إندانواتذسدد ،27ذجاغػيذ–ذعارس

 ،2005ص.ص55-44.

كلودون ذذولي ذ :ذأنثروبولوجوا ذو/أو ذدودوولوجوا ذ :ذالتفاتة ذإىل ذاضلفذ
لدرادةذممارداتناذيفذهذونذاصقلنيذ ذ

تعود ذاطؤظػة ذيف ذػذه ذاظدرادة ذإىل ذتطور ذاطؿاردات ذاظبحثقة ذيف ذجمالذ
اظدودقوظوجقةذوذاألغثروبوظوجقة،ذوذسنذدقاقذتؽقػفؿاذيفذاشزائر.ذوذعنذبنيذعاذ
توصؾت ذإظقه ذاظباحثة ،ذؼؽؿن ذيف ذتؾك ذاظـتقجة ذو ذػي ذأن ذسؾؿاء ذاالجتؿاع ذضدذ
ادتوسبوا ذضرورة ذاظؼقام ذمبؼاربة ذتػفؿقة ،ذو ذاظعؿل ذاطتعدد ذاطـاػج ذأي ذاظدرادةذ
األغثروبوظوجقة .ذ
الكلماتذاطفتاحوة ذ:ذبريكذ–ذبوردؼوذ–ذسؾؿاءذاالجتؿاعذ–ذسؾؿاءذاإلثـوشراصقاذ
–ذأغثروبوظوجقاذعفؿشةذ–ذأغثروبوظوجقاذعضؿرةذ–ذأغثروبوظوجقاذمماردة .ذ

عليذالكنزذ ذ :ذالعلومذاإلندانوةذوذاالجتماعوةذيفذالدولذالعربوةذاحملوطةذ
بالبحرذاألبوضذاطتودط ذ

ؼعرضذسؾقـاذاطؤظفذوثقؼةذػيذمبثابةذغصذطشروعذحبثذصاشةذدـةذ،2552ذ
وػيذيفذاألصلذغتقجةذظتحؼققذعقداغيذعؼارنذتطرقذطؿارداتذاظتعؾقمذوذاظبحثذيفذ
اظعؾوم ذاال جتؿاسقة ذيف ذمخدة ذبؾدان ذسربقة ذ :ذظبـان ،ذدورؼا ،ذعصر ،ذاشزائرذ
واطغرب .ذ
و ذضد ذطان ذإراز ذػذا ذاظتحؼقق ذيف ذذاته ،ذممؽـا ذيف ذإرار ذععفد ذاظبحث ذحولذ
اظتـؿقةذببارؼس .ذ
الكلمات ذاطفتاحوة ذ :ذسؾوم ذإغداغقة ذو ذاجتؿاسقة ذ– ذتارؼخ ذ– ذجغراصقا ذ-ذذ
صؾدػةذ/ذسؾومذدؼـقةذ–ذحؼوقذ–ذاضتصادذ–ذسؾمذاجتؿاعذ/ذأغثروبوظوجقا .ذ

هوق ذروبريتس ذ :ذأضواء ذعلى ذاألنظمة ذالدوادوة ذالرببروة ذ :ذجولنرذ
ومادكرياي،ذأوذخطأذدوركاوم ذ

