واكؼ وافاق جضعَـ الثلافت الشػبُت في الجامػت الجؼاةغٍت
صعيذي محمذ
شهضث الجامػت الجؼاةغٍت مُالص مػهض حضًض وفغٍض مً هىغه غلى اإلاؿخىي الىؾني
مىض الاؾخلالٌ .وكض وولذ له مهمت الخىفل بمىغىع الثلافت الشػبُت صعؾا و جضعَؿا
خُث خمل اؾمها مىض جأؾِؿه ؾىت  11984لِؿمي اإلاػهض الىؾني للخػلُم الػالي في
الثلافت الشػبُت.
ان اوشاء مػهض الثلافت الشػبُت بخلمؿان لم ًمغ بطمذ ولم ًىً اًػا مجاها .للض
اكترهذ والصجه الاولى بأخضار ؾُاؾُت وزلافُت ازغث بػمم في اغاصة ضُاؾت الخغٍؿت
الثلافُت والؿُاؾُت واللؿىٍت الىؾىُت خُث اغخبر بػؼ اإلاثلفحن واإلاإعزحن هضه
الاخضار الىؿفت الاولى التي حشيل منها اإلاػهض حىِىا في بؿً هظام زلافي لم ًىً لحرض ى
ابضا بالخالكذ مؼ ؾحره واخخػان ش يء لم ًىً في جطىعه الخاص وغمً عؤٍخه واججاهه
الاخاصي والىخضوي...
للض جم الللاح واؾخمغ اإلاساع ؾىىاث ؾىاٌ ,لخيىن الىالصة طاث ضاةفت مً ؾىت
 1984ولِؿمي مػهض الثلافت الشػبُت وجخىلى باخخػاهه مضًىت جلمؿان ال ؾباب
زلافُت ,اًضًىلىحُت ,جاعٍسُت ,جػاعبذ آلاعاء في مىاكشتها وجأوٍلها.
ان هضا اإلاىلىص او لىلل مػهض الثلافت الشػبُت خغن البىاؾً الدؿاؤلُت خُث فخذ
اإلاجاٌ واؾػا لػضص ال ًدص ى وال ٌػض مً الاؾئلت ,مىض اهثر مً غشغ ؾىىاث جيخظغ
الاحابت او مفخىخت غلى جأوٍالث مسخلفت ؾغغان ما جظوب وجسخفي او جدىاكؼ مؼ
بػػها البػؼ هدُجت ازخالف الظغوف الثلافُت والؿُاؾُت...
ولػل اهم هضه الاؾئلت التي ظلذ مدل ؾمىع وجىاكؼ بحن الىاؽ غامت واإلاثلفحن
زاضت ما ًلي.
 ما مػنى الثلافت الشػبُت؟-1اهظغ اإلاغؾىم عكم  242-84اإلاإعر في صي اللػضة .اإلاىافم ٌ 18ؾشذ ؾىت ً.1984خػمً اوشاء
مػهض وؾني
للخػلُم الػالي في الثلافت الشػبُت بخلمؿان

 إلااصا زطظ لها مػهض كاةم بضاجه؟ ما هى صوعه في الخىمُت الػلمُت و الثلافُت والاحخماغُت الجامػُت ؟ ما هى مػمىن بغامجه الخػلُمُت البُضاؾىحُت؟ مً ًضعؽ باإلاػهض؟ ماهي شغوؽ الالخداق به؟ إلااصا لم ًخم فخذ مػاهض ازغي غلى اإلاؿخىي الىؾني مثُله لهضا اإلاػهض الضي مغثغلى اوشاءه اهثر مً غشغ ؾىىاث؟
 إلااصا خطغ اليشاؽ الػلمي والبُضاؾىجي للمػهض الا في مؿخىي الضعاؾاث ما بػضالخضعج مىض اهثر مً غشغ ؾىىاث صون فخذ فغوع حضًضة غلى مؿخىي اللِؿاوـ؟
لػل اإلاجاٌ ال ًدؿؼ إلاىاكشت ول هضه الاؾئلت طاث الاجطاٌ اللىي بدغهُت اإلاػهض
الضازلُت ( البدث والخضعَـ ) والخاعحُت ( الاؾاع الثلافي والاحخماعي ) .ولىىىا ؾىف
هداوٌ ان هجُب غً بػػها مً زالٌ وضف جفطُلي للمؿاع البُضاؾىجي للمػهض مىض
جأؾِؿه ,زم هداوٌ ان اللُام بلغاءة هضه اإلاؿحرة وما اهخجخه غلى اإلاؿخىي الضازلي اي
صازل اإلاإؾؿت وغلى اإلاؿخىي الخاعجي اي لضي الغاي الػام اإلادلي مً افياع واهماؽ
زلافُت ومىاكف ؾلىهُت .وػمل مً احل كغاءة هضا الاهخاج الثلافي – الاحخماعي هظاهغة
اهثروبىلىحُت عؾمذ جػاعَؿها مػالم زلافُت ,ؾُاؾُت  ,احخماغُت مىخجت بضلً هضه
اإلاإؾؿت التي بغػث وىشم زلافي وخػاعي غلى حؿض الجامػت الجؼاةغٍت  ,جاعة هاهجاػ
غلمي  ,زلافي خػاعي صي اهمُت هبحرة وجاعة حؿتره وجدىىغ له زىفا مً غاع الجغٍمت التي
اعجىبذ في خم زلافت هضا الشػب اإلاخىىغت واإلاخػضصة واإلاترامُت الاؾغاف الجؿغافُت
والجضوع الخاعٍسُت...
جأؾـ اإلاػهض الىؾني للخػلُم الػالي في الثلافت الشػبُت بخلمؿان في  18ؾشذ
 ,1984وفخذ ابىابه الؾخلباٌ اوٌ صفػت لؿلبت اإلااحؿخحر في شهغ فبراًغ  1986وصلً بػض
مؿابلت وؾىُت مفخىخت ليل الؿلبت الجؼاةغٍحن الحاةؼًٍ غلى شهاصة اللِؿاوـ او ما
ٌػاصلها في الػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُت.
ان غضص اإلاىاضب ًخم جدضًضه باكتراح مً اإلاجلـ الػلمي وصلً خؿب الامياهُاث
اإلااصًت واإلاػىىٍت للمػهض خُث بالغؾم الػضص الىبحر للؿلبت اإلاشاعهحن في اإلاؿابلت ؾىىٍا.
فان غضص اإلاىاضب لم ًخػضي  50مىطبا ؾىىٍا  .وكض شاعن في مؿابلت اهخىبغ 1995
اهثر مً  250ؾالبا غلى ؾبُل اإلاثاٌ ومً احل جبُان غضص الؿلبت الىاجححن وغضص

