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ػاؼدي دوعرؼشر ومبقؿقـا طوظب:ماظـؿودج اظلودقو-ثؼايف ظؾقؿّاممو ربقطه م

تعرض مػذه اظدرادة ذيؾة معن ماالدؿكداعات ماالجؿؿاسقة مظؾقؿّام مو مأػؿقؿه ،مو متعؿؼدم
اظؾاحـؿان مأن مػذا ماظػضاء مظقس مذبرد معؽان مذو مخصائص مععؿارؼة مصقلب مو مإمنا مأؼضًا مساملم
اجؿؿاسيمعصغّرمظهمأررهماحملدّدةمظؾققاةماالجؿؿاسقةمداخؾه،معلقّرموصقمضقّممععؾوعةمومخاضعًام
جملؿوسة معن ماظؼواسد ماظـؿطقة ماًاصة مبفذه ماٌمدلة .متلؿعؿل ماظؾاحـؿان مررؼؼة ماٌؼابؾةم
بوادطة ماظصورة ،مومضد ممسقت مػذه ماٌؼاربة ماظؽقػقة ماٌـدرجة مضؿن مدبصص مسؾم ماالجؿؿاعم
اظصورة مبدرادة موهؾقل مايقاة ماظقوعقة اىؿاساتقة ظرواد مػذه ماظػضاءات ماحملؾقةمو مبؼدر معام
هؿاج مػذه ماٌمدلات مظؾرتعقم مو ماظعـاؼة مبؼدر معا مجيب ماحملاصظة مسؾى مايقاة ماالجؿؿاسقةم
ضؿـفامعنمخاللماظؿؽقّفمععماٌلؿفداتموماالدؿفابةمظألدوارماالجؿؿاسقةماٌعاصرة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :أمناط دودقو ثؼاصقةم-مايؿّامم-موزائفمايي -مايداثة -ماٌؼابؾةم
بوادطةماظصورةم-ماٌؿودط.

بقؿقـا بروطوب:مايؿّاعات:مصضاءاتمعـريةمظؾفدل م

تؼرتح م عنمخاللمعؼاهلاميفمػذاماظعددمعلائؾةماٌعاغيماالجؿؿاسقةمحولمايؿّاعاتمومعام
جاورػا مو ماٌؿواجدة ميف مدعشق ،مأغؼرة ،مصاس مو ماظؼاػرة ،مو متعؿؿد مسؾى ماظـظرؼة معا مبعد
اظؽوظوغقاظقة وصقمعؼاربة أغـروبوظوجقة جـدرؼة .باظـلؾة ظؾؾاحـة،مإذامطاغتمايؿّاعاتمتعؿربم
صضاءاتمإلغؿاجماٌعاغيماٌؿعددةمصننمػذهماظـؿقفةمالمؼـؾغيمأنمتغػلمأنمػذهماٌمدلةمػيم
ذباالتمظعالضاتماظلؾطةمبنيمزبؿؾفمصاسؾقهمومػذهماظعالضاتمعؿغقّرةمعنمعدؼـةمإديمأخرى .
إن تعدد موزائف مايؿّاعات مو متعدد ماٌفن ماٌرتؾطة مبفا متؼوّي معن مأػؿقة ماظؾعد ماظـؼايف ميفم
اظؿقؾقل .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة:مريّاعاتم–مأغـروبوظوجقام-مجلد،ماظـوعم–ماٌرأة م-مغظرؼةمعامبعد
اظؽوظوغقاظقةم– دعشقم– أغؼرةم– اظؼاػرةم– صاس .م

