؤلا  فٍش

حش  م مً ػشف اء الىبري.        الص   خمغ                                                     اهخـمذ هزه الخـاهشة الذوليت بفظل الذكم اإلالذ 

(، CRASCحيا الاحخماكيت والثلافيت )ت هي مشهض البدث في ألاهثروبىلى              مإظعاث كلمي  

يي للذساظاث اإلاواسبيت )CEMAمشهض الذساظاث اإلاواسبيت بالجضائش )  ،(AIMS(، اإلالهذ ألامٍش

ليا حملذ الخـاهشة ما و  ،وحاملت هشداًت (WARA)الوشبيت  حمليت البدث خٌى ئفٍش

ذ كً أسبلحن مؽاسوا منهم حامليىن وباخثىن في مخخلف جخصصاث الللىم  ًٍض

خ، الجوشافيا  الاحخماكيت والاوعاهيت )كلم الاحخماق وألاهثروبىلىحيا، آلاداب، الخاٍس

 الفىىن،...(.

ت أو مً  ،هصبذ اهخماماث اإلاخذخلحنا ظىاء اللادمحن مً الجاملاث الجضائٍش

حش خاسحها، خٌى ؿشوف ئهخاج اإلالشفت بحن طفتي  الخبادالث اء، وخٌى مىاطيم        الص 

تحلخبر هزه الخـاهشة . و الاحخماكيت والثلافيت ت إلاثيالتها التي حشث في ػىجت          الللمي                                 جخم 

مت بييامي "رؤى من الشمالجدذ كىىان  2002باإلاوشب ظىت 
 
          "، وهزا الخـاهشة اإلاىـ
 
                      

 "."رؤى من الجنوبخٌى  2011في الىيجش ظىت 

تـاهشة                        جأحي ئؼيالياث هزه الخ    واإلالشوطت طمً هزا الىخاب، كلى جباًنها،          الللمي 

تلت للىلائص التي سجلتها الذساظاث      مىم   حش العابلت خٌى الفظاء          الللمي  اوي        الص 

 الؽاظم، وحلالج اإلالاالث اإلالترخت في هزا الىخاب ظبلت مىاطيم هي:
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 ملخلى الؼشق واإلابادالث  -1

 أدًان وجلاليذ -2

 مياه وواخاث وصساكت . -3

 آداب وفىىن. -4

ت -5  مإظعاث جشبٍى

 مخؼىػاث ومىخباث. -6

ت ودًىا -7 ت.هىذظت ملماٍس  ميىياث خظٍش

تالباخثىن اإلاؽاسوىن في هزه اإلاىاظبت  اظخلشض ت اللصىي التي جىلى       ألاهمي           الللمي 

ت                                                                 حشاء ولإلؼيالياث واإلاىاطيم اإلاشجبؼت بها والتي كادة ما جىصف بالوىي             اليىم للص  

ؽ الظىء كلى         واإلاخىى  
 
            كت، مىاطيم ججمم بحن اإلادلي وؤلاكليمي وفم ملاسبت كالئليت حعل
 
                                                       

ث اإلاادًت والالمادًت في مىؼلت أصبدذ جأخز ؼئاا فؽئاا ػاعلا ئكليميا. حاءث الخبادال 

تالبدىر  دة                                                          اإلالشوطت في هزا اإلالخلى لخلب ر كً طشوسة جبني ملاسباث مخلذ           الللمي 

داليل            حلميم الخ  ، وبدث كً ىاجج ميججمت مم حلليذاث اإلايذانصاث واإلا       الخخص  

ه اإلاىخجت للملنى خٌى هزا الفظاء الجوشا                                         في هحر اإلاخجاوغ، وهزا جفىيىيها بدىم طم 

 مجمىكت أكاليم جخخلف كً علظها البلع.

لذ مخخلف اإلاىاطيم اإلاؼشوخت مادة هىيت أز
 
                                     ؼي
 
حش سث الىلاؼاث خٌى اا   اء        الص 

ًً،                                          باكخباسها ملخلى الخبادالث الثلافيت اإلاخلذ                                        دة التي جخص  الذًً ومماسظاث الخذ 

ٍخ، ألازاس، اإلاماسظاث الثلافيت، جلىياث ظحر اإلاياه الخلاليذ، آلاداب، الفىىن، الخاس 

ت ...  ت جأزحر هزه             خٌى ئؼيالي  داسث مجمل الىلاؼاث وحعيحره والذًىاميىياث الحظٍش

حش الخبادالث في البلذان الىاكلت كلى طفاف  ش ها بمديؼها الؽاظم الزي        الص 
 
                         اء، وجأز
 
        