الضفػاث وؾبُػت جىػَػهم غمً الشػب الاعبػت  ,هداوٌ كغاءة الجضاوٌ الىضفُت
الخالُت
-1الجذول الخفصيلي العذدي للذفعاث:
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ركور

اهاث

الاولى

25
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الثاهيت

26

23
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الثالثت

17

14
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الرابعت

18

14
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الخامضت

32

28

04

الضادصت

34

22
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الضابعت

33

26

07

الثامىت

34

32

02

الخاصعت

49

41

08

العذد الاجمالي

262

222

44

ًىشف الجضوٌ ان غضص الؿلبت اإلالبلحن غلى اإلاػهض في جؼاًض وفي اعجفاع مؿخمغًٍ:
مً  25ؾالب في الضفػت الاولى الى  49ؾالب في الضفػت الخاؾػت.
ان ما ًبرع هضا اللبىٌ وهضا الاعجفاع الػضصي ما ًلي.
 بضاًت شُىع واهدشاع مىغىع الثلافت الشػبُت وكُمخه الػلمُت والحػاعٍتوالخاعٍسُت و الؿُاؾُت.
صوع الخغٍؿت الثلافُت والؿُاؾُت الجضًضة التي اػاخذ اللثام وخؿمذ الخابىاث
واإلامىىغاث التي ؾلؿذ مىض
غلى مىغىع الثلافت الشػبُت بيل مظاهغها اإلااصًت و اإلاػىىٍت.
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 الاغتراف الغؾمي بمىغىع الثلافت الشػبُت وصغىة الؿلؿت اإلالحت الهخمام بهبدثا ,صعؾا وجضوٍىا وضُاهت...
 وشاؽ بػؼ اإلاغاهؼ الىؾىُت طاث الطلت بالبدث في مىغىع الثلافت الشػبُت,واإلاغهؼ الىؾني للبدث في الاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثلافُت بىهغان ,ومغهؼ البدث
ألاهثروبىلىجي ومغخلت ما كبل الخاعٍش بالجؼاةغ.
 وشاؽ كؿمي اللؿت الاماػَؿُت في حامػت جحزي وػو ,وحامػت بجاًت. وشاؽ اإلادافظت الػلُا لألماػَؿُت وجدغٍىها الجماهحري والشػبىي لضاةغة الاهخمام .بمىغىع الثلافت الشػبُت و اللهجاث اإلادلُت.
 وشاؽ مجلت الثلافت الشػبُت التي ًطضعها اإلاػهض ول فطل. اليشاؽ اإلاىثف لىثحر مً الجمػُاث الثلافُت اإلادلُت والىؾىُت كطض اخُاء الترارالشػبي واإلاأزىعاث الشػبُت وضُاهتها واإلادافظت غليها والضغىة الى جىحُه الباخثحن
هدىها حمػا وجضوٍىا وصعاؾت.
فأمام خغهُت هضه الػىاضغً ,بلى غضص الؿلبت اإلالبلحن مغشحا لتزاًض و لالعجفاع .وكض
جفؿً اإلاشغفىن غلى اإلاػهض لهضا الاعجفاع وهضا الاكباٌ خُث جم جفىحر في جىؾُؼ صاةغة
اإلاػهض مً احل فخذ لؿاوـ زاضت في الثلافت الشػبُت (( وكض جم جلضًم ملف مفطل
للىػاعة الىضُت مىض .))1992
هما ًىشف الجضوٌ ان وؿبت الاهار غػُفت  .خُث ان غضصهً الاحمالي في ول
الضفػاث ال ًخػضي  47ؾالبت ملابل  221ؾالب مما ًفؿغ ان مىغىع الثلافت الشػبُت
ال ًؼاٌ خىغا للظوىع ولػل ما ًفؿغ هضا الؿُاب شبه هلي لإلهار ما ًلي :
 مبرع صازلي ً :خلخظ في الاغخلاص الغاسخ لضي هثحر مً الؿالباث ان مىغىعالثلافت الشػبُتحهخم ببػؼ اإلاظاهغ وال ػالذ ممىىغت للخىع فيها باليؿبت للفخُاث
والبدث في الغكظ ,الؿىاء ,السحغ ,الشػىطة ,الفىليلىع...
 مبرع زاعجي :ان مػهض الثلافت الشػبُت ,مػهض وخُض غلى اإلاؿخىي الىؾني ,وبالخاليفان جىلل الفخُاث مً مىاؾم ازغي ؾحر جلمؿان ًخؿلب جىفال احخماغُا زاضا واإلاىذ
اإلاػلىلت ,والاًىاء الخ ...امغ ؾحر واعص وؾحر مخىفغ  ...وبالخالي فان الؿلبت بطىعة غامت
مغشحىن إلاخاغب هثحرة ولم جلضع غليها الفخُاث في مجخمؼ مثل اإلاجخمؼ الخلمؿاوي ...

