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 إذــكــالــيــة 

 عادل فوزي  من ررف

 رئيس اجمللس العلمي 

 ترمجة : د. عنصر  العياذي

ماالدؿعؿار.م مغفاؼة مبعد ماظشرسقة معن مأيمضدر مأنمهؼق ملمتلؿطعماألغـروبوظوجقا
باظػعلمظؼدمتاػتمععماظـظامماإلدؿعؿاريمعؤدؼةمدورماٌلؿطؾعمعنماجلماخرتاقمساملم

لمبإعؽاغـامإظؼاءماظالئؿةمسؾقفا؟مأظقسميفمذظكمغوعمعنماألػاظيموماظؿغؾغلمصقه.مومظؽنمػ
سدمماظـزاػةمألغـامغرعيماظرضقعمععمعاءمايؿام؟مالمذكمأغهمالمميؽــامواػلمحؼقؼةم
ضؾوعمغظرتفامععماظلؾطة،مظؽنمتؾكماظـظرةمعفؿامطاغتمربؿؼرةمصإغفامغظرةماآلخر،وم

مػـاظكم محؼقؼة مظـا. مباظـلؾة ماٌـطؾقمتؽؿلبمأػؿقؿفا معنماظؿؿرطزمعنمػذا مذيء دوعا
اظعرضيميفمررؼؼةماطؿشافماآلخرمومإدراطهمومتعققـه.مومؼؽؿلبمػذاماظؿؿرطزماظعرضيم
ضوةمإضاصقةمبػعلمصدورهمسنمحضارةمعفقؿـةمؼعؿقفاماظشعورمباظؼوةمسنمإدراكمصضائلم

ماآلخرؼن.
مشرائيبم مبعقد،مبدائيمو مػو ممبا ماػؿؿتميفمبداؼاتفا مضد مطاغتماألغـروبوظوجقا إذا

ؼعودمظؽونماظذؼنمطاغواموراءمترضقؿفاماسؿؼدوا،مهتمتأثريمذظكماظؿؿرطزماظعرضي،مصذظكم
ميفم ماألصؾقة. مذبؿؿعاتفم مرػوظة معن مذقؽا ماجملؿؿعاتماظيتمدردوػا ميف موجدوا أغفم
معنم مظؽـري معصدرا مهؾقؾفا مو مبوصػفا ماػؿؿوا ماظيت ماٌؤدلات متعؼقد مطان ايؼقؼة

ماظغرب ماجملؿؿعات مبؿطور مؼؿعؾق مصقؿا ماٌغاعرةماظدروس مأن مذك مال مذاتفا. قة
ماٌؿؿرطزةم ماظـظر موجفة مزسزسة مجرت م)حقث مزبارر مدون متؽن ممل األغـروبوظوجقة
مداعتمتلؿحمباظؿؿعنميفماظذاتمبدرجةم مطذظكمعا مظقلتمدونمعزاؼا سرضقا(،مومظؽـفا

مأضلمعنماظـرجلقةمومعلؿوىمأسؾىمعنماظوضوحمتارخيقا.
ماظشعوبممو محول ماٌرتاطؿة ماٌعرصة مصإن مذعوبمبذظك مدرادة ميف متلؿكدم اظؾعقدة

ميفم مايدؼـة ماظؿقارات متـؿواغى مال مجدؼدة مآصاق مبػؿح متلؿح مطؿا مأغػلفم، اظؾاحـني
م مسن مؼـؽؿشمادؿغالهلااألغـروبوظوجقا ماظؿؼؾقدؼة ماألغـروبوظوجقا محؼل مأن معع مو .

محيؿػظم ماآلخر مػو معن ماظؿؼؾقدي: ماظلؤال مصإن مايضارة( متودع م)بلؾب بادؿؿرار
مراػـ مو مؼربزونمبأػؿقؿه ماظذؼن مسؾى ماألول ماٌؼام ميف مو مذبؿؿعـا، مسؾى مبإظؼائه قؿه
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اخؿالصفممبصقغةمأومبأخرى.مومبذظكمتصؾحمعفؿةماألغـروبوظوجقامإسالنمحدادػامسؾىم
مباٌعـىماظذيمؼشريمإظقهمم.مأوجيم مباآلخرؼن" م"اظشعور متـؿقة مو مM. Augéاظغرائؾقة

ماالواظقاتم ميفمماالجؿؿاسقةمبعـىمعلاءظة ميفمذظكماألطـرماظيتمتـؿج طلمذبؿؿعم)مبا
محداثة(ماهلوؼةموماظؿغاؼر.

