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لليكغ م٘ الٗ٣اثض الؿماوٍت ،والا جخسظ اًه نٟت
ؾُاؾُت والا جخٗاعى م٘ الاٖغا ٝوالازال١
الخمُضة وان جدؿم بالجضة وألانالت واإلاىيىُٖت
وج٨خب بلٛه ٖغبُه ؾلُمه واؾلىب واضح .وحُٗي
الاولىٍت للضعاؾاث ال٨ٟغٍت الخاعٍسُت ،التي حؿاٖض
ٖلى وي٘ اؾـ ألَاع هٓغي إلاضعؾت جاعٍسُت ظض
ؾُاؾاث اليكغ
حؿعى مجلت اإلاضعؾت الخاعٍسُت الٗغاُ٢ت الى
اؾدُٗاب عواٞض ٧ل الا٩ٞاع والش٣اٞاث طاث البٗض
الخاعٍذي وَؿٗضَا ان حؿخ٣بل مؿاَماث
الاٞايل يمً ا٢ؿام الضوعٍت البدىر
والضعاؾاث ٖغوى ال٨خب ٖغوى الاَاعٍذ
الجامُٗت وج٣اعٍغ الل٣اءاث الٗلمُت.
َُئه الخدغٍغ
حُٗي ألاولىٍت في اليكغ والٗغوى والخ٣اعٍغ
خؿب ألاؾبُ٣ت الؼمىُت للىعوص الى َُئه جدغٍغ
املجلت ،والاولىٍت الازغي للضعاؾاث الخاعٍسُت
ال٨ٟغٍت ،وو٣ٞا الٖخباعاث الٗلمُت والٟىُت التي
جغاَا َُئه الخدغٍغ.
ج٣ىم َُئه الخدغٍغ بال٣غاءة ألاولُت للبدىر
الٗلمُت اإلا٣ضمت لليكغ باملجلت للخإ٦ض مً جىاٞغ
م٣ىماث البدض الٗلمي وجسً٘ البدىر
والضعاؾاث واإلا٣االث بٗض طل ٪للخدُ٨م الٗلمي
واإلاغاظٗت اللٛىٍت.
ً٨خٟي باإلظاػة مً ٢بل ازىحن مً اًٖاء َُئه
الخدغٍغ لليكغ مغاظٗاث ال٨خب والاَاعٍذ
الجامُٗت وج٣اعٍغ الل٣اءاث الٗلمُت.
ًد ٤لهُئت الخدغٍغ اظغاء الخٗضًالث الك٩لُت ٖلى
اإلااصة اإلا٣ضمت لليكغ لخ ً٨و ٤ٞاإلاُٗاع جيؿُ٤

َُئت الخدغٍغ واللجىت الٗلمُت الاؾدكاعٍت
عثِـ الخدغٍغ
الاؾخاط الض٦خىع ابغاَُم ؾُٗض البًُاوي
هاثب عثِـ الخدغٍغ
الض٦خىع ٖشمان بغَىمي  /جىوـ
مضًغة الخدغٍغ
الض٦خىعة وٞاء ؾمحر وُٗم مهغ
َُئت الخدغٍغ
الاؾخاط الض٦خىع هاَضة خؿحن ٖلي الاؾضي
الاؾخاط الض٦خىعة ظىان ٖبضالجلُل َمىهضي
الهُئت الٗلمُت
• ؤ.ص نباح عمٌُ  /الٗغا١
• ؤ.ص ٖالء الغَُمي /الٗغا١
• ص .لخؿً ؤوعي  /اإلاٛغب
• ؤ.ص مُالص مٟخاح الخغاسي لُبُا
ؤ.ص خاجي صوعان /جغُ٦ا
•
• ؤ.م.ص هىعالضًً زيُى  /الجؼاثغ
* صٖ.بض اإلاىمً بً نٛحر /الجؼاثغ
الؿُاؾاث وال٣ىاٖض والاظغاءاث
جغخب مجلت اإلاضعؾت الخاعٍسُت الٗغاُ٢ت بيكغ
البدىر الجُضة والجضًضة اإلابخ٨غة في اي مً
الخ٣ى ٫الضعاؾاث الخاعٍسُت او الٗلىم اإلاؿاٖضة
طاث الٗال٢ت وَكمل طل٧ ٪ل الٗلىم هٓغا لُبُٗت
الخاعٍسُت ٗ٦لم ًدىاو ٫اليكاٍ الاوؿاوي ٧اٞت م٘
مغاٖاة ٖضم حٗاعى الاٖما ٫الٗلمُت اإلا٣ضمت
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في خاله ٖضم مىاؾبه البدض لليكغ ج٣ىم الضوعٍت
بإزُاع الباخض بظل ،٪اما باليؿبت للبدىر
اإلا٣بىلت والتي اظخاػث الخدُ٨م و ٤ٞالًىابِ
الٗلمُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها واؾخىٞذ ٢ىاٖض وقغوٍ
اليكغ باملجلت ُٞمىذ ٧ل باخض اٞاصٍ ب٣بى ٫بدشه
لليكغ.
ج٣ىم املجلت بالخض ٤ُ٢اللٛىي لؤلبدار اإلا٣بىلت
لليكغ وج٣ىم َُئه الخدغٍغ بٗض طل ٪بمهمه
جيؿُ ٤البدض لُسغط في الك٩ل الجهاجي اإلاخٗاعٝ
ٖلُه لئلنضاعاث الضولُت.
البدىر والضعاؾاث الٗلمُت
ج٣بل الاٖما ٫الٗلمُت اإلا٨خىبت باللٛخحن الٗغبُت
وؤلاهجلحزًت التي لم ٌؿب ٤وكغَا وج٣ضًمها لليكغ
في مجله ال٨تروهُه او مُبىٖت ازغي.
ًجب ان ًدؿم البدض الٗلمي بالجىصة وألانالت في
مىيىٖه ومىهجه وٖغيه مخىا٣ٞا م٘ ٖىىاهه
التزام ال٨خاب باألماهت الٗلمُت في ه٣ل اإلاٗلىماث
وا٢خباؽ الا٩ٞاع وٖؼوَا ألصخابها وجىزُ٣ها
بالُغ ١الٗلمُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها.
اٖخماص الانى ٫الٗلمُت في اٖضاص و٦خابه البدض
مً جىزُ ٤وَىامل ومهاصع ومغاظ٘ م٘ الالتزام
بٗال٢اث الترُ٢م اإلاخىىٖت.
اُٖاء مؿاخت واؾٗت للخدلُل والاؾخيباٍ
وال٣غاءاث ال٨ٟغٍت والخىٗ٢اث اإلاؿخ٣بلُت باليؿبت
للمىيىٖاث التي جإزظ بٗضا جاعٍسُا ؾُاؾُا.
اعقاصاث اإلاالٟحن (الاقتراَاث الك٩لُت واإلاىهجُت)
ًيبػي الا ًؼٍض حجم البدض ٖلى زالزحن  30نٟده
م٘ الالتزام بال٣ىاٖض اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖاإلاُا بك٩ل
البدىر بدُض ً٩ىن املخخىي خؿب الدؿلؿل

الىو في ٖمىصًً م٘ مغاٖاة جىا ٤ٞحجم وهىٕ
الخِ م٘ وسخه اإلا٣ا ٫اإلاُٗاعي.
َُئه الخدُ٨م
ٌٗخمض ٢غاع ٢بى ٫البدىر اإلا٣ضمت لليكغ ٖلى
جىنُه َُئه الخدغٍغ واملخ٨محن خُض جدُ٨م
البدىر جدُ٨ما ؾغٍا اإلاغاص جدُ٨مه اؾخماعة
ج٣ىٍم جًم ٢اثمه باإلاٗاًحر التي ٖلى يىئها ًخم
ج٣ىٍم الٗمل الٗلمي.
ٌؿدىض املخ٨مىن في ٢غاعاتهم في جدُ٨م البدض الى
اإلاضي اعجباٍ البدض بد٣ل اإلاٗغٞت والُ٣مت
الٗلمُت لىخاثجه ومضي اناله ا٩ٞاع البدض
ومىيىُٖه وص٢ه الاصبُاث اإلاغجبُت بمىيىٕ
البدض وقمىلها باإلياٞت الى ؾالمه اإلاجهاط الٗلمي
اإلاؿخسضم في الضعاؾت ومضي مالءمت البُاهاث
والىخاثج الجهاثُت لٟغيُاث البدض وؾالمه جىُٓم
اؾلىب الٗغى مً خُض نُاٚت الا٩ٞاع ولٛت
البدض وظىصٍ الجضاو ٫والاق٩ا ٫والهىع
وويىخها.
البدىر والضعاؾاث التي ً٣ترح املخ٨مىن اظغاء
حٗضًالث ظظعٍه ٖلحها حٗاص ٫الى اصخابها ألظغائها
في مىٖض ا٢هاٍ اؾبىٖحن مً جاعٍش اعؾا٫
الخٗضًالث اإلا٣ترخت الى اإلاال ٠اما اطا ٦ىذ
الخٗضًالث َُٟٟت ٞخ٣ىم َُئه الخدغٍغ بةظغائها.
جبظَُ ٫ئه الخدغٍغ الجهض الاػم إلجمام ٖملُه
الخدُ٨م مً مخابٗه اظغاءاث الخٗضًل والخد٤٣
مً اؾدُٟاء الخهىٍباث والخٗضًالث اإلاُلىبت ختى
الخىنل الى ٢غاع بكإن ٧ل بدض م٣ضم مً ٢بل
اليكغ بدُض ًخم ازخهاع الى٢ذ الاػم لظل ٪الى
ؤصوي مم.ً٨
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بازخُاعَا ٖىض ٞهغؾت اإلا٣ا ٫واصعاظه في ٢ىاٖض
البُاهاث بٛغى ْهىع البدض ازىاء ٖملُت البدض
والاؾترظإ ٖلى قب٨ه الاهترهِذ.
مجا ٫البدض
ؤلاقاعة الى مجا ٫جسهو البدض اإلاغؾل الٗام
والض.٤ُ٢
اإلا٣ضمت
جًمً اإلا٣ضمت بىيىح صواعي اظغاء البدض
والهض ٝوحؿائالث وٞغيُاث البدض م٘ ط٦غ
الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الٗال٢ت.
مىيىٕ البدض
ًغاعي ان جخم ٦خابت البدض بلٛت ٖغبُت ؾلُمه
واضخه مغ٦ؼة ،وبإؾلىب ٖلمي خُاصي وٍيبػي ان
ج٩ىن الُغ ١البدشُت واإلاىهجُت اإلاؿخسضمت
واضخه ومالثمه لخد ٤ُ٣الهض ٝوجخىٞغ ٞحها
الض٢ت الٗلمُت م٘ مغاٖاٍ اإلاىا٢كت والخدلُل
اإلاىيىعي الهاص ٝفي يىء اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة
بُٗضا ًٖ الخكى ج٨غاع الؿغص.
الجضاو ٫والاق٩ا٫
ًيبػي جغُ٢م ٧ل ظضو ٫ق٩ل م٘ ط٦غ ٖىىان ًض٫
ٖلى ٞدىاٍ وؤلاقاعة الُه في متن البدض ٖلى ان
ًضعط في اإلاالخ ٤وٍم ً٨وي٘ الجضاو ٫في متن
البدض اطا صٖذ الًغوعة الى طل.٪

ملخو م٣ضمه مىيىٕ البدض زاجمه مالخ٤
الاق٩ا ٫الجضاو ٫الهىامل اإلاغاظ٘ .
ٖىىان البدض
ًجب ان ال ًخجاوػ ٖىىان البدض ٖكغًٍ ٧ 20لمه
وان ًدىاؾب م٘ مًمىن البدض وٍضٖ ٫لُه او
ًخًمً الاؾخيؿار الغثِس ي.
هبظٍ ًٖ اإلاال ٠واإلاالٟحن
ً٣ضم م٘ البدض هبظٍ ًٖ ٧ل مال ٠في خضوص 50
٧لمه جبحن ازغ صعظت ٖلمُت خهل ٖلحها واؾم
الجامٗت وال٩لُت وال٣ؿم التي خهل مجها ٖلى
الضعظت الٗلمُت والؿىت والىُْٟت الخالُت
واإلااؾؿت او الجهت او الجامٗت التي ٌٗمل لضيها
واملجاالث الغثِؿُت الَخماماجه البدشُت م٘ جىيُذ
ٖىىان اإلاغاؾلت الٗىىان البرًضي واع٢ام الخلُٟىن
اإلاىباًل الجىا ٫والٟا٦ـ.
نىع شخهُت
جغؾل نىعٍ واضخت لصخو ال٩اجب ليكغَا م٘
البدض حؿخسضم بٛغى اوكاء نٟده لل٩اجب في
مى ٘٢الضوعٍت ٖلى قب٨ه الاهترهِذ.
ملخو البدض
ًجب ج٣ضًم ملخو باللٛت الاه٩لحزًت للبدىر
والضعاؾاث باللٛت الٗغبُت في خضوص  100الى 150
٧لمت ،اما البدىر والضعاؾاث باللٛت ؤلاهجلحزًت
ًغ ٤ٞمٗها ملخو باللٛت الٗغبُت في خضوص 150
الى ٧ 200لمت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت
ال٩لماث التي حؿخسضم للٟهغؾت ال جخجاوػ ٖكغٍ
٧لماث ًسخاعٍ الباخض بما ًخىا٦ب م٘ مًمىن
البدض وفي خاله ٖضم ط٦غَا ج٣ىم َُئه الخدغٍغ

الهىع الخىيُدُت
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في خاله وظىص نىع جضٖم البدض ًجب اعؾا٫
الهىع ٖلى البرًض ال٨ترووي في مل ٠مىٟهل ٖلى
َُئه )(JPEGخُض ان وي٘ الهىع في مل٠
ال٨خابت ٣ً wordلل مً صعظه ويىخها
).) resolution
زاجمت او زالنت
جدخىي ٖلى ٖغى مىيىعي للىخاثج والخىنُاث
الىاججت ًٖ مدخىي البدض ٖلى ان ج٩ىن مىظؼٍ
بك٩ل واضح وال جإحي م٨غعٍ إلاا ؾب ٤ان جىاوله
الباخض في اظؼاء ؾاب٣ه مً مىيىٕ البدض
الهىامل
ًجب اصعاط الهىامل في ق٩ل اع٢ام مدؿلؿله في
نهاًت البدض ،واًًا اٖخماص مٗاًحر صولُت مىهجُت
في الهىامل .وهظ٦غ الىماطط اإلا٣ترخت للهىامل
و ٤ٞالُت صلُل قُ٩اٚى.
ٖغوى ال٨خب

 الا جؼٍض ٖضص الهٟداث الٗغى ًٖ 10
نٟده.
ٖغوى الاَاعٍذ الجامُٗت
 جيكغ الضوعٍت ٖغوى الاَاعٍذ الجامُٗت
عؾاثل الض٦خىعاٍ واإلااظؿخحر التي جم
اظاػتها بالٟٗل وٍغاعي في اإلاىيىٖاث
اإلاٗغويت ان ج٩ىن خضًشه وجمشل اياٞت
ٖلمُت ظضًضة في اخضي خ٣ى ٫الضعاؾاث
الخاعٍسُت والٗلىم طاث الٗال٢ت .وزانت
التي حٗالج مىيىٖاث ٨ٞغٍت جاعٍسُت
حؿهم في وي٘ اَاع هٓغي إلاضعؾت جاعٍسُت
ظضًضة.
 ابغاػ البِىاث ٦ما وعصث في او ٫الٗغى
اؾم الباخض اؾم اإلاكغ ٝال٩لُت
الجامٗت الضولت ؾىه ؤلاظاػة.
 ان ٌكمل الٗغى ٖلى م٣ضمت لبُان
اَمُت مىيىٕ البدض م٘ ملخو إلاك٩لت
مىيىٕ البدض وُُٟ٦ت جدضًضَا.

 جيكغ املجلت اإلاغاظٗاث الخُُ٣مُت لل٨خب
الٗغبُت وألاظىبُت خضًشه اليكغ.
ً جب ان ٌٗالج ال٨خاب اخضي الً٣اًا او
املجاالث الخاعٍسُت اإلاخٗضة وَكخمل ٖلى
اياٞه ٖلمُه ظضًضٍ.

 ملخو إلاىهج البدض وٞغويه وُٖيخه
واصواجه وزاجمت الَم ما جىنل الُه
الباخض مً هخاثج.

ٌٗ غى ال٨خاب ملخها واُٞا ملخخىٍاث
ال٨خاب م٘ بُان اَم اوظه الخمحز واوظه
ال٣هىع وابغاػ بُاهاث ال٩اجب ٧امله في او٫
ٖغى اؾم اإلاال ٠املخ ٤٣اإلاترظم
الُبٗت الىاقغ م٩ان اليكغ ؾىه اليكغ
الؿلؿلت ٖضص الهٟداث .

 وال جؼٍض ٖضص الهٟداث الٗغى ًٖ 12
نٟدت.

ج٣اعٍغ الل٣اءاث الخٗلُمُت
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 ظمُ٘ آلاعاء والا٩ٞاع واإلاٗلىماث الىاعصة
بالبدض حٗبر ًٖ عاي ؤخض ٚحرٍ ولِـ
للمجلت او َُئت الخدغٍغ اًه مؿئىلُه في
طل.٪

 جغخب املجلت بيكغ الخ٣اعٍغ الٗلمُت ًٖ
الىضواث واإلااجمغاث والخل٣اث الى٣اقُت
ؾِىماع الخضًشت الاوٗ٣اص في صو ٫الىًَ
الٗغبي والتي جخهل مىيىٖاتها
بالضعاؾاث الخاعٍسُت.

 جغؾل املجلت ل٩ل ناخب بدض اظحز
لليكغ وسخه مً طل ٪الٗضص اإلايكىع به
البدض ومؿخله مً البدض ٖلى البرًض
ال٨ترووي.

ٌ كترٍ ان ٌُٛي الخ٣غٍغ ٗٞالُاث الل٣اء
هىٍ ماجمغ وعقه ٖمل ؾِىماع مغ٦ؼا ٖلى
الابدار الٗلمُت واوعا ١الٗمل اإلا٣ضمت
وهخاثجها واَم الخىنُاث التي ًخىنل
الحها الل٣اء.

ً د ٤لل٩اجب اٖاصٍ وكغ البدض بهىعٍ
وعُ٢ه او ال٨تروهُه بٗض وكغٍ في املجلت
صون الغظىٕ لهُئت الخدغٍغ وٍد ٤للمجلت
اٖاصٍ وكغ اإلا٣االث والبدىر بهىعٍ
وعُ٢ت لٛاًاث ٚحر عبدُت صون الغظىٕ
لل٩اجب.
ً د ٤للمجلت اٖاصٍ وكغ البدض اإلا٣بى٫
مىٟهال او يمً مجمىٖه مً
اإلاؿاَماث الٗلمُت الازغي بلٛتها ألانلُت
او مترظمت الى اًه لٛت ازغي وطل ٪بهىعٍ
ال٨تروهُه او وعُ٢ت لٛاًاث ٚحر عبدُه.

 ال جؼٍض ٖض نٟداث الخ٣غٍغ ًٖ 6
نٟداث.
٢ىاٖض ٖامت
جغؾل ٧اٞه الاٖما ٫اإلاُلىبت لليكغ بهُٛه بغهامج
ماً٨غوؾىٞذ ووعص  microsof tword ,وال ًلخٟذ
الى اي نُ ٜازغي .
اإلاؿاَمىن للمغة الاولى مً اًٖاء َُئه الخضعَـ
بالجامٗاث ًغؾلىن اٖمالهم مصخىبت بؿحرَم
الظاجُت الٗلمُت ؤخضر همىطط م٘ نىعة شخهُت
واضخت.
جغجِب الابدار ٖىض وكغَا في املجلت و ٤ٞاٖخباعاث
ٞىُت ال ٖال٢ت لها بم٩اهت الباخض او ُ٢مت البدض.
خ٣ى ١اإلاال٠
 اإلاال ٠مؿئى ٫مؿئىلُه ٧امله ٖما
ً٣ضمه لليكغ باملجلت وًٖ جىٞغ ألاماهت
الٗلمُت به ؾىاء إلاىيىٖه او ملخخىاٍ
ول٩ل ما ًغص بىهه وفي الاقاعة الى اإلاغاظ٘
ومهاصع اإلاٗلىماث.

 ال جض ٘ٞاملجلت اًه م٩اٞئاث مالُه ٖما
ج٣بله لليكغ ٞحها وَٗض ما ًيكغ ٞحها
اؾهاما مٗىىٍا مً ال٨خاب في ازغاء
املخخىي الغ٢مي الٗغبي.

الانضاعاث والخىػَ٘
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 جهضع مجلت اإلاضعؾت الخاعٍسُت الٗغاُ٢ت
اعب٘ مغاث في الؿىت ماعؽ ًىهُى ؾبخمبر
صٌؿمبر.
 املجلت اإلاخاخت لل٣غاءة والخدمُل ٖبر
مىٗ٢ها الال٨ترووي ٖلى قب٨ه الاهترهِذ.
 جغؾل الاٖضاص الجضًضة الى ٦خاب املجلت
ٖلى بغٍضَم الال٨ترووي الخام.
ً خم الاٖالن ًٖ نضوع الضوعٍت ٖبر اإلاىا٘٢
اإلاخسههت واملجمىٖاث البرًضًت
والكب٩اث الاظخماُٖت.
اإلاغاؾالث
جغؾل الاٖما ٫اإلاُلىبت لليكغ الى عثِـ الخدغٍغ
historical.magazine2015@gmail.com
عؾىم اليكغ  100 :صوالع
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اؾخ٨كاُٞت بلى الصخغاء زضمت للمكغوٕ
الاؾخٗماعي ،وجشبُذ الاخخال ٫وإخ٩ام ؾُُغجه
ٖلى ال٣باثل مً زال ٫مٗغٞت ه٣اٍ ٢ىجه ويٟٗه،
مً َىا ه٣ىَ ٫االء اهُل٣ىا في مهمت طاث َاب٘
ؾُاس ي ول ً٨في هٟـ الى٢ذ لها َاب٘ اؾخ٨كافي
اؾخ٣غاجي للمجخم٘ الصخغاوي ومداولت  ٪ٞعمىػٍ
في ٧ل املجاالث بضء مً البِئت الجٛغاُٞت،
والُبُُٗت ،والبِئت الاظخماُٖت مً الٗاصاث
والخ٣الُض والٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الٗكاثغ
وال٣باثل ،ومٗغٞت زهىنُت َظا املجخم٘
بازخال ٝؾ٩اهه مً بضو ؤو ٢هىعٍحن مً ؾ٩ان
الىاخاث زضمت وجشبُخا للىظىص الاؾخٗماعي ،وَظٍ
ال٨خاباث حك٩ل في الى٢ذ الغاًَ ؤعيُت
للضعاؾاث ألاهثروبىلىظُت خى ٫املجخم٘
الصخغاوي الخالي بالجؼاثغ وطل ٪باالعج٩اػ ٖلى
عنُضا مً اإلاٗلىماث اإلاسجلت في اإلااض ي ،وبالخالي
ٖ٣ض م٣اعهت الؾخيخاط الخٛحراث التي َغؤث ٖلُه.
ولئلقاعة الىمىطط الظي ؾىٗخمضٍ في
الضعاؾت ٦ما ؤقاعث له ؾاب٣ا َى ٦خاب ؤخض
الٗؿ٨غٍحن الظي اقتهغ بخإلُٟه خى ٫الصخغاء
والخُاة الاظخماُٖت والضًيُت في الجؼاثغ ًضعى
الججرا ٫جغوملي  Trumletو٦خابه " Les Français
 "dans le désertوالهاصع ؾىت  ًٖ 1885صاع
اليكغ .CHallamel Ainé

أَميت العالقت بحن التاسيخ وعلم
ألاهثروبىلىحيا في التأسيخ للمجتمعاث
ؤلاوعاهيت
" لتاباث الععنشيحن الفشوعيحن حىى
املجتمع الصحشاوي الجضائشي ئبان
الاحتالى"
الاظتار املحاضشالذلتىسة حباػ فاطمت
مليت العلىم الاوعاهيت والاحتماعيت /حامعت ابً
خلذون _ جياسث_
اإلالخو:
ٖلى اٖخباع ؤن ألاهثروبىلىظُا ٖلم ًضعؽ
ؤلاوؿان ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث بضء بالجاهب الش٣افي
والاظخماعي ،نهُ ًٖ ٪جهغٞاجه وؾلى٧اجه وختى
ؤ٩ٞاعٍ ومٗخ٣ضاجه ،بدُض ًخدب٘ جُىعٍ الخًاعي
ٞاألُ٦ض ؤهه ٌٗخمض وَؿدىض ٖلى الخاعٍش في اؾخيخاط
جل ٪الؿلىُ٦اث ٖلى مؿخىي الخايغ باؾخدًاع
لخُاجه في اإلااض ي ،بطن ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن املجخمٗاث
ؤلاوؿاهُت في خايغَا حؿخىظب جىُْٖ ٠لم
الخاعٍش وما ًىٞغٍ اإلااعزىن في ٦خاباتهم مً
مٗلىماث وجدلُالث.
وهدً َىا في َظا الُغح هداو ٫صعاؾت
الٗال٢ت بحن الٗلمحن مً زال ٫وي٘ بؾ٣اٍ ٖلى
املجخم٘ الجؼاثغي وجدضًضا الصخغاوي مىه ببان
الٟترة الاؾخٗماعٍت ،واؾخسالم الُباج٘
الاظخماُٖت والش٣اُٞت والٗ٣اثضًت وختى اإلااصًت،
و ٪ٞعمىػٍ ومىعوزت مً زال٦ ٫خاباث
اإلاؿخ٨كٟحن والٗؿ٨غٍحن الظًً ٧لٟىا بدمالث
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campaigns to the desert to serve the
colonial plan which aimed at covering and
expanding the occupation. Accordingly,
through this political mission that had other
objectives, they could understand the social
environment of the desert people, getting
information about their traditions, and
social relations between clans and tribes.
They could also know their privacy in terms
of the population, including Bedouins,
palaces inhabitants or oases inhabitants. In
fact, these writings present at the present
time a basis for anthropological studies
about the current desert society in Algeria,
based on the information recorded in the
past and that allowed to conclude its
changes through time.
To conduct this research, the researcher
refers to the French General Trumlet ‘s book
entitled “ French in the Desert”, published in
1885 by Challamel Ainé House. The author
was so known in writing about the social
and religious life in Algeria.

Abstract
The Importance of the Relationship
between History and Anthropology in the
Human Societies History
The French Military„s Production about the
Algerian Desert community during the
Occupation Period
Since Anthropology is a science that
interests in humanity study at all different
aspects: cultural, social,…focusing on the
humans„ behaviors, thoughts and beliefs,
attempting to understand their civilization
evolution, it certainly depends on History to
infer these behaviors in the present by
invoking their past. Therefore, the study of
societies requires employing the science of
history and exploiting the information and
analysis provided by historians in their
writings.
In this regard, the present paper attempts to
study the relationship between
Anthropology and History through an
examination of the Algerian desert
(Saharan) society, during the colonial
period. Moreover, the study seeks to
understand the social, cultural, ideological
and even physical natures of people
through the writings of explorers and
soldieries who did some exploratory
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الاؾخٗماعي الٟغوس ي بالصخغاء ،وفي هٟـ الى٢ذ
عنُضا مٗغُٞا في جاعٍش املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت
الصخغاوٍت ٌؿخٗحن به ٖلم ألاهثروولىظُا؟ "
لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت اٖخمضها زُت
ٖلمُت قملذ الٗىانغ آلاجُت:
_ ألاهثربىلىظُا وؤلاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت
_ ملخت ًٖ اإلاال ٠ومدخىي ال٨خاب
_ الُ٣مت الٗلمُت وملخاث ًٖ املجخم٘
الصخغاوي مً زال ٫الغخلت
_ اؾخ٣غاء ؤَم هخاثج الضعاؾت
وؤلاًضًىلىظُت
ألاهثربىلىظُا
_1
الاؾخٗماعٍت:
لٗل مً هخاثج الخُىع الظي الٗالم الٛغبي
وجدضًضا ألاوعبي ٖلى زلُٟت الجهًت م٘ ال٣غن ،16
زم الشىعة الهىاُٖت في ال٣غن ٢ ،18ض ؤخضر هىٖا
مً الخدى ٫ال٨ٟغي بإوعباٞ ،دهل حٛحر ؾُاس ي
وا٢خهاصي ،وختى اظخماعي ،وحٗضاٍ بلى ال٨ٟغ
الؿُاس ي الظي جبلىع ٖلى بزغَما ْهىع
ؤلاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت وهمىَا بحن ؤخًان
الؿاؾت وػٖماء الضو ٫ألاوعبُتٞ ،إنبدىا
ًخُلٗىن بلى الؿُُغة ٖلى قٗىب زاعط مجا٫
ؤوعبا ،والبدض ًٖ مؿخٗمغاث ظضًضة بحن
مجخمٗاث بضاثُت خؿب اٖخ٣اصَم ،بداظت لبٗض
وجُىع ٖلى ؤًضيهم.
بطن م٘ ججؿض وجغسخ ٨ٞغة الاؾخٗماع في
ؤطَان ألاوعبُحن ْهغ هىٕ مً الخىاٞـ الاؾخٗماعي
بحن الضو ٫ألاوعبُت ،وػاصث م٘ طل ٪الغٚبت في
صعاؾت ومٗغٞت املجخمٗاث و ٪ٞعمىػَا وؤؾغاعَا
ُٞما ًسو الٗاصاث والخ٣الُض ،ألاٖغا،ٝ

جمهُض
ق٩لذ ٦خب الغخلت بمسخل ٠ؤهىاٖها
ؾىاء ٧اهذ ٖلمُت ،ؤو ظٛغاُٞت اؾخ٨كاُٞت ،ؤو
ؾُاؾُت طاث َاب٘ ٖؿ٨غي ؤو بصاعي عؾمي بخضي
مهاصع ال٨خابت الخاعٍسُت ،بدُض ًم ً٨مً زاللها
الخإعٍش ملجخمٗاث بكغٍت في ٞتراث ػمىُت مسخلٟت،
مما ٌؿمذ بالىنى ٫بلى صعاؾت مىىٚغاُٞت قاملت
لخاعٍش املجخمٗاث ؾُاؾُا ،واظخماُٖا،
وإ٢خهاصًا ،وختى ظٛغاُٞا في ؾُا ١جاعٍذي.
وهدً في َظٍ الضعاؾت بهضص صعاؾت ؤخض
الىماطط مً الضعاؾاث ،وهي جىضعط يمً الغخالث
ؤلاصاعٍت الغؾمُت التي جم جضوٍجها ٖؿ٨غي مً
ؤلاصاعة ألاَلُت الىُ٣ب جغوملي  Trumletالظي ؤعر
إلاؿاع عخلت ال٣اثض ألاٖلى ل٣ؿمت مٗؿ٨غ صعٍى
 ،Durrieuالظي اهُل ٤مً مٗؿ٨غ في
 1853/12/31باججاٍ وع٢لت بالجىىب الٛغبي في
مهمت بصاعٍت ج٣ط ي بدىُٓم مىُ٣ت وع٢لت وظٗلها
ؤٚىٍت بصاعٍت جابٗت للؿلُت الٟغوؿُت  .بطن
ؾىداو٢ ٫غاءتها ٢غاءة ٖلمُت و ٤ٞمىهج ؾىىضح
مً زالله الُ٣مت الٗلمُت لهظٍ الغخلت مً ظهت في
مجا ٫الخإعٍش ملجخمٗاث اإلاىُ٣ت الصخغاوٍت
بالجؼاثغ زالٞ ٫تراث مسخلٟت ،ومً ظهت ؤزغي
ُُٟ٦ت الاؾخٟاصة مجها في بىاء صعاؾت ؤهثروبىلىظُت
للمجخم٘ الصخغاوي في ػمً الخايغ ،وبالخالي
الاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت ألاجُت " :ماهي ؤَم اإلاالمذ
التي ًم ً٨اؾخسالنها ًٖ املجخم٘ الصخغاوي
مً الخضوًٍ الٗام إلاؿاع عخلت ال٣اثض صعٍى؟ ،وإلى
ؤي مضي ٧ان مًمىنها ٖامال مؿاٖضا للمض
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للخغ٦ت الاؾخٗماعٍت ،وجؼوٍضَا بمٗلىماث ًٖ
املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ألظل الؿُُغة ٖلحها وبؿِ
هٟىطَم ٖلى عٗ٢تها الجٛغاُٞت ،3وَظا في خض طاجه
ؾمذ بدًىع ٖلماء ألاهثربىلىظُا بإصواعَم ٧إخض
ؤؾالُب الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت وعصث في ق٩ل
ؤهماٍ مسخلٟت ٦ضعاؾاث إلصاعٍحن ؤو ٖؿ٨غٍحن،
والخ٣ا ألا٧اصًمُحن جىلىا مهمت البدض في
الجماٖاث البكغٍت.4
وٞغوؿا ٧إ٦بر صولت اؾخٗماعٍت لم جسغط
ًٖ َظا ؤلاَاع ،خُض اؾخٗاهذ باألهثروبىلىظُا في
مٗغٞت زباًا مؿخٗمغاتها ومجها الجؼاثغ التي
زًٗذ لخ٣ل الضعاؾاث ألاهثروبىلىظُت
وؤلازىىلىظُت ٖلى ٞتراث بهض ٝاإلاض الاؾخٗماعي،
وجشبُذ الاخخال ،٫وٞغى الؿُُغة قماال،
وظىىب ،وقغ٢ا ،وٚغبا .جًمىذ بدشا خى٫
املجخم٘ الجؼاثغي ومٗغٞخه مٗغٞت ٖمُ٣ت
ومٟهلت ،زانت ؤهه مجخم٘ ٖكاثغي مخمحز
بٟئاجه الؿ٩اهُت اإلاخباًىت ؾىاء بحن الغٍ٠
واإلاضًىت ،وبحن مسخل ٠ألا٢الُم الجٛغاُٞت الخلُت،
والهًابُت ،والصخغاوٍتٞ ،الخاظت بطن اؾخضٖذ
الاؾخٗاهت بمسخل ٠الخ٣اعٍغ ؾىاء صبلىماؾُحن ،ؤو
ججاع ،ؤو بصاعٍحن وزانت الٗؿ٨غٍحن بد٨م
اخخ٩ا٦هم اإلاباقغ والضاثم بمسخل ٠اإلاىاَ،٤
وبالخالي ظم٘ ؤ٦بر اإلاٗلىماث خى ٫املجخم٘،

الٗال٢اث الاظخماُٖت ،ومٓاَغ جُىعَا ،وٖلُه
٣ٞض اؾخضعى ألامغ بلى بقغا ٥الجمُ٘ لخد٤ُ٣
الهض ،ٝومجهم الغخالت الجٛغاُٞحن واإلاؿخ٨كٟحن
جمحزوا بإصواع مهمت مً زال ٫البٗشاث ألاولى التي
اهُل٣ذ مً ؤوعبا ٖلى ه٣ٟت الخ٩ىماث واإلالى،٥
جدملىا ٖىاء اؾخ٨كا ٝاملجخمٗاث البضاثُت ًٖ
َغٍ ٤الاخخ٩ا ٥بخل ٪الكٗىب والخٗغٖ ٝلحهم،
وٖلُه ظم٘ مٗلىماث خىٖ ٫اصاتهم ومٗخ٣ضاتهم
1
وخًاعتهم ألظل اإلاهمت الاؾخٗماعٍت.
مً َىا وزالَ ٫ظٍ الٟترة هجض مٗغٞت
املجخمٗاث والبدض ُٞما ًسو ؤلاوؿان التي ٧اهذ
مىظىصة مىظ ال٣ضم 2ولٛاًت ؾُاؾُت ا٢ترهذ
بالجزٖت الاؾخٗماعٍت ،جغؾمذ ٗ٦لم ٢اثم بظاجه
ٖغ ٝب " ألاهثربىلىظُا" مىظ مىخه ٠ال٣غن ،19
ًبدض ُٞما ًخٗل ٤باإلوؿان ،وؾلىُ٦اجه ،وإهخاظه
ال٨ٟغي ،والخًاعي ،والٗ٣اثضيً ،خدب٘ الخٛحراث
والخُىعاث الخانلت بحن اإلااض ي والخايغ ،زضمت
 1بىخؿىن الٗغبي " ،بحن التاسيخ وألاهثروبىلىحيا _
دساظت في ألاهثروبىلىحيا ؤلاظتعماسيت_" ،مجلت اإلاٛاعبُت
للضعاؾاث الخاعٍسُت وؤلاظخماُٖت(،مجلض  ،1ٕ،2الؿىت
 ،)2011/6/1م .163
 _2ل٣ض وظضث الضعاؾت خى ٫ؤلاوؿان ومسخا ٝما ًخٗل٤
به مً مجاالث مً ال٣ضم م٘ ال٣غن  ١5م م٘ الٗالم
َحروصثٞ ،هى ؤو ٫مً ٦خب ًٖ املجخمٗاث ٚحر الُىهاهُت،
مغ٦ؼا ٖلى ٖاصاتها وج٣الُضَا ،وبالخالي ً٩ىن ٢ض ؤؾـ
للخاعٍش والجٛغاُٞت مىظ الٗهىع ال٣ضًمتَ .ال٘_ :
مغ٢ىمت مىهىع" ،ألاهثروبىلىحيت والجزعت الاظتعماسيت
الحذًثت" ،مجلت الخضوًٍ( ،املجلض  ،8ٕ ،4الؿىت
 ،)2016/12/2م .80

 _3مغ٢ىمت مىهىع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.81 .
4
_ Lucas Phlippe, Vatin Jean-Claud, L„Algérie des
anthropologuees, Masperro François, (Paris,
1975), P.104.
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الٗؿ٨غي في  17ظىان  ،1839ج٩ىن ٖؿ٨غٍا
وجضعط في الغجب ٞبل ٜعجبت ٢اثض ٦خِبت  ،زم ؤنبذ
مالػما في ؤٞغٍل ٢ ،1848ضم بلى الجؼاثغ ؾىت
 1851بغجبت مالػم ؤو ،٫زم جغقى بلى عجبت هُ٣ب في
 1856/3/22زم ُٖ٣ض في  ،1870/10/4وفي
 1874/1/29ؤنبذ بغجبت ٧ىلىهُل.
بلى ظاهب مهامه الٗؿ٨غٍت يمً الجِل الٟغوس ي
ؤهخضب إلاماعؾت ؤلاصاعة ألاَلُت يمً هٓام اإلا٩اجب
الٗغبُت٣ٞ ،ض جىلى ال٣باصة الٗلُا لضاثغة زيُت الخض
مً صٌؿمبر 1868بلى ٚاًت ُٟٞغي  ،1871بٗضَا
ٖحن ٢اثض ؤٖلى ٖلى ٢ؿمت ؾىع الٛؼالن٢ ،اص ٖضة
خمالث ٖؿ٨غٍت بشيُت الخض ما بحن  1869و،1870
وفي ٢ 1871اص ٞغٖ ١ؿ٨غٍت بحن طعإ اإلاحزان
وبىؾٗاصة إلاالخ٣ت اإلا٣غاوي.
جمحز جغوملي ًٖ باقي الٗؿ٨غٍحن بمىَبت ال٨خابت
والخإلُ ،٠ووْٟها في الخإعٍش للخىاظض الٟغوس ي
3
بالجؼاثغ ،خُض ؤنضع الٗضًض مً ال٨خاباث
مجها:
_ Les Français dans le desert
_ L„insurrection de 1864
)_ Les deux volumes sur Blida (1887
_ Les sergent Blandan et le combat d„el)Mechdoufa prés Beni –Mérad (1888
)_ Général Yusuf (1890

والبِئت ،والخُاة الا٢خهاصًت ،وختى الخىُٓم
الٗؿ٨غي والضًني.1
والُىم هدً في َظا اإلا٣ام هداو ٫ج٣ضًم
بخضي الىماطط مً الضعاؾاث ألاهثروبىلىظُت خى٫
املجخم٘ الجؼاثغي جم جضوٍجها ٖلى ًض ٖؿ٨غي
مخمغؽ في الكاون ألاَلُت  ،حٗنى بٟترة
الخمؿِىاث مً ال٣غن  .19وحٗض بخضي ا٢تراخاث
مىٓغي الاؾخٗماع ،2الظًً لم ًخىاهىا في ج٣ضًم
م٣ترخاث يمً الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت بلى ظاهب
ؤؾالُب ؤزغي ا٢ترخذ ٦خضظحن الؼٖاماث ألاَلُت
ومداولت الخىانل مٗها ،وٖلُه هداو ٫صعاؾت جل٪
الٗال٢ت الُغصًت بحن الخاعٍش وألاهثروبىلىظُا ُٞما
ًسو اإلاؿإلت الاؾخٗماعٍت.
 _2ملخت ًٖ اإلاال ٠ومدخىي ال٨خاب:
َى  Corneille Trumeletمً
مىالُض 11ماعؽ  ،1820اهسغٍ في الٗمل
 _1وعاغي ؤخمض " ،ألاهثروبىلىحيا والاظتعماس _ قشاءة في
ـىسة الجضائشيت في اإلاإلفاث ألاهثروبىلىحيا
الاظتعماسيت_" ،املجلت اإلاٛاعٍبت للضعاؾاث الخاعٍسُت
والاظخماُٖت( ،مجلض  ،2ٕ ،4الؿىت  ،)2014/1/15م
م.269_268 .
 _2مً بحن اإلاىٓغًٍ لئلخخال ٫الٟغوس ي بالجؼاثغ هجض
ؤل٨ؿِـ صو جىُٟ٦ل ،الظي ؤ٦ض ٖلى يغوعة مٗغٞت اإلاخم٘
الجؼثغي بمٗغٞت لٛخه وصعاؾت ٖاصاجه وؤٖغاٞه وج٣الُضٍ،
وبالخالي مٗغٞت ٧ل الخلُٟاث ومماعؾاث الٗغبي وه٣اٍ
٢ىجه ويٟٗه ،لدؿهل بظلٖ ٪ملُت الهُمىت والؿُُغة زم
هيخ٣ل بلى الٟغوؿت وؤلاصماطَ.ال٘ :بىخؿىن الٗغبي" ،
ؤلاظتؽشاق وألاهثروبىلىحيا والاظتعماس _ دساظت
جحليليت لطبيعت العالقت" ،مجلت ؤلاوؿان واملجخم٘( ،ط
 ،22ٕ ،2صٌؿمبر  ،)2011م 49

3

_ Peyronnet . R,Livre d„or des officiers des affaires
indigénes (1830-1930), (Alger : imprimerie
Algérienne, 1930), PP, 327-329.
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وألازحرة بخاعٍش ؤٞغٍل  ،1884ؤما الشاهُت ٞهي
جهضًغ ألوَ ٫بٗت واإلااعزت ب .1 1862/5/1
ولئلقاعة وعصث الٟهى ٫بٗىاوًٍ ٞغُٖت
جظ٦غ في م٣ضمت الٟهل م٘ مٗالجت مًامىحها
صازل الٟهل الىاخض و ٤ٞهٓام ال٣ٟغاث حٗالج
بدؿلؿل مًامحن الٗىىٍت الجؼثُت ،وبالُب٘
الدؿلؿل زاي٘ إلاؿاع الغخلت ،ومً ؤَم ما وعص
مً ؤ٩ٞاع في الٟهى ٫هجض:
_ ؤنل واجغٍش وكإة وع٢لت ،ألاٚىاٍ ،
مٗؿ٨غ
_ الىٟىط الؿُاس ي والضًني لل٣باثل
الجؼاثغٍت التي مغوا ٖلى ؤعايحها مجها :الخكم
بمٗؿ٨غ ،الخؿاؾىت بمىُ٣ت ؾُٗضة ،ؤوالص ؾُض
الكُش بمىُ٣ت ٢هىع الجىىب الٛغبي٢ ،باثل
مىُ٣ت الٗمىعٖ ،اثلت بً باًُت بىاخت
ه٣ىؾت....بلخ
_ ْهىع الشاثغ دمحم بً ٖبض هللا بىع٢او،
وإٖالهه الشىعة بٗض حؿمُخت وجؼُ٦خه بؿلُان وع٢لت
مً َغ ٝؾ٩انها وبضٖم مً الؼٖاماث الضًيُت
٦مدمض بً ٖلي الؿىىس ي.
_ بؾهاماث الؼٖاماث ألاَلُت مً قُىر
ال٣باثل بلى ظاهب الٟغوؿُحن في ٖملُت الخىؾ٘
الاؾخٗماعي بالصخغاء مشلما َى الخا ٫م٘ ػٖماء
ؤوالص ؾُضي الكُش ،ػٖماء ٢بُلت ؾُٗض ٖخبت
بىع٢لت.....بلخ.

ٌٗض ٦خاب Les Français dans le désert
مً ال٨خاباث ألاظىبُت اإلاهىٟت يمً اإلاهاصع،
حٗنى بخاعٍش الجؼاثغ ٧ةَاع ظٛغافي وبكغي ببان
الاخخال ٫الٟغوس ي ،زانت في ظؼئها الخىىبي"
الصخغاء"ً .اعر للجؼاثغ في ٞتراث مسخلٟت مً
مىُلَ ٤ض ٝؾُاس ي اؾخٗماعي ،وَى ٖباعة ًٖ
ؾغص لُىمُاث عخلت في بَاع اإلاهماث ؤلاصاعٍت
ؤوظبتها الخ٩ىمت الاؾخٗماعٍت في مجا ٫جىؾُ٘
وجشبُذ الاخخال ٫بهٟت قاملت ،لظل٧ ٪اهذ ألظل
جغؾُم الؿلُت الٟغوؿُت بمىُ٣ت وع٢لت وبإٖما١
الصخغاء الجؼاثغٍت بٗض جهُٟت وكاٍ الشاثغ
الكغٍ ٠دمحم بً ٖبض هللا.
نضع ال٨خاب ًٖ صاع اليكغ CHallamel
 Ainé éditeurؾىت  ،1887وهدً آلان بهضص
ٖغى اليسخت الغابٗت٦ ،ما له َبٗت زاهُت نضعث
ؾىت  ،1885بل٘ مجمىٕ نٟداجه خىالي 516
نٟدت ،مخبىٖت بمجمىٖت مً الخغاثِ جسو
مؿاع الغخلت مً مٗؿ٨غ هدى وع٢لت ،نهًُٖ ٪
بٌٗ املخُُاث البُاهُت لىاخاث مً الصخغاء
مجها :مخلُلي ،ه٣ىؾت ،ألاٚىاٍ ،وع٢لت،
و٦ىُٟضعالُت اإلاحزاب.
م٘ جهٟذ ال٨خاب هجضٍ م٣ؿم ومغجب
و ٤ٞزُت قملذ بخضي ٖكغة ٞهال بضون
ٖىاوًٍ عثِؿُت ،جخ٣ضمها جهضًغ وج٣ضًم في ق٩ل
م٣ضمخحن ألاولى ٖباعة ًٖ جهضًغ للُبٗت الجضًضة

1

_ Trumelet. C, Les Français dans le désert, (Paris :
challamel- Ainé éditeur, 4éme édition, 1887), PP. 1516 .
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جىنُت صًيُت خهل ٖلحها مً الكُذ دمحم بً ٖلي
الؿىىس ي قُش الُغٍ٣ت الؿىىؾُت  ،والظي ٧اهذ
3
له ؾمٗت َُبت وٍدٓى باخترام ؾ٩ان الصخغاء.
_ مٓاَغ الهغإ خى ٫الؿلُت والىٟىط
ب٩ل ؤق٩اله بحن ؤٞغاص الٗاثالث ،ؤو بحن ال٣باثل ،ؤو
ختى بحن الىاخاث ،وعصث في هماطط مخٟغ٢ت بحن
ٞهى ٫ال٨خاب مجها :نغإ ؤخُاء واخت وع٢لت
وٖضم بعؾائهم ٖلى حُٗحن ػُٖم مجهم ،ألامغ الظي
جُلب مجهم بلى البدض ٖلى ػُٖم ؤظىبي ٖجهم ًخمخ٘
بالىٟىط الضًني وججؿضث الخالت ؤوال م٘ ؾلُان
اإلاٛغب ألا٢ص ى ومداولت قغاء ؤمحر ًخمخ٘ باليؿب
الكغٍ ،٠وزاهُا م٘ الكغٍ ٠دمحم بً ٖبض هللا  ،زاوي
همىطط ًخمشل في الهغإ والخىاٞـ بحن واختي
وع٢لت وه٣ىؾت مً ؤظل ٞغى ؾلُتهما ٖلى
مىُ٣ت وع٢لت ٧لُا ،وبالخالي جىالي الخمالث
والهجماث بُ٣اصة ابً باًُت ٖلى وع٢لت ،ؤما ُٞما
ًسو نغإ ألاٞغاص هظ٦غ همىطط ٢بُلت ؤوالص
ؾُضي الكُش مً زال ٫مداولت الىُٗمي بىب٨غ
الهٛحر جهُٟت ؤزُه س ي خمؼة ؤزىاء جٟاويه م٘
الٟغوؿُحن بسهىم الخٗاون م٘ بًٗهم البٌٗ.
_ مؿإلت الخباًً وازخال ٝاإلاىاٖ ٠٢ىض
الٗاثالث طاث الىٟىط بالصخغاء خى ٫الخىؾ٘ واإلاض
الٟغوس ي بالصخغاء والجىىب الٛغبي زانت،
والظي ْهغ ظلُا مً زال ٫عص الٟٗل ال٣ىي
والٗىُ ٠الظي نٗب مً مهمت الخىؾ٘ بالجىىب
الٛغبي بٗض جغاظ٘ ألامحر ٖبض ال٣اصع٦ ،ما ؤن ٖضم
٢بىلهم بالؿلُت الاؾخٗماعٍت صٗٞها بلى اإلاغاوٚت

_ الىن ٠الجٛغافي والُبُعي مً خُض
اإلاىار وَبُٗت ألاعاض ي ،والُٛاء الىباحي ،واإلاُاٍ
للمىاَ ٤اهُال٢ا مً الخل قماال زم الهًاب
الٗلُا ونىال بلى الصخغاء و ٤ٞزِ ًبضؤ مً
مٗؿ٨غ ،ؾُٗضة ،مىُ٣ت الٗمىع ،اإلاحزاب،
ألاٚىاٍ ،وع٢لت.1
 _3الُ٣مت الٗلمُت وملخاث ًٖ املجخم٘
الصخغاوي مً زال ٫الغخلت:
مً ؤَم ما ًم ً٨اؾخسالنه مً ٢غاءة
ص٣ُ٢ت واؾخ٣غاثُت للغخلت هظ٦غ:
_ مٓاَغ حك٩ل الؿلُت ،وا٦دؿاب
الكغُٖت مً زال ٫جىاو ٫بخضي ٢ىىاث الىٟىط مً
زال ٫همىطظحن :همىطط وع٢لت بٗض وكإتها،
ومداولت ٦ؿب ػُٖم ًىخضَم طو هٟىط صًني مً
زال ٫الخىانل م٘ ؾلُان اإلاٛغب لكغاء ؤمحر ،ؤما
الىمىطط الشاوي ٞهى هٟىط ماصي مً زال ٫واخت
ه٣ىؾت م٘ ؾلُت ؤؾغة ابً باًُت والتي هي في
الىا ٘٢ؤنل هٟىطَا ماصي بمماعؾتها الخجاعة،
و٧ان لها َمىح ؾُاس ي ؾٗذ بلى جد٣ُ٣ه مً
زالٞ ٫غى هٟىطَا ٖلى صاهحها وإظباعَم ٖلى
الاٖترا ٝبها. 2
_ بزاعة ٖىهغ الخإزحر الضًني في ا٦دؿاب
الكغُٖت مً همىطط الجهاص اإلا٣ضؽ ٦ما َى
الكإن م٘ الكغٍ ٠دمحم بً ٖبضهللا ،الظي اؾخُإ
بلى ٙؾلُت وع٢لت وجل٣ب بالؿلُان ٖلحها ،بٗض
اٖترا ٝجام مً ػٖاماتها زانت الضًيُت ،وَظا بٗض
1

_ Ibid, PP. 1-516.
)_ Ibid, PP. 1- 43( des chapitres

2

_ Ibid , PP. 1-43.
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3

بالخٟاوى وٖغى ٖلحهم الخٗاون م٣ابل الاخترام
اإلاخباص ،٫وخضر َظا م٘ ٢بُلت ؤوالص ؾُض الكُش،
وفي م٣ابل َظا الىمىطط هلمـ بٌٗ مً
الؼٖاماث ؾٗذ بلى ٖغى زضماتها ٖلى الٟغوؿُحن
٦ما َى الكإن بىاخت ه٣ىؾت م٘ ٖاثلت ابً باًُت
التي ؾعى ػٖمائها بلى الخىانل م٘ الٟغوؿُحن
وٖغى زضماتهم ؾىت  ،1849ألامغ الظي ٞؿغٍ
الٟغوؿُىن ٖلى ؤهه مجغص َمىح ؾُاس ي وعٚبت في
1
الؿلُت ٖلى خؿاب واخت وع٢لت.
_ وعص يمىُا مٗاهت املجخم٘ الصخغاوي
وزانت ػٖماء وقُىر ال٣باثل مً ؾُاؾت
ؤلا٢هاء الؿُاس ي مً ٢بل الؿلُت الاؾخٗماعٍت،
وجم الخُغ ١بلحها بك٩ل يمني وفي خاالث مىٟهلت
في ؾُا ١الٟهى ٫وؿخيخج مىه مداوالث الخسلو
مً الؼٖاماث ألاَلُت بُغ ١مسخلٟت م٘ ٖغى
مٓاَغ َظٍ الؿُاؾت وإصعاظها خؿب الغئٍت
الاؾخٗماعٍت يمً مؿإلت ٖضم الش٣ت والخُاهت،
ج٨غعث في ٖضة مدُاث في مىا ٠٢لؼٖاماث ؤَلُت،
وَظا بالغٚم مً الخٗاون والخضماث التي ٢ضمذ
للٟغوؿُحن ،2ومً بحن َظٍ الخاالث ما و ٘٢لؼُٖم
٢بُلت ؤوالص ؾُضي الكُش " خمؼة بً بىب٨غ" الظي
بالغٚم مً ؤلاقاصة بإصواعٍ بلى ظاهب الٟغوؿُحن
وؤًٞاله في ونىلهم بلى وع٢لت وظٗلها مىُ٣ت
ٞغوؿُت بال ؤهه ب٣ي مدل ق ٪صاثماوجدذ
اإلاغا٢بت ،وحٗغى أل٦ثر مً مغة لٗ٣ىباث مجها

ؤلا٢امت الجبرًت ؾىت  1850بٗض اتهامه باالجها٫
ؾغا م٘ الشاثغ دمحم بً ٖبض هللا.3
_ اؾخدًاع جاعٍذي ليكإة اإلاضن ،وؤنى٫
ال٣باثل والٗكاثغ ،والؼٖاماث ب٩ل اإلاىاَ ٤التي
مغث بها الخملت ؤلاصاعٍت بُ٣اصة ال٣اثض ألاٖلى صعٍى
(مٗؿ٨غ ،الُٗ٣ىبُت٢ ،بُلت خؿاؾىت ٦ىُٟضعالُت
اإلاحزاب) ،م٘ التر٦حز ٖلى ويٗها وٖال٢تها م٘
الؿلُت الغؾمُت ٖلى الٗهض الٗشماوي ،زم مىٟ٢ها
مً ألامحر ٖبض ال٣اصع ،وَظا باٖخباع ؤن اإلاغخلخان
٧اهذ مغظُٗت باليؿبت للؿلُت الٟغوؿُت
الاؾخٗماعٍت في جشبُذ ؾُُغتها ٖلى ال٣باثل ،و٦ظا
بًجاص هىاة ؤلاصاعة ألاَلُت التي ؾخٗخمضَا في حؿُحر
قاون الجؼاثغٍحن.4
_ مً مٓاَغ الخُاة الاظخماُٖت التي وعصث
في َُاث الخضوًٍ لهظٍ الغخلت ما حٗل ٤بالٗاصاث
والخ٣الُض التي جمحز بها املجخم٘ الصخغاوي ،وظاء
ط٦غَا خؿب الخالت ؤو الٓاَغة التي حكضَم بإي
بَاع ظٛغافي ًمغون به ومجها ٖ :اصة ججى ٫اليؿاء
الحهىٍاث ًىم الؿبذ بمضًىت مٗؿ٨غ ،مٓهغ
الًُاٞت وٖغيه و ٤ٞمُ٣اؽ ال٨غم والبسل مً
مىُ٣ت بلى ؤزغي ،م٘ ٖغى ؤهىإ ألاَٗمت التي
ج٣ضم ،ؤلاقاعة ٦ظل ٪بلى الٗاصاث الؿِئت اإلاىدكغة
مشل ْاَغة  ُ٘٢ألاشجاع مً ؤظل الٟدم بىىاحي
ؾُٗضة والتي ونٟذ بالخهغ ٝالهمجي ،الدؿى٫

1

3

_Ibid, PP 31-43.
_ Ibid, PP. 80- 128 .

