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ةفئ مبد  :ئ
نوًم فِ ىنه الٌهقخً ،ثناب لىاَ طياْابد كهاٍاخ طْلانْاخ ،رَاىْ ٜالٚاٌ لىاَ طيٍَاخ ؽٌّْاخ ثابل غز
ال غوثِ الي ْق اٍزابلذ لجاو ربهّقاو الاٌّاأ ،تل رىيات تكًاها جاوٍ ًطقزىياخ ،كّنْاخ ًاعز بلْاخ ًطيوفْاخ
ًصقبفْااخ ًهطيّااخإإإًال بنااذ فااِ ااأ ىاانه انكًاه الزااِ رنااب ٛثيااب ،ر بهٍاايب طا طناىااق كّنااِ ثيٚااب عغوافااِ
ًاعز بلِ ظأ ىبطْْب تً طؾكٌطب ثبلزي ِْ ًاإلقٖب  ،ؽْش كًه اللًلخ ّكبك ّكٌل صبنٌّاب ،ال لاي ّكا ٙايْيبإ
ّزيىق انطو امل ،ثز ضْىْخ كّنْخ طؾىْخ رنبٍت اٍالم النابً تً اإلٍاالم الْايجِ ،2رالّن فقياِ طيزالن طنيازؼ لىاَ
ال ياْاابد ال ؾىْااخ ًال يزقاالاد ًال بهٍاابد ًالاقااًٌ ال غز يْااخ ،3نغاال طالطؾااو عىْااخ فااِ طغ ااٌ انكًاه
ًالٌظبئف الزِ ّٚاى ثياب ففقياب الْاوٛف ثناب لىاَ طايىالريي ال يوفْاخ ال قزىياخ ًهٍابطْىيي الوطيّاخ الزاِ
رؾٌى قلها طي ب ط االلزواف ط قجأ القوًّْ إ
ّجقَ تل نزَب ن:
 طب ىِ فٌْٖٕبد ر ضْىْزو اللّنْخ ًالوطيّخ؟ ًطب ىِ تٍَيب الي ْقخ؟ طبىِ ؽلًك ًطَبى بد ففقْو الْوٛف فِ رأْٛو ثبكّخ الٌْم؟ صي طبىِ تّٚب طغ أ الزؾٌالد الزاِ طَاذطكبنزو ًتكًاهه تطبم الز ضْىْبد اللّنْخ اللفْىخ لىَ اليٚب القوًُ؟

 -1فبنِ ٌلٌنب فطضقيٌل فِ انٛوافف :نياج سلفئةفئ م غسبئ مؼسبف ،كاه الؾلاصخ لىاجبلخ ًالنْو ًالزٌىّ  ،ثْوًدٛ ،إ 276 ٓ ،1984 ،I
 -2فِ طغز طغبًه لى غوة ،الؽظذ ففابنِ ٌلٌنابف فاِ كهاٍازيب لاىجاخ فانًهاًف ثابلغيائو ،تل انطاو ّزيىاق فث ضقياْ رقىْالّْ ف ًط ضىاْ لىالّ القاوًُ،
طَغىخ ثلًهىب الٌٖه ال زيلكح ًالابث ال زنٌ لييال اليقيب النّ ّيٌْْل الَ عبنت القوًّْ ًاليالؽْ :
F. COLONNA: « LA RÉPÉTITION. LES TOLBA DANS COMMUNE RURALE DE L’AURES » IN: L'ANNUAIREDE L’AFRIQUE DU
NORD, ÉD. CNRS,
P.
ٍ -3اابى ذ لاالح لٌاطااأ ثاابل غوة فااِ رياابِّ اإلٍااالم الْاايجِ ًاإلٍااالم الوٍا ِ ،ناان و طنيااب :فٌٖٕااْبد اليقااو ال اابلكِ ًالزلالااو ًرٌفْقااو ثااْ اليقااأ ًالنقااأ
ًطياًعزو ثْ الؾالّش ًاليقاو ،ط ن اب عيىاو طانىجب ّؾظاَ ثبٍزؾَابل اليبطاخ ،كًل تل ننَاَ اقاواهه تّٚاب طا قجاللَاىاخ الَْبٍاخ الزاِ ًعالد فْاو طيياٌم فاليقْاو
انطْوف الزِ ري قذ ثٌٖهه ًاٙؾخ فِ ليل اث رٌطود؛تنظو ثينا الٖلكٌ :صو ال يزي فال نىت ال بلكِ ًثنب اللًلخ فِ ال غوة انقَٖف :طيلف ع بلِ،
م ؼسةيئن مساطيئبفم غسبائلضفنفئز ف ي ،طاجيخ النغبػ الغلّلح ،الاجيخ انًلَ ،الجْٚب 111–110 ٓ ٓ ،2005 ،

عب اّزغبلنب لىَ فئخ ؽيظخ القوآل الغوثاب ال نزْاوّ فاِ الالًاًّو ًال لاّاو القوًّاخ ،4رزٌّغاب النْاغبلنب
انٍبٍِ كافأ ٌٌٍٍْلٌعْب اللّ  ،ثييي طناق الزؾاٌن االعز ابلِ ل غ ٌلاخ طا ال يٍَابد الضقبفْاخ القوًّاخ،
افزونااب طنيااب طيٍَااخ ففقْااو الْااوٛفإ ًط ااب ىاك طا إااواهنب لىااَ ىاانه اللهاٍااخ ،اْاابة ثؾااٌس فبٕااخ ؽااٌن
ال ٌ ، ٌٙفٌٖٕب ثإقىْي فوّجكخ النُ افزونبه طْلانب لىجؾشإ فقْبٍب الاَ فعجبلاخف ًفٍاًٌف ،الىزابل اٍازيبكرب
ط الزوا ي اليى ِ لىلهاٍبد ًالزاواعي الزاِ ى اذ ّقٖاْبد كّنْاخ ،لى اب ًفقياب ًٛىجاخ ًطلهٍاْ قاوآنْْ ،
افزقو طغبن كهاٍزنب الَ ىانه ال ابكح القابم؛ ط ن اب عياأ طا ل ىناب طؾبًلاخ لالٍزكْابف ًالزنقْاتٍ ،ايْنب فْاو ٙال
الكزبثبد الزِ مىجذ الَ افزيان فاليقْوف ًرقيّي تكًاهه ،الَ الزيبطأ طيو لٌْ ثٌٕيو ّقٖبً ،ان اب طا ؽْاش
ىٌ طيٍَاخ 5؛ تُ إٛابه اعز ابلِ ًصقابفِ ل غ ٌلاخ طو جاخ طا القاْي ًال يابّْو ًاالٍازي بالد ال ْازو خ طا
ٛوف القوًّْ ثناب لىاَ لقال فالْاوٛف 6الانُ ّٖاجؼ اإلٛابه القابنٌنِ -اليوفاِ الانُ ّانظي ل ىياي ًطيابطيي
ثبلجبكّخإ ئ
ًقل تصبه انزجبىنب ،تل اللهاٍبد الزِ ى ذ اإلٍالم ثابل غز

القاوًُ ال غوثاٍِ ،اْ ب الزاِ تنغيىاب ثابؽضٌل

ٌلٌنْبلٌْل ،ه يد لىَ انًلْب ًاليًاّب ًالاوائق الٌٖفْخ ،ثْن ب ىاِ رغبىىاذ ففقياب الْاوٛف تً قٖاود
ؽلّضيب لنيي فِ اّبهاد ًلنبًّ فولْخ7إ تطب ثي٘ الكزبثبد الٌٛنْخ ال َكٌنخ ثأفكبه الَىيْخ اإلٕالؽْخ ،فقل
ه يد لىَ اٍالم الزجورو عٌىوّب ىٌ اٍالم اليى ب ًفقيب ال لل ،ثْن اب لا نلد اأ طاب ٍاٌاه ثاللبً ،8اإلّابهح
ىنب إلٍالم الجٌ اكُ ًال نبٛق النبئْخ ل ال و ي ،ؽْش رىيت اليًاّب ًففقياب الْاوٛف كًها تٍبٍاْب فاِ ري ْاق
طيزقلارو ثْكأ َّزلطظ ال ياْبد ال ؾىْخ ًالقْي ال غز يْخإ
ط ىنب ،ني ال تل تؽال تىالافنب ىاٌ الزو ْاي لىاَ ن اٌمط طا اإلٍاالم الْايجِ،

اب ّزلاًلاو ًّٖاونفو ففقْاو

الْوٛفً ،الٌقٌف ثبىز بم تطبم الضقبفخ القوًّخ اليبل خ ،ط فالن تكًاهه اللّنْخ ًطيعو ثْ لابلي الكزبثاخ ًلابلي
الْيبىْخ،9

ب ثْ ال يزقالاد ال ؾىْاخ ًالزيابلْي ال يْبهّاخ ال غاوكحإ ًقال تليطناب ىانا القْابه ال نيغاِ ،ث َاب لخ