معوضوسام مطـا معا مبعد مصاسؾنيميفمحؼلماألغـروبوظوجقا مغصؾح مأن محؼا مبإعؽاغـا ػل
شرائؾقامٌدةمعنماظزعن؟مومبأيممثن؟مومعاذامغػعلمباإلرثماٌرتاطم؟مػلمغردلم"األسؿالم

ما مأو ماحملرضة، مإدي مبعدػا مو ماظؿػؿقش مرباطم مإدي ماظؽاصرة" ماظدروس وممدؿكالص
االدؿػادةمعـففقامعنمذيقعماظؿقؼقؼاتماظيتمجرتمحؿىماآلنمضائؾنيمأغهمالمميؽــام

ماظقوممررحمغػسماألدؽؾةماظيتمررحفامعنمدؾؼوغا؟
المبدمعنماالسرتافمأغهمبعدمواوزمسؿؾقاتمتوجقهماظؾغةمبلفوظةموماظشؿمماظؽلولم

لم:مــــــنيمعـــاظداردمالمعنــدـفدمأسؿاالمضكؿةمأغارتمظوضتمروؼلمررؼقمأجق
م مدارصقي مـتقم،J. Servierج. مG.Tillionون معلؽ، مـقــأ. ،مE. Masguerayراي

المأحدمؼلؿطقعمم.P. Bourdieuومـ،مبوردؼJ. Berqueريكمـ،مبE. Laoustتمــالود
قةميفمـإغؽارمأنمج.مدارصقيمأوجدمعنمخاللمأسؿاظهماعؿداداتمساظـؿقةمظؾقضارةماظزراس

ادؿطاستمطشفممG.Tillion(مومالمإغؽارمأنمج.متقونمles portes de l'annéeاٌغربم)
 Le)ؾي؛ـزواجماظداخـعامػومأطـرمدميوعةميفمبـاءماظعائؾةموماظؼؾقؾة،موماٌؼصودمػـاماظ

harem et les cousinsم مبوردؼو مأن مإغؽار مال مو .)P. Bourdieuمؼضيءمم مأن ادؿطاع
 esquisse d'une théorie de)ىةمضضقةماظشرفماإواظقاتماظعـفماظرعزيمعنمخاللمعع

la pratiqueمبإعؽاغـاماظردمدوعامبأغفممعالحظونمشرباءمومظؽــامغعرفمجقداماًدسةم.)
مإديم مإذمعنمخاللماظؿفؿةماظؼاتؾةمجرىمتؼدؼممعـؼػقـا ماظعؾارة. معـلمػذه اظيتمدبػقفا
نماالغؿؼامماظشعيب.مطلمذظكمظـؼولمأنمايدودمملمتؾقمسؾىمعامطاغتمسؾقه،مومالمبدمع
ماالسرتافمأنماظغرؼبمضرؼبمجدامعـامومؼؽػيماظؿكؾيمسنماٌوضفماظـرجليمالطؿشاصه.
ماظذاتماظذيممياثؾهم مسن ماظرضا مو ماظـرجلقة ماظعرضيمػو مظؾؿؿرطز ماآلخر ماظوجه إن

مواد بوزارممبرحؾةماٌرآة.معنماٌعروفمأنماظطػوظةمحباجةمإديماٌرآةمٌواجفةممياٌػّؽر
ؼي.متؾكمػيماٌرحؾةماظيتمؼـؾغيمأنمغؿكطاػا:مأنمغرىماظعاملماًارجي،ماظعاملمايؼق

أغػلـاميفمغظرةماآلخر.مالذكمأنمػذهماظعؿؾقةمعؤٌةمومأحقاغامغاصقةمظؾفوؼةماًاصةموم
باظذاتمسـدعامؼؽونماآلخرمعلؿعؿرام)اظقومماظغرب(،مظؽنمضؿنمػذهماٌواجفةمؼؿممبـاءم

زائريماٌؽؿوبمباظػرغلقةمػوؼةمعؿفذرةميفماياضر.مومؼعربمضدرمطؾريمعنماألدبماى
مسنمػذهماٌعرطةماٌؿزضة.