_ Ibid, PP. 80- 128.
4
)_ Ibid, PP. 1- 170 (Des chapitres
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وال٣ىم ،و٦ىمىطط مشال صاثغة جُاعث وظحرُٞل،
بياٞت بلى جىٞحر ؤصالء ومغقضًً للخملت خؿب
خضوص ٧ل صاثغة ًمغون بهاٟٞ ،ي مٗؿ٨غ ٧ان
الضلُل مً ٢بُلت الخكم ،وفي الُٗ٣ىبُت بؿُٗضة
هجض ػُٖم ٢بُلت الخؿاؾىت ،زم ألاٚا ولض ٢اض ي
بىىاحي ٞغهضة ،ومً ؤُٖان ٢بُلت ألاخغاع بمىُ٣ت
الٗمىع....بلخ  ،وٍىضعط ٧ل طل ٪يمً الؿُاؾت
الاؾخٗماعٍت مً ؤظل جضظحن الؼٖاماث ألاَلُت
لهالح مكغوٖها الاؾخٗماع بالصخغاء.4
_الخُغ ١بلى آلاٞاث الاظخماُٖت ومٗاهاة
الؿ٩ان مً ألامغاى واإلاغجبُت ٧لها باوٗضام
الىٓاٞت وٖضم اَخمام الؿ٩ان بىٓاٞت املخُِ،
وألاظؿام ،وَظٍ الٓاَغة جم حسجُلها في ؤٚلب
الىاخاث وال٣هىع :اإلاٗاًت ،مخلُلي ،وع٢لت....بلخ،
وَظا ما ؾمذ باهدكاع ألامغاى اإلاٗضًت ٧الخمى،
ومغى الُٗىن ،ال٣مل اإلاىدكغ ٦شحرا لضعظت جم
ٖغى الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت للؿ٩ان للخسلو مىه،
نهُ ٪ؤلاقاعة بلى ٢ؿىة الُبُٗت والتي ٖان مجها
الجىىص الٟغوؿُىن ٣٦لت اإلاُاٍ وجلىهها ،و٢لت الؼاص،
واهدكاع الخُىاهاث الؿامت ٧األٞاعي طاث الٟغهحن.5
_ اؾخدًاع اإلا٣ىماث الا٢خهاصًت
وؤلام٩اهُاث اإلااصًت التي ًغج٨ؼ ٖلحها ؾ٩ان جل٪
اإلاىاَ ،٤والتي جم حسجُلها الؾخٛاللها مؿخ٣بال في
الاؾدُُان مجها ط٦غ ؤَمُت ؾهل ٚغَـ بىىاحي
مٗؿ٨غ ،وجىىٕ و٦شاٞت ٚاباث ؾُٗضة ،بلى ظاهب
ٖغى ؤَم الىبخاث الهًاب والصخغاء في م٣ضمتها

ٖىض ألاَٟا ٫وهي صلُل ٖلى ال٣ٟغ ،الكٗىطة
والخماثم َلبا للبر٦ت والكٟاء ؤو ألاوالص.1
_ ْاَغة اظخماُٖت جم ط٦غَا بإق٩ا٫
مسخلٟت وهي ٖال٢ت ألاٞغاص والجماٖاث بمسخل٠
اإلاىاَ ٤بالضًً ،وجم ٖغيها مً ػواًا مسخلٟت ؤولها
ؾُاؾُت خُض ٧ان الضًً ٖىهغ وخضة واجداص
إلخضار ؾلُت ظضًضة في بَاع هٓام اإلاكُست،
٦ما ؤنها ٧اهذ ٖامل وخضة ألظل الجهاص واإلا٣اومت
٦ما َى الكإن ملخمض بً ٖبض هللا وإٖالهه الشىعة
بؿىض صًني ،زاهُا مً ػاوٍت اظخماُٖت بٗغى ٖال٢ت
اإلاغابِ بالؿ٩ان ومضي جإزحر الاٖخ٣اص الضًني
والغوحي به وفي ٦غاماجه لخد ٤ُ٣ؤمىُاتهم في بَاع
ماصي بخ٣ضًم الؼٍاعة ؤو الٗغبىن اإلااصي م٣ابل
الضٖىة لهم.2
_جىاوٖ ٫ىهغ الضًً مً زاهت مماعؾت
الكٗاثغ الضًيُت مجها  :الهالة ،الخُمم ،الىيىء،
اإلاؿاظض٣َ ،ىؽ ٖملُت الض ًٞومغاؾُم الجىاثؼ
ل ً٨بىىٕ مً الته٨م مشل مماعؾت الخُمم التي
عبُها ب٣لت اإلااء و٢لت الىٓاٞتْ ،اَغة الىىاح
والب٩اء في الجىاثؼ...بلخ ،جُغ٦ ١ظال ٪بلى اإلاماعؾت
الضًيُت ٖىض ؤلابايُحن بمىُ٣ت اإلاحزاب.3
_ؤلاقاعة بلى صوع ؤلاصاعة ألاَلُت في صٖم
الخمالث بازخال ٝؤهىاٖها مً زال ٫بؾهاماتها
اإلاخىىٖت بحن صٖم الخمالث باإلااوهت ،والٗضة،
1

_ Ibid, PP . 129-170/ PP. 172-263/ PP265- 319/
PP. 384-483
2
_ Ibid, PP. 44- 60/ PP. 172- 263.
3
_ Ibid, PP . 44- 60/ PP. 172- 260.

_ Ibid, PP . 63- 78/ PP. 80-128/ PP. 321-382.
)_ Ibid, PP. 265- 479 ( des chapitres
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4
5

الخلٟاء ،الضعًٍ ،الُغٞت بىىاحي الٗمىع
وامخضاصَا بلى ٚاًت ٚغصاًت مما ٌٗني ؤنها مجا٫
مٟخىح للمكاعَ٘ الاؾدُُاهُت مؿخ٣بال.1
 _4اؾخ٣غاء ؤَم هخاثج الضعاؾت:
مً زال٢ ٫غاءة مدخىي ما ظاء في جإلُ٠
الٗؿ٨غي جغوملي  Trumletخى ٫الغخلت ؤلاصاعٍت
ل٣اثض ٢ؿمت مٗؿ٨غ 2 Durrieuفي بَاع مهمت
جشبُذ الاخخال ٫في ؤٖما ١الصخغاء بٗض

الاهخهاعاث التي جد٣٣ذ يض الشاثغ دمحم بً
ٖبضهللا وإظباع ؾ٩ان مىُ٣ت وع٢لت ؾىاء ٢باثل
بضوٍت ؤو ؾ٩ان الىاخاث ٖلى الاؾدؿالم للؿلُت
الاؾخٗماعٍت مما اؾخىظب ألامغ جىُٓم وع٢لت
بصاعٍا جابٗت للٟغوؿُحن ٧إٚىٍت بصاعٍت جدذ بقغاٝ
ؤوالص ؾُضي الكُش.3
ل٣ض ٧ان بطن جضوًٍ مؿاع الغخلت ومخابٗت
خُصُاتها ٦ىمىطط ًم٨ىىا مً اؾخ٣غاء واؾخيخاط
جل ٪الٗال٢ت الترابُُت َغصًا بحن الخاعٍش وٖلم
ألاهثربىلىظُا اهُال٢ا مً ْاَغة الاؾخٗماع،
وٍم ً٨جدضًضَا في:
_ بالغٚم مً اٖترا ٝاملخخهحن والباخشحن
مً ٖلماء في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤهه َىا ٥ازخالٝ
مً خُض اإلاىهج والُغٍ٣ت في الٗغى بحن الخاعٍش
وؤهثربىلىظُا ٧ىن ألاوٌٗ ٫خمض ٖلى الؿغص
واؾخدًاع اإلااض ي بِىما الشاوي ًىُل ٤مً
الخايغ مغج٨ؼا ٖلى اإلاالخٓت اإلاباقغة واإلاٗاًىت،
بال ؤنهما ٌكتر٧ان في ألاؾاؽ وَى صعاؾت
املجخمٗاث البكغٍت وجدب٘ جُىعَا مً زال ٫الغبِ
بحن مايحها وخايغَا في ٧ل ما ًخٗل ٤باملجخم٘
الصخغاويٞ ،إي صعاؾت مىىٚغاُٞت ظٛغاُٞت
خىلها ًم ً٨الٗىصة بلحها ؤوال ٦مهضع جاعٍذي ًاعر
للمغخلت الخاعٍسُت " ٞترة الاؾخٗماع" ،وزاهُا
٦ضعاؾت ؤهثروبىلىظُت ًم ً٨مً زاللها اؾخيخاط

1

_ Ibid, PP. 129- 170/PP384- 480.
 _2صعٍى َ Durrieu Alfred Baronى مً مىالُض
 ،1912/9/2جسغط مً مضعؾت ؾان ؾحر الخغبُت بغجبت
مالػم في زِ  27ؾىت  ،1830ؤصمج في ؤع٧ان الجِل،
وٖحن ٦مالػم ؤو ٫في  ،1836/1/1زم هُ٣ب في
٢ ،1840/1/18اثض ٦خِبت في الٟغ٢ت الشالشت مً
الهباًدُت في  ،1845/8/5ؤنبذ م٣ضم في ،1849/5/1
زم ُٖ٣ض في  .1851/7/111ؤنبذ ٖمُض في  1853زم لىاء
في  .1859/12/11اعجبِ وكاَه الٗؿ٨غي بةٞغٍُ٣ا زال٫
الٟترة اإلامخضة بحن .1870-1837
اعجبِ اؾمه بيكاٍ يباٍ ؤلاصاعة ألاَلُت
خُض اهخضب لٗضة مهام في الكاون الٗغبُت بضاًت مً
 1842/10/2ؤًً ٖحن اإلا٨خب الٗغبي للمضًت ،وقٛل
اإلاىهب ختى  1847/10/10لُهبذ بٗضَا مضًغ ب٢لُمي
لكاون الٗغبُت بم٣اَٗت الجؼاثغ زم عقي بٗضَا عثِؿا
للم٨خب الؿُاس ي في  .1850/6/1ؤقاص الخا٦م الٗام
عاهضون بسغبخه الخغبُت ومٗغٞخه في حؿُحر قاون ألاَالي.
ٖحن في ؾىت ٖ1853لى عؤؽ ٢ؿمت مٗؿ٨غ ٣٦اثض ؤٖلى،
إلاضة ؾب٘ ؾىىاث  ،في ؾىت  1867اؾخضعي مً ٢بل
الخا٦م الٗام م ٪ماَىن ٦ىاثب ومؿدكاعله ،لُٗحن الخ٣ا
خا٦ما ٖاما للجؼاثغ لٟترة ٢هحر لم جخٗضي الكهىع مابحن
 7و .1870 /10جىفي بباعَـ في َ .1877/9/30ال٘- R :
Peyronnet. Op. Cit. PP. 245-247.

3

Colonieu , Voyages dans le Sahara Algérien de
Géryville à Ouargla « », ( Paris, Extrait du tour de
Monde, 1862.), P194.
- CAOM. 1J/155, GGA, BA, Organisation de
)l„aghalik d„Ouargla. (Arrété le 10/2/1854.
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َباج٘ وٖاصاث املجخم٘ الصخغاوي وٞهم ٖال٢اجه
الاظخماُٖت خالُا وجٟؿحرَا بغبُها بمايحها.1
_ وؿخسلو هُ٣ت ؤزغي وهي ؤهه مشل
َظٍ الضعاؾاث ٖلى ازخال ٝؤق٩الها ؾىاء ٧اهذ
للجٛغاُٞحن ؤو بصاعٍحن ،ؤو ججاع ،وبٗضٍ ٖؿ٨غٍحن
جض ٫مً ظهت ٖلى جُىع ؤؾالُب الاؾخٗماع
الٟغوس ي بالجؼاثغ جماقُا م٘ اإلاخٛحراث والٓغو،ٝ
و٦ظا َباج٘ الؿ٩ان ،لظل٧ ٪ان الخضوًٍ اإلاغج٨ؼ
ٖلى اإلاٗاًىت الض٣ُ٢ت لؿ٩ان الجىىب و٧ل اإلاىاَ٤
اإلامخضة مً مٗؿ٨غ بالكما ٫الٛغبي هدى الجىىب
الٛغبي ٌٗض في خض طاجه ظؼء مً الؿُاؾت
الاؾخٗماعٍت التي ؤ٢غث ابخضاء مً ؤعبُٗىاث ال٣غن
 19وٖلى ٖهض الججرا ٫بُجى يغوعة بخضار ج٩امل
في الٗملُت الاؾخٗماعٍت بحن ما َى ٖؿ٨غي مً
زال ٫وكاٍ الجِل الٟغوس ي ،وبحن ما َى ؾُاس ي
م٘ مداوالث الخ٩ىمت في ؾً ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم
الدكغَُٗت ،ؤو بًجاص بظغاءاث مضهُت جسضم
الاؾخٗماع 2مشلما َى الخا ٫في حصجُ٘ الاخخ٩ا٥
بالؿ٩ان املخلُحن ،ومداولت مٗغٞت ؤؾغاعَا في
املجا ٫الخًاعي ،والش٣افي وال٨ٟغي ،والٗ٣اثضي
ًٖ َغٍ ٤الغخالث الاؾخ٨كاُٞت والٗؿ٨غٍت ٖلى

خض ؾىاء ،وبهظا جخإ٦ض ٨ٞغة ؤن ؤهثروبىلىظُا
وظضث لخضمت الاؾخٗماع واجطخذ مٗالم طل٪
م٘ خالت الخُىع التي بلٛها الاؾخٗماع الٟغوس ي
بالجؼاثغ لخجؿُض َضٞه الغثِس ي " الاخخال٫
الكامل" بًم اإلاىاَ ٤الصخغاوٍت ،ومً َىا ٣ٞض
ؤنبدذ مشل َظٍ الضعاؾاث مغظُٗت الخىؾ٘
الاؾخٗماعي بالصخغاء وجظلُل ٧ل الهٗىباث
الجٛغاُٞت ،واإلاىازُت ،والاظخماُٖت ،ظاء بغنُض
مٗلىماحي َام ألظل الؿُُغة ،وا٦دكا ٝه٣اٍ
الًٗ ٠واؾخٛاللها لهالخها مشل ْاَغة
الهغاٖاث التي اؾخسضمذ ٧ىؾُلت في حكخِذ
ال٣باثل وإ٢هاء هٟىطٍ3ا .
_ هجض ألاهثربىلىظُا مشلما ؤٖاهذ
الاؾخٗماع ب٨ك ٠ؤؾغاع املجخم٘ الجؼاثغي،
هجضَا في هٟـ الى٢ذ ماصة ٖلمُت طاث ُ٢مت
لل٨خابت خىَ ٫ظٍ الكٗىبٞ ،هي ؤنبدذ مغة
ؤزغي مغظُٗت بماصتها الٗلمُت ل ً٨في ٌؿخىظب
جىدي الخظع وجمدُهها بد٨م ؤنها وظضث ألظل
َض ٝالؿُُغة ٢اثمت ٖلى ٨ٞغة الٗىهغٍت
والخمُحز هلمـ ٞحها حكىٍه لهىعة املجخم٘ في
ظىاهبه الٗ٣اثضًت وٖال٢خه الاظخماُٖت مً جٟؿحر
بٌٗ الٓىاَغ ٖلى ؤؾاؽ ٖىهغ ٌؿخمض ظظوعٍ
مً الهغإ ألاػلي بحن ؤلاؾالم واإلاؿُدُت.

 _1ؤوعاغي ؤخمض " ،ألاهثروبىلىحيا والتاسيخ" ،املجلت
اإلاٛاعبُت للضعاؾاث الخاعٍسُت والاظخماُٖت( ،مجلض ،3
ٕ ،1الؿىت) ،م م .224-217 .
 _2خباف ٞاَمت ،اإلا٩اجب الٗغبُت وصوعَا في اإلاض
الاؾخٗماعي بالٛغب الجؼاثغ  ،1870-1844ؤَغوخت
ص٦خىعاٍ ٖلىم ٚحر ميكىعة(ظامٗت وَغان٧:لُت الٗلىم
ؤلاوؿاهُت والخًاعة ؤلاؾالمُت )2014/2013 ،م م
.62 -59

_ الخاجمت:
 _3مغ٢ىمت مىهىع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م.83-82 .
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بالغٚم مً ؤن جضوًٍ الغخلت ٧ان في بَاع
َضٖ ٝلني لالؾخٗماع الٟغوس ي وَى جشبُذ عؾمي
للؿلُت الٟغوؿُت بىع٢لت بٗض الً٣اء ٖلى دمحم بً
ٖبض هللا ،بال ؤن ماظاءث به مً ٦م َاثل مً
مٗلىماث ظٛغاُٞت ،وخى ٫الٗال٢اث الاظخماُٖت،
وَباج٘ الؿ٩ان ،هُ ًٖ ٪بخهاء للثرواث ،وؤَم
ألاوكُت وختى الخُىاهاث واإلاؿالَ ٪ى بمشاًت
بهجاػ ًسضم اإلاكغوٕ الٟغوس ي ٖلى اإلاضي البُٗض،
٨ٞك ٠زباًا ؤي بَاع ظٛغافي ؤو بكغي ٖغ٢ل اإلاض
الاؾخٗماعي هي مٗلىماث ؾخىْ ٠الخ٣ا في
اؾدُُان اإلاىُ٣ت.
ههل في الجهاًت بلى ال٣ى ٫بإن الضعاؾاث
ؾىاء ٧اهذ لٗؿ٨غٍحن ؤو ظٛغاُٞيي...بلخ هي
ٞغنت للخإعٍش خى ٫مجا ٫ظٛغافي مٗحن في بَاع
٦خابت الخاعٍش املخلي.
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الؼمً وٖال٢تها باألخضار والى٢اج٘ الخاعٍسُت ٞ ،ال
ًم ً٨صعاؾت الخاعٍش بضون مٗغٞتها للبىاء
الاظخماعي والا٢خهاصي وجإزحراجه في مجاالث الخُاة
الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت والخًاعٍتٞ ،الضعاؾت
الخاعٍسُت جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا باملجخمٗاث وألامم
في ْهىع الخًاعاث وػوالها ،وجُىع ألامم
والكٗىب في ؾلى٦ها ؤلاوؿاوي وٖال٢اتها
الاظخماُٖت وْهىع الُب٣اث الاظخماُٖت ،لظا
خاولىا صعاؾت املجخم٘ الجؼاثغي زال ٫الخ٣بت
الاؾخٗماعٍت إلاٗغٞت صوع ٖلم الاظخمإ في الضعاؾت
الخاعٍسُت مً زال ٫اإلاُُٗاث الاظخماُٖت في
ٖملُت جىُٓم ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت
للمجخم٘ الجؼاثغي في ْل الخىؾ٘ الاؾخٗماعٍت مً
زال ٫الضعاؾاث الاهتروبىلىظُت إلاٗغٞت الترُ٦بت
الاظخماُٖت وَغ ١الخ٨ٟحر ،واإلاٗامالث الاظخماُٖت
والغوابِ ألاؾغٍت وُُٟ٦ت ج٩ىًٍ املجخم٘ زال٫
َظٍ الٟترة ومؿاعي الؿلُت الاؾخٗماعٍت
الٟغوؿُت في ُُٟ٦ت الً٣اء ٖلى البىاء الاظخماعي
الجؼاثغي.
 الهض ٝمً الضعاؾت َى - :مداولت مٗغٞت ؤَمُتوصوع ٖلم الاظخمإ في الضعاؾت الخاعٍسُت والبدض
الخاعٍذي مً زال ٫صعاؾت املجخم٘ الجؼاثغي.
 مٗغٞت مضي ؤَمُت الضعاؾت الخاعٍسُت فياؾخسضام الٗلىم اإلاؿاٖضة في ببغاػ الىاٗ٢ت
الخاعٍسُت .
 صعاؾت الخاعٍش الاظخماعي الجؼاثغي زال ٫الٟترةالاؾخٗماعٍت ٧ىهه ظؼء مً الخاعٍش ؤلاوؿاوي في
مٗغٞت الخاعٍش مً ظمُ٘ ظىاهبه ومجاالجه.

أَميت علم الاحتماع في البحث التاسيخي"
دساظت الترليبت الاحتماعيت الجضائشيت
خالى الفترة الاظتعماسيت 1847-1830م
همىرحا".
الاظتار املحاضشالذلتىسظالماوي عبذ القادس/
مليت العلىم ؤلاوعاهيت والاحتماعيت
حامعت طاَشي دمحم .بؽاسالجضائش.
الاظتار املحاضشالذلتىس قشاوي هادًت  /مليت
العلىم ؤلاوعاهيت والاحتماعيت
حامعت طاَشي دمحم .بؽاسالجضائش.

اإلالخو :حٗخبر الضعاؾت الخاعٍسُت بٗض اإلااض ي في
نىعجه الخُ٣ُ٣ت اإلام٨ىت ،مً زال ٫جهىع اإلااض ي
بٗض بزًاٖه للمىهجُت الٗلمُت والخُ٣ض بُغ٢ها
وال ًمٞ ً٨هم الخ٣اث ٤الخاعٍسُت وألاخضار
وجدلُل الى٢اج٘ ،بال مً زال ٫صعاؾت مىيىٕ
الخاعٍش ٦ضعاؾت قاملت لليكاٍ ؤلاوؿاوي ٖبر
الؼمً في ظمُ٘ املجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
والؿُاؾُت والش٣اُٞت وال٣اهىهُت والٗؿ٨غٍت
والخًاعٍت٣ٞ ،ض ٞغى َظا الخُىع إلاىيىٕ
الخاعٍش في يغوعة ؤلاإلاام بجمُ٘ اإلاٗاع ٝوالٗلىم
اإلاؿاٖضة للخاعٍش ومٗغٞت اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث
وَغ ١الخدلُل والخٗلُل والاؾخيخاط  ،مً اظل
صعاؾت الخُىع البكغي وال٨ٟغي والش٣افي
والخًاعي لئلوؿان ٖبر الؼمان واإلا٩ان  ،ومٗغٞت
الٓىاَغ الاظخماُٖت والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت،
ومٗغٞت الخٛحر الاظخماعي وخغ٦ت املجخم٘ ٖبر
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ترةٟ ال٫حر الاظخماعي الجؼاثغي زالٛ الخ٥ بصعا. ألاؾباب والخإزحراث٫الاؾخٗماعٍت مً زال
Title: The importance of sociology in
historical research 'The Study of the
Algerian Social Composition during the
colonial period 1830-1847 a model'.
Summary:
Historical study is the rebirth of the past in
its true possible form, by imagining the past
after subjecting it to scientific methodology
and adherence to its methods and can only
understand historical facts, events and
analysis of facts, except by studying the
subject of history as a comprehensive study
of human activity over time in All economic,
social, political, cultural, legal, military and
civilizational fields, this development has
imposed the subject of history in the need
to know all the knowledge and sciences that
help history and know the concepts and
terminology and methods of analysis,
explanation and conclusion, in order to
study Human, intellectual, cultural and
cultural development of man through time
and space, knowledge of social phenomena
and human relations, knowledge of social
change and the movement of society
through time and its relationship to
historical events and facts, history cannot be

studied without its knowledge of social
construction Economic and its effects in the
areas of political, intellectual and
civilizational life.
The historical study is closely linked to
societies and nations in the emergence and
demise of civilizations, the development of
nations and peoples in their human
behavior and social relations and the
emergence of social classes, so we tried to
study Algerian society during the colonial
era to learn about the role of sociology in
Historical study through social data in the
process of organizing the French colonial
administration of Algerian society under
colonial expansion through anthropological
studies to learn about the social
composition and ways of thinking, social
transactions and family ties and how to
form Society during this period and the
efforts of the French colonial power in how
to eliminate the Algerian social
construction.
The purpose of the study is: - to try to know
the importance and role of sociology in
historical study and research through the
study of Algerian society. To know the
importance of historical study in the use of
science to help highlight the historical
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وؾُاؾُت وز٣اُٞت وخًاعٍت وهٟؿُت جخد٨م في
صعاؾت الٓاَغة الخاعٍسُت ،ومً بحن ألاَمُت التي
جغجبِ بٗلم الاظخمإ ٧ىهه مً الٗلىم اإلاؿاٖضة
للضعاؾت الخاعٍسُت هي صعاؾت الىٟؿُاث
الاظخماُٖت والٗال٢اث اإلاٗىىٍت ألاؾغٍت وصوعَا
الا٢خهاصي واإلاٗغفي للىؾِ الاظخماعي والضًني
للىنى ٫بلى ٢ىاهحن إلًًاح الخايغ ؤلاوؿاوي
ومؿخ٣بله.
ٌٗخبر ٖلم الاظخمإ مً الٗلىم وزُ٣ت الهلت
بٗلم الخاعٍش والتي ًدخاط اإلااعر الى٢ىٖ ٝلحها
لدؿاٖضٍ في ٞهم ألاخضار الخاعٍسُت وٖلم
الاظخمإ ٗ٦لىم ؤلاوؿان ً٣ىم بضعاؾت قاملت
لؤلٗٞا ٫والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ومً اإلاٗغو ٝبن
الخاعٍش يهخم بضعاؾت قاملت لؤلٗٞا ٫والٗال٢اث
ؤلاوؿاهُت .ومً اإلاٗغو ٝبن الخاعٍش يهخم بضعاؾت
الخٛحر الاظخماعي مشلما يهخم بضعاؾت الخٛحر
الؿُاس ي والا٢خهاصي والضًني والخغبي ،ؤي اهه
يهخم بضعاؾت خغ٦ت املجخم٘ صازل الؼمان.
ومً ألامىع التي تهم ٦ال مً ٖلماء الاظخمإ
واإلااعزحن صعاؾت الُب٣ت الاظخماُٖت وم٩انها في
املجخم٘ ،والُب٣ت في مٟهىم الاظخماُٖحن ججمٗاث
ًُ٣م ؤٞغاصَا ٖال٢اث ُٞما بُجهم وٍاٍضون اؾخمغاع
جل ٪الٗال٢اث ٖلى ؤؾاؽ مً اإلاؿاواة جمُحزا لهم
ًٖ ؤٞغاص آزغًٍ مً ؤًٖاء املجخم٘ ًخمحزون
ٖجهم – ولى بلى خحن -بمُ٣اؽ لالؾخٗالء ؤو الخضوي
مٗتر ٝبها في بَاع مجخمٗهم  .وجيكإ َب٣ت ما
هدُجت جٟاوث الٓغو ٝالا٢خهاصًت بحن ألاٞغاص مً
خُض ٢ضعتهم ٖلى ال٨ؿب وؤلاهٟا. ١

reality. - The study of Algerian social history
during the colonial period as part of human
history in the knowledge of history in all its
aspects and areas. Awareness of Algerian
social change during the colonial period
through causes and influences.
اإلاقذمت:
حٗخبر الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت مخضازلت
ومترابُت ُٞما بُجها ،بدُض ال ًم ً٨للباخض
صعاؾت ٖلم مؿخ٣ل ًٖ الٗلىم ألازغي اإلاؿاٖضة
لهٞ ،الخاعٍش ال ًم ً٨جدلُل مدخىاٍ وصعاؾخه مً
صون الٗىصة بلى بٌٗ اإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت ألازغي
الن الخاعٍش ًغجبِ باإلوؿان والؼمان واإلا٩ان
وألاخضار والى٢اج٘ التي ً٣ىم بها البكغ ٖبر مغاخل
خُاتهم ،ول٩ل ٖلم مً الٗلىم اإلاؿاٖضة للضعاؾت
الخاعٍسُت بال ولها ؤَمُت خؿب َبُٗت مىيىٕ
الضعاؾتٞ ،الخاعٍش ٌٗخبر ٞغٕ مً ٞغوٕ الٗلىم
الاظخماُٖت ٞال وؿخُُ٘ صعاؾت الى٢اج٘ الخاعٍسُت
بال مً زال ٫مٗغٞت املجخمٗاث التي ٢امذ بخل٪
ألاخضارٞ ،الخاعٍش ٌٗنى بالخٛحر الاظخماعي والبنى
الاظخماُٖت في املجخمٗاث ،وهدً بهضص صعاؾت
خالت املجخم٘ الجؼاثغي زال ٫الخ٣بت الاؾخٗماعٍت
وآلُاث الخُٛحر التي خضزذ ٞاملجخم٘ زالَ ٫ظٍ
اإلاغخلت الخاعٍسُت ما بحن 1847 -1830م.
 -1ؤَمُت الضعاؾت الخاعٍسُت في اؾخسضام الٗلىم
اإلاؿاٖضة في ببغاػ الىاٗ٢ت الخاعٍسُت.
َىا ٥الٗضًض مً الٗلىم اإلاؿاٖضة في صعاؾت
الخاعٍش ٞلؿُٟت و٨ٞغٍت واظخماُٖت وا٢خهاصًت
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الجؼاثغٍحن ًٖ اإلاىانب الهامت ،ولم ًش٣ىا ختى في
ال٨غاٚلت 2،و٢ض ٧ان لهظٍ الؿُاؾت اإلاخسظة في
البالص ؤزغ بال ٜفي مجا ٫الٗال٢اث الاظخماُٖت،
والتي اوٗضم ٞحها الخىانل بحن ال٣اٖضة وال٣مت م٘
اوٗضام الغوابِ الاظخماُٖت التي ججٗل مً الكٗب
وخضة مخماؾ٨ت ،3ومً زالَ ٫ظا الخباًً جىلضث
نغا ٖاث بحن ٞئاث الؿ٩ان مً ظهت وبحن
الؿ٩ان والىٓام مً ظهت ؤزغي ،4وٖلى الغٚم
مً ؤن الُاثٟت الٗشماهُت في الجؼاثغ ٢لُلت م٣اعهت
5
م٘ بُ٣ت الؿ٩ان خُض ال جخجاوػ  20ؤل ٠وؿمت،
بال ؤنها ٧اهذ مٗؼولت والضا ٘ٞلظلَ ٪ى الغٚبت
الجماٖت الٗشماهُت في بب٣اء َُمىتها ٖلى اإلاىانب
الخ٩ىمُت ونُاهت ج٣الُضَا في هٓام الِٗل
والؿلى.6٥

يهخم ٖلماء الاظخمإ بإؾـ الخىا ٌ٢الُب٣ي
وؤهماٍ الؿلى ٥التي جمحز مسخل ٠الُب٣اث،
وبإهىإ الخىجغ التي جيكا بحن جل ٪الُب٣اث ،و٧لها
وؾاثل تهم اإلااعر صون ق ٪وحؿاٖضٍ في جٟهم
املجخم٘ في مجا ٫الضعاؾت.
ًضعؽ ٖلم الاظخمإ ؤلاوؿان مً زال ٫مً
زال ٫الخٗغٖ ٝلى ال٣ىاهحن التي جدىاو ٫اٗٞا٫
الىاؽ وٖال٢اتهم ببًٗهم ،وما ًخهل بظل ٪مً
مٓاَغ الخٛحر الاظخماعي ،وَظا ما ظٗل ٖلم
الاظخمإ ٖلى نلت بالخاعٍش ٞ ،اإلااعر ًدخ ٪بٗلم
الاظخمإ مً زال ٫صعاؾخه للخٛحر الاظخماعي في
اإلااض ي  ،وجدب٘ خغ٦ت املجخم٘ صازل ؤلاَاع الؼمني،
٦ما اإلااعر مًُغ للخٗامل م٘ ٖلم الاظخمإ ختى
في ٢غاءة الىهىم وجٟؿحر ألاخضار التي لها نلت
بالىٓم والٗاصاث لُخم ً٨مً ٞهم الخُىعاث مً
زالٚ ٫اًاتها ومغامحها الاظخماُٖت. 1
 -2صوع ٖلم الاظخمإ في الضعاؾت الخاعٍسُت
والبدض الخاعٍذي مً زال ٫صعاؾت املجخم٘
الجؼاثغي.
صعاؾت الخالت الاظخماُٖت في الخاعٍش ًخُلب مٗغٞت
الخُاة الاظخماُٖت مً زال ٫ال٨كًٖ ٠
الُب٣اث الاظخماُٖت ومغ٦ؼَا الاظخماعي ٞمً
زال ٫جدبٗىا للمجخم٘ الجؼاثغي ٢بُل ٞترة
الاخخال ٫الٟغوس ي الخٓىا مً زال ٫الضعاؾت طل٪
الخماًؼ الُب٣ي الظي ٧ان زال ٫الٟترة الٗشماهُت
بالجؼاثغ ٣ٞض ٖملذ الؿُاؾت الٗشماهُت ٖلى ببٗاص

2

 دمحم بً مباع ٥اإلاُلي ،جاعٍش الجؼاثغ ال٣ضًم والخضًض،الكغ٦ت الجؼاثغٍت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،1976 ،م
.352
3
 بً ٖبض الغػا ١الؿب٘ ،ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغيؤصًبا ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،1988 ،م .48
4
 ٖمحراوي خمُضة ،ظىاهب مً الؿُاؾت الٟغوؿُت وعصوصالٟٗل الىَىُت في ُ٢إ الكغ ١الجؼاثغي "بضاًت
الاخخال ،"٫مُبٗت البٗض٢ ،ؿىُُىت ،1984 ،م .22
5
 هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الىٓام اإلاالي للجؼاثغ الٟترةالٗشماهُت ،الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
 ،1979م .42

l„Algérie
éd.Presse

1

 هانغ الضًً ؾُٗضووي ،ؤؾاؾُاث مىهجُت الخاعٍش ،صاعال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ ،2000 ،م .22
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َاالء ال٣باثلٗٞ ،3مىما مجخم٘ الغٍٞ ٠خ٩ىن مً
َب٣خحن َب٣ت بُ٢اُٖت مال٨ت حؿُُغ ٖلى الغٍ٠
جخ٣اؾم بهخاظه ألاعؾخ٣غاَُت الخا٦مت باإلاضًىت
وٞئت الغُٖت م٘ ٦ثرة ٖضصَا خُض ٧ان َىا ٥جمحز
بحن عظا ٫الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت وعظا ٫الغُٖت في
ظمُ٘ ألاقُاء – اللباؽ ،بظ ٫الجهض ،ألا٧ل
والخ٣ى ١الؿُاؾُت ،و٧اهذ ؤخىا ٫الغُٖت جؼصاص
4
ً
ؾىءا خُىما جدضر مجاٖاث ؤو خغوب ؤو ظٟاٝ
ظٟا 4ٝوهخج ًٖ َظا ؤن ؤنبدذ الٗاثالث
ؤلاُ٢اُٖت ال٨بري حؿُُغ بمالها بامخُاػاث جخد٨م
في جىظُه ؾ٩ان ألاعٍا ٝمما ص ٘ٞالؿلُت
الٗشماهُت جخٗامل م٘ َظٍ الٗاثالث.5
ؾاَم ألاقغا ٝفي الخُاة الاظخماُٖت بالغٍ٠
خُض اه٣ؿمىا بلى ٢ؿمحن "ؤظىاص ومغابُحن"
و٧اهىا ًخد٨مىن في الٟئت اإلاؿخ٣لت ًٖ الؿلُت
الٗشماهُت ،ألاظىاص ٞاعيحن َُمىتهم ٖلى الؿ٩ان
بدض الؿُ ٠و٧اهىا ًتهمىن اإلاغابُىن بالُمىح
هدى الشىعة والؿلُت ًٖ َغٍ ٤اؾخٛال ٫الٗاَٟت
الضًيُت لضي الٗامت ،مً ؤظل ٦ؿب اإلاا٫
والىنى ٫للؿلُت ،ؤما اإلاغابُىن اإلاؿخمضًً
هٟىطَم ًٖ َغٍ ٤الؼواًا والُغ ١الهىُٞت التي
٧اهذ مىدكغة باألعٍا٧ ٝاهىا ًهٟىن ألاظىاص

٧ان ؾ٩ان ألاعٍاً ٝمشلىن ألاٚلبُت مً ؾ٩ان
الجؼاثغ ًمشلىن  %90مً الؿ٩ان ،1وٖلحهم ٌٗخمض
ا٢خهاص ؤلاًالت زانت مً الىاخُت الؼعاُٖت ،وهٓغا
الزخال ٝمىا ٠٢ؾ٩ان ألاعٍا ٝمً ؾلُت
الٗشماهُت ًخم ً٨جهيُٟهم ٖلى َظا ألاؾاؽ،
ٖملذ الٟئت ألاولى ٖلى الخٗاٌل والخٗاون م٘
الٗشماهُحن بُٗضة ًٖ الهغاٖاث لخ٩ىن بمىإي ًٖ
ز٣ل الًغاثب ،وزًٗذ الٟئت الشاهُت زًىٖا
جاما للٗشماهُحن ،الٟئت الشالشت :مؿخ٣لت ًٖ الىٟىط
الٗشماوي بُٗضة ًٖ جد٨م عظا ٫الباًل ،٪الهى٠
ألاو ٫اإلاخٗامل م٘ الٗشماهُحن م٣ابل ٞىاثض مخباصلت
ٌٗغٖ ٝاصة ب٣باثل املخؼن التي اجسظث بمغوع
الى٢ذ عٚم جباًً ؤنىلها ق٩ل ال٣باثل الضواًغ
والؼمالت ج٩ىهذ هدُجت ْغو ٝجاعٍسُت في
مجمىٖاث ٖغُ٢ت مٛل٣ت ٦مسؼن ال٨غاٚلت
2
والٗبُض.
ؤما الٟئت الشاهُت الخايٗت للٗشماهُحن مباقغة
٣ٞض ؤز٣ل الخ٩ام ٧اَلها بالًغاثب وقغص ؤبىائها
ونىصعث ؤعايحهم الجُضة ٖاقذ خُاة باؽ
وق٣اء و٢امذ بٗضة زىعاث يض الخ٩ام الٗشماهُحن.
٦ما ٧اهذ الٟئت الشالشت حِٗل بالجباٖ ٫لى ق٩ل
٢باثل يُٟٗت الٗاَٟت الضًيُت ٧اهذ جخ٩لم
لهجاث بغبغٍت ٖم٣ذ الٟاع ١هٓغا لُبُٗت ؤؾلىب

 -3دمحم َه الخاظغي ،ظىاهب مً الخُاة الٗ٣لُت وألاصبُت
في الجؼاثغ ،مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت،ال٣اَغة،
 ،1968م .25 -24
ٖ -4محراوي خمُضة ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .33
 -5هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الىٓام اإلاالي للجؼاثغ الٟترة
الٗشماهُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .50

 -1بً ٖبض الغػا ١الؿب٘ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .49
 -2هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الىٓام اإلاالي للجؼاثغ الٟترة
الٗشماهُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .49
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بالٗى ٠ونهب ألامىا ٫للىاؽ بال٣ىة 1،وجغ٦ذ
الؿلُت الٗشماهُت َظا الخىاٞـ زضمت إلاهالخها.
 ؾ٩ان اإلاضن :اجسظ الخىُٓم الاظخماعي باإلاضنق٨ال َغمي جدخل ُ٢مخه الُاثٟت الٗشماهُت
اإلاىٗؼلت ًٖ الُب٣اث الاظخماُٖت ألازغي ج٨غؾا
لهُمىتها ٖلى مىانب الخ٨م والؿلُت وخٟاْا
ٖلى ج٣الُضَا اإلاخىاعزت ًلحها َب٣ت ال٨غاٚلت التي
ج٩ازغ ٖضصَا زانت باإلاضن ال٨بري هدُجت جؼاوط
الجِل ؤلاه٨كاعي م٘ الجؼاثغٍاث 2،و٧ىهىا بظل٪
َب٣ت اظخماُٖت مخمحزة طاث ز٣ل اظخماعي وٖلى
الغٚم مً الهلت الىزُ٣ت التي جغبِ الٗشماهُىن
بال٨غاٚلت بال ؤنهم ْلىا مبٗضًً ًٖ اإلاهام ال٨بري
بالضولت هدُجت جسى ٝالٗشماهُحن مً وكإة خل٠
بحن ال٨غاٚلت وألاَالي بد٨م ال٣غابت التي ججمٗهم
والتي تهضص الامخُاػاث واإلاهالح التي ًخمخ٘ بها
الٗشماهُىن ،ؤما ما ب٣ي الٟئاث الاظخماُٖت مً
الؿ٩ان باإلاضن ُٞم ً٨جهيُٟهم لشالر َب٣اث
عثِؿُت :الخًغ – َب٣ت البراوي – َب٣ت الضزالء.
ُٞب٣ت الخًغ جخ٩ىن مً الٗاثالث الخًغٍت
اإلاخإنلت بالبالص ؤو مً مهاظغي ألاهضلـ الٟاعًٍ
و٢ض جمغ٦ؼث بإَم اإلاضن الؿاخلُت  ،3والجالُت
الحهىصًت ٌٗىص ؤنىلهم للحهىص املخلُحن الظًً
اؾخ٣غوا بالجؼاثغ باإلياٞت لحهىص ألاهضلـ
ال٣اصمحن م٘ مؿلمحن ألاهضلـ َغوبا مً ايُهاص

الىهاعي م٘ نهاًت ال٣غن 15م ختى بضاًت 17
واهًم بلحهم الحهىص لُٟغون مً اإلاىاوئ ؤلاًُالُت
بٗض مىخه ٠ال٣غن 17م للمماعؾت في الخجاعة
وجهغٍٚ ٠ىاثم الجهاص البدغي ،4ؤما الضزالء
ٞهظٍ الٗىانغ حٗخبر ؤظىبُت ًٖ املجخم٘ الجؼاثغي
اإلاخمشلت في الخجاع ألاظاهب وال٣ىانل ألاوعوبُحن
وعظا ٫البٗشاث الضًيُت وؤلاعؾالُاث الخبكحرًت
وظماٖاث ألاؾغ اإلاؿُدُحن الظًً ٧اهىا ٧إٚلبُت
ؾاخ٣ت مً َظٍ الٗىانغ الضازلُت م٘ نهاًت
5
ال٣غن 16م.
مً زال ٫جدبٗىا للترُ٦بت الاظخماُٖت للمجخم٘
الجؼاثغي وؿخيخج ؤن َىا ٥جباًً َب٣ي ،ؤ٦ضث
ٖلُه الؿلُت الٗشماهُت لب٣ائها وٞغى ؾلُتها،
ولَ ً٨ظا الخماًؼ الُب٣ي في املجخم٘ زال ٫الٟترة
الٗشماهُت َل اؾخمغ بٗض نهاًت الٗهض الٗشماوي
و ٠ُ٦حٗاملذ الؿلُت الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت مً
ظهت م٘ ٞئاث املجخم٘ الجؼاثغي وما مىَ ٠٢ظٍ
الٟئت مً الاخخال ٫الٟغوس ي للجؼاثغ ،وما مى٠٢
املجخم٘ الجؼاثغي مً اإلا٣اومت الكٗبُت الىَىُت
زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت ،وإلاٗغٞت مى ٠٢املجخم٘
الجؼاثغي مً الاخخال ٫الٟغوس ي ال بض مً الخُغ١
بلى الترُ٦بت الاظخماُٖت زال ٫اإلاغاخل ألاولى مً
الاخخال ٫وعصوص الٟٗل الىَىُت مً َظا الاخخال.٫

 -1بً ٖبض الغػا ١الؿب٘ ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .51
 -2هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الىٓام اإلاالي للجؼاثغ الٟترة
الٗشماهُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .43
ٖ -3محراث خمُضةٖ ،شمان زىظت خُاجه وآزاعٍ ،مجلت
الش٣اٞت ،الٗضص،93الجؼاثغ ،1985،م .105

 -4اإلاهضي البىٖبضلي -هانغ الضًً ؾُٗضووي ،الجؼاثغ في
الخاعٍش الٗهض الٗشماوي ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب،
الجؼاثغ ،1985،م .102-101
 -5هٟؿه ،م .105-104
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 -3الخاعٍش الاظخماعي الجؼاثغي زال ٫الٟترة
الاؾخٗماعٍت مابحن 1847-1830م.
بٗض جى ُ٘٢الضاي خؿحن إلاٗاَضة الاؾدؿالم في 05
ظىٍلُت  1830للججرا ٫صًبىعمىن ٢اثض الخملت
الٟغوؿُت ٖلى الجؼاثغ ،قهضث َظٍ اإلاغخلت
الخاعٍسُت ٞىض ى ٖاعمت مؿذ املجخم٘ الجؼاثغي
بٗض قٛىع الُ٣اصة الؿُاؾت ْهغ طل ٪الٟغاٙ
الؿُاس ي ،1وُٚاب الؿلُت وألامً ،وَظا ما ؤصي
بلى ْهىع الىٗغاث ال٣بُلت والٟتن بحن الُب٣اث
الاظخماُٖت التي ٧اهذ حٗاوي مً حؿلِ الُب٣ت
الٗشماهُت الخا٦مت ،و٧ان للخ٨م الٗشماوي في
الجؼاثغ اوٗ٩اؾاث اظخماُٖت ٦بحرةْ ،هغث
هخاثجها بك٩ل واضح ٖكُت الاخخال ٫الٟغوس ي
للجؼاثغ ،خُض ؤزغث الترُ٦بت الاظخماُٖت ،لظا البض
مً الخٗغٖ ٝلى الدكُ٨الث اإلا٩ىهت لليؿُج
الاظخماعي ،م٘ مٗغٞت َبُٗت الٗال٢اث التي ٧اهذ
جغبِ بحن جل ٪الدكُ٨الث.
وؿخيخج مً زال ٫الضعاؾت الاظخماُٖت للمجخم٘
الجؼاثغي ٢بُل ٞترة الاخخال ٫الٟغوس ي للجؼاثغ
مضي جماًؼ الترُ٦بت الاظخماُٖتٞ ،ال٣باثل املخؼهُت
٧اهذ جبدض ًٖ ؾلُت ظضًضة جدخ ٟٔبها ٖلى
امخُاػاتها ال٨بحرة زال ٫الٗهض الٗشماوي ،ومً
هاخُت ؤزغي ٧اهذ َىاٖ ٥ضة ٢باثل حٗاوي مً
اؾدبضاص الخ٩ام الٗشماهُحن ،ومؿاهضيهم مما
ظٗلهم ًبدشىن ًٖ الٟغنت اإلاالثمت لالهخ٣ام،
ٞالىيُٗت الاظخماُٖت ٢بُل الاخخال ٫الٟغوس ي

احؿمذ بالٟىض ى و اوٗضام جىا ٤ٞبحن جىظهاث
مسخل ٠الٗىانغ الاظخماُٖت ،ومً اإلاالخٔ مً
زالَ ٫ظٍ صعاؾت للخالت الاظخماُٖت في مٗغٞت صوع
ُُٟ٦ت اؾخسضام ٖلم الاظخمإ في جدلُل وجٟؿحر
الٓاَغة الاظخماُٖت مً زال ٫اإلاُُٗاث الخاعٍسُت
والخماًؼ الُب٣ي الظي قهضجه الجؼاثغ ٢بُل ٞترة
الاخخال ٫الٟغوس ي و ٠ُ٦ؤنبدذ جل ٪الدكُ٨الث
الاظخماُٖت زال ٫الاخخال ٫الٟغوس ي.
جباًيذ اإلاىا ٠٢الؿ٩اهُت خى ٫الاخخال ٫الٟغوس ي
للجؼاثغ ،بٗض الٟىض ى الٗاعمت التي قهضتها البالص
وزانت بٗض ٖملُت الخىؾ٘ الٟغوس ي وزانت ٖلى
خؿاب اإلاضن الؿاخلُت ٞمً ؤَم ألاولىٍاث التي
اَخمذ بها الؿلُاث الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت َى
اخخال ٫مضًىت وَغان والتي جىاصث بها ٖضة
حكُ٨الث ؾ٩اهُت ؤَمها ٢باثل املخؼن و الخًغ
بخلمؿان و٢باثل الغُٖت.
 الٗال٢اث الاظخماُٖت في بَاع اإلا٣اومت الىَىُت :بٗض الخضزل الٗؿ٨غي الٟغوس ي ٖلى مضًىت وَغان
ونهاًت الخ٨م الٗشماوي باإلاىُ٣ت ٖمل الكُش مخي
الضًً ٖلى بً٣ا ٝجل ٪الٟىض ى والايُغاب في ْل
ألاويإ ال٣اثمت 2،زال ٫جل ٪اإلاغخلت بٗض ٞكل
٧ل مً الخىاظض الخىوس ي باإلاىُ٣ت الٛغبُت للبالص
والخىاظض اإلاٛغبي الظي لم ٌؿخُ٘ بٖاصة ألامً
والاؾخ٣غاع للمىُ٣ت ،3وَظا ما ؤصي بالكُش مخي
 -2آلاٚا بً ٖىصة اإلااػاعي َ ،لىٕ ؾٗض الؿٗىص في ؤزباع
وَغان والجؼاثغ وٞغوؿا وإؾباهُا ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي،
بحروث ،1990،م .95
 -3ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت،ط،1
اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ ،1992،م .168

1

-G.Esquer, La prise d„Alger 1830, éd. Librairie
Larose, Paris, 1929, p. 312.
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الاظخماُٖت ختى ً٩ىن لها صوع في اإلا٣اومت الىَىُت
4
يض الاخخال ٫الٟغوس ي.
ؤولذ ٢باثل املخؼن التي ٧اهذ لها امخُاػاث ٦بري
زال ٫الٗهض الٗشماوي 5،والئها في اإلاغخلت ألاولى
للم٣اومت الىَىُت ،ول ً٨ؾغٖان ما جسلذ ًٖ
اإلا٣اومت وعبُذ نالتها باالخخال ٫الٟغوس ي
6
وؤنبدذ زايٗت له وحٗمل جدذ ؾلُخه.
بن الخٟؿحر الاظخماعي للٓاَغة الخاعٍسُت مً
زال ٫اإلاُُٗاث الخاعٍسُت ًىضح لىا ان الترُ٦بت
الاظخماُٖت بٗض نهاًت الٗهض الٗشماوي في الجؼاثغ
٧اهذ ظض مٗ٣ضة  ،وجمحزث بالخباًً الُب٣ي بحن
املجمىٖاث الؿ٩اهُت ؾىاء في اإلاضن ؤو ألاعٍاٝ
ظٗلتها زال ٫الاخخال ٫الٟغوس ي ج٣ٟض م٩اهتها
الاظخماُٖت بلى ظاهب خالت الٟىض ى وال اؾخ٣غاع
التي ٖاقتها الجؼاثغ زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت ،ؤصي
لؼٍاصة الًٛاثً والىٗغاث ال٣بُلت والٟتن وإط٧اء
عوح الاهخ٣ام مً طل ٪الخٗؿ ٠والٓلم التي ٧اهذ
حِٗكه ال٣باثل زال ٫الٗهض الٗشماوي  ،ووؿخسلو
مً طل ٪ؤن اإلا٣اومت الكٗبُت الىَىُت ظاءث في
ْغو ٝاظخماُٖت اؾخصىاثُت نٗبت جد٨مها
الٗهبُت ال٣بلُت التي ال حؿاٖض ٖلى بعؾاء ٢ىاٖض

الضًً للمباصعة في م٣اومت الاخخال ٫الٟغوس ي،
والٗمل ٖلى بعؾاء ٢ىاٖض وؤؾـ ظضًضة إلا٣اومت
املخخل الٟغوس ي مً زال ٫اإلاباٌٗت التي زهذ
ألامحر ٖبض ال٣ضع زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت الخاعٍسُت
1
وطل ٪لكغوٍ جىٞغث ُٞه.
ل٣ض جد٨مذ مجمىٖت مً الٗىامل في ٖال٢ت ألامحر
ٖبض ال٣اصع ٢اثض اإلا٣اومت الكٗبُت م٘ ب٣اًا
الؿلُت الٗشماهُت بالجؼاثغ واجهٟذ ٖال٢اجه م٘
الٗشماهُحن بالٗضاثُتٞ 2،مٗٓم ٢باثل الغُٖت التي
باٌٗذ ألامحر ٖبض ال٣اصع ٧اهذ حٗاوي مً الخٗؿ٠
مً َغَ ٝظٍ الٟئت الٗشماهُتٞ ،اهًمذ ب٣اًا
ال٣ىاث الٗشماهُت في الجؼاثغ بلى ٢ىاث الاخخال٫
الٟغوس ي في ٧ل مً وَغان ومؿخٛاهم ومٗؿ٨غ
3
وجلمؿان.
اٖخبر ألامحر ٖبض ال٣اصع ٞئت ال٨غاٚلت ٖىهغ ًمشل
زُغا ٖلى الترُ٦بت الاظخماُٖت إلاا ٧اهذ جخمحز به
َظٍ الٟئت ًٖ الٟئاث الاظخماُٖت ألازغي زال٫
الٗهض الٗشماويٞ ،الخىُٓم الاظخماعي الظي خاو٫
ٖبض ال٣اصع بجباٖه ٢اثم ٖلى اإلاؿاواة
ألامحر
وجد ٤ُ٣الٗضالت الاظخماُٖت لخد ٤ُ٣الىخضة

 -1قاعَ ٫جري حكغقل ،خُاة ألامحر ٖبض ال٣اصع ،جغظمت
ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
الجؼاثغ ،2004،م .16
 -2هانغ الضًً ؾُٗضووي ،وع٢اث ظؼاثغٍت صعاؾاث
وؤبدار في جاعٍش الجؼاثغ في الٗهض الٗشماوي ،صاع البهاثغ،
الجؼاثغ ،2009،م .241

 -4اإلاهضي البىٖبضلي -هانغ الضًً ؾُٗضووي ،اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م .110
 -5هانغ الضًً ؾُٗضووي ،وع٢اث ظؼاثغٍت صعاؾاث
وؤبدار في جاعٍش الجؼاثغ في الٗهض الٗشماوي ،اإلاغظ٘
الؿاب ،٤م .344

3

6

-P.Azan, Les grands soldats de l'Algérie, éd.
Pigelrt, Orleans, 1930, p. 38.