إنذاظعـصرذاطػتاحيذظؾدصاعذسنذمنوذجهذاشزئويذظؾـظامذاظدقاديذظؾرببرذاظذيذ
تؼدمذبهذاطرحومذجقؾـرذؼؽؿنذيفذتبـقهذألسؿالذساملذاألؼثـوظوجقاذاظػرغديذاظذيذ
ساشذيفذاظؼرنذ91ذوذػوذإعقلذعادؽريايذباستبارهذعصدراذظـظرؼتهذاضاصةذ؛ذوذضدذ
ذطرذػذاذاظعاملذدورطاؼمذوذاستؿدهذيفذتصورهذ"اظتـظقمذاالجتؿاسيذاشزئي".ذؼـطؾقذ
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زسمذجقؾـرذعنذأنذغظرؼتهذتـطبقذسؾىذاظرببرذيفذاشزائرذطؿاذتـطبقذسؾىذاظرببرذ
باطغربذطؿاذؼعتربذأنذجقؾـرذوذعنذتؼدعواذسؾقهذػمذعنذاظـؿؤددنيذاألوائلذظـظرؼةذ
اظعالضاتذاشزئقة،ذوذظقدواذأصحابذرؤؼةذعتؿقزةذوذعـاصدة.ذأؤطدذأنذاظؼراءةذاظيتذ
تؼدمذبفاذجقؾـرذألسؿالذػؤالءذاظعؾؿاءذاالجتؿاعذطاغتذعغؾورة،ذوذأنذاظطرؼؼةذاظيتذ
ساشواذبفاذاصقاةذاظدقادقةذظؾرببرذطاغتذخمتؾػةذيفذسؿؼفاذسنذاظتوجهذاشزئيذ
اظذيذاغطؾؼتذعـهذوذأنذتأوؼلذدورطاؼمذظتؾكذاظتحاظقلذطاغتذشريذصحقحةذوذدونذ
أداس .ذ
الكلمات ذاطفتاحوة ذ :ذأغظؿة ذدقادقة ذبربرؼة ذ -ذاشزئقة -.ذجقؾـر ذ–ذ

عادؽريايذ–ذدورطاؼمذ–ذبالدذاظؼبائل .ذ

حدنذرمعونذ:ذزقوقاتذحولذاجملتمعذوذأحباثذسروبوةذبهدفذإرازذ
اصكمذيفذاشزائرذ:ذعناصرذتقوومذأولي ذ

حناولذيفذػذهذاظدرادة،ذاإلدفامذيفذوضعذتؼققمذأوظي ذظؾتحؼقؼاتذوذاألحباثذ
اظتجرؼبقةذحولذاجملتؿعذاطـجزةذيفذاشزائر.ذوذؼتعؾقذاألعرذمبجالذحقثذاظعؾومذ
االجتؿاسقةذعطؾوبةذبشؽلذضوي.ذوذدـعاجلذيفذاألجزاءذاألربعةذعنذػذهذاطداػؿةذ
اطدائلذاظتاظقةذ:ذ ذ
 .9اظتذطري ذاطوجز ذبتارؼخ ذاإلذؽاظقة ذو ذباطعؾوعات ذاطرتبطة ذباإلرار ذاظؼاغوغيذ
واإلداريذاضاصذبفا .ذ
 .2اطؤددات ذاطؽؾػة ذباظبحث ذاظتجرؼيب ذحول ذاصؽم ذو ذغشاراتفا ذ(دواوؼنذ
رمسقة،ذعؤدداتذاظبحث،ذاظؼطاعذاضاص.)...
 .3اظـتائج،ذذروطذوذشاؼات ذاظبحث ذاظتجرؼيبذوذطذظك ذطقػقات ذتطبققذػذهذ
اظـتائج.
 .4دورذاظصحاصةذوذادتطالساتذاظرأي
الكلمات ذاطفتاحوة ذ :ذزؼقؼات ذسرؼبقة ذ– ذإحصاءات ذ– ذادتطالسات ذ–ذ

اظرأيذ–ذصحاصةذاصؽمذ–ذاظدقاداتذاظعاعة .ذ

أمحد ذمورو ذ :ذعن ذاألنثروبولوجوة ذو ذالشخصوات ذاألدطوروة ذمن ذخاللذ
عالقاتذالنظامذوذالفوضىذ:ذخانةذجدودةذللقراءة ذ