 -2وصف جفصيلي حضب الاخخصاصاث
الذفعت

اخخصا
اخخصا
اخخصا
اخخصا
اخخصا
ص فىون ص علم
ص جلافت ص ادب ص
اللهجاث
اهتروبولوجيا جلليذًت
شعبي
شعبيت

الاولى

20

5

الثاهُت

11

14

الثالثت

11

6

الغابػت

10

8

الخامؿت

16

17

الؿاصؾت

12

14

8

الؿابػت

8

16

9

الثامىت

10

14

10

الخاؾػت

8

17

7

7

106

71

84

7

الػضص
الاحمالي
خؿب
الازخطاضاث

بضا اإلاػهض ؾىىاجه الاولى بازخطاضُحن ازىحن وهما  :الاصب الشػبي والفىىن
الخللُضًت .وكض وان مُل اؾلب الؿلبت هدى الاصب الشػبي زاضت ؾلبت الاصب واللؿت
وغلم الاحخماع والفلؿفت في خحن وان مُل ؾلبت الحلىق وغلم الىفـ والخاعٍش هدى
شػبت الفىىن الخللُضًت.
ان هضا الازخُاع وان مغهىها بؿبُػت اإلالاًِـ اإلابرمجت في ول شػبت التي كض جخالءم
وؿبُا مؼ بػؼ الخسططاث الاضلُت للؿلبت.
واؾخمغ اإلاػهض كاةما غلى هضًً الازخطاضُحن ختى الضفػت الؿاصؾت اي الؿىت
الضعاؾُت  .1993-1992خُث اؾخدضر ازخطاص حضًض واإلاخمثل في شػبت
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الاهثروبىلىحُا والذ للُذ عواحا وجغخُبا مػخبرًً اص ماٌ اليها اؾلب الؿلبت اإلاشاعهحن
في مؿابلت اهخىبغ 1995ازخاعوا الامخدان غمً فىج ألاهثروبىلىحُا).
ٌػىص هضا اإلاُل هدى الاهثروبىلىحُا الى ما ًلي:
 اإلاػغفت اإلاؿبلت لبػؼ الؿلبت بػلم الاهثروبىلىحُا هػلم مهم لضعاؾت الاهماؽالثلافُت و الاحخماغُت وبالخالي غملىا مً احل الخػمم فُه والازخطاص فُه.
 مداولت بػؼ الؿلبت الخدغع مً ازخطاضاتهم الاضلُت التي بضث لهم جللُضًت وؾحر مإهلت لفخذ لهم ابىاب الشؿل مؿخلبال وبالخالي اضبذ خلمهم خمل ازخطاص
حضًض كض ًدمل لهم فغص الػمل.
 اهبهاع الؿلبت غىض ؾماغهم مطؿلح وازخطاص ألاهثروبىلىحُا بضون مػغفت اضلهومفهىمه وهنهه.
ان صزىٌ الاهثروبىلىحُا وازخطاص حضًض باإلاػهض ,لم ًمغ بطمذ ,زاضت وان هضا
الػلم الضي ظل ًىػذ وػىجا مسخلفت اكص ى غلى ازغها مً الجامػت الجؼاةغٍت ومً
اكؿام غلم الاحخماع مىض ؾىت  .1974خُث ان مىكف الضولت اهضان لم جىً لترجاح له .
وبالخالي شيذ غضه خغبا شػىاء .وكض ًظهغ صلً حلُا وواضحا في الخؿاب الغؾمي
للؿُض اإلاغخىم مدمض بً ًحي وػٍغ الخػلُم الػالي ؾابلا الضي اللاه  .بمىاؾبت افخخاح
اإلاإجمغ الػالمي الغابؼ والػشغًٍ لػلم الاحخماع الضي اوػلض بالجؼاةغ في شهغ ماعؽ
 ,1974خُث وعص في زؿابه بػؼ اإلاىاكف اػاء ألاهثروبىلىحُا او الاجىىلىحُا ( الخمُحز
بُنهما ؾحر واعص).
جطضع الاهخىلىحُا غً الىظام الاؾخػماعي الضي اوحضها والضي كبلذ بمباصةه
اإلاؿيىث غنها ,بل كض واهذ بمثابت اًضًىلىحُا هضا الىظام ...جخىفغ جطفُت الاؾخػماع غلى
اوحه غلمُت  ,واولى هضه الاوحه عفؼ الاهخىلىحُا بدؿباجها جسططا صعاؾُا زاضا
بالبلضان الىامُت. 2
ان زؿاب وػٍغ الخػلُم الػالي اهضان ًإهض مىكف الضولت مً مباصب الىخىبىلىحُا
وليل الاؾغ اإلاػغفُت طاث الطلت بالبدث في اللهجاث ومظاهغ الثلافت الشػبُت والػاصاث
 -2غبض الحمُض بىعابى :الػىاًت بالفىىن الشػبُت بحن اإلااض ي والحاغغ -الجؼاةغهمىصحا-مداغغة اللُذ
بمػهض الثلافت الشػبُت –صٌؿمبر1995ا