هاى ا تكًاهه ًطكبنزااو ًطاالٍ ركْيااو ط ا الزؾااٌالد الغبهّااخ ًطقبًطزااو لزأصْواريااب ال زٌإااىخإ لاانا افزونااب طْاالانب
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- J. BERQUE, STRUCTURES SOCIALES DU HAUT-ATLAS, RETOUR AUX SEKSAWA, PUF, PARIS, ÈME ED.,
P
- RAYMOND BOUDON ET AUTRES, DICTIONNAIRE DE SOCIOLOGIE, ÉD. LAROUSSE,
P
 -6تؽ ل الزٌفْق ،م جي غئ م غسبفئةفئ ممس ئ ميفسغئػشس:ئإنوميف ئ(0581ئ–ئ ،)0101طنٌْهاد ىْخ آكاة ًاليىٌم اإلنَبنْخ ،الوثب ،ٛتٛوًؽبد ًهٍابئأ،
ٛإ 453 ٓ ،1983 ،II
 -7ط ملك طضال ،اّبهاد  ANDRÉ BASSETالَ الاىجخ ثٌٕييي طلهٍْ  ،ؽبٕوا كًهىي ثجي٘ ال بهٍبد ًال نبٍجبد الاقٌٍْخ بلغيبف ًال آري:
FANNY COLONNA, SAVANTS PAYSANS ÉLÉMENTS D’HISTOIRE SOCIALE SUR L’ALGÉRIE RURALE, OFFICE DES
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES, ALGER,
P.
133 -132-131-130 ٓ ،
 -8انظو :نٌه اللّ الياىِ ،مص ننيئن مذصب.ئ إلس حئن مسلفسيئةفئ م جي غئ م غسبف ،تفوّقْب الْوق ،الجْٚب ،
9
- F. COLONNA, SAVANTS PAYSANS… OP.CIT, P.
5

لىجؾش ،طغبال لوف ًالىان ّيوف رغْواد طزواكفخ اثزلت طَبهىب فِ لْاوّنْبد القاول ال نٖاوم طا ا زْابف
اليٌٍاايبً ٛراااٌه الزٖاانْ الاانُ هافااق اٍاازغاللو ًرؾااٌن طغ ٌلااخ ط ا القجبئااأ ًالاالًاًّو الااَ طاالل ًطوا ااي
طنغ ْخإإً ،ىٌ طب تٍيينب فِ طالطَخ قٚبّب ال ًٌ ٌٙاإلعبثخ ل اإلّكبلْخ الزِ ّاوؽيبإ

1
ال طااب لوفااو ال غز ا ال غوثااِ ًالقااوًُ طنااو رؾلّاالا ،ط ا رؾااٌالد طَااذ القااْي ًالزقبلْاال ًتن ااب ٛالزيكْااو
ًالَااىٌو ًال يٍَاابدإإإ ،ؽيينااب ٌٍٍااٌْلٌعْب لىااَ رؾىْااأ طناااق النظاابم االعز اابلِ ،لااٌْ فقاا ٜلييااي ٛجْيااخ
الزؾٌالد تً لقْبً ؽغ يب ،ثأ لإلطَبو ث يّواريب ًلالقزياب ثبلزٖاٌهاد ال غز يْاخ الزاِ ّنزغياب انفاواك لا
ؽْبريي ًطلٍ ركْييي ط رأصْواريب الزِ طَذ ًاقييي االعز بلِإ
ىكنا ًٙيزنب ىنه اللهاٍخ ثْ طٌاعيخ النا وح تً ال بً ِٙالواى ال زؾٌن؛ في لنب الَ طَب لخ رٌٖهاد
القوًّْ ًر ضالريي نكًاه طيٍَخ اليقْو ،ثقٖل فيي اليالقخ الزِ رنزظي ثْ االلزقبكاد ال نزغخ ًًاق الزؾٌالد
الزاااِ لوفياااب طغااابليي الغغوافاااِ ًاالعز ااابلِإ ًلزاااأْٛو ىااانه القااااٌاد طنيغْاااب ،ىاًعناااب ثاااْ الزااابهّـ

10

ًاننضوًثٌلٌعْااب ،نل كهاٍااخ تُ ًاق ا اعز اابلِ رَاازىيم اٍاازقوا ال ب ٙاِ ًفيااي ٛجْيااخ اليالقااخ الزااِ روثاااو
ثبلؾبٙو ،اْو تننب لي نقٖو اىز بطنب ثبلزغْو لنل ؽلًك ال قبهنخ ثْ ال بً ِٙالؾبٙاو ،ان اب ارغياذ طَابلْنب
الَ رغبًىىب؛

ب لي نؾٖو في نب لىزؾٌن فِ ثياله الكوًنٌلاٌعِ تً القابهعِ فقاً ،ٜلكا ث زبثيزاو طا كافاأ

ما وح 11ال جؾٌصْ ًلجو قوا ح لز ضالرييإً 12ثيجبهح تًٙؼ ،فبلزبهّـ الانُ هطناب رٌظْياو لاي ّكا طغاوك رابهّـ
لى ب ،ِٙثأ نٌلب آفو ّيزي ثبل يٍَبد الضقبفْخ ًّوٕل تىي رؾٌالريبإ تطب االنيزبػ لىَ تكًاد اننضوًثٌلٌعْب،
فقل طكننب ط رأْٛو الزي ِْ النُ ّيوفو اليبلي القوًُ ًاالنزجبه لزيبْٕأ ًفٌْٖٕبد ؽْبراو الضقبفْاخ ٙال اأ
تّكبن الا و ًالوكم الزِ ريلكىبإ
ًلزنيْن ىنه ال قبهثاخ ال نيغْاخ ،اٍازللْنب رقنْابد طقزىياخ رقاب ٛفْياب الك ن اِ ثابلكْيِ ،إلاناب اللهاٍاخ ًٍال
الضغواد الٌاهكح فِ ع

طياْبريبإ ثل ا بفم دظي ل زبثيخ الظٌاىو ال لهًٍخ؛ ً م مفبايئال ي قخ طا طقجاوّ

 -10ثْ الٌٌٍَْلٌعْب ًالزبهّـً ،الزبهّـ االعز ابلِ رؾلّالا ت ضاو طا ٕاىخ ،فبلجبؽاش الٌٍَاٌْلٌعِ ّىزقاِ ثابل يهؿ فاِ طْالال طْازوو ،هااي اناالقي اب طا
رٌعيبد طقزىيخإ ًثبلوعٌ الَ أ ط طبه ٌ ً ٌنذ ًفْجو ًكًه يبّي نغل تل ىيال ع ْيب ،رجْنٌا تل الؾبٙو نيَو عي ط الزبهّـ:
PAUL THOMSPSON « DES RÉCITS DE VIE À L’ANALYSE DU CHANGEMENT SOCIAL », TRADUIT PAR: D. BERTAUX:
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, VOL, LXIX,
P.
 -11رزقب ٛالنا وح اليوكّخ ط النا وح الغ بلْخ ،كًل تل رنأٍ ل فيي الؾبٙو ،ننيب رْزغأ لىَ  ٌٙلنبٕوه ،ث ب ّغيىيب تكاح طي خ لييي ر يٖاالد الياوكُ
MAURICE HALBWACHS, LES CADRES SOCIAUX DE LA MÉMOIRE, MOUTON,
ًال ؾىاِإP141,142VOIR AUSSI: JORGE :
BALLAN ET ELIZABETH JELIN « LA STRUCTURE SOCIALE DANS LA BIOGRAPHIE PERSONNELLE »: CAHIERS
INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, OP.CIT, P.
 -12قونثنب فؾٔ ر ضالد انفواكً ،لنبٕاو الضقبفاخ القوًّاخ ث َازٌّبريب ال قزىياخ (تطضابن ،نكابد ،إإ) ط اب َّا ْو ثٌهكّاٌ ثٌٍَاٌْلٌعْب اإلكهاو ،تً ٌٍٍاٌْلٌعْب
النبً؛ ًىٌ فْبه طنيغِ تليطنب ثزؾىْأ فابثبد طَزوٍىخ لى جؾٌصْ  ،ليب ٕىخ ث يْْيي ًم وّبريي ًتؽالطيي ًتطبنْيي؛ تنظو:
DANIEL BÉRTAUX « L’APPROCHE BIOGRAPHIQUE: SA VALIDITÉ MÉTHODOLOGIQUE ET SES POTENTIALITÉS »: CAHIERS
INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, OP.CIT, P.

طقزىيْ (فقيب – طلهٍْ –نَب  – 13قوًّْ ٌّْؿ) لزغ ْ ت جاو قاله طا ال ياْابد الكْيْاخ لا ال ٌٙاٌ ،
ًانزيب ثزك ْي ىنا الغبنت الكْيِ لجو اٍزض به ال ياْبد اإلؽٖبئْخ ال َزقىٖخ ط راجْق سي فزمإ

2
رنلهط طَبى زنب فِ اٛبه الؾقأ اللّنِ القوًُ قْبٍب الَ الؾقأ اللّنِ الؾٚوُ فِ طَزٌٍ فبٓ ًالؾقأ
اللّنِ ال غز يِ ثْكأ لبمإ ّزيىق انطو ثي اأ طْالانِ رنابًن اؽالٍ ال يٍَابد الزاِ ر ضاأ اإلٍاالم الْايجِ تً
اٍااالم الناابً 14تً اإلٍااالم الياابكُ