تعرف ذاظعؾوم ذاإلغداغقة ذو ذاالجتؿاسقة ذحاظقا ذزوالت ذسؿقؼة ذيف ذجمالذ
اطـفجقة،ذوذيفذشريهذعنذاجملاالتذبصػةذساعة.ذوذضدذأتتذػذهذاظتحوالتذغتقجةذ
ظـوسنيذعنذاظتػؽريذعورداذبشؽلذعتوازي.ذصؿنذجفة،ذردذاظتػؽريذاظذيذمتذاظؼقامذ
بهذيفذحؼلذاظعؾومذاظدضقؼةذعنذخاللذعاذميؽنذ"تدؿقته"ذاظقومذبـؿوذجذاظػوضىذأوذ
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طؿاذؼعتربهذاظبعضذوذبـوعذعنذسدمذاالطتؿالذوذاالختزالذبـذ"اظثورةذاظؽارثقة"ذواظيتذ
تعودذأصوهلاذإىلذغفاؼةذاظؼرنذ .91ذ
وذعنذجفةذأخرى،ذردذاظتداؤالتذذاتذاظطبقعةذاألغثروبوظوجقةذأداداذواظيتذ
تشتغلذسؾىذاطوضوعذاطتؿثلذيفذاظؽقػقاتذاطختؾػةذظـذ"عراضبة"ذزواػرذاظػوضىذيفذ
اجملتؿعات ذ "اصدؼثة" ذو ذيف ذاجملتؿعات ذاطدؿاة ذبـ ذ"اظتؼؾقدؼة" .ذو ذتؾتؼي ذػذهذ
اظـظرؼات،ذوذإنذطانذعوضوسفاذخمتؾػا،ذيفذأسؿالذحدؼثةذعثلذأسؿالذج.ذبالغديذ
وذج.ب.ذدوبويذعثال .ذ
و ذػؽذا ذتؽون ذخاغة ذاظتحؾقل ذاظيت ذتـطؾق ذعن ذاشواغب ذاألدادقة ذظؾـظامذ
واظػوضى ذضادرة ذسؾى ذاالغتؼال ذإىل ذخمتؾف ذحؼول ذاظعؾوم ذاإلغداغقة ذو ذاالجتؿاسقةذ
وعـفاذاألغثروبوظوجقة .ذ
الكلماتذاطفتاحوةذ:ذغظامذ–ذصوضىذ–ذثـائقةذ-ذرباسقةذ–ذددادقةذ–ذعؼدسذ
–ذأدطوريذ–ذسؼالغقة .ذ

فتحوة ذالدعودي ذ :ذمؤذرات ذاإلنتاج ذالدودوولوجي ذيف ذتونس :ذاطواضوعذ
واإلذكالوات ذ

ػذا ذاظبحث ذػو ذسبارة ذسن ذحوصؾة ذظإلغتاج ذاظعؾؿي ذيف ذجمال ذسؾم ذاالجتؿاعذ
باشاععاتذاظتوغدقة.ذوذميسذػذاذاظعؿلذأربعذعراحل،ذأيذعـذذبداؼةذاظدبعقـقاتذ
إىل ذبداؼة ذاظعشرؼة ذاألول ذعن ذاظؼرن ذاظواحد ذو ذاظعشرؼن .ذؼالحظ ذاظباحث ذأن ذػذاذ
اظعؾمذؼعدذمثرةذاظـفضةذاظعؾؿقةذاصدؼثةذيفذاظعامل،ذوذػوذجدؼدذيفذتوغس،ذوذسؾىذ
ػذاذاألداسذصاظعؼودذ األربعةذاظيتذعرتذسؾىذزفورذػذاذاظعؾمذيفذتوغسذشريذطاصقةذ
ظؾتأدقسذإلبداعذدودقوظوجيذسربيذ/ذتوغدي ،ذبدبب ذتؽرار ذبعضذاطوضوساتذ
ظدىذاظطؾبةذوذتغققبذعوضوساتذأخرىذعنذضبؾفم،ذػذاذباإلضاصةذإىلذسدمذتعؿؼفمذ
يفذبعضفاذاألخر .ذ
الكلماتذاطفتاحوة ذ :ذسؾمذاالجتؿاعذ– ذتوغسذ– ذاظردائلذ– ذسقـةذعدرودةذ–ذ

