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تقديم
ًخػمً هرا الىخاب مجمىغت مً ّ
الدزاطاث التي حظلـ الػىء غلى حىاهب
ّ
مذخلفت مً الترار ا ّ
والالمادي في الجصائس .البػؼ مً هره اإلالاالث جم ججمُػها
إلاادي
مً ألاًام الدزاطُت التي كام بها فسٍم البحث للمسهص الىؾني للبحث
في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت و الثلافُت بىهسان منها :الترار ،اإلامازطاث الثلافُت
والفىُت في حالت حسهت.ئن أهمُت البحث في هره اإلاىاغُؼ زاسخت مً حُث مظاهمتها
في اإلاػسفت الػلمُت وألاوادًمُت ،لهرا وحب الترهيز و بشيل داص غلى فائدتها
الاحخماغُت واإلادهُت (اإلاىاؾىت)ّ ،
ألنها حػصش السوابـ الاحخماغُت وجىشف الجروز
ّ
الخازٍذُت الػمُلت " :الترار الثلافي هى ميان جألب لجمُؼ الجماغاث و مػُازها و بإزتها
و مػللها".1
مادي مىهج جللُدي في ّ
ُوَػد فطل اإلاجاٌ اإلا ّادي غً اإلاجاٌ الال ّ
الدزاطاث اإلاىجصة
حىٌ الترار .و في الىاكؼّ ،
فان اإلاظائل اإلاخػللت بحفظ اإلاىاد و آلازاز هي داضت بها
و جىشف آلُاث وبسوجىوىالث محددة .في حين ّأن مجاٌ اإلاىاد غير اإلاادًت ٌغؿي مجاالث
جخمثل أطاطا في اللغت وغالم الخمثالث واإلامازطاث السمصٍت التي جيخلل غبر الصمً.و لهرا
حػسف بىضفها زلافت حشير ئلى ئشيالُت الترار ا ّ
ومً باب الشمىلُت ّ
إلاادي والترار
ّ
الالمادي .وبدون الخىع في الخػازٍف اإلاذخلفت ،هرهس الخػسٍف الري أكسجه مىظمت
الُىهِظيى في ئغالنها الػالمي بشأن الخىىع الثلافي اإلاإزخ في  8هىفمبر : 8110
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"حػني الثلافت مجمىغت ّ
الظماث اإلاميزة السوحُت واإلاادًت والفىسٍت والػاؾفُت التي
جميز مجخمؼ ما أو حماغت و حشمل غالوة غلى ذلً الفىىن و الحسف ،ؾسق الحُاة ،ؾسق
الػِش مػا ،هظم اللُم و الخلالُد و اإلاػخلداث (اإلاادة .)1 ،4
ّ
مؼ الخأهُد غلى دطىضُاث مجاالث ا ّ
الالماديً ،حاوٌ هرا الىخاب اإلالازهت
إلاادي و
ما بين مذخلف اإلالازباث التي لديها كىاطم مشترهت في أطظها،والتي جخمثل في فهم حصء
مً الػمم و الظمً الخازٍخي وؤلاحاؾت بيل أشياٌ الخػبيراث اإلاذُالُت الفسدًت
والجماغُت بيل حػلُداتها.
ًلدم هؿاق هره اإلاىاغُؼ مجمىغت مخىىغت بداًت مً اإلاىغىع اإلاػمازي باإلاػنى
اإلافهىم ئلى الخػبيراث ،طىاء واهذ غالماث إلكلُمُت الهىٍت ،حػبير غً ألاداء الظسدي
باإلغافت ئلى اإلامازطاث الفىُت مً دالٌ الحالت اإلاإطظُت والىلد الجغسافي وأديرا
الؿلىض ذاث الؿابؼ اإلالدض.
ٌظدىد الخفىير في الترار اإلاػمازي هىا غلى اإلالازباث اإلاُداهُت التي جىؿلم مً
الخلُُم الخاص بمسهص جازٍخي حُث ًخم كُاض ّ
جىىع اإلايىهاث (فسٍدة طهُلي) ئلى الظُاق
الخازٍخي والثلافي للصاوٍت التي ًفسع جطمُمها اإلاػمازي ،احترام هالتها السوحُت (المُت
ّ
مطىف هى ّ
مىطىزي) وضىال ئلى بحث حىٌ محلُت جسمُم ّ
حمام الطباغين
حمام
بخلمظان و التي شهدث ضػىباث مخػددة جخؿلب دغما لللُام بها (مدًىت فىهسون).
