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ماىزائرم ماًاصمجباععة ماظلودقوظوجي مظإلغؿاج مبؿقؾقل ماظؼقام مأغوي طـت
مبهممبػردي.معؤػؾةاظعاصؿة،مومػومسؿلمظلتم ممظؾؼقام دأطؿػيمبؿلفقلممسؾقهو

مبعضماظـؼاطماظيتمتؾدومظيمعفؿة.

 ملهّمشةاألنثربولوجوا ا

مغشارفؿام مأّوج ميف مطاغا مععاصرؼن، مبرائدؼن ماىزائري ماجملؿؿع مدرادة تؼرتن
ملمؼؽوغاممجاكمبريكمومبقارمبوردؼوخاللمحربماظؿقرؼر،مومتوصقامعؤخرامومػؿا،م

"،مومطاغتمػذهمنوظوجقاعؿشابفني،مدوىميفمطوغفؿامملمؼوصػامسؾىمأغفؿام"أغـروب
بلمطانمػـاكمحدؼثمسنماالثـوشراصقامؾقؾةماظؿداولميفمايؼلماظػرغليم)اظؽؾؿةمض

ماٌؿاردات(،م متػلريمػذه مو مٌؼارغة ماألثـوظوجقا ظوصفماٌؿارداتماالجؿؿاسقة،مو
م"أثـوظوجقة".جريعانمتقونصؼدمطاغتم ومطانماٌصطؾحم ،معـال،معصـّػةمسؾىمأغفا

م موػوممحوظهاىاعع)اٌؿػق ماظدورطاميي، ماظؿؼؾقد معن معلؿؿدا ماإلذياع(، معن بـوع
م "دودقوظوجقا" ماظدوظي ماٌؤمتر مخالل مبوضوح مزفر معا ماظعشرؼن)وػذا مو ماظرابع

معارسم مذفر مخالل ماىزائر ميف ماٌـعؼد محقثممّتتمبؾورةم4971ظؾلودقوظوجقا ،
ماٌعارف محولماىزائر،م"حوصؾة مػيمحوصؾة" مظؽـفاممو مو معؿـاضضة مو عؿضاربة

(،مومعاسدام)عصطؾحمدودقوظوجقا(،ممتمرصضماٌصطؾقاتماألخرى،مظؽوغفامؿةعف

                                                                                                                                   
 اذةمجباععةماىزائرماظعاصؿة.أدؿم
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مؼؿضحمذظكمعـذمدـةم مبدأ عنمخاللمم4975عرتؾطةمباظلقادةماالدؿعؿارؼة،معـؾؿا
م".م"جزائرماألغـروبوظوجقنيمبـماٌودوممظوطاسوممصاتنيطؿابم

طلمعنمجفؿه،مومٌدةمروؼؾةماظـشرموماظؿدرؼسمحولم،مبريكمومبوردؼوواصلم
ماىزائرما ميف ماظدروس مو ماحملاضرات مإلظؼاء ماجمليء مررؼق مسن مدواء ىزائر،

معـؿلؾنيم مأو ماىزائر مضادعنيمعن مظطؾؾة ماٌؿزاؼد ماظؿؽوؼن مررؼق مسن مأو اظعاصؿة،
إظقفا،مصأشؾؾقةماىاععقنيموماظؾاحـنيماىزائرؼنيموماألداتذةماألجاغبماٌؿعاوغنيم

معلفؾنيمظؿقضريمأ مطاغوا ماظؾاحـني.رروحاتمهتمإذرافمأحد مؼؾؼىممػذؼن و
معارداه ماظذي ماظؿأثري مأطـرممبريك)مواضقاماألدؿاذانمػذانمباظؿاظي، بأدؾوب

مو ماإلدالعقة، ماظعربقة ماظـؼاصة محنو مإنممبوردؼوحلادقة مو محؿى مػقؽؾقة(، بأطـر
مػذهم مهفب ماظػؽري مايؼل مسؾى ماٌرحؾة مػذه ميف ماٌفقؿـة ماٌارطلقة طاغت