-M.Emrit, L„Algérie à l„époque d„Abd elkader, éd.
Larousse, Paris, 1951, p. 31.
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ٞمً الىاخُت الخاعٍسُت ً٣ى ٫عَكاع"":" Richard
بطا جىنلىا مً ج٣ؿُم الؿ٩ان بلى مٗؿ٨غًٍ
مخداعبحن ومخٗاصًً بطن وؿخُُ٘ وي٘ خضا
ٞانال بحن مجمىٖخحن مً الؿ٩ان هي مخدضة
ومخًامىت ملخاعبدىا " .2
ٖملذ الؿلُاث الٟغوؿُت ٖلى اؾخسضام بٌٗ
اإلاىاوثحن الجؼاثغٍحن لخضمت مهلخت ٞغوؿا
والً٣اء ٖلى اإلا٣اومت الىَىُت ختى ال ًدؿنى لها
ججمُ٘ ٢ىاَا يض ٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي ،خُض
لم ج ً٨لهاالء اإلايك٣حن ُ٢اصاث واؾٗت بل ٧اهىا
جدذ مغا٢بت ٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي 3،لظا اٖخمض
الججرا ٫بُجى ؾىت 1841م في خغبه يض اإلا٣اومت
الجؼاثغٍت ٖملُت الخٟغ٢ت بحن الجؼاثغٍحن ختى ال
ًخم٨ىىا مً بُٖاء هٟؿا وصٗٞا ظضًضا وصٖما
ماصًا ومٗىىٍا لل٣ىاث الىَىُت الكٗبُت إلاىانلت
مكغوٕ الضٞإ ًٖ الىًَ ،وؤصع ٥الججرا ٫ؤن
ججىُض ألامحر ٖبض ال٣اصع للكٗب الجؼاثغي ًم٨ىه
الخخًان اإلا٣اومت الىَىُت ،وطل ٪بمؿاٖضاث
ًٖ َغٍ ٤جىٞحر اإلاان ،والظزحرة الخغبُت إلاىاظهت
ال٣ىاث الٟغوؿُت طاث الخجهحز املخ٨م واإلاىٓم
وٖمل الججرا ٫لدصجُ٘ ٖملُت الخٟغ٢ت بحن ال٣باثل
الجؼاثغٍت ب٨ؿب ُ٢اصاث يض ؤزغي لخدُُم

الىخضة والخًامً والخماؾ ٪الاظخماعي إلاىاظهت
الاخخال ٫الٟغوس ي.
 -4آلُاث الخُٛحر الاظخماعي الجؼاثغي في ْل
الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت:
اؾخٟاصث الؿلُاث الٟغوؿُت مً الىٓام
الٗشماوي بالجؼاثغ في اٖخماصَا ٖلى َغ ١وؤؾالُب
في بزًإ الكٗب الجؼاثغي بدؿلُذ ٢باثل يض
ؤزغي ،للخٟغ٢ت بحن الكٗب والٗمل ٖلى ج٪ُ٨ٟ
وخضة املجخم٘ ،وطل٦ ٪ما ٗٞل الٗشماهُىن م٘
٢باثل املخؼن ٢ضمىا لهم امخُاػاث م٣ابل حؿلُُهم
ٖلى ٢باثل ؤزغي ٧اهذ يض الخىاظض الٗشماوي
بالجؼاثغ.1
وؿخسلو مً زال ٫الضعاؾت الاظخماُٖت للمجخم٘
الجؼاثغي زال ٫الٗهض الٗشماوي بن الؿلُاث
الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت اؾخُاٖذ مً زال ٫صعاؾت
الترُ٦بت الاظخماُٖت للمجخم٘ الجؼاثغي الاؾخٟاصة
مً الىٓام وَغ ١وألاؾالُب اإلاخبٗت إلزًإ
املجخم٘ للؿلُت الٗشماهُت وهٟـ ألاؾلىب
اؾخسضمخه الؿلُاث الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت في
حٗاملها م٘ املجخم٘ الجؼاثغي وطل ٪مً زال٫
الاؾخٟاصة مً الضعاؾت الاظخماُٖت للمجخمٗاث
وُُٟ٦ت الؿُُغة ٖلحها في مٗغٞت الخإزحراث
الاظخماُٖت وُُٟ٦ت الخد٨م ٞحها  ،مً زال٫
جدُ٨م الخماًؼ الُب٣ي وُُٟ٦ت جىُْٟه في
اإلاىٓىمت الؿُاؾت وؤهٓمت الخ٨م.

2

-1 W. Estirasy, Notice historique sur le maghzen
d„Oran, typographie de Berrier, Paris, 1849, p. 233
-234.

contemporaine conquête et colonisation (18271871),P.U.F,Paris,1964, p. 231 – 232.

- Ch. Richard, Étude sur l„instriction du Dahra
1845-1846, Alger, 1846, p. 185 -186.
3
- Ch.-A. Julien, Histoire de l„Algérie
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اإلا٣اومت الكٗبُت الىَىُت وجمىٍه الكٗب
الجؼاثغي.1
٦ما اٖخمض ٖلى مغا٢بت الىي٘ الجؼاثغي بجم٘
اإلاٗلىماث للخٗغٖ ٝلى جدغ٧اث ال٣باثل ومهاصع
جمىٍجهم ومغا٢بت ال٣باثل التي حؿاهض اإلا٣اومت
الكٗبُت الىَىُت ً٣ى ٫الججرا ٫بُجى " بن
اؾخٗاهدىا بهاالء الغئؾاء ؤو الٗاثالث ال٨بحرة ٌٗض
وؾُلت مهمت لخُٗحن مىا ٘٢اإلا٣اومت وبظل ٪هخمً٨
مً خهاعَم وال٣بٌ ٖلحهم بؿهىلتَ ،ظٍ
الٗملُت جضزل في بَاع ألامً والخباص ٫الخجاعي،
٦ما ؤُُٖذ لهاالء ألاٖىان مهمت مغا٢بت
ألاشخام الظًً ًمغون ٖبر اإلاىاَ ٤ومغا٢بت
الظًً ًدغيىن الكٗب بيكغ ؤ٩ٞاع مٗاعيت يض
وظىصها في البالص " ،2و٢ض ؾعى بهظٍ ألاؾالُب ؾىت
1841م مً ؤظل جىَُض الاخخال ٫الٟغوس ي
بالجؼاثغ وٖمل ٖلى بخباٍ مٗىىٍاث الكٗب
الجؼاثغي في اخخًان اإلا٣اومت الكٗبُت وجمىٍجها
بٗضما ٞغى ٖلحهم ٖ٣ىباث ناعمت مً زال٫
الخمالث الٟغوؿُت اإلاخخالُت واإلاخخابٗت ،وَظا ما
ٖبض ال٣اصع في 1843م
ؤصي الوكٛا ٫ألامحر
بةزًإ ال٣باثل الجؼاثغٍت إلاؿاهضة اإلا٣اومت
الكٗبُت الىَىُت ،خُض ٖملذ الؿلُاث
الٟغوؿُت الؾخمالت ٖضة ٢باثل بالىٖىص والغقاوي
والتهضًضاث وإظغاءاث ٢اؾُت يض ال٣باثل
الجؼاثغٍت،اإلاؿاهضة ل٣ىاث اإلا٣اومت الكٗبُت

الىَىُت ،وطل ٪مً ؤظل الؿُُغة ٖلحها ،وظٗلها
خلُٟت لل٣ىاث الٟغوؿُت لدؿخٗملها ٣٦ىاث
اخخُاَُت ،3مً ؤظل الً٣اء ٖلى ٖملُت الخُىٕ
في ظِل اإلا٣اومت الىَىُت والؿعي ل٩ي ال ًخم
جمىًٍ ال٣ىاث الكٗبُت الىَىُت التي ٧ان ألامحر
ٖبض ال٣اصع ٌؿخلهم مجها ٢ىاجه للمكاع٦ت في الضٞإ
ًٖ الىًَ والٗمل ٖلى َغص ٢ىاث الاخخال٫
الٟغوس ي التي ٧اهذ ؤ٦ثر بنغاعا وجىُٓما مً اظل
الخىؾ٘ وإهجاح ٖملُت الاخخال. ٫
اؾخٟاصث ٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي بالجؼاثغ مً
صعاؾت ويُٗت املجخم٘ الجؼاثغي زال ٫الٗهض
الٗشماوي خُض اؾخٗمل الٗشماهُىن بالجؼاثغ ؤمام
جؼاًض ٖضص الجؼاثغٍحن في زغواتهم الخٟغ٢ت بحن
ال٣باثل الجؼاثغٍت لُجٗلىنهم ًضمغون ؤهٟؿهم
بإهٟؿهم.4
 -5جإزحراث الؿُاؾت الٟغوؿُت في جدُُم البنى
الاظخماُٖت:
ٖملذ الؿلُاث الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت ٖلى
جدغٌٍ ال٣باثل اإلاىالُت للمسؼن الٗشماوي يض
اإلا٣اومت الىَىُت ،بٗضما عًٞذ بٌٗ ال٣باثل
الجؼاثغٍت بة٢لُم وَغان ،الخًىٕ لله ٠الىَني
وًٞلذ الخٗاون م٘ ٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي ،لظا
٢ام ألامحر ٖبض ال٣اصع بةنضاع بظغاءاث ناعمت
جمى٘ الكٗب الجؼاثغي بة٢لُم وَغان الخٗامل م٘

1

 -3حكغقل قاعَ ٫جري  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.211 .
4
- E. Cavignac, La régence d„Alger note sur
l„occupation, éd. Magen, Paris, 1839., p.56.

- Ibid ,p. 225 – 227.
- R. Germain, La politique indigène de Bugeaud,
éd. Larousse, Paris, 1955, t. 2, p. 287.
2
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٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي واإلاخاظغة مٗه 1،ج٨غعث
ٖغوى ػٖماء ٢باثل الضواًغ والؼمالت إلٖالن
زًىٖهم لل٣ىاث الٟغوؿُت٣ٞ ،امىا ببٗض وٞض
للججرا ٫الٟغوس ي جغٍؼًُ ٫لبىن مىه الخًىٕ وجم
بمًاء الاجٟاُ٢ت بٗحن البًُاء بىَغان بخاعٍش 16
ظىان 1835م 2،ؤظبر الججرا ٫جغٍؼ٢ ٫باثل الضواًغ
والؼمالت الخًىٕ لل٣ىاث الٟغوؿُت ،و٢ام
بترخلحهم بلى مؿغٚحن في  14ظىان 1835م،
اجٟاُ٢ت الخِىت بحن الججرا ٫جغٍؼ ٫و٢اصة ٢باثل
الضواًغ والؼمالت حٗخبر هً٣ا للمٗاَضة التي ؤبغمها
ألامحر ٖبض ال٣اصع م٘ الججرا ٫صًمِكا ٫ختى ال
ًدؿنى لؤلمحر ٖبض ال٣اصع جىُٓم نٟىٞه وتهُئت
الىي٘ إلٞكا ٫اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي ،لظا ٢امذ
الؿلُاث الٟغوؿُت بسغ ١بخضي بىىص الاجٟاُ٢ت
الؾخئىا ٝالخغب والاؾخٟاصة مً ٞغؾان الضواًغ
والؼمالت هٓغا إلاٗغٞتهم الجُضة إلاىُ٣ت الٛغب
الجؼاثغي ،ومهاصع جمىٍجها لظا اؾخٛلتهم في
مهلختها للً٣اء ٖلى اإلا٣اومت الكٗبُت الىَىُت،
والٗمل ٖلى الخٟغ٢ت بحن ؤبىاء الكٗب الجؼاثغي
ختى ال ًخم ججىُضَم يض اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي
الٟغوس ي في الجؼاثغ.
ل٣ض اٖتر ٝالججرا ٫المىعؾُحر بإٖماٞ ٫غؾان
الضواًغ والؼمالت في زضمت جىَُض الاخخال٫
الٟغوس ي بالجؼاثغ ًىم  4ؤ٦خىبغ1845م ،بٗض

ج٣غٍغا لىػٍغ الخغب ٌكُض ُٞه صوع املخؼن لخىَُض
الاؾخٗماع الٟغوس ي بالجؼاثغ ،3ولى٣و الىعي
الؿُاس ي والبٗض الىَني لضي بٌٗ عئؾاء الُغ١
الهىُٞت بالجؼاثغ التي اعجضث ًٖ الجهاص ،عٚم ؤن
اإلاهحر ٧ان واخضا ،ول ً٨الكُش الخُجاوي بٗض
الاخخال ٫الٟغوس ي لؤلعاض ي الجؼاثغٍت ًغجض ًٖ
َاٖت ؤمحر اإلاامىحن وٍ ٠٣يض الىخضة الىَىُت في
مجابهت ال٩اٞغ اإلاؿُخي اإلاٛخهب ألعايُه
وخغماث اليؿاء ،واإلاؿاظض والى ظاهب ٖملُاث
ؤلاباصة وألاعى املخغو٢ت اإلاماعؾت يض الكٗب
الجؼاثغي الا ؤهه ًٞل ألامان للٟغوؿُحن والخًىٕ
لهم والاؾخ٩اهت للٗضو.
مً زال ٫الخٟؿحر الاظخماعي لٓاَغة اؾخ٩اهت
بٌٗ الُغ ١الهىُٞت لالخخال ٫الٟغوس ي وزضمت
إلاكغوٖه ٧الُغٍ٣ت الخُجاهُتٞ ،مً زال ٫جدلُلىا
لٓاَغة اؾخسضام الضًً في اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي
مً زال ٫مٗغٞت ؾلُاث الاخخال ٫الٟغوس ي مضي
الخإزحر الضًني في املجخم٘ الجؼاثغي وزانت مً ٢بل
الُغ ١الهىُٞت التي ٧ان لها نضي اظخماعي واؾ٘
الىُاٗٞ ، ١ملُت الخ ٪ُ٨ٟالاظخماعي ويغب
وخضة اإلا٣اومت الىَىُت جمشلذ ختى في ُُٟ٦ت
اؾخسضام الضًً في بٗضٍ الاظخماعي إلهجاح
اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي.
اؾتهضٞذ الؿُاؾت الٟغوؿُت ظؼؤعة الخغب
بالجؼاثغ ،وطل ٪ب٨ؿب ماٍضًً لها بالبالص ٌٗملىن
لخضمتها ومهالخها الاؾخٗماعٍت ،لظا ٖملذ ٖلى

 -1حكغقل قاعَ ٫جري  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.99 .
2
- A. Belmare, Abdelkader sa vie politique et
militaire, éd. Bouchene, Paris, 2003., p. 60-61. -

3

A. Belmare, Abdelkader sa vie politique et
militaire,op.ct., p. 223 -225.
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مبضؤ الخٟغ٢ت بحن الكٗب الجؼاثغي ختى ج٣ط ي
ٖلى اإلا٣اومت الكٗبُت ،وحؿخُٟض مً َاالء
اإلايك٣حن هٓغا إلاٗغٞتهم بخًاعَـ اإلاىُ٣ت التي
ٌٗملىن بها ،وٍخم ججىُض َظٍ ال٣ىاث الجؼاثغٍت بلى
اله ٠الٟغوس ي لخضمت مهالح الاخخال٫
الٟغوس ي ،وطل ٪مً ؤظل املخآٞت ٖلى محزاهُت
الضولت الٟغوؿُت وجس ٌُٟه٣ٟاتها الخغبُت ،لظا
٢ام الججرا٧ ٫لىػا ٫بةوكاء ٢ىاث ٖؿ٨غٍت حٗمل
ٖلى خغ ١املخانُل واإلاىاػ ٫وج٣ىم ب ُ٘٣ألاشجاع
جضعى ٦خِبت الؼوا ،ٝمً الؿ٩ان الجؼاثغٍحن
بمىُ٣ت ال٣باثل ،1و٢ ٤ٞاهىن  10ؤ٦خىبغ1830
ًخ٩ىن ؤٚلبهم مً الؼواوة الظًً ٌِٗكىن قغ١
الجؼاثغ بجبا ٫ظغظغة.2
ؤُٖذ ٢ىاث الؼوا ٝوال٣ىانت صٗٞا ٢ىٍا في
الخمالث الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت ،بلى ظاهب ٢ىاث
الاخخال ٫الٟغوس ي بالجؼاثغ والٗمل ٖلى الخٟغ٢ت
بحن ؤبىاء الكٗب الجؼاثغي ،لخىَُض الاؾخٗماع
الٟغوس ي والٗمل ٖلى جدُُم وإٞكا٧ ٫ل ؾبل
اإلا٣اومت الجؼاثغٍت ،باؾخٗما٧ ٫ل الُغ ١التي
ًم٨جها الً٣اء ٖلحها وججىُض ظؼاثغٍحن يض
بزىانهم زضمت للمهلخت الٟغوؿُتً ،مً٨
الاؾخٟاصة مجهم ٦مغقضًً وظىىص في نٟىٝ
الجِل الٟغوس ي ججؿُضا للمكغوٕ الاؾدُُاوي
الٟغوس ي.

حك٩لذ ٞغ٢ت الهباًدُت في الٗهض الٗشماوي مً
بٌٗ ؤبىاء الكٗب الجؼاثغي ًيخمىن للٗاثالث
ال٨بحرة ًجىضون لخضمت آٚا الٗغب ًىٞغ الهباًخي
خهاهه ،وبىضُ٢خه3،و٢ض نضع ؤمغ مل٩ي في07
صٌؿمبر1841م ً٣ط ي بخدىٍل َظٍ الٟغ٢ت بلى
ٞغ٢ت مىخٓمت جسً٘ للجِل الٟغوس ي وحٗمل في
نٟىٞه ٞخم جغؾُم الُٟل ٤ألاو ٫بم٣اَٗت
الجؼاثغ والُٟل ٤الشاوي بىَغان والُٟل ٤الشالض
4
ب٣ؿىُُىت.
 -6اوٗ٩اؾاث الؿُاؾت الٟغوؿُت في ج ٪ُ٨ٟوخضة
الكٗب الجؼاثغي:
٢امذ الؿلُاث الٟغوؿُت بالجؼاثغ لخد٤ُ٣
هٟىطَا الاؾخٗماعي ،بالٗمل ٖلى الخ٣غب مً
الصخهُاث املخلُت و٧لٟتهم بمغا٢بت الؿ٩ان،
وٍخم ازخُاع َظٍ الصخهُاث خؿب هٟىط ٢ىاث
الاخخال ٫الٟغوس ي باإلاىُ٣ت وٍخم حُٗحن آٚا للٗغب،
ؤخضر الججرا ٫عو٣ُٞى الخا٦م الٗام بالجؼاثغ
ؾىت 1833م ٞغٖا ؾماٍ اإلا٨خب الٗغبي ًُلٖ ٤لُه
مهلخت الكاون الٗغبُت ٧ 5،اهذ َظٍ الهُئت
الٟغوؿُت حٗمل مً ؤظل بزًإ ال٣باثل
3

ٖباص نالح  ،الجؼاثغ زال ٫الخ٨م الٗشماوي - -1514
، 1830صاع َىمت للُباٖت واليكغوالخىػَ٘  ،الجؼاثغ
 ،2004،م.318 .
4
-V. De Paradis, Alger au 18ème siècle, éd. Fagnan,
Alger, 1898, p. 75 -76.
-5 X. Yacono, Les bureaux arabes et l„évolution des

1

-J. Ladmir, Les guerres d„Afrique, éd. Renault,
Paris, 1858., p. 52.
2
-S. Josef, Histoire du deuxième régiment de
zouavres, éd. Lacheseet, Paris, 1898, p. 5.

genres de vie indigènes dans l„ouest du Tell
Algérois Dahra Chélif Ouarsenis Sarsou, éd.
Larousse, Paris, 1953, t. 1, p. 10-11.
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وإزًإ قٗبه٧ ،3اهذ بصاعة الكاون الٗغبُت
1837م مؿاولت ًٖ ٖملُت الاجها ٫بغئؾاء
ال٣باثل والخٟاوى مٗهم ،وإ٢ىاٖهم بالخٗاون م٘
٢ىاث الاخخال ٫الٟغوس ي ،م٣ابل اخترامها ألؾالُب
ٖملهم وج٣الُضَم وجىٞحر ألامً والاؾخ٣غاع
بمىاَ٣هم وخماًت مهالخهم . 4
اؾخٛل الججرا ٫بُجى هٟىط عئؾاء ال٣باثل وزانت
بالىاخُت الكغُ٢ت مً البالص ،وجم جإؾِـ بصاعة
الكاون الٗغبُت في 16ؤوث 1841م ،وٖحن
الًابِ صوما عثِؿا لها ،ؤوكئذ بصاعة اإلا٩اجب
الٗغبُت بم٣خط ى مغؾىم وػاعي ُٟٞ 1غي 1844م،
ل٣ض ؤصزل الججرا ٫صوما " "Daumasحٗضًالث ٖلى
بصاعة الكاون الٗغبُت بىي٘ ؾلم بصاعي
للماؾؿت.5
حٗغٍ ٠اإلا٨خب الٗغبي :خؿب َُ٣ىهِذ
"َ "Hugonetى خل٣ت ونل بحن الجيـ ألاوعبي

الجؼاثغٍت للىٟىط الٟغوس ي بالجؼاثغ ومهضث إلصاعة
الكٗب الجؼاثغي٧ ،ان َض ٝالججرا ٫عو٣ُٞى مً
بوكاء الضًىان الٗغبي باالٖخماص ٖلى مترظمحن
مسخهحن في الكاون الٗغبُت 1،الاجها ٫بغئؾاء
ال٣باثل في ظمُ٘ ؤهداء البالص وَمإهتهم بإن ؤلاصاعة
الٗؿ٨غٍت الٟغوؿُت ،ال جىىي ؤن جلخ ٤الًغع بهم
بطا ما حٗاوهىا مٗها وؾاٖضوَا يض اإلا٣اومت
الكٗبُت الىَىُت ،ؤو ٫شخهُت ُٖيذ لهظا
اإلاىهب الىُ٣ب المىعؾُحر الظي ٧ان ًخ ً٣اللٛت
الٗغبُت ،خُض ؤُٖى َظا الًابِ صٗٞا ٦بحرا لهظٍ
اإلاهلخت للضٖاًت مً ؤظل ؾُاؾت الخىؾ٘
2
الاؾخٗماعي
قهغ ؤٞغٍل 1837م جم بٖاصة جإؾِـ بصاعة
الكاون الٗغبُت بُ٣اصة الغاثض بلِس ي" Pellissier
"٧ ،ل ٠بمغا٢بت جدغ٧اث الجِل الىَني الكٗبي
بُ٣اصة ألامحر ٖبض ال٣اصع ،ل٣ض ٢ضم بلِس ي
اؾخ٣الخه وزلٟه الىُ٣ب ؤلىهُٟل"٦،"Allanvileما
٢ام الججراٞ ٫الي بم٣اَٗت ٢ؿىُُىت بدىهِب
بٌٗ قُىر ٢باثل اإلاىُ٣ت مشل س ي خمىصة ولض
ؾُضي الكُش جدذ وناًت الؿلُت الٟغوؿُت،
الهض ٝمً َظا الىٓام ؤلاصاعي الٟغوس ي زضمت
اإلاهالح الٟغوؿُت بالجؼاثغ والخٗغٖ ٝلى بيُت
املجخم٘ الجؼاثغي ،والٗمل ٖلى ُُٟ٦ت ج٨ُ٨ٟه

3

-Ch.-A. Julien, Histoire de l„Algérie contemporaine
conquête et colonisation (1827- 1871), op.cit., p.
334 -335.
4
-X. Yacono, Les bureaux arabes et l„évolution des

genres de vie indigènes dans l„ouest du Tell
Algérois Dahra Chélif Ouarsenis Sarsou, op. cit., t.
1

-R. Germain, La politique indigène de Bugeaud,
op.cit., t. 2, p. 194.
2
-E. De Reynaud Pillissier, Annales Algériennes,
Librairie Militaire,Paris, 1854., t. 1, p. 291 -300.

1, p. 13 -14.
5
-Ch.-A. Julien, Histoire de l„Algérie contemporaine

contemporaine conquête et colonisation (18271871), op.cit., p. 334 -335.
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الظي اؾخىًَ بالُ٣غ الجؼاثغي مىظ 1830م
والجؼاثغٍحن الظًً ًُ٣ىىن البالص.1
٢غع الججرا ٫بُجى قهغ ُٟٞغي 1844م جإؾِـ
وبهٟت عؾمُت اإلا٩اجب الٗغبُت ،بىي٘ َُا٧ل
بصاعٍت حٗمل مً ؤظل بزًإ الجؼاثغٍحن وجم
ج٣ؿُم اإلا٩اجب الٗغبُت إلصاعة الكاون الٗغبُت
ٖلى مؿخىي الُ٣اصة الٗؿ٨غٍت بخ٣ؿُمها بلى
اصاعث ٞغُٖت باإلاُٗ٣اث الشالر اإلاىظىصة
بالجؼاثغ ،ل٩ل م٣اَٗت وخضاث مً الضعظت ألاولى
وؤزغي زاهىٍت مً صعظت زاهُت وخؿب َظا ال٣غاع
الىػاعي جم بوكاء اإلا٩اجب الٗغبُت ٌٗمل بها
بصاعٍىن ب٩ل م٣اَٗت. 2
حٗخبر صعاؾت املجخم٘ الجؼاثغي مً ٢بل يباٍ
ٞغوؿُحن والٗمل ٖلى مٗغٞت ؤعايُه الؼعاُٖت
وجىُٓماجه ،الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت
ومهاصع جمىًٍ اإلا٣اومت ،طاث ؤَمُت ٢هىي
لالؾخٗماع الٟغوس ي وطل ٪مً ؤظل جد ٤ُ٣الىٟىط
الٟغوس ي وجىؾٗاجه ،والٗمل ٖلى ج ٪ُ٨ٟاملجخم٘
وحكخِذ ٢ىاجه والً٣اء ٖلى وخضجه التي ٧ان
ٌؿعى ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى جد٣ُ٣ها.
والضعاؾاث
الٟغوؿُت
اإلاؿاعي
لً٨
ألاهتروبىلىظُتَ ًٖ ،غٍٖ ٤ضة يباٍ ٞغوؿُحن
ًخ٣ىىن اللٛت الٗغبُت ،لهم اَالٕ ٖلى ٖاصاث
الٗغب وحكُ٨التهم الاظخماُٖت ،اؾخُاٖىا ٦ؿب

ٖضة عئؾاء ٢باثل بلى نٟهم وحكُ٨الث اظخماُٖت
وٖؿ٨غٍت اؾخُاٖذ مً مؿاهضتهم ٟ٦غ ١الؼواٝ
والهباًدُت ،زضمت إلاهالح ٢ىاث الاخخال٫
الٟغوس ي.
اؾخٟاصث الؿلُاث الٟغوؿُت مً الىٓام
الٗشماوي بالجؼاثغ في اٖخماصَا ٖلى َغ ١وؤؾالُب
في بزًإ الكٗب الجؼاثغي بدؿلُذ ٢باثل يض
ؤزغي ،للخٟغ٢ت بحن الكٗب والٗمل ٖلى ج٪ُ٨ٟ
وخضة املجخم٘ ،وطل٦ ٪ما ٗٞل الٗشماهُىن م٘
٢باثل املخؼن ٢ضمىا لهم امخُاػاث م٣ابل حؿلُُهم
ٖلى ٢باثل ؤزغي ٧اهذ يض الخىاظض الٗشماوي
بالجؼاثغ.
وؿخيخج مً زال ٫الضعاؾت الخاعٍسُت للمجخم٘
الجؼاثغي ،وآلُاث الخُٛحر التي َغؤث ٖلى البيُت
الاظخماُٖت مً زال ٫جإزحر الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت
الٟغوؿُت ٖلى املجخم٘ الجؼاثغي ،والىؾاثل
الجضًضة التي اؾخدضزتها للخد٨م في البىاء
الاظخماعي وألاصواث التي جىٓمه ،وجخد٨م ُٞه مً
زالٖ ٫ضة صعاؾاث اظخماُٖت واهتروبىلىظُت
للمجخم٘ الجؼاثغي ،اؾخُاٖذ مً زاللها
الؿلُاث الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت الخٗغٖ ٝلى
م٩امً ال٣ىة والًٗ ٠في املجخم٘ الجؼاثغي
وُُٟ٦ت الخد٨م ُٞه.

1

-F. Hugonet, Souvenirs d„un chef de bureaux
Arabe, éd. Levry, Paris, 1858, p. 5-6. -1
2
-Ch.-A. Julien, Histoire de l„Algérie contemporaine
conquête et colonisation (1827- 1871), op.cit., p.
334 -335.
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وحٗؿ ٠الىٓام الٗشماوي مً ظهت وال٣باثل
اإلاىٟظة مً ظهت ؤزغي.
ومً بحن اَم الىخاثج َى ٖضم هجاح اإلاكغوٕ
الىخضوي في بَاع اإلا٣اومت الىَىُت بُ٣اصة ألامحر
ٖبض ال٣اصع في ْل طل ٪الخباًً الُب٣ي الاظخماعي
وَظا ما ؤصي بلى ٖضم اهسغاٍ ٧ل ال٣باثل بلى
نٟى ٝاإلا٣اومت الكٗبُت الىَىُت يض اإلاكغوٕ
الاؾخٗماعي الٟغوس ي ٞ ،ال٣باثل ٧اهذ حٛظيها
الٗهبُت ال٣بلُت وعوح الاهخ٣ام ؤ٦ثر مما يهمها
طل ٪اإلاكغوٕ الىَني في نض الاؾخٗماع وؾُاؾخه
الخىؾُٗت.
ومً الىخاثج َى الضعاؾت الاظخماُٖت
والاهتروبىلىظُت مً ٢بل مسخهحن وزبراء
ٞغوؿُحن اؾخُاٖىا مً مٗغٞت الترُ٦بت
الاظخماُٖت والبكغٍت للمجخم٘ الجؼاثغي والُاث
الخد٨م ُٞه مً زال ٫الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت
الٟغوؿُت اججاٍ املجخم٘ الجؼاثغي بمسخل٠
قغاثده الاظخماُٖت.
وفي ألازحر وؿخيخج ؤن الضعاؾت الاظخماُٖت
للٓاَغة الخاعٍسُت طاث ؤَمُت بالٛت في مٗغٞت
املجخمٗاث والُاث الخٛحر الاظخماعي وُُٟ٦ت
الخٟاٖل الاظخماعي في مٗغٞت همِ ِٖكه وُُٟ٦ت
حؿُحرٍ ويبِ ٢ىاهِىه الاظخماُٖت.

الخاجمت:
بن ؤَمُت الضعاؾت مً زال ٫اإلاُُٗاث الاظخماُٖت
التي حؿخُُ٘ ؤن حٛحر مً جىظهه الاظخماعي
وؤلاوؿاوي له ا صاللت وزُ٣ت بٗلم الاظخمإ وجإزحراجه
في الىؾِ ،ومً زال ٫الضعاؾت الخاعٍسُت خى٫
الترُ٦بت الاظخماُٖت الجؼاثغٍت زال ٫الٟترة
الاؾخٗماعٍت 1847-1830م همىطظا" ،جىنلىا بلى
مجمىٖت الىخاثج الخالُت:
بن صعاؾت املجخم٘ الجؼاثغي زال ٫الٟترة
الاؾخٗماعٍت مغ بمجمىٖت مً اإلاغاخل خؿب
الٟترة الؼمىُت التي ٢مىا بضعاؾتها ٞمً زال٫
جدلُلىا للىيُٗت الاظخماُٖت للمجخم٘ الجؼاثغي
الخٓىا مضي الخإزحر الاظخماعي الُب٣ي والخماًؼ
بحن جل ٪الُب٣اث الاظخماُٖت التي ولضتها
الؿلُاث الٗشماهُت ٢بُل ٞترة الاخخال ٫الٟغوس ي
للجؼاثغ و ٠ُ٦اؾخُاٖذ الؿلُت الٗشماهُت مً
ٞغى جىاظضَا في ْل الترُ٦بت الاظخماُٖت
الجؼاثغٍت التي ٧اهذ مبيُت ؤؾاؾا ٖلى مجمىٖت
مً الٟىاع ١والامخُاػاث وإط٧اء الهغإ ال٣بلي.
ومً ظهت ؤزغي ؤن نهاًت الٗهض الٗشماوي في الجؼاثغ
في ْل جل ٪البيُت الاظخماُٖت  ،وم٘ بضاًت الاخخال٫
الٟغوس ي للجؼاثغ وجىؾٗاجه ؤصي َظا الخىؾ٘
الاؾخٗماعي بلى ْهىع الٟىض ى الٗاعمت بالجؼاثغ
هدُجت نهاًت الىٓام الظي ٧ان باؾخُاٖخه جامحن
الاؾخ٣غاع وألامً  ،وَظا هدُجت ٖضة اٖخباعاث
اظخماُٖت جىلضث ٖجها عوح الاهخ٣ام في ْل ما ٧اهذ
حِٗكه الٟئاث الاظخماُٖت الجؼاثغٍت مً ْلم
34
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The books of the traveler are considered
some of the main resources to investigate
the conditions of the Islamic community.
The Persian traveler made his journey in the
middle of the fifth A.H/the eleventh B.C to
Egypt and most of the Arab Mashriq. With
great accuracy, he described most of the
cities he visited in terms of architecture,
walls, sacred scenes, economic and social
conditions, beliefs of the population, and
conditions of the tribes. Thus, this study
handles all these aspects on the basis of the
book Safar Nameh for Naser Kharso.
Key Words: Naser Khasro, Cairo, Hijaz,
Jerusalem, Al-Ahsa.
حياجه:
هان د ددغ ب د ددً زؿ د ددغو ب د ددً خ د دداعر ال٣باصً د دداوي
اإلاد د د ددغوػي الٟاعس د د د د ي ٌٗد د د ددض مد د د ددً مكد د د دداَحر الغخالد د د ددت
اإلاؿ ددلمحن ز ددال ٫ال ٣ددغن الخ ددامـ الهج ددغي /الخ دداصي
ٖكددغ اإلاددُالصي ،و٢ددض ولددض فددي ٢باصًددان مددً هددىاحي نهددغ
ال د د د د د ددبلخ ؾ د د د د د ددىت  َ394د د د د د دد1003/م ،وج د د د د د ددىفي ؾ د د د د د ددىت
 َ481د د د دد1088/م  ،وٍىد د د د ددضع م د د د ددً ؤؾ د د د ددغة ٞاعؾ د د د ددُت
مك ددهىعة بالج دداٍ والث دراء والى ٟددىط ،و ٢ددض ؤج ٣ددً خ ٟددٔ
ال٣غآن ال٨غٍم ،وحٗلم ٦شحدر مدً ٞىدىن الكدٗغ والىثدر
الٗغب د ددي والٟاعس د د ي( )1وصز د ددل ف د ددي زضم د دت الؿ د ددالظ٣ت

املجتمع ؤلاظالمي في مفشواإلاؽشق العشبي خالى
القشن الخامغ الهجشي /الحادي عؽشاإلايالدي/
(سؤيت مً خالى سحلت هاـشخعشو القبادًاوي)
ألاظتار الذلتىس
عيس ى محمىد ععىد العضام
حامعت العلىم والتنىىلىحيا ألاسدهيت/مليت
العلىم وآلاداب
اإلالخو
حٗ ددض ٦خ ددب الغخال ددت م ددً اإلاه دداصع الغثِؿ ددت
لضعاؾ د د ددت ؤوي د د ددإ املجخم د د دد٘ ؤلاؾ د د ددالميٞ ،الغخالد د د ددت
الٟاعس د د ي هاند ددغ زؿد ددغو ٢د ددام بغخلخد دده فد ددي مىخهد دد٠
ال٣غن الخامـ الهجغي /الخاصي ٖكدغ اإلادُالصي بلدى
مهغ ومٗٓم اإلاكغ ١الٗغبي ،وون ٠بض٢ت مٗٓدم
اإلا د ددضن الت د ددي ػاعَ د ددا م د ددً خُ د ددض ٖماعته د ددا ،وؤؾ د ددىاعَا،
ومك د د د دداَضَا اإلا٣ضؾ د د د ددت  ،وؤخىاله د د د ددا الا٢خه د د د دداصًت
والاظخماُٖ ددت ،وٖ٣اث ددض ؾ دد٩انها ،وؤوي ددإ ال٣باث ددل ،
وَظٍ الضعاؾت حٗالج جل ٪الجىاهب مً زال٦ ٫خداب
ؾٟغ هامت لىانغ زؿغو.
٧لمد د د دداث مٟخاخُد د د ددت  :هاند د د ددغ زؿد د د ددغو  ،ال٣د د د دداَغة ،
الدجاػ  ،بِذ اإلا٣ضؽ ،ألاخؿاء
Abstract
The Islamic Community in Egypt and the
Arab Mashriq during the Fifth A.H Century/
Eleventh B.C Century
A View through the Journey of Naser
Khasro Al-Qabadiyani

1

هانغ زؿغو ،ؤبي مٗحن الضًً ال٣باصًاوي اإلاغوػي
(ثَ481د1088/م) ،ؾٟغ هامت ،عخلت هانغ زؿغو
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ً
الٛؼهىٍددىن ،وفددي طلدد٣ً ٪ددى٦" :٫ىددذ عظددال مددً عظددا٫
الد ددضًىان ،وؤخد ددض اإلاؿد دداولحن ٖد ددً ألامد ددىا ٫وألاٖمد ددا٫
الؿد د د ددلُاهُت( ،)1وفد د د ددي مىخهد د د دد ٠ال٣د د د ددغن الخد د د ددامـ
الهج د د ددغي /الخ د د دداصي ٖك د د ددغ اإلا د د ددُالصي  ٢د د ددام بغخلخ د د دده
اإلاك د د د د د ددهىعة الت د د د د د ددي اؾ د د د د د ددخٛغ٢ذ ؾ د د د د د ددب٘ ؾ د د د د د ددىىاث
(َ437د د د د د د د د د د د د د دد َ444 – 1045/د د د د د د د د د د د د د د 1052-م) وصون
مكد دداَضاجه ف د ددي ٦خاب د ده اؾد ددماٍ ؾ د ددٟغ هام د ددت ،ق د ددملذ
مٗٓددم بددالص الكددام ومهددغ والدجدداػ والبدددغًٍ وبددالص
الُمامد ددت وألاخؿد دداء( ،)2وبٗد ددٌ مد ددضن الٗ د دغا ،١و٢د ددض
وند د د د دد ٠بض ٢د د د د ددت مضًىد د د د ددت ال ٣د د د د دداَغة( ،)3وٖماعته د د د د ددا،
وؤؾد ددىاعَا ،وؤؾد ددىا٢ها٦ ،د ددظل ٪وند دد ٠مضًىد ددت بِد ددذ
اإلا٣ضؽ ،واإلاكاَض اإلا٣ضؾدت ٞحهدا ٧اإلاسدجض ألا٢صد ى
و٢بد ددت الصد ددخغة ،ومضًىد ددت خلد ددب ،ومضًىد ددت البهد ددغة،
 ٦ددظل ٪ون دد ٠ب ددالص الدج دداػ وبسان ددت م ٨ددت اإلا٨غم ددت
واإلاضًى ددت اإلاى ددىعة ،واإلاك دداَض اإلا٣ضؾ ددت ٞحه ددا ٧اإلاس ددجض
الخ د دغام والٗ٨ب د ددت اإلاك د ددغٞت ،وؤب د ددىاب الخ د ددغم اإلا ٩د ددي،

وب د د دداب الٗ٨ب د د ددت ،وٚحرَم د د ددا ٦ ،د د ددظل ٪ون د د دد ٠وي د د دد٘
ال٣باثل في بالص البدغًٍ( )4وألاخؿاء.
والبالص التدي ػاعَدا هانغزؿدغو ٧اهدذ جسًد٘ للٗضًدض
م د ددً ال ٣د ددىي ؤلاؾ د ددالمُتٞ ،مه د ددغ والدج د دداػ والك د ددام
٧اهددذ جدددذ ؾددُاصة الخالٞددت الٟاَمُددت ،ؤمددا الٗ دغا١
 ٣ٞد ددض ٧اه د ددذ جسً د دد٘ للخال ٞد ددت الٗباؾ د ددُت ،ؤمد ددا ب د ددالص
ألاخؿ دداء  ٣ٞددض ٧اه ددذ جسً دد٘ لل٣غامُ ددت( ،)5ؤم ددا ب ددالص
الُمامت ٩ٞاهذ جسً٘ للكُٗت الؼٍضًت.
ؤويإ املجخم٘ الٗمغاهُت:
ون د د د دد ٠هان د د د ددغ زؿ د د د ددغو مٗٓ د د د ددم اإلا د د د ددضن
ً
ً
ؤلاؾ ددالمُت الت ددي ػاعَ ددا ون ددٟا ص ٣ُ٢ددا ،طل دد ٪الىن دد٠
الددظي ًبددحن ؤن َىددا ٥هٓددام صُ٢دد ٤لٗمدداعة وجسُددُِ
اإلاضًى ددت ؤلاؾ ددالمُتٞ ،مٗٓ ددم اإلا ددضن الت ددي ػاعَ ددا ٧اه ددذ
جد د د دداٍ بإؾ د د ددىاع مىُٗ د د ددت لخماًته د د ددا م د د ددً ؤي ٖ د د ددضو،
وٍخىؾ ددِ اإلا ددضن اإلاس ددجض الج ددام٘ وألاؾ ددىا ١الٗام ددت

((4
البد ددغًٍ :ب٢ل ددُم ٌؿ ددمى باؾ ددم مضًيخ دده وٍ ٣ددا ٫له ددا
هجددغ باؾددم مضًىددت ؤزددغي ،وَددظا ؤلا٢لددُم مؿدداٞت قددهغ ٖلددى
الخل ددُج الٗغب ددي ب ددحن البه ددغة ُ
وٖم ددان ،ق ددغ٢حها بد ددغ  ٞدداعؽ
وٚغبحه د ددا مخه د ددل بالُمام د ددت ،وق د ددمالحها البه د ددغة ،وظىىبحه د ددا
ُٖمان .ؤهٓغ :ابدً زلدضونٖ ،بدض الدغخمً بدً دمحم الخًدغمي
اإلاٛغب ددي (ث  َ808دد1405/م) ج دداعٍش اب ددً زل ددضون 7 ،ؤظ دؼاء،
ماؾؿد د ددت ألاٖلمد د ددي للمُبىٖ د د دداث ،بح د د ددروث1971 ،م ،ط،4
م.92
((5
ال٣غامُ ددت َ :ددم ٞغ ٢ددت م ددً الك ددُٗت ؤلاؾ ددماُٖلُت
ْه د ددغث ف د ددي الىه د دد ٠الش د دداوي م د ددً ال ٣د ددغن الشال د ددض الهج د ددغي،
وهجخددىا فددي ج٩ددىًٍ صولددت فددي البدددغًٍ .اهٓددغ :ابددً الجددىػي،
ؤب د د ددى الٟد د ددغط ٖبد د ددض الد د ددغخمً ب د د ددً ٖلد د ددي (ث  َ97د د دد1200/م)
ال٣غامُت ،جد ٤ُ٣دمحم الهبا ،ٙاإلا٨خب ؤلاؾدالمي ،بحدروث،
ٍ ،1968 ،2م.62-38

ال٣باصًاوي ،جغظمت ؤخمض زالض البضوي ،ظامٗت اإلال٪
ؾٗىص ،الغٍاى ،1983 ،م  ،24 -5م٣ضمت املخ.٤٣
((1
اإلاهضع هٟؿه ،م .25
((2
ؤلاخؿاء :مضًىت في البددغًٍ  ،وهدي مضًىدت ٖدامغة،
٧ان ؤو ٫مً ٖمغَا وظٗلها ٢هبت هجغ ؤبى ْاَغ ؾلُمان
بددً ؤبددي ؾددُٗض ال٣غمُددي ،والبدددغًٍ اؾددم ظددام٘ لددبالص ٖلددى
ؾدداخل بدددغ الهىددض بددحن البهددغة ُ
وٖمددان ،وٞحهددا ُٖددىن ومُدداٍ
وبد ددالص واؾد ددٗت (ٖل د ددى الؿ د دداخل الجى د ددىبي للخلد ددُج الٗغب د ددي).
ؤهٓددغً :ددا٢ىث ،قددهاب الددضًً ؤبددي ٖبددض هللا ًددا٢ىث بددً ٖبددض
هللا الخمددىي ،م جددم البلددضان 5 ،ؤظ دؼاء ،صاع بخُدداء الت درار
الٗغبي ،بحروث1979 ،م ،ط ،1م .349-346 ،112-111
((3
ُٖددظاب :بلُددضة ٖلددى يددٟت بدددغ ال٣لددؼم هددي مغس د ى
اإلاغا٦ددب التددي ج٣ددضم مددً ٖددضن بلددى الهددُٗضً .ددا٢ىث ،م جددم
البلضان ،ط ،2م.171
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واإلاخسههت ،وبٗدٌ اإلادضن وال٣دغي ٧اهدذ ج٣د٘ ٖلدى
ً
مغجٟٗاث ظبلُت ،لظل٧ ٪اهذ مدهىت َبُُٗا.
()1
وهب د ددضؤ بىن د دد ٠مضًى د ددت ال ٣د دداَغة اإلاٗؼٍ د ددت
وؾ ددمُذ بال ٣دداَغة ألن الج ددِل ال ٟدداَمي ال ددظي ٢ه ددغ
الٗباؾ د ددُىن ه د ددؼ ٫بهد د ددا ٦م د ددا ًد د ددظ٦غ هان د ددغ زؿد د ددغو،
وبساند د ددت ؤن الخلُٟد د ددت اإلاٗد د ددؼ لد د ددضًً هللا الٟد د دداَمي
(َ342دد953/م –  َ365د 1975/م) مىدد٘ الجددِل مددً
صزددى ٫مضًىددت الٟؿددُاٍ ختددى ال ًخٗغيددىا للؿدد٩ان
ب دداألطي(ٞ .)2مضًى ددت ال ٣دداَغة خؿ ددب م ددا ً ددظ٦غ هان ددغ
زؿ ددغو مىاػله ددا ق ددضًضة الاعج ٟددإ وه ددي بمشاب ددت ؾ ددىع
للمضًىددت بددل ؤ٢ددىي وؤقددض مىاٖددت مددً ألاؾددىاع لددظل٪
لددم جددداٍ اإلاضًى ددت بؿددىع لخماًته ددا ،ومىدداػ ٫ال ٣دداَغة
٧اه ددذ جخ ددإل ٠م ددً ٖ ددضة َىاب دد ٤جتد دراوح ب ددحن زمؿ ددت
ً
وؤعبٗ د ددت ٖك د ددغ َاب ٣د ددا ٌٗل د ددى بًٗ د ددها بٗ د ددٌ( .)3وه د ددي
بمشاب ددت ٢ه ددىع واؾ ددٗت وهُٓ ٟددت مك ددُضة م ددً الُ ددحن
اللبن "و٢هىع ال٣اَغة هُٟٓت ميؿ٣ت ٦ما لدى ٧اهدذ
مبيُد ددت مد ددً الجد ددىاَغ  ...وهد ددي ٢هد ددىع مخباٖد ددضة ٖد ددً
بًٗددها آلازددغ بكدد٩ل مىٟهددل بدُددض ؤن ؤشددجاع ؤي
بِددذ ال جخددضلى ٖلددى البِددذ آلازددغٞ ،ددةطا ؤعاص ؤلاوؿددان
َ ددضم بِخ دده وإٖ دداصة ٖماعج دده ل ددم ٌؿ ددبب ؤطي ألي ظ دداع
مً ظحراهه"(.)4

وحج دغاث ٢ه ددىع ال ٣دداَغة واؾ ددٗت ،بدُ ددض
ً
ؤن بٌٗ الدجغاث ٧ان احؿداٖها زالزدىن طعاٖدا( )5فدي
فد د ددي زالزد د ددحن طعإ ،بدُد د ددض جدؿد د دد٘ الٛغٞد د ددت الىاخد د ددضة
لشالزماثددت وزمؿددحن شددخو( ،)6وبسانددت ؤن مضًىددت
ً
ال٣د د د دداَغة ٧اهد د د ددذ مضًىد د د ددت ججاعٍد د د ددت ومٗب د د د درا لخجد د د دداعة
التراهؼٍ د ددذ ال٣اصم د ددت م د ددً الهى د ددض بل د ددى ؤوعوب د ددا ،ل د ددظل٪
ً٣هددضَا الخجدداع بإٖددضاص ضددخمتٞ ،خلدد ٪الدج دغاث
٧ددان ًددخم جإظحرَددا للخجدداع ،وٍسددؼن فددي بًٗددها الؿددل٘
الخجاعٍت.
وف ددي وؾ ددِ مضًى ددت ال ٣دداَغة ج ددم بى دداء ٢ه ددغ
للخالٞدت الٟاَمُدت ،الدظي اجسدظ م٣دغ إلصاعة الضولددت،
وَ ددظا ال٣ه ددغ د ٧ددان م ددً اإلاٗ ددالم الب دداعػة ف ددي اإلاضًى ددت،
و٧اهددذ مؿدداخخه واؾددٗت ،وقددضًض الاعجٟددإ ختددى ؤهدده
ًبضو ٦جبل ُٖٓم قامش الكغٞاث( ،)7وظٗل خدى٫
خ ددى ٫ال٣ه ددغ مؿ دداخت واؾ ددٗت م ددً ألاعى ال ٌؿ ددمذ
ألي شد ددخو البىد دداء ٞحهد ددا( ،)8وللخلُ ٟد ددت ٢هد ددغ آز د ددغ
زدداعط مضًىددت ال٣دداَغة ،و٦ددال ال٣هددغًٍ مخهددلحن مدد٘
بًٗهما البٌٗ بى ٤ٟؾغي جدذ ألاعى(.)9
وال ٣دداَغة ج ددم بىائه ددا ٦م ٣ددغ للخال ٞددت ومغ ٦ددؼ
للج ددِل الٟد دداَمي ،لد ددظل ٪جد ددم ج٣ؿد ددُمها بلد ددى ٖكد ددغة
خ دداعاث ،ج ددم جسه ددُو  ٧ددل خ دداعة لٟئ ددت م ددً الٟئ دداث

((1
ال٣دداَغة :جددم جإؾِؿددها ؾددىت  َ358د مددً ٢بددل ٢اثددض
الخلُٟد د ددت الٟد د دداَمي اإلاٗ د ددؼ ل د ددضًً هللا ظ د ددىَغ الهد د دد٣لي (ث
َ381دد ) /واجسددظث ٖاندمت الضولددت الٟاَمُدت .فددي ال٣دداَغة
وزُُها.
((2
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.94
((3
اإلاهضع هٟؿه ،م .105 ،96
((4
اإلاهضع هٟؿه ،م.97

((5
الد د ددظعإً :بل د د دد ٜف د د ددي مهد د ددغ 54,04ؾ د ددم بالًد د ددبِ.
َى دددـ ٞ ،ددالتر ،اإلا٩اًُ ددل وألاوػان ؤلاؾ ددالمُت ،جغظم ددت ٧ام ددل
الٗؿلي ،الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان ،1970 ،م.83
((6
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.105
((7
إلاؼٍض مً اإلاٗلىماث ؤهٓغ :اإلاهضع هٟؿده ،م94
– .95
((8
اإلاهضع هٟؿه ،م.94
((9
اإلاهضع هٟؿه ،م.95

38

 ٦د د ددظل ٪ػاع هان د د ددغ زؿ د د ددغو بٗ د د ددٌ اإلا د د ددضن
اإلاه ددغٍت ألاز ددغي مش ددل  ٢ددىم ،وُٖ ددظاب ،وؤزم ددُم،
ٞمضًىد د ددت ٢د د ددىم بىد د دداء مىاػلهد د ددا ٧د د ددان مد د ددً ألاحجد د دداع
ال٨بحددرة ،ؤمددا مضًىددت ؤزمددُم ٞهددي "قددضًضة الاػصخددام
٦شح د ددرة الٗم د دغان ،وللمضًى د ددت ؾ د ددىع خه د ددحن"( ،)6ؤم د ددا
مضًى ددت ُٖ ددظاب ٞخ ٣دد٘ ٖل ددى ؾ دداخل البد ددغ ألاخم ددغ،
وبهد د د ددا مسد د د ددجض ظد د د ددام٘ ،وؾد د د دد٩انها ال ًؼٍد د د ددضون ٖد د د ددً
زمؿماثت شخو(.)7
ؤم ددا ؤق ددهغ م ددضن الك ددام الت ددي ػاعَ ددا الغخال ددت
الٟاعسد ي ٩ٞاهددذ مضًىددت خلددب ،و٧اهددذ مىاػلهددا مبيُددت
مد ددً الدجد دداعة وجخد ددإل ٠مد ددً ٖد ددضة َىابد دد ٤قد ددامست،
وٍد د ددُِ به د ددا ؾ د ددىع خه د ددحن م د ددً الدج د دداعة اعجٟاٖ د دده
زم ددـ وٖك ددغون طعإ ،وٞحه ددا ٢لٗ ددت ُٖٓم ددت مبيُ ددت
مً الدجاعة( ،)8ؤما مضًىت مٗغة الىٗمان ٣ٞدض ٧اهدذ
٧اهد د ددذ ٖد د ددامغة بالبىد د دداءً ،خىؾد د ددِ اإلاضًىد د ددت اإلاسد د ددجض
الج ددام٘ ،وٍد ددُِ به ددا ؾ ددىع خه ددحن م ددً الدج دداعة(.)9
ز د ددم ػاع مضًى د ددت َ د دغابلـ الك د ددام الت د ددي ج د ددم بىائه د ددا ف د ددي
مىاظهددت بدددغ الددغوم (البدددغ اإلاخىؾددِ ) ،ولهددا ؤؾددىاع
مىُٗ د د د ددت ،وق د د د ددغٞاث وؤب د د د دغاط لغن د د د ددض ؤي جدغ د ٧د د د دداث
مكدبىَت ،ومٗٓددم مىداػ ٫اإلاضًىددت جخدإل ٠مددً َىابدد٤
ٖ د ددضة جت د دراوح ب د ددحن ؤعبٗ د ددت وؾ د ددخت َىاب د دد ،٤وٍخىؾ د ددِ
اإلاضًىددت اإلاسددجض الجددام٘ ،وفددي وؾددِ ؾدداخت اإلاسددجض
"٢ب د ددت ُٖٓم د ددت ف د ددي صازله د ددا خ د ددىى م د ددً اإلاغم د ددغ وف د ددي
وؾ ددُه ه دداٞىعة جس ددغط مجه ددا اإلا دداء ،وللخ ددىى خل ٣دداث