والخلالُض اإلادلُت واإلاػخلضاث والاهماؽ الثلافُت والشػبُت  ...للض اؾخمغ الاغخلاص ان
هضه الػلىم هي مً مسلفاث الاًضًىلىحُت واإلاىظىمت الفىغٍت الاؾخػماعٍت حؿيئ الى
الفىغ الىؾني والى الثلافت الىؾىُت ختى ؾىت  1986خُث اغُضث هضه الػلىم واصعحذ
غمً البرهامج البُضاؾىجي لؿلبت اإلااحؿخحر شػبت الفىىن الخللُضًت زم لخفخذ اإلاجاٌ الى
ازخطاص كاةم بضاجه وهى ازخطاص او شػبت الاهثروبىلىحُا والتي ؾىف ًيىن لها
شان هبحر في اهخظاع ما جدمله عؾاةل الؿلبت مً ابدار في هضا الازخطاص باإلغافت الى
ما ًلىم به اإلاغهؼ الىؾني للبدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثلافُت بىهغان
و واضل اإلاػهض مؿحرجه كاةما غلى زالزت ازخطاضاث ختى الضفػت الخاؾػت اي الؿىت
الضعاؾُت  1996 /1995خُث اؾخدضر ازخطاص حضًض هى غلم اللهجاث الضي هى
الازغ لم ًضزل اإلاػهض بطمذ ,خُث ظل مىؾً حؿاؤالث وعفؼ كىي زاضت وان
الاغخلاص الغاسخ لضي البػؼ ان صعاؾت اللهجاث اإلادلُت فىغة كضًمت لم ًفلح في اللُام
بها الاؾخػماع ؾُلت مضة بلاءه في الجؼاةغ  .وان اخُاء اللهجاث ًترحم اخُاء الىػغاث
الازيُت واللبلُت والجهىٍت  .ان الحضًث غً هضه الشػبت في هضه الظغوف امغ ؾابم ال
واهه خُث ان غمغها لم ًخػضي الؿضاؾحن بػض وول ما ًمىىىا كىله هى حسجُل اهخمام
ؾلبت هضه الشػبت اإلاخىاضل بضعاؾت اللهجاث الجؼاةغٍت ؾىاء الاماػَؿُت او اللهجاث
الػغبُت التي جؼزغ بابضاع اصبي هبحر ٌؿخدم الضعاؾت والاهخمام  .وكض جىاػي فخذ هضه
الشػبت مؼ الاغتراف الغؾمي باإلادافظت الػلُا لألماػَؿُت.
للض ظلذ هضه اإلاىاص وهضه الازخطاضاث مغفىغت او لىلل مً جابىاث الفىغ
والثلافت في الجؼاةغ بحجج مسخلفت وان ًدؿتر وعاءها اللغاع الغؾمي باؾم الهىٍت
الثلافُت والىخضة الىؾىُت واللؿت الىؾىُت ,ؾحر ان هضا اللغاع لم ًبم زابخا خُث اغاص
الاغخباع والاغتراف الغؾمي بها همىاص وازخطاضاث اؾاؾُت بىفـ الحجج التي عفػها
وبالخالي لم ٌػض ٌػخبر ألاهثروبىلىحُا غلما اؾخػماعٍا ,بل غلما اؾاؾُا ال بض وان ًىحه
لضعاؾت الاوؿان الجؼاةغي همىخج لىظام زلافي احخماعي وهمؿتهلً له ,اًػا لم ٌػخبر
صعاؾت اللهجاث زؿغا غلى الهىٍت الثلافُت بل ال بض مً صعاؾت هضه الػضًضة واإلاخىىغت
والتي ال جظهغ كُمتها وال ًمىً فهمها الا اصا اهؿللىا مً الػىاضغ الجؼةُت الطؿحرة اإلايىهت
لها.
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وان الحضًث غً الهىٍت الثلافُت واللؿىٍت ًمغ خخما غبر هضه اللهجاث اإلادلُت
الػضًضة واإلاخىىغت والتي بازخالفها حشيل هظاما زلافُا مدلُا اضلُا واضُال.
جذول الاخخصاص الاصلي لطلبت املعهذ :
ٌؿخلبل اإلاػهض ول الؿلبت الحاةؼًٍ غلى شهاصة اللِؿاوـ او ما ٌػاصلها في الػلىم
الاحخماغُت والاوؿاهُت ً .ىشف الجضوٌ الخالي ان وؿبت خػىع الازخطاضاث جسخلف
مً ازخطاص الى ازغ:
الادب:

103

علم البيئت

4

حلوق:

37

الهىذصت

4

اللغت:

22

جغرافيا

2

علم الاجخماع:

19

دًموغرافيا

2

فلضفت:

17

املوصيلى

2

علم الىفط:

16

حضارة

1

جاريخ:

14

الادارة

1

اكخصاد:

14

علم املكخباث

1

4

علوم صياصيت

1

الاعالم
والاجصال:

ان ما ًفؿغ الحػىع اللىي لؿلبت الاصب ما ًلي:
 الاهخماء اإلاياوي إلاػهض الثلافت الشػبُت خُث ال ًفطله غً مػهض اللؿت والاصبالػغبي بخلمؿان الا خاةـ ضؿحر  .وهضا ما ًترحم ؾغ الػالكت الحمُمُت بحن اإلاػهضًً
اصاعة وأؾاجظة وؾلبت وبالخالي اكباٌ هإالء اللىي والؿغَؼ.
الخأؾحر البُضاؾىجي للمػهض  :للض ؾلب غلُه ازخطاص الاصب خُث ان مً بحن 12اؾخاص صاةمحن باإلاػهضً .ىحض  5أؾاجظة اصباء الخيىًٍ والازخطاص باإلالابل الى اؾخاصًً
مً غلم الاحخماع ,واؾخاصًً مً غلم الىفـ واؾخاص واخض في الخاعٍش ,وازغ في غلم الازاع
وواخض اًػا زغٍج اإلاػهض هفؿه خُث ان ازخطاضه في الثلافت الشػبُت.