اظباحثونذ–ذاظواضعذاالجتؿاسي .ذ

خمتارذعطاذاهللذ :ذفروودذوذاألنثروبولوجوا ذ
حناول ذيف ذػذه ذاظدرادة ذتبقان ذو ذمبدتوى ذعن ذاظتجرؼد ذاطػفوعي ،ذسؾى ذأنذ
األسؿالذاظيتذتؼدمذبفاذصروؼد،ذاظيتذتـتؿي ذإىلذجمالذسؾمذاظـػسذاظتحؾقؾيذختؾطذ
بنيذاصضارةذوذاظثؼاصةذدواءذيفذطتابهذرورمذوذرابوذ()9193ذأوذيفذعدتؼبلذوػمذ
()9124ذوذطذظكذيفذعرضذيفذاصضارةذ()9121ذوذػيذاظؽتبذاظيتذغعتؿدػاذبشؽلذ
عتداول،ذإذذؼعقدذعداءظةذوذبشؽلذدائمذاصضارةذاظدؼـقةذاظيتذؼعتربػاذحاظةذعنذ
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تػدخ ذظألصؽار ذاطؽتدبة ذو ذاظيت ذميؽن ذأن ذترصض ذبدورػا ذو ذبـوع ذعن ذرد ذاظػعلذ
اطـاوئ .ذ
وذحبؽمذأغهذميوضعذتأوؼؾهذبشؽلذحصريذيفذجمالذسؾمذاظـػسذاظتحؾقؾي،ذصإغهذ
تعتربذأنذاظثورةذاظـفائقةذبصػتفاذزرؼراذظؾؿحرعات،ذأيذتـتؿيذظؾحضارةذاطدتؾبةذ
اطؤددة ذحول ذاألوػام ذاظدؼـقة ذظؾجؿاػري ذو ذعن ذػـا ذرد ذزاػرة ذاظتحطقم ذاظذاتيذ
اطؿثؾةذبشؽلذمنوذجيذعنذضبلذاظثؼاصةذاظـازؼةذاطبـقةذسؾىذاألحؽامذاطدبؼةذاطعادؼةذ
ظؾداعقة ذاظيت ذاغتشرت ذيف ذاظغرب ،ذعـذ ذاظعصور ذاظودطى ،ذطؿا ذحيؾو ذظػروؼدذ
تدجقؾه،ذعنذخاللذتـظقؿهذيفذعواجفةذدائؿةذبنيذاإلؼروسذوذاظطاغاروس .ذ
وذيفذإرارذاطبادالتذاطعادؼةذظإلغدانذاظيتذتـتشرذبؽثرةذػذهذاألؼام،ذوذبؽلذعاذ
ؼراصقذذظكذعنذعواطبذظؾتصػقةذاظعرضقةذيفذاظعامل،ذوذعنذإمجاعذظألصؽارذوذاظصعودذ
اظؼوي ذظؽل ذاظتعصبات ذاظدؼـقة ذاظيت ذمتس ذاصق ذيف ذاالختالف ،ذو ذسؾقه ذتداءظـاذذ
حولذعدىذراػقـقةذػذهذاألسؿالذاظػروؼدؼةذاظيتذتثريذدائؿاذاػتؿاعـا.ذ ذ
الكلمات ذاطفتاحوة ذ :ذاظعدواغقة ذ– ذاصضارة ذ– ذاظزواج ذخارج ذاظعائؾة ذ–ذ
اظتعصبذ–ذاظزغاذباحملارمذ-ذاألغاذاألسؾىذ–ذاظطابوذ–ذاظطورم.
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