الت ددي ًخ ددإل ٠مجه ددا الج ددِل ال ٟدداَمي ،وَ ددظٍ الخ دداعاث
هددي :خدداعة بغظددىان ،وخدداعة ػوٍلددت ،وخدداعة الجىصعٍددت،
وخدداعة ألام دغاء ،وخدداعة الضًاإلاددت ،وخدداعة الددغوم ،وخدداعة
الباَلُ د د ددت ،وخ د د دداعة ٢ه د د ددغ الك د د ددى ،١وخ د د دداعة ٖبُ د د ددض
الكغاء ،وخاعة اإلاهامضة(.)1
وف ددي م ددضًىتي ال ٣دداَغة ومه ددغ زمؿ ددت ٖك ددغ
ً
ظامٗد د ددا ًامهد د ددا الىد د دداؽ لهد د ددالة الجمٗد د ددت ،ؤقد د ددهغَا
الج ددام٘ ألاػَ ددغ ،وظ ددام٘ ٖم ددغو ب ددً الٗ ددام ،وظ ددام٘
الخ ددا٦م بددإمغ هللا ،وظ ددام٘ اإلاٗددؼ ل ددضًً هللا( .)2و٦شح ددر
مد د د ددً الخمامد د د دداث الٗامد د د ددت والٟىد د د دداص ١والد د د ددض٧ا٦حن،
ٞالخلُ ٟددت ًمل ددٖ ٪ك ددغًٍ ؤل دد ٠ص د ٧ددان ً ددخم جإظحرَ ددا
للخج دداع ب ددإظغة ق ددهغٍت جتد دراوح ب ددحن صًى دداعًٍ وٖك ددغة
صهاهحر٦ ،ما ًىظض في اإلاضًىت زماهُدت آال ٝمجدز ٫ملد٪
للخلُٟدت ًدخم جإظحرَددا للخجداع(٦ .)3مدا ً٨ثددر فدي اإلاضًىددت
الخددضاث ٤الجمُلددت التددي جخسلددل اإلاىدداػ ،٫وحؿدد٣ى مددً
مُدداٍ آلابدداع ،خت دى ؤن بٗددٌ الؿدد٩ان ؤ٢ددام الخددضاث٤
الجمُلت ٖلى ؤؾُذ اإلاىاػ .)4(٫وق د ددغب الؿ د دد٩ان
مددً مُدداٍ الىُ ددل ،خُددض ًىظ ددض فددي اإلاضًى ددت ٖددضص ٦بح ددر
م ددً الؿ دد٣اثُحن ًجلب ددىن اإلا دداء بل ددى اإلاى دداػ ٫بىاؾ ددُت
٢د د ددغب اإلاُد د دداٍ التد د ددي جدمد د ددل ٖلد د ددى ْهد د ددىعَم لخإمُجهد د ددا
للؿدد٩ان الددظًً ًُ٣مددىن فددي ألاخُدداء الًددُ٣ت ،ؤمددا فددي
ألاخُ د د دداء اإلادؿ د د ددٗت  ُٞد د ددخم بًه د د ددا ٫اإلاُ د د دداٍ بىاؾ د د ددُت
الجما ،٫خُض وظض زمؿدىن ؤلد ٠ظمدل لى٣دل اإلاداء
للؿ٩ان(.)5
((1
((2
((3
((4
((5

اإلاهضع هٟؿه ،م.104
اإلاهضع هٟؿه ،م.105 ،97
اإلاهضع هٟؿه ،م.94
اإلاهضع هٟؿه ،م.96
اإلاهضع هٟؿه ،م.96

((6
((7
((8
((9
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اإلاهضع هٟؿه ،م.128
اإلاهضع هٟؿه ،م.131
اإلاهضع هٟؿه ،م.139
اإلاهضع هٟؿه ،م.40

ممىَ د ددت بال د ددظَب" ،وق د ددىاعٕ اإلاضهُ د ددت وؤؾ د ددىا٢ها ف د ددي
ٚاًت الىٓاٞت والىٓام( ،)1وج٨ثر في اإلاضًىدت اإلاؿداظض
اإلاؿ د دداظض وألاعبُ د ددت ،وال ًىظ د ددض ؤز د ددغ للٗم د دداعة ز د دداعط
ؾىع اإلاضًىت ٚحر زالزت مكاَض للكُٗت(.)2
و ٢د ددض ون د دد ٠هان د ددغ زؿ د ددغو مٗٓ د ددم م د ددضن
الك ددام الؿدداخلُت ،وظمُدد٘ جلدد ٪اإلا ددضن ٧اه ددذ جد دداٍ
بإؾ ددىاع مىُٗ ددت م ددً الدج دداعة والُ ددحن ،وؤؾ ددىا٢ها ف ددي
ٚاً د د ددت الىٓ د د ددام والىٓ د د ددام ،وٞحه د د ددا ٦شح د د ددر م د د ددً آلاز د د دداع
الخاعٍسُ د ددت ال٣ضًم د ددت ،وهب د ددضؤ بمضًى د ددت ظبُ د ددل "وه د ددي
مضًىت مشلشُت بدُض ؤن يدلٗها الغابد٘ ً٣د٘ فدي صازدل
بدغ الغوم  ،وٍدُِ باإلاضًىت ؾىع في ٚاًت الاعجٟدإ،
ً
وَد ددى ؾد ددىع خهد ددحن ظد ددضا  ،وٍدد ددُِ باإلاضًىد ددت هسد ددل
٦شحد ددر( .)3ؤمد ددا مضًىد ددت بحد ددروث٩ٞ ،د ددان ً٨ثد ددر بهد ددا آلازد دداع
الخاعٍسُد ددت ،وبساند ددت ألاٖمد ددضة اإلاغمغٍد ددت التد ددي جخمحد ددز
بإقدد٩الها الهىضؾددُت طاث الى٣ددىف الجمُلددت ،و٧اهددذ
في ٚاًت الهالبت واإلاخاهت .وظىىب بحروث ج٣د٘ مضًىدت
ن د ددُضا الت د ددي  ٧د ددان ًد د ددُِ به د ددا ؾ د ددىع ٖٓ د ددُم مد ٨د ددم
البى دداء ،وٍخىؾ ددِ اإلاضًى ددت اإلاس ددجض الجددام٘ ،وحك ددتهغ
اإلاضًىد ددت بإؾد ددىا٢ها وخد ددضاث٣ها الجمُلد ددت .ؤمد ددا مضًىد ددت
ن ددىع ٣ٞ ،ددض ٧اه ددذ مىاػله ددا جخ ددإل ٠م ددً َىاب دد ٖ ٤ددضة
مٗٓمها مً زمؿت وؾدخت َىابد ،٤وؤؾدىا ١اإلاضًىدت
ٖ ددامغة بالبً دداج٘ والخج دداعة الغاثج ددت "ومضًى ددت ن ددىع
مك ددهىعة باإلا ددا ٫والٛن ددى فد ددي ظمُ دد٘ م ددضن الكد ددام"(،)4

((1
((2
((3
((4

واإلاضًىددت مغبٗددت الكدد٩ل مؿدداختها ؤلدد ٠طعإ فددي ؤلدد٠
طعإ(.)5
ؤم ددا مضًى ددت ٖ ٩ددا ُٞا ٦ددض هان ددغ زؿ ددغو ؤنه ددا
ج ٣دد٘ ٖل ددى ج ددال ٫مغج ٟٗددت ،وَ ددى ٫اإلاضًى ددت ؤل دد ٠طعإ
وٖغي ددها زمؿ ددماثت طعإ ًد ددُِ به ددا ؾ ددىع ف ددي ٚاً ددت
الض٢د ددت وؤلاخ٩د ددام ،وللمضًىد ددت مُىد دداء ججد دداعي ضد ددخم،
وٍخىؾ ددِ اإلاضًى ددت اإلاس ددجض الج ددام٘ ،وَ ددى ؤٖل ددى بى دداء
فددي اإلاضًىددت ،و٢ددغب اإلاضًىددت ٦شحددر مددً اإلاكدداَض ألازغٍددت
ال٣ضًم ددت( ٦ ،)6ددظل٧ ٪اه ددذ م ددضًىتي خُ ٟددا وِ٢ؿ دداعٍت
جداَ د د ددان بإؾ د د ددىاع مىُٗ د د ددت ،ول ٩د د ددل ؾ د د ددىع بىاب د د دداث
خضًضًت ضخمت ومد٨مت(.)7
٦د د د ددظل ٪ػاع هاند د د ددغ زؿد د د ددغو مضًىد د د ددت بِد د د ددذ
اإلا٣ضؽٞ ،ىنٟها ومكداَضَا اإلا٣ضؾدتُٞ ،دظ٦غ ؤن
ٚالبُد د د ددت مضًىد د د ددت بِد د د ددذ اإلا٣د د د ددضؽ و٢غاَد د د ددا ظبلُد د د ددت،
ٞال٣ددضؽ مضًىددت ُٖٓم ددت مؿددا٦جها ٖالُددت وؤؾ ددىا٢ها
فددي ٚاًددت الىٓاٞددت والىٓددام ،ولهددا ؾددىع ٖٓددُم ،وج٨ثددر
فددي اإلاضًىددت آبدداع لخجمُدد٘ مُدداٍ ألامُدداع لخ٩ددىن طزحددرة
لك ددغب الؿ دد٩ان ،وق ددىاعٕ اإلاضًى ددت مبلُ ددت به ددٟاثذ
حجغٍ د د ددت( ،)8وم د د ددً ؤب د د ددغػ اإلاٗاإلاالٗمغاهُ د د ددت اإلاس د د ددجض
ألا٢صد ى ومسددجض ٢بددت الصددخغة  ،اإلاسددجض ألا٢صد ى
ً ٣د د دد٘ ف د د ددي الجاه د د ددب الك د د ددغقي م د د ددً اإلاضًى د د ددت ،وَىل د د دده
ؾ د ددبٗماثت وؤعبٗ د ددت ؤمخ د دداع (الخغاؾ د دداوي)( ،)9وٖغي د ددت
((5
اإلاهضع هٟؿه ،م.45
((6
إلاؼٍ ددض م ددً اإلاٗلىم دداث ٖ ددً ٖ ٩ددا وآزاعَ ددا الخاعٍسُ ددت
ؤهٓغ :اإلاهضع هٟؿه ،م.49-46
((7
اإلاهضع هٟؿه ،م.51
((8
اإلاهضع هٟؿه ،م.54
((9
اإلاتد ددر :وخد ددضة  ُ٢د دداؽ اإلاؿد دداخت و ف د ددي الٛالد ددب ً د ددخم
اؾخسضامه في مٗغٞت مؿاخت ُٗ٢ت مؿُدت.

اإلاهضع هٟؿه ،م.43
اإلاهضع هٟؿه ،م.44
اإلاهضع هٟؿه ،م.44
اإلاهضع هٟؿه ،م.45
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ماثد د ددت وزمد د ددـ وزمؿد د ددحن متد د ددر ،وؤعيد د دده مٟغوقد د ددت
بالدج دداعة بمىخه ددى الض ٢ددت وؤلاج ٣ددان ،وب دداب اإلاس ددجض
ٖٓددُم ًبلدد ٜاعجٟاٖدده زالزددىن طعإ ،وٖغيدده ٖكددغون
طعإ ،وج٨ثد د ددر الى٣د د ددىف طاث ألالد د ددىان اإلاخٗد د ددضصة فد د ددي
الب د دداب ،وللمس د ددجض زالز د ددت ؤب د دىاب ؤز د ددغي ه د ددي :ب د دداب
صاوص ،وب دداب ألاؾ ددباٍ ،وب دداب ألاب ددىاب( .)1وللمس ددجض
ؤعو ٢ددت مخٗ ددضصة ،وٖ ددضص ٦بح ددر م ددً ألاٖم ددضة اإلاغمغٍ ددت،
ول دده ٢ب ددت ض ددخمت آً ددت ف ددي ال ٟددً الهىضس د ي اإلاٗم دداعي،
م٩ىهددت مددً ق دغاثذ حجغٍ ددت ضددخمت جدٟهددا الى ٣ددىف
الجمُل ددت ،وٍد ددُِ بال٣ب ددت ٖك ددغة ؤب ددىاب ،ولؤلب ددىاب
خل ٣د دداث خضًضً د ددت مد٨م د ددت اله د ددىٗت( .)2وللمس د ددجض
مد دغاب بددال ٜالؿ ددٗت طي الى ٣ددىف اإلاخ٣ى ددت ،وؾ دد٠٣
اإلاسددجض مٛلدد ٠بالخكددب الشمددحن ،اإلاددؼًٍ بددالى٣ىف،
وٍىظددض جدددذ اإلاسددجض ٖددضص ٦بحددر مددً آلابدداع لخجمُدد٘
مُ د دداٍ ألامُ د دداع الت د ددي ج ٟ٨د ددي لؿ د دد٩ان اإلاضًى د ددت( .)3وف د ددي
مىخهد د دد ٠الخد د دداثِ الجىد د ددىبي للمسد د ددجض م٣هد د ددىعة
ً
ض ددخمت مدمىل ددت ٖل ددى ؾ ددخت ٖك ددغ ٖم ددىصا ،حٗلىَ ددا
٢ب ددت ٦بح ددرة مى٣ىق ددت ب دداللىن ألاػع ،١و ٢ددض ج ددم  ٞددغف
ؤعى اإلا٣ه د ددىعة بالبؿ د ددِ اإلاٛغبُ د ددت الشمُى د ددت ،وبهد د ددا
٢ىاصًل ومهابُذ ٦شحرة جخضلى مً الؿد ٠٣بؿالؾدل
مخِىت(.)4

ؤمددا ٢بددت الصددخغة ٞهددي بىدداء مددشمً ألايددالٕ،
مؿ د دداخت  ٧د ددل ي د دد٘ ز د ددالر وزالز د ددىن ؤعف( ،)5ولل٣ب د ددت
ؤعبٗد د ددت ؤبد د ددىاب ،وٍدد د ددُِ بجد د ددضعان ال٣بد د ددت خ د د دىاثِ
حجغٍد د ددت ،وجبٗد د ددض الصد د ددخغة ٖد د ددً ظد د ددضعان اإلاسد د ددجض
بمؿ د دداٞت ماث د ددت ق د ددبر( ،)6والص د ددخغة لىنه د ددا ؤػع ،١وال
جؼٍددض ٖلددى َددى ٫عظددل َىٍددل بال ب٣لُددل ،وجددم جسلُٟهددا
بالغزددام ،ولددِـ للصددخغة قدد٩ل َىضس د ي مٗددحن ،بددل
قد دد٩ل مخىاؾد ددب ألاظ د دؼاء د ٧ددإي صد ددخغة ،وٍدد ددُِ بهد ددا
ؤؾاَحر مغبٗت الك٩ل جغج ٟ٘مداطًدت بجدضاع ال٣بدت،
وظمُدد٘ ؤؾ ددُذ وؾدد ٠٣اإلاس ددجض مُلُددت بالغنددام
لى٢اًتها مً مُاٍ ألامُاع ،وجم جؼٍحن ؾ ٠٣اإلاسدجض
بى٣د د د د ددىف زكد د د د ددبُت مدٟد د د د ددىعة فد د د د ددي ٚاًد د د د ددت الض٢د د د د ددت
والجمددا ،)7(٫وَىدداٖ ٥ددضص ٦بحددر مددً ألاٖمددضة ،وؤعى
اإلاس ددجض مٟغوق ددت ب ددإظىص ؤه ددىإ البؿ ددِ الخغٍغٍ ددت،
وَىالد ٪ال٨شحدر مدً ال٣ىاصًدل واإلاهدابُذ التدي جىددضع
بؿالؾل ًُٞت مٗل٣ت بؿ ٠٣اإلاسجض(.)8
وفددي الخددغم ال٣ضس د ي الكددغٍَ ٠ىددا ٥بٗددٌ
اإلاك د دداَض اإلا٣ضؾ د ددت ألاز د ددغي ٣٦ب د ددت الؿلؿ د ددلت الت د ددي
جدمله د ددا زماهُ د ددت ؤٖم د ددضة مغمغٍ د ددت ،وؾ د ددخت ؤؾ د دداَحن
حجغٍددت ،ولهددا مددغاب فددي ٚاًددت الجمددا ،٫وَىددا٢ ٥بددت
ظبرً ددل ٖلُ دده الؿ ددالم الت ددي ج ٣ددىم ٖل ددى ؤعبٗ ددت ؤٖم ددضة
عزامُددت ،وؤعيددها مٟغوقددت بالدجدداعة٦ ،ددظلَ ٪ىددا٥
((5
ألاعف :اؾد د ددم الد د ددظعإ باللٛد د ددت الٟاعؾد د ددُت ،وألاعف
الىاخض ٌؿاوي 64ؾمَ ،ىدـ ،اإلا٩اًُل ،م.81
((6
الكد ددبرّ :لكد دْدب ُر مد ددا ب د ددحن ََ َغف د ددي ْ َ
وؤلابه د ددام
ِ
ِ
الخىه د د ِدغ ِ
َّ
ُ
بالخٟغٍج اإلاٗخاص ( مظ٦غ ).
((7
إلاؼٍددض مددً اإلاٗلىم دداث ؤهٓددغ :هان ددغ زؿددغو ،ؾ ددٟغ
هامت ،م.69-67
((8
اإلاهضع هٟؿه ،م.68

((1
إلاؼٍ ددض م ددً اإلاٗلىم دداث ٖ ددً اإلاس ددجض وؤبىاب دده ؤهٓ ددغ:
اإلاهضع هٟؿه ،م.61-57
((2
اإلاهضع هٟؿه ،م.61-57
((3
إلاؼٍددض مددً اإلاٗلىمدداث ٖددً املخ دغاب ؤهٓددغ :اإلاهددضع
هٟؿه ،م.63-62
((4
اإلاهضع هٟؿه ،م.61

41

٢ب ددت الغؾ ددىٖ ٫لُ دده الؿ ددالم الت ددي ج ٣ددىم ٖل ددى ؤعبٗ ددت
ؤٖمضة مغمغٍت(.)1
٦ظل ٪ػاع هاندغ زؿدغو بدالص الدجداػ للددج
ؤعب د د د دد٘ مد د د د دغاث فد د د د ددي الٟت د د د ددرة الىاٗ٢د د د د ددت ب د د د ددحن ؾد د د د ددىتي
(َ439د د دد1047/م –  َ442د د د 1050/م) و ٢د ددض ون د دد٠
بض ٢د ددت مك د دداَضاجه ُٞ ،د ددظ٦غ ؤن مضًى د ددت ظ د ددضة ٦بح د ددرة
اإلاؿ د دداخت ج ٣د دد٘ ٖل د ددى ؾ د دداخل بد د ددغ ال٣لد د دؼم (البد د ددغ
ألاخمغ ) ولها ؾىع خهدحن ،وؤؾدىا٢ها هُٟٓدت وٖدضص
ؾ د د دد٩انها خ د د ددىالي زمؿ د د ددت آال ٝوؿ د د ددمت ،وال ًىظ د د ددض
ٖم د دغان ز د دداعط الؿ د ددىع بال مس د ددجض ٌٗ د ددغ ٝبمس د ددجض
الغؾىٖ ٫لُه الؿالم ،وظضة ال ًىظض بها ػعاٖت(.)2
واص جد ددُِ بهد ددا
ؤم ددا م ٨ددت اإلا٨غم ددت ٞخ ٣دد٘ ف ددي ٍ
الجم ددا ٫م ددً  ٧ددل ظاه ددب ،وٍ ٣دد٘ اإلاس ددجض الخد دغام ف ددي
وؾددِ اإلاضًىددت ،والٗ٨بددت اإلاكددغٞت جخىؾددِ اإلاسددجض،
وظضعاه دده لِؿ ددذ ؾ ددىاء ف ددي الاؾ ددخ٣امت ،وٍبل دد َ ٜددى٫
اإلاسدجض ؤعبٗماثدت وؤعبٗدت وٖكدغون طعإ ،ؤمدا ٖددغى
ً
اإلاسد ددجض مد ددً بد دداب الىد ددضوة قد ددماال بلد ددى بد دداب الهد ددٟا
ً
ظىىب ددا زالزماث ددت طعإ ف ددي م ٩ددان ،وؤعبٗماث ددت طعإ ف ددي
م ٩د ددان آز د ددغ ،وطل د دد ٪ألن مؿ د دداخت اإلاس د ددجض لِؿ د ددذ
واخ د ددضة ،وٍخىؾ د ددِ اإلاس د ددجض ؤعبٗ د ددت م٣ام د دداث ،وف د ددي
اإلاس ددجض ماث ددت وؤعبٗ ددت وزم دداهىن ٖم ددىص( ،)3وللمس ددجض
زماهُ ددت ٖك ددغ ب دداب ،وَٗل ددى ٧د ددل ب دداب بً ددىان مٛلد دد،٤
وؤُ٢مذ جل ٪ألابىاب ٖلى ؤٖمضة مً اإلاغمغ(.)4

والٗ٨بددت اإلاكددغٞت جخىؾددِ اإلاسددجض الخ دغام
"وه د ددي بى د دداء مغب د دد٘ بل د ددى الاؾ د ددخُالت ؤ ٢د ددغب" واعج ٟد ددإ
الٗ٨ب د ددت زالز د ددىن طعإ ،وٖغي د ددها ؾ د ددخت ٖك د ددغ طعإ،
وبدداب الٗ٨ب ددت ً٣دد٘ ف ددي الجهددت الكددغُ٢ت ،وٍغج ٟدد٘ ٖددً
ألاعى ؤعبٗددت ؤطعٕ وَددى مهددىىٕ مددً زكددب الؿدداط،
واعجٟاٖ د دده ؾ د ددخت ؤطعٕ وهه د دد ،٠وػٍ د ددً الب د دداب بأً د دداث
٢غآهُ ددت م٨خىب ددت بال ًٟددت اإلاظَب ددت ،وجخسل ددل ال٨خاب ددت
جدد دداعٍ ٤ؾد ددىصاء ،وٍ٣د دد٘ الدجد ددغ ألاؾد ددىص فد ددي الؼاوٍد ددت
الجىىبُت الكدغُ٢ت مدً الٗ٨بدت ،والدجدغ ًخ٩دىن مدً
ٞئاث مً الدجاعة الؿىصاء ،وَىلده ٢دضع َدى ٫الُدض
ً
ممددضوصة مًدداٞا بلحهددا ؤعبٗددت ؤندداب٘ ،وٖغيدده زماهُددت
ؤندداب٘ ،وقدد٩له مددضوع ،واإلاؿدداٞت بددحن الدجددغ وب دداب
الٗ٨بد د د ددت ؤعبٗد د د ددت ؤطعٕ( ،)5وؤعى الٗ٨بد د د ددت مٟغوقد د د ددت
بداإلاغمغ ألابددٌُ ،وؾددم ٪ظددضاع الٗ٨بددت ؾددخت ؤقددباع
م ُٛداة ب داإلاغمغ اإلاخٗ ددضص ألال ددىان( ،)6وؾ ددُذ الٗ٨ب ددت
مُٛددى بالخكددب الشمددحن اإلاددبًُ بددالخغٍغ ،وللٗ٨بددت
ؤعبٗددت مؿددا ِ٢للًددىء ،و٧ددل مؿدد ِ٣مُٛددى بُٛدداء
ػظ دداجي ٌؿ ددمذ بم ددغوع ي ددىء الك ددمـ وٍمى دد٘ حؿ ددغب
مُاٍ ألامُاع بلى ظدى ٝالٗ٨بدت( ،)7وفدي قدغ ١الٗ٨بدت
الٗ٨ب د ددت ً ٣د دد٘ م ٣د ددام ببد د دغاَُم ٖلُ د دده الؿ د ددالم ،وب د ددر
ػمؼم(.)8
 ٦د د ددظل ٪ػاع هان د د ددغ زؿ د د ددغو بٗ د د ددٌ م د د ددضن
الدجدداػ وقددبه الجؼٍددغة الٗغبُددت ومجهددا الُدداث ٠التددي
ج ٣دد٘ ق ددغ ١م ٨ددت اإلا٨غم ددت ٖل ددى ج ددال ٫ظبلُ ددت مغج ٟٗددت،

((1

إلاؼٍض مً اإلاٗلىماث ،اإلاهضع هٟؿه ،م.70-69
((2
اإلاهضع هٟؿه ،م.135
((3
اإلاهضع هٟؿه ،م.145
((4
إلاؼٍددض مددً اإلاٗلىمدداث ٖددً اإلاسددجض الخدغام وؤبىابدده
ؤهٓغ :اإلاهضع هٟؿه ،م.148-145

اإلاهضع هٟؿه ،م.148
اإلاهضع هٟؿه ،م.149
اإلاهضع هٟؿه ،م.150
اإلاهضع هٟؿه ،م.152-151
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((5
((6
((7
((8

وله د ددا ؾ د ددىع مد٨د د ددم ،وظ د ددام٘ مخىؾ د ددِ الدجد د ددم(،)1
٦د ددظل ٪مضًىد ددت الُمامد ددت لهد ددا ؾد ددىع ٖٓد ددُم خهد ددحن،
ومسجض ٦بحر ،وؾىُٞ ١ه ٧ل ؤهىإ الهىاج٘(.)2
ؤم ددا ؤ٦ث ددر اإلا ددضن خه دداهت فد دي ق ددبه الجؼٍ ددغة
الٗغبُددت مضًىددت ؤلاخؿدداء التددي ٧اهددذ م٣ددغ لل٣غامُددت،
وجد ددُِ به ددا ؤعبٗ ددت ؤؾ ددىاع مد٨م ددت مبيُ ددت م ددً الل ددبن
الكددضًض ؤلاخ٩ددام ،و٧ددل ؾددىع ًدددُِ بددا زغ فددي قددبه
صاثد ددغة ٧املد ددت ،واإلاؿد دداٞت بد ددحن الؿد ددىع وآلازد ددغ ٢غابد ددت
ٞغس ددخ( ،)3واإلاضًى ددت جخىؾ ددِ َ ددظٍ ألاؾ ددىاع ألاعبٗ ددت،
"وٍىظد ددض لهد ددا مد ددً ؤلام٩اهُد دداث ٧د ددل مد ددا ً د دغاٍ اإلاد ددغء فد ددي
٦برً د دداث اإلا د ددضن" وظ د ددِل ض د ددخم لل د ددضٞإ ٖجه د ددا ًبل د ددٜ
حٗددضاصٍ ٢غابددت ٖكددغًٍ ؤلدد ٠ظىددضي ،وجًددم اإلاضًىددت
اإلاؼاعٕ ال٨بحرة(.)4
وق ددغ ١مضًى ددت ؤلاخؿ دداء ٖل ددى مؿ دداٞت ؾ ددب٘
ٞغاسددخ ج٣دد٘ ظؼٍددغة البدددغًٍ وؾددِ الخلددُج الٗغبددي،
ومؿدداختها زمؿددت ٖكددغ ٞغسددخ ،وهددي مضًىددت ٖددامغة
٦بحرة(.)5
ؤم د ددا باليؿ د ددبت للٗد د دغاٞ ١ىان د ددغ زؿ د ددغو ػاع
مضًىددت البهددغة ؾددىت  َ443دد1051 /م التددي ج٣دد٘ ٖلددى
الخلد د ددُج ،وٍدد د ددُِ بهد د ددا ؾد د ددىع مد د ددً ظهاتهد د ددا الد د ددشالر
باؾددخصىاء الجهددت اإلاُلددت ٖل ددى الخل ددُج ،وٖ ددضص ؾدد٩ان
البهغة ٦بحر ،ل ً٨ؤ٦ثر اإلاضًىت زدغاب ،ل٨دً الؿدىع

((1
((2
((3

ال ؤزغ للخغاب ُٞه ،ولم ًدظ٦غ هاندغ زؿدغو ؤؾدباب
زغاب ٦شحر مً مدالث مضًىت البهغة(.)6
هالخ د ددٔ م د ددً ز د ددال ٫ون د دد ٠هان د ددغ زؿ د ددغو
إلاٗٓددم اإلاددضن التددي ػاعَددا وبسانددت مهددغ والكددام ،ؤن
جلد ٪اإلادضن ٧اهدذ جدداٍ بإؾدىاع مىُٗدت ،وجخدإل ٠مدً
ٖ د ددضة َىاب د دد ٤وبسان د ددت م د ددضن الؿ د دداخل الكد د ددامي،
وخل د ددب ،وال٣د دداَغة ،جل د دد ٪اإلا د ددضن الت د ددي ٧اه د ددذ مغا ٦د ددؼ
للخجدداعة الٗاإلاُددت بددحن الكددغ ١وال ٛدغب ،لددظل ٪جمحددزث
بالغزد دداء الا٢خهد دداصي  ،واوٗ٨د ددـ طلد ددٖ ٪لد ددى ٖمد دداعة
جل ٪اإلاضن ،وعٞاَُت ؾ٩انها.
ؤويإ املجخم٘ الا٢خهاصًت:
ق د ددهضث مه د ددغ واإلاك د ددغ ١الٗغب د ددي ه د ددىٕ م د ددً
الغزاء والاػصَاع الا٢خهداصي زدال ٫ال٣دغن الخدامـ
الهجددغي /الخدداصي ٖكددغ اإلاددُالصي وبسانددت ؤن جلدد٪
الددبالص ٧اهددذ مددً مغا٦ددؼ الخجدداعة الٗاإلاُددت بددحن الكددغ١
والٛددغب ،وَؿددخض ٫طلدد ٪مددً زددال ٫اػصَدداع الٗمدداعة،
واليك دداٍ الخج دداعي ف ددي ألاؾ ددىا ،١واػصَ دداع الؼعاٖ ددت،
والهد ددىاٖت خؿد ددب مد ددا ًدبد ددحن لىد ددا مد ددً زد ددال ٫عخلد ددت
هانغ زؿغو.
وهب ددضؤ الخ ددضًض ٖد ددً ألاخ ددىا ٫الا٢خهد دداصًت
باألؾددىا ١التددي ٧اهددذ جمشددل اإلاغا٦ددؼ الخُىٍددت لليكدداٍ
الا٢خه دداصي والاظخم دداعي ،و٧اه ددذ ألاؾ ددىا ١ف ددي اإلا ددضن
ؤلاؾد ددالمُت ج٣د ددام فد ددي وؾد ددِ اإلاد ددضن بجد ددىاع اإلاؿد دداظض
الجامٗد ددت ،و٧اهد ددذ اإلاد ددضن بهد ددىعة ٖامد ددت ؤؾد ددىا ١إلاد ددا

اإلاهضع هٟؿه ،م.162-161
اإلاهضع هٟؿه ،م.167
الٟغسخً :بل ٜآلان خىالي ٦6مَ ،ىدـ ،اإلا٩اًُل،

م.94
((4
((5

هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.168
اإلاهضع هٟؿه ،م.177

((6
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اإلاهضع هٟؿه ،م.178

ًدُِ بها مً ال٣غي وألاعٍاٞ ،ٝهي مساػن إلهخاظهدا
ومغا٦ؼ جبُ٘ لها ما جدخاط بلُه مً مىاص(.)1
واق ددتهغث اإلا ددضن ف ددي مه ددغ واإلاك ددغ ١الٗغب ددي
ب٨ث د د ددرة ؤؾ د د ددىا٢ها الٗام د د ددت واإلاخسهه د د ددت ،وبيك د د دداٍ
الٟٗالُدداث الخجاعٍددت ٞحهددا ،وبض٢ددت هٓاٞتهددا وهٓامهددا،
وألاؾد د ددىا ١بكد د دد٩ل ٖد د ددام ٧اهد د ددذ مؿد د دد٣ىٞت وؤعيد د ددها
مٟغوقدت بالدجدداعة ،وجهددُ ٠خىاهِدذ الخجدداع ٖلددى
ظ دداهبي الك ددىاعٕ ف ددي الؿ ددى ،١وبٗ ددٌ ألاؾ ددىا٧ ١اه ددذ
جىظد د ددض بهد د ددا مؿد د دداظض ،ختد د ددى ًد د ددخم ً٨الخجد د دداع وعواص
ألاؾىا ١مً ؤصاء الهالة في ؤو٢اتها.
وهب د د ددضؤ الخ د د ددضًض ٖ د د ددً ألاؾ د د ددىا ١بىن د د دد٠
ؤؾددىا ١مهددغ ٦مددا قدداَضَا هانددغ زؿددغوٞ ،مضًىددت
جىد ددِـ(٧ )2اهد ددذ قد ددضًضة الاػصخد ددام بالخجد دداع ،و٦شحد ددرة
ألاؾددىا ١بالٗامددت واإلاخسههددتٟٞ ،ددي اإلاضًىددت ٖكددغة
آال ٝص د ٧د ددان مجه د ددا ماث د ددت ص د ٧د ددان مخسهه د ددت ف د ددي بُ د دد٘
الٗ٣ددا٢حر الُبُددت وبسانددت ق دغاب الكددٗحر اإلاُبددىر
الددظي ً دؼصاص ؤلا٢بدداٖ ٫لُدده فددي ٞهددل الهددُ ٠لكددضة
الخدغاعة( ،)3والددضلُل ٖلدى حجددم اليكداٍ الخجدداعي فددي
اإلاضًى ددت ؤن الًد دغاثب اإلاٟغوي ددت ٖل ددى الخج دداع والت ددي
ً
ًد ددخم ظباًتهد ددا ًىمُد ددا جبلد دد ٜؤلد دد ٠صًىد دداع طَد ددب ،وٍ د ددخم
جده د د ددُل َ د د ددظا اإلابل د د دد ٜم د د ددً م د د ددىْٟي الضول د د ددت صون
ٖى.)4(٠

ؤم د ددا مد د ددضًىتي ال٣د د دداَغة ومهد د ددغ ٣ٞد د ددض ٧اهخد د ددا
ٖامغجد د دا باألؾ د ددىا ٟٞ ،١د ددي ال ٣د دداَغة ًمل د دد ٪الخلُ ٟد ددت
ال ٟد دداَمي ٖكد د ددغًٍ ؤلد د دد ٠ص د ٧د ددان ،مد د دداظغة للخجد د دداع،
وؤظ ددغة ال ددض٧ان جتد دراوح ب ددحن صًى دداعًٍ وٖك ددغة صه دداهحر
طَ د د د ددب( ،)5وف د د د ددي مضًى د د د ددت ال ٣د د د دداَغة ومه د د د ددغ َى د د د ددا٥
مجمٗاث ججاعٍت ضخمت ٟٞي مهغ مجمد٘ ً٣دا ٫لده
صاع ال ددىػٍغ مخسه ددو ف ددي بُ دد٘ ٢ه ددب الؿ دد٨غ ،وف ددي
بٗ ددٌ ال ددض٧ا٦حن ف ددي ال ددضوع ألاعض د ي ص ٧ددا٦حن لخُا ٦ددت
اإلايؿ د ددىظاث ،وٍىظ د ددض ف د ددي ال ٣د دداَغة ؤؾ د ددىا ١ججاعٍ د ددت
ضددخمت جٟددى ١صاع الددىػٍغ ،وٍبلددٖ ٜددضصَا هدددى مدداثتي
ؾى ١ججاعي مخسههت بدىمِ مٗدحن مدً الؿدل٘(،)6
الؿ ددل٘( ،)6وبٗ ددٌ ال ددض٧ا٦حن ٧اه ددذ ج ٣ددام ف ددي ق ددىاعٕ
يُ٣ت ،لظل٧ ٪ان في جل ٪الكدىاعٕ ٢ىاصًدل مكدخٗلت
ً
ً
بكدد٩ل صاثددم ل ددُال ونهدداعا ألن ي ددىء الكددمـ ال ًه ددل
بلحه ددا( ،)7وجسً دد٘ جل دد ٪ألاؾ ددىا ١إلق دغا ٝص ُ٢دد ٤م ددً
٢بددل الضول ددتٞ ،املخدؿددب ٌكددغٖ ٝلحهددا بض ٢ددت جامددت،
وٍد د ددضص ؤؾ د ددٗاع الؿ د ددل٘( )8والضول د ددت اَخم د ددذ ب د دداألمً
والىٓددام ،وف ددي طلدد ٣ً ٪ددى ٫هان ددغ زؿددغو" ،و ٢ددض بل ددٜ
ألامددً و ٞدغا ٙبددا ٫اإلاهددغٍحن مددً وؾ دداوؽ الله ددىم
خددضا خمددل الب دزاػًٍ والهددُاعٞت ٖلددى ج دغ ٥ص٧دداُ٦جهم
مٟخىخت ،و٧اهىا ً٨خٟدىن بىيد٘ ُٚداء زُٟدٖ ٠لدى
ؤم د د د ددا٦جهم ؤزى د د د دداء اههد د د د دغاٞهم لله د د د ددالة ؤو ل ً٣د د د دداء
الخاظ د ددت ،وم د دد٘ طل د دد ٪ال جمخ د ددض ً د ددض بل د ددى بً د دداجٗهم"،
وٍ ٣ددى ٫ف ددي م ٩ددان آز ددغ" :وٍد ددضر َ ددظا هدُج ددت ألام ددً

((1
اإلاٗاًُ د ددت ،ػعٍ د دد ،٠ألاؾ د ددىا ١ف د ددي ب د ددالص الك د ددام ف د ددي
الٗهد ددغ الٗباس د د ي ،اإلا د دداجمغ الد ددضولي الخ د ددامـ لخ د دداعٍش ب د ددالص
الكام ،الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان1990 ،م ،م.1
((2
جىِـ :ظؼٍغة في بدغ مهغ ٢غٍبدت مدً البدر مدا بدحن
الٟغما وصمُاًٍ .ا٢ىث ،م جم البلضان ،ط ،2م.52-51
((3
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.83
((4
اإلاهضع هٟؿه ،م.85

((5
((6
((7
((8
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اإلاهضع هٟؿه ،م.94
اإلاهضع هٟؿه ،م.112
اإلاهضع هٟؿه ،م.105
اإلاهضع هٟؿه ،م.110-109

وألام ددان والٗ ددض ،)1("٫ل ددظلٌ ٪ك ددتهغ الباٖ ددت ف ددي مه ددغ
ً
بالهض ١في اإلاٗامالث ،هٓغا للٗ٣ىبت الكدضًضة التدي
د٧دان ًٟغيددها املخدؿددب ٖلددى ٧ددل مددً ٌٛددل فددي الؿددل٘
ؤو ًبسـ في اإلاىاػًٍ(.)2
وٍ ددظ٦غ هان ددغ زؿ ددغو ؤن الخج دداع ف ددي مه ددغ
ً د د ددىٞغون للمك د د ددتري ألاوُٖ د د ددت اإلاُلىب د د ددت للبً د د دداٖت
اإلاباٖ د ددت ،ؤم د ددا وؾ د ددُلت الى ٣د ددل الت د ددي د ٧د ددان ٌؿ د ددخٗملها
الخجدداع ٞهددي الخمحددر الٟاعَددت الغَددىاءً ،ددخم جإظحرَددا
مددً ٢بددل اإلا٩دداعًٍٟٞ ،ددي مضًىددت مهددغ وخددضَا ًدداظغ
اإلا٩د دداعًٍ للخج د دداع فد ددي الُ د ددىم الىاخد ددض زمؿ د ددحن ؤل د دد٠
خمد دداع حؿد ددخسضم للخى٣د ددل فد ددي الؼ٢د ددا ١واإلاىُٟٗد دداث،
وٍظ٦غ زؿغو ؤن الخجاع ٌؿخسضمىا الخمحر للخى٣ل
ألهد د دده فد د ددي مهد د ددغ ال ٌؿد د ددمذ لٛحد د ددر الجىد د ددىص بامخُد د دداء
الجُاص(.)3
وبك د دد٩ل ٖ د ددام ٧اه د ددذ الخج د دداعة مؼصَ د ددغة ف د ددي
مهددغ ،وفددي طلدد٣ً ٪دى ٫هانددغ زؿددغو" :وججدداع مهددغ
في ٚاًت الٛنى ... ،ول٣دض عؤًدذ فدي مهدغ وال٣داَغة مدً
ؤلىان ٚنى ألاٚىُاء مدالى بؿدُخه إلادا ندض٢ت ألاٖداظم
م ددً ؤَ ددل  ٞدداعؽ ولٓى ددىا ب ددي الٓى ددىن  ....وز ددغوة ؤَ ددل
مهددغ ال ج٣دد٘ جدددذ الخهددغ ،والغٞاَُددت التددي ع ؤًتهددا
ً
بددحن اإلاهددغٍحن لددم ؤع مشلهددا ؤو ٢غٍبددا مجهددا فددي ؤي م٩ددان
ً
ف ددي الٗ ددالمٞ ،إخ ددض الخج دداع د ٧ددان ًمل دد ٪ؤؾ ددُىال م ددً
الؿد د دد ًٟججد د ددى ٫فد د ددي البدد د دداع ،وجهد د ددب ألامد د ددىا ٫فد د ددي
زؼاثى دده ،بدُ ددض لضً دده م ددً ال ٛددال ٫م ددا ً ٟ٨ددي ؾ دد٩ان

مضًى د ددت مه د ددغ ؾ د ددخت ؤٖ د ددىام وال ٌٗل د ددم ؤخ د ددض خ د ددضوص
زغوجه(.)4
ؤم ددا مضًى ددت ُٖ ددظاب  ٣ٞددض ٧اه ددذ م ددً مغا ٦ددؼ
ظم د د دد٘ الً د د دغاثب للخال ٞد د ددت الٟاَمُ د د ددت ،وؤؾ د د ددىا٢ها
مؼصَدغة ،وٍ٣هدض مُىائهدا الؿدد ًٟال٣اصمدت مدً الهىددض
والُمً والخبكت ،خُض ًخم جٟغَد٘ البًداج٘ ٞحهدا زدم
جى ٣ددل بىاؾ ددُت الجم ددا ٫بل ددى مضًى ددت ؤؾ ددىا ١ز ددم ٖب ددر
نهغ الىُل بلى ال٣اَغة(.)5
 ٦ددظل ٪جد ددضر هان ددغ زؿ ددغو ٖ ددً ؤؾ ددىا١
الك د د ددامٞ ،مضًى د د ددت خل د د ددب ٧اه د د ددذ حك د د ددتهغ بإؾ د د ددىا٢ها
الخؿ ددىت الٗامد دده واإلاخسهه ددت ،وٍ٣هد ددضَا الخجد دداع
مددً مسخلدد ٠ؤهددداء الٗددالم وبسانددت مددً بددالص الددغوم
ومه د ددغ والٗ د دغا ،١و٧اه د ددذ مغ ٦د ددؼ م د ددً مغا ٦د ددؼ ظم د دد٘
الً د دغاثب للخالٞد ددت الٟاَمُد ددت( ،)6وؤؾد ددىا ١اإلاضًىد ددت
ػازغة بالبًاج٘(.)7
ؤمدا مددضن الؿدداخل الكدامي ٩ٞاهددذ ؤؾددىا٢ها
ف ددي ٚاً ددت الىٓا ٞددت والىٓ ددام ،وٞحه ددا  ٧ددل ؤه ددىإ الؿ ددل٘
والُٗ ددام والٟىا٦دده واإلاك ددغوباثٞ ،مضًى ددت َ دغابلـ
الكددام ٧اهددذ ؤؾددىا٢ها ػازددغة بالبًدداج٘ ،و٧اهددذ مددً
مغا٦ؼ ظم٘ الًدغاثب الخجاعٍدت للخالٞدت الٟاَمُدت،
خُ د ددض ج٣ه د ددضَا الؿ د دد ًٟم د ددً ب د ددالص ال د ددغوم وؤوعوب د ددا
واإلاٛد ددغب وألاهد ددضلـ "و٧لهد ددا جد ددض ٘ٞالٗكد ددغ لؿد ددلُان
ً
مه ددغ ،ال ددظي ًمل دد ٪ؤًً ددا ٖ ددضص ٦بح ددر م ددً الؿ ددًٟ
الخجاعٍد ددت لخى٣د ددل البًد دداج٘(٦،)8د ددظل٧ ٪اهد ددذ ؤؾد ددىا١
((4
((5

((1
((2
((3

((6

اإلاهضع هٟؿه ،م.112
اإلاهضع هٟؿه ،م.110-109
اإلاهضع هٟؿه ،م.110

((7
((8
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اإلاهضع هٟؿه ،م.111
اإلاهضع هٟؿه ،م.131
اإلاهضع هٟؿه ،م.39
اإلاهضع هٟؿه ،م.40
اإلاهضع هٟؿه ،م.44-43

الُبُ د ددت والخك د دداجل( ،)6وَى د ددا ٥ؤؾ د ددىا ١للخً د دداع
والٟىا٦ه(.)7
ؤمددا فددي مضًىددت الُمامددت(َ )8ىددا ٥ؾددى ١فددي ٧دل
ؤهددىإ الهددىإ( ،)9وفددي مضًىددت البهددغة زالزددت ؤؾددىا١
ٖ د د ددامغة بالبً د د دداج٘ ٟٞ ،د د ددي ؤو ٫الجه د د دداع ً ٩د د ددىن البُ د د دد٘
والكغاء في ؾدى ١زؼاٖدت ،وفدي وؾدِ الجهداع فدي ؾدى١
ٖشم ددان ،وف ددي نهاً ددت الجه دداع ًيخ ٣ددل الؿ ددى ١بل ددى ؾ ددى١
ٌؿ ددمى ال٣د ددضاخحن ،وج ددخم ٖملُد ددت البُ دد٘ والكد دغاء فد ددي
البه د ددغة ٖ د ددً َغٍ د دد ٤الهد د دغاٞحن ٣ٞد د ددِٞ ،د د ددةطا ؤعاص
شد ددخو ق د دغاء ؾ د ددلٗت ًد ددض ٘ٞالى ٣د ددىص بلد ددى اله د دغاٝ
ُُٗٞددحهم بًهددا ٫بددظلٌ ،٪ؿددخُُ٘ بمىظبدده قدغاء مددا
ًغٍ د ددض ،وال ٌؿ د ددخُُ٘ ؤي ش د ددخو ق د دغاء الؿ د ددل٘ م د ددً
ؤؾد د د د د ددىا ١البهد د د د د ددغة بال ٖد د د د د ددً َغٍد د د د د دد ٤بًهد د د د د دداالث
الهغاٞحن(.)10
٦ظل ٪اؾخسضمذ اله٩ى٧ ٥ىؾُلت لدض٘ٞ
ألام ددىا ٫فد ددي اإلاٗ ددامالث الخجاعٍد ددت ،وبىاؾ ددُتها ًد ددض٘ٞ
مبلدد ٜمددً الى٣ددىص بلددى الصددخو اإلاؿددمى ُٞدده( ،)11و٢ددض
ؾدداَم الهددُاعٞت فددي حؿددهُل اإلاٗددامالث الخجاعٍددت بددحن
الخجاع ،وبساندت ؤن الخٗامدل بدالى٣ىص ًىاظده بٗدٌ
ألازُاع مً هاخُت ه٣لها مً م٩ان بلى آزغ.
مددً هاخُددت ؤزددغي جدددضر هانددغ زؿددغو ٖددً
اػصَ دداع بٗ ددٌ اله ددىاٖاث وبسان ددت ف ددي مه ددغ وب ددالص

م ددضًىتي ن ددُضا ون ددىع ف ددي ٚاً ددت الىٓا ٞددت والىٓ ددام،
ٖامغجد ددا بالبًد دداج٘ الد ددىٞحرة الغاثجد ددت "ومضًىد ددت ند ددىع
مكد د ددهىعة باإلاد د ددا ٫والٛند د ددى فد د ددي ظمُد د دد٘ مد د ددضن الكد د ددام
الؿ د د دداخلُت"( ،)1و د ٧د د ددان َى د د ددا ٥مد د د ددىاوئ ل ٩د د ددل مد د د ددضن
الؿاخل الكامي الؾخ٣با ٫الؿ ًٟالخجاعٍت(.)2
٦ظل ٪اقتهغث مضن الغملت وَبرًت وهدابلـ
وبِ د ددذ اإلا ٣د ددضؽ بإؾ د ددىا٢ها الُٗٓم د ددت اإلاخسهه د ددت،
ٟٞد ددي بِد ددذ اإلا٣د ددضؽ ٖد ددضص ٦بحد ددر مد ددً الخجد دداع و٦بد دداع
اإلاددالً ٥ملدد ٪بًٗددهم زمؿددحن ؤلدد ٠عَددل مددً ػٍددذ
الؼٍخ ددىن ًسؼهىنه ددا ف ددي آلابد دداع وجب ددإ بل ددى ٧د ددل ؤَ د دغاٝ
اإلاٗمىعة(.)3
 ٦ددظل ٪ون دد ٠هان ددغ زؿ ددغو ؤؾ ددىا ١م ددضن
الدج دداػ والجؼٍددغة الٗغبُددت والبهددغةٞ ،مضًى ددت ظ ددضة
٧اهد ددذ خاٞلد ددت بإؾد ددىا٢ها الٗد ددامغة ،وهد ددي مغ٦د ددؼ مد ددً
مغا ٦ددؼ ظم دد٘ الً دغاثب ف ددي الضول ددت الٟاَمُ ددت( ،)4ؤم ددا
مضًىد ددت م٨د ددت اإلا٨غمد ددت ٞإؾد ددىا٢ها ٖد ددامغةٞ ،اإلاسد ددجض
الخد د دغام جد د ددُِ ب د دده ؤؾ د ددىا٦ ١شح د ددرة وصعوب يد د ددُ٣ت
وٍ٣دد٘ فددي الجاهددب الكددغقي
جؼصخم باإلاخاظغ(.)5
م ددً اإلاس ددجض الخ دغام ؾ ددى٦ ١بح ددر ًمخ ددض م ددً الك ددما٫
بلددى الجى ددىب ،وج٨ثددر ال ددض٧ا٦حن ٖىددض اله ددٟا واإلا ددغوة،
مجها ٖكغًٍ ص٧ان مسخو بالخال٢ت ل٣دو وج٣هدحر
قددٗغ الدجدداط واإلاٗخمددغًٍ ،وَىددا ٥ؾددى ١للُٗدداعًٍ
ف ددي ٚاً ددت الجمددا ٫مسهددو لبُ دد٘ ألاصوٍددت والٗ ٣ددا٢حر
((1
((2
((3
((4
((5

((6
اإلاهضع هٟؿه ،م.139
((7
اإلاهضع هٟؿه ،م.141
((8
الُمام ددت :ه ددي مٗ ددضوصة م ددً هج ددض و٢اٖ ددضتها حج ددغ.
ًا٢ىث ،م جم البلضان ،ط ،5م.242-241
((9
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.167
((10
اإلاهضع هٟؿه ،م.178
((11
اإلاهضع هٟؿه ،م.134-133

اإلاهضع هٟؿه ،م.45
اإلاهضع هٟؿه ،م.46
اإلاهضع هٟؿه ،م.53
اإلاهضع هٟؿه ،م.135
اإلاهضع هٟؿه ،م.137
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جهى٘ الٗماثم مً نى ٝالٛدىم "وهدي ٖمداثم ظُدضة
لد ددم ؤع مشلهد ددا فد ددي الٗ د ددالم ،وألاند ددىا ٝالىاٖمد ددت الت د ددي
ًٟد د ددازغون بهد د ددا فد د ددي الىالًد د دداث ال جمُد د ددت وَؿد د ددمىنها
اإلاهد ددغي ٧لهد ددا مد ددً ند ددُٗض مهد ددغ ألاٖلد ددى(٦ ،)8د ددظل٪
اق ددتهغث مه ددغ به ددىاٖت الخ ددؼ ٝالب ددال ٜالك ددٟاُٞت
والغ ٢ددت ،ون ددىاٖت ٢ددغب اإلا دداء الت ددي ًدؿ دد٘ بًٗ ددها بل ددى
زالز د د ددحن لتد د د ددر( )9مد د د ددً اإلاد د د دداء( .)10وند د د ددىاٖت الؿد د د دد،ًٟ
وبساند د ددت الؿد د دد ًٟالخجاعٍد د ددت ،وؤن بٗد د ددٌ الؿد د ددًٟ
٧اهد د ددذ حؿد د ددخُُ٘ خمد د ددل مد د دداثتي َد د ددً( )11مد د ددً اإلاد د ددىاص
الٛظاثُ د ددت( .)12ؤم د ددا َبرً د ددت ٩ٞاه د ددذ جه د ددى٘ ه د ددىٕ م د ددً
السددجاص الٟددازغ اإلايؿددىط مددً الخهددحر ،وٍبلدد ٜزمددً
الس د ددجاصة الىاخ د ددضة زمؿ د ددت صه د دداهحر طَ د ددب(.)13ؤم د ددا
َغابلـ الكام ٩ٞاهذ جهى٘ الىع ١الٟازغ(.)14
٦ظل ٪اقدتهغث مهدغ وبدالص الكدام والٗدغا١
بؼعاٖد د ددت مسخلد د دد ٠املخاند د ددُل الؼعاُٖد د ددت وألاشد د ددجاع
اإلاشمددغة ،وجدددضر هانددغ زؿددغو زانددت ٖددً الؼعاٖددت

الكددامٞ ،مضًىددت جىددِـ اإلاهددغٍت ٧اهددذ بمشابددت مضًىددت
ن ددىاُٖت ف ددي و٢خى ددا اإلاٗان ددغ ٣ٞ ،ددض اق ددتهغث بيؿ ددُج
الٗم دداثم م ددً ال٣ه ددب ،والٗه دداثب الت ددي حؿ ددخٗملها
اليؿد دداء طاث ألالد ددىان البهُج د ددت( ،)1وبٗد ددٌ الٗم د دداثم
ؾٗغَا ؤلٟي صًىاع طَب ،وبساندت ؤن جىدِـ حكدتهغ
بد ددظا ١اليؿد دداظحن الد ددظًً ًيس ددجىن وؿد ددُج ٌٗد ددغٝ
بالُد د دداووؽ ال مشُد د ددل لد د دده فد د ددي الٗد د ددالم "وَد د ددى وؿد د ددُج
جخسللد د دده( )2زُد د ددىٍ طَبُد د ددت جخلد د ددىن زد د ددال ٫الجهد د دداع ...
ب د ددإلىان مسخل ٟد ددت ػاَُ د ددت ،وف د ددي اإلاضًى د ددت صوع زان د ددت
باليؿد د د د ددُج للضول د د د د ددت الٟاَمُ د د د د ددت جيس د د د د ددج الٗم د د د د دداثم
والٗهد د د د دداثب ،وآلاالث الخاند د د د ددت بؼٍىد د د د ددت الجمد د د د ددا٫
والخمح د ددر والخُ د ددى ٫الؿ د ددلُاهُت ،والٛال د ددب ف د ددي جل د دد٪
اإلايؿ د د د ددىظاث الخُ د د د ددىٍ اإلاؿ د د د ددخٗملت ف د د د ددي اليؿ د د د ددُج
الُاووسد د د ي ،وجخدم د ددل الضول د ددت ٧ام د ددل ه ٣ٟد دداث جل د دد٪
ال د ددضوع ٦ ،د ددظل ٪ف د ددي اإلاضًى د ددت خ د ددغ ٝخضًضً د ددت ٦شح د ددرة
٧اإلا٣هدداث والؿدد٩ا٦حن وآلاالث الؼعاُٖددت( ،)3وجهددضع
وجه ددضع جى ددِـ ميؿ ددىظاتها بل ددى ؤوعوب ددا وب ددالص ال ددغوم
بىاؾُت الؿ ًٟالخجاعٍت(.)4
 ٦د ددظل ٪حك د ددتهغ مضًى د ددت صمُد دداٍ( )5به د ددىاٖت
الٗم دداثم البًُ دداء( .)6ؤم ددا مضًى ددت ؤؾ ددُىٍ(٩ٞ )7اه ددذ

((7
ؤؾ ددُىٍ :مضًى ددت ٚغب ددي الىُ ددل م ددً ه ددىاحي ن ددُٗض
مهغ ،وَم٘ مضًىدت ظلُلدت ٦بحدرةً .دا٢ىث ،م جدم البلدضان،
ط ،1م.194-193
((8
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.127
((9
اللتددر :ؤخددض وخددضاث ُ٢دداؽ الدجددم 1 .لتررر ٌٗدداص٫
حجد ددم مٗ٨د ددب َد ددى ٫يد ددلٗه  10ؾد ددىدُمتر .مد ددً ؤلاٚغٍُ٣د ددت:
مُ٣دداؽ ٢ددضًم د ٧دان ٌؿدداوي  12ؤوهه دت ؤي مررا ً٣دداعب 1000
ملُلتر ً
خالُا.
((10
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.109-108
((11
الُد ددًَ :د ددى وخد ددضة ُ٢د دداؽ ،ؤي مد ددا ٌٗد دداص1,000 ٫
ُ٦لىٚغام.
((12
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.96
((13
اإلاهضع هٟؿه ،م.49
((14
اإلاهضع هٟؿه ،م.43