مغػعلمباإلرث؟مطقفمغلؿغؾهمضؿنمعؼاربةمجدؼدة؟م ماألولم:معاذا ظـرجعمظلؤاظـا
طقفمغـؿؼلمعنموضعقةماٌوضوعمإديموضعقةماظػاسل؟مالبدمعنماإلذارةمضؾلمطلمذيءمأغهم
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مالمتعؾمميفماى اععة،مومرمبامملمومبرشمماالدؿعؿالماظلفلمظؾؽؾؿةمصإنماألغـروبوظوجقا
تعرفمذظكمبصػةمعـؿظؿةمإرالضامحؿىميفماألوضاتماألطـرمهررام)سدامذفادةميفمسؾمم
ماخؿقاريمعنماظدرادةمظؾقصولمسؾىماظؾقلاغسميفماآلدابمواظعؾوم(،م األجـاسمطفزء
وضدمحانماظوضتمظؿوصريمتعؾقمميفمعلؿوىمػذاماظؿكصصمعنمذأغهمأنمؼؼدممظـاماظرأمسالم

ؾىماٌلؿوىماظعاٌيمومؼـؿيماظـظرةماظـؼدؼةمواهمأسؿالماظؾقثماظيتماٌعريفماٌرتاطممس
جرتميفماىزائر.مملمؼعدمممؽـامإبؼاءمػذاماظؿكصصمحؾقلاميفمععاػدماظـؼاصةماظشعؾقةم

مأغ مظو مطؿا مطانمؼدرسمصعال( م)إذا ضطعةمأثرؼةمضدميةمعـلماٌوضوعممهأؼنمؼدرسماظقوم
م ماألغـروبوظوجقا مضقؿة مإن مدرادؿه. متدسى معوضوسفاماظذي مبوادطة ممتقزػا ميف تؽؿن

م مسؾم مسن مماالجؿؿاعوعـفففا مأنممأندون ماألغـروبوظوجقا مبإعؽان ممتاعا. مسـه تػرتق
ؼلؿحممبؼاربةمأوضاعمخصوصقةموربددةممParadigmeمنوذجمجدؼدمأتلاسدغامسؾىمبـاءم

معنماًطاباتمحولماألصاظة.مبدؼفيمأنمسؾمم ضدمأخػق،مماالجؿؿاعاظيتمشذتمطـريا
دؿعؿالماٌكططاتماظؿصـقػقةموماٌؼوالتماظــائقةم)تؼؾقدم/محداثة،معؿكؾفمظؼدمأداءما

(مممامأدىمإديمإسادةمإغؿاجمغظرةم…/مغاعي،مرؼػيم/محضري،مبروظقؿارؼام/مبورجوازؼة
ماجؿؿاعمالم مسؾم مالسؿؿادماظشكماواه مأؼضا مظؼدمحانماظوضتمػـا مسؾىماحملقط. اٌرطز

سؾىمسؾممماسؿؿادااخامظؾؿاضي.مإغهمبإعؽاغـامؼـظرمإديمذبؿؿعاتـامدوىمباسؿؾارػامادؿـل
أغـروبوظوجيممماردةمغظرةمعضاسػةمتعقدمبـاءموحدةماٌوضوعماٌدروسمومتربزمماجؿؿاع

ماحملدداتماٌادؼةموماٌـظوعاتماظرعزؼةميفمآن.
ؼـؾغيمتطؾققمعقزاتماألغـروبوظوجقامواهمساٌـاماًاصم:معالحظة،متأوؼل،موصفمم

ماٌؤدلاتممبلماظظواػر ماظؿغاؼرمو مطاصقؿنيميفمآنمحؿىمخنربمسنمدريورة مأظػة مو اصة
)صـعماظغري(ماظذيمؼشؽلماألداسمظؿأطقدماهلوؼة.معنمخاللمممارداتفا،مخطاباتفا،م

م ماإلغلاغقة ماظؿفؿعات مزبؿؾف متلؿطقع مػقؽةمم-ضقؿفا، مسرق، مخنؾة، مأو ذياسة
ماظؼدمم مأومحؿىمصرؼقمطرة مععماآلخرؼنمم-تضاعـقة،معـطؼة مإغؿاجمهدؼدمسالضاتفا و

مثؼاصةمخاصةمتعقـفا.
ماٌؿعؾؼةم ماظؼضاؼا مإبراز ميف ماظػضل مهلا مذبؿؿعـا مصقفا ماظيتمؼوجد ماألزعة محاظة إن
مبلأظةماهلوؼةمحبدةمأطرب.مظؼدمسرصـامخاللمػذهماظعشرؼةم"متلارعماظلريوراتماٌـؿفةم
ظؾؿغاؼر".مظؼدمجعؾـاموذرغامبصقغةمخارؽةميفمععؾممػوؼةمعـؾؿهمحربماظؿقرؼرماظورينم
غؼوممومبشؽلمعؿلرعمبصـاسةموجوهمعؿـوسةمظًخر:مإدالعوي،مذقوسي،مدميؼراري،م