إؼؾليمعارذالك:ماظؿؼاءماظعؾمموماىؿفور:متػاسلماٌؼقؿنيماحملؾقنيمومصـّاعماظؼرارم
حولمايؿّام م
تؿؾع مدرادة مايؿّاعات ماظشعؾقة ماٌؼرتحة ميف مػذا ماٌؼال معؼاربة معؿعدّدة ماظؿكصصات موؿعم
بنيماٌؿكصصنيميفمػذاماجملالماظؾقـيمومشريػم،مومػذهماظطرؼؼةميفماظعؿلماظعؾؿيمعؽَـتمعنم
بؾورة مغؿائج معؾاذرة ممتَ متوصل مإظقفا مسن مررؼق ماظؿطؾقق ماظعؿؾي  (praxis).و مميؽن ماظؼول مأنم
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اىاغبماٌفمميفمػذهماظدرادةمؼؿؿقورمحولمسؿؾقةمإذراكمشريمذويماًربةميفماٌوضوعمالدباذم
اظؼرارات ماظيت مدبصفم ،مظذا موضعت مبعض ماألدوات مظؽي متربطمبني ماٌعارف ماًارجقة مظؾعؾؿاءم
وماٌفاراتماظداخؾقةمظؾؿفؿؿنيمسؾىماٌلؿوىماحملؾي .م
أعا مخبصوص مدرادة محاظة مايؿّاعات مو ماألحقاء ماجملاورة مهلا ،مصؼد مطاغت ماٌشارطةم
ذياسقة ميف مػذا ماٌشروع مألدؾاب مسدؼدة مغذطر معن مبقـفا :ماالدؿػادة معن مععارف ماٌفؿؿني،م
عراساة مرشؾاتفم مو معصايفم موإدراك ماٌعوضات معن مأجل ماظـفوض مبفذه ماظعؿؾقة ميف مطل ماألحقاءم
اجملاورةمظؾقؿّاممومتـظقؿفامذاتقا .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ايؿّاعات م– ماظعؾؿاء م -ماظعاعة م -ماظؾقر ماٌؿودط م -ماظرباطلقس م-م
اظؿـظقمماظذاتي .م

خدجيةمسادلمومغورؼةمبـغربؼطم-رععون:مايؿّام:مراػنماٌؿارداتمممممممممموم
اظطؼوس م

تعؿرب متؼاظقد ماظرتدد مسؾى مايؿّام ميف ماظؾدان ماٌغاربقة مواضعًا مال مميؽن مواػؾه معؼارغة مععم
اٌعطقات ماظيت متؿقدث مسن متراجع مضقؿؿه ميف مبؾدان معـل معصر مو مدورؼا.مظؼد ممسقت ماظدرادةم
اٌقداغقة ممبعاؼـة ماظعـاصر ماٌؽوغة مهلذا ماظػضاء مو ماٌرتؾطة مأدادًا مباظؿطفّر ،ماظـظاصة مو مايرؼّةم
وتؾادلمايدؼث.متمطدماظدرادةمعنمخاللمععاؼـةمحاظةمبعضمريّاعاتمضلـطقـةمأنماٌؿارداتم
وماظطؼوسماٌكؿؾػةمتمطدمطؾفامسؾىمتغقّرماظعالضةمبنيماجملؿؿعمومػذاماٌؽان .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ريّامم -مهؼقق معقداغيم -ممماردات مو مرؼوسم -مصضاءات ماجؿؿاسقةم
-ماحملظوراتم-ماظـظاصةم-ماييم-مضلـطقـة.

نقؾة درؼوش جعالظي:مريّاممذومضِؾبمٌلؽنمجزائريميفماظعفدماظعـؿاغيم م

سرصت عدؼـة اىزائر خالل اظػرتة اظعـؿاغقة تودعا عصقوبا بادؿؼرار اضؿصادي ،و طؼد
طاغت ظؾلؿعة اظيت الزعت ػذه اٌدؼـة سؾى علؿوى اظؾقر االبقض اٌؿودط دورا يف تطورػا
اظعؿراغي ،طؿا عفّدت ػذه اظػرتة ظؾـاء اظعدؼد عن اٌعامل عن بقـفا اظؼصور اظيت متقزت
خبصائص ذباظقة و ذياظقة عفؿة ،احؿوت يف جـؾاتفا ريّاعات خاصة ظالدرتخاء
و اظراحة .م
حياول ماٌؼالماٌؼرتحمعنمررفمغؾقؾة درؼوش جعالظي اظؿطرقمهلذهمايؿّاعاتماًاصةم
اٌوجودة ميف مضصر م" مدار مسزؼزة" مو ماظيت مسرصت مترعقؿات مسدؼدة مخالل ماظؼرن ماظؿادع مسشرمممممم
ومتعؿؿدماظؾاحـةمسؾىمغؿائجماألحباثماألؼدؼوظوجقةماظيتممتمإجراؤػاميفمدـةم.9111
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماظؼصورم-مايؿّاعاتماًاصةم -األحباث األرطقوظوجقةم -دار سزؼزة
بايم– اىزائر .م
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سالءمايؾشي:مايؿّاعاتماظؿارخيقةمبنيمايؿاؼةمومإسادةماظؿلػقل م