موحامبذظكمصراحة.ظومأغفؿامملمؼؾايؼقؼة،مومحؿىموم
مإردالم مررؼق مسن معؿعددة، مأذؽاال ماظيتمأصؾقتمممؽـة أخذتماالدؿؿرارؼة
ماٌؿقدةم ماظوالؼات م)برؼطاغقا، ماظغربقة ماظدول مخمؿؾف مإدي ماظؿدرج مبعد معا رؾؾة
األعرؼؽقة،مإدؾاغقا،مبوظوغقا،مطـدا...(مومأطـرمصأطـرمحنوماىاععاتماظعربقة،ميفم

اععاتمؼأتونمإديماىزائرمومطانماىزائرؼونمحنيمطانمػـاكمأداتذةمعنمػذهماى
،مومحؿىمومإنمملمتؽؿؿلمومظؾؿدرؼسمباظـلؾةمظؾؾعضبدورػممؼذػؾونمػـاكمظؾؿؽّونم

مررحم مإسادة ميف مواصل ماألصؽار مو ماألذكاص متقار مصإن ماظؿام، ماالغدعاج سؿؾقة
ماظيتمأصؾقتمص ماظدورؼات،ممماظؿلاؤالتماظضرورؼة، مبـضوبمدقلماظؽؿبمو عؾة

مذية.مومضعفماظرت
مػلم موظؽن متغرياتمدرؼعة، ماٌرحؾة مػذه مؼعقشميف ماىزائري ماجملؿؿع طان

؟مالمأزنمذظك،مومباألحرىمػلمطانممبرزتمدودقوظوجقامطػقؾةمبػفممػذاماظؿغري
مومضرورؼا مممؽـا معؤدلة،موتؽوغتممػذا مو مععمذظكمأنزتمدراداتمجادة مو ؟

ملمتعّرفمم-اداتاظدرم-حؿىمومإنمطاغتمػذهماألسؿالم:مظؾؿػؽريميفمذظكأضطابم
بشؽلمالئق،مومملمتـشرمبشؽلمطاف،موحؿىمومإنمضوبؾتمباحؿؼارمعنماًارج،م
مصإنم مغشرػا، متضؿن مأن مبإعؽاغفا مطان ماظيت ماإلسالم، مودائل مواػؾؿفا عـؾؿا
ماظذيم ماىزائري مبذظكماالواه مؼوػؿـا مأن مؼرؼد معـؾؿا مظقلتمعـعدعة، ايوصؾة

مؼرؼدمورؼدمػذهماألسؿالمعنمأؼةمضقؿة.
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 نثروبولوجوا الضمنوةاأل

ملمؼؤدماظلودقوظوجقون،موالمباضيماٌـؼػني،ماظدورماظرؼادي،ميفمعرحؾةماألزعةم
اٌؿعددةماألوجهماظيتمساذؿفاماظؾالد،موملمؼؼرتحوامتػلرياتمعؿؿقزة،مومالمحؾوال.م

اظقابس،مبوخؾزة،مدؾيت،ماظذؼنمأعـال،موطلمعنمحاولمدصعمحقاتهممثـامظذظك،م
م مظإلدفامظقلوا ماٌلائلمبقــا مػذه ماظؿػؽريمحول ميف مجاغؾا مإديمإدي مغشؿاق معـؾؿا ،

اظذؼنمأخذػممعـاماٌرض،مذقكي،مبـون،مومطذظكماظلابؼونماظذؼنمطاغوامضقاؼام
محوادث،مػؾي،مععؿري،ماظلوؼدي.

وظؽن،مأدركماظلودقوظوجقونمأػؿقةماٌؼارباتماظيتمتفدفمإديماظػفم،ماظعؿلمم
ماظدض ماالدؿؿاع مو ماالخؿصاصات، ماٌؿعدد متؿشؽل، موػي مظؾـؼاصة مطقفموسرصقق وا

م"مطاخؿصاصمضروريمٌؼاربةماجملؿؿعمعوضوعماظؾقث.اؼطاظؾونمب"أغـروبوظوجق
م معا مػذا ماظورينمظؾؾقثميفمو ماٌرطز مغشاط مو ماإلبداع، مررؼق مسن مصعال تؾؾور