متعقنيماظعدوموميفمم…اعرأةعؾقد،معـؼف،مذغقل،م سددمػائلمعنماظؾطاضاتمػدصفا
ذاتماظوضتمردمماظدائرةماًاصةمبإغؿؿاءماٌعـىمباألعر.مإنمعـطقماظؿؿاؼزمػذامظقسمعنم

ماظؿ مغؿقفة مبل ماألجـيب(، م)ؼد ماظشقطان مطذظكمصـع مو ماظوجود مزروف ميف غريات
ماظؿقوالتماظعؿقؼةميفمبـقاتماالغؿؿاء.
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مواإلدعاجم متعؿربمسواملماظؿـشؽة ماظزاوؼة مإدي ماظؼرؼة، مإدي ماظعشرية، مإدي ماظعائؾة، عن
مػذام ماٌـشأة. مو ماٌدردة، ماظلؽين، مايي ماٌدؼـة، ماظيتمتشرترفا متؾك مسن زبؿؾػة

جدام)أضلمعنمغصفمضرن(مالمؼـؾغيمأنمماظذيمؼؼعمباظـلؾةمظـاميفمزعنمضصريماالغؿؼال
ميـعـامعنمأنمغالحظمبدضةمعامػومعلؿدؼمم)المؼؿعؾقماألعرمػـامباظـوابتماظشفريةمذاتم
اإلحياءماألؼدؼوظوجي(.ميفمغفاؼةماظؿقؾقل،مأالمتعؿربماظرداظةماظرئقلقةمظألغـروبوظوجقام

مغش موعؾـا مخصائصمعؿؿاثؾة متعينموجود ماٌشرتطة ماًؾػقة مأن ماظؼول مبؼقةمػي ابه
ماإلغلاغقة،مومأخرىمزباظػةممتقزغا.م

معنم ماجملؿوسة مػذه مضؿن مؼؼع ماىزائر ميف مظألغـروبوظوجقا ماٌؿؿقز ماٌوضوع إن
األدؽؾة.ميفمعواجفةمرباوالتماظؿوحقدماظصادرةمسنمايضارةماظعاٌقةمؼـؾغيمأنمغضعم

أغهموجدمماعاالجؿؿيفماٌؼدعةماإلجاباتماحملددةماظيتمصاشفامذبؿؿعـا.مظؼدماسؿؼدمسؾمم
ماظؿطور،م م)اظؿـؿقة، مذاطؾة معن معؿلرسة مأوصاصا مبإرالضه ماألدؽؾة متؾك مسن اإلجابات

(ماظيتمتؾدوماظقوممعففورة.مباغطالضفاميفمماظؾقثمسنم"مإجراءاتم…اظؿؼدم،مايداثة
م متعقد ماألغـروبوظوجقا مصإن م". ماٌعـى ماظذيمؼؾعؾهمماالسؿؾارصقاشة بـػسماظوضتمظؾدور

مواىؿاساتميف ماظعالضاتمماألصراد مأنمماالجؿؿاسقةبـاء ماظؼائؾة ماظػؽرة متؼوضمػؽذا و
ماٌعـىمعؿعالم)أومخارجي(مسـفم.

معنماظـاحقةماظؿـظقؿقةمميؽــاماظؼولمأنمأسؿالماٌؾؿؼىمدوفمتؿضؿنمثالثةمأضلام:

 القسم األول وتمحور حول أربع نقاط هي : *

متارؼخماألغـروبوظوجقا.م.3
موظوجقا.اظؿقاراتماظؿؼؾقدؼةميفماألغـروبم.2
ماظؿقاراتماىدؼدةميفماألغـروبوظوجقا..م1
معشؽالتماٌـفجميفماألغـروبوظوجقا..م1

القسم الثاني وقدم خالصة نقدوة للدرادات األنثروبولوجية يف اجلزائر )بالد   *
مفرتة اإلدتعمار : املغرب( خالل 

مأسؿالمحولماظؼرابةماظشرسقةموماظزواجم.3
متماظشعؾقةم)األوظقاءماظصايني،ماظلقر(أسؿالمحولماظؿؼاظقدموماٌعؿؼدام.2
مأسؿالمحولمبـقاتماظؼوةم.1
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 :القسم الثالث وعرض األعمال احلالية املتعلقة بأربع حقول تبدو ذات أهمية 

مم:م. القرابة1 ماظؿؼؾقدؼة مظألغـروبوظوجقا معؿؿقزا معوضوسا متـلممباسؿؾارػاتعؿرب
م ماألول ماظالغؿؿاءاجملال متعد ممل ماظدم مرابطة مأن مالذك ماالجؿؿاسقةم. ماظرابطة داس