اكباٌ ؾلبت الاصب غلى اإلاشاعهت في ول اإلاؿابلاث التي جخاح لهم باغخباعهم مإهلحنومغشححن للبؿالت بػض خطىلهم غلى شهاصة اللِؿاوـ غلى غىـ الازخطاضاث
الازغي طاث الحظ الاوفغ وؿبُا للحطىٌ غلى مىطب شؿل ,الامغ الضي كض ٌػفيهم في
الخفىحر في حى اإلاؿابلاث ومىاضلت الضعاؾت.
جذول جفصيلي لالهخماء الجغرافي للطلبت :
ًىشف الجضوٌ الخالي غلى ان  21والًت خاغغة باإلاػهض وصلً بيؿب مخفاوجت :
2

جلمضان:

عين الصفراء:

2

82
2

وهران:

ادرار:

2

2
صيذي بلعباش:

2

لغواط:

2

عين جموشيت:

2

وركلت:

2

بشار:

3

حضمضيلت:

2

غليزان:

2

بجاًت:

2

الجسائر:

2

كضىطيىت:

2

جيزًوزو:

2

املضيلت:

2

باجىت:

2

صوق اهراش:

2

صطيف:

2

بليذة:

2

لػل ما ًفؿغ هضا الحػىع اإلاخفاوث اليؿب هى غامل اللغب او البػض غً اإلاػهض
واإلاشاول اإلاترجبت غً صلً في ؾُاب الامياهُاث اإلااصًت واإلًىاء واإلاىذ ..باإلغافت الى هضا,
فان هثحر مً ؾلبت اإلاػهض مخلضمحن في الؿً وان اؾلبهم اعباب غاةالث الامغ الضي ًجػل
بلاءهم إلاضة ؾىٍلت بخلمؿان ضػب ومؿخدُل بػُضا غً الػاةلت والاوالص .الى ول هضا,
هػُف ؾبُػت الىظام البُضاؾىجي اإلاىخظ واإلاملىء خُث ًطػب غلى الؿالب مخابػت
الضعاؾت ومؼاولت اي شؿل...
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ان ول هضه الػغاكُل جلص ي مجمىغت مً الؿلبت وجفخذ اإلاجاٌ واؾػا لؿلبت
جلمؿان اللغٍبحن مً اإلاػهض والبؿالحن خُث ًخفغؾىن ؾبُػُا للضعاؾت مؿخفُضًً بلىة
مً خػىع اإلاػهض بمضًىتهم...
الطلبت و موضوع الثلافت الشعبيت
مً احل مػغفت ما ٌشُػه هضا اإلادىع مً صالالث غلمُت زلافُت ,ؾُاؾُت واحخماغُت
خاولىا مؿاءلت غُىت مً الؿلبت الخلُىا بهم ضضفت ازىاء جهاًت خطت ملُاؽ "خللاث
البدث " وهى ملُاؽ مشترن ًجمؼ الشػب الاعبػت كطض مىاكشت اؾبىغُا بػؼ
اشيالُاث البدث ؾىاء غلى اإلاؿخىي الىظغي او الخؿبُلي مؼ ألاؾاجظة.
جخيىن الػُىت مً  12ؾالبا
وكض اغخمضث اؾخماعة جللُضًت بؿُؿت مدملت بمجمىغت مً الدؿاؤالث اإلاباشغة و
اإلافخىخت .وهضا هطها.
 -1هُف غغفذ اإلاػهض ألوٌ مغة؟
 -2إلااصا كطضث هضا اإلاػهض؟
 -3هُف وان جطىعن الاوٌ إلاىغىع الثلافت الشػبُت كبل ان جلخدم باإلاػهض؟
 -4ما هى جطىعن الان إلاىغىع الثلافت الشػبُت واهذ غلى وشً جهاًت الؿضاس ي
الثاوي؟
 -5ماصا جلترح غلى اإلاشغفحن غلى اإلاػهض؟
الضؤال الاول:
للض اهدشف الؿلبت اإلاػهض بؿغق مسخلفت هما جبحن صلً مً زالٌ الاحاباث.
 :4غً ؾغٍم اؾخاص ًضعؽ باإلاػهض.
 :1غً ؾغٍم اضضكاء ( ؾلبت باإلاػهض مثال).
جىشف لىا هضه الاحابت اهه باليؿبت للمجمىغت الاولى والثاهُت جىحض عؾبت مىحهت
واهخمام باإلاػهض ,خُث ان اهدشاف اإلاػهض وان هدُجت حهض وبدث شخص ي .اما باليؿبت
للمجمىغت الثالثت والغابػت ان الاجطاٌ باإلاػهض صون مػغفخه مػغفت صازلُت وما ًجغي في
صازله وماهي ئًجابُاجه وماهي ؾلبُاجه.