ااب ّؾاات الااجي٘ تل ّنيضااوً ،ىااِ طيٍَااخ ففقْااو الْااوٛف ،ثاال ا ث قزىااف

الغٌاناات الزااِ ر ْااي ؽْبرااو اللهاٍااْخ ًال ينْااخ ًاالعز بلْااخ ًالضقبفْااخ ً ،اانا فٌٖٕااْخ تكًاهه كافااأ طغز ا
اللهاٍخ ًطغ أ الزؾٌالد الزِ طَذ طكبنزاو الوطيّاخ ًتّاكبن الزكْاف ًال قبًطاخ الزاِ ًٍا ذ ريبطىاو طا ىانه
الزؾٌالدإ ًنَزاْ فْ اب ّنبٍات طٌٙاٌ ىانا الىقاب اليى اِ الْاٌم ؽاٌن فالالّ ًالزالّ طقبهثابد طيوفْاخ فاِ
انن ب ٛاالعز بلْخ لىلّ ف ،تل نزٌقف لنل ال الؽظبد ًاالٍزنزبعبد الزبلْخ:
ن  :ال الؾلّش ل ففقْو الْوٛف َّزىيم اٍزؾٚبه ريلكّخ طيىالرو ًاناَ طيبهفاو ًرنٌلياب ،ثيْالا لا
تُ رن ْ ٜط ّأنو تل ّقزين طيٍَزو فِ عي فق ٜط تكًاهىب الكضْياخ كافاأ الٌٍا ٜالقاوًُإ لىاَ تناو ثزيالك
طيىالرو ًطقزىف تكًاههّٚ ،ينب تطبم ًٙيْخ فااللزجبًف النُ نوٍ تنو ٍ خ فبٕخ راج صقبفزو كاأً ،نقٖال
ثضقبفخ االلزجبً ىنب الكْيْخ الزِ رزلافأ فْيب ٍغالد للّلح :كّنْخ ًطيوفْخ ًاْجْاخ ًهطيّاخ فاِ رضجْاذ ًروٍاْـ
طغ ٌ تكًاهه ،ثأ ًرٌاعله نلك ط ؽْش ىٌ اٛبه طيٍَِ ثبلجبكّخ ال غوثْخإ
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ثفنلف:ئ الزالافأ ماراو ّٖاجؼ طٖاله الٖايٌثخ الزاِ الزوٙازنب فاِ رٖانْيو :فياأ ّزيىاق انطاو ثنقجاخ طؾىْاخ
ًنؾ نزؾلس ل ففقياب الْاوٛف؟ تم تنياي هعابن كّا ًٍاؾوح ًطيابلغٌل ًطلهٍاٌل؟ تم ىاي طغاوك طاٌظيْ
طأعٌهّ ط فالن فلقل الْوٛف ؟
لئ ؽبًن ثي٘ الجبؽضْ  ،تطضبن ( )Fanny Colonnaرٖنْف ففقيب الْوٛف ٙ

طيبىْي فبٕخ ،طضأ

فال ضقف الزقىْلُف تً فطضقيِ انٛوافف ،فإننب ن ْأ الاَ الزجابهىي فئاخ تً طغ ٌلاخ طينْاخ 16قبٍا يب ال ْازوو،
ؽيظ القوآل ًالي أ ثبلْو ٛيقل ل أ اعز بلِ ًصقبفِ ّوث ٜلالقزيي ثبلَكبلً ،فِ ال قبثأ نجزيل ل ًٕاييي
ةفا لنقجخف ،ننيي فِ ً ٙاعز بلِ ّٖيت لىْيي الي اأ فْاو ،ثبٍازقالن رابم لا النظابم االعز ابلِ القابئي تً

 -13نْْو الَ تننب الز لنب فِ انغبى ال قبثالد ال ٌعيخ لىنَب لىَ ًٍبٛخ نٌَّخ طز لهٍخإ
14
- VOIR: F. COLONNA « EN ALGÉRIE L’ISLAM DES GENS »: PROJET, N°:
AUTOMNE, PARIS,
P
 -15الؽظ  J. BERQUEتل ريلك ًاطزياط انكًاه الزِ ّٚاى ثيب ففقْو الْوٛف ،ر كنو ط اؽزالن طٌق عل فبٓ ًطز ْي كافأ ال غز القوًُ:
J. BERQUE, ETUDE D’HISTOIRE MAGHRÉBINE, LES ÉDITIONS INTERNATIONALES,
P.
16
- J. BERQUE, STRUCTURES SOCIALES DU HAUT-ATLAS, RETOUR AUX SEKSAWA, PUF, PARIS, ÈME ED.,
P.

ثإلغب رجيْزيي االقزٖبكّخ لىَكبلً ،اّلٌّلٌعْب لكٌنيي ظىٌا لبعيّ ل ثىٌهح فكو ّيٛو ًعٌكىي االعز ابلِ
ًالضقبفِإ
رجْننب طْلانْب ،تل أ فقْو ّنزظي فِ فّجكخ طينْخف طؾىْخ لىيقيب  ،17رْكأ فوّقب ّزيل و ت جوىي ٍنب ًتؽنكيي
رغوثخ ،لىجؾش ل فوٓ طغوّخ لىي أ ثبلْو ٛتً لىزنقأ تّبم الغ يخ لجو ال قبثو تً لزجبكن انفجبه ًال يىٌطبد
ل الغٌاطا الْاباوح تً لالهراياق طا فاالن اؽْاب الاٌالئي ًرنْاْ ٜال اآصي ً بفاخ ال نبٍاجبد االعز بلْاخ الزاِ
رَزلل ِ رالًح القوآل ًهف كلب القزي لىؾٌٚه ًال للٌّْ إ لكننب ًفِ أ ىنه ال َابلِ ًانل ابن الزكَاجْخ،
ال نَازاْ تل ننكااو ر ْايىي كافااأ الٌٍاا ٜالقاوًُ فٌٖٕااب لا فئااخ فاليااٌامف؛ فجابلواي طا تنياي هعاابن كّا
ثَاااب ًطقزىيااٌل ر بطااب لاا هعاابن الاالّ ال يااوًفْ هٍاا ْب بليى ااب ًالقٚاابح الْااولْْ ًاليقيااب الاانّ
ّزٖلهًل ق خ اليوم ،18فإنيي ّْغىٌل كافأ ال غز

القوًُ طكبناخ طز ْايح ثٌٕاييي طزيى اْ ًط زىكاْ لضقبفاخ

رقزىاااف لااا رىاااك الزاااِ ّ زىكياااب الياااٌام ،19ثاااأ انياااي ّؾزىاااٌل ال ورجاااخ الضبنْاااخ ثيااال الْاااوفب  ،طضى اااب الؽاااظ
Westermarckإ
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ثفم ف :ط الٌاٙؼ تنو فِ ظأ انزْبه انطْاخ ًالغياأّٖ ،اجؼ اؽزكابه ال يوفاخ ًالقاوا ح ًالكزبثاخً 21ريَاْو
النٌٖٓ اللّنْخ ط ّأل اليقْو ًؽله ،22ط ن ب ّٚ

لو طكبنخ هطيّخ فبٕخ كًل ثقْخ القوًّْ  ،23بالٙاال

ثلًه االٍزْبهح الزِ رييى لالقزو ثبلَب نخ الزِ رزٌعو الْو فِ ضْو ط القٚبّب ،رزيىق ثبلؾْبح الغ بلْخ لىلًاه
تً ثبلؾْبح القبٕخ ًالؾ ْ خ لألفواك ،لزٖجؼ ىنه االٍزْبهح طؾٖىخ لىضقخ ال ٌكلخ فاِ اليقْاو ثٌٕايو تىاال ليابإ
لاانا فؾزااَ الاانّ ال ّيٚااىٌل اٍزْاابهرو ،ال ّْااككٌل فااِ تطبنزااو تً ٍااىٌ و انفالقااِ الاانُ ّ ٚا

لالٍزْاابهح

ٍوّزيبً ،ان ب ّيزجوًنو طيىال ت ضو لالٍزيزب اللّنِ ،ال فِ القٚبّب الْقْٖخإ

 -17ريوٗ فٌْٖٕبد طينخ الْو ٛلىَ اليقيب  ،رأٌٍْ ّجكبد فبٕخ لزجبكن انفجبه ًال يىٌطبد ؽٌن ال نبٛق الغنْخ تً ان ضو عبمثْخ لىي أ ،فبلغوثاخ الزاِ
ّيٌْْنيب ،رلفييي الَ رْكْأ ّجكخ فبٕخ ط فطؾزوفِ اليِْ فِ الغوثخفإ :كّأ تّكى بل ،م ؼسةيئن مساطي ،مإًإم109 ٓ ،
 -18لي اللّ القابثِ ،سوسلوموجلفئ ميمالدئن مذد ثي ئبفم جي غئ م غسبف ،طاجيخ النغبػ الغلّلح ،الجْٚب ٛ ،إ 79 ٓ ،2001 ،I
19
- JACQUES JAWHAR VIGNET – ZUNZ « UNE PAYSANNERIE DE MONTAGNE, PRODUCTION DE FUQAHA, LES JBALA, RIF
OCCIDENTAL, MAROC »: L’ANNUAIRE DE L’AFRIQUE DU NORD XXXIII, ÉD. CNRS,
P.
20
- MOKHTAR EL HARRASS «LA SOCIÉTÉ D’ANJRA À TRAVERS LES ÉCRITS D’EDWARD WESTERMARCK », IN:
WESTERMARCK ET LA SOCIÉTÉ MAROCAINE, PUBLICATIONS DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES
HUMAINES – RABAT, SÉRIE: COLLOQUES ET SÉMINAIRES, N°:
ÈRE ÉD.
, P.
تنظو تّٚب :فبنِ ٌلٌنب :فطضقيٌل فِ انٛوافف ...ائحائضائذ276 ٓ ،
 -21هاي تل فالْيبىْخف ٍ خ طيْ نخ ثبل غز القوًُ ،فال نَازاْ تل ننكاو تى ْاخ الكزبثاخ ًطنيلزياب ،ام رؾ اأ ٛبثياب ٍاىاٌّب ًقلٍاْب ،فياِ رؾْاأ لىاَ الَاىاخ
اللنٌّْخ/ال قيل ً ،فِ آل مارو لىَ ٍىاخ اللّ ؛ ىبىنب نييي ٍو رقجْأ القوًُ لاألًهاق ال كزٌثاخإ :لجال الوؽ ابل ال اٌكل فقاوا ح نقلّاخ فاِ زابة :ف الياوٗ
ًالجو خ لواّ ٌل عبطًٌف :ة شوز تئ ىْخئ آلو بئن مؼاوحئ إلنسفنلي ،عبطيخ طؾ ل القبطٌ ،الوثب ،ٛاليلك 199 ٓ ،1982 ،9
 -22رك ا تى ْااخ الضقبفااخ ال كزٌثااخ ثبلقوّااخ ،فااِ ٌنيااب ؽبطىااخ لىضقبفااخ اإلٍااالطْخ ًالىغااخ اليوثْااخ ،فبرؾااخ لى زيى ااْ آفبقااب تهؽاات طا تفقيااي ال ؾىااِإ :تؽ اال الزٌفْااق،
م جي غئ م غسبف ،..مإًإ م459 ٓ ،
 -23الؽظ ال قزبه الٌٍَِ تل طكبنخ اليقْو ريكاك ر ْيا فِ انًٍب ٛانطبىّغْخ ،ؽْش ّزاىت ؽيظ القوآل ًقوا رو ًفي و ،ريىي الىغخ الزِ نين ثياب؛ صاي ال الؾبعاخ
القٌّخ لىيىي اللّنِ ًفيي القوآل ،رقٌن لو ٍىاخ لى ْخ ًكّنْخ رغيىو فٌق اليبطخًٛ ،بل ب تل اللّ ال ّييي ثىغخ القٌم ،فيي فِ ؽبعخ الَ فنقجخ لبل خف ثىغزوإ :لىِ
تًطىْأ :فال قزبه الٌٍَِ :الَىاخ اليى ْخ ًالَىاخ الَْبٍْخ ف :م ففؤ ،اليلك286 ٓ ،2001 ،63-62 ،