مأطـرم مؼلؿفقب مطان ماإلبداع مػذا مأن مإال ماظـؼاصقة، مو ماالجؿؿاسقة األغـروبوظوجقا
ماظدظقلمسؾىمذظكمرؾقعةم ماظؾداؼةمسددمعنماظؾاحـني،مو معـذ ياجاتمأحسمبفا

ؼؿؿـلمم-أيماظؾاحـني-اٌواضقعماٌكؿارةمواٌـاػجماٌؿعددةماٌلؿعؿؾةم.ومطانمػؿفم
ماظزعالءم معع ماظؿالضي مضدرة مسؾى مايػاز مو مبذاتفا، معدردة مإدي ماًضوع مسدم يف
ماظؾغةميفمبعضماٌرات.م ماٌشاطلماظيتمتطرحفا مماظؼادعنيمعنمجفاتمأخرى،مرشم

م مو مدراداتمشريمعؿـادؼةضد مذظكمأحقاغا، موملمؼعرتفمغؿجمسن موشريمعصـػة، ،
مبفا،موموضعتميفمأعاطنمشريمعؿوضعة.

ماٌصـّػنيم مشري ماٌؤظػني مبعض مؼعؿرب مأن ماظصدصة، مباب معن وظقس
مأو"أغـروبوظوجقني مسـدعامك"دودقوظوجقني" مخاصة م"ظشرف"، معـل مطؿراجع "
مصاتـا،م مجدؼدا مغصا مظـا مبرتذيةمؼؼدعون مجدؼدا،معدسؿا مرؾؾا مهلم مؼؼدم مسـدعا ممممأو

 ومغشرموادع،معـلمصاغون.
مبعضماأل ميف مؼـوب مأن ماظصدصة، مباب معن مظقس مباٌلائلمو ماٌشؿغؾون حقان
مودقـؿائقني مذعراء، مو مروائقني، معن ميفمم،...اظعارػقة، ماظلودقوظوجقني سن

متوصقفمأسراضمأزعةماجملؿؿع.
متطرحنم مو ماىدد، ماظؼادعات ماظـلاء، متأتي مأن ماظصدصة، مباب معن ظقس

ممععؼدةمإذؽاظقات متؿؾـى معـل مذبؿؿع مضراءة مأجل معن ماظـوع اجملؿؿعمعػفوم
ماىزائري.
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معن ممظقس مظدى مؼؿطور مأن ماظصدصة مععؼدمباب محبث ماىزائرؼني، اٌغرتبني
ضقفميفماظوضتملؿاجملؿؿعماألصؾيمومعامؼعرفمباجملؿؿعماٌؼدرسمصقاد(مم)باذره
مغػله.
ظقسمعنمبابماظصدصةمأنمحنسماظقوم،مظدىمزعالئـامومرؾؾؿـا،مضؾؼامعـففقاموم

ماٌـاػجماظيتم ؽنمدقؾفممسنماجملؿؿعمإديمذبؿوسةمعنماألصراد،مميمدبؿزلواه
مطعقـات،مأومخيضعوامظؾؼقاس.موزػواررؼقماظؼرسة،مظق

مسؾىم مظؾؿأطقد مطذظك مظؽن مو مغليب، متػاؤل متربؼر مإدي مؼفدف مال ماظؿذطري ػذا
مواجؾاتماظؿعؾقم،موماىدؼةميفماظؾقث.

ميؾيمعلؤوظقاتممومخباصةمادؿؿرارؼؿفامإغلاغقات"تأدقسمذبؾةم"ؼؾدومظيمأنم
كّصصات"ماٌكؿؾػةمومخمؿؾفمصضاءاتماظؿػؽريميفمجدؼدةمترتؾطمباظعالضةمبنيم"اظؿ

مذباالتماظدراداتموماظؾقث،مومخاصةمسـدماظشؾابمومباحـيماٌلؿؼؾل.

 األنثربولوجوا املمارسة:

ؼوضعةماظيتمطاغتمضرورؼةمظؾفؿقع،موماظيتماظجيبمضؾلمطلمذيءماًروجمعنم
الدقؽقةماألسؿالماظؽطؿامجيبمودؼدمضراءةممطاغتمدؾؾاميفمتضقققمذبالماظرؤؼة.