((1
اإلاهضع هٟؿه ،م.83
((2
اإلاهضع هٟؿه ،م.84
((3
اإلاهضع هٟؿه ،م.85
((4
اإلاهضع هٟؿه ،م.86
((5
صمُاٍ :مضًىت ٢ضًمت بحن جىِـ ومهدغ بدحن بددغ
الغوم والىُلً .ا٢ىث ،م جم البلضان ،ط ،2م.473-472
((6
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.83
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الخ د د د ددحن والؼٍخ د د د ددىن والٟؿ د د د ددخ ٤والٗى د د د ددب( .)5وم د د د ددضن
الؿد د د د دداخل الكد د د د ددامي مكد د د د ددهىعة بؼعاٖد د د د ددت مسخلد د د د دد٠
املخان د ددُل وألاش د ددجاع اإلاشم د ددغة .ؤم د ددا بِ د ددذ اإلا ٣د دضؽ
وٚحرَد ددا ٞدكد ددتهغ بؼعاٖد ددت الؼٍخد ددىن والٟىا٦د دده( .)6ؤمد ددا
مضن الدجاػ وبسانت ظضة وم٨ت اإلا٨غمدت ٞالؼعاٖدت
يُٟٗت باؾخصىاء الىسُل(.)7
الخىػَ٘ اإلاظَبي:
ٖلددى الددغٚم مددً ؾددُُغة الخالٞددت الٟاَمُددت
ٖل ددى مه ددغ وب ددالص الك ددام والدج دداػ ،بال ؤن اإلا ددظَب
الكد ددُعي لد ددم ًىدكد ددغ بال فد ددي بٗد ددٌ اإلاد ددضن ،وٚالبُ د دت
الؿ د د د دد٩ان خ د د د ددآٞىا ٖل د د د ددى م د د د ددظَب ؤَ د د د ددل الؿ د د د ددىت
والجماٖت ،باؾخصىاء بٌٗ اإلاضن ٞ،ؿ٩ان َدغابلـ
الك ددام ٦م ددا ًا ٦ددض هان ددغ زؿ ددغو ظم ددُٗهم  ٧ددان ٖل ددى
اإلا ددظَب الك ددُعي ؤلاؾ ددماُٖلي وَ ددى م ددظَب الضول ددت
الٟاَمُددت ،لددظل ٪اَددخم الؿدد٩ان فددي ب٢امددت اإلاؿدداظض
وألاعبُ ددت ف ددي اإلاضًى ددت ،وؤ ٢ددامىا ز دداعط ؤؾ ددىاع اإلاضًى ددت
ز د ددالر مك د دداَض له د ددم( ،)8ؤم د ددا مضًى د ددت ن د ددىع ٞإٚل د ددب
ؾ٩انها ٖلدى اإلادظَب الكدُعي ،وؤ٢دام الكدُٗت مكدهض
ؤم د د ددام م د د ددضزل اإلاضًى د د ددت وػٍى د د ددىٍ باألز د د ددار بال ٟد د ددازغ
والؿد ددغط الظَبُد ددت والًٟد ددُت(٦،)9د ددظل ٪د ٧ددان ؾد دد٩ان
َبرًا ٖلى اإلاظَب الكُعي(.)10

ف ددي مه ددغ الت ددي ٧اه ددذ مىٓم ددتٞ ،ح ددزعٕ ٞحه ددا  ٧ددل ؤه ددىإ
الشم دداع وألاش ددجاع " ٞددةن مه ددغ بل ددض واؾ دد٘  ُٞدده ٧د ددل
ألاظ د د ددىاء واإلاىاز د د دداث جت د د دراوح ب د د ددحن الُ ٣د د ددـ الب د د دداعص
والُ ٣د ددـ الخ د دداع"( ،)1وهٓ د ددام ال د ددغي واله د ددغٖ ٝل د ددى
خىى نهغ الىُدل فدي ٚاًدت الض٢دت٣ٞ ،دض ٧اهدذ ٢ىدىاث
اإلاُ د دداٍ جمخ د ددض ٖل د ددى ظ د دداهبي الىُ د ددل ،وجيخه د ددي ال٣ى د ددىاث
ب ددإخىاى ن ددٛحرة حؿ ددخ٣غ ٞحه ددا اإلاُ دداٍ ،وَى ددا٦ ٥شح ددر
مد ددً الد ددضوالُب املخههد ددت لغٞد دد٘ اإلاد دداء بلد ددى ألاعاض د د ي
الؼعاُٖد ددت٦ ،د ددظل ٪د ٧ددان َىد ددا ٥ال٨شحد ددر مد ددً الؿد ددضوص
الترابُ د ددت للخُلىل د ددت صون  ٚد ددغ ١ال ٣د ددغي واإلا د ددضن ؤً د ددام
ًُٞد ددان الىُد ددل ،وٍىٟد ددٖ ٤لد ددى الؿد ددضوص ٖكد ددغة آالٝ
صًى د دداع طَ د ددب م د ددً ز د دؼاثً الضول د ددت( ،)2وال٣اٖ د ددضة ف د ددي
ً
ًُٞددان الىُددل ؤن اإلاُدداٍ جؼٍددض زددال ٫ؤعبٗددحن ًىمددا وفددي
نهاً ددت اإلا ددضة جه ددل اإلاُ دداٍ بل ددى ؤ٢صد د ى م ددضاَا ،وجٓ ددل
اإلاُدداٍ ؤعبٗددحن ًددىم زددم جإزددظ فددي الاهسٟدداى الخددضعٍجي
وحؿ ددخٛغ ١ؤعبٗ ددحن ً ددىم زالش ددت ،وبٗ ددض اهدؿ دداع اإلاُ دداٍ
ًب د د ددضؤ الٟالخ د د ددىن بؼعاٖ د د ددت ألاعى ػعاٖ د د دداث ن د د ددُُٟت
وقددخىٍت( ،)3والخددض ألاصوددى للؼعاٖددت فددي مهددغ ؤن ًؼٍددض
مض الىُل ًٖ ؾخت ٖكغ طعإ.
٦د ددظل ٪اقد ددتهغث الكد ددام بالؼعاٖد ددت ٞمضًىد ددت
َد دغابلـ الكد ددام ٧اهد ددذ جدد ددُِ بهد ددا مسخلد دد ٠اإلا د دؼاعٕ
والبؿ د د دداجحن وألاش د د ددجاع وبسان د د ددت ٢ه د د ددب الؿ د د دد٨غ
والىداعهج وألاجدغط واإلادىػ واللُمدىن والىسُدل( .)4وخلدب
وخلد ددب و٢غاَد ددا ٧اهد ددذ مكد ددهىعة بالخىُد ددت ،وؤشد ددجاع

((5
((6

((1
((2
((3
((4

((7

اإلاهضع هٟؿه ،م.126-108
اإلاهضع هٟؿه ،م.88
اإلاهضع هٟؿه ،م.89
اإلاهضع هٟؿه ،م.43

((8
((9
((10
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اإلاهضع هٟؿه ،م.40
اإلاهضع هٟؿه ،م.53
اإلاهضع هٟؿه ،م.135
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.44
اإلاهضع هٟؿه ،م.45
اإلاهضع هٟؿه ،م.50

وؾدد٩ان بددالص الُمامددت( )1د٧داهىا قددُٗت ػٍضًددت،
وخ ٩د د ددام اإلاضًى د د ددت ٦م د د ددا ً د د ددظ٦غ هان د د ددغ زؿ د د ددغو م د د ددً
الٗلددىٍحن ،وَددم مؿددخ٣لحن ٖددً الخالٞخددحن الٗباؾددُت
والٟاَمُددت ،وَددم ً٣ىلددىن فددي آلاطان" :دمحم وٖلددي زحددر
البكغ وحي ٖلى زحر الٗمل"(.)2
ؤمددا بددالص ؤلاخؿدداء ٩ٞددان ؾدد٩انها ٖلددى مددظَب
ً
الكد د ددُٗت ال٣غامُد د ددت ،وَد د ددم مؿد د ددخ٣لىن ؤًًد د ددا ٖد د ددً
الٗباؾددُحن والٟدداَمُحن ،وٍددؼٖم خ٩ددام اإلاضًىددت ؤنهددم
مد د ددً ألاق د د دغا ٝمد د ددً وؿد د ددل "ؤبد د ددى ؾد د ددُٗض" ،وؾد د دد٩ان
اإلاىُ٣د ددت ال ًهد ددلىن وال ًهد ددىمىن ٖلد ددى الد ددغٚم مد ددً
اٖت دراٞهم بغؾددالت وهبددىة الغؾددى ٫دمحم ٖلُدده الؿددالم،
ألن خ ددا٦م اإلاضًى ددت "ؤبىؾ ددُٗض"  ٢ددض مى دد٘ الى دداؽ م ددً
جإصًددت ق دغاج٘ ؤلاؾددالم" ،و٢ددا ٫لهددم ٢ددض عٗٞددذ ٖددى٨م
الهددالة والهددُام وؤزبددرَم ؤن ال مغظدد٘ لهددم فددي ؤمددىع
ال د دضًً ٚح د ددرٍ ,)3( "...وال ًىظ د ددض ف د ددي ألاخؿ د دداء مس د ددجض
له ددالة الجمٗ ددت  ٞ ،ددةنهم ال ًه ددلىن وال ًسُب ددىن ف ددي
ً
ؤً د د ددام الجمد د د دد٘( ،)4ول٨د د د ددجهم ال ًمىٗ د د ددىن ؤخد د د ددضا مد د د ددً
اإلاؿدداٞغًٍ ؤو الخجدداع مددً جإصًددت الهددالة ،وٍىظددض فددي
اإلاضًىدت مسددجض واخدض ٣ٞددِ بىدداٍ عظدل ٞاعسد ي ًغجدداصٍ
الخج دداع والدج دداط ال ددظًً ًم ددغون باألخؿ دداء ،وٍا ٦ددض
هان د د ددغ زؿ د د ددغو ؤن ج٣الُ د د ددض الؿ د د دد٩ان بُٗ د د ددضة ٖ د د ددً
ؤلاؾددالمٞ ،هددم ًددإ٧لىن لخددىم ٧ددل الخُىاهدداث بمددا ٞحهددا
ال ٨د د ددالب والخمح د د ددر وال ُ٣د د ددِ ،ب د د ددل ٌؿ د د ددمىىن جل د د دد٪
الخُىاهاث وٍإ٧لىنها(.)5
((1
((2
((3
((4
((5

ال٣باثل في بالص الدجاػ والُمامت وألاخؿاء:
جدد ددضر هاند ددغ زؿد ددغو ٖد ددً همد ددِ مِٗكد ددت
ال٣باثد ددل فد ددي صد ددخغاء الجؼٍد ددغة الٗغبُد ددت ٖلد ددى امخد ددضاص
الُغٍ د دد ٤اإلا د دداصي م د ددً الُ د دداث ٠بل د ددى ب د ددالص ألاخؿ د دداء
والبدغًٍُٞ ،ا٦ض ؤن البًٛاء والخغوب هدي الؿدمت
البد د دداعػة للٗال ٢د د دداث ب د د ددحن ال٣باثد د ددل٦ ،م د د ددا ؤن بٗ د د ددٌ
ال٣باثل حٗخمض ٖلى الؿلب والجهب في همِ مِٗكتها
 ،وؤز د ددغي حٗخم د ددض ٖل د ددى جغبُ د ددت اإلااق د ددُت والغع د ددي ،وؤن
ألامُت اإلاُل٣ت هي الؿمت البداعػة للؿد٩انٞ ،ال٨خداب
والٗل ددم ال ُ٢م ددت ل دده ،و٦شح ددر م ددً ألاٖد دغاب ٌٗخم ددضون
ٖل ددى ه ٣ددل البً دداج٘ واإلاؿ دداٞغًٍ وج ددإمحن الُ ددغ ١له ددم
م٣ابد ددل اإلاد ددا ،٫لد ددظل ٪ؾد ددلى ٥الُد ددغ٧ ١د ددان فد ددي ٚاًد ددت
الخُ ددىعة ،وج ددإظحر الجم ددا ٫للخج دداع ؤو الخى ٣ددل ب ُٛددت
اإلاددا ،٫ؤمددا الؼعاٖددت ٩ٞاهددذ هدداصعة ظددضا فددي جلدد ٪الددبالص.
ُٞددظ٦غ هان ددغ زؿددغو ؤن ال٣باث ددل ٖلددى بٗ ددض زمؿ ددت
ٖك ددغ ٞغس ددخ م ددً الُ دداث ٠ف ددي اإلاىُ ٣ددت اإلااصً ددت بل ددى
ألاخؿ دداء  ٢ددض ٢ؿ ددمىا الخ ددضوص واإلاغاع ددي بُ ددجهم ،و ٢ددض
ٖغٞد د ددذ ٧د د ددل ٢بُلد د ددت خد د ددضوص ؤعايد د ددحها ومغاٖحهد د ددا ،وال
ٌؿ د ددخُُ٘ ؤي ؤخ د ددض اإلا د ددغوع ب د ددإعى جل د دد ٪ال٣باث د ددل بال
بد ددض ٘ٞالخٟد دداعة (مبلد دد ٜمد ددً اإلاد ددا )٫ل٩د ددل مجهد ددا م٣ابد ددل
اإلاد ددغوع بإعايد ددحها ،وإال حٗد ددغى للجهد ددب وال٣خد ددل "و٧د ددل
ٚغٍب نُض في َظٍ البىاصي"(.)6
والىي٘ الا٢خهداصي لخلد ٪ال٣باثدل فدي ٚاًدت
ال٣ؿددىة ،ول٣ددض ٖلمددذ ؤن بٗددٌ ؤٞدغاص َددظٍ ال٣باثددل
٢ددض ٌٗددِل ؾددبٗحن ؾددىت وَددى ال ٌٗددغ ٝمددً الُٗددام
بال لخ ددىم ؤلاب ددلٞ ،ه ددظٍ الب ددىاصي ال د د يء به ددا ؾ ددىي
َد د ددظٍ ألاٖد د ددال ٝالهؼٍلد د ددت التد د ددي جخٛد د ددظي ٖلحهد د ددا ؤلابد د ددل

بالص الُمامت :هي بالص هجض.
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.167
اإلاهضع هٟؿه ،م.168-167
اإلاهضع هٟؿه ،م.170
اإلاهضع هٟؿه ،م.171
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اإلاهضع هٟؿه ،م.163

ٖ ددً هم ددِ مِٗك ددتهم ُٞا ٦ددض هان ددغ زؿ ددغو ؤن مُ دداٍ
الكد ددغب للؿد دد٩ان ٧د ددان مد ددً الُٗد ددىن وآلابد دداع ،ول٨د ددً
اإلاُ دداٍ بك دد٩ل ٖ ددام شد ددخُدت ف ددي الىاخ ددت ،وٍ٣ىمد ددىن
بتربُد ددت الجمد ددا٣ٞ ٫د ددِ ،وٍؼعٖد ددىن ؤشد ددجاع الىسُد ددل،
وال٣لُ ددل م ددً ال٣م ددذ ًه ددىٗىن مى دده الخب ددز ًدىاولىه دده
ً
لُال لىضعجه ،وفدي الجهداع ًدإ٧لىن جمدغاث ٢لُلدت ،و٧دإنهم
ند دداثمى الد ددضَغ" ٞد ددال٣ٟغ والجد ددىٕ ٌٗد ددم الىاخد ددت(،)6
وبٗ ددٌ ؾ دد٩ان الىاخ ددت ٌٗم ددل ف ددي الخج دداعة وبسان ددت
جج دداعة الجل ددىص ال٣اصم ددت م ددً ال ددُمً ال ددظًً ًبُٗىنه ددا
ب ددضوعَم بل ددى جج دداع الُمام ددت ال ددظًً ًخىل ددىن ه٣له ددا بل ددى
ؤلاخؿاء(.)7
واإلاُاٍ في باصًت الٗدغب بكد٩ل ٖدام شدخُدت
وهاصعة ،وفي طل٣ً ٪دى ٫هاندغ زؿدغو" :وعؤًدذ بٗدٌ
ألاٖ د دغاب ف د ددي باصً د ددت الٗ د ددغب ال ٌٗغ ٞد ددىن اإلا د دداءٞ ،ه د ددم
ٌك ددغبىن ؤلب ددان ؤلاب ددل وَٛدؿ ددلىن بإبىاله ددا ،و ٧ددل م ددا
ؾددإلذ ٖددً مدداء ؤظددابىوي بطا عؤًددذ مدداء ٞددضلىا ٖلُدده،
بًٗددهم لددم ًددغي الخمددام فددي خُاجدده ولددم ٌكدداَض اإلادداء
الجاعي"( )8لىضعة ألامُاع في الصخغاء.
ؤمدا ويدد٘ الؿد٩ان فددي بددالص ألاخؿداء ٩ٞددان فددي
ٚاً ددت الغٞاَُ ددت هٓ دغا ل ددئلصاعة الىامخ ددت للمضًى ددت م ددً
٢ب د ددل زل ٟد دداء ؤب د ددى ؾ د ددُٗض ،وخغن د ددهم ٖل د ددى الٗ د ددض٫
وؤلاهه د ددا ٝف د ددي الغُٖ د ددت ُٞ ،د ددظ٦غ هان د ددغ زؿ د ددغو ؤن
خددا٦م ألاخؿدداء ؤبددى ؾددُٗض ٢ددض ؤو د ى زلٟدداءٍ وَددم
ؤبىاثه بإن ًخ٩ىن مجلـ للخ٨م إلصاعة اإلاضًىت٦ ،مدا
ؤون د دداَم بدؿ د ددً مٗامل د ددت الؿ د دد٩ان ،والدك د دداوع ف د ددي

لخه ددبذ ؤلاب ددل ب ددضوعَا  ٚددظاء له دداالء ألاٖد دغاب ،وَ ددم
ًٓى ددىن ؤن الٗد ددالم ٧ل دده ٖلد ددى َ ددظٍ الهُئد ددت الت ددي َد ددم
ٖلحها(.)1
والب ددىاصي بك دد٩ل ٖ ددام واإلا ددغوع به ددا ف ددي ٚاً ددت
الخُىعةٞ ،هي مىخكدت٣ً ،دى ٫هاندغ زؿدغو" :و٢دض
م٨شى ددا ؤًام ددا هيخ ٣ددل م ددً ً ددض زٟح ددر ٢بُل ددت ٖغبُ ددت لُ ددض
زٟحر آزغ٧ ،إهىا ؾل٘ و٢ض ٧ان الخُغ ً٨مدً فدي ٧دل
زُدىة زُىهاَدا ٞهددظٍ البدىاصي اإلاىخكددت ..زدم ٖبرهددا
طل ٪اإلا٩ان ال جُب"(.)2
زددم جدددضر هانددغ زؿددغو ٖددً واخددضة ٦بددري
ف ددي ٢ل ددب الص ددخغاء الٗغبُ ددت حٗ ددغ ٝب دداألٞالط(٧ )3اه ددذ
ؤقددبه بدداألَال ٫ألن الٗهددبُاث ال٣بلُددت ٢ددض زغبتهددا،
ً
ولددم ًبددٖ ٤ددامغا فددي َددظٍ الىاخددت ال٨بحددرة بال مؿ داخت
ً
ن ددٛحرة ظ ددضا  ٢ددضع هه ددٞ ٠غس ددخ ف ددي مُ ددل( )4واخ ددض،
ً
وٞحها ؤعبٗت ٖكغ خهدىا ،وفدي ٧دل خهدً مجهدا ًىظدض
مجمىٖددت مددً الغظددا ٫مهىددتهم الؿددلب والجهددب ،و٢ددض
ً
ٖ د د ددازىا ف د د ددي ألاعى ٞؿ د د دداصا ،وًٍ د د ددمغ ؾ د د دد٩ان جل د د دد٪
الخهىن الٗضاوة والبًٛاء لبًٗهم البٌٗ"(.)5
وؾ د د دد٩ان واخ د د ددت ألا ٞد د ددالط ف د د ددي ٚاً د د ددت ال ٣ٟد د ددغ
والجىٕ واإلاؿ٨ىت والٗغي ،وحكُ٘ بُجهم ألامُدت ،ومد٘
طلٞ ٪الٗضاء والخغوب مؿخد٨مت بُدجهم ،وال ًسدغط
الغظل مجهم بلى اإلاسجض بال ومٗه ؾُٟه وعمدده ،ؤمدا
((1
اإلاهضع هٟؿه ،م.164-163
((2
اإلاهضع هٟؿه ،م.164
((3
ألاٞد ددالط :ج٣د دد٘ ف د ددي بد ددالص الُمام د ددت ً .د ددا٢ىث ،م جد ددم
البلضان ،ط ،1م.232
((4
اإلاُ د د ددلٌ :ؿ د د دداوي آلان  ٦2د ددمَ .2ىد د دددـ ،اإلا٩اًُد د ددل،
م.95
((5
هانغ زؿغو ،ؾٟغ هامت ،م.165

((6
((7
((8
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اإلاهضع هٟؿه ،م.166-165
اإلاهضع هٟؿه ،م.167-166
اإلاهضع هٟؿه ،م.175

زاهُددا :ؤن مٗٓددم ؾدد٩ان مهددغ واإلاكددغ ١الٗغبددي د ٧داهىا
ٖلددى اإلاددظَب الؿددني باؾددخصىاء بٗددٌ اإلاددضن الكددامُت
ُ٦د د د دغابلـ ون د د ددىع وَبرً د د ددت د ٧د د دداهىا ٖل د د ددى اإلا د د ددظَب
الكُعي ،وؾ٩ان الُمامت ٧اهىا ٖلدى مدظَب الكدُٗت
الؼٍضًت ،وؾ٩ان ألاخؿاء ٧اهىا ٢غامُت.
زالشد ددا :اػصَد دداع الخُد دداة الا٢خهد دداصًت فد ددي مهد ددغ وبد ددالص
الكددام والدجدداػ وبددالص وألاخؿدداء ،ؤمددا ٢باثددل صددخغاء
الٗغب ٩ٞاهىا في ٚاًت ال٣ٟغ والجىٕ.

قدداون الىدداؽ وإههدداٞهم ،لددظل ٪د٧دان خ٩ددام اإلاضًىددت
بطا حٗد ددغى ؤخ د ددض الؿ د دد٩ان لل ٣ٟد ددغ "ًخٗهضوه د دده خت د ددى
جىهلح خاله وٍ٣ط ى صًىده" وإطا زغبدذ مؼعٖدت ؤخدض
الغُٖد ددت ًخد ددىلى البىؾد ددُٗضًىن فد ددي بند ددالخها مجاهد ددا،
وٍ٣ددضمىن ال٣ددغوى للٛغبدداء ،لددظل ٪اػصَددغث الخُدداة
الا٢خهاصًت في بالص ؤلاخؿاء ،و٧ان لؤلؾغة الخا٦مدت
مؿد د دداخاث واؾد د ددٗت مد د ددً ألاعاض د د د ي الؼعاُٖد د ددت ًخد د ددىلى
الج ددِل ػعاٖته ددا ٦ ،ددظل ٪اػصَ ددغث ػعاٖ ددت الخبد ددىب،
و٧اهد ددذ ألاؾد ددغة الخا٦مد ددت ال جإزد ددظ ؤًد ددت يد دغاثب مد ددً
الؿد دد٩ان ٞد ددال ًىظد ددض ٖكد ددغ ٖلد ددى الٛد ددالث الؼعاُٖد ددت،
وٍىظ د د د ددض ف د د د ددي اإلاضًى د د د ددت مُ د د د دداخً لل د د د ددضً ٤ُ٢مل٨ه د د د ددا
البىؾ د ددُٗضًىن ،جخ د ددىلى َد د ددً  ٚد ددال ٫الؿ د دد٩ان صون
زم د د د ددً( ،)1والٗمل د د د ددت اإلاخضاول د د د ددت ف د د د ددي ألاخؿ د د د دداء ه د د د ددي
الغند ددام ،وال ٌؿد ددمذ بخد ددضاوَ ٫د ددظٍ الٗملد ددت زد دداعط
ألاخؿاء(.)2
الىخاثج
ًدب د ددحن م د ددً صعاؾ د ددت املجخم د دد٘ ؤلاؾ د ددالمي ف د ددي
مهغ واإلاكغ ١الٗغبي ما ًلي:
ؤوال :اػصَ د د دداع ٖم د د دداعة اإلا د د ددضن واإلاك د د دداَضة اإلا٣ضؾ د د ددت
وبسانددت فددي ال٣دداَغة ومٗٓددم بددالص الكددام والدجدداػ،
ٞمٗٓ د د ددم مى د د دداػ ٫ال ٣د د دداَغة ومضًى د د ددت مه د د ددغ وم د د ددضن
الؿ دداخل الك ددامي وخل ددب ٧اه ددذ جخ ددإل ٠م ددً َىاب دد٤
ٖ ددضة حٗل ددى بًٗ ددها ال ددبٌٗ ،وجخىؾ ددِ جل دد ٪اإلا ددضن
اإلاؿاظض الجامٗت وألاؾىا ١الٗامت واإلاخسههت.

اإلاهضع هٟؿه ،م.170-169
اإلاهضع هٟؿه ،م.169
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ظٗلها بُٗضة ًٖ الً٣اًا املجخمُٗت لُىدهغ صوع
ٖلم الاظخمإ صازل ؤؾىاع الجامٗت٦ 3ما ً٣ى٫
ػاوي مهُٟى.
اهُال٢ا مً َظٍ الخهىعاث و اؾخجابت لضٖىة
ظماٚ ٫غٍض 4بًغوعة الاؾخمإ بلى املجخم٘ و
الخٗغٖ ٝلُه ٖ5 ,لى اٖخباع ؤن َظا الخىظه
ًٟغى هٟؿه و ًضٖى بلى جإؾِـ ٖلم اظخمإ هاب٘
مً زهىنُت املجخم٘  ,هداو ٫مً زالَ ٫ظٍ
اإلاضازلت الخإؾِـ إلا٣اعبت لٟهم الىا٘٢
الؿىؾُىلىجي للمجخم٘ الجؼاثغي مً زال٫
البدض في جاعٍسه و جىظُه الىٓغ مغة ؤزغي بلى
ؤَمُت الٗال٢ت بحن الٗلمحن مً اظل الىنى ٫بلى
ٞهم ؤٖم ٤للٓىاَغ و الى٢اج٘ .
و لخد ٤ُ٣طل ٪اعجإًىا مٗالجت الى٣اٍ الخالُت:
ؤوال :الؿىؾُىلىظُا و الخاعٍش
 .1الؿىؾُىلىظُا :الٗلم ,اإلاىيىٕ
,مؿخىٍاث الخدلُل.
 .2الٗال٢ت بحن الؿىؾُىلىظُا و الخاعٍش.
زاهُا:الؿىؾُىلىظُا و املجخم٘ الجؼاثغي.
 .1وا ٘٢الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ.
 .2زهاثو املجخم٘ الجؼاثغي ٖبر الخاعٍش.

هحى مقاسبت جاسيخيت في ظىظيىلىحيا
املجتمع الجضائشي
أ.د .حاصم مجيذ الذوسي  /حامعت ظامشاء
د .دالى حابشي /حامعت ظىق اَشاط
اإلالخق:
بن الىا ٘٢الظي حِٗكه مجخمٗاجىا الٗغبُت آلان
ًجٗل مً ٖلم الاظخمإ و ؤ٦ثر مً ٚحرٍ مً الٗلىم
الاظخماُٖت  ,مُالبا بخ٣ضًم جهىعاث و ؤَغوخاث
خى ٫ما ٌٗغٞه واٗ٢ىا (الٗغبي) مً جدىالث و ٌ ج
به مً ْىاَغ ,زانت بطا ما اعجبُذ ؤَضا ٝالٗلم
بإَضا ٝاملجخم٘ ٦ ,ما في خالت املجخم٘ الجؼاثغي.
ٞالؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ و مً ؤصاة في ًض
الاؾخٗماع  ,جاؾـ لىظىصَا لخهبذ في ٞترة ما
ؤصاة في ًض الؿُاس ي الجؼاثغي لخد ٤ُ٣الخىمُت
الاظخماُٖت ٧ ,اهذ قاَضا ٖلى الٗضًض مً
الخدىالث التي ٖغٞها املجخم٘ الجؼاثغي  ,بال ؤن
واٗ٢ها الُىم ًدمل ٧ل ٖىانغ ألاػمت و بن ٧ان
ًًٟل الُٗا ي ٖىهغ ال٣ى ٫بُٛاب ٖلم
الاظخمإ 1ؤًٞل مً ال٣ى ٫باألػمت َ ,ظا الىا٘٢
للمماعؾت الؿىؾُىلىظُت التي لم جخدغع بٗض مً
الخبُٗت الٛغبُت ٖ2لى خض حٗبحر ٖلي ال٨جز  ,مما

الضاوي مفطفى :العىظيىلىحيا في الجضائشؤلاؼهاليت
و حقل الذساظت ,أطشوحت دلتىساٍ .حامعت وَشان .
 . 20093ؿ . 80
حماى غشيذ ( :)2013-1943مً مىاليذ مذًىت بعنشة ,
عالم احتماع و أظتار حامعي بجامعت الجضائشثم
4حامعت وَشان.
دمحم بؽحر:علماء احتماع التىظيم و العمل في الجضائش
5الشعيل ألاوى .داسلىىصلإلهتاج .ط. 2018. 1ؿ . 15

 1العياش ي عىفش :هحى علم احتماع هقذي دساظاث
هظشيت و جطبيقيت ,دًىان اإلاطبىعاث الجامعيت
,الجضائش . 1999.ؿ 70
2
El kenz Ali : au fil de la crise ;4 études sur
l’Algérie et le monde arabe éditions bouchene
,Alger 1 trimestre , 1989 ;p136 .
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وبظلٞ ٪ان ٖلم الاظخمإ في ؤَمُخه باليؿبت
للٗلىم الاظخماُٖت ٌكبه ؤَمُت الغٍايُاث
باليؿبت للٗلىم الُبُُٗتٞ ,مً اإلاؿخدُل صعاؾت
ٖلم الُبُٗت صون بإلاام ببٌٗ اإلاٗغٞت ًٖ
الغٍايُاث ٦ ,ظل ٪ال ًم ً٨صعاؾت ٖلم الا٢خهاص
ؤو ٖلم الؿُاؾت  ....صون بإلاام بٗلم الاظخمإ  ,وإطا
٧اهذ الٗلىم الاظخماُٖت حكتر ٥في صعاؾت ؾلى٥
ؤلاوؿان في املجخم٘ٞ ,مً الُبُعي ؤن ً٩ىن َىا٥
بٌٗ الدكابه ؤو الخضازل بحن مجا ٫الضعاؾت في
ٖلم الاظخمإ ومجاالث الضعاؾت في الٗلىم
الاظخماُٖت ألازغي.
ؤن الخضوص التي جٟهل بحن الٗلىم الاظخماُٖت ٦ما
ًظ٦غ الٗالم الٟغوس ي مىعَـ صوٞغظُه 2هي خضوص
ً
ٚحر واضخت جماما  ,بل هي خضوص ػاثٟت ؤو مخهىٗت
 ,و مىه البض مً الدؿلُم ب٨ٟغة الخ٩امل مً اظل
الىنى ٫بلى ٞهم ؤٖم ٤للٓىاَغ.
في ٖملىا َظا هدىاوٖ ٫لم الاظخمإ في ٖال٢خه
بالخاعٍش ٦ ,م٣ضمت للٟهم و الخٟؿحر ملخخل٠
الٓىاَغ الاظخماُٖت و هسو بالظ٦غ الٓىاَغ و
اإلاك٨الث في املجخم٘ الجؼاثغي.
ؤوال :الؿىؾُىلىظُا و الخاعٍش.
 .1الؿىؾُىلىظُا :الٗلم ,اإلاىيىٕ
,مؿخىٍاث الخدلُل.
ْهغث الؿىؾُىلىظُا بلى الىظىص بىنٟها ٞغٖا
ٖلمُا ؤزىاء ال٣غن ٦ 19ىدُجت للخدىالث ال٨بحرة
التي ٖغٞتها املجخمٗاث الٛغبُت بهض ٝالىنى ٫بلي
جٟؿحراث و ٖالظاث للمكا٧ل اإلاغجبُت بهظٍ

زالشا:الخاعٍش ٧ا٢تراب ظضًض لٟهم الىا٘٢
الؿىؾُىلىجي للمجخم٘ الجؼاثغي ( ٢غاءة في
ؤٖما ٫بٌٗ ٖلماء الاظخمإ الجؼاثغٍحن ٖ :لي
ال٨جز  ,ظماٚ ٫غٍض  ,ؾُٗض قُذي)...
اإلاقذمت :
جسخل ٠الٗلىم الاظخماُٖت ًٖ ٚحرَا مً
الٗلىم الُبُُٗتٞ ,األولى جداوٞ ٫هم ؤٗٞا٫
ؤلاوؿان هٟؿه ومٗغٞت الىخاثج التي جترجب ٖلى
وكاَاجه الٟغصًت و الاظخماُٖت  ,ؤما الٗلىم
الُبُُٗت ٞ ,هي جخٗامل م٘ ظهىص ؤلاوؿان لٟهم
ْىاَغ ال٩ىن  ,وجخ ٤ٟالٗلىم الاظخماُٖت م٘ ٚحرَا
مً الٗلىم الُبُُٗت في اؾخسضامها للمىهج ؤو
الُغٍ٣ت الٗلمُت لخد ٤ُ٣الىخاثج ,و طل ٪اهُال٢ا
مً جدضًض اإلاك٩لت ,ونُاٚت الٟغوى ؤو ألا٩ٞاع
التي جضوع خىُُٟ٦ ٫ت خل َظٍ اإلاك٩لت  ,زم
ً
ازخباع َظٍ الٟغوى وؤزحرا جدلُل الىخاثج
واؾخسالم الخٗمُماث.
ً
وَٗخبر ٖلم الاظخمإ مً ؤ٦ثر الٗلىم اجهاال
ً
وجضازال م٘ ٚحرٍ مً الٗلىم الاظخماُٖت ألازغي ,
خُض ظٗله ؤوظؿذ ٧ىهذ ؤٖلى ٢مت الٗلىم مً
خُض الخُٗ٣ض ,و٣ٞا لترجِبه اإلاٗغو ٝللٗلىم و
الظي ٧ان ٦ماًلي  :الغٍايُاث  ,زم الٟل,٪
ً
ٞالُبُٗت ٞ ,الُ٨مُاء ٞ ,البُىلىجي ,وؤزحرا ٖلم
1
الاظخمإ.

 1اًمان حابشؼىمان  :مبادئ علم الاحتماع  .حامعت
الذمام التعليم عً بعذ .ؿ .12

 2هفغ اإلاشحع .ؿ . 13
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ً
ً
خٖ ٤٣لم الاظخمإ ج٣ضما خاؾما ٖلى ًض ٦شحر مً
الٗلماء الاظخماُٖحن  ،ؤمشاَ : ٫غبغث ؾبيؿغ ,
ٞغصًىاهض جىهحز  ,بمُل صوع ٧اًم  ,جال٩ىث باعؾىهؼ ,
ما٦ـ ُٞبر  ,ؤلٟحن ظىلضهغ) وفي جىاولىا ليكإة
ٖلم ال وؿخُُ٘ ؤن وٟٛل ًٞل عاثضًً مً
ماؾس ي َظا الٗلم  ،وَما  :ابً زلضون و اوٚؿذ
٧ىهذ .
ٖلم الاظخمإ َى مهُلح مؼٍج مً ناٚه
ؤوظؿذ ٧ىهذ مً مُٗ٣حن  Socioو logy
و حٗني الٗلم الظي ًضعؽ املجخم٘ .
و٢ض ٢ؿم ٧ىهذ ٖلم الاظخمإ بلى ٢ؿمحن عثِؿحن
َما  :ألاؾخاجُ٩ا الاظخماُٖت جضعؽ قغوٍ وظىص
املجخم٘  .والضًىامُ٩ا الاظخماُٖت التي جضعؽ خغ٦ت
املجخم٘ اإلاؿخمغة وَظا الخ٣ؿُم الظي طَب بلُه
٧ ,ىهذ َى الخ٣ؿُم الخ٣لُضي الظي ٧ان ًدب٘ في
ٖهغٍ لٗلم الٟحزًاء.2
و مىه ٞان مىيىٕ الضعاؾت في ٖلم الاظخمإ َى :

الخدىالث َ ,ظٍ الخدىالث التي ٧اهذ ٖلى ؤنٗضة
٦شحرة مً ؤبغػَا الشىعة الٟغوؿُت و بغوػ مٟاَُم
٧اإلاؿاواة  ,الٗ٣ل الخغٍت ٦ ...ما ناخب طل٪
جدىالث اظخماُٖت جمحزث باالهخ٣ا ٫مً املجخم٘
الغٍٟي بلي املجخم٘ الخًغي و ما ناخبه مً
حٛحراث في اإلاٟاَُم و ألابيُت و الٗال٢اث بحن ألاٞغاص
(٧االزخٟاء الخضعٍجي للخماؾ ٪الاظخماعي و
الخًامً و خل مدله ٖلى خض حٗبحر اًمُل
صوع٧اًم الخًامً الًٗىي هدُجت ج٣ؿُم الٗمل
1
الظي ٧ان الؿمت اإلامحزة للمجخم٘ لهىاعي.
اَخماماث اإلااؾؿحن ألاواثل لٗلم الاظخمإ ٧اهذ
حٗ٨ـ اوكٛالهم بالً٣اًا التي ٖانغوَا اهُال٢ا
مً اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت للمجخم٘  ,و َظا ال ًىٟي
ؤنهم واظهىا الٗضًض مً الٗ٣باث اإلاخٗل٣ت بالٗلم
٧الٟهل بحن الظاجُت و اإلاىيىُٖت بػاء الٓىاَغ
التي َم ظؼء مجهاَ ,ظٍ الٓىاَغ (الاظخماُٖت ) التي
جخمحز بالخٗا٢ض و الدكاب ٪مما ًجٗلها ال ج٩ىن
خ٨غا ٖلى اَخمامه ٦ما الخا ٫في الٓىاَغ
الُبُُٗت و بما ً٩ىن جضزله ظؼءا مً جضزل
الٗضًض مً الخسههاث الاظخماُٖت ألازغي
٧الؿُاؾت و ٖلم الىٟـ ...هاَُ ًٖ ٪الٗ٣باث و
اإلاؼال ٤اإلاىهجُت و التي خاو ٫امُل صوع٧اًم في ٦خابه
٢ىاٖض اإلاىهج الؿىؾُىلىجي يبُها و ج٣ضًم
الٗلم الجضًض مً زال ٫جدضًض مىيىٖت و مىهجه
.
ٖلم الاظخمإ :اإلاىيىٕ

 صعاؾت املجخم٘.
 صعاؾت الىٓم الاظخماُٖت.
 صعاؾت ألاٗٞا ٫والٗال٢اث الاظخماُٖت.
جهىع اهجلؼ ؤلاَاع الٗام إلاىيىٕ الضعاؾت في ٖلم
الاظخمإ ٖلى الىدى الخالي :
الخدلُل الؿىؾُىلىجي :وٍخًمً صعاؾت الش٣اٞت
ؤلاوؿاهُت  ,املجخم٘  ,وجدضًض اإلاىٓىع
الؿىؾُىلىجي وجدضًض ؤبٗاص اإلاىهج الٗلمي اإلاخب٘
في الضعاؾت.

عائؽت التاًب :الىىع و علم احتماع العمل في اإلاإظعت
,1مىظمت اإلاشاة العشبيت  ,القاَشة  ,ط. 2011, 1ؿ . 34
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اًمان حابشؼىمان  :ؿ . 2

بن الاقخٛا ٫بالؿىؾُىلىظُا ًدخم ٖلى
الؿىؾُىلىجي الالتزام بالٗضًض مً ال٣ىاٖض و
ؤولها:
ًيبػي ٖلى الؿىؾُىلىجي ؤن ًداو ٫ججىب ألاخ٩ام
الُ٣مُت التي تهضص ٖلى الضوام ا٢خدام و حؿلل
جدلُله ,و ٖلى ٖالم الاظخمإ جدغي اإلاىيىُٖت
ال٩املت و التي جب٣ى وَمُت ٦ما ًجب ٖلُه جدضًض
و حٗغٍ ٠نلخه باإلاىيىٕ ؤو ما ًُلٖ ٤لُه ُٞبر
بالخُاص الا٦ؿُىلىجي,و الظي ٌٗني الٟهل الخام
بحن ألاخ٩ام ألازالُ٢ت للباخض و جدلُله الٗلمي.
و بن ٧ان بحر بىعصًى ًغي ؤن مً مهلخت ٖالم
الاظخمإ ان ًمىي٘ الخىيُ٘ objectiver l
 objectivationؤي ازظ الٗالم الاظخماعي
٦مىيىٕ (َىا ًخ ٤ٟم٘ صوع٧اًم ) و ًضعط ؤًًا م٘
الخدلُل الاظخماعي ,ؤي ألازظ بٗحن الاٖخباع هٓغة
3
ٖالم الاظخمإ ًٖ مىيىٖه و بدشه .
و ٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ٖالم الاظخمإ في صعاؾخه
للٓىاَغ الاظخماُٖت ,بهما يهخم بالىىاحي الكاجٗت
ً
لهظٍ الٓاَغة  ,وال يهخم ٦شحرا بخل ٪الىىاحي
الٟغٍضة الكاجٗت  ,التي البض ؤن ً٩ىن لها نلت
وزُ٣ت بترصص الٓاَغة واججاَها ,ؤما الىىاحي الٟغٍضة
ٞهي بد٨م َظا الىنٌٛ ٠لب ؤال ً٩ىن لها صوع
ٗٞا ٫في جغصص الٓاَغة واهدكاعَا  .وٖلى َظا
ألاؾاؽ ٞ ،ةن ٖلم الاظخمإ ال ًضعؽ ْاَغة بُٗجها
في ػمان وم٩ان مُٗىحن بال ٧ىؾُلت لضعاؾت
الٓاَغة صعاؾت ٖامت بهض ٝالخىنل بلى ال٣ىاهحن

الىخضاث ألاؾاؾُت للخُاة الاظخماُٖت :وٍخًمً
ألاٗٞا ٫والٗال٢اث الاظخماُٖت  ,والصخهُت
ؤلاوؿاهُت  ,والجماٖاث  ,املجخمٗاث املخلُت ,
والخىُٓماث والؿ٩ان.
الىٓم الاظخماُٖت ألاؾاؾُت :وحكخمل هٓام
ألاؾغة وال٣غابت  ,والىٓام الا٢خهاصي  ,والىٓام
الؿُاس ي  ,والىٓام الضًني  ,والىٓام التربىي ,
والىٓام التروٍخي  ,والىٓام الجمالي.
الٗملُاث الاظخماُٖت ألاؾاؾُت :وجخًمً ٖملُاث
الخباًً والخضعط  ,والخٗاون  ,والخىا , ٤ٞوالاجها, ٫
والخيكئت الاظخماُٖت  ,والًبِ الاظخماعي
والاهسغاٍ الاظخماعي  ,والخ٩امل الاظخماعي ,
والخٛحر الاظخماعي.1
ٖلم الاظخمإ  :مؿخىٍاث الخدلُل
باليؿبت الًمُل صوع٧اًم بن الؿىؾُىلىظُا جخٟغص
في صعاؾتها للى٢اج٘ الاظخماُٖت و َظا ما ًمحزَا ًٖ
الٗلىم ألازغي  ,و َظا الخٟغص ًيب٘ مً بدثها في
بًجاص جٟؿحر اظخماعي بمٗنى ؤن الؿُا١
الاظخماعي ًم ً٨ؤن ًماعؽ جإزحرا ٢ابال للُ٣اؽ ًٖ
َغٍ ٤جدلُل مخٛحراجه .
ٞمىيىٕ الؿىؾُىلىظُا خؿب صوع٧اًم َى
صعاؾت الى٢اج٘ الاظخماُٖت التي ًيبػي ؤن جٟهم
بىنٟها ؤقُاء  ,و ٖىضثظ ٖلى الؿىؾُىلىجي ؤن
2
ًغ٦ؼ ٖلى جٟؿحر الاظخماعي باالظخماعي.

 1اًمان حابشؼىمان  :ؿ . 4
 2فيليب سيتىس :الذسوط الاولى في علم الاحتماع  ,ث ,دمحم
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مً اإلا٨ٟغًٍ الظًً ٌٗخبرون ٖلماء اظخمإ ؤو
ميكٛلحن بالٟلؿٟت الاظخماُٖت ٖلى ٚغاع
مىهخِؿُ٨ى و ظىن مُالع و اصم ٞحرِٚؿىن  ( ,و
بن ٧ان َىا ٥مً ًهٟهم بإنهم اإلااؾؿىن ألاواثل
لٗلم الاظخمإ ) ٞ ,إٖمالهم ( عوح ال٣ىاهحن 1748
و م٣الت في املجخم٘ اإلاضوي  ٫ 1767مىهخِؿُ٨ى و
ٞحرِٚؿىن ) ٧اهذ تهض ٝبالضعظت ألاولى بلى
جإؾِـ هٓغٍت اظخماُٖت  ,و اهجظابهم بلى الخاعٍش
٧ان مً اظل الٟهم و الخىيُذ ,خُض ٦خب
مىهخِؿُ٨ى ًٖ ٖٓمت عوما و انهُاعَا و ٦خب
ٞحرِٚؿىن ًٖ اهتهاء الجمهىعٍت الغوماهُت ,
٦ما ؤهجؼث الٗضًض مً الضعاؾاث ٧ان مىيىٖها
ألاوَ ٫ى الخاعٍش و الخاعٍش الخ٣لُضي خُض ٧ان
التر٦حز ٖلى الٗاصاث و الخ٣الُض و ألازال ١الخجاعة
 ...و ٚحرَا مً ظىاهب الخُاة الاظخماُٖت  ,و ٦مشا٫
لظل ٪هظ٦غ م٣الت ٞىلخحر  ًٖ 1756ألازال ١التي
ٖالجذ الخُاة الاظخماُٖت في ؤوعوبا مىظ ػمً
2
قاعإلاان.
بٗض ٢غن مً الؼمً ماػا ٫اإلاىٓغون الاظخماُٖىن
٢غٍبىن مً الخاعٍش  ,خُض ها٢ل ٧اع ٫ماع٦ـ
ؤمشلت جاعٍسُت ٦شحرة في ٦خابه عؤؽ اإلاا ٫و ٦خب
اهجلؼ ًٖ الٟالخحن ألاإلاان  ,ؤما اوٚؿذ ٧ىهذ لم
ًبضي اَخماما مباقغا بضعاؾت اإلاىا ٘٢الخاعٍسُت بال
ؤن ؤٖماله ًم ً٨ونٟها يمً الٟلؿٟت الخاعٍسُت
مً زال٢ ٫اهىهه للمغاخل الشالر.

ؤو ال٣ىاٖض ؤو الاخخماالث التي جسً٘ لها الٓىاَغ
الاظخماُٖت في جُىعَا.1
 .2الٗال٢ت بحن الؿىؾُىلىظُا و الخاعٍش.
مما ال قُٞ ٪ه ؤن الٓىاَغ الاظخماُٖت املخخلٟت
ال جىظض مؿخ٣لت بىٟؿها ؤو في خالت ٖؼلت ًٖ بُ٣ت
هىاحي الخُاة الاظخماُٖت  ,و َظٍ الٓىاَغ
الاظخماُٖت حٗخمض ٖلى بًٗها وجازغ في بًٗها
وجخإزغ ببًٗها.
ومً زم ًهبذ مً ٚحر اإلام ً٨ؤن همحز بحن ٖلم
الاظخمإ وبحن الٗلىم الاظخماُٖت ألازغي مً خُض
ً
اإلاىيىٕ  ,وٍ٩ىن الخمُحز يغوعٍا مً هاخُت وظهت
الىٓغ  ,ؤو ػاوٍت الضعاؾت ٞدؿب  ،خُض هجض ؤن
وظهت هٓغ ٖلم الاظخمإ ٖامت ,بمٗنى ؤهه ًضعؽ
الٓىاَغ الاظخماُٖت ٩٦ل ٌٗخمض ٖلى بًٗه و
ًازغ في بًٗه و ًخإزغ ببًٗه  ,وَى ًسال ٠بظل٪
الٗلىم الاظخماُٖت ألازغي التي جسخل ٠وظهت
هٓغَا مً َظٍ الىاخُت في ؤنها زانت ؤو مخدحزة
لىاخُت مً الىىاحي ٢ض ج٩ىن ا٢خهاصًت ؤو
ً
ؾُاؾُت ؤو صًيُت مشال  ,مخجاَلت بظل ٪اٖخماص
الٓىاَغ الاظخماُٖت ٖلى بًٗها وؤن الخُاة
ً
الاظخماُٖت ٖمىما ٧ل ال ًخجؼ.
و ُٞما ًلي هخُغ ١بلى ٖال٢ت ٖلم الاظخمإ بالخاعٍش
:
ختى ال٣غن  18لم ًَ ً٨ىا ٥ظضا ٫بحن ٖلماء
الاظخمإ و اإلااعزحن  ,و الؿبب ؤن ٖلم الاظخمإ
لم ًىٟهل بٗض ًٖ الٟلؿٟت  ,بياٞت بلى ؤن
الخاعٍش و الضعاؾاث الخاعٍسُت ٢ض ظظبذ الٗضًض

 2بيتربحرك  :علم الاحتماع و التاسيخ  ,ث  :.داوود ـالح
سحمت  ,ميؽىساث داس عالء  ,دمؽق  .ؿ ,12-11
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اٖخ٣ض ٧ىهذ ؤن صعاؾت الخاعٍش ؤمغ يغوعي
٩ٞاهذ ؤٖماله و ٖضص ممً ٖانغوٍ صعاؾاث
1
م٣اعهه مٗخمضة ٖلى اإلاىهج الخاعٍذي .
ؤما باليؿبت لٗلم الاظخمإ ٣ٞض جىاوله اإلااعزىن
بجضًت ا٢ل  ,خُض اٖخبرث ٞئت مً اإلااعزحن ؤن
ٖمل اإلااعزحن الاظخماُٖحن ٚحر منهي و الخاعٍش
الاظخماعي مهُلح مسخهغ و مُضان ازتزُٞ ٫ه
الجاهب الؿُاس ي مً الخ٣ُ٣ت و بغع البٌٗ
عًٞهم له بإهه لم ًٖ ً٨لمُا بما ًٟ٨ي.
في خحن ؤن ٞئت ؤزغي مً اإلااعزحن ؤٖؼث عًٞها
لٗلم الاظخمإ ل٩ىهه ٖلمُا مجغصا و مستزال  ,ال
2
ٌؿمذ بخٟغص ألاشخام و ألاخضار.
ختى بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ماػا ٫اإلاىٓغون
الاظخماُٖىن ًإزظون مً الخاعٍش ب٩ل ظضًت مهما
٧اهذ ٨ٞغتهم ًٖ اإلااعزحن ٞ ,ضوع٧اًم و بن اٖخ٣ض
ؤن الخاعٍش مٗغٞت واؾٗت ٖبصُت ,بال اهه اٖخ٣ض اهه
ًم ً٨ؤن ً٩ىن طو ٞاثضة لٗلم الاظخمإ ٨ٞ ,خب :
في ج٣ؿُم الٗمل 1893و الىماطط ألاولُت للخُاة
3
الضًيُت . 1912
ما٦ـ ُٞبر و ٖم ٤اَالٖه و مٗغٞخه الخاعٍسُت
ظٗله ًاؾـ إلخضي ؤَم الاججاَاث الىٓغٍت في
ٖلم الاظخمإ  ,ومً ؤَم ألاٖما ٫في َظا املجا٫
هسو بالظ٦غ ٦خابه  :ألازال ١البروحؿخاهدُت و
الغوح الغؤؾمالُت ٞ ,لم ًخسلى ًٖ الخاعٍش في بىاء

هٓغٍخه ٞازظ مً الٗلم اإلااصة و مً اإلااعزحن
4
اإلاٟاَُم.
ُٞبر و صوع٧اًم لم ً٩ىها َما  ِ٣ٞمً اوكٛال
بالخاعٍش هجض ؤًًا باعٍخى و جىهحز  ...و ٚحرَم  ,و
ْل َظا الاَخمام بلى ٚاًت  1920ؤًً ا٦دك٠
بغوهِؿلى ماُ٦ىىِٞؿ٩ي ؤَمُت الٗمل اإلاُضاوي و
اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت  ,و الاٖخماص ٖلى ؤلاخهاءاث
الغؾمُت  ,و ؤنبذ ٖلماء الاظخمإ ًدهلىن ٖلى
ماصتهم بإهٟؿهم  ,و مً َىا اػصاص وعي ٖلماء
الاظخمإ بإهٟؿهم و ٢ل اٖخماصَم ٖلى اإلااصة
5
الٛغٍبت ؾىاء ٧اهذ ازىىٚغاُٞت ؤو جاعٍسُت.
َظٍ الخٛحراث جؼامىذ م٘ الٗضًض مً الخٛحراث
ال٨ٟغٍت ٞدلذ مدل هٓغٍت الخُىع الاظخماعي و
الاهدكاع الاظخماعي هٓغٍاث جٟؿحر الىْاث٠
الاظخماُٖت ختى ؤن جىلُ ٠امُل صوع٧اًم بحن اإلاىهج
الىُْٟي و الخاعٍش لم ٌؿخمغ َىٍال خُض اؾِ٣
الىُُْٟىن الخاعٍش (مً ؤمشا ٫مالُىىِٞؿ٩ي).
بن ال٣ى ٫بخسلي ٖلماء الاظخمإ ًٖ الخاعٍش لِؿذ
صخُدا بلى خض بُٗضٞ ,مٗغٞت مجهاًم بٗلم
الاظخمإ مٗغٞت جاعٍسُت في ألاؾلىب ٦ظل ٪عوبغث
محرجىن و ما٦ـ ُٞبر  ,ظىعط َىماهؼ  ...لم جسلى
ؤٖمالهم مً البدض في الخاعٍش ٧ ,لها جضٖ ٫لى
خاظت ٖلم الاظخمإ للخاعٍش زانت بٗضما بضا
اإلااعزىن بةهخاط ما ًم ً٨ؤن ههُلح ٖلُه
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طاجه و للمجخم٘ ,و ما هي اإلا٣اعباث و اإلاٟاَُم التي
ظاءث ولُضة للىا ٘٢بمسخل ٠جدىالجه  ,و ٠ُ٦
ًم ً٨لهظا الٗلم ؤن ً٣ضم خلىال للمجخم٘ حؿاٖضٍ
ٖلى ججاوػ ألاػماث و جدَ ٤ُ٣ض ٝالخىمُت.
الجؼاثغ و ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الضو ٫في الٗالم
الٗغبي ٖغٞذ الؿىؾُىلىظُا مب٨غا  ,مً زال٫
٦خاباث ابً زلضون في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ  ,و ما
٢ضمه مً ؤَغوخاث في ٞهم الٗمغان البكغي  ,و بن
٧ان الخضًض ًٖ الؿىؾُىلىظُا ٖلى اإلاؿخىي
الٗغبي ً٣ىصها بلى الخمُحز بحن هىٖحن ازىحن ؤو بن
صح الخٗبحر ُ٢بحن ازىحن في الترار الؿىؾُىلىجي.
 .1بلضان جإزغث بالىمىطط البرًُاوي
ألامغٍ٩ي  ,مً ؤمشلت الٗغا ١ؾىعٍا
لبىان مهغ و اٚلب صو ٫الخلُج ,و
اللٛت اإلاؿُُغة هي اللٛت الاهجلحزًت.
 .2و بلضان اإلاٛغب الٗغبي  :ؤي الجؼاثغ و
جىوـ و اإلاٛغب و التي ٧اهذ مىضمجت
يمً الىٓام الخٗلُم الٟغوس ي  ,و
حٗىص ؤنىلها بلى مضعؾت الجؼاثغ
للٗلىم الاظخماُٖت  ,و التي ٧اهذ
اإلااؾؿت للمضاعؽ الؿىؾُىلىظُت
في باقي اإلاؿخٗمغاث الٟغوؿُت٦ ,ما و
٧اهذ اللٛت الٟغوؿُت هي اللٛت
2
اإلاؿُُغة في اإلاٛغب الٗغبي.