الااَ عبناات االٍزْاابهح ّااأرِ كًه الٌٍاابٛخ ًالزؾكااْي ثنااب لىااَ طٌقيااو الؾْاابكُ 24ط ا نيالاابد الَااب نخ
ًاوثزوً 25طَبفزو ط فاليٌامف؛ فجٌٕيو اوّجب ل ال غز

ال ؾىِ النُ ّي اأ ثاوّ ،زياّال ريبلىاو طا الٌٍاٜ

الغلّلً ،فّؾ أ الْو طياّب للح ل رأرِ ط ال غ ٌلخ ماريبً ،ال ّ ك اإلرْبل ثيابف ،26اال تل ىانا الزيبلاأ لاٌْ
كائ ب ريبلال طجبّوا تً انقواٛب ربطاب فاِ ىانا ال غز ا  ،نناو هااي طكبنزاو ّجقاَ تعنجْابً ،لانلك قال رز ْاي لالقزاو
ثبلَكبل ثنٌ ط الَىجْخ ًتؽْبنب الالطجبالح؛ف فجٖيزو اوّجب فّْزوو فق ٜفِ ٕيبد لبطخ ًطغوكح ط تلٚاب
الغ بلخ الزِ ّنقو ٛفْيب؛ فيٌ فقوّت ًثيْل فِ آل ًاؽلفإ

27

لكننب نْْو الَ تل كًه الزؾكْي رواع ل ب بل لىْو ٍبثقب ،ثيال تل ٕابه الياوك القاوًُ ّيٚاأ الزٌعاو فاِ
ؽااأ نيالبرااو الااَ الَااىابد ال ؾىْااخ تً القٚااب  ،طَاازغنْب ل ا رؾكااْي ثاابقِ الٌٍاااب الزقىْاالّْ  ،طضااأ الْااوفب
ًالٌعيب ًال َنْ ط تفواك الغ بلخ (ثزَكْ الغْي)إ اْو تنو ّنجغِ القٌن ،انو ثبلواي طا ىانا الزواعا الانُ
طٌ تكًاه اليقْو ٌٍا فِ االٍزْبهح ًالزؾكْي ،الىان ّؾظاَ ثبطزْابىاد فبٕاخ ًال ّيبطاأ طيبطىاخ الياٌام ،ث اب
ّقزْٚو ملك ط االؽزوام ًالزقلّو ًالزْوّفإ
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ز بؼااف :ال طياًعااخ اليقْاو ثااْ لاابلي الضقبفااخ ال كزٌثااخ ًلاابلي الضقبفااخ الْاايبىْخ ،29ظىااذ رجااٌوه طٌاق ا ط ْاايح
ٌٍْ ٜفْ ب ثْ اليوك ًاليوكً 30فْ ب ثْنو ًثْ اللًلخ31إ ف

كافأ الٌٍ ٜالقوًُ ًثٌٕايو اإلطابم ًالقاْات،

ّغَل كًه الٌال الوٍ ِ لىَىاخ الؾب خ ،الَ عبنت الٌٍابٛخ الزاِ ّىيجياب لٖابلؾيب ،هاثااب القاوًّْ ثبللًلاخ
ًطنغياريب ًٍْبكريب ،طوككا فابثبريب ًطجبه ب فاٌارياب ًطي ْاب ٍْبٍازيب ًؽٚاٌهىب ،ط ن اب ّغيىاو فاِ طَازٌٍ
آفوً ،اؽلا ط تلٌاني ب ًلٌْنيب تّٚب؛ فكضْوا طب ّؾاٌن فجوراو ثْايًل الجبكّاخ ًٍاب نزيب ًاٛاللاو لىاَ عاي

ٍ -24جق للهطنغيي تل الؽظ نيٌ الؾْبك ًالٖ ذ النُ ّ ْي اليقْو:،
EMIL. DERMENGHEM, LE CULTE DES SAINTS DANS L’ISLAMMAGHRÉBIN, GALLIMARD, PARIS,
P.
ًري ل ٌلٌنب تّٚب ٛبث الزكزي النُ ّ ْيه ل اْوه ط الْقْٖبد اللّنْخF. COLONNA: «LA RÉPÉTITION » OP.CIT, 196 :
ّ -25يٚأ اليقْو نيَـوًٙ ،يو غوّت ل ال ناقخ الزِ ّي أ ثيب ،طَزيْلا ط االثزيبك ل النيالبد اللائوح ثْ الَكبل:
A. ZOUGGARI, L’ÉCOLE EN MILIEU RURAL, IMP. EL MAÂRIF AL JADIDA, RABAT,
P.
ًّي ل فتّكى بلف تنو ثبٍزضنب الْيٌك فّكأ اليقيب فئخ الغوثب الٌؽْلح الزِ بنذ ؽبٙوح ثْكأ لابكُ فاِ الجاٌاكُإ فجبلزجابهىي فاوثاب ف لاي ّكا لياي كفاأ فاِ
الَْبٍبد ال ؾىْخ زىك ال زيىقخ ثبلنيالبد ؽٌن انهٗ ًال ب فإ :كّأ تّكى بل ،ال يوفخ ًالَىاخ إإإ ،م ،ً ،م110 ٓ ،
 -26كّأ تّكى بل ،م ؼسةيئن مساطي ،مإ ًإ م108 ٓ ،
 -27ال وع نيَو ،نيٌ الٖيؾخإ
 -28ثجبكّخ ًٌٍ ،ظىذ ًٙيْخ ففقْو الْوٛف عل ط زبىح ،ننو ث ضبثخ قب ِٙالقجْىخّ ،ق ِٚثْ النبً ًّؾكي ثاْ ال قزىياْ ًال زنابىلْ طانيي؛ تنظاو :ال قزابه
الٌٍَِ ،سوضئ مؼفم ي ،طاجيخ فٚبلخ ،ال ؾ لّخ26 ٓ ،1960 ،
29
- F. COLONNA « EN ALGÉRIE L’ISLAM DES GENS »: PROJET, N°:
AUTOMNE, PARIS,
P
 -30الؽظ  ،L. PAYEتل ثي٘ فاليقيب ف بنٌا ّكَجٌل طيبّيي ،ط زبثخ الوٍبئأ لىقوًّْ تً لىقٌآ:
L. PAYE, INTRODUCTION ET EVOLUTIONDE L’ENSEIGNEMENT MODERNE AU MAROC (DES ORIGINES JUSQU’À
,
ÉD. ET INTROD. PAR: MED BENCHEKROUN, IMP. « ARRISSALA », RABAT,
P.
ّ -31اىت ط فقْو الْو ٛتّٚب ،روع خ النٌٖٓ القوآنْخ ًفات الغ يخ الَ انطبىّغْخ ًرقوّجياب طا تفيابم الَاكبل الانّ ّزكى اٌل لغازيي ال ؾىْاخ ال اليوثْاخ،
F. COLONNA« LA RÉPÉTITION … » OP. CIT, P.
ًط ص خ هث ٜالٖىخ طب ثْ القوًّْ ً قواهاد اللًلخإ:

جْو ط تٍواهىب ،لىيت تكًاه الزجىْغ لٖبلؼ الَىابد ال ؾىْخ ًتعييريب انطنْخإ لينه انٍجبة ر ك للح فقيب
ط تل ّزؾٌلٌا الَ طقلطْ ًٌّْؿ ثبلغ بلبد القوًّخإ
خفةسف :رجْنب طْلانْب ،تل اليقْو وعأ كّ ّؾوٓ ثلًهه لىَ ري ْق ال َبفخ الزِ ر ْيه ل آفوّ ط
ّيزجوىي فلٌامفٌٍ ،ا لىَ طَزٌٍ الىجبً ًال ظيو القبهعِ تً لىَ طَزٌٍ الَىٌو االعز بلِ ًانفالقاِ
تّٚب ،طيزقلا تل ىنه ال َبفخ تطو رَزىيطو طكبنزو اليى ْخ ًطقبطو اللّنِ ،فيٌ ْقٔ ؽبطأ لكزبة هللا ال ّ كناو
تل ٌٍَّ ثبليٌام ط اليالؽْ ًالقوًّْ 32إ لنا نغل طغ ٌلخ ط انطضبن ال زلاًلخ للٍ اليقيب ٙل الياٌام طنياب
طضال " :مؼفةفئػدننئن ّخفئنوو ئبون" تً " مطّابيئػل لنئ مذ لسفإ
ًفِ طَزٌٍ آفوَّ ،زض و اليقْو ٛجْيخ ل ىاو الالّنِ اْاو الْالًُ لزوٍاْـ ر ْايه لا القاوًّْ طا فاالن
الزوًّظ ل قٌلخ ف ألذ ئ مبلضف ف ًطْىو الَ للم طغبلَزيي ،ثبٍازضنب الْاٌْؿ ًالٌعياب طانيي ،ط ن ا ّ ضىاٌل فاِ
ال يزاابك ع بلااخ الاالًاه تً الغ بلخ(ثزَااكْ الغااْي)إ ًفااِ الؾاابالد الزااِ ّغز ا فْيااب اليقيااب ثاابلقوًّْ  ،فااإنيي
ٍولبل طب ّي لًل لىَ ال َزٌٍ الزٌإىِ الَ اٍزي بن لغخ طْايوح َّازللٌل فْياب ى ابد ًع اال طا الانٔ
القوآنَِّ ،زيِٖ لىَ اْوىي في يب تً ريكْك كالالريب ًطيبنْيب ،ثاأ ال ى براو نيَايب رز زا ثقاله طا القلاٍاخ
َّز لىب ط ٍىازو اللّنْخ؛ فيِ لَْذ طغوك ًٍْىزو لىزٌإأً ،ان ب ىِ تكارو فِ الزٌعْو ًاإلهّابك ًط بهٍاخ
الزاأصْو لىاَ انفاواكإ ًثيٚاأ طيغ ياب الالّنِ ّيٍاٌ نظبطاب طيوفْاب فبٕاب ثاو ًث غابن ل ىاو ،ثاأ ًثْقٖاْزو
اللّنْخ ًالوطيّخ كأ ،لْجلً ٕبؽت القاابة ال ْاوً الانُ َّازاْ تل ّقىاق طَازٌٍ ًاٙاؾب طا اإلع اب
رنْله الغ بلخ (ثزَكْ الغْي)إ
سفوسف  :ال القاوآل الانُ ّؾيظاو اليقْاو ًّ األ ثاو ٕالههّ ،غيىاو فاِ تلاْ القاوًّْ ّقٖاب طجبه اب (ثيازؼ
الاااوا ) ًطجبه ب(ثكَاااو الاااوا ) َّااايٌل لجاااو اٍااازللبئو ،طجبه اااخ انفيااابن ًال بهٍااابد الزاااِ ّقٌطاااٌل ثياااب
ًاالؽزيبالد 33الزِ ّنظ ٌنيب (فاجاخ  -ىفابف -لقْقاخ  -طأكثاخ تً ًلْ اخإإإالـ) ،ثاأ ّؾٌلاو الاَ ّاقٔ ّاوّف
فّوف الٖلهف 34ال ّوف الظياو تً ال نَات ،ثيال تل اطازأل عٌفاو ثكى ابد هللا ًآّابد زبثاو الزاِ ال رقيوإىكانا
ر ضأ الجو خ ثٌٕييب قلهح هطيّخ طيبهقخ ،عي ا تٍبٍْب ط ل أ اليقْوَّ ،ز لىب طا ؽياظ القاوآل اأىي هٕاْل
طيوفِ ًهطيُ ّ ْيه ل فاليٌامف ًّقوثو ط طنيلخ انًلْب إ ام َّزيْل ن اٌمط الاٌلِ ،الوعاأ اليقْاو ًالزقاِ،
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- J.J. VIGNET – ZUNZ, OP.CIT, P.
 -33اٍالم اليقْو طنقو ٛفِ الؾْبح الٌْطْخ ت ضو ط ب ىٌ طغاوق فاِ الوًؽْاخ ًالزغوّل؛ًىانا طجاوه انيزبؽاو الْالّل لىاَ الاقاًٌ ًاليابكاد ،طضى اب ّجاوى عىْاب فاِ
ال نبٍجبد القبٕخ الزِ ّنْايب بل آري ًال آكة ًاْوى بإ تنظوF. COLONNA, SAVANTS PAYSANS,OP.CIT, P. :
 -34نلّ ثينا ال ييٌم نٍزبمنب ،اكهٌّ ثنَيْل فِ اٍزْبهح ثؾضْخ ّيٌّخ (عبطيخ طؾ ل القبطٌ ت لان ،ىْخ آكاة ًاليىٌم اإلنَبنْخ ،الوثب)ٛإ

ثأ ال ط انًلْب ط طاوًا ثزغوثاخ الْاوٛ؛ ف اٌالُ لجال هللا الْاوّف طاضال (ّاْـ ًىال) ابل ففقْاو ّاوٛف،
ًظىذ ٌٕهرو فِ الجلاّخ للٍ النبً ٌٕهح اليقْو الؾبطأ لىقوآلً ،ال ٖىِ ثبلنبً ًال يىي نثنبئييإ

35

لينا ّوٍ اليقيب تل ؽيظ القوآل ال ّيرَ نُ ابل 36،ثاأ ىاٌ ىجاخ اليْاخ تً انزقاب هثنابنِ ّيجاو لناو طيياٌم
فاليزؼفإ

ب تنو فِ طَازٌٍ آفاو ،ص اوح لٖايٌثبد لَاْوح ثزكاواه طاواد الؾياظ ّىقٖايب ّايبهىي ال زالاًن:

" ماوحئديىئتخسجئ مسنح"ًّ ،غَلىب تّٚب طينَ فالَنىكبدف/طيوكىب فٍىكخف ،اللان لىَ االفزواق ًاالعزْبى
ًال ااوًهً ،الااانُ رااايٛوه طغ ٌلااخ طااا الاقاااًٌ ال يٍَااخ ّيوفياااب ؽيظاااخ القااوآل؛ كًل تل ننَاااَ هؽاااالد
فالَيبهحف تً فالزقنِْف* الاٌّىخ الزِ ّقٌطاٌل ثياب ثؾضاب لا الْاٌْؿ ًال يى اْ ً ،فاِ آل نيَاو لا فاوٓ
الي أ ثبلْو /ٛال ْبهٛخإ
ًفااِ ؽاابالد للّاالح ،نغاال تل اإللبقااخ الغَاالّخ الزااِ ر ْااي ثياا٘ اليقيااب  ،رٚاايِ لىااْيي ىبلااخ فبٕااخ،

ااب

ركَااجيي ريبٛيااب ّاالّلا طاا ٛااوف الَااكبل؛ ًالٌاٙااؼ تل اهرجااب ٛالغَاال ال ياابق ثبلقلاٍااخ/الجو خ ،عااي طاا
فااللزجبًف النُ ّ ْي الضقبفخ ال غز يْخ فِ ريبطىيب ط الْقْٖبد الزِ رؾ ىيب ،ام رزؾٌن ىنه اإللبقخ تً اليبىخ
الغَلّخ الَ كلْأ طٚبلف لالٕايب اإلليِ ال قلً لييال تً اْوىي ط هعابن الالّ  ،الانّ ّقزىياٌل ر بطاب
ل انّقبٓ اليبكّْ تً اليٌامإ
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سفبؼف  :رزغَل تلىَ طَزٌّبد فصقبفخ االلزجابًف الزاِ رايٛو طيٍَاخ ففقْاو الْاوٛفظ ثابلنظو الاَ ّاولْزخ
اللّنْخ،

38

ؾبطأ لكزبة هللا ًطٌعو كّنِ ًاطبم فِ الٖالح ظ فِ ط بهٍزو الَؾوّخ الزِ رغال فاِ القاوآل طبكرياب

انٍبٍْخ ًكلبطزيب الْاولْخإ ًلائ

بناذ ىنابو آّابد قوآنْاخ ًتؽبكّاش نجٌّاخ رؾاوم الَاؾو تً ر نياو تً رٖايو

ثبلكواىخ ،فإنو ّزي رأًّىيب فِ ارغبه َّايَ الاَ رأ ْال ًعاٌكه ًقٌراو ال الاَ نيْاوإً 39ثزؾىْاأ لغاخ طَازغٌثْنب طا
اليقيب ً نا ىثبئنو ط القوًّْ ًالقوًّبد ،نىياِ تنياي ال ّزؾالصٌل لا ٍاؾو ،ثاأ لا تؽغجاخ تً فٍاجٌةف تً
فثو خ تٍ ب هللاف تً فثو خ القوآلفإ
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- HASSAN EL BOUDRARI"QUANT LES SAINTS FONT LES VILLES. LECTURE ANTHROPOLOGIQUE DE LA PRATIQUE
SOCIALE D'UN SAINT MAROCAIN DU XVII SIÈCLE": ANNALES, ECONOMIE, SOCIÉTÉS, CIVILISATIONS, N°:
MAI – JUIN
P.
36