ه كائم أمام خشان ألافشاد وزل
 
                          ًـهش للىهلت ألاولى وهأه
 
 ججلىلت           فىشة معب  وهي افاتهم،                      

جيا للحظىس أزىاء أؼواٌ هزا الللاء الللمي.  جالؼيها جذٍس
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حلىد، بصفت مخىشسة في الىصىص اإلالترخت في هزا الىخاب، مصؼلحاث ومفاهيم 

                                                                          راث دالالث حلب ر ولها كً وطلياث ملاؼيت وخاالث ظياكيت مخىاكظت ومً بينها هزهش: 

، الشؤي 1(لىوىن .ط.، ج. ليذون ن) خىاحض وحعىس بشادٌوم، الخىاصل، اللؼيلت، 

حش  ت اإلاخذاخلت واإلاخلذدة ألاعلاد والاججاهاث، الاهفخاح، الاهفجاس، الاووالق....        الص  اٍو

                                                                             مفاهيم حلب ر كً بشادٌوماث ججذ لها أظعا طمً ملاسباث حلخمذ كلى البلذًً الضماوي 

ذ.                                          واإلاياوي في جدليل فظاء هني ومخىىق وملل 

اء دوما خاحضا ًخلزس احخياصه باليعبت لإلوعاهيت )أ.الخىظحن(، ظىاء حش      الص  لم جىً 

باهخلاٌ اإلالشفت  حاسفئغ(، أو بمعألت جىلل ألافياس وجبادلها )ج.أوان ألامش مخلللا 

(، بل كلى اللىغ مً رلً، لؼاإلاا تام، أ. ظاسكموأس  -والخلاليذ واللاداث )ف. صذًم

لذ 
 
   ؼي
 
حش     وفظاء للتزو         الص 

 
              اء ملجأ
 
ها مجاٌ ئكليمي  والاهخفاق بمىاسدها،  د                                خصىصا أن 

هزا ال ٌعدثني مفخىح كلى الظفخحن بدىم الحشان بحن طفخيها وججاسة اللىافل. 

 الخىصيف الفظاءاث الىبري التي ً
شق والشق   خلزس احخياصها مثل الل 
فهي ألاخشي  .                               

ل، مللى مذ اظخلشاس العيان البذو الشخ  ت كً ميالد                                                                 ظاهمذ في سبؽ كالكاث بيييت دك 

ت مثل جيميمىن، أدساس، هشداًت، أكاداص، جىمبىهخى... مذن  ووؽأة واخاث ومذن صحشاٍو

لذ مىز اللذم هىاة للخبادٌ ال ًمىً ججاهلها ما بحن ججاس باقي طفاف 
 
                                                               مث
 
حش    اء. للذ        الص 

ت واهذ و         ظمذ جؼى   ىت،  ال س وظائل الىلل بالخجىاٌ وكبىس فظاءاث صحشاٍو              صالذ مدص 

دي وبعشكت ئلى اظخدىار اليىلىهيالي كلى هزه اإلاذن، لخصبذ فيما علذ كبلت ألامش الزي أ

اح )د.ؼٍشف ب م اإلاشجبؼت ا                 للعي  ها لؼاإلاا فخدذ معالً لخبادٌ ألافياس واللي                                                             (، هما أن 

تبالشخالث الجوشافيت و  م و ،         الللمي  شق                        واهذ دوما مجاال للخىظ 
 
   الذًني للضواًا والؼ
 
                   

 الصىفيت.

ؼذ مجمل اإلاذاخال 
 
               ظل
 
   

 
 ث الظىء كلى هخائج الت
 
رابؽ والخالخم بحن الؽلىب                      

حش  يذ صلتها        الص  ت فيما بينها، وبي   .مم اللالم الخاسجي ،ال ًمىً ججاهلهاالىػيذة، التي                               اٍو

مىً اللٌى أن  علع اإلاذن  حش                          ٍو خها ال جضاٌ ؼاهذة كلى        الص  ت اإلالشوفت بفىىنها وجاٍس اٍو

ً هزه الثلافاث اإلاخىى  
 
                      أماهً جىػ
 
كبىسها، هما ال جضاٌ دالت كلى هنى الترار  كت ومعاساث         

حش   لللىن، ا كبذ اإلاىلى، أ. اوي الزي جشوٍه اإلاخؼىػاث والبدىر الفىيت )و.       الص 

 خبي(.اص م.
                                                      

 مداطشاث في اإلالخلى.  1
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حش ال ًدخاج دوس الخجاسة  م الذًً ؤلاظالمي ئلى جىطيذ )م.       الص  ت في فتراث جىظ   .أ                                              اٍو

كذم  ن(، وهالبا ما أوحذاظ .ق(، فهى لم ًىً دائما في جىافم مم العياظت )مدمذو

تللملاسف  اظخلشاس بييىي )أ.ًحي ابشاهيم(، كلى الشهم مً وؽشها )اإلاويلي، أخمذ          الذًيي 