بالخاعٍش الُبُعي للمجخم٘ و الظي صعى بلُه
1
ؾبيؿغ.
٦ما ؤن الخُٛحراث الاظخماُٖت الؿغَٗت ظٗلذ
ٖلماء الاظخمإ ؤ٦ثر اَخماما بٗملُاث الخُٛحر ٖبر
الؼمً و ؤً٣ىىا ؤَمُت البدض في اإلااض ي الاظخماعي,
باإلا٣ابل ٌؿخٗحن اإلاغزىن بٗلم الاظخمإ في يبِ
اإلاٟاَُم و ألاؾالُب .
و مىه وؿخيخج ؤن ال٣ى ٫بالٟهل بحن الخاعٍش و ٖلم
الاظخمإ ًجٗلىا هبخٗض ًٖ عئٍت الخاعٍش الاظخماعي
ؤو ٖلم الاظخمإ الخاعٍذي و ما ًم ً٨ؤن ًؼوصها
بد٣اث ٤للٟهم و الكغح و مىه يغوعة حصجُ٘ َظا
الخال ٠بحن الٗلمحن  ,و َى ما ظٗلىا هى٣اف َظا
اإلاىيىٕ في ٖملىا َظا.
زاهُا:الؿىؾُىلىظُا و املجخم٘ الجؼاثغي.
 .1وا ٘٢الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ.
بن اإلاخدب٘ للؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ مىظ
الاؾخ٣ال ٫بلى ًىمىا َظاً ,الخٔ ؤنها جُىعث يمً
ؾُا٢اث مسخلٟت ؤمام الضًىامُُ٨ت ال٨بحرة التي مغ
بها املجخم٘ الجؼاثغي  ,لظا هجض ؤن مىاٖ ٠٢لماء
الاظخمإ ٧اهذ مخٟاوجه و مسخلٟت ججاَها(,
الؿىؾُىلىظُا) ٦ ,ما ازخلٟذ ؤًًا هٓغة الضولت
الجؼاثغٍت بمسخل ٠مجاالتها الخىمىٍت و مكاعَٗها,
ٞإزظث الؿىؾُىلىظُا ؤصواعا مسخلٟت بازخالٝ
اإلاٟاَُم و اإلا٣اعباث و َبُٗت الٗال٢ت بُجها (
الؿىؾُىلىظُا ) و بحن املجخم٘ ٩ٞ ,اهذ ؤؾئلت
٦شحرة البض ؤن جُغح ًٖ واَ ٘٢ظا الٗلم و
مؿخ٣بله ,و ما ٢ضمه اإلاكخٛلىن به للٗلم في خض

2

El Kenz Ali, les sciences sociales dans les pays
arabes, cadre pour une recherche, L’Algérie 50
ans après, état des savoirs en sciences sociales
et humaines 1954-2004, éditions CRASC, 2004,
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٦ , 1969-1967ما اؾخمغث الجامٗت في اٖخماص
2
اإلاىاهج و اإلاٟاَُم الٟغوؿُت.
الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال:٫
الؿىؾُىلىظا ٦مهُلح في الجؼاثغ اؾخسضم
جغؾُسا للمضعؾت الضوع٧اًمُت في ٞغوؿا و اٖتراٞا
بها ,خُض ٦خب ؾاباجُِه Sociologie : Sabatier
ٖ indigèneام  1884زم ؾىؾُىلىظُا البربغ و
3
الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ.
ٖلم الاظخمإ في الجامٗت الجؼاثغٍت في بضاًخه ٧ان
جابٗا ل٣ؿم الٟلؿٟت جغاوخذ آلاعاء بحن مىٟ٢حن:
ألاو ٫و بؼٖامت وؿِب عاظم و ًغظ٘ طل ٪بلى
 1952و اإلاى ٠٢الشاوي بؼٖامت مهُٟى
بىجٟىىقذ الظي ًغظ٘ الاهُال٢ت الٟٗلُت لٗلم
الاظخمإ و اؾخ٣الله ًٖ الٟلؿٟت بلى  1958ب٩لُت
آلاصاب بجامٗت الجؼاثغ الٗانمت 4,و ان ٧ان َىا٥
ٞغٍ ٤زالض ًغظ٘ طل ٪بلى بضاًت الؿخِىاث .
مغخلت  1971ختى : 1979

 .3مغث الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ بٗضة
مغاخل ,بضاءا باإلاغخلت ال٩ىلىهُالُت زم
ٖغٞذ ٖضة حٛحراث في مغخلت ما بٗض
الاؾخ٣ال: ٫
اإلاشحلت النىلىهياليت :
َظٍ اإلاغخلت ,و التي ًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لحها مغخلت
البضاًت للضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت  ,خُض ٧اهذ
يمً اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي ؤو باألخغي ؤصاة في ًض
اإلاؿخٗمغ للخٗغٖ ٝلى املجخم٘ الجؼاثغي ,و
الخٗغٖ ٝلى ه٣اٍ ٢ىجه و يٟٗه مً زال ٫ما جم
اهجاػٍ مً صعاؾاث اؾخ٨كاُٞت مىهىٚغاُٞت و
اهتروبىلىظُت و ازىىٚغاُٞت مىظهت لضعاؾت
املجخم٘ الجؼاثغي مً خُض ٖاصاجه و ج٣الُضٍ و
1
لٛاجه...
اإلاخدب٘ لهظٍ الضعاؾاث ًغي بنها جغ٦ؼ ٖلى الجاهب
الازىىٚغافي الىنٟي في البضاًت لخدب٘ ال٨خاباث
الازىىلىظُت و الؿىؾُىلىظُت بهض ٝالخدلُل و
اإلا٣اعهت ألؾالُب الخُاة الاظخماُٖت و الخهاثو
اللٛىٍت و الش٣اُٞت و ؤلاؾالمُت و التي ٧اهذ اإلااصة
ألاؾاؾُت للخدلُل.
اؾخمغ البدض الؿىؾُىلىجي بدبُٗخه لئلعر
ال٩ىلىهُالي بٗض الاؾخ٣ال , ٫و طل ٪مً زال٫
مخابٗت الٗضًض مً الٟغوؿُحن إلاهامهم في ٢ؿم ٖلم
الاظخمإ خُض جىلى اًمُل ؾُ٩اع بصاعة ٢ؿم ٖلم
الاظخمإ في ٞترة  , 1967-1963و بُاع بىعصًى

 2بً َامل حميلت  :علم احتماع التىظيم و العمل و
التغحرالاحتماعي في الجضائش,دلتىسا في علم الاحتماع
التىميت البؽشيت ,حامعت جلمعان ,2018-2017.ؿ .31
3
Chachoua kamel : la sociologie en algerie
institue de recherche et etude sur le monde
arabe et musulman . 2010 .
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01157996
4
Chachoua kamel : la sociologie en algerie
institue de recherche et etude sur le monde
arabe et musulman . 2010 .
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01157996
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و ً٣ى ٫الٗاٌش ي ٖىهغ في ونٟه إلا٩اهت
الؿىؾُىلىظُا في َظٍ الٟترة  :بن اإلاى ٠٢الؿلبي
اججاٍ ٖلم الاظخمإ بضا واضخا مً زال ٫الخغٍُت
الجامُٗت التي جم اٖخماصَا ؾىت  ,1984ؤًً جم
الخسُُِ الزتزا ٫مٗاَض الٗلىم الاظخماُٖت و
ٖلم الاظخمإ زهىنا و مًاٖٟت اإلاٗاَض
3
اإلاخسههت للٗلىم الخُبُُ٣ت.
ٞترة الٗكغٍت الؿىصاء و ؤخضار ا٦خىبغ 1988و ما
لخ٣ها مً جدىالث ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي و
الا٢خهاصي والاظخماعي  ,ؤزغث ٧لها ٖلى البدض
الؿىؾُىلىجي ٞبرػث صعاؾاث جىاولذ ويُٗت
اإلاغؤة و الخغ٧اث الضًيُت و ألاخؼاب و الخ٣ى ١و
التي ٧اهذ في ٖهض الاقتراُ٦ت مً الُابىَاث٦...ما
ٖغٖ ٝلم الاظخمإ الٗضًض مً ؤلانالخاث مً
زال ٫البرامج و مُاصًً البدض الؿىؾُىلىجي بٗض
. 1988
في زًم َظٍ الٓغوٖ ٝغٖ ٝلم الاظخمإ ٧ل
ماقغاث ألاػمت و الٟكل و ٚحرَا مً الدؿمُاث و
ان ازخلٟذ بازخال ٝالباخشحن  ,بال ؤن ٖلماءٍ و
باخشُه اجسظوا اججاَا ه٣ضًا مداولحن بظل ٪جدضًض
مسخل ٠ظىاهب ال٣هىع و الى٣و.
ٖلي ال٨جز  ,4و في جىنُٟه لىا ٘٢الؿىؾُىلىظُا
في الجؼاثغ ع٦ؼ ٖلى الى٣اٍ الخالُت:

و حٗخبر مغخلت َامت في ٖلم الاظخمإ  ,خُض
قهضث الُُٗ٣ت م٘ الاعر ال٩ىلىهُالي و طل ٪مً
زال ٫مكغوٕ جبيخه الضولت  ,اعٍض له مكغوٖا
جدضًصُا م٣ابل مداعبت ٧ل ما َى ج٣لُضي  ,و مهمت
مى٧لت لٗلماء الاظخمإ في بَاع ٢ىالب اقتراُ٦ت
ؤلاًضًىلىظُت ٞ ,اؾخد٣ذ َظٍ اإلاغخلت ل٣ب
اإلاغخلت الىٓالُت للم٩اهت و الضوع اإلاهم اإلاى٧ل
1
لٗلماء الاظخمإ .
٩ٞان مىخٓغا مً ٖلم الاظخمإ جد ٤ُ٣الخ٣ضم
للمجخمٗاث الخاعظت مً ْلم الاؾخٗماع و َضٞه
الخىمُت و الخُٛحر.
ختى ؤن الخسههاث التي بغػث في ٖلم الاظخمإ في
َظٍ الٟترة ٧اهذ مىظهت لخضمت اإلاكغوٕ الخىمىي
ٗٞغٖ : ٝلم الاظخمإ الغٍٟي ٖلم الاظخمإ
الخًغي ٖلم الاظخمإ الهىاعي و طل ٪ججاوبا م٘
الشىعة الؼعاُٖت و الهىاُٖت و الش٣اُٞت التي ؤجذ
بها املخُُاث الخىمىٍت التي ٖغٞتها مغخلت خ٨م
2
الغاخل الغثِـ َىاعي بىمضًً.
و ملخو َظٍ الٟترة ؤن ٖلم الاظخمإ ٧ان له صوع
الغٍاصي و الخىمىي ,ؤي الاهخ٣ا ٫مً الٗلم
ألا٧اصًمي بلى ؤلاًضًىلىجي الخىمىي ,ؤي ٧ان ؤصاة في
ًض الؿلُت التي ظٗلذ مهمتها ألاولى جىمُت البالص و
جدضًض و جدغٍغ املجخم٘ الجؼاثغي.

 ون ٠اإلاماعؾت الؿىؾُىلىظُت في
الجؼاثغ بالخبُٗت للؿىؾُىلىظُت

1

هفغ اإلاشحع ؿ . 36
2
الطاَشابشاَيمي :هحى علم احتماع إلاا بعذ التعذدًت
العياظيت في الجضائش,الذواعي و ؤلامهان سؤيت جحليليت
,مجلت العلىم ؤلاوعاهيت ,حامعت بعنشة
.العذد.10.2006ؿ . 63

3

هفغ اإلاشحع :ؿ . 68
على النجز :عالم احتماع و أظتار حامعي مً مىاليذ 6
حاهفي  .1946بعنينذة .
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4

ظماٚ ٫غٍض 3لخو مىٟ٢ه في ٖباعجه الكهحرة :بن
اقض ما ًٟخ٣غ بلُه ٖلم الاظخمإ َى ٖلم الاظخمإ
في خض طاجه ٞما َى ٢اثم َى ٖلم اظخمإ ال
مجخم٘ له و مجخم٘ ال ػاً ٫يخٓغ ٖلم اظخماٖه.
دمحم بكحرً 4خ٩لم ًٖ مجخم٘ زُالي في م٣ابل
مجخم٘ وا٢عي خُض اَخمذ الؿىؾُىلىظُا
بضعاؾت مجخم٘ ٚحر املجخم٘ اإلاُالبت بضعاؾخه و
ًًُ ٠ؤن ٖلم الاظخمإ ختى الشماهِىاث ٧ان
ً٣اعن ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي بما ًجغي في
5
الجامٗاث الٗاإلاُت.
ٖبض الىانغ ظابي جدضر ًٖ يٗ ٠الىسب
الش٣اُٞت و الٗلمُت في املجخم٘ مٗبرا ٖىه
بااله٣ؿامُت بحن الىسب و يٗ ٠صوعَا و ٖال٢تها
باملجخم٘ ٗٞ ,لماء الاظخمإ خؿب عؤًه ٢ض
حٗغيىا للمجخم٘ بك٩ل ؾ٩ىوي و لِـ بك٩ل
صًىامي.
وفي َظا الؿُاٌٗ ١خبر ظما ٫مٗخى ١ؤن ُٚاب
اإلاكخٛلحن بهظا الٗلم ٖلى الؿاخت ٌٗىص بلى:

الٛغبُت بإق٩ا ٫الخ٨غاع و الخبُٗت
ؾىاء بُغٍ٣ت واُٖت ؤو ٚحر واُٖت.
 الىٓغٍاث الٛغبُت ه٣لذ بهىعة زام
بلى اإلاماعؾت الؿىؾُىلىظُت الٗغبُت
و َظٍ الىٓغٍاث لم حُٗىا ألاصواث
الالػمت إلاٗالجت ً٢اًا واٗ٢ىا.
 البدىر اإلاىخجت بدىر ُٖ٣مت ؤُٖض
جغُ٦بها بُغٍ٣ت مهُىٗت لخالءم
الىا.٘٢
 و في مجا ٫ؾىؾُىلىظُا الٗمل
ًىاظه ٖلماء الاظخمإ نٗىبت في
صعاؾت اإلاهاو٘ اإلاؿخىعصة و جىُٓمها
الظخماعي و ما ًهاخبها مً جبُٗت
1
للمسخهحن ألاظاهب.
٦ ما ؤن اإلاٟاَُم اإلاؿخسضمت في
الخدلُل لم حٗض جٟي بالٛغى الٗلمي
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ مهُلح
ٞىا٘٢
اإلااؾؿت الا٢خهاصًت,
اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ًلح بًغوعة
بياٞت الجاهب الاظخماعي و بظل٪
ًخدى ٫اإلاهُلح بلى اإلااؾؿت
2
الا٢خهاصًت الاظخماُٖت.

 زُىعة َظا الٗلم و بالخهىم ٖلى
مهالح الىسبت الخا٦مت إلاا ٌؿببه لها مً
يغع مٗىىي.
ُٚ اب الضًم٣غاَُت وجُُ٣ض خغٍت ال٨ٟغ.
 3حماى غشيذ ( :)2013-1943مً مىاليذ مذًىت بعنشة
 ,عالم احتماع و أظتار حامعي بجامعت الجضائشثم
حامعت وَشان,
 4دمحم بؽحر :مً مىاليذ مذًىت جلمعان  , 1957عالم
احتماع و أظتار علم الاحتماع و الاهتروبىلىحيا بجامعت
جلمعان.
 5بً َامل حميلت .مشحع ظابق .ؿ .8
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 اإلاٟاع٢ت اإلاؿخٗهُت بحن الجاهب
الٗلماوي للؿىؾُىلىظُا و املجخم٘
1
اإلاخمحز بالٗم ٤الضًني.
 .2زهاثو املجخم٘ الجؼاثغي ٖبر الخاعٍش.
ًخمحز املجخم٘ الجؼاثغي بالخىىٕ الش٣افي ,وَىٍت
ز٣اُٞت مخٗضصة اإلا٣ىماث ,الحؿإ الغٗ٢ت
الجٛغاُٞت والخماػط ؤالزني ,والش٣افي الظي ٖاقخه
اإلاىُ٣ت ,ؤَمه جال٢ذ الش٣اٞخحن ألاماػَُٛت
والش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ,الظي جمسًذ ٖىه
حكُ٨لت ؤو البيُت الاظخماُٖت الجؼاثغٍت بما جدمله
مً ػزم و زغاء في الٗاصاث و الخ٣الُض هدُجت
الاخخ٩ا ٥الش٣افي م٘ الٗضًض مً خًاعاث
الكٗىب.
بن حٗا٢ب مسخل ٠الخًاعاث ٖلى مىُ٣ت قما٫
بٞغٍُ٣ا ٖبر الخاعٍش٧ ,ان له ؤزغ ٖلى الش٣اٞاث
املخلُت  ,و ُٞما ًلي ٖغى مسخهغ ألَم اإلاغاخل
الخاعٍسُت التي مغ بها املجخم٘ الجؼاثغي:
ٖ.1هض ما ٢بل الخاعٍش
مغث الجؼاثغ ٛ٦حرَا مً الضو ٫الٗالم بإَىاع ما
٢بل الخاعٍش و بن ٧اهذ َظٍ الٟترة ما جؼا ٫مداَت
ببٌٗ الٛمىى و طل ٪ل٣لت اإلاهاصع اإلا٨خىبت
ٖلحها  ,بال ما جىنلذ بلُه بٌٗ الا٦دكاٞاث في
ٖلم آلازاع ,و التي ٦كٟذ ًٖ بٌٗ مٓاَغ و
ممحزاث الخُاة في جل ٪الٟترة ,خُض ٖغ ٝؤلاوؿان
الاؾخ٣غاع و الخجم٘ وبىاء ال٣غي و الخباص ٫الخجاعي
و اؾخسضام الىاع و الؼعاٖت ٦ ,ما ه٣ل الغؾىم و
نى٘ ألاواوي و وسج الشُاب  ,و ماػالذ بٌٗ َظٍ

 الخدحز ال٨ٟغي ألاًضًىلىجي لبٌٗ
اإلاكخٛلحن في َظا الٗلم ٖلى خؿاب ٖلم
الاظخمإ.
 اوٗضام ؤو هضعة الضعاؾاث الجاصة في مجا٫
الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ٖامت والترار
الجؼاثغي زانت الٟٗلُت التي َى ٖلحها.
مً زال ٫ما ٢ضمه مً ون ٠لىي٘
الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ هجض ؤن ألاؾباب اإلااصًت
لهظٍ الىيُٗت ازخلٟذ  ,بال ؤن اإلاؿاعي ٧اهذ ٧لها
مىظهت هدى ج٣ضًم جُُ٣م ه٣ضي لٗلم الاظخمإ في
الجؼاثغ مً زال ٫مهُلخاث ٦شحرة ٧األػمت و
ُٚاب ٖلم الاظخمإ و الٟكل و الخبُٗت...
و ًغظ٘ دمحم بكحر ؤؾباب ٞكل الؿىؾُىلىظُا بلى
:
ٞ كل الخىمُت.
 الٗال٢ت الًٗىٍت بحن الهىاٖت و
الؿىؾُىلىظُا بلى خض م٣اعهت ٞكل
الهىاٖت بٟكل ػعٕ الؿىؾىلىظُا.
 الالجغا٦م الٗلمي خى ٫املجخم٘
الجؼاثغي.
َ بُٗت الٗال٢ت بحن عظل الؿُاؾت و
عظل الٗلم.
 الخلِ بحن الاظخماعي و
الؿىؾُىلىجي.
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مً اإلابرعاث التي صٗٞذ الغومان بلى الضزى ٫بلى
قما ٫بٞغٍُ٣ا َى الىظىص الُٟيُ٣ي بياٞت بلى ما
٧اهذ بٞغٍُ٣ا جؼزغ به مً زغواث .
ٖغٞذ بٞغٍُ٣ا ؤزىاء الخىاظض الغوماوي هجغة
الٗضًض مً الىاٞضًحن الاًُالُحن الظًً اقخٛلىا
بالٟالخت و الخجاعة و الخٗلُم و الُب و اؾخ٣غ
مٗٓمهم باإلاضن ٦ما ظلبىا مسخل ٠الخضماث طاث
الُاب٘ الخًغي و الغٍٟي  ,و بالغٚم مً صزى٫
ٖاصاث عوماهُت في خُاة البربغ بال ؤنهم لم ًخإزغوا
2
بها ٦شحرا.
مجخمٗاث قما ٫بٞغٍُ٣ا لم حٗغ ٝالخدًغ
والخمضن الظي ٧اهذ حِٗكه الامبراَىعٍت الغوماهُت
آهظا،٥الن الغومان لم ًدملىا خًاعتهم بلى
اإلاىُ٣ت،بل ا٦خٟىا بةجبإ هٓام ٢اثم ٖلى
الاؾخٗباص ونهب زحراث اإلاىُ٣ت ًٖ َغٍ ٤امخال٥
ألاعاض ي،واملخانُل الؼعاُٖت،زانت مجها الخبىب.
٩ٞاهذ الش٣اٞت زالَ ٫ظا الٗهض خ٨غا ٖلى هسبت
مً اإلا٨ٟغًٍ الظًً جإزغوا بالش٣اٞت واللٛت الالجُيُت
ال ٚحرٓٞ،هغث مجمىٖت مً عظا ٫ال٨ٟغ
الاماػُٚحن ؤمشا:٫ظىٚغَت،و ؾُٟاؾ٨ـ ؤما بُ٣ت
الكٗب ٧ان ٌِٗل خالت ظهل وتهمِل.
وبالغٚم مً طل،٪جغ ٥الىظىص الغوماوي وخًاعجه
الالجُيُت بهماجه ٖلى الش٣اٞت املخلُت ؤبغػَا ؤلاعر
اإلاٗماعي
مشل
باإلاىُ٣ت،
اإلاؿاعح،واإلاضعظاث،وألا٢ىاؽ ،وآزاع ألاؾىا١
وَُا٧ل وٚحرَا مً آلازاع اإلاىظىصة الى ٚاًت الُىم
)ؤَال ٫مضًىت جُم٣اص،ؾىع جبؿت،بىابت ٦غا٦ال...(.

اإلاالمذ مضوهت في ه٣ىف ؤلاوؿان البضاجي ختى ًىمىا
َظا في الٗضًض مً الكىاَض الخاعٍسُت في اله٣اع و
الخاؾُلي و ٖحن الىا٢ت بالجلٟت  ,و مً الخًاعاث
التي ْهغث في قما ٫بٞغٍُ٣ا في الٗهغ الدجغي
الخًاعة آلاقىعٍت و الٗاجغٍت و ٚحرَا مً
الخًاعاث و جشبذ الكىاَض الخاعٍسُت ؤن ؾ٩ان
الجؼاثغ ٖغٞىا الخُاة الاظخماُٖت مىظ ال٣ضم و ٧ان
ألاب َى اإلاؿاو ٫ألاوٖ ٫لى ألاؾغة و باهتهاء
الٗهىع الدجغٍت صزل ؤلاوؿان مغخلت الٗهىع
اإلاٗضهُت ؤًً ٖغ ٝؤلاوؿان اإلاٗاصن و ُُٟ٦ت
اؾخٗمالها ٧إصواث للٗمل ؤو للضٞإ ٖىه .
.2الٗهض الُٟيُ٣ي ١ 1200 :م .
ًىدؿب الُٟيُُ٣ىن بلى الٗىهغ الؿامي الظي
ًيخمي بلُه الٗغب و َم الٟغٕ ال٨ىٗاوي ٧,اهىا ججاعا
ماَغًٍ يهضٞىن بلى الغبذ و ٧ان لهم ؤؾُىال بدغٍا
ضخما ظابىٍ به مٗٓم قىاَئ الٗالم ال٣ضًم ,
٦ما ًظ٦غ اإلااعر ؾترابىن  Strabonؤن الخجاع
الُٟيُُ٣حن اظخاػوا ؤٖمضة َغ٢ل و ؤؾؿىا مضها
ٖلى قىاَئ البدغ اإلاخىؾِ...
٦ما ٧اهذ لهم الٗضًض مً املخُاث الخجاعة ٖلى
ٚغاع :هابلـ َبر٦ت بجزعث ٖىابت ٨ُ٦ضة ٢ؿىُُىت
ظُجل بجاًت ً...ماعؽ ٞحها الُٟيُُ٣ىن ؤٖمالهم
الخجاعٍت ٦ما جُٟض ال٨خاباث الخاعٍسُت بان ٖال٢تهم
م٘ ألاَالي ٧اهذ ٖال٢اث َُبت مبيُت ٖلى اإلاهالح
1
اإلاخباصلت.
.3الٗهض الغوماوي  ١ 149م
 1عمىسةعماس:مىحضفي جاسيخ الجضائش ,داسسيحاهت ,
الجضائش , 2002 ,ط. 2ؿ 11
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في َظٍ الٟترة حٗا٢بذ ٖلى ؤعى الجؼاثغ الٗضًض
مً الضو ٫ؤلاؾالمُت مً بُجها الضولت الغؾخمُت,
وؤلاصعَؿُت ,وألاٚلبُت ,والٟاَمُت ,وصولت اإلاغابُحن,
ّ
اإلاىخضًً ,وٚحرَا مً الضو ٫ؤلاؾالمُت,
وصولت
3
لُيخهي بها اإلاُا ٝجدذ خ٨م الضولت الٗشماهُت.
املجخم٘ الجؼاثغي بٗض الٟخىخاث ؤلاؾالمُت ٧ان
ٌِٗل ٞترة مؼصَغة احؿمذ بُلب الٗلم واهدكاع
الٟىىن ،و٧ان مجخم٘ مخُٗل للمٗغٞت وا٦دكاٝ
الٗلىم ومهاعاث ظضًضة ،بالغٚم مً ؤن اإلاىُ٣ت
ٖغٞذ الٗضًض مً الهغاٖاث والخغوب وم٘ طل٪
ناخبتها جباصالث ز٣اُٞت ،والخغوب وم٘ طل٪
ناخبتها جباصالث ز٣اُٞت ،ؤبغػَا بغوػ ٖضص مً
اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت ال٨بري:
بجاًتٖ:انمت الخماصًً٧،اهذ جمشل ؤ٦بر ٖانمت
ز٣اُٞت زال ٫الٟترة الخماصًت.
جُاعث):جا٢ضمذ (حٗض مضًىت ابً زلضون ؤًً ٦خب
ٞحها" اإلا٣ضمت"ًٞ ،ال ٖلى ؤنها ٧اهذ (جحهغث (
ٖانمت ممل٨ت الغؾخىمُحن.
جلمؿان٧:اهذ الٗانمت الؿُاؾُت والش٣اُٞت
زالٖ ٫هض الؼٍاهُحنٖ ،غٞذ بالٗلماء الهىُٞحن
ؤمشا:٫ؤبى مضًً قُٗب ودمحم بً ًىؾ٠
الؿىىس ي..
٢ؿىُُىت:جمحزث زانت بدغ٦تها ال٨ٟغٍت و
الش٣اُٞت.

ٖ.4هض الىهضا 536-429 ٫م
الىهضا ٫قٗىب مً ألانل الجغماوي مً ؾىاخل
البلُُ٧ , ٤ان خ٨مهم ملُ٨ا وعازُا اؾدبضاصًا  ,و
احؿم املجخم٘ الىهضالي بالُاب٘ الٗؿ٨غي ٦ ,ما
وخآٞىا ٖلى اللٛت الالجُيُت في حٗاملهم م٘
ألاَالي.
.5الٗهض البحزهُي 647-534 :م
خلذ ؤلامبراَىعٍت البحزهُُت مدل ؤلامبراَىعٍت
الغوماهُت  ,و ٧اهذ الجؼاثغ في َظٍ الٟترة م٣ؿمت
بلى ٖضة بماعاث ًد٨مها البربغ مؿخ٣لحن ًٖ الخ٨م
البزهُي ٦,ما لم ًتر ٥البحزهُُىن ؤزاعا ٖمغاهُت
جظ٦غ ٖ٨ـ الغومان الظًً اَخمىا ٦شحرا ببىاء
ال٣الٕ و الخهىن و حٗبُض الُغ ١و حصجُ٘
1
الٟالخت.
.6الٟخذ الٗغبي ؤلاؾالمي لكما ٫بٞغٍُ٣ا:
الٟخىخاث لم حؿخإه ٠بال باؾخ٣غاع الخ٨م في ًض
الخلُٟت ألامىي مٗاوٍت بً ؤبي ؾُٟان خُض ٖحن
مٗىٍت بً خضًج ال٨ىضي والُا ٖلى بٞغٍُ٣ا .
و في ؾىت ٖ ٌ 50حن ٖ٣بت بً ها ٘ٞالٟهغي والُا
ٖلى اٞغبُ٣ا ٦ .ما حٗا٢ب مجمىٖت مً الىالة ٖلحها
و بضؤث جٓهغ صو ٫اإلاٛغب الٗغبي مىٟهلت في ٞترة
الخالٞت الٗباؾُت ٩ٞاهذ الضولت الاصعَؿُت
باإلاٛغب و الاٚلبُت بخىوـ و الغؾخمُت بالجؼاثغ.
و ً٣ى ٫ابً زلضون في ٦خابه جاعٍش البربغ ؤن اٖخىا١
2
البربغ لئلؾالم لم ًخم بال في ؾىت . ٌ 101

 3مباسك بً دمحم اإلايلي:جاسيخ الجضائشفي القذًم و
الحذًث.ج. 1اإلاإظعت الىطىيت للنتاب ,لبىان .دط
.ـفحاث متفشقت مً اإلاشحع .
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جىظحهاتها مً ؤَل الُغ ١الهىُٞت في اٚلب
ألاخُان ,ؤما ٖاصاث ؤَل اإلاضن ٩ٞاهذ مىخضة و
جخإزغ بما ًجغي في ألاهضلـ و الخىايغ ؤلاؾالمُت
الكغُ٢ت.
.8الاؾخٗماع الٟغوس ي . 1962 – 1830:
بٗض مهاص٢ت الخ٩ىمت الٟغوؿُت ٖلى مكغوٕ
الخملت يض الجؼاثغ َ ,ملذ الؿلُاث الٟغوؿُت
ٖلى ٦ؿب جإًُض الغؤي الٗام و جإًُض مٗٓم صو٫
ؤوعوبا  ,و اهُل٣ذ الخملت بخاعٍش  14ظىان , 1830
في َظٍ الٟترة اؾخٗمل اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي
مسخل ٠ألاؾالُب البكٗت في اؾخجزا ٝزحراث
البالص و ج٣ٟحر قٗبها و جدُُم مٗالم َىٍتها خُض
خاو ٫اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي الؿُُغة ٖلى ألاو٢اٝ
ؤلاؾالمُت ٦ما جم جدىٍل الٗضًض مً اإلاؿاظض بلى
بؾُبالث و مؿخىصٖاث و مؿدكُٟاث ٖلى ٚغاع
مسجض ٧احكاوة الظي خىله الججرا ٫صي عوُٛٞى
بلى ٦ىِؿت ؾىت .1832
و في بَاع خملت الٟغوؿت جم حؿمُت الٗضًض مً
الكىاعٕ و الؿاخاث بإؾماء خ٩ام و مشٟ٣ي ٞغوؿا
٦ما جم بوكاء الخالت اإلاضهُت خُض ٞغى ٖلى
الجؼاثغٍحن ؤؾماء عٚما ٖجهم و في بٌٗ ألاخُان
3
مهُىت و مطخ٨ت.
.9الضولت الجؼاثغٍت اإلاؿخ٣لت  1962:بلى ًىمىا َظا.
بٗض جاعٍش  5ظىٍلُت  1962وظضث الضولت
الجؼاثغٍت هٟؿها في مغخلت ٞغا ٙاًضًىلىجي و ٞغاٙ
في مسخل ٠الهُا٧ل و قٗب مجه ٪بٗض ؤ٦ثر مً
٢غن و هه ٠مً وظىص اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي ,

ومما ؾاٖض ؤًًا ؾ٩ان قما ٫بٞغٍُ٣ا ٖلى
حكُ٨ل َظا الخىىٕ الش٣افي َم الىاػخحن
ألاهضلؿُحن زال ٫نهاًت ال٣غن الخامـ ٖكغ و ما
خملىٍ مٗهم مً ز٣اٞت وإقٗإ الش٣افي.
.7الخ٨م الٗشماوي . 1830- 1518:
جمحز الىي٘ الاظخماعي للجؼاثغ زال ٫الٗهض
الٗشماوي بخماًؼ الؿ٩ان خؿب همِ مِٗكتهم ,و
ؤؾلىب خُاتهم  ,و ازخال ٝمهاصع عػ٢هم  ,و ٦ظا
ٖال٢تهم بالخ٩ام ٩ٞاهذ َىا ٥ظماٖاث و َىاث٠
مخماًؼة مجها مً ٧ان مً ؾ٩ان ألاعٍا ٝو مجها مً
٧ان مً ؾ٩ان اإلاضن  ,خُض يم ٞئاث مً
الٗشماهُحن و و ال٨غاٚلت و الجؼاثغٍحن و اإلاهاظغًٍ
ألاهضلـ و الؼهىط و الحهىص و ألاوعوبُحن.
الاؾخ٣غاع الضازلي لضولت الجؼاثغ و َىٍتها الترُ٦ت ,
ٖلى خض حٗبحر وٍلُام ؾبيؿغ٢ ,ض شجٗها ٖلى
ج٣ىٍت الغوابِ الاظخماُٖت و الش٣اُٞت بالالًالت  ,و
ًىانل ٢اثال ؤن الاًالت ٧اهذ ؤ٦ثر قبها باإلماعة
الٗشماهُت ألاولى لٗهمان و اوعَان التي ٧اهذ في
بىعؾا  1,و مً ظهخه ٌكحر ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هلل بلى
اهه ٧ان َىا ٥طوٖ ١ام في اإلاضن الجؼاثغٍت زال٫
الٗهض الٗشماوي عٚم ؤن الىي٘ ٧ان ًسخل ٠مً
ظهت بلى ؤزغي 2,بال اهه ٧اهذ َىاٖ ٥اصاث و
ج٣الُض ًماعؾها ؤَل اإلاضن و ؤزغي ازخو بها ؤَل
ألاعٍاٞ , ٝخىىٖذ ٖاصاث ؤَل الغٍ ٠مؿخمضة
 1وليام ظبيعش:الجضائشفي عهذ سياط البحش .ث عبذ
القادسصيادًت.داسالقفبت لليؽش .الجضائش.2006.ؿ
. 99
 2أبى القاظم ظعذ هلل :جاسيخ الجضائشالثقافي– 1500 ,
 , 1830ج. 1عالم اإلاعشفت  .الجضائش.2009ؿ . 158
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ؤبىاء ؾام بً هىح و في عواًاث ؤزغي مً ؤبىاء خام
بً هىح ؤي ؤنلهم خامي .
عواًاث ٦شحرة خى ٫البدض في ؤنل البربغ ٧لها
تهض ٝبلى هٟى ألانالت ٖجهم ٞى ١ؤعيهم و حجت
لخمغٍغ ال٨ٟغة الاؾدُُاهُت و بُٖاء الخ ٤للجمُ٘
في الخىاظض ٖلى ألاعى  ,و ان ؤزبدذ ألابدار وظىص
خٟغٍاث أل٢ضم بوؿان ٖا٢ل في قما ٫بٞغٍُ٣ا
بالخدضًض مىُ٣ت مٗؿ٨غ.و في َظا اإلا٣ام ًم ً٨ؤن
حؿخُٟض ألابدار الاهتروبىلىظُت و الجُىلىظُت
مً هٓغٍت ألانل املخلي.
الترار الجؼاثغي َى خ٣ل مغ٦ب جخضازل
ُٞه الٗضًض مً ألانىا ٝالش٣اُٞت والش٣اٞاث
الٟغُٖت  ,بًٟل حٗضص الىخضاث الازيُت و
الجماٖاث ؤلاوؿاهُت وحٗضص الش٣اٞاث التي قاع٦ذ
في بىاء نغح الخ٣ل الش٣افي الجؼاثغي ،وظٗله
ًخمحز بالخىىٕ.
جل ٪الىخضاث الازيُت والجماٖاث ؤلاوؿاهُت جخمشل
في:

لدؿخُُ٘ الضولت الجؼاثغٍت ؤن ججهٌ مغة ؤزغي
عٚم الٓغو ٝالهٗبت التي مغث بها.
بن الخضًض ًٖ املجخم٘ الجؼاثغي ًضٗٞىا بلى
البدض ًٖ بيُت و ؤنىَ ٫ظا املجخم٘ و ؤ٢ضم مً
ؾ٨ىه ,خُض جشبذ الٗضًض مً الضعاؾاث الخاعٍسُت
بن البربغ َم ؤ٢ضم مً ؾ ً٨بالص اإلاٛغب  ,ؤي ؤن
البربغ َم الؿ٩ان ألانلُىن  ,و بن ٧اهذ َىا٥
عواًاث ٦شحرة لخٟؿحر َظٍ الدؿمُت :
مً الغواًاث مً جغظ٘ ؤنل ال٩لمت بلى الخًاعة
الغوماهُت و ؤنل ال٩لمت  VARVAROSو حٗني
ال٨الم الٛحر مٟهىم ؤي اللظًً ال ًخ٩لمىن لٛتهم ,و
ؤَل ٤لٖ BARBAR ٟٔلى ٧ل الكٗىب التي ال
جخ٩لم الالجُيُت.
و في عواًت ؤزغي جغي ؤن ؤنل ال٩لمت ٖغبي حٗىص
بلى الجض ألا٦بر...و الغواًاث ٦شحرة بال ؤنها جخٖ ٤ٟلى
ؤنها حؿمُت مؿخىعصة و لِؿذ هابٗت مً ظىَغ
الؿ٩ان .
ؤما ٧لمت اماػَٞ ٜهي مً ألاؾماء الٗغبُت في الترار
الكٗبي اإلاكغقي و َى اؾم ٖغبي الهمُم1.و
الاماػَػي ٌٗني الغظل الخغ.
٦ما وظض ؤن البربغ ال ًخإلٟىن مً ٖىهغ واخض بل
مؼٍج بكغي ٦,ما ازخلٟذ الغواًاث ؤًًا في طل٪
,خُض جغي ٞئت مً اإلااعزحن ؤن البربغ ؤنلهم
َىضي ؤوعوبي و ؤزغي جغي ؤن ؤنلهم ؾامي ؤي مً

 ال٣باًل َ:م ؾ٩ان ظغظغة و الهىمام.
 الكاوٍت:ؾ٩ان ألاوعاؽ والكغ ١الجؼاثغي.
 بني محزابَ:م ظماٖاث بغبغٍت حِٗل
بؿهب" محزاب".
 الُىاع:١اإلاىدكغون بالجىىب الجؼاثغي.
 الٗغبَ:م الٟئت التي ونلذ بلى قما٫
بٞغٍُ٣ا زال ٫الٟخىخاث ؤلاؾالمُت،زم
اهضمجذ بالؿ٩ان ألانلُحن و اهدكغوا
بباقي ؤهداء الجؼاثغ.

 1عثمان ظعذي :معجم الجزوسالعشبيت للهلماث
الاماصيغيت (البربشيت) ,داسألامت ,الجضائش.ط..2007. 1ؿ
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 الكىاوي ً:خىاظضون بجبا ٫الكىىة بىالًت
جِباػة.
 الكلح :مخىاظضون بخلمؿان ومضًىت
البٌُ وبالهًاب الٗلُا في ظىىب الٛغبي
بلى الخضوص الجؼاثغٍت اإلاٛغبُت.1
زالشا:الخاعٍش ٧ا٢تراب ظضًض لٟهم الىا٘٢
الؿىؾُىلىجي للمجخم٘ الجؼاثغي ( ٢غاءة في
ؤٖما ٫بٌٗ ٖلماء الاظخمإ الجؼاثغٍحن ٖ :لي
ال٨جز  ,ظماٚ ٫غٍض  ,ؾُٗض قُذي)...
ٖاب ٦شحرا ٖلي ال٨جز ٖلى الؿىؾُىلىظُا في
الجؼاثغ الخبُٗت للؿىؾُىلىظُا الٛغبُت و٢ا٫
بًغوعة جبني م٣اعباث هٓغٍت هابٗت مً ٖم ٤الىا٘٢
الاظخماعي الجؼثغي ,و َظا الُٗب ظٗل
الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ ج٣ضم صعاؾاث ُٖ٣مت .
و مً ظهخه ً٣ى ٫ظماٚ ٫غٍض ٖ:ىضما اَل٘ بٌٗ
الؼمالء في ٞغوؿا ٖلى مسُىٍ ٦خابي الضزى ٫بلى
الؿىؾُىلىظُا ٢الىا ؤهذ ٖلى خ ٤و ل ً٨وظه
َظا ال٨الم بلى ػمالث ٪في الجؼاثغ  ,ألهىا هدً ؤهخجىا
2
ؾىؾُىلىظُدىا خؿب زهىنِخىا الاوعوبُت.
و ًىانل ظماٚ ٫غٍض  ,خضًشه ًٖ الجهىص التي
بظلذ في مجا ٫الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ يمً
زالر ؤَغوخاث :
 ؤَغوخت الضزى ٫ال٩ىوي ألاوعوبي :الظي
ًه ٠مً زالله امخشا ٫املجخمٗاث
للمؿاع الظي حؿل٨ه املجخمٗاث اإلاخُىعة,

و ًٟؿغ ٖضم هجاخه في ٨ٞغة الامخشا٫
هٟؿها لىماطط املجخمٗاث اإلاهىٗت و
٨ٞغة وظىص ع ٌٞؤو م٣اومت بن صح
الخٗبحر للخدضًض اإلايؿىر ًٖ الٛغب.
 الضزى ٫بىاؾُت الخهىنُت الش٣اُٞت :
خُض ًغي ظماٚ ٫غٍض ؤن َظا الخىظه
ًٟغى هٟؿه و ًضٖى بلى جإؾِـ ٖلم
اظخمإ هاب٘ مً ؤلاعر الٗغبي ؤلاؾالمي.
 الضزى ٫بىاؾُت الخىمُت  :و هي هٓغٍت
ج٣ىم ٖلى اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت و ٨ٞغة الدؿلُم
بإًٞلُت الىمىطط الٛغبي ؤي بم٩اهُت
جُبُ٣ه ٖلى ٧ل املجخمٗاث.
و ًىضح ظماٚ ٫غٍض ؤن َظٍ الهُ ٜالشالر
للضزى ٫بلى ًٞاء الؿىؾُىلىظُا باءث بالٟكل و
مىه يغوعة جإؾِـ ؾىؾُىلىظُا ظضًضة جإزظ
بٗحن الاٖخباع ججاعب مجمىٕ املجخمٗاث ؤي
3
الخىظه بلى الٗمل اإلاُضاوي الكا.١
و ٢ض لخو طل ٪في م٣ىلخحن :
ً جب الاؾخمإ بلى املجخم٘.
ً جب مٗغٞت املجخم٘ .
و ٖلُه ٞان الٗمل اإلاُضاوي ًجب ؤن ًضٖم بماصة
٧اُٞت للخٗغٍ ٠باملجخم٘  ,زانت بط حٗل ٤ألامغ
باملجخم٘ الجؼاثغي الظي ٖغ٦ ( ٝما ط٦غها ؾاب٣ا )
جدىالث ٦شحرة  ,هدُجت حٗا٢ب ال٨شحر مً
الخًاعاث و التي ٧ان لها بال ٜألازغ ٖلى الش٣اٞت
املخلُت و البيُت الش٣اُٞت و التي حٗ٨ـ في مسخل٠
جٟانُلها و َ٣ىؾها و ؤؾاَحرَا و عواًاتها ٢هت

 1أحمذ العليماوي :جاسيخ مذًىت الجضائش الجضائش,
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جٟاٖل الٟغص الجؼاثغي م٘ بُئخه و م٘ الخًاعاث
التي مغث به  ,لىجض ؤهٟؿىا ؤمام مجخم٘ ٌٗغٝ
جىىٖا و ػزما ٦بحرا في مسخل ٠ظىاهب الخُاة
الاظخماُٖت التي جسخل ٠في البلض الىاخض مً
مىُ٣ت بلى ؤزغي .
و مىه هىظه الىٓغ بلى يغوعة البدض في الخاعٍش
الاظخماعي للجؼاثغ و الاؾخٗاهت بما َى مخىٞغ مً
ماصة مً اظل الىنى ٫بلى ٞهم ؤ٦ثر للٓىاَغ و
الخ٣اث. ٤
َغح ٖلماء الاظخمإ الجؼاثغٍحن الٗضًض مً
اإلاٟاَُم التي ناٚىَا بٗض صعاؾاتهم اإلاُضاهُت
للىا ٘٢الاظخماعي الجؼاثغي هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ال الخهغ:
الهىٍت في الٗملً :غي ؾُٗض قُذي ؤن اإلااؾؿت ال
جمىذ الٗماَ ٫ىٍت بل ًبدشىن ًٖ جد٣ُ٣ها في
ًٞاءاث ؤزغي 1,و في هٟـ الؿُاً ١ىضح دمحم
مبخى ٫ؤن وكاٍ الٗما ٫في م٩ان ٖملهم مغجبِ
بدُاتهم الاظخماُٖت.
ؤي ؤن الجؼاثغي ماػاً ٫غي ؤن َىٍخه ال جخٗضي
خضوص بِخه ؤو خُه  ,و ما صون طلَ ٪ى ًٞاء ال
ًم٨ىه مً ج٩ىًٍ َىٍخه  ,ؤو ًم ً٨بن ًمىده
الاهخماء و الاٖتزاػ ال٩افي الظي ٌكٗغٍ بالغيا ؤو
الاهجاػ.
و بن حؿاءلىا ٢لُال  ,إلااطا الجؼاثغي ال ًغي في ًٞاء
الٗمل ؤو الًٟاء الٗام ًٞ ,اءا ممخضا لهىٍخه ؤو
ٌٗبر ًٖ َىٍخه ؟

1

هجض ؤن الجؼاثغ و لٟتراث ٦شحرة مً الؼمً ٧اهذ
مد٩ىمت مً ٚحر الجؼاثغٍحن  ,و ٦شحرا ما ٖاملذ
َظٍ الخ٩ىماث  ,الجؼاثغٍحن ٖلى ؤنهم ؤَالي و لِـ
لهم الخ ٤في الخمخ٘ بد٣ى٢هم في وَجهم ٦ ,ما جشبذ
الٗضًض مً الضعاؾاث الخاعٍسُت ؤن الجض ٫ال٣اثم
خى ٫ؤنى ٫ؾ٩ان الجؼاثغ و قما ٫بٞغٍُ٣ا ما َى
بال حجت ؤو طعَٗت لخبرًغ وظىص اإلاؿخٗمغ ؤو املخخل
لهظٍ اإلاىُ٣ت و ظٗل ال٨ٟغة الاؾدُُاهُت م٣بىلت
,و مىه بُٖاء الخ ٤للجمُ٘ في الخىاظض ٖلى َظٍ
ألاعى .
مً زال ٫صعاؾت لى٧ىع لل٣اهىن الاؾخٗماعي
ً
ألاَالي  l„indigénatالظي خلله مُىال ,مخىاوال
الجاهب الخاعٍذي والؿُاس ي وؤلاصاعي الظي
جخًمىه الىزُ٣ت التي نضعث بد ٤الجؼاثغٍحن في
ٞترة الىظىص الاؾخٗماعي  ,وبحن ٧ل ما جدخىي ٖلُه
مً بظغاءاث ٢اهىهُت و جغجِباث بصاعٍت  ,ويٗذ
لغصٕ ٧ل ؤهىإ الخهغٞاث ول٣م٘ املخالٟاث التي
مً قئجها ؤن جسل بالىٓام الٗام الظي ًٟغى ٖلى
ألاَالي ,وال٨شحر مً الٗ٣ىباث اإلاجخٟت بػاءَم
» .« code matraque
واٖخبرث ٞغوؿا الجؼاثغ ,عٚم اإلاباصت الٗهغٍت,
م٣اَٗت جابٗت لها و٣ٞا للىٓام ؤلاُ٢اعي الظي
ًجٗل مً اإلاىاَىحن الٟغوؿُحن َم ألاؾُاص
والؿ٩ان املخلُحن َم الٗبُض .
٦ما ع ٌٞال٣اهىن الاؾخٗماعي  ,جُبُ ٤الخ٣ى١
ً
الؿُاؾُت والخغٍاث الصخهُت لؤلَالي ,هٓغا ألنهم
لِؿىا ماَلحن للخمخ٘ بها ,ول٩ي ًب٣ىا صاثما
زايٗحن لهظٍ ال٣ىاهحن الهاعمت التي جمىٗهم مً
ؤي خ ٤ومً ؤًت ٦غامت.
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وط٦غ لى٧ىع في حٗغٍ٧ ٠لمت ؤَالي ألخض ألاؾاجظة
الٟغوؿُحن نىلىؽ ( )Solusؾىت 1927م حٗني:
الؿ٩ان البضاثُحن إل٢لُم اؾخٗماعي يمخه
ٞغوؿا،ؤو ويٗخه جدذ خماًتها ؤو ٖهض بلى
1
اهخضابها.
ٞاألَالي َم مجغص عٖاًا جدذ الؿلُت الٟغوؿُت
وجدذ خماًتها ولِؿىا مىاَىحن ٞغوؿُحن,
وؤنبدذ ظمُ٘ ال٣ىاهحن التي جخسظ بالجؼاثغ جً٘
ً
صاثما جمُحز واضح بحن اإلاىاَىحن الٟغوؿُحن وبحن
الغٖاًا .
هاَُ ًٖ ٪ؤن الاؾخٗماع الٟغوس ي و َُلت ٢غن و
هه ٠خاو ٫ان ًًغب َىٍت الجؼاثغٍحن بكتى
الُغ , ١خُض ٖمض بلى جدىٍل ٖضص مً اإلاؿاظض
ال٨بحرة بلى ٦ىاجـ مشل ما َى الخا ٫باليؿبت
لجام٘ "٧احكاوة"بالٗانمت٦ ,ما ُمىدذ اإلاضعؾت و
الؼاوٍت الخابٗت للجام٘ ال٨بدحر بلى ؤخض ألاوعبُحن,
الظي خىلهما بلى خمام ٞغوس ي بهض ٝالً٣اء ٖلى
الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي والش٣اٞت بهٟت ٖامت,
والخجهُل والخ٣ٟحر م٣ابل الٟغوؿت والخىهحر.
ولم ً٨خ ٠املخخل بمداعبت اللٛت الٗغبُت في ظمُ٘
مُاصًً الخُاة املخخلٟت ,بل ٖمل ٖلى حكىٍه جاعٍش
الجؼاثغ في يل الٗغوبت وؤلاؾالم ب٣هض الدك٪ُ٨
باهخماء الجؼاثغ الٗغبي ؤلاؾالمي بكتى الُغ٦ , ١ما
مى٘ جضعَـ ظٛغاُٞا و جاعٍش الجؼاثغ ألبىاء

الجؼاثغٍحن  ,م٣ابل جضعَـ ظٛغاُٞت و جاعٍش ٞغوؿا
 ,ختى ج٣خل الغوح الىَىُت في هٟىؾهم.
٧لها ٖىامل ظٗلذ الٟغص الجؼاثغي ًدهغ مماعؾت
ظىاهب َىٍخه في اَغ يُ٣ت ٢ض ال جخٗضي ؤؾغجه
ؤو خُه  ,و ما صون طلٞ ٪هى ٚغٍب ٖىه  ,و عبما َظا
ما ًٟؿغ ؤًًا الٗضًض مً اإلاماعؾاث الؿِئت التي
ًبضي ٞحها الجؼاثغي المباالة بالًٟاء الٗام و التي
وؿبذ بلى الجؼاثغي صون بدض في ؤنى ٫الٓاَغة (
٦غمي الىٟاًاث مشال م٘ ؤن بِذ الجؼاثغي ماػا٫
عمؼا للىٓاٞت )
الخباًىاث الاظخماُٖت :و َى مٟهىم مهم جدضر
ٖىه ؾُٗض قُذي في ؤٖماله وانٟا املجخم٘
الجؼاثغي بإهه مجخم٘ مىخج للخباًىاث الاظخماُٖت و
الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت هدُجت لخ٣ؿُم الٗمل و
الخُُ٣م الاظخماعي.
و َظا ًبضو ظلُا في مسخل ٠اإلاىا ٠٢التي ٌؿل٨ها
الٟغص الجؼاثغي في خُاجه الُىمُت  ,و لَ ً٨ىا
هدؿاءَ ٫ل َظا الخهغَ ٝى مً م٩ىهاث
الصخهُت الجؼاثغٍت ؤم َى بٟٗل مازغاث ؤزغي
ظٗلخه ًبضو و ٧إهه مً زهاثو الٟغص الجؼاثغي.
املجخم٘ الجؼاثغي و لٟتراث ػمىُت ٦شحرة ٖاوى مً
ْاَغة الخمُحز و الخهيُٟاث املخخلٟت للٟئاث
الاظخماُٖت ,و التي ٦شحرا ما عجبذ ٞئت الجؼاثغٍحن في
مغاجب صهُا  ,و ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫هإزظ ٞترة الىظىص
الٗشماوي :
خُض بغػث ٞئت الٗشماهُحن ٟ٦ئت مخمحزة و ممحزة ,
خُض ٧ان الٗشماهُىن ًىٓغون بلى الجؼاثغٍحن هٓغة

1

Olivier. le cour grandmaison « De l„indigénat
Anatomie d„un « monstre » juridique : le droit
colonial en Algérie et dans l„Empire français » Paris
Zones 2010. p81.
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اؾخٗالء و اخخ٣اع و اػصعاء٦ ,1ما و ؤؾغٞىا في ظم٘
ألامىا ٫و اؾخسضام الغقىة يض الجؼاثغٍحن ٞلم
ً ً٨باؾخُاٖت الجؼاثغٍحن الخهىٖ ٫لى مىانب
ٖمل ؤو ٖلى جغُ٢اث بال بغقىة الباقا و خغٍمه و
الىػعاء و ٦باع اإلاىْٟحن ....2
٦ما ٖؼ ٝالٗشماهُىن ًٖ جبني ؤبىائهم (ال٨غاٚلت) ,
و اٖخبروَم ٖىهغا هجُىا و ال ًغج٣ي بلى مؿخىي
ألانى ٫الٗشماهُت الىُ٣ت الخالهت ٦ ,ما و ًٞل
بًٗهم ٖملُاث ؤلاظهاى ختى ال جغبُهم نالث
اإلاهاَغة او ال٣غابت باألؾغ املخلُت .
٦ما و ٖمض الخ٩ام الٗشماهُىن الجساط الٗضًض مً
ؤلاظغاءاث للخُلىلت صون طل ٪الازخالٍ ؤو
الا٢تراب مً الؿ٩ان ألانلُحن٩ٞ ,ان الجىض
ألاجغا ٥الظًً ً٣بلىن ٖلى الؼواط مً ألاؾغ
الخًغٍت ً٣ٟضون امخُاػاتهم و مً ظهت ؤزغي
جخٗغى الٗاثالث التي لها عٚبت في مهاَغة
الٗىانغ الخا٦مت بلى الٗ٣اب و البُل لُ٩ىهىا
3
ٖبرة لآلزغًٍ.
ٞئت ال٨غاٚلت ٧اهذ جدخل اإلاغجبت الشاهُت في الؿلم
الاظخماعي  ,و هي ٞئت ْهغث بٗض ٞترة مً الخىاظض
الٗشماوي جمشل اإلاىلىصًً الٗشماهُحن ألٞغاص الجِل
الاه٨كاعي مً ؤمهاث ظؼاثغٍاث.