في خحن ان اإلاجمىغت الثالثت والغابػت اجطلذ باإلاػهض مؼوصة بمػاعف امضها اًاها
الؿغف الازغ الضي ًيخمي الى اإلاػهض وغاٌش صوازله.
الضؤال الثاوي
 -3جدػحر شهاصة غلُا مً احل الخضعَـ بالجامػت.
 -4هغوب مً البؿالت – مشاعهت في غضة مؿابلاث وبمػاهض وؾىُت مسخلفت.
 -3اهخمام ؾابم بالثلافت الشػبُت وباإلاأزىعاث الشػبُت.
 -2الحطىٌ غلى شهاصة صعاؾُت كطض جمضًض ....هغوبا مً الخضمت الػؿىغٍت.
جىشف لىا هضه الاحاباث ما ًلي:
ان اإلاػهض ٌشيل ملجا حهغب الُه البؿالىن ومسبأ ًسبئ فُه الغافػىن ال صاء الخضمت
الػؿىغٍت باليؿبت للمجمىغت الثاهُت والغابػت.
وكض جلخلي اإلاجمىغت الاولى مؼ الثاهُت في هفـ اإلالطضًت وان ازخلفذ للؿت
والخؿاباث خُث ان اإلاجمىغت جغي في اإلاػهض مطضع غمل عاقً ,مىذ شهاصة غمل
بالجامػت  .وهى ما ؾىف جطل الُه اإلاجمىغت الثاهُت ان وفلذ في الضعاؾت وهجحذ في
مشىاعها الضعاس ي خُث جبلى مإهلت لهضا الػمل الغاقي اًػا.
في خحن ان اإلاجمىغت الثالثت ,فلض كطضث اإلاػهض مً احل جدلُم اوال وكبل ول شيئ
هضف غلمي وجؿىٍغه خُث حؿعى الى البدث في مىغىع الثلافت الشػبُت الضي وان لها
خػىع واجطاٌ غلمي كبل اإلاجيئ الى اإلاػهض .فاإلاػهض ٌشيل باليؿبت لها مطضعا غلمُا.
الضؤال الثالث
 -1الثلافت الشػبُت هي الثلافت اإلالتزمت وهي غض الثلافت البىعحىاػٍت.
 -4الثلافت الشػبُت هي الفىليلىع والؿىاء والغكظ.
-5الثلافت الشػبت هي الاماػَؿُت.
 -2غضم مػغفت اإلاىغىع مً كبل.
ؾىف هلغا هضه الاحاباث غلى غىء الاحاباث غً الؿإاٌ الغابؼ.
الضؤال الرابع
 .1الثلافت الشػبُت هي ول ما ًيخجه الشػب مً مظاهغ خُاجُت ماصًت ومػىىٍت.
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.3الثلافت الشػبُت :مطؿلح مغهب مً لفظخحن :فالثلافت هما ٌػغفها غلماء
الاهثروبىلىحُا هي صلً اليل اإلاػلض الضي ًدخىي اإلاػاعف واإلاػخلضاث والفً والازالق
والػغف واللاهىن وول الػاصاث التي اهدؿبها الفغص صازل اإلاجخمؼ .اما الشػبُت فهي في
ول اللؿاث ول ما ًخطل بالشػب.
.4الثلافت الشػبُت هي ول ما ًبضغه الشػب مً كطظ وخياًاث وامثاٌ والؿاػ
واؾاؾحر واؾاوي .
.1الثلافت الشػبُت هي همـ خُاة الشػب.
.1الثلافت الشػبُت هي جلً اإلاأزىعاث الشػبُت التي وعثها الشػب او ابضغها جلبُت
لغؾباجه اإلاػاٌشت فهي جػم الاصب والفىىن والحغف والػاصاث واإلاػخلضاث والازاع
والػمغان.
.1جسخلف الثلافت الشػبُت غً الثلافت الغؾمُت هما ًسخلف الاصب الشػبي غً
الاصب الغؾمي الفطُذ مً الىاخُت الشيلُت اللؿىٍت وختى الفلؿفُت .فاألصب الشػبي
هى مً اهخاج الشػب ومىحه وَػبر غً الام واماٌ الشػب في خحن ان الاصب الغؾمي فهى
مً اهخاج فغص مبضع بػُىه ومىحه للىسبت اإلاثلفت الػاإلات.
.1لم ًجب غً هضا الؿإاٌ.
ان كغاءة ؾغَػت إلحاباث غً الؿإاٌ الثالث والغابؼ وجطيُفها جبحن لىا مضي
ازخالف عؤي ومفاهُم الؿلبت وملاعبتهم إلافهىم الثلافت الشػبُت فبل صزىلهم الى اإلاػهض
زم ازىاء جىاحضهم في عخابه .هالخظ ان جدضًض مفهىم الثلافت الشػبُت اهخلل مً
اإلاؿخىي الػام والؿغح الؿؿحي الؿُاس ي وغضم اإلاػغفت الى اإلاؿخىي الخاص الػالم
الضي جدىمذ فُه الاهخماءاث اإلاػغفُت الجضًضة للؿلبت خُث هلغا في احاباتهم بغوػ
مطاصع مػغفُت مغجبؿت اضال بما ًضعؽ غمً البرامج البُضاؾىحُت باإلاػهض
واألهثروبىلىحُا ,الاصب الشػبي ,هظغٍاث الفىىن ألابؿخمىلىحُا.
الضؤال الخامط
 .8جسفُف مً البرهامج مؼ الترهحز غلى ملاًِـ الازخطاص واإلاىهجُت واغاصة الىظغ
في الحجم الؿاغاحي وجىػَؼ اؾخػماٌ الؼمً بؿغٍلت مػلىلت حؿمذ لؿالب الخفغؽ
للمىخبت.