ماىزائرؼون مأغؿففا موإسادةماظيت مذظك، ماألعر ماضؿضى مإذا ماظرتذية مررؼق مسن ،
ميفمحقم ماالسرتافمبؿؼصريغا مخالل معن مدرادؿفا، ماظيتمميؽن مظؾؿواضقع االسؿؾار

مإساد مذروط م)عـل ماٌفؿؾة ماظعؿالممةاٌواضقع مسائالت مظدى ماظلودقوثؼايف اإلغؿاج
علؤوظقاتـاميفمإسادةمعؾاذرةماظؿقؼقؼاتمماٌعزوظةميفماىـوبمأوميفمأوروبا(،موهؿل

يفم"اظودطماظرؼػي".مومػـامؼؽونمعنماجملديموضعمضائؿةمظؾؿففوظني،مومتؽـقفم
مايوارات.

ماٌـفج،م مأحلمسؾىمعلائل مأن مأرؼد مظيمضرورؼة، ماظؿؼومياتماظيتمتؾدو معن ممممو
انمومسؾىموجهماظؿقدؼدماظعالضةمععماٌلؿفوب:ماالدؿؿاراتمػيميفمطـريمعنماألحق

ضقؿقةمومدبؿزلمإديماألدؽؾةماظيتمؼرشبماحملؼقمررحفامعلؾؼا.ومظؽنماٌؼابالت،م
مشريمدو مأشؾبماألحقان مػيميف ماٌالحظاتماظعادؼة مو ماظذاتقة ماظلري مشريمو مو ؼة

م ماظؽػاؼة،مو مصقه ماظصعوباتماظـاوةمسنمادؿكداممعلؿغؾةممبا متعرتضفا معا طـريا
مشقابمغظاممعؿعارفمسؾقهمظؽؿابةمسؾاراتمشريمدؾقؿةمأومعؾفؿة،مومذظكمراجعمإدي

مؼلؿعؿلماٌؿقدثم مسـدعا مأطـر مؼؿعّؼد مػذا م)و مبايروفماظعربقة ماٌـطوضة اظؾففة
مميـلمسائؼام األعازؼغقةمأومؼلؿعريمعنمظغاتمأجـؾقةميفمحدؼـه(.ؼؾدومظيمأنمػذا
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ماألغـروبوظوجقام ميف مظؾؾقث ماظورين ماٌرطز معـل معؤدلة معن مؼؿطؾب حؼقؼقا،
مؼاصقةمأنمتواجفه.االجؿؿاسقةموماظـ

ومػذامؼعينمباظـلؾةمظي،مأنماألغـروبوظوجقامظقلتماظؾقثميفماظلؿاتماظـؼاصقةم
ماظرعوز ميفمصفممغظام ماذؿغؾتميفماظلابقميفمحاظةمصاصقة،موإمنا اٌادؼةم اظيتمرمبا

مواظـؼاصقةماظذيمحياولماىزائرؼونماظقومميفمزؾهمتشؽقلمحقاتفممبإجيادمععـىمظه.
م ماظؾقو ممسيمػذا مؼؽؿليماثمأغـروبوظوجقدواء مصذظكمال مدودقوظوجقا يفممأو
يفمصؾبمضراءتفاممومظؽنماألػممأنموعؾفام"حوصؾةماٌعارف"مأػؿقةمطؾرية.ماظـفاؼة

ماظدضقق(. مظؾـؼد مدرؼة،ماٌطروحة مأو م)عؿداوظة ماظوثائقماحملصؾة ػـاكمسؿلممضؿن
،معةظؾؼراءةمعنمجدؼدمعنمأجلماإلدؿـؾاطموماظرتطقبمجبؿقعماظؾغاتمذبؿؿجؾارم

 ؼػرضمغػلهمسؾقـا،مومأمتـىمأنمؼؽونمػذاماظؾؼاءمػومغؼطةماالغطالق.
 

منقله إىل العربوة : مصطفى جماهدي