 التي هؽفذ كً   )ط. مىمىوي(، خىمبىهتي(، وهى ما أزاسجه اللذًذ مً اإلاذاخالثالبابا 

ش الخبادٌ الثلافي والللمي.اإلاعاهمت كىة  شق للذ  في جؼٍى
 
   وان للؼ
 
ت          مثل الشخماهيت         الذًيي 

ت والخيجاهيتو  ح للذوس الزي للبخه اإلاذاسط اللادٍس شاث                                                 هصئبا مً الخدليل اإلاىض  ظ  د 
 
        واإلا
 
   

ذ هزه  .ئن، ى هذسظأ.د صفي هلل اإلالشفت وؤلاظالم )
 
ي       بً مىس ى(، هما ب 
 
اإلاإظعاث                   

ت ت بحن اإلاجخم         الذًيي  حش لاث سوابؽ كٍى ـهشها الخلىياث       الص 
 
ت، ج               اٍو
 
الثلافيت اإلاخلللت  .       

هت في كذة مىاػم مً     ىى  بد حش                                           ق ػشق حعيحر اإلاياه اإلاخض  اء )الفلاسة، الخؼاسة، العذود        الص 

 غ. ظً،ااإلادذودة ...(، وهزا ما ٌلىغ دوس الحشان العياوي في هلل هزه اإلالشفت ) ن. م

 معاهل(. .ػشاػ، ق م.ي، ط.احش  ف.كثمان، 

 ئلى حاهب ول هزا، ح
 
 ؽىا
 
ن والجماكاث في االعىل ل ػشق الاظخلشاس اإلاياوي والثلافي   

حضء مً اإلاخذخلحن  كالجزلافي، فلذ  -ق الععيى                                   هزا اإلاجاٌ الجوشافي كامل كىة للخىى  

حش أًظا مـاهش اهفخاح اإلاىاػم  ت كلى البلذان اإلاجاوسة، مـاهش أخذزذ جماصحا        الص  اٍو

                                                                           ئزييا ئلى دسحت أن  لفف "جافياللذ"، كلى ظبيل اإلاثاٌ، مىحىد في هثحر مً البلذان 

تحش      الص    .اٍو

 ح 
 
 ؽي
 
حش ل    ت )أ.خجلي مجاال لاء فظاء للجزكت ؤلاوعاهيت و        الص  جيجاوي  اللىاػف الؽلٍش

  كلى(
 
 كلى الشهم مً أن  العيادة الثلافيت اإلادل
 
ا في وطم ظيئ                                                                         يت مىحىدة هالبا ئم 

لع ن فاٌ( أو في ظياق ًصلب اإلادافـت كليه في علع ألاخيان )ػ. ؼباح ى )و. ٍو

ؼشح الىاكم  ىػ(.خاب حش الزي حلشفه ٍو اء اليىم، بدذودها الجوشافيت اإلاخىازشة،        الص 

ماث أًذًىلىحيت وكلى ما ٌعمى 
 
إظعت كلى معل ها م                              معألت ججاوص اإلالاسباث اللذًمت ألن 
 
                                                 

أو  الازنيكلى الاخخالف  حعدىذ في جداليلها، خصىصا ئرا واهذ ٍت الاظخلمااس بالللىم 

للذ أوحذ الاظخلماس  ىد وئظالم صحشاوي.الثلافي، بشبش وكشب، ئظالم صىفي، ئظالم للع

ت ودًيي  و  خىاحض ئزييت يت فىاسق احخماكيت هحر ت ظاهمذ هي ألاخشي بذوسها في جىم             لوٍى

                                              بيع، وبحن بشبش وكشب،... ئلى دسحت اظخدذار حى  و  ظىدأفع بحن           خالت الش   مادًت مثل

هالبا ما ع مً كذم الثلت والاصدساء أزىاء وصف مؽاهذ جشازيت واحخماكيت عؽيل هام
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و ختى بحن ملخىلي لضسق صشاكاث جذوس أخياها كلى معخىي اإلاىؼلت هفعها، أرلً ًإدي 

 .راتهاالذًاهت 

الث بيل ما                      ئلى كىدة جذفم الخىل   ٍتالاظخلمااس الفترة  التي أكلبذحؽحر الاذساظاث 

 
 
ه مً كىاصش مؽي  جدخٍى
 
حش  مجااٌلت لل                    ئلى كىدة علع  اوي، هما حؽحر أًظا       الص 

  ت الثلافيت في ؿل بشوص واهبثاق                                       ث اللذًمت التي خافـذ كلى مىؼم "الوحرً  اإلاماسظا

ت الشكميت" اللالم الافتراض ي"        وجبح ن  .وىسٍاٌ( )ف. والتي أكيذ ئهخاحاها في ظياق "الوحًر

حش         ت، أن  "              ت أو اإلالماسٍ                       الذًىاميىياث الحظشٍ   ٌ        الص  في ؿل الاطؼشاب  ائعتً ،اء" جداو

م وجته
 
      العياس ي، أن جدىـ
 
 داودي،  .ط.، نفاايًىظ ييل مخجاوصة اإلافاسكاث الشاهىت )ب.                 