ؼلؿعرض اٌؼال أغواع ايؿاؼات اظيت تمرر ايؿّاعات اظؿارخيقة و اظيت ترتؾط بلقادات
اظوضف و باظؼواغني احملؾقة اٌلقّرة ظؾـشاط االضؿصادي و اظؿفاري هلذه اٌمدلة االجؿؿاسقةمممم
و باظؼواغني اظيت ترساػا ضؿن إرار اٌمدلات اظرتاثقة اٌفؿة .و هقل اٌؼارغات ماظيت مأعؽنم
إجراؤػا بنيمػذه ايؿّاعات ماظؿارخيقة ميف مطل معن مضلـطقـة ،مدعشق ،مصاس مو مأغؼرة إدي تعددم
عـظوعات مايؿاؼة ماٌكؿؾػة ،طؿا تلتي معللظة ماظؿطرق مألغظؿة ايؿاؼة ضؿن مدقاق إذؽاظقة
احملاصظة سؾى اظرتاث اٌادي و اظالعادي .م
اظؽؾؿات اٌػؿاحقة:مايؿّامم -ايؿاؼةم -اظوضفم -اظرتاث اٌاديم -اظرتاث اظالعاديم-
ضواغنيم -ضلـطقـةم -دعشقم -أغؼرةم -صاس.

دؼـا طؿالماظدؼنمذفقب:ماظطؾبمسؾىم"ايؿّام"ميفمعصرماٌعاصرة م

ؼلؾط ػذا اٌؼالماظضوءمسؾىمزاػرةمتراجع اظؼقؿة اإلجؿؿاسقة ظؾقؿّاعات يف عصر اظقوم
ومؼعؿؿد يف ذظك سؾى تعؾقل دؾلؾة معن اظـؿائج اٌقداغقة اظيت مشؾت سقـة عـفا .و إذا طاغت
اظغاؼة عن تـاول ػذا اٌوضوع عرتؾطة مبللظةمايػازمسؾىماظرتاثماظـؼايف ظـوعمعنماٌؾاغيمطاغتم
و مال متزال مجزءا عن احملقط اظعؿراغي ،إال أن اٌؼال تطرق باظؿقؾقل ظؿلثري اظصور اظـؿطقة
اظلؾؾقة اظيت ؼعؾّر مسـفا اٌؾقوثون و ماظيت متمثر مبشؽل معؾاذر مسؾى مادؿؿرارؼة مغشاط ػذه
ايؿّاعات .األدؽؾة األدادقة ماظيت مهاول ماظورضة ماإلجابة مسـفا مػي:معن مػم ماٌرتدّدون مسؾىم
ايؿّاعاتميفمعصرماظقوم؟معامػيمأدؾابمتردّدػم؟مٌاذامؼؼارعماظؾعضماآلخرمػذه اظػضاءات ؟ م
اظؽؾؿات اٌػؿاحقة:مايؿّامم -اظؼقؿة االجؿؿاسقةم -اظصور اظـؿطقةم -ماٌواضف اظلؾؾقةم-
اظرتاثم -عصر.

رودي مأبو مخارر :مايؿّاعات اظؿؼؾقدؼة ضؿن اظـلقج اظعؿراغي ظؾؿدؼـة اإلدالعقة.م
درادة عؼارغة يف سدة عدن عؿودطقة م

ؼلعى ػذا اظؾقث ،عن خالل اظدرادة اظؿارخيقةم،ظؿقؾقل اظؿوزؼع اىغرايف ظؾقؿّاعات يف
بعض اٌدن وتؼصي أدؾاب وطقػقة متوضعفا جبوار مبعض ماٌـشكت مذات ماظوزائف ماٌكؿؾػةم
(دؼـقة ،ماضؿصادؼة ،مخدعاتقة)،مومسالضؿفا معع ماظػراشات ماظعاعة ماجملاورة مهلا .طؿا تؿعرضم
بشؽل معوجز مظؾدور ماالجؿؿاسي مظؾقؿّاعات ميف مػذه ماٌدن ،مإذ مال مميؽن ماظػصل مبني ماألدؾابم
اٌؽاغقة ظؿوزؼعفا ايؿّاعاتميفماٌدؼـةمومبنيمدورػاماالجؿؿاسيمغظراًمالرتؾارفامبايقاةماظقوعقةم
ظشعوب مػذه ماٌـارق .تعؿؿد ماظدرادة مسؾى ماظؾقث ميف ماظؽؿب مواألرروحات مو ماٌراجع ماظيتم
تعرضت مظدرادةمتارؼخ ماٌدن ماإلدالعقة معن ماظـواحي ماظعؿراغقة موماالجؿؿاسقة ،مأو ماظيت متـاوظتم
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عوضوع مايؿّاعات ماظؿؼؾقدؼة  ،أضف ظذظك ماظعؿل ماٌقداغي موماظـؼاش ماظعؾؿي معع ماظؾاحـني ميفم
االخؿصاصاتماٌكؿؾػةمخاللمزؼارة اٌعـقةممبشروعماظؾقث .م
اظؽؾؿات اٌػؿاحقة:مريّاعات ساعة -معدنمعؿودطقة  -ربقط سؿراغي  -توزؼعمجغرايفم-م
دورماجؿؿاسي .م