ومؼ ذلً،فان هره الدزاطاث،التي جسجىص غلى اإلاػؿُاث الخلىُت ،حشدد غلى البػد
ألادالقي والجمالي للدظاؤالث التي جثيرها ؤلاحساءاث اإلاذخلفت إلغادة جأهُل وئغادة جثمين
اإلاىاكؼ التي جمذ دزاطتها.
جلدم حبِبت غلىي مً حهتها مثاال غلى همرحت الترار الثلافي الجصائسي مً دالٌ
زطم دسائـ جحدد غلى ألازاض ي الجصائسٍت آلازاز اإلاادًت للترار الىؾني وادخباز جلظُم
اإلاىاؾم لإلهخاج غير اإلاادي .هره الػملُت الخجسٍبُت للرقمنة في ئؾاز الىؿاق الجغسافي
للحلائم الثلافُت في الجصائس جفخح آفاكا حدًت غلى الهىٍت واإلاػلىماث الثلافُت.
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وَػسع الترار غير اإلاادي في بػده اللغىي مً دالٌ دزاطخين لهما كاطم مشترن
ًخمثل في جلخُظ اإلاجاالث التي جفحطها .و للد كامذ وزدًت ًسمش بػد الخرهير
بمىاغُؼ مجاٌ د اطت أطماء ألاغالم بػسع ّ
الدزاطاث ألاولى التي تهخم بهرا اإلاجاٌ في
ز
ّ
الجصائس .فهي حظخػسع الخداغُاث الػلمُت والاحخماغُت والادازٍت للدزاطاث الػامت
والبحىر ألاحادًت في هرا اإلاجاٌ .مً حهتها ،ضلُحت طىىس ي كدمذ اإلاظلمت الىاشئت
غً اإلاياهت اإلاسهصٍت التي جحخلها الحياًت بمذخلف أبػادها في اإلاجخمؼ الجصائسي  :ألابػاد
اللغىٍت ،ألابػاد الخذُلُت ،ألابػاد الاحخماغُت وألابػاد ألاهثروبىلىحُا .فللد زهصث غلى
البحىر هدزاطاث بحد ذاتها وججمُػها بدون اطتهداف الشمىلُت.
ئن الفىىن الدشىُلُت التي حػد حصء مً اإلاجاٌ الفني جيخمي في الىكذ هفظه للترار
الالمادي بميىنها الجمالي ألاطاس ي ،مً حهت ،وبمادتها مً دالٌ ألاغماٌ اإلاىخجت التي
جطبح مىغىع للحفظ والىلل الخجازي ،مً حهت زاهُت.
وللد كدم مىطىز غبروض حدوال شامال غً وغؼ الفىىن الدشىُلُت في الجصائس
أًً غسع أًػا جلُُما همُا للمىخجاث والفػالُاث باإلغافت ئلى الهُاول اإلاإطظُت
اإلاخػللت بهرا اليشاؽ .زم اكترح بػد ذلً مجمىغت مً الاحساءاث ذاث ألاولىٍت مً
الخيىًٍ والهُيلت وفي اإلاطب الخثمين والسؤٍت.
وفي ئؾاز جلسٍس مطىز (فىجىغسافي)ٌ ،غىص بىا محمد والي في كلب ؾلىض احخفالُت
اإلاىلد الىبىي في حىىب الجصائس ،حُث ٌظسد في حدًثه الؿابؼ الصمني لهرا الحدر،
واهدشازه اإلاياوي وحػدد ألاضىاث وزمىشه باإلغافت ئلى غمم بػده السوحيً .ظهس هرا
اإلاىهج الدًىامُيي إلامازطاث ألاطالف وبىغىح جدادل الترار اإلاادي والالمادي ،اإلالدض
واإلادوع ،الفسدًت والجماغُت والحاغس والاطخػالئُت.
وفي ألادير ،ول اإلاظاهماث حػسع حتى وئن واهذ مً وحهت هظس مسهصٍت ،حصئُت
وغير حطسٍت ،هظسة شاملت إلاجاالث أبحار غىُت وغير مظخغلت .فهي جؿسح ئشيالُت
حىهسٍت جخمثل في هُفُت الحفظ وئغادة الخأهُل والتهُئت وحتى اطخػادة للملىُاث
الثلافُت اإلاادًت وأديرا جثمين الترار بطفت غامت.

الحاج ملياني
ترجمة  :ميلود لحمر
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