- F. COLONNA: « LA RÉPÉTITION … », OP.CIT, P.
* فالَيبهح تً الزقنِْف ،طوؽىخ تٍبٍْخ فِ ركٌّ فقْو الْو ،ٛفبنًلَ طْازقخ طا الَايو ًالضبنْاخ طا فاننِ ،تُ ؽ اأ اٌْ الغاٌد لىاَ ظياوهً ،الانُ ّٚاي
للراو ًلزاابكه فااِ رنقىاو ًٍاايوه ،ثااْ عٌاطا الالًاًّو ًالقااوٍ ،ؽزااَ ّاأنٌ فااِ نيَااو االٍاازيلاك الكابفِ ل ياًلااخ طياابم الْاوٛإ ًقاال ًٕااف  BELLAIREالاىجااخ
ال قنْْ  ،ثأنيي َّبفوًل ط تعأ اليىي ًاٍزك بن ؽيظ القوآلإ انظو:
E. M-BELLAIRE « L’ENSEIGNEMENT INDIGÈNE AU MAROC »: REVUE DU MONDE MUSULMAN, VOL XV, N°:
P.
 -37فبنِ ٌلٌنب :فطضقيٌل فِ انٛوافف ،مإًإ م ،ىبطِ260 ٓ ،
 -38انزجوففَزو طبهوف لىزلافأ النُ ّ ْي تكًاه فقْو الْو ،ٛفإلَ عبنت ٌنو ّ ضأ اللّ انهصٌمً َِ ًّيىي القوآل ًّنْو ال يوفخ اللّنْخّ ،زلفأ فِ طغابالد
ًطنبٍجبد طزنٌلخ ،ؾيالد اليًاط ًال آري ًانٙبؽِ ً زبثخ انؽغجخ الٌقبئْخ ًاْوىب ،لَْزقىٔ تنو فِ ؽبالد ضْوحّ ،جزيال لا الاياو الانُ ّ ْاي اإلٍاالم
انهصٌمً َِ النُ ّ ضىو؛ تنظوMOKHTAR EL HARRASS« LA SOCIÉTÉ D’ANJRA.. », OP.CIT., P. :
 -39ثٌن ثبٍكٌل :فانٍبْٛو ًال يزقلاد ثبل غوة،ف روع خ :طٖايَ ال َنبًُ ،بلتئ مذو ي ،اليلك  ،3ت زٌثو 89 ٓ ،1986

ىكنا ّياًط اليقْو ثْ الَؾو فاِ ثياله الاٌصنِ اإلؽْابئِ ًثاْ ال يزقال اإلٍاالطِ ،ثاأ ّٚا

ّاولْزو طا

كافأ الييي اللّنِ ،فالفب لَؾو ال وتح ،الجيْال لا القلاٍاخ ًال زاٌه ٛفاِ ال النٌ ثبلز ابك لجابهاد ٍاٌقْخ ًال
تفالقْخ اٙابفخ الاَ طاٌاك قانهح ًتثقاوح وّياخإ ًثابلواي طا تناو قال ّ ابهً فالَاؾو الْاْابنِف ،اال تل ؽ ىاو
لكزاابة هللا ّٚاايِ لىااَ ٍااؾوه ثياالا طقزىيااب ،فٌٖٕااب تنااو ال ّقاا فْااو الٖااىخ طا اليااوائ٘ اللّنْااخ ،بلٖااالح
ًالٌٖم ًانكلْخ الزِ رٖجؼ اؽلٍ تٌٍ ط بهٍزو الَؾوّخإ ًط ص خ ف ب ّكزجو ًثبلىغخ الزِ ناين ثياب القاوآل،
يْأ لزؾقْق انطبنِ ًرييّي النغبؽبد ًالؾ بّخ ٙل الْوًه الزِ قل ريلك ٕؾخ ًٍالطخ ًصوًاد ىثبئنوإ
ًنل ىنه ال بهٍخ الَؾوّخ ،ر ضأ اٍزغبثخ لؾبعْبد ًاق اعز بلِ ًصقبفِ ًنيَِّ ،واى لىاَ اٍازي بن
الز بئي ًانؽغ جاخ لزؾقْاق تااواٗ ضْاوحإ فقال ظىاذ قبئ اخ ًطَاز وح ،هااي رواعا ًظبئياو انفاوٍ بلزالهٌّ
طااضال ،ثااأ ل َاانب طْاالانْب تنيااب طٖااله طيااي لىااوىقٕ ،اابه ّ بهٍاايب ؽزااَ طا لَْااذ لااو تّااخ كهاّااخ ثيااب ،طا ثاابة
الؾٌٖن لىَ تعو اٙبفِ طَزغال صقخ النبً ًالزقبكىي اللّنِ ًال غز يِ فِ ىنه ال بهٍخإ
ثفة ف:ئاٙبفخ الَ طزبف زو الَؾوائرزٚبلف اليٌح طب ثْ ٌٕهح اليقْو ال يْبهّاخ ًاللّنْاخ ًثاْ ط بهٍابرو
ًٍىٌ برو ال لنَخ الزِ رجزيل ل ىنه ال يْبهّاخ ثبلَاقٌ ٛفاِ ٍاىٌ بد طجزنلاخ بلْاواىخ ال ورجااخ ثابلٌالئي ؽا نل
االقزواة تؽْبنب ط ال زٌَلْ ًالايْىْْ ؛ تً الجقأ ًالزقزْو ًٍىٌ بد الؾانه ًالزؾبّاأ ًال قبرىاخ ًال كاو الزاِ
ثىٌهىب ط فالن رغبهثو االعز بلْخ ًال ينْخ؛ فيِ الضقبفخ انطبىّغْخ طاضالّٖ ،اجؼ اليقْاو تً الابلات لقجاب لٖاْقب
ثبلنئت ،ام ّكننَ ىنا الؾٌْال ال ب وة فالانبلت لىِفإ
ًريكاك ىنه الٌٖهح الزجبٍب ثزٌهٛو فِ الغى خ ط انٛيبن/ىثبئ

زبثو القوآنًِ ،ىِ ٍىٌو قل ّغل اطزلاكه

للّو ،فِ طواؽأ طجكوح ط الزيىي ًالؾيظ القوآنِ ،ؽْش ّكٌل ىٌ نيَاو ٙاؾْخ اللزالا عنَاِ طا قجاأ ّاْقو
ًطيى و 40تً ط قجأ ىطالئو فِ فزوح الزيىي ثبل لاهً اللّنْاخ ًاليًاّاب القوآنْاخ

غابالد م ٌهّاخ طغىقاخ َّا يب

قله جْ و ط الؾوطبل ًالكجش الغنَِإ ًفِ طَزٌٍ آفو ثزٌهٛاو فاِ لالقابد عنَاْخ ثبلنَاب /ىثٌنبد ر بئ او
الَؾوّخ ًاليالعْخإ فِ ىنا الَْبق رؾزيظ النا وح ال غز يْخ ث غ ٌلخ ط انطضبن الْايجْخ الزاِ رىقٖا غ ٌ
ىنه الزغبًىاد:
" مفملهئ مافئة يس ّفنئبسةيوئوخؤئ مجفةغئبباغيو" ئ" مفملهئندّنئةفئ مدن نيئنػل وئغ ّ فشم" ئ"إذ ئ ز وئهللائبدزفمئسج فئجؼاهئهللائةفئجلبئ مفمله" ئّ -40ي ل فؽ ٌكُف ،تل ال وّل ّزقىَ ل اهاكرو لٖبلؼ الْْـ ،لزؾْٖأ ال يوفخ ًالجو خ الزِ رورج ٜثيبإ ًىٌ طٚاو لى وًه ط رغوثخ طيقالح ،طنياب القلطاخ
ًالْغأ ًالولبّخ ًالغنا لٖبلؼ ّْقو ،فِ اٛبه كّنِ َّازنل الاَ طيياٌم فاليجاخف ًالقٚاٌ الزابم؛ الاَ الؾالًك الزاِ ّزأناش فْياب ال وّالً ،فقاب لى قٌلاخ الٖاٌفْخ
ال ْيٌهح :ف لنله بل ْذ لنل طغَاأّ ،قىجاو طزاَ ّاب ًىاٌ طاابً فإ :لجال هللا ؽ اٌكُ ،مشال ئن م سنادإ م ساكئ م مافةفئماسااطيئةافئ م جي ؼافتئ مؼسبلايئ
مذدن ي ،كاه رٌثقبن ،الجْٚب  ،الاجيخ الضبلضخ( ً 128 ٓ ،2000،ىبطِ) ٓ 136

"ةل شلوئػاىئةسنشهمئبذفنئ مذ فش" ئ"ةفموئمافملهئشزومئةفئبغد وئةفمهمئلسنبي" ئ"بل ئ(بخلس)ئةغئ مشل ئن مسةؼيئةغئ ممفضف"....إم ئاْو تنو ّنجغِ القٌن ،ال ىنه الزغبًىاد رزيبِّ عنجب الَ عنت ط ر ضْىْزو اللّنْخ ال يْبهّخ،41
هتٍ بلو اللّنِ ًالوطيُ طب ّٚا