سؿر طارظقي:ماظرػاغات ماالجؿؿاسقة مظؾفلد.مايؿّام ماٌغاربيم(يف ماظؼرغني ماظؿادعم
سشرموماظعشرؼن)مبنيماظدوام،ماظزوالمأوماإلحقاءم م

ؼلؿعرض معؼال مسؿر طارظي اظرػاغات ماالجؿؿاسقة مو ماظـؼاصقة مو ماألخالضقة ماظيت محؽؿتم
اظعالضة مبني مايؿّام مو ماىلد مو ماظـظاصة ،مو محياول مضؿن معؼاربة تارخيقة و ثؼاصقة هؾقل
صريورات تواجده ميف ماٌـطؼة ماٌغاربقة ،مطؿا مؼلؿعرض مدوره ماظؿواصؾي ماٌـظم مظؾعالضة مبنيم
اظرجال و اظـلاء و عللظيت اظػصل مبقـفؿا و ماظؿلوؼة مبني ماألشـقاء مو ماظػؼراء بوادطة اىلد
ضؿن ذباظه .ال ؼػوّت اٌؼال ادؿعراض محاظة ماخؿالف ماظعالضة مبني مذبؿؿعات " ماٌغرب
اإلدالعي" ومذبؿؿعات "اٌشرق اإلدالعي"مخاللماظؼرنماظؿادعمسشرمومعامتالهمبعدمذظكمسؾىم
اظرشم معن ماسؿؾاره معمذرا مػاعا مسؾى مثؼاصة ماظؿقضّر ،مبل مؼؼرتح مضراءة أغـروبوظوجقة يف معلائلم
اظؿؿقّز ماالجؿؿاسي مو متؼلقم ماألدوار مبني ماظرجال مو ماظـلاء ،مو ميف متلثري مرػاغات ماٌؽان مسؾىم
اىلد ،و يف سالضة ػذهماٌمدلةميف اظؿػرؼقمبنيمايضرمو اظرؼف .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :مايؿّام م -ماىلد م -ماظربادؼغم االدالعي م -مايضر م -ماظرؼف م-م

اظػضاءماظعؿوعيم–ماٌلاواةم-موػرانم-ماظؾؾدانماٌغاربقة.م م

اهلادي بومومشة:مايؿّامماظشعيبمبؿؾؿلان م

ؼعؽس مايؿّام ماظؿؼؾقدي ميف متؾؿلان محاظة ماظرتاث مو ماظؿؼاظقد ماظيت سرصؿفا مػذه ماياضرة،ممم
و مإذا مطان ماٌؼال مؼلؾّط ماظضوء مسؾى مجزء معن ماظوزائف ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ماٌشؽؾة مٌـظوعاتم
اٌؿاردات ماالجؿؿاسقة ماظيت متؿقؽم ميف مآظقات ماذؿغاظه ،مإال مأن معللظة مايؿّام مبوصػه معؽوّغام
ثؼاصقامو ػوؼاتقا ظؾؿفؿؿعماحملؾيماظؿؾؿلاغيمعطروحةمبشؽلمجيعؾفامعدخالمظدرادةمومهؾقل
اٌكقال اظشعيب مو ماظدؼين مو مسالضات ماألجقال ماٌؿؿابعة مباظـظاصة .إن ماظؾقث ميف ماظعواعل ماٌمثرم
يف مادؿؿرارؼة تواجد ايؿّام بوصػه عؾـى ال تـػي وجود ضطقعات عع األدوار اظلابؼة طؿا ال
تـػي تغقّر عؽاغؿه و اظؼقؿة االجؿؿاسقة ظؾـظاصة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مايؿّامم-ماظؼقؿةماالجؿؿاسقةم-ماظرتاث  -اٌكقال اظشعيبم-ماٌكقال

اظدؼينم-متؾؿلان.م م
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