  . ووفمظلذاوي( .أ
 
 هزا الؼ
 
: "هل                                      حعخمذ  علع ألاظالت مؽشوكيتها، مثاٌ رلً ،شح       

            في ؿل حلذ   ًمىً رلًًجب ئصالت الحذود؟ وهل 
 
 د وجىى ق الث
 
 و  لافت            

 
 الل
 
زييت الاو وت   

ق ومداولت جدعحن الخبادٌ ما بحن                           هل ًجب الابتهاج بهزا الخىى   ،؟ أو باألخشي  واإلاجخمم

حش الؽلىب  ت مهما واهذ أصىلها واهخماءات       الص   ،ق الىبحر                    كلى الشهم مً الخىى  ، و ها؟"اٍو

ه مً الىاحب 
 
            فاه
 
 الحفاؾ كليه في ؿل الاوججام الؼبيعي للصحشاء.   

حش                           ما ًبذو أهيذا، أن  الحاحض  م الجوشافي للحذود اليىلىهياليت                    اوي ًنهاس بالخىظ         الص 

س اإلاف كالكاث ؼماٌ ًبذو مً الظشوسي الاظدثماس في                               شوطت، واهؼالكا مً هزا الخصى 

فم كلى الشوابؽ واللالكاث بحن الجىىب والؽماٌ وبحن  ليا بجىىبها مادام اللالم ًخ                                                                                  ئفٍش

حش الؽشق والوشب فيما ًخص الفظاءاث  ت.       الص   اٍو

حش خلص اإلالخلى الثالث خٌى          الص 
 
 اء ئلى هخائج كمليت جلخ
 
جىصياث  صذ في ؼيل                      

 :حعخىحب ؤلاؼاسة لها

  ض حهىد الباخثحن ألافاسكت وهحر ألافاسكت لخجاوص كلبت مفاسكاث طشوسة حلٍض

حش الثىائيت ؼماٌ/حىىب و كلبت   .بىصفها مجاال ًصلب احخياصهااء        الص 

 ت الؽبياث ألاوادًم ض وجلٍى ليت بصفت يت اإلاىحىدة بحن كلماء اللاسة ؤلا حلٍض فٍش

حش  كامت وكلماء بلذان الظفت ش        الص  ت كلى وحه الخصىص، وهزا مً أحل جؼٍى اٍو

ً في ؼتى اإلاجاالث للفائذة اللامت خاصت  خفي ميادًً البدث والخيٍى  الثلافتو  الخاٍس

 الجوشافيا.كلم الاحخماق و و الاكخصاد و



 تقديم

16 

 " ليت" حذًذة خاصت بالذساظاث خٌى ئطشوسة ئًجاد ملاسبت حش فٍش اء.        الص 

ماهخمذ الؼاإلاا 
 
  اإلاإظعاث واإلاىـ
 
لي( بهزا الفظاء، ث الخاسحيت               )كً اإلاديؽ الافٍش

خان الىكذ إلكؼاء الفشصت للباخثحن ألافاسكت للخلبحر كً سؤٍتهم اإلاؽترهت، فلذ وكليه، 

حش ت             بلذان الظف   ى لخبادٌ اإلاىحىدة، بديث ٌؽيل باخثوهزا بفظل كىىاث ا ت في        الص  اٍو

زاس، الاحخماق، كلماء آلاللخلاون الزي ًجمم بحن  هزا العياق "الىاكلحن الشظميحن"

 الجوشافيا و ألادب.

  طشوسة ئكادة سظم ؼبياث الحشان الاحخماعي وؼبياث وؽش اإلالشفت التي جمح ز                                                                  

حش  هذ هزا        الص  حش ) اإلاجاٌ                                          اء، فاللذًذ مً اللشاءاث اإلاختزلت ؼى  اء( سهم زشائه        الص 

 و  اهم في الجمم وؤلاإلاام بالحظاساثبالذسوط التي ًمىنها أن حع
 
 الث
 
 و  لافاث   

 
 الل
 
واث وػشق    

اااڤفات مثل ال                             في اإلاخؼىػاث و في آلازاس اإلاادً   زوىسةػ اإلالاإلاا
 
   اا
 
ت...    سة والىلىػ الصخٍش

 جينيفار يانكو طراش و مدمح يسيد

 ترجمة سمير ربيعي