ب رغل فِ

لياب روٍاقيب ًصجبرياب طا فاالن طيياٌم ٌّعال طزغانها فاِ الزاواس الٖاٌفِ

الْيجًِ ،ىٌ خسقئ مؼفوم تً طب ّيوف فِ اليبطْخ تّٚب ةفطلّخئ م لص "،

ب رجىٌهه طيٍَابد كّنْاخ تفاوٍ

بلٖىؾب ًٌّْؿ اليًاّب ًال زٌٖفخ الاوائقْخإ
َّ ؼ ىنا االٍزضنب لييال ع ْيب ثزجننِ قْي ًٍىٌ ْبد رنبق٘ ظبىو النٖآٌ ال وعيْاخ لىاَ الزجابه تل
ص"؛ فبل ضىْخ الغنَْخ ًالغى خ طضال ،رغال طا كافاأ اإلٍاالم الٖاٌف نِ
"
ميوالفئخفصئبفمؼو ّحئسفلظئػنئ مخو ّ
ّ
الْيج نٍِ ،انلىب القاٌُ فاِ الوًاّابد ال غز يْاخ ًر اضالد انفاواكإ قال ال ّيا ني تل رز زا ىانه الوًاّابد ثقاله طا
الٌاقيْخ الزبهّقْخ ،ثأ انى ني ىٌ ؽبعاخ اليئابد الْايجْخ ًال ؾوًطاخ الاَ تٍاى خ ال ضىْاخ الغنَاْخ ًاٍازلطبعيب فاِ
ال ق نلً ٙ ،نلا لىَ الزؾوّي اليقي نِ لززؾٌن الَ ط بهٍبد قبئ خ فِ الٌاق (الٌلِ لى نِ ث ؽ لًُ ،كفْ نٌاؽِ
طلّنخ طكنبً ثبل غوةً ،النُ رؾٌن الَ ٙوّؼ ال ضىْْ ن ٌمط قٌُ فِ ىنا الجبة)إ
تفسؼف :اما بل ط ال ك القٌن ،ال اليقْاو ىاٌ ال ضاأ انٍبٍاِ لىْاأل الالّنِ ثبلٌٍا ٜالقاوًُ ًالؾابهً
انطْ لىَ رَْْو ّيًل ال يزقل لَب نزو ،42فإل الزغْواد القبئ خ رزغو ،نل رَؾت طناو ىانا الالًه تً لزٚايف
طَبى زو فِ ىنا الزَْْوإ ًلائ ىاٌ اٍازاب ْٛىاخ اليقاٌك الَابثقخ تل ّاوث ٜالقاوًّْ ثان  ٜاٍاالم فقياِ طيزالن
ًطنيزؼ لىَ فٌٖٕاْبد ًٍاايي االعز ابلِ ،فاإل الجبكّاخ الْاٌم رقزوقياب ن ابمط كّنْاخ طقبلياخً ،43لابظ عالك
ًتئ خ فطز ْوقٌلف ًنْاب الغ بلبد اللّنْخ ،ىنا الَ عبنت ىل ب ًطْبّـ القنٌاد اليٚبئْخ اليوثْخإ
فاِ ىاانا الَااْبق ،رجالً الجبكّااخ ثؾقىيااب الاالّنِ طالاها لىٖااوا ًالزناابفٌ ثااْ اليقْاوً ،ىاانه اليلبطاابد اللّنْااخ
الغلّلح الزِ ًعلد فِ الْجبة القوًُ ال ز لهً 44قبللريب الٖىجخإ ًنزْغخ ليٌاطأ ،طنيب فقو الكزبثابد اليقيْاخ

 -41ال ّنجغِ تل ّييي تل اإلٍالم النُ ّ ضىو اليقْو ثزغبًىاراو االعز بلْاخ ًانفالقْاخ ،ثيْال لا الن اٌمط الالّنِ ال يْابهُ ،لىاَ انقاأ ثبلنَاجخ لىقوًّْ ؛الانّ ال
ّنكااوًل الزقااب ٛالقااٌُ ثااْ ال يزقاالاد ًال بهٍاابد الضقبفْااخ ال ؾىْااخ ًعااٌىو اإلٍااالم؛ ااب تل الاالّ نيَااو ااب ّييااي ًّ اابهً ،ال ٌّعاال طيٖااٌال ل ا ىاانه
ال بهٍبد :كّأ تّكى بل ،إلس حئةفئ م غسب ،الغي الضبنِ ،مإًإم49 - 47-43 ٓ ،
 -42افزبه ثبٍكٌل فِ ًٕيو لىيقيب تل ّنيزيي ثــ فال قبًلْ ال َازقىْ لزَاْْو اإلٍاالمف ل اب ل َاو طا اؽزكابهىي الٌاٙاؼ لكاأ انكًاه اللّنْاخ كافاأ ال غز ا إ:
ثٌن ثبٍكٌل :فانٍبْٛو ًال يزقلاد ثبل غوةف ،مإ ًإ م90 ٓ ،
ْ ّ -43أ ال ضقيٌل اللّنٌْل الغلك ،الاَ ا زَابة ّاولْخ طقبلياخ لجاو الالفٌن فاِ طَابعالد فكوّاخ طا طنظاوُ اليكاو الؾالاصِ ًالزناٌّوُ ،طؾالصْ قاْياخ طا
النيلخ الَىيْخ الزقىْلّخإ :طؾ ل الاٌىُ فانطْو ال ضقف الالّنِ ًاللًلاخف،مإًإ م82 ٓ ،إ؛ ًتنظاو تّٚاب :كّاأ تّكى ابل فالزيىاْي اليابلِ الغ ابىْوُ ًالزٖاٌه
اللّنِ فِ ال غز يبد اليوثْخ ال يبٕوحف ،روع خ :طؾ ل تليْف :م سيمبؤئ مؼسبف ،اليلك 64 ٓ ،1993 ،170
ّ -44ز ْي الْجبة ًفٌٖٕب ال ز لهً ثز وكه لىَ صقبفخالٌْْؿً ،قا الٖىخ طيضقبفخ آثب ًقْ يي القبٕخ ثبؽزوام اليقْو ًال َننْ إ هاع :

ال غوثْخ ًٙيف اىز بطيب ثغٌانت الؾْبح الٌْطْخ لألفواك ،طقبهنخ ط

زبثبد ال ْبهقخ الزِ رايؼ ثياب ال كزجابد

ًانٍااٌاق ًلزجاابد ال َاابعل ،ثااوى تئ ااخ عاالك45ال ّقيااٌل رااأصوىي ثأفكاابه ًن اابمط كّنْااخ طْااوقْخ ،ثااأ ضْااوا طااب
ّي االًل فااِ فاااجيي الااَ اٍزنَاابؿ طْااكالد ًطناابًالد ّااولْخ ،ال رَاابًق القٌٖٕااْبد الٌاقيْااخ ًال نىجْااخ
لزاجْق اإلٍالم ثبل غوةإ
فِ ال قبثأ ،رؾل لٌاطأ للّلح ط اللًه اللّنِ لىيقْو؛ فبلغٌاط القوًّخ ٕبهد رغىق ثيل أ ٕالح ثَاجت
الزْلّل انطنِ ،46ط ب ّقىٔ ط تكًاهىب االعز بلْخ ال ؾىْاخ ًرأْٛوىاب الالّنِ تّٚابإ ًّجقاَ ّاٌم الغ ياخ اْاو
بف إلّجب ؽبعْبد الَكبل كّنْبً ،القاجخ ال غوكح ًال ن قخ ال َّزٌلت طنيب القوًٌّل اال نزيب طغايً ح لا
ٍْبقبريب ،ليَو النٌٖٓ القوآنْخ ًالؾلّضْخ الزِ رزقىىيبإ
طااا عياااخ تفاااوٍّٖ ،اااال م النْااااب طااا اليقياااب فاااِ طي ااازيي الزأْٛوّاااخ ثؾااالًك ًطٌانااا ال َّااازاْيٌل
رغبًىىب ،47ثْن ب ّزكبٍأ ٕنف اليقيب فالجىلّْ ف طنيي ل ارقبم تّخ طجابكهح ثابلٌلظ ًاإلهّابك ،طنزظاوّ فاِ
الؾلًك القٌٍٖ تٍئىخ القوًّْ لْغْجٌا لنيبإ ًنَزاْ تل ني ل تل ن ابمط ضْاوح طا ىايال  ،اْاو قابكهح لىاَ
اّاااجب الؾبعْااابد اللّنْاااخ لىقاااوًّْ فاااِ اْااابة ال ااابم كقْاااق ثبلْاااوّيخ ًلىاااٌم الااالّ ً 48ثزااالنِ طَااازٌّبريي
الزيىْ ْااخ49إفبليقْااو امل ،طااللٌ ثؾكااي طيبطااو اللّنْااخ الؾَبٍااخ ،بإلطبطااخ ًفاجااخ الغ يااخ ،تل ّاااٌه طيبهفااو
الْقْٖخ ط فالن القوا ح ًال زبثيخً ،اما بل ىنا انطو ال ّزؾقق –