 .1جمضًض مضة الضعاؾت واغؿاء الاولُت للػمل اإلاُضاوي ,الن زالزت ؾضاؾُاث كلُلت
حضا الؾخػاب هضه الػلىم واإلاػاعف واإلاىاهج الجضًضة باليؿبت لىا.
.1اغاصة الىظغ في البرهامج وخظف بػؼ اإلالاًِـ طاث الجزغت الاؾخػماعٍت
واألهثروبىلىحُا و الاجىىلىحُا وؾلم شػبتي غلم اللهجاث والفىىن الخللُضًت وحػىٍػها
بملاًِـ والحػاعة والفلؿفت والخاعٍش.
.1ؾلم اإلاػهض الضي ولض في زػم اػمت لم ٌػض لها بلاء ,هضا مً حهت ,ومً حهت
ازغي ,ان اإلاػهض ٌػاوي هلطا هبحرا في ألاؾاجظة اإلاسخطحن ,اصن ال بض مً ؾلله عٍثما
ًدػغ هإالء لحمل مشػل البدث في الثلافت الشػبُت.
 .1الاؾخمغاعٍت في هضا الاججاه وحصجُؼ البدث في اإلاىغىغاث طاث الطلت بالهىٍت
الثلافُت مؼ اكتراح حؿُحر حؿمُت اإلاػهض ختى ال هىػذ وػىجا مخسلفت وؾاطحت.
لػل الهاحـ الاؾاس ي ألؾلبُت الؿلبت هى اغاصة الىظغ في البرهامج الضي ًبضو مىخظا
خُث فاكذ غضص اإلالاًِـ الؿخت في بػؼ الؿضاؾُاث ,الامغ الضي ال ٌؿمذ للؿالب
للخفغؽ للمىخبت وللبدث خُث ان اؾلب وكخه ًلػُه في كاغت الضعؽ .هضا باإلغافت الى
ان هثحر مً هإالء ٌشخؿلىن في مإؾؿاث ازغي وبالخالي ًؿلبىن اؾخػماال ػمىُا
ٌؿاغضهم غلى جىفُم بحن الػمل والضعاؾت  .هما ان بػؼ الاكتراخاث ظلذ جطضع غً
عؤي ومىاكف اًضًىلىحُت غلاةضًت جلىٍمُت للبرهامج او للمػهض.
اكتراحاث
مغث غلى اوشاء مػهض الثلافت الشػبُت اهثر مً غشغ ؾىىاث وهىكشذ فُه اهثر مً
زالزحن عؾالت ماحؿخحر في مىاغؼ مسخلفت مً الثلافت الشػبُت ,وال ًؼاٌ ٌػاوي مػاهاة
اإلاػهض الؿغٍب اإلاغفىع اإلاهمش خُث ال ًؼاٌ مىغىع هظغة اػصعاء واخخلاع ؾىاء غلى
اإلاؿخىي الغؾمي او الػامي .فهى مهضص بالؿلىؽ والؿلم بحن لحظت وازغي ...هما ًلىٌ
اإلاؿإولىن في حامػت جلمؿان.
ان غضم اهخمام الؿلؿاث الجامػُت والاصاعة اإلادلُت باإلاػهض ًظهغ حلُا مً زالٌ
جلً الاماهً التي زططذ له ملاما وملغا له ال صاعجه و ألؾاجظجه و لؿلبخه خُث ان
اإلاػهض كط ى الؿىىاث الخمـ الاولى مً خُاجه في مجمىغت مً البُىث..ال جخىفغ غلى اي
ش يء ًإهلها لخيىن مياها للضعاؾت وللخضعَـ ,لُخدىٌ فُما بػض الى ميان ازغ وان ًأوي
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الؿلبت للىىم...خُث زطظ له حىاح .بمجمىغت مً الؿغف ال جخػضي مؿاخت الىاخضة
12م 2هلاغاث للضعاؾت.
هما ٌػاوي اإلاػهض فلغا عهُبا مً خُث الىخب طاث الازخطاص وهضا مً خُث
الىؾاةل الؿمػُت البطغٍت اإلاؿاغضة للخضعَـ وللبدث,
ان الاهخمام الجضًض بمىغىع الثلافت الشػبُت لِـ اهخماما ظغفُا اي عهحن ظغوف
ؾُاؾُت واًضًىلىحُت ولِـ اًػا خىغا غلى حماغت ؾُاؾُىٍت زلافىٍت خؼبىٍت  ,الن
مىغىع الثلافت الشػبُت ًخػضي الؿغح الؿُاؾُىي الػُم وٍخػضي في طاث الىكذ
اللغاءاث الؿُاؾىٍت ,فهى صو كُمت غلمُت وخػاعٍت زابخت واضُلت جغشحه الخخالٌ
الاماهً الػلمُت الاولى في مػاهض الػلىم الاحخماغُت والىفؿُت.
ان الاهخمام الجضًض بمىغىع الثلافت الشػبُت ًفغع غلى البدث ان ًىظغ الى
الشػب همىخج ومؿتهلً لىمـ زلافي واؾؼ ومخػضص في اشياله الخػبحرًت وفي مماعؾخه
الثلافُت والاحخماغُت ومخدغع مً جلً اللُىص التي هبلخه وكُضث مؿحرجه الثلافُت
اإلادلُت...
ان الاهخمام بمىغىع الثلافت الشػبُت ًفغع غلى الباخث الخدلي بالىظغة الػمُلت
والخؿلؿل في زباًا الشػب واؾدىؿاكه اؾدىؿاكا صازلُا صون حؿلُـ غلُه اؾلاؾاث
واخياما زلافُت لم ًيخجها ولم ًماعؾها ...
فالثلافت الشػبُت هي البدث في الاؾاع اإلادلي والخاص للشػب مىخجا ومؿتهليا.
ان هضا الاهخمام بمىغىع الثلافت الشػبُت ًبلى عهحن مجمىغت مً الشغوؽ
اإلاػغفُت .ولػل اهمها الخفىحر الػلمي الجاص والىاعي واإلاؿإوٌ في اغاصة ؾغح اإلاىغىع اي
الثلافت الشػبُت ؾغخا غلمُا بػُضا غً الاغخباعاث الؿُاؾُت الازيُت والػلاةضًت .ؾغح
جىول مهمخه الى الباخثحن اإلاسخطحن والى اإلاغاهؼ اإلاسخطت ولِـ الى عحاٌ الؿُاؾت
والجمػُاث الثلافُت الهاوٍت.
هما كض ٌشترؽ مؼ هضا الؿغح الجضًض مً احل جدضًض مفهىم الثلافت الشػبُت
اًػا ؾغح خىٌ الػلىم اإلاؿاغضة لضعاؾت هضا اإلاىغىع صعاؾت غلمُت غً جلً اإلاػاعف
الخللُضًت طاث الجزغت الخلىٍمُت الخطيُفُت الغافػت للثلافت اإلادلُت.
 الخفىحر مً احل الخىفحر الاؾاع اإلااصي لضعاؾت مظاهغ الثلافت الشػبُت هخجهحزاإلاسابغ بالىؾاةل الؿمػُت البطغٍت .وججهحز اإلاىخباث بالىخب الجضًضة طاث الطلت