مظؽـه مو م)اٌؿقدات(، ماجملؿؿعاتماحملؾقة ميف مسنممواظؿـظقم ماظؿلاؤل ماألػؿقة عن
متـشقطماظؼرابة.م ماظؼرابةماظقوم،مومخباصةمسنماظظروفماظيتمؼعادمصقفا جدوىمرابطة
مايقاةم ميف ماىدؼدة مظؾشروط معوازؼة مضوة مطـؿوذج متؼدعه ماظذي ماظؿضاعن طقفمؼشؽل

ماظعصرؼة؟
مأنمم:منةاملدو .2 متأطقد مميؽــا مصالحون مؼوجد مال مبأغه ماظؼول ميف ماٌؾاظغة دون

اجملؿؿعماظرؼػيمضدمهضرمبلرسةمومبشؽلموادعمدواءمباالغؿؼالمظؾلؽنميفماٌدن،مأوم
منطمايقاةمايضرؼة.موماظلؤالماٌطروحمػومععرصةمعامإذامنقتماٌدؼـةمصـيممباسؿؿاد

وزقػؿهمباألداسمأنمؼؽونمعؿلرتامبقـؿاممخؾقمتعاؼشمبنيمأمناطمحقاةمزبؿؾػةميفمإضؾقم
م.communautaireطلماظـؼاصةماألصؾقةمظؾلؽانماٌؼقؿنيمحدؼـامتؾؼىمعؿقدؼةم

مظؾفوؼةمم:هووة ورنية، هووة حملية . 3 ماحملددة ماٌعاملماىدؼدة متلؿطع مل
متأثريماحملدداتم مغفائقا مأنممتقو مأدادقة( ماظورينمبصػة اىؿاسقةم)حربماظؿقرؼر

ؼؾقؾة،ماظعائؾة،ماظعرش(مطؿامأنماٌـادؾاتماظيتمتلؿحمظألصرادمواىؿاساتماحملؾقةم)اظ
م)غشاراتمدقادقة،مثؼاصقة،مرؼاضقة(.م ماحملؾيمظقلتمباظؼؾقؾة ماالغؿؿاء باظؿعؾريمسن
وبفذاماظصددمؼـؾغيماظؿلاؤلمسؿامإذامطاغتماهلوؼةماظورـقة،مومػيميفمرورماظؿؽوؼن،م

متعؿ مأغفا مأم مايؼقؼة ماٌوارـة معن ماظصؾغةمتؿغذى مهؿل متزال معا ماغؿؿاءات مسؾى ؿد
ماًصوصقةم)احملؾقة(.

مبأزعةمم:ماحلقل الدوين. 4 ماٌعؿؼداتممتر مسؾىماظؼولمأنمعـظوعة ػـاظكمإذياع
م مإدي مأدت مزفورمماضطرابحادة مو ماظؿؼؾقدؼة ماظدؼـقة ماٌؤدلات مو ماألصؽار ميف طؾري

مأبدتماألجق مضد مو مذرسقؿفا. مو معصداضقؿفا ميف متشؽك م ماىدؼدةمتقاراتمجدؼدة ال
ادؿعدادامظؾؿأثرماظلرؼعموماظؼويممبكؿؾفماألصؽارماظواصدةماظيتمريؾؿفامرؼاحماظؿفدؼدم
متـؿنيم مؼؽػي مؼعد ممل محبقث مايؽم مو ماظلؾطة مذرسقة معلت ماألزعة مغػس اظدؼين.
األصولماظشرؼػة،مبلمأصؾحماألعرمؼؼؿضيمادؿعؿالمودائطمدقادقةميفمدؾقلماظوصولم

وماألرواح.معنمأجلمععرصةمأنماألعرمؼؿعؾقممبـظوعةمرعزؼةمإديمبلطماظلؾطةمإديماألعوالم
ماألجقالم متـشؽة مذروط مهؾقل مو ماظدؼـقة ماٌؿاردات معلاءظة مؼـؾغي ماظؿؽوؼن مرور يف
ماظيتم ماظؿوضعات مطذظك مو ماٌدؼـة(، ماٌلفد، ماٌدردة، م)دور ماٌؿدؼـني معن اىدؼدة

ماالجؿؿاسقةماظؼدمية.مأرؾؼتمهلاماظعـانمسؿؾقةماظؿقررمعنمضقودماالغؿؿاءمإديماظؾـى