و ٧لمت ٦غاٚلت م٘ مغوع الى٢ذ ؤزظث بٗضا
اظخماُٖا ٞىجضَا جخدى ٫بلى نٟت و جىُ٧ ٤لمت
(م٨غٚل) ٦ىاًت ًٖ ه٣و الٟهم و الظ٧اء و ٖضم
ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب ألامىع  ,و َى مهُلح ماػا٫
مؿخٗمال ختى ؤالن في اللٛت الٗامُت .
و مىه ٞان ٨ٞغة بهخاط الجؼاثغي للخباًىاث و
خاظخه الضاثمت بلى ج٩ىًٍ مٟاَُم خى ٫م٩اهت
ألاٞغاص و الىْاث ٠التي ٌكٛلىنها و ما ًدب٘ طل٪
مً ؤؾالُب الخُٗٓم و املخاباة و الغقىة ...ؤو
ٚحرَا هي هدُجت لٓاَغة الخمُحز التي ٖاٌكها ٦شحرا
الجؼاثغي في حٗامله م٘ مسخل ٠الٟئاث التي
خ٨مذ البالص.
و ٚحرَا مً اإلاٟاَُم ٦شحرة  ,التي ال ًم٨ىىا بًغاصَا
٧لها و بهما جدخاط بلى ٞسخت ا٦بر عبما جُىع بلى
ؤٖما ٫ؤزغي .
ل ً٨ما هىص ؤلاقاعة بلُه في زخام ٖملىا َظا ,ؤن
اقض ماجدخاظه الؿىؾُىلىظُا آلان في الجؼاثغ
َى الخىظه بلى املجخم٘ بالبدض و الضعاؾت ,ؾىاء
٧اهذ صعاؾاث مُضاهُت ؤو بدشا في جاعٍش املجخم٘ مً
اظل ج٩ىًٍ جغار ؾىؾُىلىجي ٧ا ٝلٟهم مسخل٠
الٓىاَغ الاظخماُٖت و جُٟٗل ال٣ىاهحن الخاعٍسُت
مً اظل الخيبا و الخد٨م في مؿخ٣بل الٓىاَغ.
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الخاجمت
بن الخضًض ًٖ ٖال٢ت ٖلم الاظخمإ بالخاعٍش َى
ا٢غب بلى الخضًض ًٖ ٖال٢ت املجخم٘ بمايُه ,
ٞان ٧ان ٖلم الاظخمإ ًغ٦ؼ اَخمامه ٖلى الٓىاَغ
في الى٢ذ الخايغ ٞ ,ان ٞهمها ًضٗٞىا بُغٍ٣ت ؤو
بإزغي بلى البدض في جاعٍسها و الٗىامل التي ظٗلتها
جبضو بالك٩ل الظي هي ٖلُه .
الؿىؾُىلىظُا في الجؼاثغ لِؿذ بإخؿً خا ٫مً
هٓحراتها في املجخمٗاث الٗغبُت ,زانت بطا حٗل٤
ألامغ ببىاء هٓغٍت جيب٘ مً زهىنُت املجخمٗاث
الٗغبُت  ,و بن ٧اهذ َىا ٥مداوالث ٖضًضة ٖلى
ٚغاع الٟغابي ,ابً زلضون  ,وٖلي الىعصي  ...بال ؤنها
يلذ مداوالث مبخىعة  ,و لم جُىع لخًاهي
الىٓغٍاث الٛغبُت  ,و ٖلُه ,البض مً الخىظه بلى
الٗمل اإلاُضاوي الكا ١و البدض الخاعٍذي الاظخماعي
الٗمُ ٤ختى هخم ً٨مً ج٩ىًٍ ؾىؾُىلىظُا جيب٘
مً زهىنُت مجخمٗاجىا و اعزىا الخًاعي .
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جُىعاث ؤَمها جهُٟت الاؾخٗماع .في َظا الخىظه
الجضًض الظي اٖخمض ٖلى ألاهثروبىلىظُا في ؤبدازه،
خُض اججه الاَخمام زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت هدى جاعٍش
ألاٚظًت ،جاعٍش الجؿض ،...2و٧ان لجُل الخىلُاث
الشالض ؤزغ في حٛحر اججاٍ الخُاب الخاعٍذي هدى
جُىع ال٨خابت الخاعٍسُت 3.و٢ض اٖخبر "عوؾى"
4
املجخم٘ هخاظا قُ٣ا للخاعٍش ولِـ ظىَغا له،
خُض مىذ جهىعا لخاعٍش ؤهثروبىلىجي ،بال ؤهه لم
ًخم ال٨كَ ًٖ ٠ظا الخاعٍش خؿب "لبىٞىن" ألن
الخاعٍش ألاهثروبىلىجي ْل مغجبُا بالكٗىب
البضاثُت.
لٖ ً٨ىضما ال ًخىٞغ جاعٍش للكٗىب التي ال هجض لها
٦خابت ؤو مأزغ ،واطا ٧ان َظا الخاعٍش ً٣ضم
لخًاعتهم مٗنىٞ ،مً الًغوعي البدض ٖىه في
ؤمىع ؤزغي ٧اللباؽ والخٛظًت والُ٣ىؽ،
والٗال٢اث بحن الجيؿحن ومٗخ٣ضاتهمً ،م ً٨مً
زالَ ٫ظٍ الٗاصاث حٗىٌٍ اإلااؾؿاثَ ًٖ ،غ١
بىاء جاعٍش َباج٘ الىاؽ وَغِٖ ١كهم .وَظا الىىٕ
مً ال٨خاباث لِـ خضًشا.
مىذ "َحرصوث" في ٦خابه ونٟا ص٣ُ٢ا لٗاصاث
الٟغؽ واإلاؿاظُدُحن واللُضًحن واإلاهغٍحن ،مً
5
ؤظل ٞهم الهغإ ال٣اثم بحن الاٚغٍ ٤والبرابغة.
وَٗخبر ٦خاب "اإلالى ٥مضٖى اإلا جؼاث" إلااع٥
بلى ،٥همىطظا لؤلهثروبىلىظُا الخاعٍسُت ،وَظا

التاسيخ وألاهثروبىلىحيا بمغشب الحماًت
الباحثت ابتعام بهيج
حامعت الحعً الثاوي /مليت آلاداب والعلىم
ؤلاوعاهيت ابً معيو  /مختبراإلاغشب والعالم
الخاسجي
مقذمت:
ؤزظ الخاعٍش مغ٦ؼا مخمحزا بحن الٗلىم الاوؿاهُت،
ول٩ي ًداٖ ٔٞلى م٩اهخه ًجب ٖلُه ؤن ًىٟخذ ٖلى
1
باقي الٗلىم٧ ،اال٢خهاص وألاهثروبىلىظُا
والجٛغاُٞا وٚحرَا ،وؤن ًىْ ٠الباخض في الخاعٍش
مهاصع مخىىٖت للخهىٖ ٫لى مٗلىماجه ٧األصب
وال ًٟوالغواًت الكٟهُت ...وٖضم الخُ٣ض بالىزُ٣ت
الغؾمُت .ِ٣ٞ
 -Iألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت:
جمحزث َظٍ الٟترة بمٟهىم جاعٍش الٗ٣لُاث ،زاللها
بضؤ الخىظه هدى صعاؾت الؿلىُ٦اث الجماُٖت
والخمشالث وٚحرَا ،بةقغا" ٝظا ٥لىٚى ،"ٝو٢ض
جد٨مذ ْغُٞت الؿخِىاث وما ٖغٞه الٗالم مً
٣ً -1هض باألهثروبىلىظُا ٖلم الاوؿان ؤو ٖلم ألاهاؾت،
ْهغ اإلاهُلح بضاًت ٦مٟهىم ٖلمي بدذ يهخم باإلوؿان
في بٗضٍ الُبُعي البُىلىجي ،وزال ٫الىه ٠الشاوي مً
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؾِخىؾ٘ هُا ١ألاهثروبىلىظُا بلى
صعاؾت اإلااؾؿاث الاظخماُٖت واإلاىخجاث الش٣اُٞت
والخ٣الُض والُ٣م والىٓم الؿاثضة واإلاٗخ٣ضاث وألاٖغا.ٝ
اهٓغ ٦خاب :عخا ٫بىبغٍ ،٪ألاهثروبىلىظُا هٓغٍاث
وججاعب.

 -2دمحم خبُضة ،لتابت التاسيخ قشاءاث وجأويالث ،صاع ؤبي
ع٢غا ،١الُبٗت ألاولى  ، 2013،م.35.
ٌ -3ؿمحها صاهُا ٫عوف ب"الخاعٍش الاظخماعي الش٣افي".
 -4دمحم خبُضة ،م .ؽ ،.م.26.
 -5هٟؿه ،م.27.
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ا٢ترن ْهىع الٗلىم الاظخماُٖت بالضو ٫الٗغبُت
بداظت اإلاؿخٗمغ لٟهم البلض اإلاغاص اؾخٗماعٍ،
و٧اهذ الاهُال٢ت م٘ الضعاؾاث الاؾدكغاُ٢ت التي
ٖملذ ٖلى ٞهم ماض ي املجخمٗاث الٗغبُت
مٗخمضًً ٖلى الىٓغة ألاوعبُت الاؾدكغاُ٢ت .جلحها
٦خاباث اإلاٛامغًٍ والغخالت واإلاؿخ٨كٟحن والخجاع
واملخبرًً وٚحرَم ،ممً ػاعوا الكغ ١ؾىاء
ألٚغاى ججاعٍت ؤو ؾُاؾُت وٚحرَا.
وم٘ خملت بىهاباعث جىاٞضث الٗضًض مً البٗشاث
الٗلمُت ٢هض اؾخ٨كا ٝالترار الٟغٖىوي ،وبٗض
طل ٪قمل اَخمام الباخشحن ٧ل الٗلىم الاظخماُٖت
التي ؾخىْ ٠في صعاؾت املجخمٗاث الٗغبُت.
وال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن َظٍ الضعاؾاث ؤنها اهُل٣ذ
مً مىٓىع اؾخٗماعي ومغ٦ؼٍت الٛغب باإلا٣اعهت م٘
آلازغ اإلاخسل ٠واإلاخىخل والخ٣لُضي ،بل ٧اهذ
جىُل ٤مً مىٓىع ًضٖىا لٟهم َظٍ املجخمٗاث م٘
جبضًلها والؿعي لخُىٍغَا في اَاع مىٓىع ٚغبي
ًبرع اؾخٗماع الضو ،٫وَظا ما اٖخبرٍ "ماع٦ـ"
و"اهجلؼ" جبرًغا الؾخٗماع الجؼاثغ.
و٢ض ؤزغ الخها ١ألاهثروبىلىظُا والاؾخٗماع،
بك٩ل ؾلبي بٓهىعَا بالبلضان الٗغبُت زهىنا
بٗض الاؾخ٣ال ،٫خُض ٧ان للٓغو ٝالخاعٍسُت
لٓهىع ألاهثروبىلىظُا 4واإلاكاعَ٘ الاؾخٗماعٍت ،ؤزغ
في ا٢هاء َظا الٗلم مً اإلاكاعَ٘ الٗلمُت والبرامج
الخٗلُمُت بالضو ٫اإلاؿخ٣لت.
جدذ َلب اإلااؾؿت الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت
وبغٖاًت اإلاُ٣م الٗام الججرا" ٫لُىَي" ،جم جىُْ٠

عاظ٘ باألؾاؽ للُغٍ٣ت التي ٖالج بها اإلاك٩لت
اإلاضعوؾتَ ًٖ ،غٍٞ ٤ىُت اإلاؿلٚ ٪حر اإلاباقغ
الظي ههجه للىنى ٫مباقغة بلى وؿ ٤الخهىعاث
اإلا٨خىم 1.وجُغ٧ ١ل مً ماع ٥بلى ٥في ٦خابه
"الخًاعة اإلااصًت والغؤؾمالُت" و"ٞغاه٨الن" في
٦خابه "جاعٍش الخُاة الخانت" للمىايُ٘ هٟؿها:
الخٛظًت واللباؽ والؿ ،ً٨خُض ؤُٖى
"ٞغاه٨الن" همىطظا مً الٟهغؾت للخُاة الُىمُت،
بِىما ؤل" ٠بغوصًل" ٦خابا في ألاهثروبىلىظُت
الخاعٍسُت ،لم ًىدهغ في اخهاء ألاقُاء التي جمؤل
ال٩ىن ،لٖ ٠ُ٦ ً٨ملذ الخىاػهاث الا٢خهاصًت
ال٨بري ،وخل٣اث الخباصٖ ٫لى نى٘ وؿُج الخُاة
البُىلىظُت والاظخماُٖت وإبضالها .ومً زالَ ٫ظا
ًم ً٨حٗغٍ ٠ألاهثروبىلىظُا ب٩ىنها جاعٍسا
للٗاصاثٖ :اصاث ٚظاثُت ،ؾلىُ٦ت وٞحزًاثُت...
بن مً محزة ألاهثروبىلىظُا مم ً٨ؤن ج٩ىن في
صعاؾت الٓىاَغ التي مً زاللها ٌكاع بلى مجخم٘
مٗحن ؤو ز٣اٞت مُٗىت 2،خُض ؤزظث صعاؾت
ؤنىا ٝالخُاة الُىمُت خحزا مً ال٨ٟغ الخاعٍذي
مىظ ؤن ٧ان ٌٗخني بخ٣ضم الخًاعة ،ويا٢ذ
ؤَمُتها ٖىضما ٖملذ الضو ٫الخضًشت ٖلى حسجُل
الظا٦غة الجماُٖت لخبرع باإلااض ي ؾُُغتها ٖلى
جغاب مٗحن وُُٟ٦ت جىُٓمها للمجخم٘3.
.IIألاهثروبىلىظُا اإلاٛغبُت
 -1هٟؿه ،م.32.
 -2دمحم خبُضة ،لتابت التاسيخ قشاءاث وجأويالث ...م .ؽ،.
م.34.
 -3هٟؿٟه،م28.
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اإلاكغوٕ الاؾخٗماعي اهُال٢ا مً زلُٟاث
اًضًىلىظُت وؾُاؾُت جمىذ الٛغب م٩اهت اإلاغ٦ؼ في
مىاظهت قٗىب احؿمذ بالبضاثُت والخسل،٠
مخإزغة بالخلُٟت الٟلؿُٟت ال٨ٟغٍت للمضعؾت
الخُىعٍت ،وٍىُب ٤هٟـ الش يء م٘ اإلاٛغبٞ ،م٘
بضاًت ألاَمإ الٟغوؿُت هدى اإلاٛغبٖ ،ملذ
الضواثغ الٗلمُت ٖلى بٗض بٗشاث ٖلمُت لجم٘
اإلاٗلىماث خى ٫البيُاث الش٣اُٞت والؿُاؾُت
والاظخماُٖت والضًيُت للبلض .وفي البضاًت جم اعؾا٫
عخالت ومسبرًً مخ٣مهحن َىٍاث مسخلٟت ،مشل"
قاع ٫صوٞى٧ى" ) (1916-1858الظي ج٣مو
شخهُت جاظغ يهىصي وَا ٝاإلاٛغب مً قماله بلى
ظىىبه في مضة  11قهغا ،5وَٗض ههه "الخٗغٖ ٝلى
اإلاٛغب "6مً ؤو ٫الىهىم الازىىٚغاُٞت ًٖ
مٛغب ما ٢بل الاؾخٗماع( 7.)1912وؾُٗخبر َظا
الىو ؤو ٫جُٗ٣ض هٓغي إلاا ؾُٗغ ٝببالص الؿِبت
(البالص الخاعظت ًٖ ؾلُت الضولت) وبالص املخؼن
8
(البالص الخايٗت لؿلُت الضولت).
ومىظ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بغػث ٦خاباث
لغخالت جه ٠مسخل ٠ظىاهب الخُاة الاظخماُٖت
للمٛاعبت ،مجها ٦خاباث مىلحراؽ ؤو٧ىؽ (-1855

ألاهثروبىلىظُا ال٢خدام التراب اإلاٛغبي ًٖ َغٍ٤
وكغ اإلاىهىٚغاُٞاث ،وألاٖما ٫الازىىٚغاُٞت،
الخاعٍسُت والا٢خهاصًت والؿىؾُىلىظُت.1
حٗخبر ال٨خاباث ألاهثروبىلىظُت والخاعٍسُت اإلاىعوزت
ًٖ الٟترة الاؾخٗماعٍت ٦جزا ًجب اؾخٛالله
والاؾخٟاصة مىه وٖضم اَماله ،و٢ض قملذ
الضعاؾاث ال٩ىلىهُالُت ٧اٞت التراب الىَني ظباال
وؾهىال وصخاعي ومضها و٢غي 2وجىىٖذ مىايُٗها
بحن صعاؾت :الٗ٣اع ،الؼواًا ،ال٣باثل ،الخغ،ٝ
الخ٣الُض ،السخغ ،الُب ،الؼواط ،اللباؽ
والجِل٧ ...3اهذ صعاؾاث قاملت جٟهُلُت
ومخىىٖت بٛغى الخهىٖ ٫لى ٦م ٦بحر مً
اإلاٗلىماث لدؿهُل مهام اإلاؿخٗمغ ،والضعاؾاث
الىخُضة اإلاخىٞغة خى ٫اإلاٛغب والتي جُغ٢ذ
لبٌٗ ال٣باثل والجهاث والٗاصاث ،ؤهجؼث
باإلاغخلت الاؾخٗماعٍت ،وهي صعاؾاث ؤهجؼث
اهُال٢ا مً مٗلىماث ؤنلُت ،بىاء ٖلى طا٦غة
ظماُٖت ؤو ٞغصًت ،مالخٓت اإلاُضان ،ؤو مً
مسُىَاث الػالذ مجهىلت 4،اعر ًدخم يغوعة
الاؾخٟاصة مىه وا٦دكاٞه ختى لى جم ججاوػٍ.
و٢ض ٖملذ الؿلُاث الاؾخٗماعٍت ٖلى جإمحن ٧ل
اإلاٗلىماث الٗلمُت خى ٫البلض اإلاغاص اؾخٗماعٍ،
لدؿهُل الٛؼو الٗؿ٨غي جمهُضا للخضزل الؿُاس ي
والاصاعي للبلض اإلاؿخٗمغ .وؤٖاهذ اإلاٗغٞت الٗلمُت

 -5خؿً عقُ ،٤بغهامج :ز٣اٞت بال خضوص :ال٣غٍب والبُٗض
في ألاهثروبىلىظُا باإلاٛغب.
6
-De Foucauld, Charles, Reconnaissance au
Maroc, 1883-1884, Challamel et cie ééditeurs,
Paris,1888.
 -7عخا ٫بىبغٍ ،٪م .ؽ ،.م.163.
 -8هٟؿه ،م.164.

 -1عخا ٫بىبغٍ ،٪ألاهثروبىلىحيا هظشياث وججاسب،
اٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء ،2019 ،م.162.
 -2هٟؿه ،م.162.
 3هٟؿه،م.163.
 -4عخا ٫بىبغٍ ،٪م .ؽ ،.م.163.
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 1، )1931الظي اؾخٗان في ٦خابت ج٣اعٍغٍ
بالضعوَل وَى مً ٧ان ًؼوع اإلاٛغب وٍسبرٍ
بالخٟانُل 2 .وكغ ٦خابه "اإلاٛغب املجهى .٫صعاؾت
ظٛغاُٞت وؾىؾُىلىظُت" ٖمل زالله ٖلى ون٠
اإلاٛغب ،و٢ض ؾهل جم٨ىه مً اللٛت الٗغبُت
واللهجاث املخلُت مهمخه في ا٦دكا ٝزباًا اإلاٛغب
"املجهى ،"٫و٢ا ٫بإن ؾبب ٞكل عخالث ال٨شحر مً
اإلاؿخ٨كٟحن َى ٖضم مٗغٞتهم للٛت الٗغبُت
ولئلؾالم.
وٍم ً٨جهيُ ٠ال٨خاباث التي امخضث ما ٢بل
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،في زاهت ما "٢بُل
ألاهثروبىلىظُا" خؿب جهيُAndré Adam ٠
يمً خهُلخه ًٖ الضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت
وؤلازىىٚغاُٞت ًٖ اإلاٛغب ،هي ٖباعة ًٖ ههىم
وعخالث ونُٟت ال جلتزم بمىهجُت وال قغوٍ
البدض الازىىلىلجي 3،بال ؤنها م٨ىذ مً جىٞحر
مٗلىماث مهمت ًٖ اإلاٛغب ٢بل الاخخال ٫الٟغوس ي
الاؾباوي ،وبالخالي جم٨حن الباخض مً الُ٣ام
بم٣اعهت بحن املجخم٘ اإلاٛغبي ٢بل الاؾخٗماع وؤزىاءٍ
وبٗض الاؾخ٣ال.٫
حٗخبر مضعؾت آلاصاب بالجؼاثغ ؤو ٫ماؾؿت
حٗخني بضعاؾت املجخم٘ اإلاٛغبي ،جدذ اقغا" ٝعوي
باس ي" ( .)1924-1855و٢ض جإؾؿذ البٗشت
الٗلمُت ؾىت  1904بُىجت ،ومٗها حك٩لذ الىىاة

ألاولى الخانت باإلاٛغب .ول٩ي جدهل ٖلى نبٛت
ؤ٧اصًمُت ويٗذ جدذ وناًت "٦غس ي
الضؾىؾُىلىظُا الاؾالمُت" الخاب٘ ل٩ىلُج
"صوٞغاوـ بُاعٍؼ" ،و٧ان ًخ٣لض ال٨غس ي "ؤلٟغص
لىقاجىلبي" ( ،)1855-1929خُض ٖمل ٖلى
اؾخ٣اللُت البدض في اإلاٛغب ًٖ مضعؾت الجؼاثغ،
مضٖىما مً َغ ٝاللىبي الٟغوس ي الظي ٌٗمل ٖلى
الخٟاّ ٖلى مهالخه الا٢خهاصًت باإلاٛغب وال
ًغٚب بخضزل الٟغوؿُحن بالجؼاثغ بما ً ٘٣في
اإلاٛغب.
وؤؾىض مىهب اصاعة البٗشت الٗلمُت "لجىعط
ؾاإلاىن" ومً بٗضٍ "مِكىبلحر" ؾىت ،1907
وٖملذ البٗشت ٖلى وكغ ؤو ٫ألابدار في َظا
اإلاُضان بمجلت  .Archive marocaines4و٧ان
اإلاؿاو ٫ألاو ٫خى ٫البدض ألاهثروبىلىجي باإلاٛغب
َى البٗشت الٗلمُت ،التي ؤنبدذ مهضع مٗلىماث
الضواثغ الاؾخٗماعٍت ٢هض الخمضًض الؾخٗماع
اإلاٛغب ؾىت  ،1912وبٗضٍ لدؿُحر قاوهه
الضازلُت عا٣ٞذ البٗشت الٗلمُت مغاخل اإلاكغوٕ
الاؾخٗماعي الٟغوس ي٦ ،ما َىعث وؾاثل اقخٛالها
لخىا٦به.5
 -IIIهمىطط الهضماط ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش مً
زال ٫لباؽ وٚظاء اإلاٛاعبت ػمً الخماًت:
ً ٘٣البدض في اللباؽ والٛظاء ٖىض ملخ٣ى الخاعٍش
وألاهثروبىلىظُا وٖلىم اظخماُٖت ؤزغي ،و٢ض
م٨ىذ ال٨خاباث ألاهثروبىلىظُت الخاعٍسُت مً

 -1اػصاص ؤوظؿذ مىلُحراؽ(  )1855-1931بالجؼاثغ و٧ان
ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت وآصابها.
 -2خؿً عقُ ،٤بغهامج :ز٣اٞت بال خضوص :ال٣غٍب والبُٗض
في ألاهثروبىلىظُا باإلاٛغب.
 -3عخا ٫بىبغٍ ،٪م .ؽ ،.م.164.

 -4عخا ٫بىبغٍ ،٪م .ؽ ،.م.165.
 -5هٟؿه ،م.165.
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بدبل خى ٫ال٨خٟحن .وؤٖبان ٖباعة ًٖ ُٗ٢ت
٢ماف بضون زُاَت ًتراوح َىلها  20-10طعاٖا
وٖغيها  4-3ؤطعًٕ ،ل ٠بها الجؿض وجشبذ بضون
مكاب ،٪وٍهاخب لبـ الخاً ٪وي٘ خُ٣بت
ظلضًت جخضلى مً الغ٢بت "ؤ٢غاب" وؾ٨حن َىٍل
بهُٟدت مؿخُ٣مت "ظىىي""4.وال ًخىٞغ َظا
الغصاء ٖلى ظُىب مما ٌؿخضعي خمل خُ٣بت،
والصخو الظي ال ًخىٞغ ٖلى الخُ٣بت ٌك٩ل
الاؾخصىاء ،وًٍ٘ الغظل ألاماػَػي ُٗ٢ه الى٣ضًت
في ِ٦ـ نٛحر ًضعى "جا٦مِؿذ" 5.واعجضاء اللٗبان
اللٗبان ال ٌؿخىظب قضٍ بدؼام ٚالبا ما ً٩ىن
ٖباعة ًٖ خبل بؿُِ مهىىٕ مً ؤلُا ٝالضوم،
ل ً٨في بٌٗ اإلاىاََ ٤ىا ٥مً ٌؿخٗمل الخؼام
وٍتر٧ىهه مسُٟا جدذ مالبؿهم.
بضؤ لباؽ ؤٖبان بالتراظ٘ وخلذ مدله البضلت
الخًغٍت ،وٍغظ٘ َظا ل٩ىن اإلاالبـ الُ٣ىُت
اإلاؿخىعصة مً ؤوعوبا واإلاالبـ الجاَؼة ٚؼث
الؿى ١اإلاٛغبُت بإزمان مالثمت لؤلماػَ ،ٜوإطا لم
ًغجضي الغظل ؤٖبان ٞةهه ًلبـ "الدكامحر" وًٍ٘
ٞى٢ه ٢مُها ًضعى "ؤ٢هاب" الظي ًً٘ ٞى٢ه
6
الجالبت "ججالبِذ" وًٍ٘ ٞى٢ه الؿلهام.

جىٞحر عنُض مٗغفي مهم خىٚ ٫ظاء ولباؽ اإلاٛاعبت
مغخلت الخماًت ،خُض اُٖذ جٟاؾحر ص٣ُ٢ت خى٫
املجخم٘ اإلاٛغبي وونٟذ لىا ممحزاث لباؽ وٚظاء
بٌٗ اإلاىاَ ٤اإلاٛغبُتٞ ،هما ًسخلٟان خؿب
ظٛغاُٞت ٧ل مىُ٣ت (ظبلُتد ؤماػَُٛت ،صخغاوٍت)،
وؤًًا خؿب الُب٣اث الاظخماُٖت ٚني ؤو٣ٞحر،
عظل ؤو امغؤة ؤو َٟل ،وؾإ٢خهغ َىا ٖلى ط٦غ
لباؽ الغظل صون ٚحرٍ ،إلاالخٓت الٟغ ١بحن مىاَ٤
اإلاٛغب.
 1.3لباؽ الغظل الغخماوي والض٧الي
ٖغ ٝالغخماوي بلبـ الدكامحر ،والجالبُت
والخاً 1٪والؿلهام ،وؤزىاء الٗمل نُٟا ًلبؿىن
الدكامحر وٍم ً٨ؤن ًًُٟىا له الجلباب .و٧اهىا
ًًٗىن ٞى ١عئوؾهم ٖمامت وما ًمحزَم ؤنهم
ًتر٧ىن وؾِ الغؤؽ ٖاعٍا ،وٍغجضون ب٣ضمهم
البلٛت 2.ؤما الض٧الي ًلبـ الخاً ٪الهىفي وخضٍ
صون زُاب ،وؤخُاها ًلبؿىهه ٞى٢ ١مُو ،وٍدا٥
3
الدكامحر مً ٢بل اليؿاء الض٧الُاث.
 2.3لباؽ الغظل ألاماػَػي
 .1ألاٖبان:
اللباؽ اإلاٗخاص َى "ؤٖبان" ؤو "خاً ٪الهى،"ٝ
ًلبـ مباقغة ٞى ١الجلض وهاصعا ما ًىي٘ ٞى٢ه
"حكامحر" وَى ٢مُو َىٍل مً الً ًُ٣غبِ

4

 -1للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫الخاً ،٪اهٓغ ٦خاب
"مشالؾ" ؤصمىهض صوحي.
 -2ؤصمىهض صوحي ،مشالؾ ،جغظمت ٖبض الغخُم
خؼ(٫مُبٗت ؤبي ع٢غا ،١ميكىعاث
مغؾم،)2011،م327.
 3هٟؿه ،م.252.

-Laoust, Emile, Mots et choses berbères : notes
de linguistique et d'ethnographie : dialectes du
Maroc, Société marocaine d'édition, Rabat, 1983,
p. 127.
5
- Idem, pp. 127-128.
6
- Idem, pp. 128-129.
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ؤظل جشبُذ الضعاُٖت وه٣و َىلها زال ٫اإلاش ي،
3
و٢ضع زمً الضعاٖت ب ٞ 25غه ٪ؾىت .1934
 .2الؿغوا٫
ظض ٖغٌٍ و٢هحر ال ًخٗضي الغ٦بتً ،خىٞغ ٖلى
خؼام ٢ابل للًبِ٩ً ،ىن ًٟٞايا واؾٗا،
مغجٟٗا مً الخل ٠مىسًٟا ظهت البًُ مالثما
لغا٦بي الجما ،٫خُض ٌؿمذ لهم بالخدغ ٥بدغٍت
4
ل٩ىهه ًٟٞاياٞ ،هى ٌؿمذ له بغ٧ىب الغخل،
ألن الؿغوا ٫الًُ ٤ؾُُٗ ٤جدغ٦هم و٢ض ًهُبهم
بجغوحً .هى٘ الؿغواٖ ٫مىما مً "الكىضوعة "
وَى ٢ماف زام ب٣باثل جغاعػة املخاعبت،
والؿغوا ٫اإلاٗض مً ال ًُ٣ألابٌُ ًسهو
لؤلمحر ،وَؿمى خؼام الؿغوا ٫زؼاما ؤو
5
"جُجُ٨غٍذ".
ٖ .3مامت الغؤؽ "َىلي" :
َىلها  3,50مترً ،ل ٠بها الغؤؽ وؤخُاها ًتر ٥قٗغ
الغؤؽ خغا في ال٣متً ،م ً٨ؤن ًترَ ٥غٞها مخضلُا
ٖلى ال٨خ٦ ،٠ما ًم ً٨ؤن ٌُٛى ببًٗها الٟم
وألاه ٠ختى ؤؾٟل الُٗىحن .وزال 1950 ٫اٖخمض
الكباب بالجىىب "َىلي" مً ال ًُ٣اإلاهبىٙ
بإلىان مخضعظت مً الىُلي ال٣اجم بلى ألاػع١
6
الكاخب.

ب .2.الؿغوا٫
لم ٌٗغٖ ٝىضَم الؿغوا ،٫ل ً٨بٌٗ الخُالت
ٌؿخٗملىهه اختراما ألهٟؿهم ،وفي بٌٗ اإلاىاَ٤
ًغجضوهه ٖغًٍا مسُُا باألبٌُ وألاؾىص و٧اهىا
1
ٌؿمىهه "جُدبان" ،جهىٗه اليؿاء.
 3.3لباؽ الغظل الصخغاوي
 .1الضعاٖت ؤو الضعاُٖت
الضعاُٖت هي ػي زام بؿ٩ان اإلاىاَ٤
الصخغاوٍت ،وَى ٖباعة ًٖ ٢مُو َىٍل ٖغيه
مترًً (َظا الٗغى اإلابالُٞ ٜه ًى٣و بُي الشىب
ٖلى ق٩ل مغوخت ٖىض ج٨غاع لبؿه) ،مُىي ٖلى
مؿخىي ال٨خٟحن ،وٍسخلَ ٠ىله خؿب البؿه،
ٌ
ٞالُلبت ؤو الُلبتً ،غجضوهه َىٍال ًهل بلى
ألاعى ،ؤما املخاعبحن والكباب و٧ل مً ًخمحز بدُاة
وكُت ًغجضوهه ٢هحرا٦ .ما ازخل ٠لىن الضعاٖت
خؿب اإلاىاَٟٞ :٤ي الكما ٫هجض اللىن ألاػع١
الىُلي ،ؤما في الجىىبٞ ،األبٌُ ؤو ألاػع١
الكاخب َما ألا٦ثر قُىٖا 2.ومً ؤظل ألاها٢ت ؤو
اج٣اء لبرص الخغٍ٩ً ،٠ىن لىن زىب الضعاُٖت ؤػع٢ا
وٞى٢ه زىب ؤبٌُ ،وٍم ً٨ؤن هغي ألاػع ١مً
الجىاهب ؤو ظهت ال٩ىٖحن .وجالثم الضعاُٖت اإلاىار
الصخغاوي ،خُض ج٣ي مً خغاعة الكمـ
ولؿٗاث الظباب والبٗىى ،وجتر ٥الهىاء ًمغ بحن
الُُاث .حؿخٗمل ؤخؼمت مً قٗغ الخُىاهاث مً

3

-Idem, p. 154.

 4الهىصط الخام بالجمل
5
- Odette du Puigaudeau, « Arts et coutumes des
Maures », Op. cit., pp.154 -156.
6
- Idem. p. 159.

1

- Idem, p. 130.
-Odette du Puigaudeau, « Arts et coutumes des
Maures », Compte Rendu, pp.153-154.
2
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 4.3لباؽ الؿلُان :
٧ان للؿلُان لباؾه الخام ،و٧ان ًغجضي ل٩ل
مىاؾبت لباؾا زانا بها له صالالث مُٗىت٣ٞ ،بل
الظَاب بلى اإلاسجض ؤو الضزى ٫ل٣اٖت الٗغف،
ًً٘ الؿلُان ٖلى عؤؾه ٢بٗت خمغاء مداَت
ب٣ماف ؤبٌُ َىٍل ًضعى الٗمامت ،وٍل ٠هٟؿه
بشىب مً الخغٍغ ًضعى "ال٨ؿا" ًًٗه ٞى١
مالبؿه .ؤما في خالت خٟل م٣ام زاعط ال٣هغ ؤو
نالة الجمٗت ؤو خالت ؾٟغ ًدمل الؿلُان
ال٣غآن ؤو صالثل الخحراث جإلُ :٠دمحم بً ٖبض
الغخمان بً ؤبي ب٨غ ؾلُمان الجؼولي الؿماللي،
وبه ؤط٧اع للغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص ،وٍدمل ؤًًا ؾُٟا عُٗٞا
مغبىَا لهضعٍ ،وًٍ٘ ؾلهاما ب٣بٗت وًٍ٘
وقاخا وٍغجضي بلٛت.
وإطا ٧ان في ال٣هغ ًً٘ َاُ٢ت خمغاء ،وجخإل٠
مالبؿه الٗاصًت مً ؾغواًٟٞ ٫اى و٢مُو
َىٍل وُٟ٢ان هىٖا ما صافئ خؿب الٟهى،٫
و٦ؿىة َىٍلت جضعى الٟغظُت وظلباب مً ال٣ماف
الىَني ،وٍهى٘ الؿغوا ٫وال٣مُو مً زىب
مٗغوً ٝضعى ب"مُُب" ًدا ٥بؿال 1 .وبما ؤن
اإلاظَب الؿني لم ً ً٨مخٗهبا خُض ؤمً٨
للؿلُان ؤن ًً٘ زاجما مغنٗا باألحجاع الُ٣مت
٧األإلااؽ والؼمغص والُا٢ىث ألاخمغ.
و٧اهذ الُاُ٢ت بالٗمامت مً ألاَمُت بم٩ان،
ٞاألمغاء وؤًٖاء الجىاح اإلال٩ي ٧اهىا ال ًغجضونها بال

بترزُو زام ٌُٗى مً َغ ٝظاللخه ،و٧اهذ
الٗغٍٟت هي اإلا٩لٟت بدىُٓ ٠اإلاالبـ اإلالُ٨ت
ٌؿاٖضَا مجمىٖت مً الخضم الظًً ٌٗخبرون َظٍ
اإلاىاؾبت جٓاَغة مهمت .و٧ان الؿلُان دمحم
الخامـ ًىػٕ ؤزىابا ٖلى عٖاًاٍ ال٣ٟغاء ٧ل ظمٗت،
ل ً٨بٗض جىلُه الخ٨م حٛحرث َغٍ٣ت اللبـ خُض
بضؤ باعجضاء بضالث ٖهغٍت بياٞت للؼي الخ٣لُضي
2
الخام باإلاىاؾباث الضًيُت.
 4.3لباؽ الحهىص
اٖخمض الحهىص مالبـ حكبه ظحرانهم اإلاٛاعبت
اإلاؿلمحن بخُٛحراث بؿُُت ،خُض اجسظ الغظا٫
ألالىان الضا٦ىت :ألاؾىص وألاػع ١الضا .ً٦و٧اهىا
ًلبؿىن ؤزىُ( ٠الؿلهام) ،وًٍٗىن ُٚاء الغؤؽ
(الكاقُت) ٞى ١عئوؾهم التي جىحي بهىٍتهم
الحهىصًت .واٖخمض الغظا ٫بجىىب مغا٦ل قاقُت
بلىن ؤػع ١بها خبِباث بًُاء 3،و٧ان الغظل
الحهىصي ًدمل مٗه خُ٣بت حٗغ ٝباؾم "جٟلحن"
 ،Tefillinوهي زانت بالغظا ٫جدمل زال٫
اإلاىاؾباث وألاُٖاص وؤزىاء الظَاب للهالة .وجىظض
باللىن ألاخمغ وألاؾىص وألازًغ ،مؼٍىت بالخُِ
الظَبي ؤو الٟط ي وَى ما ٌٗغ ٝب"اله٣لي" ،وَى
مُغػ بإق٩اٖ ٫ضًضةَ :اثغ ،وعصة ،هجمت صاووص،
وٖباعاث باللٛت الٗبراهُت .وجبرػ َظٍ الخُغٍؼاث
اهخمائهم الضًني بياٞت بلى مضي ظمالُت الهىاٖت

1

2

- Idem, p.101.
3
- Splendeurs du Maroc, Ivo Grammet et Min de
Meersman, p. 174.

- Mohamed el Alami, Le Protocole et les usages
au Maroc des origines à nos jours, Dar Elkitab,
1971, p.100.
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الىزُ٣ت  :21بٌٗ ألاخظًت الٗهغٍت الخانت
2
بالغظا٫

الخ٣لُضًت ،و٧ان ٌؿخٗملها ؤَل ٞاؽ وَىجت
وم٨ىاؽ والضاع البًُاء.
وهجض باألعقُ ٠مٗلىماث مهمت ًٖ اإلايؿىظاث
وألاخظًت التي صزلذ للمٛغب ػمً الخماًت،
و٦ىمىطط ما ٖغٞه لباؽ الغظا ،٫خُض ؤنبدىا
ًغجضون ؾغاوٍل َىٍلت ويُ٣ت ،و٢مهان بإ٦مام
وؤلىان مسخلٟت ،بها ؤػعاع مً ألامام٦ .ما اعجضوا
ؤًًا الجاُ٦ذ واإلاُٗ ،٠وألاخظًت الٗهغٍت
ٖىى الىٗالت ،وظىاعب وعبُاث ٖى .٤و٢ض ؤ٢بل
ٖلى َظٍ ألاػٍاء بك٩ل ؤ٦بر ؤبىاء الُب٣اث الٗلُا
واإلاىْٟىن في الاصاعاث اإلاغجبُت بالٟغوؿُحن 1،ؤما
الجىىص ٣ٞض لبؿىا ؾغوالا و٢مُها وخآٞىا ٖلى
اعجضاء الُغبىف ،وخظاء ٖؿ٨غٍا مً الجلض
مغجٟٗا ختى الؿا٢حن به ؤخؼمت٦ ،ما ْهغث زال٫
الشالزِىاث ؤخظًت ٖهغٍت وؤهُ٣ت بالؿى١
اإلاٛغبُت ،زانت باليؿاء والغظا ٫وألاَٟا ،٫و٧اهذ
ألاخظًت الخانت بالغظا ٫مهىىٖت مً الجلض،
وج٩ىن بما بجلض الم٘ ؤو صون طل ،٪مجها اإلاغجٟ٘
ٞى ١الٗ٨بحن ومجها ؤؾٟلهما ،جخمحز بم٣ضمتها
الخاصة ؤو اإلاؿُدت وبها ٗ٦ب ٢لُل الاعجٟإ ،ولها
ؤعبُت ؤهُ٣ت .و٧ان للجىىص ؤخظًتهم اإلاغجٟٗت ختى
الؿا ١و٢ض ؾاٖضتهم ل٩ىنها لهُ٣ت بال٣ضم ؤزىاء
ٖملُاث ال٨غ والٟغ.

 2.3ؾماث ٚظاء مٛاعبت الخماًت
حٗغ ٝاإلااثضة اإلاٛغبُت جىىٖا في ألاَبا ١واإلاىاص
الٛظاثُت ،جىىٕ جإزغ بالٓغو ٝالؿُاؾُت
والا٢خهاصًت للبالص ،وجسخلٖ ٠ىانغَا مً
مىُ٣ت بلى ؤزغي وخؿب الاهخماء الاظخماعي ل٩ل
ؤؾغة.
الٗهُضة ؤو الدكِكتٖ :3باعة ًٖ قٗحر ًُهى
في اإلااء 4وٍدغ ٥بٛهً شجغة بلى ؤن ًىطج،
وٖىضما ًُهى ظُضا ًهب ٞى ١الدكِكت 5الؼٍذ
ؤو الؼبضة ،ؤو جتر ٥ختى جبرص وَٗض مجها الهُ٩ى٥
وَى ٖباعة ًٖ ٦ؿ٨ـ مٟغوًُ ٥هى في البرمت
وال٨ؿ٩اؽ ،وبٗض َهُه ًىي٘ في وٖاء وٍتر ٥لُبرص
2

C 263, Tissus, chaussures,…. ; 1919 – 1933, Sce,
du commerce et de l„industrie, importation du
chaussures, Le commerce de tissus et habillement
, PROUST MICHEL.
 3حؿمى بالدكِكت ألهه ٖىض َهحها في ال٣ضع جهضع ؤنىاجا
مشل اؾمها
 4اصمىن صوحي،م،ؽ،م330.
 5خؿب صوحيٞ ،هي خؿاء زُ٣ل.

1دمحم بىؾالم ،اللباط التقليذي في اإلاغشب الجزوس
والاهتاج وألاـىاف والتطىس ،صاع ؤبي ع٢غا ١للُباٖت
واليكغ ،الغباٍ ،2014 ،م.234.
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ؤلاؾٟىجً :ى٣ى ال٣مذ زم ٌٛؿل وٍىي٘ جدض
الكمـ ختى ًج ،٠زم ًُدً وَٛغبل 6مغة ؤولى
وزاهُت ،زم ًازظ الض ٤ُ٢الغ ٤ُ٢الهافي وٍىي٘ في
بهاء ًًا ٝله ٢لُل مً اإلالح والخمحرة واإلااء
وٍسلِ الجمٌُ٘ٗ ،ض مىه عجُىت عزىة مخماؾ٨ت،
ٌُٛى بمىضًل وٍترٞ ٥ترة ٢لُلت لُسخمغ ال جحن،
زم جىي٘ اإلا٣الة ٞى ١الىاع وٍهب بها الؼٍذ .جمغع
ُٗ٢ت نٛحرة مً ال جحن بحن الُض الُمنى
والِؿغي ،وٍجب الاهدباٍ بلى ٖضم ؾ٣ىَها ؤعيا،
وحؿخمغ الٗملُت بال ؤن ًهبذ ال جحن مخماؾ٩ا،
وًٍٖ ِٛلحها بحن ؤناب٘ الُض (الؿبابت وؤلابهام)
وجسغط مً بُجهما ٧ىٍغة نٛحرة جٟهل بؿغٖت ًٖ
بُ٣ت ال جحن ،زم حك ٤مً الىؾِ بؿغٖت ختى
جهبذ مشل الضملج ،وجىي٘ ٞى ١الؼٍذ اإلاٛلي
لخخدمغ ،وَسخب الاؾٟىج بٗها ع٣ُ٢ت مً
الخضًض ج٩ىن مٗ٣ىٞت الغؤؽ حؿمى (الؿٟىص) بٗض
ؤن ًهحر مدمغا وٍتر ٥في بهاء لخخ٣اَغ مىه ب٣اًا
الؼٍذ 7.وبٗض َهي ؤلاؾٟىج ًىي٘ ٖلى بٌٗ
ُٗ٢ه الؼبضة وهي ؾازىت مغٞى٢ت بإ٧ىاب مً
8
الكاي الؿازً.

زم ًهب ٞى٢ه اللبن وٍا٧ل بالُض ؤو مالٖ٤
نٛحرة ،1وهجض ؤًًا ٦ؿ٨ـ الظعة "باصاػ".
الهُ٩ى :٥وَى ٚظاء قٗبي ًىدكغ في البىاصي
وٍدىاو ٫باعصا ،وٍدًغ بال٨ؿ٨ـ اإلاٟغو ٥اإلاُهى
في البرمت وال٨ؿ٩اؽ 2وَى ٖباعة ًٖ بهاء مش٣ب
ال٣اٖضة ًىي٘ به ال٨ؿ٨ـ وٚحرٍ لُدبسغ٩ً ،ىن
ٞى ١البرمت التي ج٩ىن ملُئت بالخًغ واللخم
والخىابل 3بطا حٗل ٤ألامغ بُهي ال٨ؿ٨ـ -الُٗام،
ؤو باإلااء  ِ٣ٞبطا ؤعٍض بٖضاص الهُ٩ى ٥ؤو جبسحر
يء ما ٧اللخم مشال ،زم ًىي٘ في جؼالٞذ -4وٖاء،
وٍترً ٥برص ،وفي ألازحر ٌؿ٨ب ٖلُه اللبنً ،ا٧ل بما
5
بالُض ؤو مالٖ ٤نٛحرة.
1 1

-Laoust, Emile, Mots et choses berbères : notes
de linguistique et d'ethnographie : dialectes du
Maroc, Société marocaine d'édition, Rabat, 1983,
p.95.
 2مً ألامشا ٫الكٗبُت التي جدضزذ ًٖ ال٨ؿ٩اؽ
وؤَمُت ازتراٖه هجض:
خاظت زضمىَا الٟهامه
ٞمى في عاؾى
وُٖىى في ٦غف مى
 3ؤخمض ػٍاصي ،ألاحاجي الؽعبيت اإلاغشبيت مجاالتها
وبيياتها ووظائفها ومقاسهاتها وخفائفها ،صاع اإلاىاَل،
الغباٍ ،2007 ،م155.

 -6ؤي ٌٗؼ ٫الض ٤ُ٢الهافي مً الىسالت بما بشىب ؤبٌُ
ع ٤ُ٢ؤو بإصاة صاثغٍت م٩ىهت مً بَاع زكبي طو ٢اٖضة
جهى٘ مً الجلض ؤو اليؿُج ؤو قب٨ت ؾلُ٨ت بش٣ىب
ًسخلُ٢ ٠غَا حؿمى الٛغبا.٫
7
-Laoust, Emile, Op. Cit., p. 99.
 -8دمحم بً ؤخمض اقماٖى ،املجتمع اإلاغشبي ...لما عشفته
خالى خمعحن ظىت ٌ1400-1350د ،مُبٗت الغؾالت،
الغباٍ ،1980 ،م.13.

٣ً 4هض به وٖاء َُني
5
-Laoust, Emile, Mots et choses berbères : notes
notes de linguistique et d'ethnographie :
dialectes du Maroc, Société marocaine d'édition,
Rabat, 1983, p. 95.
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والؼٍذ والضظاط ٧ل ًىم واللخم ٧لما طبدذ
طبُدتٞ "3،هضي ب (مهماٍ)ً 4ضوع باللؿان ؤو
بال٣لب مً زىع بحن البُىث لُجض مً ً٩ىٍه ٞحهما
بُ٨ت ٚالثه ،وَىا ٥ؤهاؽ ًى٣ٟىن في َظا الؿبُل
بٛحر خؿاب ،وٍدباصلىن يُاٞاث وإ٦غاماث...،
5
٦بىاوي ال٨غٍم ...،و٧ابً بغ٦ت ،و٧الٗالم ال٨خاوي".
و٧ان اإلاٗخ٣لحن اإلاِؿىعًٍ ًدهلىن ٖلى اإلاان
الخالُت " ...الؿ٨غ ٚ 80غاما للُىم بٗضما ٧اهذ مً
٢بل ( ٚ 100غاما) ،مٗها ال٩افي مً ألاجاي وال٣هىة،
وههُ٦ ٠لى مً الهابىن قهغٍا ،وٚاػ
الاؾخهباح ؤو للمضافئ واإلاُابش ...،زم مغبى٢ ،ضع
زام ل٩ل واخضُٞ ،ه الٟ٨اًت وما ٞى ١الٟ٨اًت،
و٢ض ٦نى وُٗى الخلُب ٦شحرا مً الىىٕ اإلاهبر ،زم
مً الىىٕ الؿاثل املخٟىّ في الٗلب ...،بل ٧ان
6
الكاوي ًإجِىا بالخلُب الجضًض مً ب٣غاث َُإَا".
6
َُإَا".
 .1الك د د دداي
ٖغ ٝالكاي ب٩ىهه ًؼٍل الُٗاء وٍُغص نضإ
الغؤؽ ،لظل٧ ٪ان ٌؿتهل٨ه اإلاٛاعبت بالىٗىإ ،ؤو ما
ٌؿمى ٖىض الٗامت "ل٣امت"٦ ،ما ٧ان ٌكغب م٘
الضزان ؤزىاء مؼاولت ٖمل ما ٦ما َى خا ٫الهىإ
والخغُٞحن .بياٞت بلى طلٞ ،٪هِىُت الكاي
ومجالـ جدًحرٍ ٧اهذ ٞغنت لالظخمإ

الكباُ٦ت :حٗض في اإلاىاؾباث مً عجُىت عزىة مً
الض ٤ُ٢ألابٌُ م٘ الخمحرة ،زم ٌسخً الؼٍذ في
اإلا٣الة وٍٟغُٞ ٙه ال جحن بىاؾُت ٢م٘ ٌٛل ٤مً
عؤؾه ختى ال ٌؿ٨ب ال جحنً ،يؿاب ال جحن مً
ال٣م٘ ٖلى ق٩ل زُىٍ ًخٟجن الُاهي في حكبُ٨ها
1
صاثغٍا وجتر ٥لخدمغ زم حُٛـ في الٗؿل.
البٛغٍغٌٗ :ض مً عجُىت عزىة مً ص ٤ُ٢وماء صافئ
وزمحرة ،وٍتر ٥لُسخمغ ،زم ًىي٘ الٟغاح ٞى١
الىاع وٍضًَ بالؼٍذ بىاؾُت الُض ،وبٗض طلًٟ ٪غٙ
ال جحن بىاؾُت "مٛغٞت" وٍتر ٥لُُهى ،وَ٨ظا
بلى ؤن ًيخهي الخلًُِ .ا٧ل م٘ الؼبضة الظاثبت
والٗؿل 2،ول٩ي ج٩ىن هدُجت البٛغٍغ ظُضةً ،جب
اخترام ٖضة َ٣ىؽ مجها ٖضم عئٍخه مً ٢بل الؼوط
ؤو ؤشخام آزغًٍ ماٖضا مً ؾخ٣ىم بُهُه ،وؤن
ال ج٩ىن اإلاغؤة خاثًا ،وؤن ج٩ىن عاٚبت في بٖضاصٍ،
وصعظت بج٣اهه عَُىت بٗضص الش٣ىب اإلاىظىصة
بالبٛغٍغة٩ٞ ،لما ٧اهذ ٦شحرة ٧اهذ ظُضة مما ًض٫
ٖلى ؤن اإلاغؤة جخ ً٣الُهي بك٩ل ظُض وحؿمى
بالضاعظت اإلاٛغبُت بالخاص٦ت ؤو ال٩ىَت (م٘ جٟسُم
ال٩ا )ٝؤي الكاَغة في ؤقٛا ٫البِذ.

َٗ.4ام السجىاء اإلاؿغٞحن
وللسجىاء َٗامهم الخام ٧ل خؿب الُب٣ت
الاظخماُٖت التي ًيخمي لهاٞ ،اإلاؿغٞحن خؿب حٗبحر
"الؿىس ي"٧ ،اهىا ٌكترون الؿ٨غ والؼبضة والكاي
-Laoust, Emile, Op. Cit, p. 99.
Ibid, p. 99.

 -3هٟؿه ،م.190 .
 -4اؾم خاعؽ السجً.
 -5مسخاع الؿىس ي ،معتقل الصحشاء ،مُبٗت الؿاخل،
الغباٍ ،الُبٗت ألاولى ،1982 ،ط ،1.م.191 .
 -6هٟؿه ،م.189 .