باالزخطاص وجىؾُض الػالكاث الػلمُت والثلافُت مؼ الجامػاث واإلاغاهؼ الاحىبُت طاث
الخجغبت والخلضم في هضا اإلاُضان كطض الاؾخفاصة مً ججاعبها
 جىؾُؼ صاةغة جضعَـ الثلافت الشػبُت و صلً بفخذ مػاهض واكؿام ازغي غلىاإلاؿخىي الىؾني...
 اصماج مىغىع الثلافت الشػبُت غمً بػؼ الازخطاضاث الاحخماغُت والاوؿاهُتواألصب – غلم الاحخماع – غلم الىفـ – الخاعٍش – الحػاعة – الجؿغافُا – الفلؿفت
– اللؿىٍاث...
 الػمل غلى فخذ لؿاوـ في الثلافت الشػبُت في اإلاػاهض الىؾىُت.وزالضت اللىٌ  :ان الىاكؼ الػلمي الثلافي ًثبذ مغة جلىي الازغي ان الاهخمام
الجضًض بمىغىع الثلافت الشػبُت لِـ ظغفُا ولِـ ؾغٍبا ,بل هى غغوعة ملحت جفغغها
اشيالُاث الاضالت واإلاػاضغة واشيالُاث البدث خىٌ وفي الهىٍت وفي الخاعٍش الاحخماعي
الثلافي الشػبي.
ان الؿغح الجضًض إلاىغىع الثلافت الشػبُت في الجؼاةغ ًخػضي ؾغح الاهدشاف
الفىليلىعي الفػىلي اللاةم غل الفغخت والخلضص باإلاأزىعاث الشػبُت والحغف الخللُضًت
وؤلابضاغاث الشػبُت  .ان الؿغح الجضًض إلاىغىع الثلافت الشػبُت ًخػضي مؿخىي
الاؾخؿالٌ الشػبىي واإلاماعؾاث الشػىبُت الػُلتً .خػضي ول هضه اإلاؿخىٍاث التي
خىؿذ الثلافت الشػبُت وجىىغث للخطىضُاث الثلافت اإلادلُت لُطل الى مؿخىي
الػالكت الجضلُت التي جغفؼ الفطل بحن مظاهغ الثلافت الشػبُت اإلااصًت واإلاػىىٍت
هاهخاج زلافي احخماعي مػاش ي ( غاصاث ,جلالُض ,فىىن ,غغف ,خغف ,مػخلضاث,
ابضاغاث )...وهلىي احخماغُت مىخجت ومؿتهلىت لهضا الاهخاج اإلادلي الاضلي والاضُل
واإلادغهت له كطض بػثه خُا مخؿىعا ومخفاغال مؼ مغاخلها الخاعٍسُت والاحخماغُت .وفي
الازحر هلىٌ ان مػهض الثلافت الشػبُت الشػبُت ًترحم بضاًت جهػت الجامػت الجؼاةغٍت
وججضًضها وجدغٍغها مً جلً اللُىص الاًضًىلىحُت والازيُت الػُلت التي خغمتها مً
الاؾخفاصة مً هثحر مً الػلىم مً حهت ومً حهت ازغي اؾمػذ غُىيها وججاهلذ هثحر
مً اإلاىغىغاث الاضلُت طاث الاهمُت اللطىي والخاعٍش الثلافي الجؼاةغي ومىغىع
الثلافت الشػبُت.
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