ب ل َنب طْلانْب – اال ثبلنَاجخ لقىاخ قىْىاخ

طاانيي ،ثَااجت لٌاطااأ ضْااوح ،طنيااب اليقااو ًٙااْق ماد الْاالً ،االنْااغبن الاالائت ثبلجؾااش لا تٍااجبة الااوىق ط ا
طٖبكه طقزىيخ (القْبٛخ – رالًح القوآل فْبل قبثو – الجؾش ل الٌالئيإإإإ الـ)إ
فزبطااب ،نَاازاْ القااٌن ،ال اقزٖاابه ثياا٘ فقيااب الْ او ٛلىااَ ؽيااظ القااوآل ،كًل راااٌّو طىكزااِ القااوا ح
ًالكزبثخ ،تٕجؼ آل تطوا طؾوعب اما اٍزؾٚونب رٌٍ قبللح ال ز لهٍْ ًال زيى ْ ثبلٌٍ ٜالقوًُإ
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 -45طؾ ل الاٌىُ ،م اوليئن إلس حئ مسلفسفئةفئ م غسبفم اوليئن إلس حئ مسلفسفئةفئ م غاسب ،روع اخ :طؾ ال ؽابر ِ ًفبلال ّاكواًُ ،طواعياخ :الاوؽْي
ثنؾبكح ،طاجيخ النغبػ الغلّلح ،الجْٚب 101 ٓ ،2001 ،
 ّ -46أ الزْْٚق ؽزَ الغ بلبد ال يزللخ ًال يبكنخ ،ف بلللٌح ًالزجىْغف ًتٕجؼ لىَ أ ط ّوات فِ قٚب الىْأ ثبل َغل افجبه الَىابد ال ينْخإ
 -47رلف ؽَبٍْخ اللًه اللّنِ ًٛجْيخ الي أ ثبلْو ،ٛفاليقْوف الَ ا٘ الاوف ل ٍىٌ بد فبٕخ تً طْجٌىخ ،ب رٚاوه الَ رجنِ طٌاقف ًتفكابه ّٚاْق
ثيب؛ يّبهح انٙوؽخ ًطب ّورج ٜثيب ط ٛقًٌ رجزيل ل ريبلْي اللّ الوٍ ِ تً انًهصٌم َِإ
ن
 -48الؽظذ ف ٌلٌنبف تل الجبكّخ الغيائوّخ تّٚب َّْو ّأنيب اللّنِ ،فقيب ّ بهٌٍل كًه اإلطبطخ ،اال تل ركٌّنيي الجًَْ ٜالٚيْفّ ،غيىي أّجو ثابليالؽْ ؛ لانا
رٖييي ثوعبن اللّ – اليالؽْ ( )CLERCS –PAYSANSفِ طقبثأ انئ خ ال َيًلْ لىَ طَبعل فبٕخ ًالنّ ريْنيي اللًلخ ثنب لىَ ركٌّ فبٓإ:
F. COLONNA,LES VERSETS DE L’INVINCIBILITÉ, PERMANENCE ET CHANGEMENT RELIGIEUX DANS L’ALGÉRIE
CONTEMPORAINE, PRESSE DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES,
, P.
 -49ط ىيال ط ّغزيل فِ الاب فزبًٍ كًل ال بم تً اكهاو ل قزْٚبريب الْولْخ ،ثأ ص خ فن بمط ٍاْئخف طا اليقياب الٌٙنابلْ ال ّزاوككًل فاِ ًٙا تؽكابم
ًآها ال ًعٌك ليب تً طىيقخ ،طَزغىْ عيأ القوًّْ ًتطْزييإ
 -50ثبلغيائو تّٚب ،رقىٔ ؽٌٚه الكزبثخ فِ الضقبفخ اللّنْخ لىجبكّخ طقبهنخ طا اليقاٌك الَابثقخ ،ثَاجت اْابة فقياب ّ بهٍاٌل الكزبثاخ؛ ىاب ىناب ّازي الاوث ٜثاْ كًه
اليقيب ف ضقيْ طؾىْْ ف ًثْ طْٖو الضقبفخ اللّنْخ ال ؾىْخ كأإ :فبنِ ٌلٌنب :فطضقيٌنيِ انٛواف ف ،مإ ًإ م293 ً 279 ٓ ٓ ،

ػفشس :ئ ّجلً الٌْم تل ال ايىالد ال قزىياخ الزاِ طكناذ فقْاو الْاو ٛفاِ ال بٙاِ طا ليات تكًاه جاوٍ تً
الزوقِ ل بهٍاخ طيا فبٕاخ بلزالهٌّ ًاليالن ًالزٌصْاقإإإ ،رياوف رقىٖاب طىؾٌظاب ،رواعياذ طيياب ٍاىازيي
ًطكاابنزيي االقزٖاابكّخ ًاالعز بلْااخإ فبلٌاٙااؼ تل طٌعااخ الزؾااٌالد الزااِ لوفيااب الياابلي القااوًُ لبطااخ ًطغز ا
اللهاٍااخ فبٕااخ ،رَااْو فااِ ارغاابه ال ّؾاازيظ لااو اال ثٌظاابئف تقااأ قْ ااخ ًهطيّااخ ط ااب اابل ّقااٌم ثااو؛ ًلاائ

بنااذ

طيىال رو ال زيلكح تٍييزو فالن اليقٌك ال بْٙخ ل ياًلخ طي ط ْيح ،فإنو آل رؾاذ ٙاغ ٜاليقاو ًىيالاخ طجابلغ
فالْوٛف ًىْبّزوٕ ،به طٚاوا لىزقىِ ل طينزو تً طوّؾب غْوه ط الَاب نخ لىيغاوح الَاوّخ (الؾوّاك)،
ًفِ ؽبالد تفوٍ لىزٌعو نؾٌ فْبهاد تفوٍ ،بلزغبهح ال ٌٍ ْخ ًثْ الز ابئي ًانؽغجاخ فاِ انٍاٌاقإ ىبىناب
ّيزقل طَزغٌثٌنب ،تل طَزقجأ طينزيي ٕابه ًّاْكب طا نيبّزاو ،ننياي ّىياٌل اأ الْاٌاىل الٌاقيْاخ الزاِ تطابطيي،
رْااِ ثااناد الزواع ا الاانُ طااٌ طااٌقييي،

ااب ّى َااٌل اْاابة راالفأ اللًلااخ ًَّااغىٌل هف ا ّاالىب ل ا كل يااي

ًطَبللريي فِ ظأ ظوًف قبٍْخّ ،وًل تنيب ال رْغ لىَ ثوًى عْأ علّال طا اليقياب  /القىاف تً فالقىياخفإ
ًط ب ّيّل ط ٕايٌثخ راأطْ ىانه انفْاوح ،رواعا اّايب الياًّاخ الْاوقبًّخ 51الزاِ اىز اذ ثبؽزٚابل ؽيظاخ
القوآل ًاللاك ًركٌّ فقيب ًطلهٍْ ثبلكزبرْت القوآنْخإ
ًتطاابم رواعا كًه ال االاهً اللّنْااخ 52اليزْقااخ ًاليًاّااب القوآنْااخّ ،اااوػ القىااف طْااكىخ ؽقْقْااخٍ ،ااْ ب ًتل
فعبط الوطبطْ ف النُ ّؾز ٚؽيظخ القوآل ظ(كًاه الؾاٌاىم ،ع بلاخ تًالك لَْاَ ،كائاوح ًاكُ ىم)ظًالانُ
ّْكأ اٍزضنب كافأ اإلقىْي؛ ال ّيِ ًؽله لَل القٖبٓ النُ ريوفو كًاًّو قوًّخ للّلح ،ط ن ب ثبد ّيالك ؽ بّاخ
ال ٌهًس الضقبفِ لؾيظ القوآل ًرنبقىو لجو انعْبن،

ب ّيوٗ فئبد ًاٍيخ ط ؽ ىزو ل ْٖو ابط٘إ

ني ل تل ط رجقَ ط ففقيب الْوٛف الٌْمّ ،قبًم كافأ ّيبة ثبكّزيب ًاقيو الٖيتً ،ىٌ فِ ملك ٌّاعو قلهه
ًؽْلا ،ثيْلا ل تُ كلاي تً راأْٛو طى اًٌ ًطْاغ إ ًقال لياذ انزجبىناب االم تؽال القاوًّْ  ،ؽْن اب لقأ ىانا
الٌ ٙفِ لجبهرو :فٍْأرِ ٌّم نجؾش فْو ل اليقْو فال نغلهف! فىائ

ابل ففقْاو الْاوٛف الْاٌم قال اٍازاب تل

ّقبًم طٌعخ الزؾٌالد القبئ خ ،ف بما لَبه تل ّٖن تطبم طب رؾ ىو انّبم ال قجىخ؟

ّ -51ي ل تّكى بل فِ كهاٍزو لىياًّخ الْوقبًّخ ًطلهٍزيب اليى ْخ ،رواع نيٌمىب ًكًهىب فِ ثلاّخ القول اليْوّ  ،ثيلطب انقايذ ال َابللاد ال بكّاخ ًطالافْأ
ليائت الياًّاخ ،ف ا ٍانخ  1913لاي ّجاق ثياب ٍاٌٍ ف َاخ لْاو ٛبلجابً ،لىاَ هتٍايي فقْيغْاو ّاوقبًُإ :إلسا حئةافئ م غاسب ،الغاي انًن ،روع اخ :طؾ ال
تليْف ،كاه رٌثقبن لىنْو ،الجْٚب  ،الاجيخ انًلَ78 ٓ ،1989 ،
 -52رىؾاق ال االاهً اللّنْااخ ثبليًاّااب تً الغٌاطا الكجااوًٍ ،رقاالم ركٌّنااب لى ْااب ًكّنْاب طزقاالطب ل ااب ّقلطااو الكزنبةً،رنزْااوث نبٛق ضْااوح طا ال غااوة تى يااب عجبلااخ
ًًٌٍ :،ال قزابه الٌٍَاِ :ةاد زضئساوضئ مؼيلماي،نظفةهافئ سافترتهف (كإد ً كإكإل) ً ،135 – 93 ٓ ،م ؼساون ،الغاي انًن ،طاجياخ النغابػ ،الجْٚاب ،
166 ٓ ،1961
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