1
2
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واملخاصزت 1،وَكغب الكاي مً ٢بل ألاؾغ ال٣ٟحرة
مغجحن في الُىم ،ؤما ألاؾغ الٛىُت ٞدكغبه ؤعب٘ بلى
زمـ مغاث و٧لما اؾخ٣بلىا يُٟا 2 ،وٍ٣ضم
الكاي للؼاثغ في ؤي ؾاٖت مً ؾاٖاث الجهاع ،و٢بل
٧ل وظبت ،وزال ٫جىاو ٫الُٗام للهًم وٞخذ
الكهُت ألَبا ١ظضًضة 3.و٢ض ط٦غ الكُش "ٖبض
الؿالم الؼمىعي الٟاس ي" ؤو٢اث قغب الكاي
وجدبِب ج٣ضًمه ٖلى ال٨ؿ٨ـ ،ؤما الكىاء
ِٞؿخدؿً ؤن ً٩ىن الكاي مهاخبا لؤل٧ل ،وٖضص
ال٩اوؽ بٗضص الىاؽ الظًً ًغٚبىن بكغبه .وطل٪
في ؤعظىػجه الخالُت:
زظٍٞ ،ضج ٪الىٟـ ،مً ٢بل الُٗام
ؤو بٗضٍ ٞما ٖلُ ٪مً مالم
بال بطا ٧ان الُٗام ٦ؿ٨ؿا
٩ٞل مً ؤزغٍ ٣ٞض ؤؾا !
و٢ذ الهباح ٖىضَم مؿخدؿً
ل٨ىه بٗض الٗكاء ؤخؿً !
وقغبه ٖلى الكىاء وال٨باب

ًٟخذ للكهىة مىه ؤل ٠باب !
و٢ض ظغي الٗمل في ال٩اوؽ
4
بإن ج٩ىن ٖضص الغئوؽ !
آصاب ألا ٦د د ددل
.I
اَخم "اًمُل الووؾذ" بضعاؾت آصاب ألا٧ل لضي
اإلاٛاعبت ،زهىنا ألاماػَ ،ٜو٢ض ٞهل في ٦خابه"
َ "Mots et chose berbèreظا ألامغ٦ ،ما ؤن
اصمىن صوحي "مغا٦ل" جُغ ١لىٟـ اإلاؿإلت لضي
الض٧الُحن والغخامىت ،وؤصعط بًٗا مما ط٦غوا.
ومً آصاب ألا٧ل لضي اإلاٛاعبت ؤن ًخم ٚؿل الُضًً
٢بل جىاو ٫الُٗام .ولٛؿل ألاًضي َ٣ىؽ زانت،
خُض ًإزظ الصخو اإلا٩ل ٠بٛؿل ألاًضي وٖاء
الٛؿل اإلامخلئ باإلااء ٌؿمى (الُؿذ) ،وٍبضؤ مً
الُمحن بلى الِؿاعٌٛ ،ؿل الًُى ٝؤًضيهم بلى
ال٩ىٖحن مغصصًً ٧لمت (ؤٖؼ ٥هللا – ؤٖخظع) ،ختى
ًهل صوع آزغ شخو ألزظ اإلا٣غاط 5بضوعٍ وَٛؿل
وَٛؿل ًضي الصخو اإلا٩ل ٠بٛؿل ألاًاصي َى
آلازغ ،ؤما ٖىضما ً٩ىن الؼاثغ مً ألاُٖان ًًُٟىن
بلى اإلااء الهابىن ومىضًال للخيكُ 6.٠ومً ٖاصة
اإلاٛاعبت في قغب اللبنٖ ،ضم عص اللبن اطا ٖغى
ٖلحهم ختى لى ٧ان في وٖاء ٚحر هُٓ7،٠ومً ٖلُت
ال٣ىم ٣ُٞخهغ ٖلى وي٘ ؤنبٗه بالىٖاء جُمىا

 -1بىظمٗت عوٍان " ،ألاَٗمت وألاقغبت في جاعٍش اإلاٛاعبت"،
ظىاهب مً الخٛظًت لضي اإلاٛاعبت زالٞ ٫ترة الخماًت،
مجلت أمل ،الٗضص ،16،1999،نو.148-131.
ٖ -2بض ألاخض الؿبتيٖ ،بض الغخمان لخها ي ،مً
الؽاي ئلى أجاي العادة والتاسيخصاع ؤبي ع٢غا ١للُباٖت
واليكغ ،ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم الاوؿاهُت،
ؾلؿلت :بدىر وصعاؾاث ع٢م  ،50الغباٍ ،الُبٗت.
الشاهُت ،2012 ،م.154 .
 -3عوم الهضو ،أصمت اإلاغشب ألاقص ى ،جغظمت اؾماُٖل
ٖلي ،خؿحن الخىث ،عاظٗه ٖبض الٗؼٍؼ ألاَىاوي ،م٨خبت
الاهجلى اإلاهغٍت ،ال٣اَغة ،1961 ،ط ،1.م.41.

 -4الخاػي ٖبض الهاصي ،التاسيخ الذبلىماس ي للمغشب مً
أقذم العفىسئلى اليىم ،مُاب٘ ًٞالت،1406 ،
املخمضًت ،1986 ،املجلض الشاوي ،م.320.
 -5ببغٍ ٤اإلااء.
6
- Laoust, Emile, Op. Cit., p.86.
 -7اصمىن صوحي ،م .ؽ ،.م147.
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ببر٦خه٦ 1.ما جدضر اصمىن صوحي في ٦خابه
"مغا٦ل" ًٖ ٧ىن اإلاٛاعبت ًدىاولىن الٛظاء
باألؾىا ١وٍ٣اعنهم بالجؼاثغٍحن الظًً ًغون ؤن َظا
ٗٞل مُٗب 2،ومً ٖاصة الغخامىت ٖضم جىاو ٫يء
بٗض اؾدُ٣اْهم ،باؾخصىاء ؤًام الخهاص خُض
ًدىاولىن ال٣لُل مً ال٨ؿ٨ـ نباخا خىالي
الؿاٖت الخاؾٗت نباخا ،وٍدىاو ٫ال٣ٟغاء
الضقِكت .وَٗخبر صوحي ؤن الض٧الحن باؾخٗما٫
اإلاٛاع ٝفي َٗامهم بضءوا في اجبإ "الىمىطط ألاوعبي
الصخُذ "3خؿب حٗبحرٍ ،ؤي ؤن ألاوعبُحن ٌٗملىن
ٌٗملىن ٖلى جُىٍغ الكٗىب البضاثُت.
ؾاَمذ ال٨خاباث ألاهثروبىلىظُت الخاعٍسُت في
ٞهم املجخم٘ اإلاٛغبي ًٖ َغٍ ٤جىٞحر ٦جز مٗلىماحي
مهم ًجب الاَخمام به والخٟاّ ٖلُه ،ختي اطا لم
ًخم جىُْٟه بك٩ل مٗلًٞ ،بًٟل ال٨خاباث
ألاهثروبىلىظُت وؿخُُ٘ ٞهم الخُىعاث التي ٖغٞها
مجخم٘ مٗحن ٖبر الخاعٍش و ٠ُ٦جخٛحر الٗ٣لُاث.
ٞسال ٫الخماًت الٟغوؿُت ،بضؤث ٖ٣لُت اإلاٛاعبت
جخٛحر وجخجغؤ ٖلى ج٣بل الجضًض والجغيء في ٧ل
يء ،في الىظباث الٛظاثُت وَغ ١ألا٧ل وفي
اإلاكغوباث ،واؾخٗما ٫مىضًل ٖلى ألاعظل خٟاْا
ٖلى هٓاٞت الشُاب ،واعجضاء اإلاغؤة للباؽ لم جً٨
ججغء ٖلُه مً ٢بل.
ومما ًا٦ض البىاصع الاولى لخٛحر اللباؽ اإلاٛغبي،
اعجضاء الجىىص اإلاٛاعبت للؼي الٗهغي بٗض

اهسغاَهم في نٟى ٝالجِل الٟغوس ي زال٫
الخغب الٗاإلاُت الاولى ،ؾلمتهم اًاٍ الؿلُاث
الٗؿ٨غٍت اإلا٩لٟت بالخمىًٍ ،وٍخ٩ىن َظا الؼي مً
٢مُو وؾغوا ٫ومُٗ ٠وعبُت ٖى ٤و٢بٗت،
وهدُجت لكضة اإلاىاٞؿت حٗغيذ الهىاٖاث
اليؿُجُت لئلٞالؽ.
والؼي الظي ٧ان ًىدكغ في ٖمىم مىاَ ٤اإلاٛغب
باليؿبت للغظا ٫ظلباب ٢هحر ال ًخجاوػ الغ٦ب،
له ؤ٦مام ٖغًٍت و٢ب ٦بحر ًًٗىن ُٞه ما
اقتروٍ ًىم الؿى ١مً ػٍذ وؾ٨غ وٚحرٍ ،مهىىٕ
مً زىب زكًً ،غجضًه ال٨بحر والهٛحر ،و٧ان
ٖمىم اإلاٛاعبت خافي ال٣ضمحن ؾىاء اليؿاء ؤو
الغظا ٫وألاَٟا.٫
٦ما ٧اهذ اإلاىاثض اإلاٛغبُت ٢بل الخماًت مىاثض
ط٧ىعٍت ٞلم ًٌ ً٨ؿمذ لليؿاء باالزخالٍ م٘
الغظا ٫خى ٫اإلاىاثض ،و٧ان عب ألاؾغة ًدىاو٫
الُٗام لىخضٍ وٍبضؤ ألا٧ل َى ؤوال زم بٗض اهتهاثه
جإ٧ل ألام م٘ ألاوالص ،وبضزى ٫ألاظىبُاث بلى اإلاٛغب
وجىاولهم الُٗام بلى ظاهب الغظا ،٫ظٗل َظا
ألامغ وؿاء ألاؾغ الٛىُت التي ٧اهذ حؿخ٣بل
ألاظاهب في بُىتها جخ٣بل اهًمام اليؿاء لجلؿاث
الغظا ٫وجىاولهم للُٗام بلى ظاهبهم صون خغط.

 -1هٟؿه،م.148.
 -2هٟؿه،م.154.
 -3هٟؿه ،م.249.
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ؤلاظابت ٖلى ؾاا ٫ال ٠ُ٨في مؿإلت الخُبُ .٤وَى
ماوٗبر ٖىه باألؾئلت الخالُت:

ألاهثروبىلىحيا التاسيخيت
 الذلتىسعضالذًً صسياط الطالبت الباحثت حفيظت العشوص ي اإلاشض ي الطالبت الباحثت دليلت حبالت ظعىدي اإلاملنت اإلاغشبيت -حامعت ظيذي دمحم بً عبذ هللا -فاط

 ماهي ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش؟
 ماهي ؾُا٢اث ومبرعاث الخ٣اعب بُجهما ؟
 ٠ُ٦ وْٟذ ظىؾلحن الضازلُت
ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت في صعاؾت مغاًا
ألامغاء؟
ومً ؤظل ؤلاظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث وم٣اعبت
اإلاىيىٕ و ٤ٞمىهجُت ٖلمُت جخىا ٤ٞوجٟاٖالث
الًُ٣ت وجدترم ؤبٗاصَا ،اعجإًىا ج٣ؿُم الٗغى بلى
زالر مداوع عثِؿُت:
 .1مٟهىم ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش
 .2ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت :ؾُا٢اث اليكإة
ومبرعاث الخ٣اعب
 .3ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت مً زال ٫صعاؾت
ظىؾلحن صزلُت "إلاغاًا ألامغاء"
وإليٟاء الهبٛت الٗلمُت ٖلى الًُ٣ت وظب
م٣اعبتها و ٤ٞما ظاصث به اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي
اَخمذ باإلاىيىٕ ؤَمها الكماؽ ِٖس ى ،مضزل
بلى ٖلم ألاهثروبىلىظُا وبحروي ط بُلخى ،صعاؾت
ألاهثروبىلىظُا اإلاٟهىم والخاعٍش بياٞت بلى الٗضًض
مً اإلا٣االث املخ٨مت التي ظمٗذ قخاث الًُ٣ت
وٞهلذ في ماَُتها.
ؤُ٦ض ؤن م٣اعبت ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت جدشم
ٖلى الباخض ؤوال الخٗغٍ ٠باألهثربىبىلىظُا والخاعٍش
والى٢ىٖ ٝىض اَخماماتهما وعنض مسخلٞ ٠غوٖهما
التي جيسجم م٘ الًُ٣ت مىيىٕ الضعاؾت.
 -1مٟهىم ألاهثربىلىظُا والخاعٍش:

مقذمت:
حٗخبر ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت مً بحن
ؤَم الخسههاث الٗلمُت التي تهخم بضعاؾت
الخمشالث اإلاٗاقُت الىاُٗ٢ت لضي ؤلاوؿان،
والبدض في مسخل ٠ألاؾباب التي جاصي بلى بغوػ
الٓىاَغ الاظخماُٖت ،حؿخمض ؤَمُتها مً ٧ىنها
حٗبحر ًٖ مغخلت جُىعٍت لل٨خابت الخاعٍسُت،
وؾُا ١مً ؾُا٢اث الخىاهج بحن الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت  ،لظلٞ ٪م٣اعبت ألاهثروبىلىظُا
الخاعٍسُت لً جخإحى بال بالبدض في ماَُت
ألاهثروبىلىظُا وؤهىاٖها و جدضًض ؾُا٢اث
ومؿاعاث الخُىع التي ؤصث بلى ْهىع َظا الٗلم في
ٞترة ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.
ألامغ الظي ًً٘ الباخض واإلاخدب٘ إلاؿاعاث
َظا الٗلم وجدضًض ؤوؿا٢ه ؤمام الٗضًض مً
ؤلاق٩الُاث التي مً قإن ؤلاظابت ٖجها جِؿحر الٟهم
وحؿهُل الخدب٘  ،ولٗل ؤولى َظٍ ؤلاق٩االث جخمدىع
باألؾاؽ خى ٫الخدضًض اإلاٟهىمي ل٩ل مً
ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش مغوعا بالخٟهُل في
ؾُا٢اث ومبرعاث الخ٣اعب بحن الٗلمحن  ،ونىال بلى
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البُىلىظُت والش٣اُٞت املخلُت٧ ،إوؿا ١مترابُت
ومخٛحرة ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤هماطط وم٣اٌـ ومىاهج
مخُىعة٦ ،ما نهخم بىن ٠وجدلُل الىٓم
الاظخماُٖت والخ٨ىىلىظُا ،ووٗنى ؤًًا ببدض
ؤلاصعا ٥الٗ٣لي لئلوؿان وابخ٩اعاجه ومٗخ٣ضاجه
ووؾاثل اجهاالجه ،وبهٟت ٖامت ٞىدً
ألاهثروبىلىظُحن وؿعى لغبِ جٟؿحر هخاثج صعاؾدىا
في بَاع هٓغٍاث الخُىع ،ؤو مٟهىم الىخضة
الىٟؿُت اإلاكتر٦ت بحن البكغ».4
جى٣ؿم ألاهثروبىلىظُا بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن
ألاولى ًهُلح ٖلُه ألاهثروبىلىظُا الٟحزًاثُت ؤو
الُبُُٗت وَى نى ٠يهخم بضعاؾت ؤلاوؿان
بُىلىظُا وٍخدب٘ مسخل ٠جُىعاجه ،لُبدض ًٖ
الخهاثو الباَىُت لجؿم ؤلاوؿان التي حٗخبر
مٟاجُذ للىعازت الجىُت لئلوؿان ،5وَظا الىىٕ ً٣بل
الضعاؾت ؾىاء ٖلى مجخمٗاث خُت ؤو ٖلى الهُا٧ل
الٗٓمُت ،وبظلٞ ٪هي جبدض في الؿماث
الًٗىٍت ومسخل ٠الخٛحراث التي جُغؤ ٖلحها في
جغ٦حز ٖلى الٟغص باٖخباعٍ هدُجت لٗملُت ًٖىٍت.6
ؤما الك ٤الشاوي مً ألاهثروبىلىظُا
ٞخخٗضص ُٞه الدؿمُاث والٟغوٕ وألن مىيىٖىا في
َظا الٗغى ًغجبِ باألهثروبىلىظُا الخاعٍسُت
ٞؿى ٝهداو ٫وبةظاػ الى٢ىٖ ٝلى ألاهىإ التي لها

ألاهثروبىلىظُا
لٟٔ
ٌكخ٤
"  "Anthropologieمً لً ٟٔىهاوي م٩ىن مً
مُٗ٣حن " "Anthropolosومٗىاَا ؤلاوؿان ،ومً
لىظىؽ " "logosبمٗنى "ٖلم" وبظلٞ ٪ةن مٗنى
اللَ ٟٔى "ٖلم ؤلاوؿان" ،1ؤما ٖلى اإلاؿخىي
الانُالحي ٞةن ؤوؾ٘ حٗغٍ ٠اٖخبر
»ألاهثروبىلىظُا هي صعاؾت ؤلاوؿان وؤٖماله« ، 2
وحٗغ ٝؤًًا ٖلى ؤنها ٖلم يهخم بضعاؾت ؤلاوؿان
باٖخباعٍ ٧اثً ًٖىي ٌِٗل يمً مجخم٘ جاَغٍ
ؤهٓمت وؤوؿا ١اظخماُٖت جمحزَا ز٣اٞاث مدضصة،
وبظلٞ ٪األهثروبىلىظُا َى ٖلم صعاؾت ؤلاوؿان
َبُُٗا واظخماُٖا وخًاعٍا ،ألنها تهخم بضعاؾت
ؤلاوؿان يمً مدُُه باٖخباعٍ ٧اثً اظخماعي
بُبٗه٦ ،ما جضعؽ مسخل ٠ؤبٗاصٍ الٟحزًاثُت
والاظخماُٖت والش٣اُٞت.3
ال ٚىع ؤن ما ُ٢ل ًدُل بلى ؤن
ألاهثروبىلىظُا ٖلم اإلا٣اعبت الكمىلُت لئلوؿان في
صعاؾخه مً مسخل ٠الخهاثو البُىلىظُت
والش٣اُٞت في الؼمان واإلا٩ان ،وَى ما ٖبرث ٖىه
ألاهثروبىلىظُت ألامغٍُ٨ت ماع٦غٍذ مُض « هدً
هه ٠الخهاثو ؤلاوؿاهُت البُىلىظُت والش٣اُٞت
ٖبر الؼمان وفي ؾاثغ ألاما ً٦وهدلل الهٟاث
1لكماؽ ِٖس ى ،مذخل ئلى علم ألاهثروبىلىحيا،
ميكىعاث اجداص ٦خاب الٗغب ،صمك ،2004 ٤م.12.
 -2بحروي ط بُلخى ،دساظت ألاهثروبىلىحيا اإلافهىم
والتاسيخ ،جغظمت ٧اْم ؾٗض الضًً ،ميكىعاث بِذ
الخ٨مت ،الُبٗت ألاولى ،بٛضاص 2010م ،م.12.
 -3الكماؽ ِٖس ى ،مذخل ئلى علم ألاهثروبىلىحيا ،م.
ؽ ،.نو.13-12 .

 ٞهُم خؿحن ،قفت ألاهثروبىلىحيا ففىى في جاسيخ علمالاوعان ،ميكىعاث ٖالم اإلاٗغٞتٞ ،براًغ 1986م ،م.
.144
 -5بحروي ط بُلخى ،دساظت ألاهثروبىلىحيا اإلافهىم
والتاسيخ ،م.ؽ ،م .63-62
 -6هٟؿه ،م.66 .
85

اعجباٍ بهظا الخسهو ،وبما ؤن ألاهثروبىلىظُا
الخاعٍسُت هي مجاً ٫جم٘ بحن ألاهثروبىلىظُا
الاظخماُٖت والش٣اُٞت والخاعٍش ٞالبض مً الخٟهُل
في ماَُت ٧ل مجها.
ٞاألهثروبىلىظُا الاظخماُٖت تهخم بضعاؾت
الؿلى ٥الاظخماعي الظي ًخسظ مىهج الىٓم
الاظخماُٖت ٧الٗاثلت وال٣غابت والخىُٓماث
الؿُاؾُت وؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت والٗباصاث
الضًيُت ،ؤي ؤنها جضعؽ الٗال٢اث بحن مسخل٠
الىٓم الاظخماُٖت ؾىاء ٖىض املجخمٗاث ال٣ضًمت
مً زال ٫صعاؾت آزاعَا اإلااصًت وال٨ٟغٍت ،ؤو في
املجخمٗاث الخضًشت واإلاٗانغة خُض حٗخمض ٖلى
اإلاالخٓت اإلاباقغة وعنض مسخل ٠ؤوؿا٢ها
وجٟاٖالتها الخانت والٗامت.1
ؤما ألاهثروبىلىظُا الش٣اُٞت ٞتهخم بضعاؾت
ؤلاوؿان باٖخباعٍ ًٖى في مجخم٘ ًخمحز بش٣اٞت
زانت ،وٖلُه ؤن ًلتزم في ؾلى٦ه و ٤ٞالُ٣م
والٗاصاث اإلاٗمى ٫بها ُٞه٦ ،ما ٖلُه ؤن ًدب٘
هٓامه وٍخدضر لٛخه ،وٖلُه ًضعؽ ألاهثروبىلىجي
خُاة ؤلاوؿان وؾلى٦ه الىاب٘ مً ز٣اٞخه وَظا
الىىٕ ٖلى ٚغاع ألانىا ٝألازغي ًم ً٨ؤن ً٣اعب
الكٗىب ال٣ضًمت ؤو اإلاٗانغة بهضٞ ٝهم الٓىاَغ
الش٣اُٞت وجدضًض ؤوؿا٢ها لخٟؿغ مسخل٠
الخُىعاث الش٣اُٞت في مجخم٘ مٗحن.2

حٗخمض ألاهثروبىلىظُا بىىٖحها الاظخماُٖت
والش٣اُٞت ٖلى ظم٘ اإلااصة بياٞت بلى البدض
اإلاُضاوي في املجخمٗاث اإلاٗانغة ،وطل ٪بالِٗل
ٞحها لكهىع مً ؤظل مغا٢بت َغ ١الخُاة ،خُض
ٌٗمل ٖلى م٣ابلت م٣ضمي اإلاٗلىماث و٦ظا اإلاكاع٦ت
اإلاُضاهُت ،3وٍداو ٫ألاهثروبىلىجي اإلاغا٢ب واإلاكاع٥
هُل اخترام الىاؽ املخلُحن و٦ؿب ز٣تهم مً زال٫
بإلاامه باللٛت املخلُت ،ؤما اإلاكاع٦ت ُٞىهجها مً
ؤظل بصعاٗٞ ٥لي ملخخل ٠جمٟهالث الؿلى٥
ؤلاوؿاوي ألن اإلاٗاوي الٗاَُٟت ال جضع ٥باإلاكاَضة
وإهما بسىى الخجغبت ؤي اإلاماعؾت.4
بُض ؤن الخضًض ًٖ الخاعٍش والخٟهُل في
ماَُخه ٌؿى٢ىا يمىُا بلى الى٢ىٖ ٝلى ما ؤبضٖه
ابً زلضون في م٣ضمخه ،بط ٌٗخبر حٗغٍٟه مً ؤص١
ما ُ٢ل خىَ ٫ظا الٗلم « ؤما بٗض ٞةن الخاعٍش مً
الٟىىن التي جخضاوله ألامم وألاظُا ]...[ ،٫بط َى في
ْاَغٍ ال ًؼٍض ٖلى ؤزباع ًٖ ألاًام والضو،٫
والؿىاب ٤مً ال٣غون ألاو ،٫جىمى ٞحها ألا٢ىا،٫
وجًغب ٞحها ألامشا ]...[٫وفي باَىه هٓغ وجد،٤ُ٣
وحٗلُل لل٩اثىاث ومباصئها ص ،٤ُ٢وٖلم بُُٟ٨اث
الى٢اج٘ وؤؾبابها ٖمُٞ ،٤هى لظل ٪ؤنُل في
الخ٨مت ٖغٍ. »5٤
وحٗخبر ٖباعاث ابً زلضون ؤٖمٞ ٤هم
للخاعٍش خُض ؤ٦ض ؤن َظا الٗلم ال ً٣خهغ ٖلى

 -1الكماؽ ِٖس ى ،مذخل ئلى علم ألاهثروبىلىحيا ،م.
ؽ ،.نو.112-111 .
 -2م.ن ،م .93

 -3بحروي ط بُلخى ،دساظت ألاهثروبىلىحيا اإلافهىم
والتاسيخ ،م .ؽ ،.م.66 .
 -4م.ن ،م .69
 -5ابً زلضون ٖبض الغخمان ،مقذمت ابً خلذون،
ميكىعاث ًٞاء ال ًٟوالش٣اٞت ،اإلاٛغب ،م.9 .
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صعاؾت الخغوب والخ٩ام والضو ،٫وإهما َى بدض
وجض ٤ُ٢في ظمُ٘ الٓىاَغ اإلاغجبُت باإلوؿان ؾىاء
٧اهذ ؾُاؾُت ؤو ز٣اُٞت ؤو اظخماُٖت ؤو
ا٢خهاصًت  ،...وَ٨ظا اٖخبرٍ ٞهم وإمٗان في َباج٘
البكغ وبدض ًٖ ألاؾباب والضواعي وجدلُلها
واؾخسغاط هخاثجها للٗٓت والٗبرة .1جمحز َظا
الٗلم بخجضص واضح م٘ مضعؾت الخىلُاث ل٨ىه في
آلان طاجه خاٖ ٔٞلى ؤنىله وج٣الُضٍ،2وَى ما
ؤصي بلى ْهىع ج٣اَٗاث م٘ الٗضًض مً الٗلىم
الاظخماُٖت وٖلى عؤؾها ألاهثروبىلىظُا.
 -2ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت :ؾُا٢اث اليكإة
ومبرعاث الخ٣اعب:
بن الخضًض ًٖ ألاهثربىلىظُا الخاعٍسُت َى خضًض
في ظىَغٍ ًٖ مجا ٫جخٗضص ُٞه الخسههاث بل
َى صعاؾت ججم٘ ما بحن ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت
والش٣اُٞت والخاعٍش ،3لظلٞ ٪ةن البدض والخٟهُل

في َظا الخسهو ً٣خط ي الخٟهُل ؤوال في
مسخل ٠الخُىعاث التي ٖغٞها الٗلمحن.
جمدىع مكغوٕ الخىلُاث 1929م ؤؾاؾا
ٖلى بٚىاء الخاعٍش باجهاله بالٗلىم الاظخماُٖت،
ألن ٞهم الٓىاَغ املجخمُٗت ال ًخإحى بال بةصعا٥
الٗملُاث اإلاٗ٣ضة للخدىٖ ٫لى مغ الخاعٍش  .4و٢ض
ق٩لذ ٞترة ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بضاًت
ج٣اعب خ٣ُ٣ي بحن الخسههحن زهىنا م٘
ألاهثروبىلىظُت البيُىٍت التي ؤَل٣ها ٧لىص لُٟي
ؾتراوؽ ،وَى ما ؤصي بلى ْهىع "ألاهثروبىلىظُا
الخاعٍسُت " التي اؾخُاٖذ في و٢ذ ٢هحر ؤن
جدخل م٩ان الخاعٍش الا٢خهاصي والاظخماعي الظي
ؾُُغ وَُمً مىظ الخمؿُيُاث.5
بُض ؤن الخ٣اعب بحن ألاهثروبىلىظُا
والخاعٍش خمل بحن زىاًاٍ في بضاًت ألامغ هىٖا مً
اإلاٟاع٢اث وؾىء الٟهم والٛمىى ،ؤزاعث ه٣اقاث
خاصة ،اه٣ؿم ٖلى بزغَا الضاعؾىن بلى ٞئخحن
ألاولى جغي ٖضم وظىص ٖال٢ت مٗغُٞت بحن الٗلمحن ،
ُٞما الشاهُت اٖخبرث ؤن الٗلمحن لهما هٟـ اإلاكاعب
وال ًمٞ ً٨هل ؤخضَما ًٖ آلازغ ،ولم ًخم ججاوػ

 -1ماوـ خؿحن ،التاسيخ واإلاإسخىن دساظت في علم
التاسيخ ماَيته ومىضىعاجه ومزاَبه ومذاسظه عىذ
اَل الغشب وأعالم مل مذسظت وبحث في فلعفت التاسيخ
ومذخل ئلى فقه التاسيخ ،ميكىعاث صاع الغقاص ،الُبٗت
الشاهُت ،ال٣اَغة 2001م ،م.15.
 -2لىٚى ٝظا ،٥التاسيخ الجذًذ ،جغظمت دمحم الُاَغ
اإلاىهىعي ،مغاظٗت ٖبض الخمُض َىُت ،جىػَ٘ مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،الُبٗت ألاولى ،بحروث ،2007
م.77 .
3
- Jean-Claude Schmitt, « Anthropologie historique
», Bulletin du centre d„études médiévales
| d„Auxerre
BUCEMA [En ligne], Hors-série n° 2 / 2008, p.1.

4

- Ibid, p.2.
5
- Marin Richard. «La nouvelle histoire et Lévi
Strauss». Caravelle. Cahiers du monde
Hispaniques et
luso-brésilien, P.resses Universitaires du Mirail,
2011, p.1.
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ألامغ بال بٗض بماَت اللشام ًٖ ألاؾالُب والً٣اًا
التي ٌٗالجها َظا الخسهو. 1
ومً اإلاٟاع٢اث الىاضخت بحن الخسههحن
َى ؤن ألاهثروبىلىظُا مٟغٚت مً البٗض الخاعٍذي
وججٗل مً مٟهىم "الخدى "٫هٓام مىُ٣ي صون
مغاٖاة للؼمً الخاعٍذي وحٛحراجه وزهىنُاث ٧ل
مغخلت ،ل ً٨صعاؾت ألاهثروبىلىظُا لهُا٧ل ال٣غابت
وألاؾاَحر والٗ٣لُاث ظٗلذ َظا الخباًً ؤ٢ل خضة
زهىنا مً زال ٫صعاؾت لُٟي ؾتراوؽ
لؤلؾاَحر خُض ؤ٦ض ؤن ٧ل خًاعة بال ولها هٟـ
الٗىانغ ألاؾاؾُت في ٖضص مً الؿلىُ٦اث،
وبظلٞ ٪ةن الخىىٕ الش٣افي ًدمل في ٖم٣ه بقاعاث
ٖلى الىخضة الىٟؿُت للبكغٍت٦ .2ما ًا٦ض في
صعاؾخه "اليكاٍ الالواعي للٗ٣ل" ؤن َىا ٥هماطط
مخُاب٣ت في ٧ل املجخمٗاث.3
ٖ٨ـ اإلااعر الظي ال ٌٗخمض ٖلى الىهج الىعاسي
وبظلً ٪ا٦ض ؾتراوؽ ؤن َظا الخُغ ٝفي اإلاىهج
الخىُٓمي للخاعٍش ظٗل ألاهثروبىلجُا جخٟىٖ ١لُه،
ألنها جخم ً٨مً الىنىٖ ٫بر ههجها البيُىي بلى
الالوعي في اإلاماعؾاث الاظخماُٖت ،بِىما ً٨خٟي
الخاعٍش بدىُٓم الخٗبحراث الىاُٖت .4وَى ما ًٓهغ
َمىح لُٟي ؾتراوؽ في جغظُذ ٟ٦ت ألاهثروبىلىظُا

ٖلى الخاعٍش و٦ظا ه٣ضٍ للخاعٍش واإلااعزحن ،ل٨ىه
ؾغٖان ما جغاظ٘ ًٖ َظا الخىظه وٖبر ًٖ
اَخمامه بالخاعٍش وؤ٦ض ٖلى يغوعة الايُالٕ ٖلى
ماض ي الؿ٩ان ٢بل صعاؾتهم.5
ل ً٨عٚم الازخال ٝفي الخىظه بال ؤن
الخ٣اعب بحن الخسههحن ؾغٖان ما بضؤث جلىح
مالمده ألاولى في نهاًت الخمؿُيُاث ،وجم الخإؾِـ
لٗال٢ت ظضًضة بُجهما ،6في زىعة مٗغُٞت حك٩ل
زاللها الخاعٍش ال٨ٟغي جإزغا بجاطبُت البيُت مً
٢بل اإلااعزحن ،7وبظل ٪ظاء الاهٟخاح ٖلى جاعٍش
"الٗ٣لُاث" الظي ظٗل اإلااعزحن ؤ٦ثر ٢ابلُت
للم٣ترخاث ال٣اصمت مً ألاهثروبىلىظُا ،وٖلُه
انهاعث الهُمىت الخاعٍسُت ال٣اثمت ٖلى صعاؾت
اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وجٟاٖالث الخاعٍش الخضسي،
وبضؤ التروٍج للً٣اًا الش٣اُٞت والاظخماُٖت م٘
التر٦حز ٖلى َغ ١الخ٨ٟحر والكٗىع.8
َ٨ظا خخمذ ألاهثروبىلىظُا ٖلى اإلااعزحن
الخ٨ٟحر في مدخىٍاث البيُت والىْاث ٠في مداولت
ل ٪ٟال٣ىاٖض الًمىُت لؤلصاء الاظخماعي ،9،لظل٪
لجإ اإلااعر بلى البدض ًٖ زهىنُاث البيُت
الاظخماُٖت ،الظي ًجٗل لؤلهثروبىلىظُا مؿاَمت
ُ٢مت في الخاعٍش  .خُض ٖمض اإلااعر بلى َغح

1

5

- Ibid, p.2.
6
- Ibid, p.3.
7
- Marin Richard,« La nouvelle histoire et Lévi
Strauss», p.4.
8
- Jean-Claude Schmitt, « Anthropologie historique
historique », p. 4.
9
- Ibid, p.4

- Marin Richard.« La nouvelle histoire et Lévi
Strauss», p.1.
2
- Jean-Claude Schmitt, « Anthrop.ologie
historique », pp.2-3.
3
- Marin Richard.« La nouvelle histoire et Lévi
Strauss», p.1.
4
- Ibid, pp.1-2.
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 ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت ( صعاؾت
الهُا٧ل ألاؾغٍت ،والؿلى ٥وجىُٓم
ٖال٢اث ال٣غابت).

مجمىٖت مً الدؿائالث ًٖ زضمت اإلااؾؿاث
والُ٣ىؽ واإلاٗخ٣ضاث مً ؤظل ٞهمها وال٨ك٠
ًٖ عمؼٍتها واؾتراجُجُتها املخُٟت واإلاٗلىت ،و٦ظا
مداولت جُُ٣مها وخهغ جل ٪التي لها ال٣ضعة ٖلى
الاهخ٣ا ٫بلى ُ٢م .مما ؤؾهم في الاجها ٫بحن
الٗلمحن وٞخذ الُغٍ ٤ؤمام مكاعَ٘ ظضًضة وؤزغي
مخجضصة.1
صقيذ مغخلت الؿبُٗىاث مً ال٣غن
اإلااض ي مغخلت الخاعٍش الجامعي الظي انُلح ٖلُه
"الٗ٣لُاث" والظي ؤٖلً ًٖ الخضازل الخ٣ُ٣ي
بحن ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش مما ظٗل الخاعٍش ًهل
بلى ظمهىع ؤ٦برً .2ا٦ض  Angré Barguiéreؤن
صعاؾاث ألاهثروبىلىظُت مً ٢بل اإلااعزحن ٧ان لها
ؤعبٗت ازخهاناث عثِؿُت زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت:3

 ألاهثروبىلىظُا الش٣اُٞت ( اإلاٗخ٣ضاث،
وؤق٩ا ٫الخضًً الكٗبي والش٣اٞاث
الكٗبُت والؿُاؾُت)...
َظٍ الخىظهاث الخاعٍسُت الجضًضة جؼامىذ والاهبهاع
بالى٢ذ الشابذ (ألامض الُىٍل)" le temps
 ،"immobileخُض شجٗذ مضعؾت الخىلُاث
الخىظه هدى الخاعٍش الجضًض ابخضاء مً ؾىت
1969م ،وطل ٪مً زال ٫اؾخ٣غاء ٖىاوًٍ الٗضًض
ألاٖما ، ٫ألاؾغة واملجخم٘ (ع٢م  )1972/4مً ؤظل
الخاعٍش ألاهثروبىلىجي (ع٢م  )1974/ 6جاعٍش
الاؾتهال( ٥ع٢م  )1975 /3-2وٚحرَا مً اإلا٣االث
التي جىُىي يمً جسهو ألاهثروبىلىظُا
الخاعٍسُت،4و في ٖام  ، 1978ؤؾـ ظا ٥لىٚىٝ
"مجمىٖت ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت للٛغب في
ال٣غون الىؾُى" والتي ؾهغ ٖلى حؿحرَا بلى خضوص
1992م خُض ؾلمها بلى ظان ٧لىص ؾمُض.5
ٞمً زال ٫ألاٖما ٫التي جم بهخاظها في ْل
ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت ًٓهغ وبجالء الخىاٚم بحن
الٗلمحن ،ألامغ الظي ًغظ٘ ؤؾاؾا بلى اl٫ههج الظي
حٗخمضٍ ٧ل مً ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش ،مً خُض
ظم٘ اإلااصة اإلاهضعٍت مً ؤظل ؤلاخاَت بماض ي
اإلاىاَ ٤اإلاغاص صعاؾتها ،بياٞت بلى ون ٠ألاخضار

 ألاهثروبىلىظُا اإلااصًت والبُىلىظُت (ؤي
الاَخمام بخاعٍش الٗاصاث الٛظاثُت وؤهماٍ
الؿ٩ان وجاعٍش اإلاىا ٠٢اججاٍ الجؿم
والبِئت البُىلىظُت).
 ألاهثروبىلىظُا الا٢خهاصًت (الاَخمام
بالخ٣ىُاث الؼعاُٖت ،وآلُاث ا٢خهاص
الٟالح)......

1

- Ibid, pp. 4- 5.
2
- Marin Richard.« La nouvelle histoire et Lévi
Strauss», p. 6
3
- Ibid, pp. 6-7

4

- Marin Richard.« La nouvelle histoire et Lévi
Strauss», p. 7 .
5
- Ibid, p. 7.
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٣ُٞهض به ألاهثروبىلىظُا ٦ما ؤنها جىضح
اؾخدالت اؾخٛىاء ؤخضَما ًٖ آلازغ ،في ٖملُت
بدثهما ًٖ مٗغٞت ؤلاوؿان .3
وَ٨ظا ٞةن ٢غاءة املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٖلى يىء
اإلاىهج الخاعٍذي ؤي اؾخ٣غاء اإلاهاصع والىزاث٤
وألاعقُٟاث ،ال جم ً٨مً  ٪ٞالغمىػ واإلاٗاوي،
واؾخجالء الضالالث بال باالٖخماص ٖلى ال٣غاءة
ألاهثروبىلىظُت التي ج ٪٨ٟاإلاًمغ واإلاؿختر مً
ٖىانغَا ،وَى ما ؾى ٝهغاٍ مً زال ٫الىمىطط
الخُبُ٣ي "إلاغاًا ألامغاء".
 -3ألاهثروبىلىظُا الخاعٍسُت مً زال ٫صعاؾت
ظىؾلحن صزلُت "إلاغاًا ألامغاء"
بن اإلا٣اعبت الاهٟخاخُت التي ٢امذ بها ظىؾلحن
صزلُت ٖلى الجيـ ألاصبي "مغاًا ألامغاء" ؤو
ّ
اإلاىظهت لىصح ألامغاء ،بهما هي م٣اعبت
الغؾاثل
خاولذ مً زاللها لٟذ اهدباٍ اإلااعر بلى ههىم
الاٖخباع الهخمائها بلى
لم ج٨خب للخاعٍش ؤنال م٘
ِ
ظيـ ؤصبي زاهىي ،و جدىٍل وظهخه هدى بٖاصة بىاء
الىو الخاعٍش ًى ٤ٞمىاهج و ٖلىم ؤزغي .للىٟاط
بلى ٖم ٤اإلاىيىٕ ٖمضها بلى م٣ا ٫ظىؾلحن "مغاًا
ألامغاء في ؤلاؾالم :خضازت ّ
نماء" وخاولىا ال٨ك٠
ًٖ:

والخٗغٖ ٝلى ألاؾباب والٗىامل الخاعٍسُت التي
٧اهذ ؾببا في بغوػ الٓىاَغ الاظخماُٖت.
وبظلٞ ٪ةن الخ٣اعب بحن الٗلمحن جىضخه بجالء
الهالث ال٣اثمت التي خضصَا ؾتراوؽ ،والظي ًغي
ٞحها ؤن الازخال ٝبحن ألاهثروبىلىظُا والخاعٍش ال
ًمـ بهلت اإلاىيىٕ ؤو ألاَضا ٝؤو اإلاىهج  ،ألن
الٗلمحن ًيسجمان ٖلى مؿخىي اإلاىيىٕ خُض
ًدىاوالن مىيىٖا مىخضا "الخُاة الاظخماُٖت"،
٦ما ؤن َضٞهما واخض َى ٞهم ؤلاوؿان والى٢ىٝ
ٖىض زباًاٍ ،وختى ٖلى مؿخىي اإلاىهج ٞلِـ َىا٥
ازخال ٝبال في َغ ١البدض.1
صخُذ ؤن ٖمل اإلااعر ٌؿلِ الًىء ٖلى الٗضًض
مً الٓىاَغ املجخمُٗت بىاء ٖلى ماصة مهضعٍت
جىضح الٓاَغة وجغؾم ؾُا٢اتها ،ل ً٨مؿإلت
الخدلُل والخٟؿحر ج٣خط ي مً اإلااعر الاهٟخاح ٖلى
ألاهثروبىلىظُا ٢هض الاؾخٟاصة مً الهُاٚاث
الالواُٖت ،ألن مىايُ٘ اإلااعر الُىم ججاوػث
الخاعٍش الؿُاس ي الاهٟٗالي الظي ً٨خٟي بالخدب٘
الؼمني لؤلخضار ،2وبظلٞ ٪ةهه مً الهٗب الٟهل
بحن الٗلمحن في صعاؾت املجخمٗاث ،وَى ما ٖبر ٖىه
ماع٦ـ بٗباعجه الكهحرة « ؤن البكغ ًهىٗىن
جاعٍسهم بإهٟؿهم ،ال ٦جهم ال ًضعون ؤنهم
ًهىٗىهه» ًا٦ض ؾتراوؽ ؤن الك ٤ألاو ٫مً
ال٣ىلت بهما َى حؿىَ ٜللخاعٍش ،ؤما الك ٤الشاوي

 ماَُت مغاًا ألامغاء؟
 ؤلاياٞاث التي ًم ً٨ؤن ج٣ضمه
ألاهثروبىلىظُا للخاعٍش.

٧ -1لىص لُٟي ؾتراوؽ ،الاهاظت البيياهيت ،جغظمت خؿً
٢بِس ي ،ميكىعاث مغ٦ؼ الش٣اٞت الٗغبي،الُبٗى ألاولى،
بحروث 1995م ،م.31 .
٧ -2لىص لُٟي ؾتراوؽ ،الاهاظت البيياهيت ،م .ؽ ،.م.
.37

٧ -3لىص لُٟي ؾتراوؽ ،الاهاظت البيياهيت ،م .ؽ،.
نو.38-37.
90

 بجاختها لل٨خابت الخاعٍسُت مجاالث
الترُ٦ب وآٞاٖ ١لى اإلاؿخىي اإلاجهجي.

 الخهىع الظي اؾخُاٖذ ظىؾلحن صزلُت
نُاٚخه للؿلُت ؤلاؾالمُت و ٤ٞالخدلُل
ألاهثروبىلىجي ٦خب اإلاغاًا.
ؤ -ماَُت مغاًا الامغاء
جيخمي مغاًا ألامغاء ؤو مغاًا اإلالى "٥بلى الجيـ
ألاصبي الظي ًًم "ؤصب ٞىىن ُ
الخ٨م " الظي ٖني
ّ
اإلاىظهت لىصح ألامغاءٌٗ .ىص جاعٍش
بًم الغؾاثل
ْهىعَا في الخاعٍش ؤلاؾالمي بلى ال٣غن الشامً َد،
واؾخمغ بهخاظه بلى ٚاًت بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ٖلى
الغٚم مً الخظبظباث التي قهضتها صًىامُُ٨ت طل٪
ؤلاهخاط .جمدىعث مىايُٗها خى ٫آصاب اإلالى ٥في
نُاٚت هي ٖباعة ًٖ ههاثذ ؤزالُ٢ت وؾُاؾُت.
بهضُ ٝخؿً جضبحر الخ٨م و ؤلاماعة.
ٞهي بمشابت صلُل ٖمل ال ًخىدى جدلُل َبُٗت
الىٓام الؿُاس ي وآلُاجه ب٣ضع ما ٌؿعى بلى جىيُذ
ُ
ٖضص مً ال٣ىاٖض الؿلىُ٦ت التي جلؼم اإلال ٪ؤو
ألامحر و الؿحر ٖلى ههجهاٞ،1هي حك٩ل مؿخىصٖا
خُ٣ُ٣ا للش٣اٞت الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت.
ب  -ؤلاياٞاث التي ًم ً٨ؤن ج٣ضمه ألاهثروبىلىظُا
للخاعٍش
 ججاوػ ويُٗت اإلاهاصع وإق٩الُت
جىُْٟها (همىطط اقخٛالها ٖلى مغاًا
ألامغاء).

 حؿاٖض الباخض في بلىعة مى ٠٢بػاء
ً٢اًا البدض٣ً ،ى ٫مِكُل صي
ؾغَى":بن الٗملُت الخاعٍسُت -ؤي
ٖمل اإلااعر -ؤنبدذ بمشابت ه٣ض
وجمدُو إلاىاهج الٗلىم ألازغي
2
الُبُُٗت والبكغٍت"
 جدب٘ و جُىع حك٩ل الٓىاَغ
الخاعٍسُت و البدض في البيُاث
اإلاخدىلت.
 جُىٍغ مجا ٫اإلاهاصع و الاهٟخاح ٖلى
ؤظىاؽ مهضعٍت لم ج٨خب للخاعٍش
٢هضا(مغاًا ألامغاء) ٖلى ؾبُل اإلاشا،٫
التي جيخمي بلى اإلاهاصع ألاصبُت ؤو
آلاصاب الؿلُاهُت.
 بزغاط الخاعٍش مً اوٛال٢ه
الخسهص ي واهٟخاخه ٖلى حؿائالث
3
ومىاهج الٗلىم الاظخماُٖت ألازغي
ط  -الخهىع الظي ٢ضمخه صزلُت في جدلُلها
ألاهثروبىلىجي للؿلُت ؤلاؾالمُت مً زال٦ ٫خب
اإلاغاًا.

 بٚىاء ٢غاءة الىزاث.٤
 -2الٗغويٖ،بض هللا ،مفهىم التاسيخ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
الٗغبي ،الُبٗت ألاولى بحروث ،1992،ط ،1.م.194.
 -3خبُضة ،دمحم،مذسظت الحىلياث،مفاَيم التحليل
البرودًلي .مجلت ؤمل ٖضص،3الؿىت ألاولى،مُبٗت الىجاح
الجضًضة ،الضاعالبًُاء ،1993 ،نو.81-77 .

1

-Jocelyne Dakhlia, « Les Miroirs des princes
islamiques: une modernité sourde », In: Annales.
Histoire, Sciences Sociales, 57ᵉannée, N° 5,
2002, p.1192.
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ّ
 م ً٨جىُْ ٠ظىؾلحن صزلُت
للمىهج ألاهثروبىلىجي ٖلى ههىم
مغاًا ألامغاء مً:

 ؤماَذ اللشام ًٖ ؤخض ػواًا ؤصب
مغاًا ألامغاء الظي وؾمخه باملجا٫
ّ
ًخدغُٞ ٥ه الؿُاس ّي
الظي
ّ
اإلاؿخ٣ل ًٖ الىحي ،و
ؤلاؾالمي
ّ
بضاًت حك٩ل الؿُاؾت في اهٟها٫
ًٖ الضًً.الظي ونٟذ طلّ ٪
الخحز
بإصب ههاثذ اإلالى.2٥

 ج ٪ُ٨ٟالترُ٦ب الخُابي لىهىم
٦خب اإلاغاًا ،وجدضًض الخمٟهالث
الٗمُ٣ت ليؿ ٤الؿلُت الاؾالمُت
الش٣افي .و ؤٖاصث الخ٨ٟحر و البدض
في ٖال٢ت الؿُاس ي بالضًني.
 ؤٖاصث الاٖخباع إلاالٟاث ٞىىن
ُ
الخ٨مٗٞ ،لى الغٚم مً الاَخمام
الظي ٖغٞخه جل ٪اإلاهاصع مً لضن
بٌٗ ّ
ماعزُا لٗهغ الىؾُِ ،و
الغواط الظي ٖغٞخه اإلاغخلت ألاولى
مً ال٣غن 19م و الٗ٣ىص ألاولى
لل٣غن الٗكغًٍ ٖلى مؿخىي ّ
خُىٍت
اليكغ ،بال ؤن طل -٪خؿب
ً
ً
ظىؾلحن -لم ًثر بال اَخماما يُٟٗا
في ألاوؾاٍ البدشُت مً لضن
اإلااعزحن زهىنا في ٢لب اإلاغخلت
ألاولى مً ٞترة ال٣ىمُت الٗغبُت التي
ا٦خٟى باخشىَا بالبدض ًٖ ٖالماث
اإلاشاٟ٢ت م٘ الٛغب ،و اٞخ٣ضوا
1
لل٣غاءة الخُ٣ُ٣ت

 ؤٖاصث بىاء الضواثغ املخضوصة
للؿلُت الؿُاؾُت الاؾالمُت مً
زال ٫الىهىم ،ج٣ى ٫في َظا
الهضص ":بن الاَخمام ٖلى ؾبُل
اإلاشا،٫ب٨خاب) ّ
ؾغ ألاؾغاع( الظي
ٌٗخبر همىطط مً ٦خب اإلاغاًا ،بمشابت
بٖاصة بىاء ؾالؾل الغواًت وال٣غابت
اإلاخٗل٣ت بضواثغ مدضوصة وهي صواثغ
الىسبت الش٣اُٞت والاظخماُٖت ،ختى
َّ
لى حٗل ٤ألامغ بىهىم،ؤو بمجامُ٘
ً
مً الىهىم ألا٦ثر اهدكاعا و
ً3
وظىصا
 ظاءث صعاؾخه الىهىم "مغاًا
ألامغاء" ؤو" ألاصب الؿلُاوي" إلٖاصة
بىاء اللخٓت الخإؾِؿُت لالؾخ٣ال٫
اإلاخضعط للؿُاس ي ًٖ الضًني
باليؿبت للٗغب اإلاؿلمحن.
 بدشذ في الشابذ واإلاخدى ٫لل٨ك٠
ًٖ نحروعة الؿلُت الضًيُت في

1

-Jocelyne Dakhlia, «Les Miroirs des princes
islamiques : une modernité sourde», In: Annales
Histoire, Sciences Sociales. 57ème année, N° 5,
2002, p.1194.

2

-Ibid, p.1192.
-Ibid, p.1197.

3
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ّ
اٖخبرث الٗض ٫بظعة حك٩لذ ظظوعَا
في مجا ٫الخ٨م الضًني ؤلاؾالمي و
بهما خًىعٍ ؤي " الٗض "٫مىظىص و
ً
٢اثما بظاجه ٢بل الٗهض الاؾالمي."2
 بن ّ
مهمت اإلااعر  -خؿب ظىؾلحن-
ا٦دكاّ ٝ
٧ل م٣اعبت جاعٍسُت جغص
ً
ٖلىا ،ؤو بك٩ل ُم َ
ًمغ و البدض ًٖ

اليؿ ٤الؿُاس ي الٗغبي ،و ٖملذ
ٖلى ٦ك ٠الٗىامل اإلاخد٨مت في
بهخاظها وإٖاصة بهخاظها و طل ٪مً
اإلاىهج
اؾخدًاع
زال٫
ألاهثروبىلىجي والبيُىي .م٘ جدلُل
الؿُا ١الش٣افي الظي ج٨ٟغ مً
صازله الصخهُت الٗغبُت و اإلاؿلمت
في م٣اعهت بىٓحرتها الٛغبُت وهبظ
الغئٍت ألاوعوبُت الشابخت التي جضعي
الؿب ٤في لخٓت الاهٟها ٫الضًني
ًٖ الؿُاس ي اإلاىؾىمت "باللخٓت
اإلاُُ٨اُٞلُت".

هُ٣ت بضء الخضر الظي جٟغ٢ذ
ٖىه باقي هخاثج الاخضار.3
بطا ٧ان جدغٍغ الٗلىم الاظخماُٖت مً الهُمىت
الاؾخٗماعٍت ،ؤ٢ام جهغخا ل٨ٟغ ابً زلضون،
بدؿب ظىؾلحن صزلُت ٞةن جىُْٟها هي ألازغي
للٗلىم الاظخماُٖت في ٢غاءة مغاًا ألامغاء ،ج٩ىن ٢ض
ؤهُ٣ذ ههىنا اٖخبرث لٟترة مً الؼمً ههىنا
نماء .وا٢ترخذ مً زاللها خضازت مدخملت لخل٪
ألاصبُاث مً ؤظل جٟؿحر وا ٘٢الالمباالة و الغٌٞ
الظي ًًغبها الُىم ،باٖخباعَا ظيؿا ؤصبُا ٖلى
ٚغاع مجمل آلاصاب الؿلُاهُت و ج٣ىَ ٫ظا الهضص
ّ
ّ
"بن بٖاصة الاٖخباع لهظا الجيـ مُلىبت ًخُلب
ّ
ّ
قمىلُت ...و خضازت َظٍ اإلاالٟاث
اؾخ٣هاء ؤ٦ثر
ً
لِؿخىَما".4
زاجمت:
بن م٣اعبت مىيىٕ ألاهثروبىلىظُا
الخاعٍسُت هي م٣اعبت لًُ٣ت ًلٟها الخُٗ٣ض
والترُ٦ب باٖخباعَا بدض في ٦ىه الىظىص ؤلاوؿاوي

 بدشذ في َبُٗت الٗال٢ت بحن الضًً
والؿُاؾت و ألاؾباب الخاعٍسُت
لخجاوػ الُُٗ٣ت اإلاىيىُٖت بُجهما،
وٖضم الاوؿُا ١وعاء الىهىم التي
٦غؾذ ٨ٞغة بغوػ الٗض ٫وا٢تراهه
بالخ٨م ؤلاؾالمي ج٣ى ٫ظىؾلحن":
بطا ٧ان ألامغ ٦ظلّ ٠ُ٨ٞ ٪
هٟؿغ
صًىامُت و خُىٍت طل ٪الًغب مً
الخألُ ٠و اؾخمغاعٍخه"٦ 1ما م٨ىتها
الضعاؾت الخدلُلُت و الخُ٨ُ٨ٟت
لىماطط الخ٨م الؿاب٣ت ًٖ الٗهض
الاؾالمي ،مً صخٌ ألا٢ىا ٫التي
1

- Jocelyne Dakhlia, « Les Miroirs des princes
islamiques : une modernité sourde », In: Annales.
Histoire, Sciences Sociales, 57ème année, N° 5,
2002, p.1193.
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-Ibid , p.1205.
4
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في اإلااض ي والخايغ واإلاؿخ٣بل ،وهي حٗبحر ًٖ
ج٣اعب ٖلى مؿخىي ألابدار ؤٚنى الضعاؾاث وٞخذ
ؤمامها الُغٍ ٤لىلىط ً٢اًا لم ج ً٨يمً
اَخماماث اإلااعر.
صخُذ ؤن الٗلمحن ًلى ٝمؿإلت الخ٣ائهما
الٛمىى واإلاٟاع٢اث ٖىض بٌٗ الضاعؾحن لً٨
اإلاماعؾت ؤزبدذ ج٩امل اإلاٗغٞخحن ،ألن ٦الَما
ًدخاط بلى آلازغ٣ٞ ،ض اٖخمض اإلااعر ً٢اًا ج٣خط ي
صعاؾتها الاٖخماص ٖلى الى٢ذ الشابذ ؤو ألامض
الُىٍل ،مً ؤظل ججاوػ ٖضم مغاٖاة
ألاهثروبىلىظُا إلاؿإلت الؼمً الخاعٍذي.
بطا ٧ان الخاعٍش ًدخاط لؤلهثروبىلىظُا في
الخٟؿحر والخدلُلٞ ،ةن ألاهثروبىلىظُا ال ًم٨جها
صعاؾت الٓىاَغ الاظخماُٖت والش٣اُٞت والخٟهُل
في الؿلىُ٦اث والخٗبحراث بمٗؼ ًٖ ٫عنض وجدب٘
مسخل ٠الخُىعاث التي حٗغٞها َظٍ الٓىاَغ في
ؾحروعتها الخاعٍسُت.
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